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چکیده :نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و
پنجمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی ،متن
چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است .این متون بدین
شرح اند:
یادداشت های از علم الهدی روی نسخه از کسر اصنام
الجاهلیه
نقدی از عبدالحسیب پسر سید احمد علوی عاملی بر
شهید ثانی در باره نماز جمعه
یادداشت های جالب یک عالم نطنزی از قرن یازدهم روی
نسخه ای خطبة البیان
سال  ،1297سال گرانی و ترقی حبوبات
علمای یزد!
کتابی متعلق به میرزا عبدلاهل افندی با مهر او
بندی از مالمحمد مقیما
تاریخ دقیق درگذشت سمهودی
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون

Manuscripts (25)
Rasul Jafarian
Abstract: In the present article, the author has
examined the text of several manuscripts in the
twenty-fifth essay of the series entitled Manuscripts. These texts are as follows:
Notes from ‘Alam al-Hudā on the manuscript
of “Kasr al-Aṣnām al-Jāhiliyah”
A critique of Abdul Ḥaṣib, son of Seyyed
Ahmad Alavi Ameli, on Shahid Thāni’s view
about Friday prayers
Interesting notes of an 11th century scholar
from Natanz on a copy of Khutbat al-Bayān
The year 1297, the year of high prices and
increase in the price of grains.
The scholars of Yazd!
A book belonging to Mirza Abdullah Effendi
with his autograph
A poem by Mullah Mohammad Moghima
The exact date of Samhoudi’s death
Keywords: Reading manuscripts, manuscripts,
reading texts

)25( قراءات يف املخطوطات
رسول جعفر يان
ّ
ّ :اخلالصـة
يقـدم الكاتـب يف مقالـه احلـايل ـ   الـذي ميثـل احللقـة
َ
املخطوطات  ـ نصوص
اخلامسة والعشرون من سلسلة مقاالته عن
ّ
.النقدية علهيا
عدد من النسخ مع مالحظاته
ٍ

:والنصوص هي
ّ
.اجلاهلية
 ـ مالحظات علم اهلدى عىل نسخة من كسر أصنام1
ّ  ـ نقـد مـن عبـد احلسـيب ابـن2
 السـيد أمحـد العلـوي العاملي على
.الشهيد الثاين حول صالة اجلمعة
  ـ خواطـر طر يفـة ألحـد علمـاء نطنـز مـن القـرن احلـادي عشـر على3
.نسخة من خطبة البيان
. سنة الغالء وندرة احلبوب1297  ـ سنة4
!  ـ علماء يزد5
.هّلل أفندي مع ختمه
 ـ كتاب منسوب إىل امليرزا عبد ا 6
ّ
ّ للمال
.حممد مقيما
 ـ أحد البنود7
. ـ التار يخ الدقيق لوفاة السمهودي8
ّ
 قـراءة، املخطوطـة، مطالعـة املخطوطـات:األساسـية
املفـردات
.النصوص
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یادداشتهای از علم الهدی روی نسخهای از کسر اصنام الجاهلیه
میدانیـم کـه فیـض کاشـانی دامـاد مالصـدرا بـود و فرزنـد وی محمـد علمالهـدی از همیـن مـادر .وی در
جایجـای یادداشـتهای خـود کـه شمارشـان روی نسـخ خطـی بسـیار فـراوان اسـت ،به اینکـه مالصدرا
جـد اوسـت ،افتخـار و از آن یـاد کـرده اسـت .نسـخهای از کسـر اصنـام الجاهلیـه [تألیـف در شـوال سـال
 1027توسـط مالصدرا] در کتابخانه مجلس (ش  )15621هسـت که یادداشـتهایی از علمالهدی روی
آن آمده است .در موردی که خواسته نسخه را معرفی کند نوشته است:
کتـاب کسـر اصنـام الجاهلیـه من تصانیف جدنا المتأله العـارف صدر الحکماء محمد بن
ابراهیم بن یحیی انار اهلل برهانه المتین ،و حشره فی زمرة المقربین.
در پایان این نسخه نیز یادداشتی دارد که میگوید این نسخه را از روی نسخهای که از روی نسخه اصل
مؤلف بوده ،استکتاب کرده است .در این یادداشت مالصدرا را با لقب «فارسی» یاد میکند:
ّ
اسـتکتبته مـن نسـخة کتبهـا بعـض االذکیـاء مـن نسـخة االصل التی ّ
سـودها جدنـا المصنف
صـدر الحکمـاء المتألهیـن محمـد بـن ابراهیـم بـن یحیـی الفارسـی ـ انـار اهلل برهانـه المتیـن و
نفعنی اهلل.
و در ادامه افزوده است:
و کتبه کاتبه شهر ذی القعدة الحرام من شهور سنة عشر و مأئه و الف من الحجج الهجریة
و کتب الفقیر الی اهلل فی االخرة و االولی محمد المدعو علم الهدی.
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نقدی از عبدالحسیب فرزند ّ
سیداحمد علوی عاملی بر شهید ثانی درباره نماز جمعه

