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نسخه خوانی 9
رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب نهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه خوانــی ،متــن چنــد نســخه را مــورد
مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:
•ســندی مبنــی بــر آمــوزش نــگارش ســند گواهــی ســیادت اشــخاص کــه اغلــب توســط نقیــب النقبــاء ســادات یــا کســانی کــه
از طــرف او در شــهرها نقابــت داشــتند نوشــته و گواهــی مــی شــد.
•متن وقف نامه انیس الدوله (همسر ناصرالدین شاه) در نسخه ای از بحاراالنوار
•درباره یک فرمان مذهبی از سوی پادشاه صفوی برای منطقه قفقاز
•فتوای به برابری ثواب شصت حج با یک ساعت رفتار به عدل حا کم در یک متن ادبی دوره اول قاجاری
•کریم خان زند و مردی که می گفتند کیمیا می داند
•نامه نگاری میرفندرسکی و میرداماد به شاه عباس برای رفع ظلم و تعدی از مردم
•انتخاب والی مرز ایران و ترکمنستان توسط شاه عباس
•چند یادداشت از سفرهای حج خاندان فیض و یادداشتی درباره درگذشت مالصدرا
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.

قراءات يف املخطوطات ()8
رسول جعفر يان
ّ
يقـ ّـدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل  -الــذي ميثــل احللقــة التاســعة مــن سلســلة
َ
عــدد مــن النســخ مــع مالحظاتــه
نصــوص
مقاالتــه عــن املخطوطــات -
ٍ
ّ
النقديــة علهيــا.
والنصوص هي:
ً
•وثيقــة تبـ ّـن طر يقــة كتابــة شــهادة تأييــد ســيادة األشــخاص ،والــي غالبــا
ّ
ـول كتابهتــا وتوثيقهــا نقيــب نقبــاء الســادات أو األشــخاص ّ
املعينــن
مــا يتـ
مــن قبلــه لنقابــة األشــراف يف املــدن املختلفــة.
• ّ
نــص ّ
وقفيــة أنيــس الدولــة (زوجــة ناصــر الديــن شــاه) يف نســخة مــن

حبــار األنــوار.
ّ
ّ
•حــول أحــد األوامــر الدينيــة الصــادرة مــن قبــل الشــاه الصفــوي واملوجهــة
إىل منطقــة القفقــاس.
ّ
•فتــوى واردة يف أحــد النصــوص األدبيــة الــي يعــود تار خيهــا إىل العصــر
القاجــاري ّ
األول مبســاواة ثــواب ســاعة واحــدة مــن الســيرة العادلــة للحاكــم
ّ
ّ
مــع ثــواب ســتني حجــة لبيــت اهّلل احلــرام.
•كرمي خان زند وأحد األشخاص الذي يقال ّإنه ٌ
خبير يف الكيمياء.
•مكاتبــة امليرفندرســكي وامليردامــاد مــع الشــاه ّ
عبــاس الصفــوي لرفــع الظلــم

والتجــاوز عــى حقــوق الشــعب.
ّ
ّ
ّ
اإليرانية التركمانستانية من قبل الشاه عباس.
• انتخاب وايل احلدود
ّ
ّ
عـ ّـدة خواطــر عــن رحــات احلــج لعائلــة الفيــض ،وخاطــرة عــن وفــاة املــا
صــدرا.
ّ
املفردات األساسية :مطالعة املخطوطات ،املخطوطة ،قراءة النصوص.
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)Skimming Manuscripts (9
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the ninth article of a series
of publications titled “Skimming Manuscripts”, the
author has scrutinized the texts of several manuscripts. These texts are as follow:
A document certifying teaching of writing Sādāt certificate often written by Naqib al-Nuqabā (the manager of an office which was responsible for recognizing
seyyed people and supervising them), or those who
were responsible on behalf of him in other cities.
The text of Anisoddole›s (Naseroddin Shah) waqfnāme in a version of Bahārolanwār.
Safavid king›s religious command regarding the
Caucasus region.
A fatwa for the equalization of the rewards of sixty
Hajj with an hour of the ruler›s just treatment, in a
literary text of the first period of Qajar.
Karim khan Zand and a man who was believed to
know alchemy.
Mir Fendereski and Mir Dāmād›s letter to Shah Abbas about the elimination of tyranny and oppression.
Choosing the governor of the border between Iran
and Turkmenistan by Shah Abbas.
A few notes on Feiz family›s hajj pilgrimages, and a
piece of writing on the death of Mulla Sadra
Key words: Skimming manuscripts, manuscript,
reading texts.
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رسول جعفریان

دزدی از شاهعباس و رفتار شاهعباس با دزد معترف
در صفحــه آخــر تاریخ عباســی از مالجاللالدیــن منجم ،منجم شــاهعباس نکتهای لطیف در بــاره خبر یک
دزدی از کاخ شــاه آمده اســت .بنده اآلن چاپی آن را که ســال  1366سیفاهلل وحیدنیا چاپ کرد در اختیار
نــدارم تــا مالحظه کنم این متن در آن هســت یا خیر ،اما در تصویری از نســخه خطــی آن این مطلب با خطی
بسیار خوش آمده است .آن را نقل میکنم و تصویرش را میگذارم.
مطلب مربوط به ســال  1021و دوران شــاهعباس اســت .اتفاق هم در فرحآباد (شمال) که بخشی از کاخهای
ســلطنتی در آنجــا بنــا شــده بود افتاده اســت .ماجــرا یک دزدی اســت و اینکه خــود دزد مدتی بعــد اعتراف
میکنــد و پــس از آن شــاهعباس بخش عمده پــول را که
اصلش  24تومان و اندی بوده به دزد میدهد .زمان این
اعتراف ،وقتی است که شاه به آمل رفته است ،اما نکته
ً
لطیــف ،ایــن اســت کــه مالجالل میگویــد من قبــا  -از
روی نجوم  -این واقعه را پیشبینی کرده و به اطالع شاه
رسانده بودم.

