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مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:

یا که اندر عبارت ترکی   بش یوز آلتون دویست دینار است!
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Reading Manuscripts (29)
Rasul Jafarian
Abstract: In the present article, the author 
has examined the text of several manuscripts as 
the twenty-ninth section of the series enti-
tled Reading Manuscripts. These texts are as 
follows:
In the Turkish phrase / Bash Yuz Alton is two 
hundred dinars!
The attention of the rulers of Khorasan during 
the Qajar period to the history of Bayhaqi
A note from a Jorjani about Aurangzeb and 
Aurangabad in 1054
Traditional Veterinary: medical properties of the 
lions’ organs.
Autobiography of Professor Mahmoud Shahabi 
Khorasani
Chronicles of the life of Sheikh Ibrahim Zan-
jani
A testimony for a person’s poverty and asking 
the believers to help him
The experience of cooperation and association 
of the clergy with Fath Ali Shah Qajar
Keywords: Reading Manuscripts, Manuscripts, 
Reading Texts

قراءات يف املخطوطات )29(
يان رسول جعفر

اخلالصـة: يقـّدم الكاتـب يف مقالـه احلـايل -  الـذي ميّثـل احللقـة 
 - املخطوطـات   عـن  مقاالتـه  سلسـلة  مـن  والعشـرون  التاسـعة 

نصوَص عدٍد من النسخ مع مالحظاته النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

يست دينار است! 1 - يا يف العبارة التركّية / بش يوز آلتون دو
يخ البهييق. 2 - اهتمام حّكام خراسان يف العهد القاجاري بتار

يـب وأورنـگ  3 - مالحظـات مـن أحـد اجلرجانّيـن حـو أورنـگ ز
آباد يف سنة 1054.

4 - الطّب الشعيب احليواين: اخلواّص الطّبّية ألجزاء بدن األسد.
ستاذ حممود شهايب خراساين.

ُ
5 - السيرة الذاتّية لأ

يخ حياة الشيخ إبراهمي الزجناين. 6 - توار
7 - وثيقة تأييد فقر أحد األشخاص ودعوة املؤمنن ملساعدته.

. بة تعاون وتأييد رجال الدين مع فتح عيل شاه قاجار 8 - جتر
قـراءة  املخطوطـة،  املخطوطـات،  مطالعـة  األساسـّية:  املفـردات 

النصوص.
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یا که اندر عبارت ترکی/ بش یوز آلتون دویست دینار است!
در یک یادداشت پشت نسخه ای آمده است:

در ماه ذی قعده 1299 جناب مستطاب سیدالفقهاء و المجتهدین حاجی سیدمصطفی به عزم دیدن 
در بنده منـزل تشـریف آوردنـد. پـس از صحبت هـای متفرقه، دو خروار شـالی به رسـم التفات و تکلف به 
مباشـر سـلطان داده، در وجه راقم برات فرمودند. مباشـر یک بار از چهار بار را داد، باقی را نداد. واقعه را 

به این طرز به سمت جناب معظم الیه رسانیدم، در مکتوبی که به ایشان نوشته بودم و آن این است:

عرض می شود که رودکی! که از جمله شعرای ترکستان و ندیم سلطان بایقرا ابن عمر شیخ بن صاحبقران 
یست  ی قرار داد. پروانچی یعنی میرزا، دو بوده، چون شاهزاده در بلخ جلوس کرد، پانصد دینار به انعام و

دینار ثبت نمود، مولینا این قطعه را گفته، نزد شاهزاده فرستاد:

دوســــــــت نواز دشــــــــمن گداز  اســــــــتشــــــــاه  کــــــــو جهانــــــــدار  آن جهانگیــــــــر 

آلتــــــــون به مــــــــن نمــــــــود انعام یــــــــوز  لطف ســــــــلطان به بنده بســــــــیار اســــــــتِبش 

اکنون اســــــــت  غایب  حمل  از  اســــــــتســــــــیصد  پدیــــــــدار  صــــــــد  دو  براتــــــــم  در 

شنیدســــــــتم غلــــــــط  بنــــــــده  کــــــــه  یــــــــا کــــــــه پروانچــــــــی غلــــــــط کار اســــــــتیــــــــا 

ترکــــــــی عبــــــــارت  انــــــــدر  کــــــــه  یســــــــت دینار اســــــــتیــــــــا  بش یــــــــوز آلتون دو

شاهزاده بعد از مطالعه خندید و گفت: بش یوز التون هزار دینار است و فرمود هزار دینار به او دادند.

حاال مضمونی شبیه این مضمون نظر حقیر آمده و آن این است:

ســــــــیدالفقهاء فرمــــــــود  بــــــــه مباشــــــــر کــــــــه مــــــــرد دیندار اســــــــتقبــــــــض 

نظــــــــرم هســــــــت کان دو خــــــــروار اســــــــتقبــــــــض او را کــــــــه بنــــــــده خــــــــود خواندم

بــــــــاری یــــــــک  غیــــــــر  بــــــــه  ایــــــــن مباشــــــــر مگــــــــر ز اشــــــــرار اســــــــتنرســــــــیده 

غلــــــــط بــــــــود  نوشــــــــته  آقــــــــا  کــــــــه  یا کــــــــه خواننــــــــده خود غلط کار اســــــــتیــــــــا 

عجمــــــــی عبــــــــارت  انــــــــدر  کــــــــه  بار اســــــــت!یــــــــا  هر دو خــــــــروار قبــــــــض یک 

گر  آقـا پـس از مطالعـه به جـز مرحبـا و احسـنت چیـزی نفرمود. جای آن داشـت که یک بـار را پس بگیرند. ا
می فرمود پس می دادم.
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ی است. )بنگرید به: تذکرة الشعراء  گفتنی است که شعر اول ربطی به رودکی ندارد، بلکه از برندق بخار
دولتشاه سمرقندی، چاپ لیدن، ص 372(
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اعتنای حاکمان خراسان دوره قاجار به تاریخ بیهقی
یخ بیهقی متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )ش7672(  یادداشت زیر در انتهای نسخه ای از تار
بسیار  یخ  تار این  به  کمان وقت خراسان  توجه حا از  نشان  از سال 1288ق  یادداشت  این  آمده است. 
ارجمند است. حیف که این کتاب ناقص به دست ما رسیده، اما همین مقدار نشان دهنده بلوغ علمی 
یخی با این بلندای رتبت برای ما به یادگار گذاشته است.  دانشمندان بزرگ ما از جمله بیهقی است که تار
یخی نشان می دهد. کم بر کتاب را در آن برهه تار این یادداشت عالقه مندی، استنساخ و نیز اخالقیات حا

ی نسخه ای که نواب  یست وهشتادوهشت در عرض اقدس از رو یخ یک هزارودو این کتاب مبارک در تار
ی غلط افزوده.  ابوتراب میرزای میرآخور داشـت، استنسـاخ شـد. اصل نسـخه مغلوط بود. کاتب هم قدر
کـه تمـام مجلـدات ایـن تصنیـف در دسـت نیسـت و مـن از امیراالمـرا العظـام امیرحسـینخان  افسـوس 
شـجاع الدوله زعفـرا نلـوی ایلخانـی کـه بـا مـن دوسـت یـک دل یک جهـت بـود، شـنیدم که فرمـود: تمامت 
ایـن تصنیـف، مـن بـه خـط قدیـم از آغـاز تـا انجـام داشـتم. نـواب کامیـاب اشـرف امجـد حمـزه میـرزای 
یـخ  کـه در تار از مـن خواسـته، پیشـکش نمـودم. حـق آن اسـت  حشـمت الدوله در حکومـت خراسـان 
آل سبکتکین بهتر از این تألیفی نشده است. ای کاش همه  مجلدات آن بدست می افتاد و استنساخ 

می شد و این گنج نهانی آشکار می گشت. ابوالنصرشیبانی فتح اهلل.
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يادداشت دوم
یک هجری بدارالخالفه تهران از حسـن ابن علی صنیع الدوله وزیر انطباعات شـنیدم  در هزاروسـیصدو
که من تمامت این نسـخه را که شـجاع الدوله گفته اسـت، در نزد یکی از پسـران حشـمت الدوله شـنیدم 

که هست و خواستم و او از دادن و استنساخ آن مضایقت نمود.

یادداشتی از یک جرجانی درباره اورنگ زیب و اورنگ آباد در 
سال 1054

یادداشت زیر چنان که از محتوایش آشکار است، در پایان کتابت نسخه ای است شامل چهار کتاب: 
مفتاح الفالح، عدة الداعی، مکارم االخالق و اعتقادات صدوق.