س ّـیداحمد علـوی عاملـی (م  )1054دامـاد میردامـاد و یکـی از حلقات مهم امتـداد نفوذ و قدرت خاندان

کرکی (نوادگان دختری) در دوره صفوی است ،کسی که فرزندان و نوادگانش تا آخر صفوی ،بلکه بعد از
آن نیز در سـمتهای اداری ـ مذهبی اسـتوار ماندند .شـرح حال او و بسـیاری از این خاندان را در کتاب
خاندان کرکی آوردهام .فرزندش عبدالحسیب در مقدمه قواعد السالطین شرحی از پدرش و نفوذش در
دولت صفوی دارد .کتاب مهم پدر ،یعنی ّ
سیداحمد در نقد مسیحیت ،مصقل صفا و رساله دیگری با
نام لمعات ملکوتیه نام دارد که مورد توجه شـماری از مسـیحیان وقت هم قرار گرفته و نقد شـده اسـت.
(بنگر یـد بـه :از دربنـد تـا قطیـف ،ص  )48امـا فرزنـدش عبدالحسـیب کتابـی بـه عنـوان رسـاله عملیـه بـا
گرایش اسـتداللی محدود با عنوان مسـلک النجات دارد که نمیدانم منتشـر شـده اسـت یا خیر و تصویر
ناقصـی از آن کـه از روی نسـخه مجلـس اسـت ،در اختیـار بنـده اسـت .بـر اسـاس روال آن زمـان کـه تا این
اواخر هم کمابیش مرسوم بوده ،صفحات آغازین رسالههای عملیه در اعتقادات است و سپس بخش
فقـه آن کـه مفصـل اسـت در ادامـه میآیـد .وی کـه در دوره عبـاس ّاول (م  )1038و شـاه صفـی (م )1052
یکـرده ،در کنـار آثـار فقهـی فارسـی این دوره ،این اثر را نوشـته و به نظرم در سـیر نگارشهای فقه
زندگـی م 
فارسی و رسالهای باید از آن یاد شود ،اما نکته قابل توجه برای بنده نکتهای بود که در بخش نماز جمعه
اشاره کرده بود .میدانیم که با نگارش رساله شهید ثانی (م  )965در وجوب عینی نماز جمعه ،بحث از
نماز جمعه و حکم فقهی آن باال گرفت .البته پیش از او کرکی (م  )940رسالهای نوشته بود که در وجوب
تخییـری بـود؛ حکمـی کـه از قدیـم هـم رواج داشـت ،امـا شـهید ثانی با نگارش رسـاله خـود و طرح وجوب
عینی در آن ،باب جدید و طوالنی را در مجادالت مربوط به نماز جمعه باز کرد .این مسـئله سـبب شـد
تـا بیـش از یکصـد و انـدی رسـاله تـا پایـان عصـر صفـوی دربـاره نمـاز جمعـه در موضـوع ،حرمـت ،وجـوب
تخییـری و وجـوب عینـی نوشـته شـود .تـا آن وقـت ،جریان فقهی اجتهادی به سـبک مکتـب حله اغلب
روی وجوب تخییری و گاه حرمت بود ،اما جریان حدیثگرا و اندکی از مجتهدین هم به وجوب عینی
قائل بودند .نکته دیگر اینکه از نظر تاریخی بهتدریج حکم به وجوب عینی بیشـتر و بیشـتر شـد .گفتنی
است اغلب رسالههایی که در نیمه دوم دوره صفوی نوشته شده ،در وجوب عینی است .بحث از تأثیر
فضای صفوی روی این مسئله هم مطرح است؛ به این دلیل که امامان جمعه مورد حمایت حکومت و