این شما و این هم این متن کوتاه:
در فرحآبــاد شــبی دزدی چنــد صنــدوق از ســرکار نــواب
کامیاب شــکافته ،مبلغ بیســتوچهار تومان و ششــهزار
دینــار نقد که بــود برده ،بعد از چنــد روز ،دزد آمده گفت
کــه مــن ایــن مــال را بــردهام و حــال ،چهــار رســتمداری
از مــن گرفتهانــد .چــون بــه آمــل نــزول اجــال واقع شــد،
رســتمداریان آمــده مبلــغ مذکــور را آوردند .نواب اشــرف
پنج تومان آن را به رســتمداریان شــفقت فرموده و تتمه را
به انعام دزد ّ
مقرر فرمودند.
قبــل از وقــوع جــال منجــم ،معــروض داشــته بــود که در
ذوالحجــة الحــرام ســنه  1021از راه روی ،دزد بــه خزانــه
عامره دســت یابد و دزد پیدا شــود و ضرر نیابد و مال به
خزانه عاید نگردد .تم بالخیر.
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سندی برای گواهی سیادت
نمونــه زیر آموزش نگارش ســند گواهی ســیادت اشــخاص اســت کــه اغلب توســط نقیبالنقباء ســادات یا
یشــد .نقابت سادات در تمام ادوار تاریخ
کســانی که از طرف او در شــهرها نقابت داشــتند نوشته و گواهی م 
اســام برای حفظ حقوق ســادات ،به عنوان یک منصب حکومتی  -اشــرافی ،کار نظارت بر اثبات ســیادت
ً
اشــخاصی را کــه مدعــی ورود در ایــن دایــره بودنــد در اختیار داشــته اســت .طبعا بــرای افرادی کــه حرفی در
سیادتشــان بــود ،گواهــی صــادر میشــد و ایــن کار بــا نــگارش یــک گواهــی در اختیار او قــرار میگرفــت که با
نشاندادن آن سیادت خود را ثابت نماید.
نمونــهای از انشــاء و تنظیــم ســند در ایــن زمینه ،همیــن متن زیباســت که پاییــن مالحظــه میفرمایید .متن
ادیبانه و اوایلش قدری دشــوار و در نهایت ،متن شــهادتنامه آمده ،اما چون تنها یک نمونه اســت نام کسی
در آن نیست.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اصل اصیل شــجره ریاض مقصد حمد خداوندیســت بیمثل و مانند که در احصای نگارش نیایش ّ
مطوق
ُ
البحــر مــدادا لکلمات ّربی لنفد البحر قبــل أن تنفد کلمات ّربی» گواه اســت و در ادای
[= آراســته] «لــو کان
حقوق ستایشــش منشــی داراالنشــاء الافصــح را مضمون صــدق مشــحون «الاحصی ثناء علیــک ،أنت کما
أثنیت علی نفســک» زبان ثناگســتری عذرخواه؛ مبدعی که اختراع هیکل انســانی اثری از آثار حکمت ذات
بیهمال او اســت و تخمیر طینت آدم ازکی از بســیاری توانائی قدرت و جالل او؛ عزتبخشــی که فرق احترام
ٌ
ّ
آدم خا کی را ّ
متوج به تاج «انی جاعل فی االرض» خلیفه ساخته ،جباه افواج مالیک را به سخنریزی آستین
تسلیمش سرافرازی داده« ،ولقد ّکرمنا بنی آدم» بر مفارق اعتبار اوالد امجادش نهاد.
آن کز شــــــــــمار نعمــــــــــت بیمنتهای او

دایـم بـه عجـز خو یـش کنـد عقـل اعتـراف

مدهوش جام معرفتــــــــــش کاف تا بنون

منظور عین عاطفتـ ـ ـ ـ ــش قاف تا بقاف

بعد از تمهید قواعد شــکرگزاری حضرت خداوند شــکور که عبارت از اعتراف به عجز و قصور اســت ،توقیع
وقیــع صحیفــه نعمت مدحت ّ
أحد مــن رجالکم ،ولکن رســول اهلل و
ســید ســند اســت که کریمه «مــا کان أبا ٍ
َ
«فکان َ
قاب قوســین أو أدنی» ّاول پایه از
خاتم النبیین» نخســتین حرف از کتاب واال گوهر اوســت و مصدوقه
معراج علو شان و برتری او.
اما بعد:
آنکـه از ذوق شـفاعت خواهیـش روز جـزا

بـر مطیعـان فخرهـا دارنـد فـوج عاصیـان

افتخار نسل اعلی احمد مرسل که هست

شان قدرش را نخستین پایه عرش المکان

پس از صعود به معارج مدارج مراتب نعتگســتری اعتبار محضر نجابت و ســروری به نقش ُمهر مهر اوالد آن
حضرت اســت که منشــور مفاخرشــان به عنوان «وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا» ُم َ
عنون و طومار محامدشــان

بأیهــم اقتدیتهم اهدیتــم» مطـ ّـرز و ّ
بــه طــراز َ«م َثــل أهــل بیتــی کالنجــوم ّ
مزین اســت ،سـ ّـیما آن اعلیحضرت
ُ
اکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی» مرقوم اســت
آســمانرفعت که روزنامچه والیتش به رقم «الیوم
و مکنون خاطر حقشناســیش منظور نظر قدســی اســاس جناب رســالت اســت ،چون دو لفظ مرادف مفید
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مفهوم:
آن خانــــــــــه زاد حق کــــــــــه او در ره کمال

ننهاده پای هیــــــــــچ کس از مکمن عدم

ابن ّ
عم رســــــــــول خدا مقتــــــــــدای ناس

ّ
علــــــــــی ولــــــــــی منبع کرم
ســــــــــاالر دین

ٌ َ ْ ََ
َ
ّ
ْ ً ْ
َ َُْ ٌ َُ
جاز َع ْن وا ِل ِد ِه شیئا» فانک مجیب الدعواة
اللهم ارزقنا شفاعتهم «یوما ال یج ِزی وا ِلد عن ول ِد ِه ،و ال مولود هو ٍ
و قاضی الحاجات.

اما بعد ،به مســامع ارباب هوش رســیده میشــود که حامل این صحیفه صداقت تضمین ،ســالة الســادات
ذی الســعادات فــان که انشــاءاهلل تعالی ذیل این رقیمه پرگوهر ،تفضیل نســب ارجمنــدش خواهد گردید،
از دودمان شــریف ّ
ســید کونین و مقتدای ثقلین اســت ،اگرچه تحقیق ســیادتش از نهایت شــیوع مســتغنی
از بیــان و تبیــان و جمــال شــاهد ایــن مطلب رعناتر از آن اســت که محتــاج به حلیه وصافی واصفان باشــد،
امــا چــون انتســاب به ذیل پــا ک برازنده افســر لوال ک ،رتبهای اســت بس ارجمنــد و ارتباط به سلســله جلیله
حضــرات ائمــه اطهــار  -صلــوات اهلل الملک الجبــار  -مرتبهای اســت بغایت بلنــد و مراعــات آداب احترام
ّ
ّ
ایــن طبقــه جلیــل القــدر ،بــر ّ
متحتم اســت ،وســیله فــوز و رســتگاری و باعث
ذمت همت کافــه انام فرض و
خشــنودی حضرت باری اســت  -تعالی شــانه  -؛ لهذا جهت انتشار این گنج شایگان و ایضاح این کرامت
الزمــة االعــان ،شکســته بســته ،چنــد مرقوم قلم شکســته قدم نموده شــد تا قاطبه نــاس از ادانــی و اقاصی و
مطیع و عاصی ،سید مزبور را از گروه باشکوه سادات صحیح النسب شناخته ،از گلدسته اذعان نجابت و
ّ
واالتباریش ،استشــمام رایحه نجات ابدی نمایند و بهزور بیجای ســرپنجه خالف ،در رخنهگری سد محکم
اساس سیادتش ،ابواب انفعال بر روی خود بگشایند« .إن أحسنتم أحسنتم النفسکم و إن اسأتم فلها».
نسب موعودالبیان سید سند مزبور این است :فالن ابن فالن الی امیرالمومنین علیه السالم . ...
به جهت یادگاری قلمی نمود.
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وقفنامه انیسالدوله (همسر ناصرالدین 
شاه)
در نسخهای از بحاراالنوار
پیشتر به وقف نســخهای از «بحاراالنوار» توســط «انیسالدوله» همســر رسمی و سوگلی ناصرالدینشاه اشاره
کــردم .اکنــون بــه دلیل اهمیت آن ،متن وقفنامه را تقدیم خوانندگان بســیار عزیز میکنــم .انیسالدوله یا در
اصل فاطمه ،دختری یتیم از اهالی روستای امامه  -روستایی در نزدیکی فشم  -بود که چوپانی میکرد .شاه
در مســیر شــکار او را دید و با وی صحبت کرد و عاشــقش شد .ســپس به حرمسرای شاهی آمد و پس از مرگ
جیران ،ســرآمد همســران ناصرالدینشاه شد .نشــان حمایل آفتاب و تمثال همایونی را دریافت کرد و رئیس
اندرونی شاه شد .انیسالدوله در یکی از سفرهای ناصرالدینشاه تا مسکو هم رفت ،اما به صالحدید برخی
از همراهــان بــه تهــران بازگشــت .وی به انجــام کارهای خیر میپرداخت و در شــمار زنان مؤثــر در این دوره به
شــمار میآیــد .وقفنامــه زیر شــامل وقف یــک دوره کامل بحاراالنوار اســت و طبق آنچــه در وقفنامه آمده،
تولیت آن به یکی از علمای وقت تهران« ،آقابزرگ» واگذار شده است .مجلدی از بحار که این وقف روی آن
آمده ،کتابت ســال  1087هجری اســت و توســط زینالعابدین بن حاجی محمد رارانی کتابت شــده است.
راران روستایی در خوراسگان ماست که بسیار قدیمی است و منارهای سلجوقی در آن هنوز برجاست .نکته
دیگر اینکه روی این اثر ،یک وقفنامه قدیمیتر هم هســت که تمام اســامی و نقاطی که میتوانســت هویت
واقف را نشــان دهد محو شــده اســت .محتمل اســت کــه به همین جهــت ،دوباره توســط انیسالدوله وقف
شده تا وضعیت آن از نظر وقفی روشن شود .این نسخه در کتابخانه ملی نگهداری میشود .این شما و این
هم متن وقفنامه:
ّ
هو الواقف علی الضمائر
چــون واقفــان خیــرات و راغبــان ّ
یشــمار خواهد
مبــرات را در نــزد حضــرت پــروردگار ،اجــری بســیار و ثوابی ب 
بــود ،لهــذا توفیقات ســبحانی شــامل حــال و کفیل احــوال ســرکار علیا جناب قمــر نقاب صدارت انتســاب
خورشــید احتجاب ،مهر ســپهر عفت و زهره زهرای برج عصمت و گوهر یکتای درج ّ
عزت ،خواتون خواتین