یب بهادر فقیری اختیار کرده بود و بنده حقیر در  در وقتی که شاهزاده عالم و عالمیان سلطان اورنگ ز
بهترین بالد دکن، یعنی اورنگ آباد تعینات مرزایی میرزامحمد که دیوان صاحب ما بود شده؛ چون خبر 
ی داد و بنده توکلت علی اهلل و الحول و القوة اال باهلل بر زبان  فقیرشدن صاحب رسید، پریشانی بسیار رو
ی سـاخت و بتوفیـق اهلل شـروع در کتابـت کـرد از غـره رجب المرجـب تـا سـلخ شـهر رمضان المبـارک  جـار
کتابـت مفتـاح الفـالح و عـدة الداعـی و مـکارم االخـالق و اعتقـادات ابـن بابویـه اتفاق افتـاد. امید از کرم 

الهی آن  که توفیق مقابله و مطالعه میسر شود بمحمد و اله.
اســــــــتگر بهم بــــــــرزده بنی خط مــــــــن عیب مكن برزده  بهم  ایــــــــام  گــــــــردش  مرا  که 

یخ اتمام کتابت این است: تار
تمـت الكتـاب بعـون الملـک الوهـاب فـی یـوم االربعـاء سـلخ شـهر رمضان المبارک سـنه اربع 
یف ابـن مـوال جنابـی  و خمسـین و الـف 1054 علـی یـد عبدالضعیـف الجانـی محمـد شـر

. الجرجانی. حّرم یده علی النار

پزشکی سنتیی حیوانی: خواص پزشکی اجزاء بدن شیر
ی  کـه تمرکـز آن رو یکـی از انـواع پزشـکی های سـنتی، پزشـکی حیوانـی اسـت، نوعـی از پزشـکی اسـت 
ی و علوفه جات و گیاهان  ی هاسـت. در اینجا بحث عطـار مصـرف اجـزای حیوانـات بـرای درمـان بیمار
نیسـت، بلکـه بحـث از ایـن اسـت کـه پوسـت و مـوی و گوشـت و فضلـه و ... یـک حیـوان در درمـان چـه 
یادی وجود دارد. شـاید اصل آنهـا از جای دیگری  ی بـه کار می آیـد. در ایـن زمینـه کتاب های ز نـوع بیمـار
آمده باشـد، اما در تمدن مسـلمانی هم به آن توجه می شـده اسـت. یکی از معروف ترین آنها کتاب حیاة 
الحیـوان دمیـری اسـت کـه دایـرة المعارفـی از شـناخت حیوانـات و از جملـه خـواص اجـزای آنهاسـت. 

خالصه ترجمه ای از این اثر در زمان صفوی به فارسی درآمد.
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«، یعنی همان سـلطان جنگل  در اینجا نمونه ای از آموزه های آن را درباره کاربرد اسـتفاده از اجزای »شـیر
از نسخه ای با عنوان خواص الحیوان که ترجمه گونه ای از حیاظ الحیوان است، تقدیم و نقل می کنم.

نویسنده در همان آغاز کتاب درباره »اسد« گوید:
، بیشه ها بود و از غلبه حرارتی که دارد،  به فارسی شیر و به ترکی اصالن نامند. موضع او اکثر
دایـم محمـوم اسـت. گوشـت او حـرام بـود. از اسـتماع صوت او نهنگ بمیـرد و هر کس پیه او 

را به جمیع بدن طال نماید، سباع از وی گریزان شود. 

گر پوست او را به شرطی که موی داشته باشد، بر کودک بندند تا حّد بلوغ او را از صرع نگه دارد. ا
کل زهره او حل معقود نماید به تخصص که قمر زایدالنور بود. ا

ی گریزان شوند. در هر موضعی که از موی او بسوزانند، ُسباع از و
گـر قطعـه ای از پوسـت او در صندوقـی گذارنـد، البسـه و امتعـه را از ضـرر  ی عالـج فالـج بـود و ا گوشـت و

سوسه و َاَرضه ایمن دارد.
نشستن بر پوست او دفع بواسیر و نقرس نماید.

ی مالد، مهابت او در دل ملوک و سـایر مردم  هر که پیه پیشـانی او را بر روغن گل مخلوط سـاخته بر رو
واقع شود.

کتحال َزهره او تحدید بصر نماید. ا
گر کسی با خود دارد، حیله هیچ محّیلی بدو اثر نکند و به شب از آتش گریزان شود. دندان او را ا
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زندگینامه خودنوشت استاد محمود شهابی خراسانی
ی تولد یافته، آباء  در شـب یکشـنبه غره جمادی االولی از سـال 1321 هجری قمری در شـهر تربت حیدر
کان او تا چند پشت همه از عیون اهل علم و اجتهاد و کم وبیش دارای آثار نفیس علمی بوده اند. و نیا

ی از فقه و اصول را در همان جا تحصیل و پس از آن برای تکمیل  مقدمات علوم ادب و منطق و مقدار
بـه مشـهد کـه در آن اوقـات بهتریـن مرکـز تحصیل علوم دینی و معارف شـرقی می بود، مشـّرف گشـته و در 

آنجا از محضر استادان مبّرز و مشغول در هر فن استفاده برده است.

ی از اسـتادان علـوم ادب و سـید بزرگـوار مرحـوم آقابـزرگ، حکیـم وارسـته مشـهور  مرحـوم ادیـب نیشـابور
آخونـد  مرحـوم  فرزنـد  )میرزامحمـد  خراسـانی  آیـت اهلل زاده  مرحـوم  نحریـر  محقـق  و  فلسـفه  اسـتادان  از 

مالمحمدکاظم خراسانی صاحب کتاب کفایة االصول( از استادان فقه و اصول او بشمارند.

در سال 1305 شمسی )1345 قمری( به اصفهان رفته و چند سال در محضر علمی فحول دانشمندان 
آنجا مانند مرحوم خاتون آبادی )حاج میرمحمدصادق( و مرحوم آخوند فشارکی )مالمحمدحسین( بار 

دیگر یک دوره خارج فقه و اصول را استفاده کرده است.

در سـال 1309 شمسـی )1349 قمـری( چنـد مـاه در قـم اقامـت داشـته اسـت. بیشـتر اوقاتـش در آنجـا بـه 
یـس فلسـفه و فقـه و اصـول مصـروف می بـوده اسـت. گاهـی نیـز بـه محضـر درس مرحـوم حائری یزدی  تدر

حضور می یافته است.

پنج سالگی بیشتر از استادان و مراجع تقلید به اجتهاد او در علم فقه و  به طور خالصه در سن بیست و
اصول تصدیق داشته و به اصطالح »اجازه اجتهاد« به او داده اند و بیشتر کتب فلسفی و فقه و اصول را 
یادی از طالبان علوم دینی و معارف شرقی چه در خراسان و چه در اصفهان  یس کرده و عده ز بارها تدر

و چه در قم و چه در جاهای دیگر از مجلس درس او بهره مند شده اند.

از سـال 1310 شمسـی )1350 قمـری( کـه مدرسـه مرحـوم میـرزا حسـین خـان سپهسـاالر بـه وزارت فرهنـگ 
گذار گردید و در آغاز به نام مدرسه عالی سپهساالر و از آن پس به موجب قانون تأسیس دانشگاه، به  وا
یس مشـغول شـد. از سـال 1319 تصدی  نام دانشـکده معقول و منقول خوانده شـد، در آن مدرسـه به تدر
یسـی سـال سـوم قضایـی دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی و  کرسـی اصـول و قواعـد فقـه کـه از مـواد تدر
اقتصادی می باشد، به عهده او موکول گردید و در عین حال غالب اوقات برای اهل علم و طالب علوم 

یس می کند. قدیمه به طور آزاد نیز فلسفه و فقه و اصول تدر

از آثار او چند کتاب زیر یاد می شود:
1. رهبـر خـرد: ایـن کتـاب در سـه قسـمت )منطقیـات، طبیعیـات و الهیات( مشـتمل می باشـد. قسـمت 
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منطقیات آن در سال 1313 به چاپ رسیده است.

2. خردسـنج: این کتاب هم مشـتمل بر همان سـه قسـمت می باشـد و به زبان پارسـی سـره نگارش یافته 
است. منطقیات آن تقریبًا در 14 سال پیش تمام شده، لیکن به چاپ نرسیده است.

3. الظل الممدود فی امهات مباحث الوجود: این کتاب چنان که از نامش مستفاد است، به زبان عربی 
و درباره یکی از مهم ترین مباحث فلسفه اعلی می باشد.

کتـاب نیـز عربـی و در شـرح حـال میردامـاد و عقایـد خاصـه فلسـفی و فقهـی او  4. مسـرح الفـواد: ایـن 
می باشد.

5. اجراء الفلک فی تفسـیر سـوره الملک: این کتاب که عربی و به اسـلوب ذوق عرفانی در تفسـیر سـوره 
مبارکه ملک نوشته شده است.