در شـهرهای بزرگ اغلب منصوب از طرف آنها بودند و این امر تمایل به وجوب را بیشـتر میکرد .در این
زمینه بعدها در دوره قاجار ،صاحب جواهر هم طعنهای به بحث وجوب عینی و تأثیر فضای ایران روی
آن دارد و اشـارهای بـه اینکـه سـبب میشـود تـا برخـی از روحانیـون متعلـق بـه بلاد عجم بیـش از دیگران از
وجوب عینی سـخن میگویند و این از روی حب ریاسـت اسـت( .جواهر )138/6 :صاحب جواهر هم
منتقد شـهید ثانی اسـت ،اما در اینباره نکتهای که در رسـاله مسـلک النجات آمده هم جالب اسـت.
س ّـیداحمد علـوی در مسـیر اجتهـاد فقهـی روی همـان وجـوب تخییـری پیـش رفتـه اسـت .در آغاز بحث
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نکتـهای دارد کـه جالـب اسـت و ضمـن آن بـه بیـان انگیـزه خاصـی کـه بـه بـاور او پشـت سـر طـرح وجـوب
عینی است میپردازد:
ّاول :در نماز جمعه اسـت؛ و چون در این زمان ،پارهای از مردم بنا بر اغراض فاسـده ،قائل به
ّ
عینیت وجوب نماز جمعه گشته و جمعی از عوام را تابع خود ساخته ،انتشار تمامی داده،
پـس مناسـب دیـدم کـه قبـل از بیـان کیفیـت نماز جمعه ذکـر کنیم اختالفی را که واقع اسـت
فیمـا بیـن علمـا در مشـروعیت و حرمـت نمـاز جمعه ،و به تقدیر مشـروعیت در وجوب عینی
و تخییریبودن آن نماز ،و ذکر نماییم ادله طرفین را و آنچه به خاطر میرسد ،در ترجیح احد
الطرفین بعد از نقل ادله ایشان ،و ّرد بحث وارد بر اقوال ایشان.
بحث استفاده از «عوام» درباره مسألهای که به گفته وی انگیزه آن «اغراض فاسده» است ،نکته لطیفی
در یک بررسی فقهی است.
ّ
سیداحمد سپس به نظریاتی که در اینباره هست اشاره کرده و گفته است:
اکثـر علمـای اسلام و فقهـای کـرام از علمـای فرقـه محقـه ایـن فـرد را اختیـار نمودهانـد کـه
مجتهـد مخیـر اسـت میانـه ایتـان بـه نمـاز جمعـه و نمـاز ظهـر ،و به وجـوب عینی نمـاز جمعه
قائل نشـدهاند که نماز جمعه متعین باشـد به وجوب ،و نماز ظهر بدل آن جایز نباشـد ،مگر
قلیلی از فقها.
در اینجا و در آغاز رد نظریه وجوب عینی به رسـالهای که منسـوب اسـت به شـیخ زینالدین(رحمه اهلل)
ً
اشـاره کـرده و بسـا بـا ایـن تعبیـر میخواهـد در ایـن نسـبت تردیـد کنـد؛ امری که ظاهرا شـدنی نیسـت ،اما
روشن است که این بخش از مسلک النجات را باید نقد آن رساله دانست( .مسلک النجات ،فریم )96
ایـن نقـد تـا پایـان ایـن کتـاب ،یعنـی تـا فریـم  117ادامـه دارد ،امـا روشـن اسـت کـه از تصویـر نسـخهای کـه
در اختیـار بنـده بـود ،صفحـات آخـر افتـاده و بسـا ادامـه دارد .بـه هـر حـال ایـن را بایـد نقـدی منسـجم از
ّ
سیداحمد علوی عاملی بر شهید ثانی دانست.