ّ
المتمســکة بالطــاف اهلل الملک المســتعان ّ -نوابــه ّ
علیه عالیه
زمــان و بانــوی حرمســرای شاهنشــاه دوران -
ً
ّ
«انیسالدولــه» المتعالیــه  -دامــت اقبالهــا و اجاللهــا گردید  -که قربة الــی اهلل تعالی و طلبــا لمرضاته ،وقف
ّ ّ
ّ
مؤبد صحیح صریح شرعی و حبس مخلد ملی اسالمی اثنا عشری نمودند ،این یک جلد کتاب مستطاب
ّ
غرای ّ
مجلد[ات] دیگران را بر عموم طالبان علوم دین و پیروان شریعت ّ
سید المرسلین
بحاراالنوار [با] باقی
 صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین  -که از تحصیل علوم و مطالعه آن بهرهمند و مستفیض گردند و ثوابیَ َ َ ُ ٌ
ّ
مــال و َ
البنون» عاید و دســتگیر ســرکار واقفه معظمه شــود .و تولیت تمــام آنها را واگذار و
از آن در «یــوم الینفــع
تفویض فرمودند به سرکار شریعتمدار عمدة العلماء االعالم و زبدة الفضال الکرام ،العالم الجلیل و الفاضل
النبیــل ،ابوالفواضــل و المــکارم ذوی المفاخــر و المفاخم ،العالم األمعی و الفاضــل اللوزعی ،حاوی الفروع و
ُ
جامع المعقول و المنقول ،مرجع االنام و ّ
مروج االسالم ،ملجاء الفقراء و أب االیتام ،عمدة العلماء
االصول،
ّ
المتمسک
و المحققین ،وفخر الفقهاء والمجتهدین ،حجةاالســام و المســلمین ،تاجالحاج و المعتمرین،
بعون اهلل الملک الحق المبین ،وحید العصر و فرید الدوران ،مجتهد الزمان ،آقای کرام و موالی عظام ،آقای
بزرگوار ســرکار شــریعت مدار آقای حاجی مالآقا بزرگ  -دام مجده و ظله العالی  -و بعد از ایشــان تا اوالد ذکور
ایشــان هر یک از آنها که به مال وقف اصلح بوده باشــند و اســتعداد فهم و درک عبارات آن را داشــته باشــند،
ً
ً
نســا بعــد نســل و بطنــا بعد بطن ،علی حســب الترتیب و در صورت عــدم اوالد ذکور و انقراض نســل از آنها،
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ّ
ً
ً
تولیت موقوفه راجع اســت به اوالد ذکور از اوالد اناث ســرکار متولی مزبور ،نســا بعد نسل و بطنا بعد بطن و در
صورت فقدان اوالد ذکور و انقراض نســل از همه آنها ،تولیت راجع اســت به مجتهد بلدی که این کتاب در
آن بلد بوده باشد.
و به مراتب مســطوره صیغه وقف جاری شــد ،قبض و اقباض و جمیع شــرایط وقف به عمل آمد ،بحیث ال
ّ
ّ
ّ
یباع و ال یوهب و ال یرهن «فمن بدله بعد ما سمعه ،فانما اثمه علی الذین یبدلونه».
و کان وقوع ذلک بتاریخ شــهر ّ
محرم الحرام من شــهور ســنه هزار و دویســت و نود و یک هجری علی هاجرها،
سنه .1291
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مذهبی
درباره یک فرمان
از سوی پادشاه صفوی برای منطقه قفقاز
بحث درباره فرامین مذهبی دوره صفوی ،از نخســتین مباحثی بود که بنده از آن راه وارد دوره صفویه شــدم.
در اینبــاره مینورســکی بحثهایــی را در حواشــی تذکرةالملوک آغاز کرد و در ادامه دیگــران و از جمله بنده،
در نخســتین اثــرم دربــاره دوره صفوی« ،دین و سیاســت در دوره صفوی» مطالبی نوشــتم و نمونــه فرامینی را
ً
آوردم .اخیرا در دوره ســهجلدی «گزیده اســناد و فرامین شــاهان ایرانی به حکام قفقاز» کار دوست و همکارم
آقای گودرز رشــتیانی ،برخی از نمونههای این فرامین انتشــار یافت .به نظر میرســد طبق یک ســنت قدیمی
در نواحی قفقاز ،نام مرشد دینی همان عنوان خلیفه بوده است .عنوان خلیفه ،منهای کاربردهای قدیمیتر
در نخســتین ســاختار دینی  -مذهبی صفویان ،در دورهای که صوفیان این سلســله نظام خانقاهی داشــتند
و نیــز دهههــای اول دوره صفــوی ،در بخش غربی ایران و در آناتولی به کار میرفت .به همین دلیل این تعبیر
را بارهــا و بارهــا در متــون نخســت صفــوی دار یــم و البتــه به صورت محــدود تا ایــن اواخــر  -و از جمله همین
ســند  -به کار میرود .در واقع از این فرمان که از جمادیالثانی ســال  1108اســت ،معلوم میشود که برای آن
نواحــی همچنــان به جای عنوان شیخاالســام ،عنوان «خلیفه» به کار میرفته و حتی اگر در شــهرهای بزرگ
شیخاالسالم گماشته میشده ،در مناطق دورتر از همان عنوان قدیمیتر که میان مردم سابقه داشته استفاده
میشده است.
فرمان یادشــده جهت «خلیفه قاســم علی» فرزند «خلیفه قباد» اســت .پدرش مســئولیت امور شــرعی شــش
ً
منطقــه را بــر عهــده داشــته کــه عینــا در ایــن فرمان نــام آن شــش منطقه آمده اســت .وی بــه اصفهــان آمده و
وفاداری خود را به دولت نشــان داده و در اینجا پس از آنکه ثابت کرده اســت مناطق مزبور در اختیار پدرش
بوده اســت ،درخواســت داشــته تا مسئولیت امور شــرعی آن ناحیه به او واگذار شــود .در نوع مشاغل ،وراثت
همواره یکی از معیارها و شاخصها بوده است.
پس از عنوان «یا محمد و یا علی» آمده اســت که فرمان از ناحیه «ســلطان حســین بن ســلیمان  ...بن حیدر
بن جنید بن ابراهیم بن علی بن موسی الصفوی» آمده است.
در ستایش خداوند هم از عناوین تا حدودی صوفیانه استفاده شده است:
الحمداهلل الذی غسل ذنوب التائبین بمیاه التوبة و االستغفار و صقل مرات قلوب العارفین بصاقل الطاعات
و االذکار و جعل صدور الذاکرین ّ
منورة بانوار المعارف و االسرار.
بعــد از آن ،درود بــر محمــد و علــی بــه همراه آیــه تطهیر آمده اســت .آنگاه بنــدی در اینباره آمده اســت که از
میان طرق هدایت ،بهترین راه و در واقع «مســلک مســتقیم حضرات مشــایخ عظام صفوی» راهی اســت که
«جهــت هدایــت و داللــت اصحاب عوامت و جهالــت نصب خلفاء دیندار و امناء پرهیــزگار در هر قطری از
اقطــار واجــب و الزم و فرض و متحتم اســت که لبتشــنگان به وادی ضاللت را بــه عین الحیوة توبه و انابت
داللت نمایند».
آنگاه خبر از آمدن «خلیفه قاسم علی ولد خلیفه قباد» به «درگاه معلی» داده شده و اینکه «صورت ارادت و
اخالص و حســن عقیدت و اختصاص خود را نســبت بدین دودمان خالفتمکان ،واضح و الیح گردانیده
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و عرض نمود» و گفته اســت که «خالفت جماعتهای ذیل» با «والد او بوده» اســت .اکنون «والد او متوفی
شده» است .در اینجا نام شش جماعت آمده که برخی از آنها گویا قابل خواندن نبوده است:
جماعت طاشــقار ،جماعت فســکرآباد ارس بار بیضه ،جماعت موال  ،...جماعت ایدا  ...و دولو ...بیضه،
جماعت قپوچ دلوک دلش میمجوان بیضه . ...
ً
نکته مهم این است که قید شده است که این شخص «وراثت خود ابراز» و طبعا به همین دلیل «استدعای
صدور شجره مطاعه در باب خالفت مزبوره به اسم خود نمود» .طبق رسم میبایست برای وی فرمانی صادر
میشــد تــا خلیفهگــری او در آن نواحی رســمیت یابد« :و از ســرکار توجیه و ســرخط تصدیــق نمودند» و بدین
ترتیب به تاریخ شعبان سال « ،1108خالفت جماعات مذکوره به خلیفه قباد» مرجوع شده است .اساس آن
هم همان وظایفی بوده که به پدر او مرجوع بوده:
به دستور والد شفقت و مرحمت فرموده ارزانی داشتیم.
ً
در این بخش شــرح وظایف او به عنوان یک خلیفه و مرشــد دینی بیان شــده اســت .طبعا ادبیات این قبیل
نوشــتهها متکی به نوشــتههای قبلی و منشیان پیشین بوده که هر تعبیری از آن را بر اساس روشی که داشتند
ً
نگاشــتهاند .برخی از تعابیر دقیقا شــرح وظایفی اســت که در این زمینه به طور رســمی و به عنوان یک مرشــد
دینی برگرفته از قرآن و احادیث و فقه بیان میشــده و تعابیر دیگر هم جنبه ادیبانه و منشــیانه دارد که بیشــت ر
جنبه زیبایینویسی در آنها مالحظه میشود.
در اینجا فهرســتی بلند از وظایف او برای ارشــاد دینی مردم به دســت داده شــده و با تعابیر رایج در این قبیل
فرمانها ،از جزئیات کارهایی که به طور عادی جزو وظایف خلیفه بوده یاد شده است:
طالبــان خــود را کمــا کان  ...بــه والیــت اهــل بیــت کــرام  -علیهــم التحیــة و اال کــرام  -و جمیــع مفروضات و
مســنونات [مســتحبات] عبادات و طهور و اغتســال و اقامت صلوات خمس ،اداء زکوات و خمس ،و صوم
شــهر رمضــان و حــج بیــتاهلل الحرام و عمره و زیــارت مدینه طیبه حضــرت خیراالنام  -علیــه و آله الصالة و
الســام  -و اینــاء! حــق یــوم الصلوة و ماعــون ،و حق معلوم للســائل و المحروم ،و اصطناع معــروف ،و اطعام
طعام ،و قرض حسن ،و صله ارحام و عدل و احسان و توفیه بکمال و میزان ،و ّبر والدین ،و دوام افکار ،و قیام
لیل و صیام نهار ،و مکارم اخالق ،و محاســن اطوار و ســایر طاعت و عبادت ترغیب و تحریص از محرمات
افعــال و منهیــات اقــوال ،و شــرک باهلل و انکار ما انزل اهلل ،و حق آل رســول اهلل و قتــل ناحق ،و اکل میته و دم و
لحم خنزیر و ســایر ما فی االیة الشــریفة ،و مال ایتام و قذف محصنات ،و شــرب خمور و مســکرات ،ارتکاب
ِسرقة و عسیر! و لواط و زنا و ربا و ریا و اقسام حرام ،و یاس من روح اهلل و امن لمکر اهلل ،و سحر و عقوق ،و یمین
غموس ،و نقض عهد و خلف وعد ،و منع زکوة و ماعون و ترک صلوة و ما فرض اهلل ،و نکاح امهات ،و ســایر
من فی االیة المقدسة ،و رؤیت عورات اجنبیه ،و کتمان شهادت و شهادت زور و تصرف مال غیر ،و کذب
مطلق و کذب علیاهلل و علی حجج اهلل ،و غیبت و بهتان و تکذیب انبیا و جحود اوصیا  -علیهم الصلوات
و التحایا  -و رکوب فواحش ما ظهر منها و ما بطن ،و تطفیف کیل و حیف ّ
وصیت و خدعه و خیانت و لهو
و لغو تزمیر مزامیر و معازف و فحشــا و منکر ،و بغی و انتها ک معاصی و اصرار صغایر و ســایر مایکون من هذا
القبیل ،منع و زجر نماید[ .چند مورد البته ابهام دارد]
پــس از ایــن فهرســت بلنــد به طور کلی میگویــد« :و در جمیع امور متابعت شــریعت ّ
غــراء مصطفوی و ملت
زهراء مرتضوی نموده» و سپس روی پیروی از طریق تصوف منتسب به خاندان صفوی تأ کید میکند:
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طریق سلوک مشایخ عظام سلسله مقدمه ّ
صفیه صفویه  -حفوا باالنوار القدسیه  -را شعار خود سازد.
آنگاه بــه مــردم منطقــه و دیگــر کارگزاران آن نواحــی توصیه میکند تا ایــن فرمان را احتــرام بگذارند و کارهای
مربوطه به خلیفه را به او واگذارند:
ســبیل طالبــان خالفــت پناه مشــارالیه آنکــه او را به دســتور والد ،خلیفه خــود و نصبکردهی نـ ّـواب همایون
مــا دانســته ،اوامــر و نواهــی مشــروعه او را مطیع و منقاد باشــند ،و از ســخن و صــاح حســابی او درنگذرند ،و
اطاعت و متابعت و توقیر و احترام مشارالیه به تقدیم رسانند .و هر ساله شجره مجدد طلب ندارند و در عهد
ً
1
شناسند .تحریرا فی شهر جمادیالثانی سنه . 1108

