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درباره تاریخ بغداد
احمد مهدوی دامغانی
چکیده :نویسنده در نوشتار حاضر ،به ارائه دو یادداشت پیرامون تاریخ بغداد اقدام
نموده است و بررسیهای تازه درباره مطالبی در تاریخ بغداد دست یازیده است.
کلیدواژه :تاریخ بغداد ،تاریخپژوهی.
حول تاريخ بغداد
أمحد مهدوي دامغاين

ً
ّ
يقدم الكاتب يف املقال احلايل خاطرتني حول تار يخ بغداد ،مشيرا يف سياق
ذلك إىل البحوث اجلديدة حول بعض املطالب يف تار يخ بغداد.
ّ
األساسية :تار يخ بغداد ،البحث التار خيي.
املفردات

Regarding History of Baghdad
By: Ahmad Mahdavi Dāghāni
Abstract: The author of this article has presented
two notes on the history of Baghdad. Besides, he
has carried out some new research on some issues
in the history of Baghdad.
Key words: history of Baghdad, historical study.

یادداشتهایی
دربارۀ تاریخ بغداد

احمد مهدوی دامغانی

ُ
ُ
چنــدی پیــش کــه جناب حجتاإلســام و المســلمین آقای مهــدو یراد َ -
دامــت َب َرکاته و إفاضاتــه  ، -بنا بر
ّ
محبتی که به بنده ابراز میفرمایند ،شمارهای از مجلۀ گرامی و بسیار سودمند «آینۀ پژوهش» را برای این بنده
با «ای میل» مرحمت فرموده بودند و این بنده در مقام تقدیر از مقالۀ فاضل ارجمند آقای ذکاوتی قراگوزلو که
َ
سالهاســت از نوشتههایشــان بهره میبرم ،دربارۀ مطالبی که از تاریخ بغداد خطیب بغدادی انتخاب کرده
بودند ،چندکلمهای به حضور آقای مهدو یراد عرض کردم که ضمن آن به عرض ایشان رساندم که افسوس
ّ
میخورم که سالهاســت من در اوراق پیش و پس هر مجلد از بســیاری از کتابهای مشــهور مثل األغانی،
َ
ُّ
ّ
ُ
َ
َ َ
الن َبالء ذ َهبی ،اإلصابة ابن َح َجر؟ضر؟ِ ،حلیة األولیاء أبی
أعالم
تاریخ بغداد ،طبقات الشــافعیة ســبکیِ ،ســیر ِ
ُ
ن َعیم و بسیاری از دیگر کتابها یادداشتبردار یهایی کردهام و نمیدانم این کتابها به دست چه کسانی
خواهد افتاد و کاش بتوانم در این چند روزۀ آخر ُعمرم از این کار خوب آقای ذکاوتی سرمشق بگیرم و پیروی
کنــم .حضــرت آقــای مهــدو یراد و آقــازاده محترم ایشــان که دســت دســتاندرکار ترتیب و تنظیــم آن مجله
هستند ،مخلص را بر این ّنیت تشویق فرمودند ،ولی بدبختانه و به قول آن بدهکاری که به طلبکارش گفت:
ً
«دو ســال اســت که از شــما میخواهم لطفا شــش ماه به من مهلت و فرصت دهید و شــما این ِاســتهمال مرا
ُ
نادیده میگیرید و کو فرصت؟»
ُ
حاال بنده هم عرض میکنم ای جناب آقای اسماعیل مهدو یراد ،قربانت گردم ،کو فرصت؟
ً
ً
ّ
والد معظمتان و یا به ابتکار خودتان ،اخیرا توسط این جوان فاضل
ولی از آنجا که اخیرا جنابعالی یا به امر ِ
َ َّ َ ُ ُ َ َ
ّ
اهّلل تعالی،
متتبع که روش و طرز کار ادبیاش مرا به یاد ایام جوانیام میاندازد ،یعنی آقای سهیل یاری سلمه
امر فرمودهاید که چیزی عرض کنم ،لذا در مقام اجابت امرتان دو یادداشــتی که موضوع آن ،موازی و مشــابه
َ َ ُ َُ َ
اهّلل تعالــی آن را از تاریخ بغداد نقل فرمــوده بودند ،به عرض
همــان دو مطلبــی اســت کــه آقای ذکاوتی ح ِفظــه
خواننــدگان محتــرم و ارجمنــد مجله معتبر و مفید «آینۀ پژوهش» میرســاند و امیدوارم که إنشــاءاهّلل انتشــار
مقاالت آقای ذکاوتی قراگزلو به نحوی که مقالۀ اخیرشــان به آن پرداخته اســت ،ادامه یابد و خداینخواســته
نــه خــود ایشــان و نــه دیگری مبادا مبادا فکــر کند که این حقیر ناچیز پیرانهســر و آخر ُعمــری در مقام معارضه
یــا خودنمایــی هســتم .این بــاب را برای خودم کــه دیگر حاال در نودویکســالگی از تدریــس و تحریر مطالب
مفصل و تحقیق و تحشــیۀ متون بازماندهام به صورت «اشــتغالکی علمی» باز کنم تا شــوق نوشتن را در خود
زنده نگهدارم و از زینت و توفیق خدمت به فرهنگ اسالمی عاطل و بیبهره نمانم.