یادداشتهای جالب یک عالم نطنزی از قرن یازدهم روی نسخهای از خطبة البیان

ً
یادداشـتهای روی نسـخهای زیبـا و و احیانـا خوشخـط مشـتمل بـر سـه متـن ،موضوع این نوشـته کوتاه
اسـت .نسـخه تاریخ ندارد ،اما فهرسـتنویس حدس زده اسـت که این نسـخه متعلق به قرن دهم باشد.

ظاهر آن همین را یا اوایل قرن یازدهم هجری را نشان میدهد.
در آغـاز ایـن نسـخه دو خطبـه از َ
خطـب منسـوب بـه امـام علـی(ع) آمـده ،یکـی خطبـة البیـان و دیگـری
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ُ
نهـای مـورد عالقـه غالیـان و متمایـل بـه آن .متـن سـوم کتاب اربعیـن مجموعهای
خطبـه ت ُطنجیـه؛ از مت 
از احادیـث بـا روایـات سـنی و از نظـر ادب نـگارش هـم با تعابیری مثل «رضی اهلل عنـه» و رجال معمول در
روایات سنی آمده است.
اینکـه چطـور شـده ایـن سـه متـن ایـن چنیـن در کنـار هـم آمـده و حتـی صفحـات آغازیـن هـر یـک تزئینی
ماننـد هـم دارد دشـوار اسـت .ا گـر بـا یکدیگـر تفـاوت داشـت ،میشـد گفـت کسـی دو متـن ّاول را بـه متـن
سـوم ،یعنـی اربعیـن ضمیمـه کـرده و یـک اثـر در صحافـی پدیـد آورده اسـت ،امـا ایـن شـباهت نـوع خط و
تدوین و گرافیک کار را دشـوار میکند .خط آنها هم یکی اسـت و مؤید آنکه سـه متن با هم نوشـته شـده
اسـت .نکته شـگفت این اسـت که چطور جامع این سـه متن میتوانسـته خطبة البیان و تطنجیه را که
به احتمال از شـیعیان غالی اسـت ،در کنار یک اربعین حدیث سـنی آورده باشـد؟ درباره این دو خطبه
و انتساب آنها به امام علی(ع) مکرر بحث شده است.
هر چه هست ،بنای اینجا بررسی این خطبهها نیست .هدف مرور بر یادداشتهای روی نسخه است؛
ً
یادداشتهایی که از سال  1060شروع شده و تا  1078ادامه دارد .شماری هم عمدا پا ک شده است.
این نسـخه در اختیار چند نفر بوده که نشـانههایی از آنها روی نسـخه اسـت ،اما غالب آنها از یک عالم
نطنـزی بـه نـام ملـک محمـد بـن جال لالدیـن نوروز نطنزی [و شـاید برادر دیگرش ملک قاسـم] بوده و پس
از وی در اختیـار فرزنـدش محمدعلـی قـرار گرفتـه اسـت .چنانکه در یکی از یادداشـتهای روی نسـخه
آمده وی این نسخه را سال  1064خریداری کرده است.
این محمدعلی که از قضا تاریخ والدتش روی همین نسـخه توسـط پدرش نوشـته شـده )1060( ،در سـال
 1072یادداشتی به خط خوشروی صفحه ّاول نسخه نوشته و آن را از کتب خود برشمرده است:
من کتب العبد الضعیف الحقیر المحتاج الی نعمة اهلل الغنی محمد علی بن ملک محمد
بـن جاللالدیـن نـوروز نطنـزی ـ حقـق اهلل آمالـه فـی الداریـن ،یـا علـی ولـی 20 .رجـب .1072
[یعنی فقط سیزده داشته!]
ً
با توجه به خرید آن در سال  1064باید این یادداشت بعدا نوشته شده باشد.
اما نام دیگر روی ّاولین صفحه که مربوط به مالک آن بوده بدین ترتیب معرفی شده است:
مـن کتـب العبـد الضعیـف الفقیـر المحتـاج الـی رحمـة اهلل الغنـی ابـن محمـد الحسـن بـن
محمد علی بن علی ابی عبداهلل احمد الرضی احسن اهلل حاله و حقق اماله فی الدارین.
نام دیگر یک بحرینی هم به عنوان مالک دیده میشود که تاریخ ندارد:
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و دخل فی نوبتی الجانی محسن بن هاشم الحسینی البحرانی عفی عنهما بمنه و کرمه.
ً
اطـراف عنـوان متـن ّاول چندیـن یادداشـت بـوده کـه عمـدا محـو شـده اسـت .فقـط یکـی از آنهـا کـه چنـد
تاریخ سفر است ،بدین شرح است[ :اینها متعلق به همان عالم نطنزی است].
