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تاریخ چند طاعون و زلزله در فاصله سال های 1194 تا 1261ق
ک از طاعون و زلزلــه در منطقه آذربایجــان، به خصوص  کوتــاه زیر مشــتمل بر شــماری از اتفاقات هولنــا متــن 
شــهر مراغه اســت که در فاصله ســال های 1194 تا 1261 قمری رخ داده است. نویسنده عبدالغفار بن محمد 
گوید وقتی که در ســنندج »به جهت دماغ ســوختگی غربت« به ســر می برده، این  فصیــح مراغــه ای اســت و 
حــوادث را در ایــن یک صفحه فهرســت کرده اســت. صفحه مزبور در درون جنگ شــماره 14418، فریم 67 

گرفته و مطالب آن ارتباطی با قبل و بعد آن ندارد. جای 

که بعضی از آنها در محروسه بلده مراغه  که در سنوات ماضیه و ازمنه سابقه سانح و واقع شده  وقایع اتفاقیه 
و بعضی در ســایر بالد آذربایجان شــده و وقوع به هم رســانیده که محّرر داعی از بی مشــغلتی و بیکاری، خود 
کردســتان  که به جهت دماغ ســوختگی غربت، در دار االیاله محروســه ســنندج  را مشــغول نموده، در اوقاتی 

کن بود، به رسم یادگاری سمت تحریر پذیرفت. سا

یخ یــوم عصر  حــّرره عبدالمذنــب عبدالغفــار ابــن المرحــوم الحــاج محمــد فصیــح مراغه طــاب مثواه بــه تار
یست شصت و یک. یوم الجمعه فی 26 شهر ربیع االول من شهور سنه 1261 هزار دو

یخ وقوع طاعون که قدیم از زمان کمترین راقم بوده، ســنه 1172 در ایام ســلطنت محمدحســن خان قاجار  تار
در آذربایجان حادث شده بود.

کــه در تبریــز در ایام پادشــاهی آقــا محمدخــان قاجــار و در حکومــت نجفقلی خان  یــخ وقــوع زلزلــه عظیــم  تار
بیگلربیگی تبریز ســانح شــده بود و تبریز را بالمرة خراب نموده بود، در شــنبه غّره محّرم الحرام یک ساعت از 

گذشته سنه 1194. شب 

یــخ وقــوع طاعونی که در عهد خاقان مغفور فتحعلی شــاه بود و اول ســلطنت مغفــور مزبور و ایام حکومت  تار
جنت آرامگاه احمدخان بیگلربیگی مرحوم مراغه بوده و بســیار کس از مردم مراغه مرحوم شــده بودند، سنه 

.1213

یــخ وقــوع طاعونــی که در اواخر ســلطنت فتحعلی شــاه بــود، ایام شــباب کمترین راقم الحروف بود، ســنه  تار
.1244
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کــه در عهــد ســلطنت محمدشــاه  یــخ وقــوع طاعونــی  تار
غازی ابن عباس میرزا بن فتحعلی شاه بوده، الی دو سال 
در میــان بــالد آذربایجــان وقــوع یافــت. فــی شــهر جمادی 

الثانی من شهور، سنه 1252.

که در قلعه شیشــه واقع  یخ وفات آقا محمدخان قاجار  تار
شده بود. فی یازدهم شهر ذی حجة الحرام، سنه 1211.  

یــخ قتل شــدن هــزار نفــر از زن هــا و بــزرگان بــه لبــاس بد  تار
اســاس در بلــده مراغــه، بــه موجــب حکــم مرحــوم مغفــور 
احمدخــان بیگلربیگــی، چــون که طایفه مذکــور از نواحی 
بلده مذکور بســیار بسیار شرارت نمود و قتل و غارت و ... 
نمــوده بودنــد برای انتقام کشــیدن بیگلربیگــی مرحوم بس 
که غیور بود و به رعایای مراغه دلســوز بودند، به حیله گری 
ایشــان را به مراغه آورده، به ســزای خودشان و ادخال سرور 
به قلوب رعای خود فرمودند، و به نحوی به قتل رسانیدند 
که به جز یک نفری از ایشان جان بر نشدند. فی هفتم شهر 

صفر المظفر، سنه 1198.

یــخ واقعــه هایلــه وفــات مرحــوم مغفــور علییــن آرامگاه  تار
که به جهت  احمدخــان بیگلربیگی مراغه در میان دواب 
اینکــه خودشــان آن دو را آبــادان فرمــوده بودند که اســمش 
گذاشــته بودند، فی شــهر جمــادی الثانی،  را مرحمت آباد 

سنه 1232. 

میرزا عبداللطیف این رباعی را ماده انشا فرموده بودند:
 تا مرحمت آباد جنان شــد بشــتاببیگلربیگی از هر آنچه شــد با برکات
گفــت بــه رمــز  یــخ وفــات او خــرد  حجــابتار برگرفتنــد  مراغــه  ی  رو از 

یخ وفات خاقان مغفور فتحعلی شاه در اصفهان، سنه 1250. تار

کــه در عهد محمدشــاه واقع شــده بود هم در بــالد عراق و هــم در آذربایجان و در کاشــان و  یــخ وقــوع زلزلــه  تار
محال اصفهان بسیار خرابی شده بود فی شهر ربیع الثانی، سنه 1260.

کرده بود. سنه 1258. ایضًا در عهد محمدشاه زلزله شده بود و در خوی بسیار خرابی 

*   *   *
قحطی و سیل در سال 1247 ق

یادداشــتی دربارۀ قطحی و ســیل و مرگ و میر از ســال 1247 ق و حوالی آن ... . مع االســف حوصله خواندن 
همه جزئیات نبود، اما همین مقدار غنیمت و عبرت آموز اســت. این مطالب در نســخه شماره 3184، فریم 

8 ـ 10 آمده است.

یخ شــهر رجب المرجب ســنه 1247 لغایت شــهر شــوال ســنه 1247 که چهار ماه بوده باشــد، در ســال  به تار
یخ ذکر  مذکــور نــزول رحمــت الهی به حدی شــد که کســی آفتاب را ندید، و چنــان برفی افتاد که در هیــچ تار

یان بسته شد. که عبور مردم بالمّره موقوف، و راه آمد و شد مکار نکرده، و پیوسته به نوعی شد 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )4(
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کــه در مــدت مذکــور چهــار مــاه، یــک ذرع بــال خــالف و  چنــان برفــی افتــاد 
که بــرف اّولــی چهار  بی اغــراق در زمیــن بــود، و هجــده بــرف حســابی افتــاد 
گرفــت، تــا طلــوع صبح ســه چارک بــرف، بــه اقرار  ســاعت بــه صبــح مانــده 
اشــخاص صاحــب تمیز بی شــک افتاد، و پــس از آن در این چهــار ماه کمتر 
که بر سبیل استمرار به مثل تحویل  ید، بجایی رسید  آفتاب شد، مستمر بار
گر چه نیم ســاعت بــود. از این  ید، ا حوالــه دیــوان مســتمرًا همه روزهــا می بار

حکایت چه آثار ضررها رسید.