َ َ ُّ ُ
و م َن اهّلل َّالت ُ
وفیق و َعل ِیه ّالت َوکل.
ِ ِ

پیرو مطلب ششمین که آقای ذکاوتی یادداشت فرموده بود ،عرض میکنم:
در ِ
َُ َُ َ
ََ ُ َ
َ
 .1حضرت ّ
سیدمرتضی علمالهدی(رض) در غرر و درر(امالی) ،ضمن فصلی که دربارۀ «زنادقه»ی قرن دوم
بیان میفرماید ،چنین میگوید:
َ
یکی از این زندیقان عبدالکریم بن ابی العوجاء اســت و هنگامی که محمد بن ســلیمان بن علی عباســی او
را دستگیر کرد و فرمان به قتلش داد به او گفت« :حال که مرا میکشید ،بدانید که من چهار هزار حدیث که
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دادغب خیرات ۀرابرد  ییاه تشاددای
همۀ آن ساخته و پرداختۀ خودم است و دروغ در میان احادیث شما گنجاندهام».

1

حاال مطلبی را دربارۀ حضرت
باب َ
الحوائج موسی بن جعفر
ََ ُ
ََ
اهّلل علیهمـــــا  -و در
 صلـــــواة ِپیرو دومین یادداشت آ قای
ذکاوتی به عرض برســـــانم که
خوانندگان گرامی هر کس به
سلیقه و نظر خود هر برداشت
و ِاســـــتنتاجی که میخواهد
از آن برگیـــــرد و پیـــــش از نقل
مطلـــــب باید عـــــرض کنم که
ای ـ ــن مطلـــــب را از کتـــــاب
ُ َ
ستطاب « ُع ُ
ّ
الرضا
یون
م
ِ
أخبار ِ
ََ
ُ
ّ
الس ـ ــام» تألیف شریف
عل ِیه ِ
َ
ُ َ ّ
حضرت ِثقة المح ِدثین شیخ
ُ
ضوان
َصدوق ابـــــن بابویه ِ -ر
َ
اهّلل َعلیـــــه  -نقـــــل میکنـــــم.
ِ

بنــده ،مهــدوی اضافــه میکنــد که چند نفر از مشــاهیر نیز به َجعــل و َوضع حدیث ّمتهمانــد ،از جمله همان
َ َّ
َ
ُمقا ِتــل بن ســلیمان خراســانی که ابــن َح َجر(رض) میفرمایــد« :کذبوه و َه ّجروه» (تقر یــب ،ص  )545و نزد ما
ُ َ
شیعیان ُ
واهلل أعلم.
أبوه َر یۀ َصحابی.