به تاریخ  1078مرتبه دیگر داخل نجف اشرف شد
و تاریخ  ... 1080روانه اصفهان شد
و تاریخ محرم  1083بار [دیگر] داخل نجف است و در رمضان  ...روانه اصفهان.
اما متن اول کتاب خطبة البیان است که از ّاول کتاب ،یعنی فریم  6تا  31ادامه دارد.
ُ
خطبه تطنجیه از فریم  32شروع شد .عنوان در یک مستطیل باال و در دایرهای هم اشاره به این دارد که
این خطبه به امالی امام علی است .روی آن درباره مالک این نسخه آمده است:
من جملة کتب العبد اال قل محتاج الی رحمة الملک الغنی محمد علی بن ملک النطنزی
حقق آمالهما فی الدارین و ضاعف حسناتهما فی النشأتین  ...فی  5شهر ذی حجة الحرام
سـنة الخامسـة من السـبعین بعد الف [ ]1075من الهجرة الطاهره علی مهاجرها الف تحیه
 ...بحمد اهلل من نظر الی هذا و قرأ لکاتبه.
کسـی متأخ ًـرا روی ایـن نسـخه نوشـته اسـتّ :
سـیدکاظم رشـتی دو جلـد شـرح بـر خطبـه تطنجیه نوشـته و
کسی به نام سلیمان خان آن را مرتب کرده است .متن خطبه دوم از فریم  33تا  36ادامه یافته است.
در پایان این متن مالک نسخه نوشته است:
من جمله کتب العبد اال قل محمد علی بن ملک النطنزی عفی عنهما.
روی همین فریم  36صفحه سـمت چپ ،عنوان رسـاله اربعین آمده اسـت .متن سـوم در این مجموعه
«کتـاب االربعیـن» معـروف بـه سـلوة قلـوب المریدیـن فـی فضایـل ذکـر رب العالمیـن از امـام سـعید مجـد
الملـة و الدیـن شـرف بـن المو یـد ولـی الفتـح! اسـت؛ متنـی شـامل چهـل حدیـث اسـت کـه مؤلـف آنهـا را
بـدون ذکـر اسـانید آورده اسـت .ایـن متـن سـنی اسـت و چهـل حدیث بـا شـماره و ترتیب دربـاره ذکر و یاد
خداوند آمده و عنوان هر شماره با خط خوش مستعصمی نوشته شده است .امری که سبب شده کسی
در جایی از آن حدس بزند که تمام این نسخه به خط یاقوت مستعصمی است! یادداشتی روی صفحه
عنـوان «اربعیـن» میگو یـد کـه الیخفـی ان هذیـن الخطیـن الشـریفین فـی هـذه االحادیث خـط یاقوت بن
عبداهلل المستعصمی و ال شک فیه کما ظهر من  ...الکتاب.
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روی صفحه عنوان با همان گرافیک دو متن دیگر را دارد .باال در یک مستطیل نوشته شده است:
هذه احادیث کتاب االربعین المعروف بسلوة قلوب المریدین فی فضائل ذکر رب العالمین،
کتبته بال اسانیده تخفیفا.
در دایره زیر آمده است:
الفـه االمـام السـعید مجـد الملـة و الدیـن شـرف بـن الموید ولـی! الفتح رحمـة اهلل علیه رحمة
واسعة.
اما مالک نسخه زیر آن نوشته است:
مـن کتـب العبـد الضعیـف االحقیـر المحتـاج الـی رحمـة اهلل الغنـی محمـد علـی بـن ملـک
محمد جالل الدین نوروز النطنزی حقق اهلل آماله فی الدارین ،یا علی ولی!  20رجب .1072
اربعیـن بـا یـک مقدمـه یـک صفحـه و نیمـی (هـر صفحـه شـامل ده سـطر) آغاز شـده و توضیـح مختصری
در بـاره آن آمـده و سـپس بـا عنـوان «الحدیـث االول» بـا خطـی بسـیار زیبـا آغـاز شـده اسـت .حدیـث ّاول
عنـوان فرعـی «فـی بیـان أن خیـر االعمـال المواظبـة علـی ذکر اهلل عزوجل» اسـت .آغاز رسـاله از فریم  37و
در فریم  55تمام شده است.
در اطراف صفحه آخر رساله و نیز صفحه سفیدی که بعد از آن بوده ،تعدادی یادداشت هست.
این یادداشتها از ملک قاسم بن جال لالدین نطنزی است .آیا وی برادر ملک محمد است؟ قدری در
خواندن آن به قاسم احتیاط هم الزم است .مطلب نوشتهشده به این شرح است:
هو الفتاح
مـ ـ ـ ــراد مـ ـ ـ ــا ز در خلـ ـ ـ ــق برنمیآیـ ـ ـ ــد