6. رسـاله در وجـود: ایـن کتـاب بـه زبـان پارسـی نوشـته، اول بـه موجـب قانـون تأسـیس دانشـگاه بـه عنوان 
رساله دکتری نوشته شده و به تصویب رسیده است.

7. منطق: چنان که از نامش معلوم است در فن منطق می باشد. کتابی است از رهبر خردمند مختصرتر 
و در سال 1317 چاپ شده است.

8. ترجمـه کتـاب محمـد)ص( المثـل الکامـل کـه چنـد سـال پیـش بـه چـاپ رسـیده و بـه نـام عظمـت 
محمد)ص( اشتهار یافته است.

9. تقریرات اصول: چاپ شده است.
10. قواعد فقه: در دست طبع است.

11. تفسـیر ایمـان: ایـن کتـاب ضمیمـه مجلـه ایمـان )که چندی اسـت به قلم نگارنده آن را تأسـیس کرده 
یـج در هر شـماره آن قسـمتی چاپ  و هشـت شـماره اش تـا کنـون انتشـار یافتـه اسـت( می باشـد کـه به تدر

می شود.

یـس در دانشـکده معقـول و منقـول تهیـه شـده و از آغـاز افتتاح  یـخ ادوار فقـه: ایـن کتـاب بـرای تدر 12. تار
یس شده است. آنجا )11-1312( در آن دانشکده تدر

در خاتمه یادآور می شود آثار دیگر نیز خطی یا چاپ شده از اینجانب هست، از قبیل مقدمه روانشناسی 
ی و ترجمه مبدأ و معاد او و ترجمه  شـیخ الرئیس پورسـینا و مقدمه کتاب نهایة المطلوب منسـوب به و
الهیئـة و االسـالم و ترجمـه فـاروق یکـم و رسـاله بیـم و امیـد و غیر اینها که نام بردن آنهـا را در این نامه زائد 

کتفا می کند. می داند و به آنچه برشمرده است، ا
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تواریخ زندگی شیخ ابراهیم زنجانی
ی می شناسیم.  اغلب شـیخ ابراهیم زنجانی )م1313( را به نقشـش در محکمه شـیخ شـهید فضل اهلل نور
ی منتشر شد و کتابی هم مرحوم ابوالحسنی درباره  طی سال های پس از انقالب، بخشی از خاطرات و
ی منتشـر کند که  ی هم مجموعه ای درباره و گر درسـت شـنیده باشـم[ آقای شـهباز او نوشـت. قرار بود ]ا
ی از دست نوشـته های او شـامل تألیف، ترجمه، شـرح حال،  گر هم منتشـر شـده، بنده ندیده ام. شـمار ا
ی، بیشـتر شـامل  یـخ زندگـی و خاطـرات و یادداشـت ها در مجلـس هسـت. در پشـت یکـی از اینهـا توار
یـخ والدت و وفـات بسـتگان و فرزندانـش آمـده اسـت. البتـه اشـاره بـه وکالتـش در دوره اول مجلـس  تار
یخ در  شورای ملی از زنجان و آمدنش به تهران هم در یکی از اینها هست. به نظر می رسد بعدها این توار
یخ وفات ابوین، نام و  پشـت این نسـخه جمع شـده، نه اینکه به ترتیب زمانی نوشـته می شـده اسـت. تار
یخی هم برای او گفته که اینجا آمده[،  ی، یادی از دو زوجه او ]یکی وفات کرده و ماده تار تولد فرزندان و
یخ دیده  یخ درگذشـت دو تن دیگر که معلوم نیسـت چه نسـبتی دارند، در این توار وفات خالویش و تار
ی به جز چهار  ی متفاوت اسـت. و ی کـرده کـه قدر می شـود. دو فرزنـد آخـرش را سـیاوش و پرویـز نام گـذار
دوره مجلـس، وظایفـی کـه در عدلیـه داشـت، سـال ها مدیـر مدرسـه ثـروت در تهـران و زمانـی هـم رئیـس 
یخ ها فی حد نفسه از  ی نیز بوده است. یادداشت کردن این تار اوقاف بود. بنا بر گزارش ها عضو لژ بیدار
یخی جالب اسـت. به خصوص مانند موارد مشـابه، مرگ ومیر عجیب وغریب را در میان کودکان  نظر تار

در آن دوره نشان می دهد. این اطالعات از نسخه شماره 16876 مجلس گرفته شده است:
وفات مرحوم مغفور ابوی محمدهادی بیست وهفتم ذی قعده 1288

وقافت مرحومه مغفوره والده فی شهر ربیع اآلخر سنه 1289
وقوف زفاف لیلة الجمعه هفدهم شهر جمادی االولی 1296

مشرف شدن عتبات عالیات ... ]عدد محو شده[ ذی القعدة الحرام 1297
یم شوال المکرم 1292 اشتغال به تحصیل در هیدج دو

یارت عاشورا سنه 1301 که طفلش محمدهادی نام در آغوش بود و در نجف  ورود عیال به عتبات برای ز
اشـرف بعد از پنجاه روز از روود وفات کرده، سـال آینده روز عاشـورا سـنه 1302 حسـین متولد گردیده، در 

مراجعت لیلة مولودالنبی سنه 1304 در سلطانیه وفات کرد.

حرکت مصیبت افزای منحوسیه از نجف اشرف به طرف عجم هجدهم صفرالمظفر سنه 1304
تولد وحیده در بیست وسیم شهر صفرالمظفر سنه 1307

وفات وحیده فی شهر ربیع المولود سنه 1309
یکم شهر رمضان المبارک سنه 1309 تولد علی فی بیست و

یک شهر رمضان المبارک سنه 1311 تولد حسن فی بیست و
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وفات خالوی عزیز رحمت اهلل علیه در ارض اقدس دوازدهم ربیع الثانی سنه 1311
وفات مرحومه مبروره زوجه صالحه کربالییه سکینه فی چهارم ذی قعده سنه 1314

رده پرو اندر حجــــــــاب  بد  آن که  گســــــــتردهســــــــكینه  دهر  به  عفت  دامن  همیشــــــــه 

یخش  ز تار گهــــــــان ز جهان رفــــــــت و رو بــــــــود در چهــــــــار ذی قعدهبنا بســــــــال و ماه 

آوردن زوجه ثانیه، همشیره جناب حاجی میرزا هادی اطال اهلل عمرها و اصلح کل امورنا و حفظ اوالدها 
فی بیست وسیم ذی الحجة الحرام سنه 1314

وفات حسن بیچاره بی مادر عّزانی اهلل فی مصیبته سیم جمادی االخری سنه 1317
تولد وحیده ثانیه حفظها اهلل فی دهم رمضان المبارک سنه 1318

یارت امام ثامن علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 12 رجب المرجب 1319 حرکت برای ز
عود به خانه از سفر مشهد مقدس 25 ذی حجة الحرام سنه 1319

تولد اسحاق ابوجعفر فی غرة شهر صف المظفر سنه 1321
تولد رشیده فی غرة شهر محرم الحرام اول سنه 1323

وفات حاجی آقا عبدالصمد طیب اهلل رمسه فی 26 شهر شعبان سنه 1318
وفات مرحوم آقا محمدکاظم طاب مرقده فی 3 جمادی الثانیه سنه 1322
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تولد اسماغیل غرة ذی حجه سنه 1324
حرکت خودم به طهران عنوان وکالت 4 ذی حجه سنه 1324

آمدن اهل بیت با حاجی میرزاهادی به طهران 24 شعبان سنه 1325
تولد سعید 10 ربیع االول سنه 1328

تولد پسندیده 21 ربیع االول سنه 1333
تولد ستوده دهم ربیع االول سنه 1336

وفات ستوده دوازدهم ربیع االول سنه 1344
تولد سیاوش غره ذی حجة الحرام سنه 1342

تولد پرویز جمادی االولی سنه 1344

 گواهی فقیربودن یک شخص و درخواست کمک 
از مؤمنان برای او

متن زیر گواهی یک عالم برای شخص فقیری است که در 
آن آمده که وی نیازمند بوده و از هر طریقی که می توانند به او 
کمک کنند. این سند در صفحه آخر نسخه 16903 مجلس 

آمده است و البته قدری اشکاالت امالیی هم دارد.

اشـرف  علـی  السـالم  و  الصـالة  رب العالمیـن،  الحمـدهلل 
االنبیاء و المرسلین، محمد و آله اجمعین.