***

َ
َ ُ
 .2حــاال مطلبــی را دربــارۀ حضــرت بــاب َ
اهّلل َعلیهما  -و در پیــرو دومین
الحوائج موســی بن جعفــر َ -صلــواة ِ
یادداشــت آقــای ذکاوتــی بــه عرض برســانم که خواننــدگان گرامی هــر کس به ســلیقه و نظر خود هر برداشــت
و ِاســتنتاجی کــه میخواهــد از آن برگیــرد و پیــش از نقــل مطلــب باید عرض کنــم که این مطلــب را از کتاب
ّ ََ
َ ُ ّ
ســتطاب « ُع ُ
ُم َ
السـ ُ
الم َح ِدثین شیخ َصدوق ابن بابویه
ـام» تألیف شــریف حضرت ِثقة
یون
الرضا عل ِیه ّ ِ
ِ
أخبار ِ
ُ
َ
ُ
اهّلل َعلیــه  -نقــل میکنــم .در ُعل ّ ِو مقام و عظمت شــخصیت حضرت صدوق همیــن بس که مورد
 ِرضــوان َِ
ُ
اهّلل َعلیهم  -اســت که«ُ :م َرســات» شــیخ َصدوق در حکم ُ«مسـ َـندات» است .با
اتفاق فرقۀ ناجیه ِ -رضوان ِ
ً
این همه َصدوق(رض) این حکایت یا روایت را مسندا چنین روایت میفرماید:
َ
الم َک ِّت ُب و ُ
اهّلل َالو ّر ُاق و ُ
الح َسـ ُ
الح َس ُ
احمد بن ِهشــام ُ
َح َّد َثنا ُّ
َ
َ
ابراهیم ِبن
ـین ُبن
ابراهیم ِبن
ــین ُبن
عبد ِ
علی ُبن ِ
ِ
ِ
َ
َُ َ 2
زار :قال:
تاتانة  ...عن سفیان ِبن ِن ٍ
روزی ،بــه خدمتگــزاری ،بــاالی ســر مأمــون ایســتاده بــودم کــه گفــت :آیا میدانیــد چه کســی تشـ ّـیع را به من
آموخت؟ همگان گفتند :ســوگند به خدای که نمیدانیم .گفت :پدرم ،رشــید ،تشـ ّـیع را به من آموخت(یاد
داد) .گفتنــد :چگونــه چنیــن بــود در حالی که رشــید افــرادی از اهل بیت را کشــت؟ مأمون گفــت :او آنان را
«الم ُ
به خاطر پادشــاهی و ســلطنت خود میکشــت؛ چرا کهُ :
لک َع ٌ
قیم»! و ســپس در طول این روایت مأمون
حکایت میکند که چگونه در ســفری که در خدمت پدرش به ّ
حج بیتاهّلل مشـ ّـرف شده بود ،چون به مدینه
ِ
ّ
حاجبان گفــت :هیچ کس از فرزنــدان مهاجر و انصار و بنیهاشــم نزد من
تشــرف حاصــل کردنــد ،هــارون به ِ
نیاید ،مگر اینکه نام پدر و نیا کان خود را بگوید .از اینروی هر که شرفیاب میشد ،میگفت :فالن پسر فالنم
ُ
و نوۀ فالن مرد هاشمی یا ق َر ّ
شی یا مهاجر یا از انصارم که هارون با مراعات نسبت و شرافت و مقام و مرتبۀ او،
از پنجهزار تا دویست دینار به او میبخشید . ...
َ
یک روز که من در خدمت پدر ایستاده بودم ،فضل بن َر بیع ،پیشکار و رئیس دربار ،شرفیاب شد و به عرض
رســاند کــه مــردی به دیدار امیر آمده اســت که میگوید :موســی بــن جعفر بن محمد بن علی بن الحســین بن
علــی بــن ابیطالب ؟مهع؟ اســت .پدرم به من و دیگرانی که در خدمتش بودند ،فرمود :مواظب باشــید و رســم
ادب را نگهداریــد و بــه حاجــب فرمان داد که آن حضرت را با احترام فراوان همراهی کند تا بر همین بســاط و
فرشی که خودم بر آن نشستهام قدم گذارد و ما همچنان منتظر تشریففرمایی او ایستاده بودیم که پیرمردی
گوژپشت که روشن بود که عبادت او را فرسوده ساخته و در پیشانی و بینی او ساییدگی و خراشی که حاکی
از ســجدههای طوالنی بود 3،مشــهود بود و تا رشــید را دید خواســت که از االغی که بر آن ســوار بود ،پیاده شود
که رشــید فریاد کشــید :نه نه  ...به خدا که پای ُجز بر همین بســاز مگذارید و حاجبان ،آن جناب را از اینکه
پیاده شــود ،بازداشــتند .ما همۀ آن جناب را با نهایت احترام و ُبزرگداشــت مینگریســتیم و ایشان هم چنان