فتوای به برابری ثواب شصت حج
با یک ساعت رفتار به عدل حا کم
یشــوند .غالب آنها در ســفرهای سیاســی خود
در روزگار ما فراواناند رؤســای جمهوری که به حج مشــرف م 
عمرهای انجام میدهند ،از جمله محمدرضا پهلوی هم در سفری که شمار زیادی از رجال درباری را همراه
داشــت ،از جمله سیدحســن تقیزاده ،به عمره مشرف شد که عکسهای آن بارها منتشر شده است ،اما در
میــان ســاطین قدیم از خلفای صدر اســام و اموی و عباســی کــه بگذریم ،در دورههای اخیــر از عثمانیها،
ً
صفویهــا ،مغــوالن هنــد ،قاجــاری و  ...ظاهرا کســی حج انجام نداد .مقریزی رســالهای در بــاره حج خلفا و
ملوک تا روزگار خود دارد که چاپ هم شده است.
اما همانطور که گفته شــد درباره سلســلههای بعدی مانند عثمانی ،صفوی و قاجاری این اتفاق نیفتاد .هر
چنــد درباریــان آنــان فراوان به حج میرفتند و این رویه در آخر دوره صفوی بســیار گســترده بــود؛ به طوری که
بــه دلیــل خــروج طال و نقره  -که در مملکت کم هم بود  -این اعتراض مطرح شــد که باید جلوی این ســفرها
گرفته شود.
در واقع علت اصلی حجنرفتن ملوک و رؤســای کشــورها در گذشته ،دوری راه و زمانبربودن این سفر و امکان
وقوع حوادث ناگوار برای کشور بود.
امروز حکایتی در یک متن ادبی دوره اول قاجاری دیدم که جالب بود.
حکایــت کننــد کــه یکی از ملــوک ،طواف بیتاهلل را تصمیــم کرده ،رجال دولت و اعیــان ملت عرض کردند
کــه اگــر قبله عالم با شــوکت لشــکر و حشــم به این ســفر خیر اثر مصمم شــود ،موجب خرابی دلهــای اهلاهلل و
فساد اهل ارض راه و مرارت لشکر و سپاه باشد و اگر به وضع خفیف اراده فرمایند این معنی باعث چندین
نقایص و فتور است.
پادشاه فرمود :در این خصوص فتوا خواستن از عالم صاحب عمل ضرور است .پس از یکی از فضالی ظاهر
مردهی باطنزنده که به صورت دلریش و مجرد و در معنا پادشاه و از ما سوی اهلل منفرد بود ،سؤال فرمود.