کـه  اسـت  آن  فرجـام  کالم شـریعت  ایـن  از تحریـر  غـرض 
عالـی حضـرت شـفقت خصلت، نیکوفطـرت، توفیـق آثـار 
کربالیـی فـالن مـردی هسـت فقیـر و بی اوضـاع و قـرض دار 
و تهی دسـت می باشـد. بر دوسـتان و شیعیان جناب ائمه 
طاهرین)علیهـم السـالم( واجـب و الزم اسـت کـه هـر یـک 
]ه[ و  علـی قـدر قوت مراعاتـی ازو ]بنمایند[، چه زکات فطر
رد مظالم و تصدق و غله و گاو و گوسفند، هر کس هر چه 
داشـته باشـد، بـه موجـب آیـه کریمـه: »مثـل الذیـن ینفقـون 
اموالهـم فـی سـبیل اهلل کمثـل حبة انبتت سـبع سـنابل کل 
سـنبلة ]مأة حبة[ فی عنداهلل«! مراعات مذکوره بمشـارالیه 
می باشـد  اسـتحقاق  مرتبـه  بـه  کـه  اسـت  الزم  و  واجـب 
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و محبـت مشـارالیه بـر علمـا و فضـال و فقهـا واجـب. چنانچـه احـدی محضـا هلل اعانتـی از هـر گونـه بـه 
مشارالیه بنماید، عنداهلل و عندالرسول ضایع نخواهد شد. ان اهلل الیضیع اجر المحسنین.

کتیبیه ای ارزشمند درباره شرایط اقامت 
طالب در مدرسه مریم بیگم اصفهان از 

سال 1116
ت عظمته

ّ
هو المعّز و جل

از جمله شـروط سـکنای مدرسـه مزبوره آن اسـت که باید که زوجه یا 
خانه یا پدِر صاحِب خانه یا مادِر صاحِب خانه در شهر اصفهان و 

دور حوالی شهر تا چهار فرسخ شرعی نداشته باشد.

پـدر  یـا  خانـه  یـا  زوجـه  یعنـی  شـده،  مذکـر  آنچـه  از  یکـی  گاه  هـر  و 
یاده  صاحب خانه یا مادر صاحب خانه در چهار فرسخی شهر یا ز
یـاده بر دو شـب در  بـر چهـار فرسـخی داشـته باشـد، بایـد کـه ماهـی ز
آنجا نماند. می خواهد که آن دو شب را پی درپی بماند، می خواهد 

متفرق.

 و هـر گاه میسـر و مقـدورش نشـود کـه بشـرایط مذکـوره عمـل نمایـد، 
باید که در این مدرسه سکنا ننماید.

م نکند که مرا منع می کنند از رفتن به خانه خود یا به خانه پدر 
ّ
و تظل

یا مادر یا زوجه خود؛ چه کسـی مانع از رفتن نشـده، بلکه منع کردیم 
کن شـدن در مکانهای غیر بناحق. چه این مدرسـه محل  او را از سا
و مـکان او نیسـت، بلکـه محـل و مکان سـکنای آن جماعتی اند که 
کـردن بـه جمیـع شـرایط مذکـوره، میسـر و مقـدور ایشـان باشـد و  وفا

هیچ دقیقه از دقایق از ایشان تخلف نکند.

و تظلم کردن این قسـم شـخص، مانند تظلم کردن شخصی باشد که 
کن شوم در آن! پس این قسم شخص خودش ظالم  بگوید: نمی گذارند که خانه مردم را غصب کنم و سا
خواهد بود به صورت مظلوم که می خواهد که حق و مال و محل سکنا و مأوای موقوٌف علیهم را بناحق 

کن شود و تظلم هم می کند.  غصب کند و سا
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پانزده خوابی که مالفرج اهل دیده است
نسخه ای به شماره 16892 با عنوان شعشعة ذوالفقار و رسائلی دیگر در مجلس هست که در صفحات 
آغازیـن آن، شـخصی کـه البـد مالـک نسـخه بـوده، تعـدادی از خواب هـای خـود را نوشـته اسـت. از ایـن 
یادداشـت ها چنیـن برمی آیـد کـه نامـش مالفـرج اهلل و روضه خـوان بـوده اسـت. یـک بـار هـم مالفـرج اهلل بـن 
یـخ ایـن خواب هـا سـال های 1237، 1238 و 1239 اسـت،  حسـنیه بانـو خـود را نامیـده اسـت. بیشـتر تار
کید  امـا در یـک مـورد، 1216 ]ظاهـرًا[ و مـوردی هـم 1242ق اسـت. محتـوای آنهـا جنبه مذهبی و بیشـتر تأ
بـر اشـاراتی دارد کـه بـه او یـا دیگـری گفتـه می شـود کـه عمـر طوالنـی خواهـد کـرد یا حتـی تعداد سـال های 
باقی مانده عمر او را بیان می کند. در موارد دیگر هم عنایاتی به او شده، اما تقریبًا هیچ کدام بد نیستند. 
، امـام علـی، امـام حسـین و در برخـی دیگـر »شـخصی« را بـه خواب  ی در بیشـتر ایـن خواب هـا پیغمبـر و
ی چوبـی بـه عربـی و فارسـی و ترکی  دیـده اسـت کـه ایـن نـکات را بـه او می گویـد. یـک بـار هـم مطالبـی رو
نوشته شده بوده است. در برخی از موارد این خواب ها کلماتی محو شده و ناخواناست و یک مورد هم 
کثر آن محو شده است. مواردی هم هست که با تردید خوانده و عالمت تعجب گذاشته ام. یک  تقریبًا ا
بار از شـهر میاندوآب یاد شـده که روشـن نیسـت همان شـهر زندگی می کرده یا جایی در نزدیکی آن. در 
هـر حـال حتمـًا در آنجـا رفت وآمـد داشـته اسـت. یـک بـار هـم از روسـتای قره کلیک کـه منبـر می رفته یاد 
شـده اسـت. می دانیـم کـه در ادبیـات آن دوره خواب دیـدن را بـا تعبیـر »در واقعـه دیـدم« بیـان می کننـد. 

، سالمتی و خوف از آمدن مرض و عاقبت بخیری است. عمده نگرانی ها مرگ، بحث طول عمر

***
یده ای به من گفت که مالرفیع بعد از یک سـال می آید و آن شـب، شـب هفدهم شـهر جمادی االخر  شـور
بود. نیز همان شـب تعبیر کردند که یکسـال شـش ماه اسـت. واهلل اعلم و رسـوله، کان ذالک فی 17 شـهر 

جمادی االخر 1238.

]... یک مورد خواب که تقریبًا محو شده ...[ و کان ذلک فی 25 شهر شعبان 1242

در شب بیست ودوم جمادی االخر در واقعه دیدم که شخص امینی از زبان جناب علی)علیه السالم( به 
ی را، یعنی مالفرج اهلل  را به من عرضه داشتند  من گفت که علی)علیه السالم( فرمود که دو دفعه احوال و

و در دفعه سوم فانا نفتح لک بابک. این کالم درربار آن، کان کرم صاحب ذوالفقار است، سنه 1238.

در ایام طفولیت، یعنی در اول جوانی به وجه »یا رسول اهلل« را فکر کردم. شبی در واقعه دیدم که در قصبه 
گاه دیدم سـیدی یک  میانداب هسـتم و جناب محمد مصطفی)صلی اهلل علیه و آله( در آنجاسـت. نا
براتی به من آورده بداد. من پرسیدم که این چه چیز است؟ گفت: این برات جمیع مطلب های توست 

که حضرت کرم فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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یکم ربیـع االول بـود. در وقـت طلـوع صبـح گوینـده ای در واقعه به من گفت که نـوزده روز به  شـب بیسـت و
معرفت ]معرفی؟[ تو مانده است و کان ذلک فی 21 شهر ربیع االول سنه 1216.

یا دیدم که جناب  و در روز سیزدهم شوال المکرم بعد از تعقیبات نماز صبح به خواب رفتم. در عالم رؤ
خاتـم انبیـا بـه مـن التفـات نمـوده فرمـود کـه تـو در دنیـا کام ندیـده ای. بسـیار عمـر می کنـی، بسـیار عمـر 

می کنی، بسیار عمر می کنی.

بعـد از آن هاتفـی بـه مـن تعبیـر کـرده در اثنـای آن حـال، یعنـی در آن واقعـه فرمـود کـه تعبیـر  »بسـیار عمـر 
می کنـی« سی سـال اسـت و سـه سی سـال را جمـع می کنـی نودسـال می شـود و در آن حـال از عمـر حقیـر 
ی هم را عمـر طبیعی کرامت  سی سـال گذشـته بـود البتـه و کان ذالـک فـی هـذه السـنه 1237. جنـاب بار

فرماید. بمحمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن اعداء محمد و آل محمد.

و نیز در شـب شـنبه که شـب بیسـت ونهم ربیع االول بود، در خواب دیدم که به شـخصی نقل می کنم که 
)صلـی اهلل علیـه و آلـه( مـرا فرمـود کـه عمـر تـو طویـل اسـت و کامرانـی می کنـی و مرضـی و  جنـاب پیغمبر
ی بـر بـدن تـو نرسـد. اللهـم صـل علی محمـد و آل محمد و تفضل علینا بمحمـد و آله الطاهرین. فی  آزار

29 ربیع االول سنه 1238.