 .1األمالی ،ج  ،1ص .138
ُ ّ
ُ َّ َ
الم َت َو ِکلاند که اینــان همه :قالوا َحدثنا
 .2و از جملــه ِرجــال ایــن حدیــث :علی بن ابراهیم بن هاشــم و محمد بن علی بن ماجیلویه و محمد بن موســی
َ
ُّ ُ
َ
عثمان بن عیسی نیز در روایت مذکورند و دربارۀ همۀ این ُر وات در پایان عرایضم به ّ
معرفی خواهم پرداخت.
هاشم َعن أبیه َعن
بن
ٍ
ِ
علی بن ابراهیم ِ
َ
َّ َ َ
َّ
ّ
َ
 .3در زیارت حضرت موسی بن جعفر ـ علیهما ّ
راعات الکثیرة.
ویلة و الض
ِ
لیف السجد ِة الط ِ
السالم ـ چنین آمده است :ح ِ
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سواره در حالی که حاجبان و دولتمردان در دو طرف ایشان قرار داشتند به ما نزدیک میشدند تا به همان
فرش و بساط رسیدند و هارون برخاست و از آن حضرت استقبال کرد تا انتهای بساط در ّ
معیت ایشان بود و
صورت و دو دیدۀ مبارک ایشان را بوسید و دستشان را گرفت به صدر مجلس آورد و هر دو کنار هم نشستند
و هارون به تمام معنی ّ
متوجه ایشان بود و شروع به سخن گفتن و احوالپرسی کردن از ایشان کرد . ...
بنــده مهــدوی قصــد ترجمــۀ همــه روایــت را نــدارد و بهاختصــار عــرض میکنــد کــه هــارون مذاکرات بســیار
ّ
مفصل و دوســتانه و به همۀ معانی به صورت ظاهر صمیمانه! با ایشــان میداشــت و حضرتشــان را با عنوان
«پســرعمو» مخاطب قرار میداد و حضرت امام به ایشــان نصایح و ارشــاداتی فرمودند و چون حضرت موسی
بن جعفر؟امهع؟ برخاستند که سوار شوند هارون نیز برخاست و سروصورت و چشمان ایشان را بوسید و سپس
َ
بــه مــن و بــه امیــن و ُمؤت َمــن رو کرد و گفت :عبــداهّلل و محمد و ابراهیــم 4جلوتر از عمو و ســرورتان بروید و برای
ّ
حضرتشــان رکاب بگیرید و لباسشــان را بر مرکوب مرتب ســازید و تا خانۀ ایشــان در خدمتشــان باشــید  ...و
ابوالحسن موسی بن جعفر؟امهع؟ به رازداری و آهستگی به من مژدۀ خالفت داد و فرمود :چون نوبت به تو رسید
و تو ما ِلک آن منصب شدی ،به فرزندانم نیکی کن . ...
چــون هنــگام حرکــت و تــرک مدینه رســید ،پدرم دویســت دینار توســط فضل بن ربیع برای ایشــان در کیســۀ
سیاهی تقدیم کرد و به او گفت به ایشان عرض کن هارون میگوید که این ایام تنگدستم و إنشاءاهّلل پس از
این بیش از این خدمت خواهم کرد.
ُ
من به پدر عرض کردم که یا امیرالمؤمنین به فرزندان مهاجران و انصار و همه ق َرشیان و بنیهاشم و به کسانی
ََ
َ َ
ــب ایشــان را بهدرســتی نمیشــناختید پنجهزار دینار و کمتر از آن مرحمت میفرمایید ،ولی
که حســب و نس ِ
به موسی بن جعفر با همۀ احترام و ِاجالل و بزرگداشتی که از ایشان فرمودید فقط دویست دینار میدهید؟!
َ
یعنــی کمتریــن وجهــی که به کســی دادهاید .پدرم گفت :ســا کت باش و بــدان اگر من آنچه را که الزمۀ شــأن
و مقــام موســی بــن جعفر اســت به ایشــان تقدیم میکــردم از اینکه فردا صدهزار شمشــیر به دســت که همه از
شــیعیان و دوســتان ایشــاناند در برابرم قیام کنند در امان نیســتم .هر چه این مرد و خاندانش تنگدس ـتتر
باشند ،برای من به سالمت و آرامش نزدیکتر است.