 .1اصل فرمان را بنگرید در :گزیده فرامین پادشاهان ایرانی در قفقاز ،ج  ،2سند شماره .16
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آن بزرگوار دیده پرآب کرده ،به زبان آورد که من شــصت
حــج پیــاده گذاردهام .ثــواب مجموع آنها را بــه تو مبادله
میکنــم ،بــه یک ســاعتی از عمر خود که بــه عدل حکم
کرده باشی و حاجت دردمندان برآورده باشی.

کریمخان زند و مردی که میگفتند کیمیا میداند
حکایت کیمیادانی زکریای رازی و اینکه بعد از سالها
از کیمیــا هیــچ به دســت نیاورد و عاقبت چشمپزشــک
شــد و اندوختــهای عظیــم حاصل کــرد ،در حکایت زیر
بهگونــهای دیگــر خود را نشــان میدهد .اگر مــا مردمی در
این حد واقعگرا بودیم چقدر عالی بود.
کــوار محلــی در فارس اســت .امیر کوار دولــت و مکنت
بســیار داشت .به عرض شهریار ســپهر اقتدار کریمخان
زند رسید که وی صاحب کیمیاست .آن حضرت ،وی
را احضــار کــرده فرمود :مــردم درباره تو چنیــن میگویند.
اگــر صــدق باشــد مــا را نیز از ایــن نصیبی بده .دســت بر
دیده ّمنت نهاده ،بیرون رفت.
علــی الصبــاح خوانچــه بــزرگ طلــب کــرده ،از مجمــوع
بغول و محصول و ثمار ،هر یک مشتی و دانهای در آنجا
گذاشــته ،بــه نــزد شــاه عرض کــرد کــه کیمیای مــن این
است! یکی میکارم و صد برمیدارم!
شاه و سپاه او را تصدیق کرده گفتند :بلی ،بهترین کیمیا