یا شـخصی به من گفت که از من دیوانه درسـت  ظاهرًا در شـب یازدهم ربیع االول سـنه 1237 در عالم رؤ
]![ کـه از عمـر تـو نـه سـال باقـی مانـده اسـت. بعد از آن هاتفی گفت که هر سـال آن نه سـال، ده سـال  خبـر

یاده گذشته بود. واهلل اعلم بالصواب. است و در آن حال از عمر حقیر سی سال یا چیزی ز

یا دیدم که بنت عمم مریض اسـت.  در شـب سه شـنبه که شـب دوازدهم جمادی االولی بود، در عالم رؤ
ی پانزده سـال  طبیبـی نبـض او را گرفـت و گفـت: از عمـر تـو پنج سـال باقـی مانـده اسـت. مـن گفتـم: بـار

می گفتی که تا او مخوف و ترسان نشدی. واهلل اعلم و رسوله سنه 1237.

در پنجم ماه رجب المرجب که شـب جمعه بود، در خواب دیدم که سـگ سـیاهی آمد. می خواسـت که 
مرا ...  فی الحال از جا برخاستم.

در شب نهم ماه شعبان تخمینًا یک ساعت یا چیزی کم به صبح مانده بود که گوینده ای در خواب گفت 
که مالفرج اهلل دوبار مریض شود و شفا یابد و در دفعه سوم نیز به مرض ظهیر مبتال شود و از دنیا خواهد رفت. 

سنه 1237. اللهم سّهل لنا سکرات الموت و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین بمحمد و آله الطاهرین.

، مدح بنده و آنچه بر سـر من خواهد  و نیز شـبی در واقعه دیدم که دو چوب به من نمودند که در آن دو
آمـد نوشـته بودنـد، امـا چیـزی کـه غیـر از مـدح و خیـر بنـده باشـد، در آن دو چـوب نبـود و دو سـه فقـره آن 
نوشته به خاطرم ماند این بود که مالفرج اهلل ابن حسنیه بانو چنین و چنان شخصی خواهد شد و دیدم 
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در آن دو چـوب بـه عربـی نوشـته کـه صـادق فـی القـول و البیـان و بـه فارسـی نوشـته کـه دشـمن او خائـف 
و ناامیـد خواهـد شـد و در آخـر در ... خواهـد شـد و بـه ترکـی نوشـته و ... لسـان غیـب ... و کان ذالـک فی 

جمادی االول سنه 1238.
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سـالی در مـاه محـرم چیـزی بـه دسـت حقیـر نیامـد. در روز جمعـه در مسـجد قره کلیـک مرثیـه خوانـدم 
و از بـرای مطلبـی دعـا کـردم. همـان شـب کـه شـب شـنبه باشـد، حضـرت امـام حسـین)علیه السـالم( را 
در خـواب دیـدم کـه بـه مـن یـک آبـی کـرم نمـوده بـداد و گوینـده ای در آن دم بـه مـن منـت نهـاده گفـت 
ی ذلـک فـی  کـه حضـرت بـه هیـچ کـس از مرثیه خوانـان گذشـته ایـن آب را نـداده بـود کـه بـه تـو داد. قـد أر

جمادی االولی سنه 1239.

و نیز در همان ماه یا در جمادی االخر و در همان سـال، شـبی در خواب دیدم که شـخصی به پیش من 
در اثنـای راه آمـده بـا بشاشـت گفـت: مالفـرج اهلل، تـو در اینجـا چـه می کنـی که مـن تو را در کربـال در روضه 
حضرت امام حسین)علیه السالم( دیدم که حضرت در روضه خود بود، یعنی به روضه خود توجه نموده 

ی ذلک فی جمادی االولی سنه 1239. بود و تو را کمر بسته ساخت. قد أر

تجربه همکاری و همراهی روحانیت با فتحعلی شاه قاجار
داستان حضور روحانیت در کنار حکومت ها و به صورت رسمی از دوره صفوی آغاز شد. این همراهی 
یست وبیسـت واندی سـاله صفـوی )تـا سـال  کرکـی )م940( جـدی شـد و در تمـام حکومـت دو از زمـان 
1135( بـا شـدت و ضعـف ادامـه داشـت. ممکـن اسـت کسـانی از گفتـن اینکـه علمـای بـزرگ شـیعه بـا 
شـاهان صفـوی همراهـی می کردنـد، خوششـان نیایـد یـا بخواهنـد توجیهاتـی ارائـه دهنـد کـه اشـکالی هم 

یخ این دوره گواه آن است. ندارد، اما این یک واقعیت عینی است که تار

ی علما با دولت جدید که عمرش  ی و طبعًا سنی همکار با سقوط دولت صفوی توسط افاغنه قندهار
ی از موقوفـات از بین رفـت؛ موقوفاتی که  فقـط هفت سـال طـول کشـید، قطـع شـد و نه تنهـا قطع که بسـیار
یـادی از  ممـر درآمـد علمـا و مـدارس دینـی بـود. علمـا در ایـن دوره وضـع بسـیار بـدی داشـتند و کسـان ز

اصفهان به شهرهای دیگر و چه بسا عتبات رفتند.

وقتی نادرشاه دولت اشرف افغان را در سال 1142 در زرقان فارس به طور کامل از بین برد، به دالیل نظامی 
یـادی بـه همـکاری بـا علمـا نداشـت. البتـه بـرای ایجاد اتحاد میان سـنی و شـیعه از  و نیـز فکـری، تمایـل ز

ی از علما استفاده کرد. در این زمینه کسانی از علما هم همراهی کردند و برخی هم کشته شدند. شمار

نادر در سال 1160 کشته شد و آن وقت بود که باز ایران ضعیف شد، اما پس از مدتی بار دیگر با قدرت 
کریم خان زند تا حدی احیا شد. علما بیشتر در عتبات بودند و فعالیت کمی در ایران داشتند. در این 
ی از علما در شـهرها  یم؛ گو اینکه شـمار ی میـان علمـا و دولـت زندیه ندار زمینـه تجربـه مهمـی از همـکار

عنوان شیخ االسالمی و قاضی داشتند.
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ی را تأسـیس  ی کارآمـدن قاجـار البتـه بـا گذر از مرحله نخسـت زمان آقامحمدخان که دولت قاجار  بـا رو
ی آغاز می شـود.  ی نرسـید و در سـال 1211 کشـته شـد، عصر جدیدی در همکار کرد، اما به حکومت دار

ی به سلطنت رسید. ی در دوره برادرزاده او فتحعلی شاه است که به جای و عمده این همکار

ی جهات   دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار از سال 1211 تا 1250 یک دوره چهل ساله است که از بسیار
شبیه دوره صفوی است؛ یک دوره کاماًل مذهبی و استوار بر دو ستون سلطنت و دین. علمای برجسته 
و مراجـع در ایـران و عـراق بـه حمایـت از دولـت برخاسـتند، به خصـوص در دوره ای کـه او مشـغول نبرد با 
یخ مفصل می خواهد؛  یاد است و یک تار روس ها بود. مسائل مربوط به رابطه علما و فتحعلی شاه بسیار ز
ی از منابع آن هنوز چاپ هم نشده است. چنان که درباره آن حرف وحدیث فراوان است. به نظرم بسیار

فتحعلی شاه از نظر دینی و مذهبی شبیه به شاه  سلطان حسین بود. هر چند احتمااًل از نظر سیاسی، با 
تجربه تر و آدم متفاوتی بود. بماند که همه اهل حرمسرا بودند. این زمان، زمان ظهور مراجع بزرگ اصولی 
ی و اصولـی با یکدیگر درگیر بودند و فتحعلی شـاه باید  بـود. بـا ایـن حـال بـه طـور کلـی روحانیون از اخبار

توازنی میان آنها برقرار می کرد. به طور کلی آنها دادوستد خوبی با فتحعلی شاه داشتند.

داشـتند.  رسـمی  موضـع  این بـاره  در  و  فرامی خواندنـد  شـاه  از  حمایـت  بـه  را  مـردم  علمـا  دوره  ایـن  در 
ی اقدام می کرد. دوره  یج دیندار فتحعلی شاه هم با آنان سخت مهربان بود و به عالقه و میل آنها در ترو

ی علما با سلطنت، یک دوره بسیار ممتاز در تمام دوره قاجار است. فتحعلی شاه از نظر همکار

ی تغییر کرده  ی بـا دولت ها کـه از زمان نادر قـدر در دوره فتحعلی شـاه ادبیـات علمـا در رابطـه بـا همـکار
یادی از فتحعلی شاه دفاع و حمایت شد. دانستن این مطالب  بود، دوباره نیرومند شد. در کتاب های ز
یـخ روحانیـت بسـیار مهـم اسـت. ادبیاتی کـه رواج یافت و بنیادش از دوره صفـوی بود، در درون  بـرای تار

جامعه روحانیت به طور کامل نهادینه شد.