کــه ســوخت حمــام نایاب شــد، و به علت بی ســوختی  کار بجایــی کشــید 
چــه بســیار حمــام از کار افتــاد. هیمه لنگ! وزن به قیمت رســید. پس از آن 
که زغال را به  کشــید  کار بجایی  که یافت نمی شــد.  به غربال! به نوعی شــد 
که در نظر باشد به دکان عطاری در اجاره داده  جای زعفران از برای تعجب 
می فروختند. مثقال. همیه و زغال معدوم شد. زغال یک من شش صد هزار 
و همیــه یــک مــن پانصــد. به علت ســد عبــور خلق قیمــت به هم رســانید و 

چنین حکایت ها.

کــه چهار مــاه و نیم به   در ســنه لــوی ئیــل خیریــت دلیل ســنه ... در عقرب 
کاری آدم روانه  ک آب و تخم  موســم ســیل آب مانده بود، و به جهت ... خا
که آب را برداشــت برســاند، نزول رحمت الهی نامتناهی شامل  نموده بودند 
کوه ها برخاست، و  گردید، و بارش شــدیدی شــد و ســیالب از  حال مخلوق 

که هیچ پیری خاطر نداشت. چنان سیالبی روانه شد 

ی پل ها بلند ایســتاده  که دو زرع از رو  چنان ســیالبی در رودخانه مبارکه پیدا شــد، و چندان طغیان داشــت 
کشید، و این حکایت  ی پل ها ممکن نبود، و قریب یک ماه مدام زمان این سیالب طول  که عبور مردم از رو
ی پل ها ممکن نباشد. که روز پنجاه و پنجم نوروز، عبور مردم از رو کیفیت را هم احدی به خاطر نداشت  و 

که هفتاد هزار  که در مکه معظمه اتفاق افتاد  ی داد و رخ نمود، به غیر از طاعون دو سال قبل  که رو مرگی هم 
ک افتــادن، و در پس و پیــش آن را خدا می دانــد. در دار المرز  در یــک روز در منــا بــه مثــل بــرگ درختــان به خا
که عقل قبول این معنی ننمود، لیکن  کرد  کرمانشاهان هم بدین منوال طاعون رسوخ نمود، و چنان  رشت و 
کــه اغراق نداشــت، در رشــت هفت صد درب خانــه بالصاحب و مــال تجار در کاروانســراها در  آنچــه رســید 
حجره ها بال مالک ماند، و بقیه که باقی مانده بودند، از خوف سباع و بهایم از دربار پادشاهی مستدعی شده 

که جمعی را به جهت حفظ آنها از سایر بالد دیگر روانه آنجا نمایند. بودند 

گرانی و مرگی، چه بســیار  که چشــم و چراغ ایران ویران اســت، به علت قحطی و  از این غریب تر در اصفهان 
که پای فرار نداشتند  که فرار نمودند، جمعی خانه نزول به بالد دیگر از قبل همدان جای دیگر رفتند، و برخی 
که دیگر برنخاستند تا آنها را برداشتند،  و قدرت حرکت نداشتند، در پیش پای نشستند. به نوعی نشستند 

کالب و ذباب شدند. که طعمه  چه اجسادی از آنها

که زن  عجب تر از این مقدمه ها در شــب هشــتم شــهر ذی الحجة الحرام، ســنه 1247 چنان رعد و برقی شــد 
گــذارد، و زمیــن بــه حرکــت درآمد، و روشــنی برق در آن شــب تار به مثــل روز روشــن گاه دیوارها را  حاملــه بــار 
می نمــود، و صــدای رعــد چنــدان طول می کشــید که یک ســوره یس می خواندنــد، و باز صدای رعــد به حال 
گرفــت که در نیم ســاعت به قدر یک  یدن  خــود باقــی بــود، و در ایــن صدای رعــد و برقی ســوزنده، تگرگی بار
که واهمه و خوف چنان بر خلق غالب آمد، تصور نمودند  یدن گرفت  ی زمین افتاد، و به نوعی بار چهارک برو

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )4(مقاله
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کــه خانه هــا بر ســر آنها خراب خواهد شــد و چــاره به جز درگاه باری تعالی نداشــتند از بــس زاری البه نمودند، 
که به آن شــدت و بزرگی فندق و  خداوند عالم آن بال را برطرف نمود، و میوه در آن ســال نبود، به علت تگرگ 

ید. که بار بزرگ تر از فندق 

ید، لیکن رعد برقی نداشــت، تا دهه  در روز نوروز ســال بعد که ســنه 1248 باشــد، به همین دســتور تگرگ بار
که ثانی اثنین صدای رعد سال گذشته  ذی الحٖجة الحرام سال مذکور یک صدایی باز از آسمان مسموع شد 

بود، لیکن طولی نکشید.

کینه و حســد زاهدان و مال  ک نمودند باعث، و ســبب این بالها از بخل و  اینها آثار بال و غضب بود مردم ادرا
که بعضی از جرأت بعرض نیست. نمایان بود 

که گوشــت میته بر  یخ نقل نموده اســت  مقابــل ایــن داســتان، در زمان محمــود افغان قحطی ندیــدی. در تار
مردم حالل شد و صد ماه طول کشید. این مقدمه که عرض شد، قریب یک سال طول کشید و گوشت میته 

که مردم آن را مباح بدارند و بخورند. یافت نشد 

این حکایت به واســطه خون فاســدی بود که در عروق عالم جمع شــده بود، تنقیه شد، و مردم تنبیه نشدند، 
ی پل ها ظاهر افتــاده بود و این  و حکایــت ســیالب در زمــان زکــی خان مذکور شــد که پنج شــش روز آب بر رو
کشیده بود، و این مرگی در پنج ماه  کشید و مرگی زمان افغانی هم ده بیست روز طول  سیالب یک ماه طول 
یج می مردند.  کــه باقی مانده بودند و بــه تدر دو فقــره خلــق تمام شــدند، یکی فقرا و یکی کســبه و اشــخاصی 

گذشت. کسان صاحب اوضاع صاحب مؤونه صاحب آبرو بودند، و در یک سال با این دستور بر خلق  از 

کــه فــرار کردنــد در همدان و طهــران رفته آنها هم کاًل مردنــد، در طهران هم به جهــت برودت هوا و  اشــخاصی 
گرانی اتفاق افتاد. آنها جملگی  یم در آنجا افتاد، به مثل اصفهان و  که در ســال دو نزول رحمت الهی و برفی 
کار خود را داشــته باشند  تمام و تلف شــدند. اینها به جهت تنبیه خلق عرض کردم که همیشــه احتیاطات 

و از خدا دور نشوند.