زراعــت اســت و خوشتریــن عمل ،فالحــت( .از خصائل
الملوک)
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نامهنگاری میرفندرسکی و میرداماد به شاهعباس برای
ّ
رفع ظلم و تعدی از مردم
حکایــت زیــر بهرغــم نثر ادبــی و البته قدری دشــوار که دارد ،محتوایش جالب اســت .خالصــه حکایت این
اســت کــه میرفندرســکی و میرداماد  -که اینجا بهاشــتباه او را داماد شــاهعباس خوانده  -بــرای صلهرحم به
مازنــدران میرونــد .در آنجــا پیری از شــیعیان را مییابند که در بنــد کردهاند .آنها در اینباره ســؤال میکنند.
معلــوم میشــود کــه او بدهــی داشــته و علیالرســم او را بــه بیــگاری کشــاندهاند و چــون نتوانســته کار کند در
بنــدش کردهانــد .این دو عالم ســؤال کردند که او بدهــی دیوانی دارد یا بدهی دیگــری از نوع بدعتهایی (از
مالیاتهاست) که برقرار شده است .گفتند بدعت است .آن دو تصمیم گرفتند با مالحظه همه خطرات،
نامهای به شــاه نوشــته و او را از ظلم و تعدی جاری در مملکت آ گاه ســازند .دس ـتکم فهم بنده از عبارات
پیش از نگاشــتن نامه ،این اســت که نباید در نوشــتن نامه به شــاه هراســی داشــته باشــند ،بلکه باید مانند
میرابی که مرتب مراقب جویهای آب و گرفتگیهای خاک و خاشــاک اســت و برای روانی آب در جویها
تالش میکند ،آنها هم در رفع و دفع بدعتها بکوشند .معنای بدعت در اینجا یعنی گرفتن اموال غیرشرعی
و ظالمانه از مردم .به هر روی این دو نامهای به شاه نوشتند و بر اساس همان ادبیات کهن ،با ذکر مثال گله
و شبان تأ کید کردند که پادشاه پاسبان و نگاهبان امت است .سپس از او خواستند تا مراقب رفتار ظالمانه
حــکام و عمــال و ســاالر لشــکران خود باشــد .آنها گفتنــد هر نوع «خــراش» در دل مــردم باعث رفتــار تند آنها
میشود .چون نقطههای «خراش» برداشته شدهّ ،
«حراس» [نگاهبانان] میشود .فهم من از عبارت و مطالب
ً
ً
بعد از آن این اســت که اوال در این شــرایط مردم دســت و دلشــان پی کار نمیرود ،ثانیا رفتار ظالمانه ارباب
حکومت ،ســبب تبدیل مودتها به دشــمنی شده و کمکم «حراس» جای «خراش» را میگیرد .مقصودشان
ایــن اســت که مــردم دنبال ُحــراس و نگاهبانان خاص خود خواهند بــود و «آخراالمر لجاج پیش آرند» و بســا
اشاره به شورشهای احتمالی با کمک نگاهبانان خودشان باشد .آخراالمر تأ کید دارند که توجه شاهعباس
به مازندران که مرتب به آنجا ســفر داشــت ،ایجاب میکند از این بابت ،یعنی رفع ظلم و بدعت بیشتر توجه
کند .امیدوارم مطلب را درست فهمیده باشم.
متن گزارش این حکایت
میــر ابوالقاســم فندرســکی و میرمحمدباقــر داماد شــاهعباس صفوی  -اعلــی اهلل مقامهم  -وقتــی از اوقات به
جهت صلهرحم از اصفهان به مســقطالرأس ،اعنی مازندران بهشتنشــان آمدناد .روی به عزم سیر باغ و راغ
آمدنــد .در عــرض راه مــردی شــیعه را در قید یافتند .چو یکــرا[ن] راندند و دیگران را خواندند که ســبب ّ
تقید
این مرد چیســت و قید کنند کیســت؟ عرض کردند که بیگار حواله اســت؛ و این پیر کهنسال چون طاقت
نداشت ،سر در خطر گذاشت .فرمودند که بیگار از بابت مالوجهات حسابی دیوانی است یا نه؟
عرض کردند :نه ،بلکه بدعت است.
فرمودنــد بــه جهــت دفع بدعت و رفع شــر از ملــت ،جان چیزی اســت ناقابل و مرگ دارویی اســت مفرح دل
و دیــن چــون نهری اســت جاری و باطل مانند ســیل بهــاری؛ و چنانکه در هنگام ســیالن ابر بهــار ،میراب بر
اطــراف انهــار طــوف میکند و خار و خاشــا کی که میبیند برمیچیند تا به امتــای حش و زبل ،نهر از جریان
نیفتد ،شما نیز در دفع و رفع بدعت ،اگر مسامحه و مساهله کنید ،روز به روز بر بدعت میافزاید و به همین
تقریــب ،خللهــا در دین و دنیای شــما پدیــد میآید؛ و دیگر چنین غلط مکنید .بدانیــد که دفع مبتدع ضرور
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اســت و روگردان از امر ضرور ،از حلیه عقل و خرد دور ،و
از نور بینش مهجور؛ و در حشر ،غیرمغفور.
لهذا مراســلهای به سرکار شهریار فریدو ناقتدا نگاشتند
و رافعی به دربار معدلتمدار ارسال داشتند که سلطان
ّ
در مملکــت بــه مثابــه حارث و پاســبان اســت و در گله
ّ
ملت مانند شبان و هر گاه شبانان در امباران [= انباران]
گوســفندان را بیوقــت دوشــند و بیحاجــت فروشــند،
قبله عالم نیز بدوشد و بفروشد.
و در شرع شریف خردمندان و نکتهسنجان ،مقرر است
ّ
ضباط و ّ
حکام و ّ
عمال و ســاالر لشــکر ،کاری نکنند
که
ّ
که خیل را به ســیل ظلم و تعدی از پا درافکنند و در امور
ّ
ّ
نیــک و بد و ضــد معتضد [کذا] دل احدی را نخراشــند
که «خراش» بعد از نزع نقاط «حراس» شود.
و ایــن کنایــه اســت که بنــدگان بــه اندک چیــزی ُح ّراس
ّ
بردارنــد و از عــدم اطمینــان و غلبــه تقلــب متقلبــان،
دســت بــکار نگذارنــد و آخراالمــر لجــاج پیــش آرنــد و
مــودت بــه عداوت گرایــد و این معنی باعث شــود که به
پاســبانی حراس خود ،ایشــان را نپذیرند و راه دیگر و فکر
دیگر گیرند ،خصوص مازندران که بیتالشــرف خســرو
جهــان اســت و اهل ایــن جا را از حضــرت صاحبقران
امید التفات بیش از دیگران است.
و باید به مجموع ممالک محروسه رفع بدعت و اجحاف
فرموده ،بدعتی که صادر شد ،از مسلمانان مرتفع سازند
و تمهید قواعد عدال آسایش اصحاب نیایش پردازند تا
موجب خیر دارین و مثوبات نشأتین باشد.