کـه در  ایـن روزهـا نسـخه ای از اصـول العقایـد الدینیـه محمدجعفـر شـریعتمدار اسـترآبادی طهرانـی را 
ی از علمـای  یـادی کـرده اسـت. و اصفهـان بـوده  دیـدم. در مقدمـه از فتحعلی شـاه و عصـر او سـتایش ز

درجه اول نیست، اما آثار متعددی از او بر جای  مانده است.

کـرده و از سـتایش کسـانی در روایـات یـاد  ع( شـروع  )ص( و امامـان) او در ایـن رسـاله از اسـالم، پیامبـر
کر اسـت که  می کنـد کـه بـا اینکـه زمـان آن حضـرت را درک نکرده انـد، به دین وفادار مانده اند. سـپس شـا
خداوند »ما را در عصری قرار داده که اسـالم ظاهر اسـت و تقیه از برای ما نیسـت و این نعمت در عصر 

ع( نیز اتفاق نیفتاده است«. هیچ یک از ائمه)

« یاد می کند که »تمامی از شـیعیان و محبان و  کر آن گاه از »پادشـاه واالجاه و وزراء و ارکان دولت و عسـا
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 ، گهر و شاهنشاه بلنداختر اهل ایمان می باشند«. سپس می نویسد: »هلل الحمد در این عصر پادشاه واال
، غـالم بـا  کبـر شـاه جم جـاه ... عدل گسـتر رواج دهنـده مذهـب اثناعشـر علیهـم صلـوات اهلل الملـک اال
« بر ما حکومت می کند. سپس از او با القاب فراوان دیگر یاد کرده و گفته:  اخالص امیرالمؤمنین حیدر

« شده است. »از طلعت نیکویش آثار تشیع ظاهر

شـریعتمدار اسـترآبادی، فتحعلی شـاه را »مروج شـریعت نبوی و حافظ ممالک مرتضوی« می داند. تعبیر 
»ممالک مرتضوی« از نظر سیاسی و در ادبیات سیاسی روحانیت مهم است.

ی باالخـره پـس از سـه صفحـه القـاب نـام فتحعلی شـاه، دربـاره موقعیـت علمـا در دوره فتحعلی شـاه  و
می نویسـد کـه در ایـن دوره: »علمـای اخیـار کـه هـر یـک هادی خلـق بودند و می باشـند، رواج شـریعت را 
می دهنـد، چنان چـه قریـب هفتـاد نفـر از مجتهدیـن را در ایـن دولـت احقـر عبـاد بشـرف مالقـات ایشـان 
مشرف شدم و اسامی شریف ایشان در کتاب لب لباب مفصاًل مرقوم داشته ام«. بنده کتاب لب لباب 

گر باشد، باید کتاب جالبی باشد. ایشان را ندیده ام. ا

ع( هـم بهتـر اسـت، می گویـد کـه  آن گاه دربـاره آثـار بابرکـت وجـود فتحعلی شـاه کـه حتـی از روزگار ائمـه)
یاده از ایام سالطین سابق است؛ و الحق در ایام  یارت در این دولت ز »معرفت خالق و عبادات و کثرت ز
کر شیعه باشند و والیات با  ائمه طاهرین)علیهم السالم( اتفاق نیفتاده بود که پادشاهی با صدهزار عسا
گر آن بزرگواران بودند[ آن بزرگواران بسیار از پادشاه  این وسعت از محبان و موالیان اهل بیت باشند و اال ]ا
کر ایشـان مسـرور می شـدند و معین ایشـان می شـدند هم چنان که معین علی بن یقطین بودند که  و عسـا

وزیر مخالفان بود«. این توجیه جالبی در لزوم حمایت علما از سلطنت قاجاری است.

کر و اتباع او  کم نشـده که »عسـا کر باشـیم کـه »پادشـاه کافـر مخالفـی« بـر ما حا آن گاه می نویسـد: بایـد شـا
یارات و تعزیه ها  بر ما مسـلط باشـند« که در آن صورت »لذت دین و طریقه شـریعت خیر المرسـلین و ز
و سـیره ائمـه طاهریـن صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن را از مـا منـع می کردنـد و بـه انـدک وقتـی کفـر عالـم را 
می گرفـت. پـس همیـن احسـان را نیـز از خالـق عالم دانسـته، شـکر احسـان آن را بـه جا آورده تمنـا نماییم 
که این دولت را باقی بدارد و پادشاه واالجاه ما را آنا فآنا بر همه اخالق حسنه او بیفزاید و جمیع اخالق 

ذمیمه و آفات را از وجود عزیزش دفع فرماید«.

شـأن  در  »احادیـث  می گویـد:  و  می کنـد  یـاد  احادیـث  در  پادشـاهان  شـأن  و  جایـگاه  از  ادامـه  در  ی  و
[ ایـن رسـاله گنجایـش ذکـر آن را نـدارد«. امـری کـه سـبب می شـود تـا »اعـّزه و  پادشـاهان بسـیار اسـت، ]و
ی اخالص به خدمات سـلطانی اقدام نمایند و رعایا نیز  یاده از رعایا از رو کابر شـیعیان، باید ز اعیان و ا

شب و روز به دعای بقا و اصالح پادشاه واالجاه اسالم بپردازند«.

در مقابـل ایـن دعـا، او چـه چیـز از پادشـاه می خواهـد؟ او در عـوض از پادشـاه می خواهـد زمینـه را فراهـم 
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کند تا »امری از مصدر حکمرانی صادر گردد که به جمیع ممالک محروسه ارقام همایون مرقوم شود که 
بـه هـر طایفـه و اضافـی و بلـوک و بلـده، معلمـی معیـن شـود کـه خلـق را بـه اصـول دیـن و فروع دیـن تعلیم 
ی و در ازای آن، علما حمایت خود را از پادشـاه و دعای  نمایند«. این خواسـته علماسـت، رواج دیندار

یغ نخواهند کرد. ی در فراوان برای و

بـه عـالوه پادشـاه زمینـه را چنـان فراهـم کنـد کـه »نمـاز جماعـت کـه اعظـم عبـادات اسـت در هـر محله و 
مسـجدی بنـا شـود کـه خلـق حکمـا بـه نمـاز جماعـت و موعظـه و مسـاجد حاضـر باشـند و از اصـول و 
فروع دین مسـتغنی گردند و دین و آیین و شـریعت نبوی رواج بگیرد«. در این صورت اسـت که علمای 
یـد عدالـت بیشـتر از پیش تـر مشـغول خواهنـد گردیـد  کـرام و مقدسـین تمامـی بـر دعـای دوام دولـت و مز
و مخالفـان نیـز بـه ایـن طریـق اسـالم را رونـق و رواجی که دیدند، زهره ایشـان از سـطوت و صولت پادشـاه 

ی نصیب پادشاه خواهد شد. اسالم گداخته خواهد شد«. طبعًا نصرت و فتح و پیروز

یست  یاده از دو مهم اینجاست که پادشاه واالجاه که از لذت »کثرت اوالد« برخوردار است و »ماشاءاهلل ز
شـاهزاده از صلـب شهنشـاه بوجـود آمـده«، از لـذت وجـود امنیـت هـم برخـوردار خواهـد بـود؛ امنیتـی کـه 
ی که مفهوم  سـبب شـده اسـت در سـال تعـداد اندکـی تنهـا از قطاع الطریق اعدام شـوند. بـه عالوه از قـرار
شـده، در عبادات امام رمضان المبارک و تعزیه سیدالشـهداء در حرمسـرای شاهنشـاه، اساسی برپاست 

که کم سلطانی این توفیق را درک نموده«.