*   *   *
واقعه مغول بدترین واقعه تاریخ

در جنگــی صفــوی، )ش 2978، دانشــگاه ص 51( صفحــه ای بــه مقایســه جنایات و کشــتار چنگیز با دیگر 
کــه این بدترین واقعه ای بــوده که تا این زمان رخ داده اســت.  یــخ پرداخته و بر آن اســت  حــوادث خون بــار تار
یخــی نقل کرده باشــد، اما به هــر حال هرچه  کــه از کتابی تار منبــع ایــن عبــارت را نمی دانــم. محتمل اســت 

هست، از روزگار پیش از صفوی یا همان دوره است:

هر چند که کتب تواریخ مشــحون اســت به شرح نوایب حیرت افزا و مخبر است بر حوادث عظمای عبرت افزا 
چون واقعه طوفان نوح و استیالی بخت النصر و قتل عام بنی اسرائیل و قّصه تسلط افراسیاب بر ملوک عجم، 
اما چون واقفان مواقف امم و ســالکان غایب عالم از روی بصیرت، فترات مغول را به آن وقایع موازنه فرمایند، 
کــه آن وقایــع را در جنــب این داهیه عظمــی وقعی نخواهند نهــاد، چه در غیر طوفــان، این معنی  یقیــن اســت 
کثرت بنی آدم را در اطراف  که در آن اوان،  وضوح تمام دارد، و نسبت به طوفان نیز رجحانش ظاهر است، چرا 
عالــم ایــن قدرهــا نبود، و در این فترت، از آن روزی که چنگیز خان بر صحرانشــینان مســتولی گشــت، و لوای 
که سرمد دشت است  که به عجم معاودت نمود، از اترار  سفک دماء در ممالک خطا برافراشت، تا به محلی 
کر طوفان مآثر او شــدند، و در همه ناحیه  کن مردم دشــت قپچاق آالن، لگدکوب عســا تا دربند قیردان و مســا

ایران و توران، قطع نظر از والت بی نهایت خطا و ترکستان اثر طوفان به ظهور رسید. 
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متن های سنگین یا حتی خط های بسیار خوش قدری دشوار است.

اما این چند صفحه که در ادامه آمده، گزارشی است که یک منشی دوره 
کتابی با عنوان چاره ساز در شرح برخی از فرمایشات  قاجاری در مقدمه 
گزارشــی از  ی در ایــن مقدمــه، بــه بهانــه  امــام علــی )ع( نوشــته اســت. و
کم  وضع زندگی و شــغلی خود و نیز ســتایش از شاه و امین السلطان و حا
خراســان، یعنی رکن الدوله، نکاتی را دربارۀ وضع منشــی گری نوشــته که 

بسیار جالب است.

تقی عنوان نگار، فرزند رئیس محمد منشــی ساوجبالغی، شرحی دربارۀ 
کــه به خط خویش نوشــته و نیز مطالبی  کار خــود، توانایی هایــش، آثاری 
که از او با عنوان غالم زاده  دربارۀ برادر نابینای خود و نیز فرزندش عزیزاهلل 
کــه جالب اســت. زمانــی که ایــن متن را می نوشــته،  یــاد می کنــد نوشــته 
کــه منشــی قــدری بــوده مرحــوم شــده بــوده و او پــس از ســتایش  پــدرش 
که آن را برای  خدا و رســول و شــاه و وزیــر، در مقدمه این کتاب می گویــد 

که نصیب او شده نوشته است. شکرگزاری از نعمتی 

کتابــت قــرآن مجیــد،  ی از جملــه خدمــات خــود را نــگارش قطعه هــا،  و
مرقعــات و قطعات قاب آینه دانســته اســت. طبعًا منشــیان هــم نثر زیبا 
داشــتند و هــم خــط خــوش. بنابرایــن بســیاری از اوقات به عنــوان تحفه 
کتب دینی را می نوشــتند  آثاری مانند قرآن یا حدیث یا قطعه یا برخی از 
که البته  و تقدیم شــاه و وزیر می کردند. گاهی هم به آنها تکلیف می شــد 

بابت آن پول می گرفتند.

ی در زمــره آثــار خود اثری را می داند که »یک ســال متجاوز شــب و روز«  و
بــرای نــگارش آن تــالش کرده و طی آن زمان، »جلد اول شــرح مثنوی را از 
کــرده، بنام نامی صدر اقدس به اتابکیه اقدســیه  ترکــی به پارســی ترجمه 

موسوم ساخت«.

بــرادرش مال عباس علی نیز به رغم آنکه نابینا بوده، توانایی هایی داشــته 
کالم اهلل، و  مــی مخصــوص، در حفــظ 

ّ
اســت و »بــه قــّوه اســتماع بــا معل

آموزش قواعد عربیه، و علم قرائت و مطالب ادبیه رنج برده، با صغر سن، 
دقیقه ای از دعا و فرایض نمک شناســی غفلت ندارد، و در منابر خامس 
گویی  آل عبــاـ  علیــه مــن الصلــوة انماهــا و مــن التحیــات ازکاهاـ  بــه دعا

متذکر است«.

فرزندش عزیزاهلل هم از ســن هشــت و نه ســالگی به آموختــن قرآن و دیگر 
رمــوز انشــاء مشــغول بــوده و ایــن زمــان هــم در کنار پــدر مشــغول نگارش 
یم  کــه »ده و اند از قرن دو کنون  می بوده اســت. نویســنده مــا می گوید که ا
کشــان در ســاوجبالغ رفته،  گرفته به ســراغ امال ناصری می گذرد«، اجازه 
اما همان  جا نیز بیکار نبوده و »از خط پدر و پسر دعای ایام هفته نوشته، 
جلد آن را به عکس مبارک موّشح داشته، به طور ارمغان و راه آورد تقدیم 
که با خط  کتابچه های دعا  کرد بسیاری از این  کرد«. بنابراین باید فرض 

بیت ]از امیر خسرو دهلوی[
که هر ساعت  گونه خویین شد   ســـــــتم در عهد تو زان 
گیرد آیـــــــد و دســـــــت ســـــــتم  بهـــــــر شـــــــفاعت  اجل 

غایتــش در آن طوفــان آب از ســر می گذشــت و در این تالطــم جیحون به 
گردون می رسید

 چگونــــــــــه شــــــــــرح تــــــــــوان داد آن قیامت را
زنهار خاســــــــــتی  الموت  ملــــــــــک  فزع  کزان 

*   *   *
یادداشتی دربارۀ منشیان دوره قاجاری

منشــی گری یا همان ادب الکاتب، یک شغل ریشــه دار و اساسی در نظام 
اداریـ  سیاســی جهان اســالم بوده است. این شــغل، تا پیش از مشروطه، 
و شــاید اندکی پس از آن اهمیت داشــت و زمانی که ادب جدید فارســی و 
نظامات تازه اداری آمد، تقریبًا به طور کامل از این مجموعه حذف گردید. 
البته نوشــتن رســائل ادبی همچنان معمول بوده و هســت، اما مع االسف 
اینها هم با آمدن ابزارهای جدید نقل و انتقال مطلب، از قبیل تلفن و باقی 
وســایل ارتباطی بســیار بســیار ضعیف شد. دیگر یافتن نشــانی از نگارش 
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در مظــان اجابــت دعوات، از بس به وجود مبارک دعا کرده اند، دندان به 
که دعای وجود مقدس  دهان هیچ یک نمانده، مدت هاســت آرزو دارند 
گویا  که  ی اینها ســفر مشهد است  را در اراضی مقدســه بجای آرند«. آرزو

برای این هم پولی می خواهد.