ُمخارف که یکی از مهمترین و
مطبو عترین موسیقیدانان
َّ
و ُمغ ِنیـــــان اواخ ـ ــر ق ـ ــرن دوم
و اوایـــــل قرن س ـ ــوم هجری
است که همردیف ابراهیم و
اســـــحاق موصلی است و گاه
برتر و باالتر از آن دو که شهرت
ادبی و شـــــاعرانۀ آنها و رفعت
مقامشان در موسیقی معلوم
است ،شـــــناخته میشود .هر
کـــــس عالقهمند ب ـ ــه احوال
و آثار و شـــــیرینخوانیهای
مخارق اســـــت به «األغانی»
ّ
(مؤلف
ابیالفـــــرج اصفهانی ِ
ّ
َمقاتل ّ
الطالبیین) و مجلدات
ِ
بیســـــتوچند جلدی (چون
ّ
در چاپهـــــای متع ـ ــدد ،آن
ّ
َ
َعـــــدد مجلـــــدات مختل ـ ــف
ً
است) مراجعه کند ،خصوصا
ّ
ّ
به مجلد  18چاپ دارالثقافه
کـــــه از ص  253ت ـ ــا  288ب ـ ــه
شرح حال او اختصاص دارد.

ُ
ُ
خوب ،حضرت حجتاالسالم و المسلمین آقای مهدوی راد َ -
دامت َب َرکاتکم و إضافاتکم -
َ
ُّ
حضرت حجتاالســام آقای مهدو یراد علیالقاعده َولو از لحاظ تفنن و تصادف هم که باشــد با نامهایی
ُ
عبــد و ابــن َ
مثــل ابراهیــم موصلــی و اســحاق موصلــی و ُمخــارق و َع ّلویــه و َم َ
شــر یح و ُط َو یس و عر یــض نباید
آشــنایی داشــته باشــید (مگــر از ُع ّلیــه خواهر هــارون که البته بــه برکت قصیده شــافیۀ ابوفــراس  -رضوان اهّلل

علیــه  ، -او را و عمویــش ابراهیــم را ُ
البــد میشناســید) ،از اینرو عرض میکنم ُمخارف کــه یکی از مهمترین
َ
و مطبوعتریــن موســیقیدانان و ُمغ ِّنیــان اواخــر قــرن دوم و اوایل قرن ســوم هجری اســت کــه همردیف ابراهیم
و اســحاق موصلــی اســت و گاه برتــر و باالتــر از آن دو کــه شــهرت ادبی و شــاعرانۀ آنهــا و رفعت مقامشــان در