صفحه ای از نسخه خطی استفاده شده را پایین مالحظه فرمایید.
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اشعاری درباره راه حج
دفترچـه ای از اشـعار هجـو بـه نـام هاشـم یـا شـیخ ابوهاشـم هسـت کـه اغلب اشـعار آن هجویات اسـت و 
ی درباره سـفر حج مؤلف  گـه گاه تعابیـر زشـتی هـم دارد. در میـان ایـن دفترچـه چنـد ده صفحـه ای اشـعار
تش را بـا شـتردار یـا جّمـال بیان  هسـت کـه خطـاب بـه بـردارش بـا نـام ابوتـراب سـروده و بخشـی از مشـکال
کرده است. نام این جمال، محمد گنجی بوده است و چنان که می گوید، او را بسیار اذیت کرده است. 
وقتـی بـه جـده رسـیده اند، بـه خانـه سیدموسـی نامـی وارد شـده و تـالش کـرده اسـت تـا انتقامـش را از این 
ی آجیل میانشـان اصالح شـده  محمـد گنجـی بگیـرد، امـا کارشـان به مصالحه کشـیده و با گرفتن مقدار
ی های راه حـج بی فایده  یـا دارد کـه بـرای شـناخت دشـوار ی دربـاره سـختی راه در اسـت. در ادامـه اشـعار
یم، اما او خودش را تحویل گرفته و اعیان زاده دانسـته  نیسـت. اینکه این ابوهاشـم کیسـت، اطالعی ندار
گـر شـوخی نکـرده باشـد، البـد از یکـی از خاندان هـای روحانـی یا اعیـان آن وقت بوده اسـت. این  اسـت. ا
چند صفحه را که در فریم های 29 تا 32 آمده اسـت، در اینجا می آورم و هدف از آن در اختیارگذاشـتن 
اشـاراتی اسـت که در این اشـعار درباره راه حج دارد. پیشـاپیش از به کار بردن برخی از کلمات ناهنجار 

عذرخواهم. نسخه این دیوان به شماره 6495 در کتابخانه دانشگاه تهران است.

خود بــــــــرادر  بــــــــا  نمــــــــودن  یــــــــف  تعر جّمالدر  شخص  جفای  و  جور  دســــــــت  از 

شــــــــنگ و  شــــــــوخ  عالیجنــــــــاب  اخ  مســــــــتمع شــــــــو تا شوی مســــــــت وملنگای 

یــــــــم از اشــــــــعار خود قشــــــــنگچنــــــــد شــــــــعری گو و  مرغوب  و  خوب  شــــــــعرهای 

بدی ســــــــعدی  گر  که  شــــــــعری  گفتی این شعر اســــــــت و شعر من جفنگآن چنان 

مســــــــتمع گوش  کــــــــه  شــــــــعری  دبنــــــــگآن چنان  او  اســــــــتماع  از  می شــــــــود 

! ِاســــــــَمع یــــــــا اخا کاّنهــــــــا مــــــــن نقلــــــــی امــــــــا نقــــــــل جنگچیســــــــت آن اشــــــــعار

اتفاق شــــــــد  کجا  و  جنگ  آن  ســــــــنگچیســــــــت  چه  قلب  ســــــــوزمت  تا  یمت  گو

اتفــــــــاق فتــــــــادم  حــــــــج  ســــــــبیل  بــــــــا یكــــــــی مــــــــرد خبیــــــــث غلــــــــه دنگفــــــــی 

گنجــــــــی لقب کافــــــــر و بیدیــــــــن ز اهل چــــــــرس و بنگبــــــــد محمــــــــد نامــــــــش و 

انــــــــا بــــــــد آن ســــــــنگ مكّفــــــــای  چنگ چنگکــــــــرده  ابیــــــــض  پول  مــــــــن  از  یأخذ 

بعیــــــــر واحــــــــد  شــــــــقی  آن  بــــــــودم  الغــــــــر و زرد و ضعیــــــــف و کــــــــور و لنگداده 
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ُقلنــــــــگ1بــــــــود یــــــــا اخ فــــــــی الحقیقــــــــه ال مجــــــــاز و  قــــــــاز  از  الغرتــــــــر   ، بعیــــــــر آن 

نــــــــه رکابــــــــش بــــــــودی و نــــــــه پالهنــــــــگنــــــــه لجامــــــــش در دهــــــــن نــــــــه رانكــــــــی

ینش به پشــــــــت تنــــــــگنه بپایــــــــش نعــــــــل و نه ز بســــــــته  او  اشــــــــكم  یــــــــر  بز نــــــــه 

بــــــــود کــــــــرده  او  اشــــــــترم  آن  درنــــــــگراکــــــــب  او  نمی کــــــــرد  و  می دوانیــــــــد 

را: یــــــــا صاحبــــــــی ایــــــــن اشــــــــتر لنــــــــگ النــــــــگمــــــــن َاُقــــــــل هــــــــر دم و نــــــــرم ران 

رنگقــــــــال لی: مجروح شــــــــد پشــــــــت شــــــــتر مــــــــرده  پشــــــــتش  به  قی 
َ
میل زانكــــــــه 

لنگآن خبیــــــــث از لــــــــج شــــــــتر میرانــــــــد تند و  لنــــــــگ  میلقیدم  پشــــــــتش  به  من 

یــــــــی چنین گو دبنــــــــگگفتمــــــــش با من ســــــــخن  ملعــــــــون  مــــــــردود  ســــــــگ  ای 

کــــــــوردل ای  مگــــــــر  نمی دانــــــــی  و زنگتــــــــو  و ســــــــند  روم و هند  شــــــــهره ام در 

کوهســــــــار در  نهــــــــان  مــــــــن  نهیــــــــب  گــــــــرگ و خــــــــرس و روبه و شــــــــیر و پلنگاز 

اســــــــت از من  یــــــــا هراســــــــان  در تــــــــه  نهنــــــــگدر  و  ماهــــــــی  و  آبــــــــی  آدم 

مفید بــــــــو  عالم  الشــــــــیخ  ابــــــــن  تفنگکنــــــــت  و  شمشــــــــیر  داشــــــــت  غالمش  که 

ســــــــرفراز بوتــــــــراب  اخ  زنگباشــــــــدم  می بســــــــت  او  گربــــــــه  راس  بــــــــه  که 

یقو رنه می کوبم ســــــــر ســــــــختت به ســــــــنگگفــــــــت: بس کن قصه کم خــــــــوان ای ر و

آن چنــــــــان وی  از  ترســــــــیدم  اخــــــــا  کــــــــه موّســــــــع شــــــــد مــــــــرا ســــــــوراخ تنگیــــــــا 

یــــــــدم بــــــــه تنبــــــــان آن چنــــــــان را! ر کرنگســــــــرو کــــــــردم  مگــــــــس  زو  یــــــــش  بو ز  که 

شــــــــقی آن  منــــــــزل  کّل  فــــــــی  اخــــــــا  رنگ رنــــــــگیــــــــا  جفاهــــــــا  یفعــــــــل  انــــــــا  بــــــــا 

می نمود ســــــــتم ها  مــــــــن  بــــــــر  تــــــــا کــــــــه انــــــــدر جــــــــّده ام داخــــــــل نمودالغــــــــرض 

در باب داخل شدن در جده گوید:

یک کــــــــردگار بی شــــــــر فیــــــــض  ز  شــــــــد بــــــــرادر داخــــــــل جــــــــّده اخیــــــــکچــــــــون 

یند. 1 . کلنگ هم می گو
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پیشــــــــواز آمدنــــــــدم  جــــــــّده  ملیکخلــــــــق  هــــــــم  اعاظــــــــم  هــــــــم  اکابر  هــــــــم 

یــــــــکمــــــــن به بیــــــــت سیدموســــــــی مثل شــــــــاه ار بــــــــر  نمــــــــودم  تكیــــــــه  و  رفتــــــــم 

مقدمــــــــم از  شــــــــادمان  جــــــــّده  در غــــــــم و انــــــــدوه مــــــــن بــــــــودم ولیــــــــکخلــــــــق 

انــــــــا بــــــــا  یفعــــــــل  آنچــــــــه  آمــــــــد  رکیــــــــکیــــــــادم  افعــــــــال  ز  گنجــــــــی  محمــــــــد 

َاَنــــــــا وجدُتــــــــه  لــــــــو  خــــــــود  بــــــــا  ســــــــر ز تن می کندمش مــــــــن چون بجیکقلــــــــت 

م ... ش را پــــــــاره می کــــــــردم بــــــــه ... یــــــــککــــــــز به چنگــــــــم مــــــــی فتــــــــادی آن زمان

آمدند جمعــــــــی  کــــــــه  دیــــــــدم  گهــــــــان  جمله چون گنجشــــــــک اندر جیک جیکنا

گــــــــروه آن  میــــــــان  گنجــــــــی  یکمحمــــــــد  بــــــــود چــــــــون گنــــــــدم برشــــــــته در چر

لــــــــه قلــــــــت  انــــــــا  چــــــــون  را  او  نزدیکدیــــــــدم  ملعــــــــون  بیــــــــا  نمی ترســــــــی  گــــــــر 

عصفــــــــوروار برکنــــــــم  را  ســــــــرت  یک2تــــــــا  بر را  تحتــــــــت  مــــــــاء  ســــــــازم  پــــــــاره 

یــــــــش اخــــــــک و قبــــــــر ابیکگفــــــــت: شــــــــیخا بگــــــــذر از جــــــــرم انــــــــا حرمــــــــت ر

انا بــــــــا  المشــــــــایخ  شــــــــیخ  کــــــــن  جــــــــان زوج و اّم هــــــــم بنــــــــت و ابیــــــــکصلح 