ی، یعنی ترجمه و شرح فرمایشات امام علی )ع( که نامش  و اما این کار و
که »دارای انواع حکم عقلیه و نقلیه، و  کاری اســت  را چاره ســاز نوشــته، 
گویا  گذاشــته اســت.  مراتــب علمیه و عملیه اســت. نامش را چاره ســاز 
این متن را در سفر مشهد نوشته و می گوید این وقت شاهزاده رکن الدوله 
کــه حکــم او را پــدرش در  کــم خراســان اســت و می افزایــد  بــه ســمت حا
آن  وقــت نوشــته اســت: »پــدر ایــن غــالم، محمــد منشــی ســاوجبالغی، 
فرمان آن مملکت وســیع فســیح را به اســم مبارک این شــاهزاده بزرگ که 
گهر برادر است، نوشت« و بابت آن »توسط میرزا  شخص سلطنت را واال
کرده اســت.  یافت  عبدالوهــاب خــان آصــف الدوله، یک صد تومــان در
»بعد از آن نیز چون تحریرات و احکام خراسان در دیوان رسایل خاصه، 
که پیش می آمــده، طرف  بــا ایــن پدر و پســر بود، همه وقــت، بهر تقریبــی 

مرحمت و رعایت این شاهزاده رؤوف قدردان بوده«.

ی می گوید البته نهج البالغه ترجمه و شــرح فراوان دارد، اما او نیز دلش  و
خواســته اســت کاری انجــام دهــد و »نیــت او جــز عبودیت و اســتفاضه 

نیست«!

کار برده  که آن را به  ی، نکته مهم خداشناسی و شاه پرستی است  برای و
کرده است. و به عنوان دو ویژگی مهم یاد 

از  شــماری  شــرح  در  صفحــه   147 در  اســت  کتابــی  چاره ســاز،  امــا  و 
فرمایشات حکمت آمیز امام علی )ع( با خط خوش نوشته شده و آخرین 

کلمات آن دو بیت شعر در ستایش ناصرالدین شاه است:

کــــــــــه مهر و مه برده اوســــــــــت  شــــــــــه ناصر دین 
اوســــــــــت ســــــــــراپرده  مشــــــــــتری  خیمــــــــــه  تا 

شهســــــــــت ســــــــــلطان  امین  خــــــــــرد   گوهــــــــــر 
اوســــــــــت پرورده  دســــــــــت  که  عجبی  نبــــــــــود 

نسخه ای از این کتاب، به شماره 321 در کتابخانه مجلس موجود است 
گزارش بر اساس آن نوشته شده است. که این 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بیچــارگان  نوازنــده  تــو  آوارگانای  رهاننــده  تــو  ای 
کــه بیچاره ایم  آواره ایــمچــاره مــا ســاز  و  سرگشــته  و  گمــره 

کــه به لطــف عمیم وجود مســعود  چاره ســاز بی نیــاز را ســپاس سزاســت 
همایون اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشــاه اسالم پناه را ـ ارواح العالمین 
فــداهـ  نگیــن صاحبقرانــی بخشــد، و به تخــت و اورنــگ ذوالقرنین جای 

خــوش در کتابخانه هــای ســلطنتی یا جز آن بوده و هســت، از آثار همین 
یان نوشته شده است. دبیران و به قصد خوشآمدگویی به دربار

که در ســاوجبالغ بوده، قطعه ای به اســم پســرش عزیزاهلل به  همــان وقــت 
کــرده، و نیز »کتاب دعایی به کتابخانه مبارکه«  کپــای همایون تقدیم  خا
کرده اســت. نتیجه آنکه وزیر هم »وعده منشــی گری« به فرزند داده  آماده 

گرفته است. و »یک صد و پنجاه تومان مواجب« ساالنه برای او در نظر 

حــاال او بــا خیــال راحت مدتی در ســاوجبالغ بــوده و عالوه بــر آنچه برای 
گرفتــه، مقــدار »بیســت خــروار خانــواری معوقــه« هــم »از محل  فرزنــدش 
گرفته  تخفیفات خالصه ســاوجبالغ« برای مالعباســعلی نابینا، برادرش 

است.

کــه اینهــا از بــس بــرای شــاه و وزیــر دعــا  کــه دو والــده دارد  ی می گویــد  و
که  کرده اند دندانشان ساییده شده است: »خانه زاد را دو نفر والده است 
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ید ارزانی داشت. فرمود، و دولت ابد آیت ناصری را در آسایش عباد، به قرون متوالیه نعمت جاو

یش دوســت  اوســتخدایــا تــو این شــاه درو ظــّل  در  خلــق  آســایش  کــه 
بخــش  انــدازه  ز  فزونــش  بخــشبقائــی  تــازه  نعمتــی  ســاعتی  بهــر 

ید نگین، چــون نظام دولت ابد تمکیــن، رونقی به کمــال دارد، و امروز  الحمــداهلل تعالــی، قــوام ســلطنت جاو
که مرّبی ارباب کمال خداوند، اصحاب حال حضرت  برای این مردم آن ســعادت و شــرافت حاصل اســت 
اشــرف مســتطاب اجــل امجد افخم، وزیر اقدس اعظم، امین الســلطانـ  مّتع اهلل المســلمین بطــول بقائه، در 
تحصیل آسایش عموم و خصوص دعای ذات ملکوتی صفات همایون ـ خلد اهلل ملکه و سلطانه ـ در مسند 
صدارت اقدســیه، به وجود حق شــناس شاهنشاه پرســت، زحمت را بر راحت مقدم داشــته، و تحّمل بســی 
کــه در هــر دو عالم غیر خــدا نشناســند، خدایش در عــوض خداجویی، دنیا  زحمت هــای خداجویــی دارنــد 
کــه در حدیــث قدســی می فرمایــد: یا دنیــا اخدمی مــن خدمنی و  و اهــل دنیــا را در خدمتــش مطیــع ســاخته 