مگــــــــر دری بگشــــــــاید مفتــــــــح االبــــــــواب

هـ ـ ـ ــر کسـ ـ ـ ــی تدبیـ ـ ـ ــر کاری میکنـ ـ ـ ــد

بارهــــــــا کردیــــــــم بــــــــا نعــــــــم الوکیــــــــل

ز شهرسـ ـ ـ ــتان رحمـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــی نصیبیـ ـ ـ ــم

غریبــــــــم یا رســــــــول اهلل غریبــــــــم [غریبیم]

یا مفتح فتح ،یا مسـبب سـبب ،یا مفرج فرج ،یا مقدر قدر یا مسـهل سـهل ،یا میسـر یسـر ،یا مدبر دبر ،،یا
متمم تمم ،یا مکرم کرم ،سهل بفضلک یا عزیز.
ی شـد .انشـاءاهلل بشـرف زیارت
بـه تار یـخ غـره شـهر رمضـان المبـارک  1065در دارالسـلطنه اصفهـان قلمـ 
کربالی معلی سرافراز گردیده ،خاک فقیر  ...در همان خاک شریف نصیب گردیده و دعا مستجاب باد
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بحق النبی و ولی بعد و انا االقل ملک قاسم ابن جاللالدین [نوروز].
مولـود فرزنـد ارجمنـد عاقبـت بخیـر محمـد علـی حفظـه اهلل! بـه تاریـخ غـره شـهر رجبالمرجـب  1060در
دارالسلطنه اصفهان ،مقدمش مبارک است .موافق «غنی» [که میشود ماده تاریخ]
بـه تار یـخ یـوم الجمعـه شـهر صفـر سـنه  1064کتاب خطبة البیان مـن کالم حضرت امیـر المومنین و امام
المتقین علیه الصالة و السالم در قصبه طیبه نطنز خریداری شد.
بـه تار یـخ سـیم شـهر ربیـع ّ
االول از قصبـه نطنـز روانـه اصفهـان گردیـد .و بتاریـخ یـوم الثلثـاء نوزدهـم شـهر
ذیقعدة الحرام سنه  1065از اصفهان روانه زیارت نجف اشرف و کربالی معلی گردید ،و به تاریخ دهم
شهر ربیع ّ
االول  1066به توفیق الهی داخل داراالمان نجف اشراف ارفع اقدس گردید ،و به تاریخ غره شهر
جمادیاالولـی  1066تغییـر خانـه داده بـه خانـه سـیادت پنـاه امیـر عبدالحسـین رفتـه ،و به تاریخ  19شـهر
ذیقعدةالحرام سـنه  1066خانه حاجی احمد  ...حرکت نموده  ...چو تیره شـود مرد را روزگار  /همه آن
کند کش نیاید بکار [شعر فردوسی].
به تاریخ یوم السـبت  17شـهر جمادیالثانی  ...نجف اشـراف در نهایت تیرهبختی روانه عجم کرده ...
و بتار یـخ دو یـم رجبالمرجـب  1070از کربلای معلـی روانـه دارالسلام بغـداد گردیـد  ...در آسـتانه منـوره
مطهـره صـدره مرتبـه حضـرات امامیـن همامیـن  ...حضرت امام موسـی الکاظم(علیه الصالة و السلام)
گذرانیده ،بتاریخ  ... 14روانه عجم گردیده و به تاریخ یوم  ...شعبان المعظم داخل  ...اصفهان! گردید.
یک یادداشت متفاوت و با رنگ دیگر:
به تاریخ شهر شعبان  1068در کوفه قلمیشد