موســیقی معلوم اســت ،شــناخته میشــود .هــر کس عالقهمند بــه احوال و آثــار و شــیرینخوانیهای مخارق
ّ
ّ
(مؤلف َمقاتل ّ
الطالبیین) و مجلدات بیســتوچند جلدی (چون در
ِ
اســت به «األغانی» ابیالفرج اصفهانی ِ
ّ
ّ
ً
َ
ّ
مجلد  18چاپ ّ
دارالثقافه
چاپهای متعدد ،آن َعدد مجلدات مختلف اســت) مراجعه کند ،خصوصا به
که از ص  253تا  288به شــرح حال او اختصاص دارد .مخارق اختصاص و وابســتگی به هارون و مأمون و
َ
امین و معتصم عباسی دارد و بسیار در نزد هارون ّ
مقرب و محبوب بوده و در سفر و َحضر در جمله همراهان
او میبوده است و در حلقۀ نزدیکان هارون جای داشته است.
 .4مأمون و امین و شاید ابراهیم بن مهدی ،عموی هارون

.
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دادغب خیرات ۀرابرد  ییاه تشاددای

ّ
الرضا َ -ع َلیه ّ
السالم  ، -ص  50تا  ،54چاپ سنگی
(عیون اخبار ِ
ُّ
ُ
ّ
َ
مرحوم نجمالدوله1316 ،ق .تنها کتابی که از ک ُتب جد مرحومم،
ّ
آخوند مالعلیاکبر شمس آبادی دامغانی ،در تملک من بنده است).
حاال بر میگردم به ّ
تتم ٔه روایت حضرت صدوق؟ضر؟:
 ...همیــن کــه ُمخــارق آوازهخــوان چنیــن دیــد و شــنید ،بســیار

گرچه همانطور که در ابتدای این مطلب عرض کردم که ُم َرســات
َ
ّ
َصــدوق؟ضر؟ بــه اجماع فقهای متأخر از ایشــان ِ -رضــوان اهّلل َعلیهم
َ
أجمعیــن  -در حکــم ُمسـ َـندات اســت ،با ایــن همه بــرای اطمینان
ّ
خاطــر خواننــدگان فاضــل مجلــه و شــخص جنــاب آقــای مهــدوی
ُ
راد َ -
دامــت َب َرکاتــه  -عــرض میکنــم :همــۀ ِرجــال ایــن روایــت مورد
توثیقانــد و جاللــت قــدر بعضــی از آنها مســتغنی از تعریف اســت.
َ
اینک فهرستوار و با استفاده از « ِرجال شیخ طوسی؟ضر؟» و «تنقیح
المقال َ
َ
مامقانی؟حر؟» عرض میکنم:

خشــمگین شــد و برخاســت و به هارون گفت :یــا امیرالمؤمنین من
ّ
َ
بنــده در خدمــت شــما به مدینه آمدهام و بیشــتر َمدنیــان از من توقع
بخششــی دارنــد و اگــر از مدینه بروم و بر آنان وجهــی نپردازم و چیزی
ّ
تفضــل امیرالمؤمنین و ّ
توجهتان
میانشــان تقســیم نکنم ،مرحمت و
ّ
بــر مــن و ّ
تقرب و محل و رتبه و منزلتم در امیرالمؤمنین بر آنان روشــن
نمیگــردد .هــارون فرمــان داد کــه ده هــزار دینــار به مخــارق بدهند.
مخــارق بــه عرض رســاند کــه ایــن مرحمتی بــرای پرداخت بــه اهل

الوراق :ردیف ،8377تنقیح َ
علی بن عبداهلل ّ
المقال
ُ َ
المک ِّتب .ردیف 2799
حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام

ّ
جهیزیۀ آنان
عــرض کــرد :میخواهــم دخترانم را شــوهر دهــم و بــرای

احمد بن زیاد بن جعفر ،تنقیحالمقال ،ردیف 365

مدینه اســت ،ولی خودم نیز وامی بر گردن دارم که باید آن را بگزارم.
هــارون امــر کرد ده هزار دینار دیگر به او داده شــود .دیگــر بار ُمخارق

حسین بن ابراهیم بن تاتانة ،تنقیحالمقال2800 ،

نیازمنــدم و هــارون (بــرای ســومین بــار) ده هــزار دینار دیگر بــه او داد
و بــاز مخــارق گفت :اســتدعایم این اســت که ملک ّ
معینــی را عطا