استخدمی من خدمک. لمؤلفه الفقیر
باشــی صــدر  تــو  جهــان  هســت  باشــیتــا  بقــدر  شــه  حضــرت  در 

خانــه را و بــن خانــه را و تقــی عنــوان نــگار پســر مرحــوم رئیس محمــد ســاوجبالغی، اّول منشــی دیوان رســایل 
خاصه همایونی، عمری در خدمتگزاری و تحریرات دیوانی، زیردســت پدر، به علم صدق و دانش و راســتی 
ولی نعمت پرســتی قیام و اقدام ورزیده، و در مأموریت ها و نگارشــات مطالب ســرحدیه و تکالیف عبیدانه با 
اهتمامات الزمه دارای فرامین واجب االطاعه و تصدیقات رجال قدردان آمد، فحمداهلل ثم حمداهلل، همیشه 
بــه کمــال رغبــت طالب اســت، همان طــور که اغلــب از فضال از روزگار و اهل دنیا شــکایت داشــته، و رســاله 
که برای آحاد و افراد ناس از پرتو مبارک خداشناس ـ ارواح العالمین  شکوی نوشته اند، در مقابل این نعم الهیه 

کجا. کجاست تا به  کتب مبسوطه لشکر عرضه دارد. ببین تفاوت ره از  له الفداء ـ حاصل است، خانه زاد 

که خدا می فرماید: ولئن شــکرتم الزیدنکم. به شــکرانه  الحق در این دعوی ســجل حقّیت را این بنده می برد 
کالم اهلل مجید، و مرقع ها و قطعات قاب آینه  کتابخانه مبارکه  اقبال این عهد سعید، قطعه ها نوشت، برای 
کتساب، چون استادان قدیم، در  گذاشت، و به ارث و ا کتب متعدده به روزگار سعادت یادآور  ترتیب داده، 
کتیبه تا قلم غبار بر امثال رجحان یافت. در نشر فضایل اقدسیه، از اثر تربیت ملوکانه، یک  فنون خطاطی از 
کرده، بنام نامی صدر  ســال متجاوز شــب و روز نیاســود، و جلد اول شــرح مثنوی را از ترکی به پارســی ترجمه 
اقدس به اتابکیه اقدســیه موســوم ســاخت، و در تقدیم آن به قبول مســتدعیات غالمانه، با صدور دســتخط 
کرم بندگان، آقای امین الملک ـ ادام  مبارک، در ذیل بزرگواری و اعطاف و الطاف حضرت مســتطاب اجل ا

اهلل اجالله العالی ـ به اختصاص جاروب کشی آستان مبارک سرافراز آمد.

کــه نظــم ملــک شــه، زو شــد مســلمامیــن الملــک َشــه، آن مظهــر عقــل 
مؤبــد  اقبــال  داده  معظــمخدایــش  خداجویــی  در  بــوده  کــه 

کنــون دو ســال اســت که به تشــکر این اختصــاص، به عقل ناقص و زبــان کلیل، به تصدیــق عموم فضالی  ا
گردیــده، بــه عــون اهلل از ملتزمیــن خدمــت، و  عصــر، محســود اماثــل و اقــران و مغبــوط ابــن مقلــه و ســحبان 
کالم  مســتعدین مرحمت اســت. برادری دارد ضریر و نابینا، به قوه اســتماع با معلمی مخصوص، در حفظ 
اهلل، و آمــوزش قواعــد عربیــه، و علــم قرائــت و مطالب ادبیه رنج برده، با صغر ســن، دقیقــه ای از دعا و فرایض 
نمک شناســی غفلــت نــدارد، و در منابــر خامــس آل عباـ  علیــه من الصلوة انماهــا و من التحیــات ازکاهاـ  به 
گوئی متذکر اســت. عزیزاهلل، غالم زاده، به تربیت آفتاب اقبال در ســن هشــت و نه سال، به درس و مشق  دعا
که  که هذا الشــبل من ذاک االســد ]ضرب المثل  کتاب و قطعه تقدیم نموده، و مورد این مرحمت آمد  کری  چا
یم ناصری می گذرد، و بر سبیل معهود، سه ماه سر خرمن را  که ده و اند از قرن دو یعنی به پدرش رفته![ امسال 
کرانه و عالقه رعیتی رفت. بعد  استیذان نموده، مرخص خانه شده، و به ساوجبالغ برای سرکشی تیوالت چا
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یارت آســتان اقدس عودت نمود. از خط پدر و پســر دعای  کری به ز از انقضاء مدت مرخصی، به فرایض چا
کرد.  ایام هفته نوشته، جلد آن را به عکس مبارک موّشح داشته، به طور ارمغان و راه آورد تقدیم 

آورم  جــان  و  دل  تــو  بــرای  آورمگــر  کرمــان  ســوی  مــن  را  زیــره 

کتاب دعایی  ک پای اعلی، و  در موقع استرخاص به ساوجبالغ نیز، قطعه ای به اسم غالم زاده عزیزاهلل، به خا
بــه کتابخانــه مبارکــه، و حضــور مبــارک حضــرت اشــرف وزیر اقــدس اعظــمـ  اروحنا فــداهـ  فرســتاد، و عزیز اهلل 
غــالم زاده بــه وعده منصب منشــی گری، و یک صــد و پنجاه تومان مواجب او از صرف جیب مبارک مســتظهر 
شده، به کمال امیدواری به ساوجبالغ رفته، و در این مدت شب و روز چیز نوشته، در حق خانه زاد دیگر، برادر 
که بیست خروار خانواری معّوقه این غالم را از محل تخفیفات  این غالم مالعباسعلی اعمی نیز منتظر است 
گو، از تصــّدق فرق  کــه یک صد نفر صغیــر و کبیر نان خــور دعا خالصــه ســاوجبالغ در حــق او مســتمر فرماینــد 

فرقدسای مبارک، به ترفیه و آسایش باشد، تا خدا چه بخواهد، و همت واال نهمت چه اقتضا فرماید.