شاهعباس چه کسی را به عنوان والی مرز ایران و
ترکستان انتخاب کرد؟
در حکایت زیر ،بیش از هر چیز شــناخت دیدگاههای شــاهعباس اهمیت دارد ،نه درســتی یا نادرستی آنچه
در آن اظهار شــده اســت .تأ کیدم برای این اســت که بســا من و شــما یا دیگری با این بینش مخالف باشیم،
امــا بــرای شــناخت یک شــاه بــزرگ ایرانی ،دانســتن این حکایات مهم اســت .دیگــر اینکه نه میــان ما ،بلکه
بسیاری از ملل ،دیدگاههای اشخاص از دل حکایات درمیآید ،یعنی به جای متن سیاسی ،روش سیاسی
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حکومتها و دیدگاههای سران آنها به صورت حکایت و داستان بازگو میشود .اشکالش این است که وقتی
ً
صــورت حکایــت به خــود میگیرد ،تعابیــر وارده در آن دیگر از دقت برخوردار نیســت؛ یعنــی دقیقا نمیدانیم
آنچه به صورت حکایت نقل شده ،واقعی و درست همان است که منظور شاه یا دیگران حاضر در آنجا بوده
یا امر به صورت دیگری وانمود شده است .این داستان هم از آنهاست .در این موارد باید به نتیجهگیری کلی
فکر کرد ،همان که روح قصه و حکایت است .در قصه زیر حکایت نصب یک حاکم در مناطق مرکزی ایران
و ماوراءالنهر است؛ جایی که شیعیان و سنیان و گروههای دیگر بودند .شاهعباس پس از مرگ حاکم آن دیار
در اندیشه نصب امیری دیگر است .به بیش از چهل نفر فکر کرده و آنها را مرور میکند .یک نفر را میپسندد و
از او میخواهد به وی بگوید با مردم چگونه تعامل خواهد کرد .این فرد زیرک که میدانست منطقه مخلوطی
از شیعه و سنی و جز اینهاست ،میگوید به روش عمر عمل خواهد کرد! شاهعباس خوشش میآید و او را به
عنوان حاکم اعزام میکند .ما البته شــاهعباس را میشناســیم و سختگیری او را درباره امر مذهب میدانیم.
میرداماد در کنار شاه نشسته و ناظر این ماجرا بود و تعجب کرد .سپس جویای این شد که این چه گفتگویی
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بود و پرسید و شاه به او جواب داد .حاصل سخن این است که شاهعباس این طور فکر کرده که آنجا محلی
اســت که از همه طوایف از جمله ســنیان و شــیعیان هستند و باید کسی باشد که بتواند با همه تعامل کند.
این پاسخ آن شخص که من مثل عمر تعامل خواهم کرد ،نوعی واقعگرایی محلی را بر شاهعباس آشکار کرده
اســت .آن وقت شــاه تفســیر این را به این صورت شرح داده اســت که آنجا نه روش امام علی که حقگرایی یا
همان تشیع است جواب میدهد و نه روش دو خلیفه جز عمر که خوب یکسره دور از حق است ،اما به نظر
شاهعباس ،در آن منطقه که همه طوایف هستند روش خلیفه دوم که تلفیق و امتزاجی از دو روش است بهتر
جــواب میدهــد .باز هم عــرض میکنم که هدف از نقل این حکایت ،آشناشــدن با این نگاه شــاهعباس آن
هم در این حکایت اســت که در یک مأخذ قاجاری آمده و از درســتی آن مطمئن نیســتیم .باقی مســائل را به
درایت خوانندگان وامیگذارم .باز هم یادآور میشــوم که امســال بر اساس سال قمری ،چهارصدمین سالگرد
درگذشت شاهعباس صفوی است .اگر گاهی یادداشتی درباره وی میآورم ،یک جهتش هم این است.
حکایت کنند که وقتی خبر وفات والی رأسالحد ترکســتان به شــاهعباس صفوی رســید ،به غایت متأسف
گردیــد کــه امیــری بود در علم و عقل و شــجاعت و ّ
تهور ،مشــهور آفاق و در سیاســت ُمــدن و خوردهبینی بین
االماثل و االقارن طاق.
از قضایــای اتفاقیــه ،میرمحمدباقــر دامــاد حضــور داشــت .فرمود :فــان امیر را بیاوریــد و مقصود ایــن بود که
امارت آن حدود را به او تفویض کند .چون آوردند ،به او نظر افکنده بســیار نگریســت .پس مرخصش فرمود.
دیگــری را طلــب فرمــود .بــه او نیز اندک نگاهــی فرموده ،رخصت انصرافــش داد .باالخره تا چهل نفــر از امرا را
خوانده و به همین نهج راند.
عاقبتاالمر شخصی را به حضور آورده ،به او التفات کامل کرده فرمود :والی مملکت خراسان دعوت حق را
لبیک گفته ،میخواهم ایالت آن مملکت را به تو تفویض فرمایم .چگونه سلوک خواهی داشت؟
عرض کرد که مثل عمر بن الخطاب .فرمود :آفرین بر تو ،برو در فکر تدارک باش که مستحق امارت آن حدود
تو خواهی بود.
آن شخص رفت و میر داماد به همین سخن در وسوسه افتاد که چه سؤالی بود و چه جوابی داد.
شاه ّ
جنتآرامگاه فهمید که اندیشه میر ،فطانت تخمیر را باعث چیست .فرمود:
موالنــا ،مقصــود امیــر این بود که علی بن ابــی طالب حق محض بود ،در دنیا کاری ندید و ابابکر و عثمان ...
محــض بودنــد در امــارت دنیا ،ســودی ننمودند و عمر ،حق و باطل را ممزوج کرده ،پیش برد و به ســود خورد.
یعنــی آن مملکــت ســنی و شــیعه و یهــود و جهــود و هنود مختلــط و ممتزجنــد .باید حق و باطــل را ممزوج و
مخلوط ساخت و از مفاسد پرداخت.
و اما در کار خدا و رســول و اصدقا و احباء رســتگاری و راســتی اســت و هر که را صدق و راســتی نیســت ،در
دین و دنیا رستگار نیست.
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چند یادداشت از سفرهای حج خاندان فیض و
یادداشتی درباره درگذشت مالصدرا
یادداشت اول:
یادداشــت زیر از محمدمحســن پســر علمالهدی است که درباره اخوی خود و ســفر حج او نوشته است .این
ســفر از  16شــعبان  1083تا  9جمادی الثانیه ( 1084آذر ماه تا مهر ســال بعد) به طول انجامیده اســت .مسیر
هم عتبات بوده و علیالقاعده مدتی هم در آنجا اقامت شده است .راه بازگشت از عراق عجم و دیدار و در
واقع استقبال از مسافران در روستای باریکرسف یا همین مشهد اردهال بوده است.
توجه اخوی معینالدین احمد ،در خدمت علیا جناب والده  -عز بقاؤهما  -از کاشان به قصد حج بیتاهلل
الحرام و زیارت سید انام از راه عتبات عالیات ،یوم الثلثاء  16شعبان  1083موافق  22آذرماه سیچقان ئیل،
دخول کاشان بعد از عود یوم االحد  9شهر جمادیالثانی  1084موافق  16مهرماه اودئیل ،یوم السبت  18شهر
مزبور در قریه باریکرسف مالقات ایشان اتفاق افتاد.

یادداشت دوم:
توجــه معینالدیــن مع ضیاءالدین ادریس به جانب عتبات عالیات عرش درجات لیلةالخمیس  23شــخر
صفــر  1103موافــق  20آبانمــاه جاللی قویی ئیل ،دخول کاشــان عایــدا مع ولده و ام ولده یوم الثلثاء  27شــهر
رجب سنه مزبور موافق  ...نوروز ئیچی ئیل.

یادداشت سوم:
حرکت حقیر از کاشان به قم با دو نفر از طلبه عظام ،مالجعفر ولد مالنظام و میرمحمدعلی ولد میراسماعیل
 25ذیالقعدة الحرام ســنه  1063دخول کاشــان بعد از عود  20ذیالحجة الحرام ســنه مزبوره .یکی از ظرفاء
اصحاب [ ...چند جمله بعدی ناخوانا).

یادداشت چهارم:
توجــه عالیجنــاب آقاهــادی بــه جانب مشــهد مقدس رضوی بــا کافه وابســتگان و فرزندان ،یوم الســبت غره
جمادیاالولی سنه  1098موافق اول سنه مسترقه بارس ئیل.

یادداشت پنجم:
توجیــه فرزند ارجمند نصیرالدین ســلیمان به ســوی بی ـتاهلل الحرام برای گزاردن حجةاالســام از قریه قمصر
یوم الثلثاء 19شهر رمضان المبارک سنه احدی و مائة و الف  - 1101وفقه اهلل الدراک المشاعر العظام  -و زیارة
سید االنام علیه و آله افضل الصلوة و السالم موافق  10تیر ماه یونت ئیل،
ورود مکــه زادهــا اهلل شــرفا صبــاح یوم الترویــه  1101وداع کعبــه  26ذی الحجة ورود مدینه طیبه  2شــهر محرم
الحرام ،1102
ورود کاشان بعد از قضای وطر از مناسک حج تمتع و زیارت خیر البشر و ائمه بقیع  -صلی اهلل علیه و علیهم
 -ما اتصلت عین بنظر و اذن بخبر یوم السبت  19ربیع االخر سنه  7 ،1102بهمن ایت ئیل.