لــــــــه قلــــــــت  مــــــــرا  او  صاحب شطرنج و خشت و قاب و چیکچــــــــون قســــــــم داد 

با تو با شــــــــرطی که باشــــــــد خوب و نیکصلــــــــح بــــــــا آجیــــــــل امشــــــــب می کنــــــــم

هم مجمعــــــــه  نمایــــــــی  مملــــــــو  پلــــــــو  یکاز  و تخــــــــم  و  کبــــــــک  تخم  یــــــــش  رو به 

در میــــــــان عبــــــــد و مملــــــــوک و ملیــــــــکپــــــــس قبــــــــول صلــــــــح بــــــــا آجیل شــــــــد

آســــــــمان پلنــــــــگ  مــــــــا  صلــــــــح  ز  بمیکرو دل  خــــــــون   که  شــــــــیطان  با  گفت 

می کنــــــــد مــــــــروت  ابوهاشــــــــم  رعیــــــــت می کنــــــــدشــــــــیخ  ادنــــــــی  بــــــــا  صلــــــــح 

یا[ خطاب به برادر خود کرده فرماید: ]بازگشت از راه در

منــــــــک احــــــــوال  بشــــــــنو  بــــــــرادر  معــــــــکای  را  جانگــــــــدازم  داســــــــتان 

یک در اینجا مقلوب می شود. 2 . در حاشیه: ر
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اخــــــــا یــــــــا  بازگشــــــــتم  مكــــــــه  ز  یــــــــا برنشســــــــتم چــــــــون ســــــــمکچــــــــون  روی در

می فــــــــزود دردم  بــــــــه  دردی  زمــــــــان  ایــــــــن ســــــــپهر واژگــــــــون یعنــــــــی فلــــــــکهــــــــر 

مختلــــــــف مــــــــوج  چــــــــار  جفــــــــای  پــــــــرکاز  پر گل  مــــــــن  التالطــــــــم رأس  فــــــــی 

بود البحــــــــر  فی  مــــــــن  اکل  ماهــــــــی  النمــــــــکلحم  مــــــــاء  مــــــــن  اســــــــتنجاء  کان 

نی لبکبــــــــس کــــــــه خــــــــوردم تمرهــــــــای بادآلــــــــو صــــــــوت  بــــــــه  مــــــــی دادم  تیــــــــر 

انــــــــدر جهاز تمر  آب  کــــــــه خــــــــوردم  ترتــــــــرکبس  دمــــــــادم  ماتحتــــــــم  داشــــــــت 

بــــــــر محکهــــــــر کســــــــی را جای خــــــــود بشــــــــناختم زدم من  را  کــــــــس  هــــــــر  قلب 

پــــــــدر ســــــــگ  بی خــــــــدای  کلــــــــکناخــــــــدای  بهــــــــرم  از  می چیــــــــد  دمبــــــــدم 

کــــــــون مشــــــــور کتکهرزه هــــــــا از جاشــــــــوهای  بــــــــا مــــــــع چــــــــوب و  می شــــــــنیدم 

گرفت یشــــــــم  یش حســــــــین ر حاجــــــــی کاظمخان همی کــــــــردش کمکهر زمان درو

نمــــــــا انشــــــــا  دیگــــــــری  حدیــــــــث  نمــــــــارو  افشــــــــا  خــــــــود  اســــــــرار  از  ســــــــّری 

یا و صدمات ی در گفتگوکردن با برادر خود از بابت رو

اخــــــــوک احــــــــوال  بشــــــــنو  بــــــــرادر  ابــــــــوکای  از  یــــــــادگاری  باشــــــــد  زآنكــــــــه 

یــــــــه کــــــــن بر حــــــــال و بــــــــر احــــــــوال او گــــــــردن فكن صــــــــورت چروکگر شــــــــال در 

وفــــــــا و  مهــــــــر  ره  از  ز  رو و  شــــــــب  لــــــــوککــــــــن  لــــــــوک  بــــــــرادر  بــــــــر  بــــــــرادر  ای 

الحجــــــــاز ابوشــــــــهر  فــــــــی  ردت  و بــــــــا انــــــــا یفعــــــــل فلک هــــــــذا الســــــــلوکاذ 

قضــــــــا از  تماشــــــــا  بهــــــــر  از  زی  یــــــــا اخــــــــا رفتــــــــم بســــــــوی چار ســــــــوکرو

یــــــــا کــــــــه بــــــــود دوکبــــــــا وجــــــــود صدمــــــــه در ماننــــــــد  الغــــــــری  انــــــــدر  جســــــــمم 

که خوکآن یكــــــــی می گفت که این نره خر اســــــــت یا  آن یكی می گفت خرس است 

کی رواســــــــت گفتــــــــم خدایــــــــا  ایــــــــن ســــــــخن ها از رعایــــــــا بــــــــا ملــــــــوکبا خــــــــدا 

تــــــــا دماغــــــــم تر شــــــــود هم کیــــــــف کوکپــــــــس خرامــــــــان جانــــــــب بحــــــــر آمــــــــدم
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ــــــــه نبود
ُ
یچــــــــه بعضی و بعضــــــــی کروکهــــــــر کجــــــــا کــــــــردم نظر جــــــــز گ چــــــــون کر

حصیــــــــن ماننــــــــد  می بــــــــود  کلــــــــوکفضله هــــــــا  همقــــــــد  می بــــــــود  ده هــــــــا   ...

یشــــــــت قســــــــم پوکای بــــــــرادر بــــــــر ســــــــر و ر چو  اســــــــتخوان هایم  گشته  که  چون 

گفتمی خــــــــود  بــــــــا  وارونه  بــــــــان  ز یــــــــک بنوک3پــــــــس  مكــــــــه رفتی بهر چــــــــه ای ر

جان گــــــــداز داســــــــتان  ایــــــــن  از  ســــــــرفرازبگــــــــذر  ای  بیــــــــار  دیگــــــــر  قصــــــــه 

 خطاب به برادر
ً
ایضا

بر ســــــــر بُتکبوترابــــــــا رو بــــــــه ُکنجــــــــی کــــــــن تــــــــو ُمک ین مصیبت دســــــــت غم  ز

نمــــــــا مســــــــكین  بوهاشــــــــم  بــــــــر  یــــــــه  کگر
ُ
ل و  گلگــــــــون  اشــــــــكها  بــــــــر رخ  یــــــــز  ر

یک مقلوب می شود نوک هم بشرح ایضًا. 3 . در حاشیه: ر
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بــــــــدر طاقــــــــت  تــــــــن  از  صبــــــــر  کوشــــــــد از ایــــــــن قصــــــــه و از غــــــــم بُپکجامــــــــه 

شــــــــهر ســــــــوی  بندر  ز  چون  کــــــــردم  شــــــــد دوچارم یــــــــک مــــــــكاری ُدب و ُرکعزم 

بــــــــان بدز و  بی نمــــــــاز  و  مــــــــرا می گفــــــــت رکناســــــــپاس  هــــــــرزه هــــــــر لحظه 

شــــــــقی آن  بــــــــودم  داده  کــــــــه  ُســــــــکاشــــــــتری  به  جز  بــــــــرادر  ای  نمی رفــــــــت  ره 

منــــــــدرس بــــــــرادر  پاالنــــــــش  داشــــــــت آن پــــــــاالن شــــــــش قــــــــد ُچلک4بــــــــود 

پنچ پنــــــــچ  کردم  کــــــــه  بس  دهانم  ُکــــــــُرکشــــــــد  و  مــــــــرغ  مقعــــــــد  از  خشــــــــک تر 

تــــــــا ســــــــرم گرد ســــــــرت ســــــــازم ســــــــبکلــــــــو نزلــــــــت یــــــــا اخــــــــا مــــــــن اشــــــــتری

تند می رانــــــــد  همــــــــی  اشــــــــتر  لجــــــــم  کاز 
ُ
یــــــــدم مــــــــن بل چنــــــــد فرســــــــخ می دو

قافله در  ســــــــگ  همچــــــــو  یــــــــدم  دو ُتُنــــــــکپس  شــــــــد  نازنینــــــــم  پــــــــای  پشــــــــت 

زمــــــــان آن  بــــــــرادر  ای  آمــــــــد  بــــــــا شبســــــــتان ُخُنــــــــکیــــــــادم  نــــــــو  مســــــــجد 

بلــــــــور  
ّ

اال نُبــــــــد  قلیانــــــــم  کــــــــه  ُپــــــــکمــــــــن  قلیــــــــان  بــــــــر  بــــــــود  یــــــــم  زو آر

لعیــــــــن مــــــــكاری  مــــــــی زد  بــــــــر دل هاشــــــــم دمــــــــادم نیــــــــش و ُنکالغــــــــرض 

4 . در حاشیه: چلک کلیه گوسفند است.