خانه زاد را دو نفر والده است که در مظان اجابت دعوات، از بس به وجود مبارک دعا کرده اند، دندان به دهان 
هیچ  یک نمانده، مدت هاست آرزو دارند که دعای وجود مقدس را در اراضی مقدسه بجای آرند. به عون اهلل 
یارت ارض اقدس و مشهد مقدس عازم اند، به شکرانه اینکه الحمداهلل المتعال مساعدت بخت  کنون به ز ا
و رهبری سعادت در جرگه خدام آستان رفعت بنیان حضرت اشرف افخم وزیر اقدس اعظم ـ دامت شوکته 
یارات مخصوصه خــود، مرخصی حاصل  العالــیـ  منســلک داشــته، محض دعــای بقای وجود مبــارک، در ز
نموده، حاضر می شود، و با آنکه زاد و راحله ندارد، توکل به خدا و توسل به ائمه هدی را بهترین راحله و توشه 
می شمارد. در این توکل و توسل، ترجمه این باب از فرمایشات حضرت یعسوب  الدین امیرالمؤمنین اسداهلل 
الغالب علی بن ابی طالب ـ صلوات اهلل و سالمه علیه ـ را به رجاء واثق چاره ساز عبودیت خود قرار می دهد، 
که دارای انواع حکم عقلیه و نقلیه، و مراتب علمیه و عملیه است، به مالیمت  و این ترجمه باب شریف را 
که در توحید دیباچه به قلم رسیده، به چاره ساز مسما می دارد، و از خالق رؤوف چاره ساز،  براعت استهالل 
که به تفضالت سبحانی، این سفر توکل و توسل را به وسعت و نعمت دنیا و آخرت مقرون  مسألت می نماید 
داشــته، توفیقــی عطــا فرمایــد که در اســتدامت این عهد فیــروز مهد، مصــون از زوال که قوام دولتــش پاینده و 

آفتاب شوکتش تابنده باد، سجدات شکر بجای آرد.

یــارت مشــهد مقــدس، به خلــوص عقیدت، ازاله معاصــی و اجابت دعوات می نمایــد، و تحریرات آن  آری ز
ســرحد و ثغــور، بــه خداشناســی و شاه پرســتی، در انــواع تعّیش مورث برکــت می آید، خاصه در ایــن موقع که 
ایالــت و فرمانفرمایی آن مملکت وســیع، به حضرت مســتطاب اشــرف ارفــع امجد واال شــاهزاده رکن الدوله 
ـ  مفّوض و موکول اســت، ولی نعمــت و ولی نعمت زاده اند، و در اســفار  العلیــة و العالیــهـ  دامــت شــوکته الــواال
کــه بــه حکمرانــی این مملکــت و مضافات مأمــور آمدند پدر این غالم، محمد منشــی ســاوجبالغی،  ســابقه 
گهر برادر  فرمــان آن مملکــت وســیع فســیح را به اســم مبارک این شــاهزاده بــزرگ که شــخص ســلطنت را واال
است، نوشت، و به توسط مرحوم مبرور میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله که در آن وقت نصیر الدوله لقب 
کافیه می نمودند ـ البسه اهلل تعالی حلل النور ـ یک صد  داشــتند، و در حضرت مســتطاب اشرف واال، وکالت 
تومان رسوم فرمان مرحمت فرمودند. بعد از آن نیز چون تحریرات و احکام خراسان در دیوان رسایل خاصه، 
که پیش می آمده، طرف مرحمت و رعایت این شــاهزاده رؤوف  با این پدر و پســر بود، همه وقت، بهر تقریبی 
یارت  کار، ز قــدردان بــوده، نعم االتفاق منتهی ســعادت اســت، هــرگاه توفیق رفیق شــود و به یک کرشــمه دو 

کامکار حاصل آید ان شاءاهلل! سرکار فیض آثار، و فیض حضور حضرت شاهزاده واالتبار 
کامران شدمشکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا  بر منتهای مطلب خود 
کرم رابــا دســت تهــی آمــده ام زانکــه نزیبد جز دســت تهی تحفه خداوند 

بــه دســت تهــی ترجمه این بــاب را از کلمات مبارکه نهج البالغــه ارمغان آن حضرت و مایه توکل شــمرده، به 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )4(



سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد181395 162

گیتی ستان ـ علیه الرحمة و الغفران ـ جوکی از هند آمد  که در زمان نواب 
کرد که مناطر )منتر!( و طلســمات و علوم  به این والیت و شــهرت عظیم 
کردند، و به ســعی بســیار  غریبه می داند و مردم بر ســر او جمعیت عظیم 
بــه او راه می یافتنــد. شــخصی مــرا به تکلیف بســیار به دیــدن او برد، و او 
ملتفــت من نشــد، و چون خــود نیز قدری ســعی در تحصیل علوم غریبه 
گران آمد. چون برخاســتم، به نزدیک او رفتم،  کرده بودم، بر طبعم بســیار 
گر آنها که دعوی می کنی یکی را در این شــهر به  کــه ا گفتــم  گــوش او  و در 

عمل آوری، مردی!

کــه او تفّحص من  ایــن را گفتــم و بیــرون آمــدم. بعــد از چند روز شــنیدم 
کــه مــن یک بــار بــه دیــدن او بــروم. یکــی از  می کنــد، و التمــاس می کنــد 
آشــنایان او به ســعی بسیار مرا به دیدن او برد. چون داخل شدم بر خالف 
گفت: به خدا  کرد، و مرا به خلوت برد، و  سابق مرا تعظیم و تکریم بسیار 
گفتــی چه معنا  کــه با من  که آن ســخن  که بگویی  ســوگند می دهــم تــو را 

گفتی؟ داشت؟ و از جهت چه 

گفتم: مگر اثر صدقی از آن سخن یافتی؟

که پادشــاه و امرا و اعیان  گفت: من نیامدم به این شــهر مگر به این قصد 
کنم، و یک پسر و دختر درست در این شهر نگذارم، و بعد  همه را تسخیر 
کــردم، و هیچ اثر  که داشــتم  از آنکــه تو آن ســخن گفتی، هر عمل تجربی 

ندیدم. نمی دانم چه جهت دارد!

یــد، و بــه اذن اهلل تعالی و اذن  تألیــف و تلفیــق آن جســارت عبیدانــه ورز
رســوله و خلفائــه، و به اجــازه ولی نعمت عصر برکت عــزت و اقبال بدان 
گرچــه اهل فضل و بالغت از متقدمین و متأخرین عرب  حضــرت آورد، ا
و فرس، بســی شرح و تفســیر برای این کتاب مبارک نوشته اند، ولی چون 
نیت جز عبودیت و استفاضه نیست، ان شاءاهلل مقبول حضرت می آید.