سال  ،1297سال گرانی و ترقی حبوبات
تاریخ تولد علیا مکرمه خاور خانم سلطان روز چهارشنبه ششم شهر ذیحجةالحرام  1292یک ساعت
به ظهر مانده.
تار یـخ تولـد نـور چشـم کـرام محمدرضا ،یوم چهارشـنبه هشـتم صفـر المظفر ،پنج دقیقه بـه غروب آفتاب
مانـده ،مطابـق سـیچان! ئیـل ّ 1297اول درجـه دلـو که زمسـتان در کمال سـردی بود و دو مـاه تمام به عید
نوروز سلطانی مانده بود.
سال گرانی ،و نرخ حبوبات را ترقی بود.
اسـتعاذه مردم به خداوند و اسـتعانت به خالق عالم .خداوند به لباس عافیت ملبس گرداند و در همه
امنیت بپروراند.
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بخـ ـ ـ ــت نیکـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ــه منتهـ ـ ـ ــای امید
برسـ ـ ـ ــاند و چشـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــد مرسـ ـ ـ ــاد
خداوند قوت طالع اقبال عطا فرماید.
اللهـم انـی اسـئلک العفـو و العافیـة و المعافـاة فـی الدنیـا و
االخره.
تحریره فی  29صفر المظفر سنه 1297

علمای یزد!
روی برگـی از یـک نسـخه خطـی نـام شـماری از علمای یزد
بـا شـرح حـال کوتـاه آمـده اسـت .شـاید در بیـن آنهـا نکتـه
تازهای باشد .همه آنها همین است که اینجا آمده:

علمای یزد
مالمحمـد باقـر حکیـم ریاضـی :صیـت
فضلـه .اعـرف مـن أن تع ّـرف .و مـن تصانیفـه:
عیـون الحسـاب و هـو  ...و لـم یـر فـی الکتـب
الحسـابیه مثلـه؛ و بعـض اسـباطه علیـه شـرح
جیـد ،و شـرح خالصـة الحسـاب و حاشـیه
بـر اصـول اقلیـدس ،و حاشـیه اکرماال تـاوس
و اکرثاوذوسـیوس ،و رسـاله مطلـع االنـوار ،و
کتـاب فتوحـات غیبیـه در براهیـن حسـاب
اشار الیه فی العیون.
ولده المحقق مالزین العابدین
الفاضل المحقق موالنا محمد الملقب بکاشفا :له رسالة فی معرفة االسطرالب الزورقی
افضل المتاخرین موالنا محمد الشهیر بشاه قاضی
ّ
میرزا صدرا جد طائفه مدرسیها شاگرد مالمیرزا بوده است .دوره درس شرح مطالعش هفت
سال طول میکشیده.
شـاگرد او فاضـل مقـدس اخبـاری اعـور آقـا علـی مهر یـزی ،له رسـالة فـی االخبار و قـد تلمذ لآلمیـرزا صدرا
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المذکور و لموالنا الفاضل المقدس المرتاض موالنا جعفر الکرباسی من تالمذة المجلسی
میرزا علیرضای ملقب به آقا
صاحب تصنیف فقه و لغت و عرض و انتخاب البحار .فاضل متبحر بوده
موالنا محمدباقر بن محمدحسـین بن محمدباقر من اسـباط افضل المحاسـبین ،له شـرح علی خالصة
الحساب ،و من اسباطه من له شرح علی عیون الحساب.
الشیخ محسن بن حسن الیزدی تلمیذ البهایی شیخ اجازة السبزواری
الفاضل الکامل المدقق شـرف الدین علی ّ
مدو ن فن المعما و ّ
مشـید قواعده .قد ذکره الفضالء کافضل
المحاسـبین و غیره فی کتبهم بالتعظیم و التبجیل و کفی شـاهدا فی فضله کتاب الذی صنفه فی فن
المعما و سماه بالحلل فانه مصنف لم یر مثله فی ذلک الفن و یشهد لمصنفه بالفضل و قد صنفه فی
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حدود سنة خمسة و ثالثین و ثمانمائة.