یادداشت فرزند علمالهدی درباره زمان درگذشت مالصدرا
56
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توفــی جــدی صــدر العرفــاء المتألهیــن بــدر الحکمــاء
المتبحریــن محمــد بــن ابراهیــم بــن یحیــی الشــیرازی،
المدعــو بصدرالدین  -انار اهلل برهانــه المبین  -بالبصرة
و هو یرید الحج و زیارة سید المرسلین  -صلی اهلل علیه
و علــی اهــل بیتــه الطاهرین  -ســنة  1045و حمل و نقل
نعشــه الشــریف الی نجف االشرف و سمعت من بعض
اصحابــه و لعلــی ســمعت عن ابــی قــدس اهلل روحه ،انه
 طاب ثراه ـایــن یادداشــت بر اســاس نســخه کتابخانه ملــی عرضه
ً
شــد .ظاهــرا از ایــن جنــگ نســخهای هــم در مرعشــی
هست که شماری از یادداشتهای آن را آقای واثقی در
مقالهای در مجله شهاب منتشر کردهاند.
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وقفنامه شیخ بهایی به صورت مهر
این هم اقدام بدیعی اســت هر چند بیســابقه و الحقه نیســت .شــیخ بهایی تعدادی کتاب را وقف طالب
امامیمذهب کرده و فرزند برادرش حســین بن عبدالصمد را که نام جدش را داشــته متولی آن کرده اســت.
در همیــن مهــر شــرط کــرده اســت که ایــن تولیــت در فرزندان او به شــرط «اتقــی» بــودن خواهد بود و لــو اینکه
ابعد باشــد .نمونه دیگر این مهر وقفی در نســخه شماره 469
دانشــگاه بــرگ  118موجــود اســت و در فهرســت کتابخانــه
دانشگاه :ج  ،4ص  823 - 821معرفی شده است.
هذا مما وقفه العبد بهاءالدین محمد للطلبة االمامیة بتولیة
ّ
ســمی ابیه ،حسین بن عبدالصمد ،ثم االتقی من
ابن اخیه،
بنیه و بنیهم و لو کان ابعد

سفرنامه حج یک صفحهای از سالهای 1074 - 1071
در ابتــدای یکــی از نســخهها شــخصی از علمــای اتــراک به نــام محمدامیــن بن الشــیخ محمد بــن میر آالی
بیکزاده ،گزارشی از سفر حج خود میان سالهای  1074 - 1071نوشته است .در این نوشته از سه سفر حج
خود ،ســفرش به مدینه و طائف ،درس خواندنش در مدرســه ســلیمانیه و خلیلیه یاد کرده اســت .این نشان
میدهــد کــه برخــی از علمای دین نهتنها برای حج ،بلکه برای اســتفاده علمی از علمای محدث حرمین به
َ
ایــن ســفر میآمدهانــد .چنانکه در این یادداشــت آمــده ،او کتاب احادیــث محییالدین نـ َـووی را کنار منبر
شریف رسولاهلل(ص) خوانده و اجازه روایتی هم از یکی از علمای وقت گرفته است.
او در این گزارش گفته است که ثواب حج دومش را به روح مادرش و ثواب حج سوم را به روح رسول اهلل(ص)
اهدا کرده است.
جزئیات دیگری هم در این یادداشت آمده که برای شناخت تاریخ آن دوره سودمند است.
ایــن صفحــه که در آغاز نســخه به شــماره  4905در کتابخانه مجلس آمده ،از محمدامین آالیبیک اســت.
در واقع محمد آالیبیک صاحب این نســخه از فتوح الحرمین که به احتمال زیاد آن را در مکه خریده بوده
است.
روی این صفحه به جز این گزارش ،شعری از جامی درباره حج هم هست:
کی بود یارب که رو در یثرب و بطحا کنم

گـه بـه مکـه منـزل و گـه در مدینـه جـا کنم

میروم بر زمزم و از دل کشــــــــــم یک زمزمه

وز دو چشمخونفشانآنچشمهرادریا کنم

در حاشــیه یادداشــت دیگــری هــم هســت که نســب ایــن محمدامیــن را کاملتر به رنگ قرمز نوشــته اســت.
مناسک محییالدین [النووی] نوشته است:
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بتوفیق اهلل از دســت اضعف عباداهلل محمدامین بن الشــیخ محمد بن میرآالی االســکویی بن علی الدفتری
بن میر حسن ابن میر غازی  ...ابن میر حاجی اسحق بن باشا یکت فاتح اسکویه غفر لهم.
دو سه کلمه دقیق خوانده نشد که عالمت! گذاشتم.

متن سفرنامه

ّ
للحج فی الرابع عشر من رجب الفرد ،لسنة احدی و سبعین بعد األلف]1071[ ،
[ ]1خروجی
[ ]2و دخلت اإی الشام الشریف ،سابع یوم الجمعة،
[ ]3و ّ
توجهت الی مصر القاهرة یوم األحد و دخلت إلی القاهرة یوم عرفة عید الفطر،
[ ]4و خرجت منها إلی ّ
البریة سابع عشرین من شوال،
[ ]5و ّ
شرفت برؤیة البیت العتیق سادس ذی الحجة،
ُ
[ ]6و وقفت بصحراء عرفات یوم الجمعة .الحمد هلل ثم الحمد هلل.

[ ]7و درســت بمدرســة المبارکة ســلیمانیة من صدر الشــریعة و الفوایض
الشــرقیة! و مشــکاة المصابیح ،یوم الثانی من ّ
محرم الحرام لســنة اثنین و
سبعین بعد االلف،
[ ]8و ُرحت الی زیارة شفیع المذنبین ،حبیب رب العالمین ،بعد المولود
الشریف،
شرفت بزیارة حجرتهّ ،
[ ]9و ّ
غرة ربیع االخر،

ّ
[ ]10و قــرأت ّ
تبــرکا احادیــث رســول اهلل  -صلــی اهلل علیــه و ســلم  -التــی
جمعها محیی الدین النووی رحمه اهلل عند منبره الشریف،
[ ]11و أخــذت الســند لنقل الحدیــث من المحدث الکامل و المکاشــف
الماهــر زبــدة الحفــاظ ،مــن الشــیخ عالءالدیــن اللخشــانی؟ المالکــی و
أجازنی إجازة عن طرفه،
ُ
درست فی المدرسة
[ّ ]12ثم أتیت إلی مکة المکرمة عاشر جمادیاالول و
الخلیلیة إلی الموسم،
ً
[ ]13و حججــت ثانیــا بفضــلاهلل و أهدیــت ثوابــه لــروح والدتــی بکیجــان
[بکیحان] خاتون ابنت یسربالی! من أوالد اورنوس غازی،
[ ]14و بعد الموسم ُرحت إلی زیارة ترجمان القرآنِ ،حبر االمة ،أحد عبادلة

االصحــاب ،ابن ّ
عم رســول اهلل ،عبــداهلل بن عباس رضــی اهلل عنهما و عن
اصحاب رسول اهلل اجمعین،
[ ]15و جئــت لیلــة المولود مــن دار بنی العباس! و درســت بتوفیق اهلل إلی
الموسم،
ً
ُ
ُ
[ ]16فلما جاء الموســم ،عزلت من المدرســة ،ال حول و ال قوة إال باهلل ،وحججت ثالثا الحمد هلل ،و أهدیت
ّ
ثوابه إلی شــفیع المذنبینّ ،
تقبل اهلل بلطفه و کرمه ،ما لی شــیء من هذا اال بتوفیق اهلل ،و أرجو من اهلل الکریم
یسرنی ختمی فی بلده باالیمان و یحشرنی و االقربائی و االحبائی تحت لوائه یوم المیزان،
[ّ ]17
سوده الحقیر محمد امین المشتهر بآالی بیکزاده ،جعله اهلل تعالی من الذین احسنوا الحسنی زیادة،
[ّ ]18
ســوده حین خرج الی طریق اســتانبول لســنة اربع و ســبعین بعد االلف من هجرة من له المجد و الثناء
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