 مسلم است که گنجشک نیست چون شهباز 
گنجشک زدن  پر  ز  ندارد  گریز  ولی 

*   *   *
خاطره ای از عالمه مجلســی دربــارۀ یک جوکی هندی 

که به اصفهان آمد

حکایــت زیــر را عالمــه مجلســی از یکــی از دوســتان پــدرش نقل کــرده که 
جالب اســت. محل درج این حکایت، در بحثی است که عالمه از سحر 
و احکام آن در کتاب حدود )نســخه ش 3229 دانشــگاه( دارد. حکایت، 
مربــوط بــه آمدن یکــی از مرتاضان هندی بــه اصفهان اســت. می دانیم آن 
زمان رفت و آمد میان ایران و هند بســیار زیاد بود. گرچه این ارتباط بیشــتر 
گاه مذهبی به هند بود، اما تجار  با رفتن ایرانیان دبیر و شــاعر و سیاســی و 
هندی هم برای تجارت به ایران، به ویژه به اصفهان و کاشان می آمدند. در 
این حکایت، بحث از آمدن یکی جوکی هندی است که کارهای شگفتی 
گفته، می خواسته است تمام امرا و اعیان این  می کرده و چنان که خودش 
مملکت را تسخیر کند و دختر و پسر سالم نگذارد! متن گفتگوی دوست 
پدر مرحوم مجلسی را با وی خواهید خواند. نظر من در بیان این حکایت، 
یــخ اجتماعــی دوره صفــوی از دل این قبیــل حکایات  بیشــتر بــه بیــان تار
اســت. راوی آن به هر حال فردی مانند عالمه مجلسی است. همین طور، 
توجهم به باورهایی که در ارتباط با ســحر و جادو وجود داشــته و کارهایی 
کــه مردم برای دفع این قبیل مســائل داشــته اند. طبعًا نه نــگاه تردید دارم، 
نــه تصدیق، بلکــه صرفًا بــه اینکه مردم مــا چگونه می اندیشــیده اند توجه 
یــه ای که در اینجا آمده، تا همین اواخر رواج داشــته  می دهــم. البته این رو
و حتی االن نیز کمابیش هســت. هرچند در گذشــته بسیار گسترده بوده و 
دلیل آن هم دشواری های العالجی بوده که مردم با آنها روبرو بودند و حاال 

و در این زمان تالش می کنند با روش های دیگری آنها را حل کنند.

یخ اجتماعی بیاید  که شــاید به درد عالقه مندان تار کلی دیگر  یک نکته 
کتاب های حدیثی و فقهی، اطالعات  که در بحث ســحر در  این اســت 
اجتماعی بســیار گســترده ای هست و امکان این وجود دارد که بر اساس 

یخ اجتماعی ما نوشته شود. آنها بخشی از تار

عالمه مجلسی می نویسد: شنیدم از مرد ثقه از اصدقاء والد مرحوم خود 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )4(



19 162سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

گرفته،  از قطب الدین الری دربارۀ حاجت رواشــدن آن سؤال شده، طالع 
و گفته اســت روز یکشــنبه 26 ماه ربیع حاجت روا می شــود، یعنی شــش 

روز پس از سؤال کردن از او ... و چنین شده است.

عین عبارت او این است:
کــه  کردنــد  مثــال: در روز دوشــنبه بیســتم شــهر ربیــع االول 1037 ســؤال 
که در ملــک فارس بعــد از نواب  بنــدگان عالمــی فهامــی امیر ابوالحســن 
مستطاب خانی امام قلی خان، به بزرگی و فضیلت و حالت او در فارس 
نبــود، حاجتی داشــت بــه نواب اعالی همایون شــاهی ]شــاه عباس[، و 
نــواب مســتطاب عالــی )امــام قلــی خــان( بــه جهــت رواشــدن حاجــت 
سابق االلقاب، عریضه ای به درگاه گیتی پناه نوشته، آیا حاجت روا شود؟ 
گر  بر وفق مدعا بندگان عالمی رقم شاهنشــاهی صادر شــود یا نه. )یعنی ا

وقت حاجت رواشدن هست، امامقلی عریضه را بفرستد.(

گرفته شد و زایجه طالع بدین طریق صورت یافت. ]تصویر طالع[ ارتفاع 

بعــد از طــی دالیــل و امتــزاج، حکم بر آن شــد که در روز یکشــنبه بیســتم 
شهر مذکور، رقم از جانب نواب اعلی همایون رسید که حاجت حضرت 
عالمــی روا شــود، و احــکام آنچــه بــود نوشــته، در روز دوشــنبه مذکــور بــه 
کــه روز مذکور مطالعه فرماینــد، و صدق و  مالزمــان نــواب عالمی ســپرده 

کذب نوشته بر خود ظاهر سازند.

چــون روز یکشــنبه 26 رقــم نــواب اشــرف رســید، و مــژده بهجت و ســرور 
کابر و اشــارف فارس و الر به تهنیت رواشدن حاجت حضرت  رســانید، ا
کــه طالع مســئله که  ســابق االلقاب در خدمــت حضــرت عالمــی بودنــد 
نوشــته شــده بــود بــه حضــور طلبیــد و احــکام خوانــده شــد. آنچــه ایــن 
بی بضاعــت نوشــته بــود، خصوصــًا اینکــه روز یکشــنبه 26 شــهر مذکــور 
حاجــت روا خواهد شــد و به فعل آمــده بود، همه دعای آمرزش اســتادان 
این فن کردند و تحسین این بی بضاعت گفته و چون تألیف به نام نواب 

عالمی بود، در نظر ایشان آزمود و سپرد.

مــن جــواب گفتم که تــو آن اعمــال را در بالد کفر برای کافــری چند کرده ای 
و اثر دیده ای، و اکنون به شــهری داخل شــده ای که آثار اســالم از طاعات و 
عبادات جمیع ایشان را فرو گرفته، و خانه ای نیست که چندین قرآن مجید 
و صحیفــه کامــل و کتــب دعا نباشــد، و هیچ کس نیســت که بــر بازویش 
چندین تعویذ و دعا نباشد، و سینه های ایشان مملو از عقاید حقه و قرآن و 
دعا و دل ایشان قوی است. به اعتماد بر خدا، در چنین شهری جادوهای 

باطل تو چه اثر می کند؟ و منطرهای کفرآمیز تو چه کار از آنها می آید؟

کــرد و روانه  که شــنید، دســت مــرا بوســید و روز دیگر ســفر اختیار  ایــن را 
کفرآباد خود شد.

*   *   *
نفــوذ  بــه  نگاهــی  می شــویم؟  حاجــت روا  وقــت  چــه 

منجمان در میان سیاستمداران صفوی
قطب الدیــن الری یکی از بزرگ ترین منجمان دوره صفوی و مقیم فارس 
ی در یکــی از این  ی برجای مانده اســت. و کــه آثــار متعــددی از و اســت 
آثــار بــا نــام حل المســائل ]نجومی[ جــدای از مباحث علمی، نســبت به 

که شغل شاغل او بوده، مطالب فراوانی را مطرح می کند. طالع بینی 

از جملــه، در بــاره زمــان »حاجت روا« شــدن خواســته ها، و اینکه در »چه 
که نفوذ منجمان را  زمانــی« دقیقًا آدمی حاجت روا می شــود مطالبی دارد 

در زندگی روزانه سیاستمداران این دوره نشان می دهد.