کتابی متعلق به میرزاعبداهلل افندی
با مهر او
یادداشـت روی نسـخه نشـان میدهـد کـه
کتـاب در ملکیـت میرزاعبـداهلل افندی بوده و
او با عنوان «ابن عیسی االصفهانی ،عبداهلل»
و مهر «قال انی عبداهلل آتانی الکتاب» خود را
معرفی کرده است .عبارت او این است« :قد
دخـل فـی ملکـی باالسـتکتاب و انـا الراجـی
لعفـو اهلل ابـن عیسـی االصفهانـی ،عبـداهلل».
ایـن یعنـی اینکـه او پولی به کسـی داده اسـت
تا این کتاب را برای او استنساخ کند.
وی ز یـر نسـخه نوشـته اسـت کـه کتـاب را بـه
فرزنـدش میرزااحمـد بخشـیده و نوشـته اسـت« :حـرره عبـداهلل» .کاش تاریـخ گذاشـته بـود .این نسـخه به
شماره  8914در دانشگاه تهران است.
میرزاعبداهلل افندی بزرگترین کتابشناس و تراجمنگار عهد صفوی و از شاگردان برجسته مالمحمدباقر
مجلسی است .افندی ریاض العلماء را نوشت و پیش از مرگ ،نسخه اصلی کتاب را میان دو فرزندش
تقسیم کرد .نیمه دوم این کتاب ماند ،اما متأسفانه نیمه ّاول نماند .بخشی از این کتاب که شرح حال
علمای اهل سـنت اسـت و بسـیار سـودمند ،همچنان چاپ نشـده اسـت .بخش چاپشـده هم نیاز به
ویرایش انتقادی و دقیق دارد و الزم است دوباره چاپ شود.

بندی از مالمحمد مقیما
هو المعز
یـ ـ ـ ــک تار ز مـ ـ ـ ــوی تو بـ ـ ـ ــه چین م ـ ـ ـ ـیارزد
در تـ ـ ـ ــو تکیه زدن
یـ ـ ـ ــک لحظه به خـ ـ ـ ـ ِ
ـاک ِ

بـ ـ ــــوس تو بــــــــه صــــــــد ّدر ثمین مــــــــیارزد
ب ـ ـــــا ســــــــلطنت روی زمیــــــــن مــــــــیارزد

حسـبالفرموده فضیلـت و افـادت پنـاه حقایـق و معـارف آ گاه میرزامحمـد مقیمـا مرقـوم قلم

شکسته رقم فقیر حقیر مخدوم ابن مظفر حسین میرزاالحسنی الحسینی گردید.
این چند جمله در تاریخ پانزدهم شهر صفر ختم بالخیر و الظفر! سنه  1061نوشته شد.
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تاریخ دقیق درگذشت سمهودی

ُ ّ
فایده :ت ُوفی المصنف لهذا التاریخ رحمه اهلل ضحی یوم الخمیس ،للیلة بقیت من ذی القعدة الحرام،

عام احد عشر و تسعمائة بعد انقطاعه لمرض یومین ال غیر ،و هما الثالثاء و االربعاء .یوم الثالث کانت
وفاتـه ،و قبـره بالبقیـع قبـل االمـام مالـک رحمـه اهلل و ایانـا ...و هکـذا وجدته فی بعض نسـخ التاریخ و اهلل
اعلم.
تاریخ درگذشت سمهودی صاحب وفاء الوفاء در پایان نسخهای از این اثر با تاریخ .997
وی پس از دو روز بیماری ـ روزهای سهشنبه و چهارشنبه ـ در روز سوم ،ظهر پنجشنبه  29ذیقعده سال
 911درگذشت .قبر او در بقیع پیش از قبر مالک بن انس قررا دارد.
سمهودی کتابهای متعددی دارد .خود از سادات و شرفاست و معروفترین کتابش وفاء الوفاء تاریخ
مدینه و از منابع مهم تاریخ و جغرافیای این شهر است.