َ
علــی بــن ابراهیم بن هاشــم ،تنقیحالمقــال 8104 ،با تأ کیــدِ :ثقة فی
ٌ
الحدیثٌ ،
الم َ
معتمد صحیح َ
ذهب.
ثبت

فرمایید تا عوایدش را صرف هزینۀ خود و آنان که هزینهشان بر گردن
من است نمایم .هارون فرمان داد تا زمین یا مزرعهای را که سالی ده
هزار دینار درآمد دارد به ِ«اقطاع» به نام او ثبت کنند و اضافه کرد که
ً
آن سی هزار دینار فورا به ُمخارق پرداخت شود و چنین شد.

محمــد بــن علــی ماجیلویه کــه از مشــایخ حضرت صدوق اســت و
ّ ً
مکررا از او روایت میفرماید:
رجال طوسی ،ص  ،491تنقیحالمقال ،ردیف 11138

ً
ُمخارق که وجوه را دریافت کرد برخاســت و فورا به حضور حضرت
ّ
موســی بن جعفر  -علیهما ّ
الســام  -شرفیاب شد و به عرض معظ ٌم
َ
لــه رســانید کــه« :از رفتــار این ملعون با شــما و وجه ناچیــزی را که به

محمد بن موسی بن المتوکل ،تنقیحالمقال ،ردیف 11421
علی بن ابراهیم بن هاشم ،تنقیحالمقال ،ردیف 8103
ابراهیم بن هاشم ،تنقیحالمقال ،ردیف 326

حضور مبارکتان پیشکش کرد آ گاه شدم .چارهاندیشی کردم و سی
ّ
سند ِاقطاع مستقلی که سالیانه ده هزار دینار درآمد
هزار دینار نقد و ِ

عثمــان بــن عیســی ،تنقیحالمقــال ،ردیــف  .7800رجــال
َُ َ
َ
اهّلل تعالی ِبحا ِلهم أعلم.
طوسی(رض) ،ص  355و .380

دارد از او گرفتم .به خدای سوگند که نه به این سی هزار دینار و نه به
ّ
آن مســتقل نیــازی ندارم و آن را جز برای تقدیــم به حضرتتان نگرفتم
َ
ُ
شــهاد شــهود
و اینک این ســی هزار دینار که پیشــکش میکنم و به ا
ِ

به پایان رسید آنچه را که بر حسب تکلیف جناب حجتاالسالم و
ُ
المسلمین آقای محمدعلی مهدو یراد َ -
دامت َب َرکاته  -به تحریر آن
ّ
ّ ً ّ ً
تیمنا به نام مبارک حضرت بابالحوائج
مکلف شده بودم و تبرکا و
موســی بــن جعفــر؟امهع؟  ،ایــن چنــد صفحــه ّاولیــن نوشــتههای ایــن

ِاقطاع را به شما وامیگزارم.
حضــرت موســی بن جعفر به مخارق فرمودند :خــدای بر تو در مالت
برکــت مرحمت فرمایاد و پاداش نیک به تو دهاد .من کســی نیســتم
کــه دینــاری از ایــن وجــوه َبرگیرم و یا ِاقطــاع را بپذیرم و دلوابســتگی
و نیکــوکاری تــو را میپذیــرم .برخیــز و بــه نزد هــارون برگــرد و امید که
همواره به راه راست بمانی ،دیگر در این
َ ُ
پایان روایت ّ
مد ِ ّ
ل.
مفصل ُم َم ِّتعی که بیشتر آن را ترجمه کردم و الح
ِ
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ضعیف ناچیز در ابتدای سال  1396شمسی است.
َ
َ ُ
العالمیـ َـن و َص َّلــی ُ
اهّلل َع َلــی سـ ّـی ِدنا ّ
محمــد و آ ِلـ ِـه
الحمــد ِهّلل َر ِ ّب
و
ّ
الط ِاه َ
رین.
فقیر فانی احمد مهدوی دامغانی
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