در آغاز این بحث می نویسد:
گشــتن حاجــت: چون دانســته باشــی روا می شــود و  ... در بیــان وقــت روا
کردن، پس بــدان که کارها  کــه کدام وقــت حاجت روا کــه بدانی  خواهــی 
که )یا( به روز تمام شود، یا به ماه، یا به سال، به قدر طبیعت حاجت، و 
بیشتر علما بر آن اند که وتد طالع دلیل ساعت، و عاشر دلیل روز، و سابع 
که به اندک مایه  که بعضی چیزهاست  دلیل ماه، و رابع دلیل سال؛ چرا 
گــردد، و بعضی بود که نشــاید که تمام شــود، مگــر به ماه ها،  روزگار تمــام 

چون مدت آبستنی و زادنی ... .
ی سپس توضیحی داده و دو نمونه را بیان می کند... . و

کم بندرعباســی بــه جهت حاجتــی عرضه به  مثــال: ســؤال کننــد که حا
گرفتیم و طالع معین  دیوان عالی نوشته، حاجت او روا شود یا نه. ارتفاع 
گذاشته[... )سپس پاسخ داده  شــد بدین صورت: ]اینجا شکل طالع را 

است( ... بعد از دو سال حاجت برآید و چنان شد...؛
که جالب است. سپس مثال دیگری زده 

کــه از نزدیــکان امامقلی خان  ابوالحســن فراهانــی )شــارح دیــوان انوری( 
بوده، حاجتی داشته، و امام قلی آن را برای دربار شاهی فرستاده است. 
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*   *   *
کتاب از سال 1118ق وقف نامه 

متــن زیــر وقف نامــه دو جلــد یک کتاب »مصباح« اســت که حاجی نســیم که بــه احتمال از آقایــان یا همان 
گذار  خواجگان حرم صفوی است، آن را وقف کرده و تولیت آن را به میر محمدعلی بن میر علیرضا حسینی وا
گر آنها شایســتگی نداشتند، برادرزادگان او و  کرده و نوشــته اســت که پس از او، تولیت در اختیار فرزندان او و ا
که نوشته است شش  کتاب است  گر آنها هم نداشتند، در اختیار فقیه جامع الشرایط باشد. با توجه به این  ا
کتــاب نباید معطل بمانــد. البته، این قبیل  مــاه بیشــتر امانت نباشــد، مگر با اجازه جدیــد متولی. به عالوه، 
گذاری تولیت از سوی یک خواجه  که دربارۀ وا وقف نامه فراوان است، اما از حیث جامعیت آن و نیز نکاتی 

به یک عالم هست، به دلیل اینکه خودش فرزندی ندارد، قابل توجه است.

ی  جالــب اســت که وســط وقف نامه دربــارۀ ملکیت آن مطلبی آمده اســت. به نظر می رســد ایــن ملکیت رو
کرده، وقف نموده اســت. آن عبارت این  که آن را خریداری  نســخه بوده و ســپس کســی مانند حاجی نســیم 
اســت: قد صار هذا الکتاب بالبیع الصحیح الشــرعی من جملة ملکی و انا العبد الراجی الی عفو ربه الغنی 

پروانه ابن اهلل قلی غفر اهلل لهما و الستاده بالنبی و الوصی.

یخ و  ی اصفهانی، مؤلف آثاری با ارزش در تار کتابخانه مرحوم سیدمصلح الدین مهدو این نسخه متعلق به 
کتابخانه ابن مسکویه اصفهان منتقل شده است. که پس از رحلت، به  رجال اصفهان است 

هو الواقف السّر والخفَیات
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

الحمــدهلل الــذی وقــف علی ســرائر العباد، و شــرع لهم دینًا کافیــًا فی الفوز یــوم التناد، وافیًا فــی ُامور المعاش 
یــغ والَفســاد، و هداهــم إلــی ینابیع الحکمــة، َنَبَع مــن حدائق القــرآن أحلی من  والمعــاد، صافیــًا مــن دون الّز

الّشهد، و أصفی من حیاة الَحَیوان.

و الّصالة و الّسالم علی محمٍد، البشیر و النذیر ألهل البالد، و آله االئمة االمجاد، سّیما أسداهلل الغالب علّی 
بن ابی طالب، الذی هو لکّل قوم هاد ـ صلوات اهلل علیهم و لعنة اهلل علی أعدائهم أهل العناد و الفســاد الی 

یوم التناد.

 و بعد
ی نمود، رفعت 

ّ
 باعث بر تحریر و ترقیم این رقیمه نمیقه وثیقه، آنکه وقف صحیح شرعی، و حبس صریح مل

کتنــاه، معتمد الخــواص، حاجــی الحرمین  و معالــی پنــاه، عــّزت و عوالــی دســتگاه، مکرمــت و محمــدت ا
الشریفین، حاجی نسیم، این جلد و جلد اّول مصباح را بر کاّفه مؤمنان اثنی عشریهـ  کثرهم اهلل فی االرضین، 
گردانــد، و معّطل  که از آن منتفع شــوند، و واقف را در اجر آن شــریک  هــو قربــًة الــی اهلل و طلبــًا لمرضــات اهلل، 
ی شــرعی 

ّ
گر احتیاج باقی باشــد، بــه نظر متول یــاده بر شــش ماه نــگاه ندارنــد. ا نگذارنــد، و مشــروط بــه آنکــه ز

رسانند، و به اذن جدید نگاه دارند.

و تولیــت شــرعی ایــن دو جلد را در اخــذ و اعطا و ضبط و حفظ، مفّوض گردانید به ســیادت و نجابت پناه، 
فضیلــت و کمــاالت دســتگاه، صالحیت و تقوی شــعار، میر محمدعلــی، خلف مرحمت و غفــران پناه میر 
که اهلیت و صالحیت امر مزبور  علیرضا الحســینی، و بعد از او بر اوالد ذکور او، ما َتعاَقبوا و َتناَســلوا، هر یک 
گر هیچ یک قابلیت و صالحیت امر مزبور را نداشــته باشــند، امر تولیت  را داشــته باشــد، مختص او بوده، و ا
گر  مزبور بر اوالد برادران سیادت پناه مشارالیه مرجوع و مفّوض است، به دستور فوق، ما َتعاَقبوا و َتناسلوا، و ا

ایشان العیاذ باهلل منقرض شوند، امر تولیت مرجوع خواهد بود به فقیه جامع الشرایط.
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وظیفــه هر یک از متولیــان در هر مرتبه از 
مراتــب آنکــه، صرفه و غبطــه وقف را در 
آن دانند، مناسب هر وقتی و زمان عمل 
آورده، دقیقــه ای از دقایــق فرو نگذارند، 
وقف صحیح شــرعی مشتمل بر جمیع 
ــُه َبْعــَد مــا 

َ
ل

َ
نواقــص و بطــالن، »َفَمــْن َبّد

وَنُه«، 
ُ
ل ذیَن ُیَبّدِ

َّ
ی ال

َ
ما ِإْثُمُه َعل

َ
َســِمَعُه َفِإّن

کفــی باهلل  واهلُل علــی مــا َنقــول شــهید، و 
شهیدًا.

تحریــرًا فــی یــوم االربعا ثامن عشــر شــهر 
ذی الحجه الحرام سنة 1118
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