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نسخه خوانی ()5
رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب پنجمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه
خوانــی ،متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرحاند:
 سیطره فلسفه طبیعی یونانی بر اخالق عملی مسلمانی نگارش روزنامه نجومی برای طغرل :مختصر نامه حکایتی از کاشف الغطاء درباره گدای سامرا و عاقبت وی مادهتاریخی از یک بنا دو متن درباره تعمیر گنبد امام رضا ؟ع؟ پس از زلزله سال  1084در خراسان قصیدهای در ستایش شاه سلیمان صفوی یادداشتی متفاوت درباره امامان از یک متن صوفیانه قرن هشتم نهم هجری دیدن خواب تابوت به چه معناست؟ حاج محمد کریمخان رهبر شیخیه ،تلگراف و هیپنوتیزم گــزارش حملــه یوســف خــان کاشــغری بــه اســترآباد ،زلزلــه شــدید در بابــل و چنــد حکایــتدیگــر در ســال 1222
 یافت شدن یک کاشی در رود آور همدان در سال 1292 مادهتاریخ کشف امریکاکلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.
قراءات يف املخطوطات ()5
رسول جعفر يان
ّ
يقــدم الكاتــب يف املقــال احلايل  -وهو اخلامس ضمن سلســلة مقاالته عن
ً
قــراءة املخطوطــات -حبثا يف نصوص بعض النســخ ،وهــذه النصوص هي
التالية:
ّ
ّ
ّ
 سيطرة الفلسفة الطبيعية اليونانية عىل األخالق العملية للمسلمني. تدو ين التقومي النجومي إىل طغرل :اخلالصة.ّ
ّ
السامرايئ وعاقبته.
املتسول
 حكاية من كاشف الغطاء عنّ
األجبدية.
 تأر يخ أحد األبنية باحلروف ّنصــان حــول تعميــر ّقبة اإلمام الرضا عليه الرضا بعــد الزلزال الذي ضرب
خراسان سنة .1084
 قصيدة يف مدح الشاه سليمان الصفوي.ّ
 خواطــر خمتلفــة عــن ّالصوفية يف القــرن الثامن
األمئة من أحد النصــوص
اهلجري.
 ماذا تعين رؤ ية التابوت يف املنام ؟احلاج ّ
ّ
الشيخيةّ ،
ّ
البرقية والتنومي.
حممد كرمي خان زعمي
 تقر ير عن هجوم يوســفُ خان كاشــغري عىل أســترآباد ،الزلزلة القو ّية يفبابل ،وبعض احلكايات األخرى يف سنة .1222
 اكتشاف إحدى قطع الكايش يف رودآور مهدان سنة .1292 تار يخ اكتشاف ّّ
القارة األمر ّ
األجبدية.
يكية باحلروف
ّ
األساسية :قراءة النسخ ،املخطوطات ،قراءة النصوص.
املفردات

)Skimming Manuscripts (5
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the fifth article of a series of
publications titled “Skimming Manuscripts”, the author has scrutinized the texts of several manuscripts.
These texts are as follow:
- The dominance of Greek natural philosophy on Muslim practical morality
- Writing an Astronomical Newspaper for Tughrul:
)Mokhtasarnāme (Brief Description
- An Anecdote from Kāshif al-Ghatā on a beggar from
Samarra and what happened to him
- A chronogram of a historical building
)- Two texts on repairing the dome of Imam Reza (AS
after the earthquake of 1084 in Khorasan
- An ode paid as a tribute to the Safavid Shah Suleiman
- A different note about the Imams from a Sufi text of
the eighth /ninth century AH
?- What is the meaning of seeing a coffin in the dream
- Hajj Mohammad Karimkhān, leader of Shaikhie,
telegraph and hypnosis
- Report of Yusuf Khan Kashgari’s attack to Estarābād,
severe earthquake in Bābol and several other stories in
1222
- Discovery of a tile in Roodāvar of Hamedān in 1292
- The chronogram of discovery of America
Key words: skimming manuscripts, manuscript,
reading texts
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رسول جعفریان

سیطرۀ فلسفۀ طبیعی یونانی
بر اخالق عملی مسلمانی
در باب علم در ایران ،همواره اشاره کردهام نوعی چارچوب یا پارادایم در علم مسلمانی و ایرانی شکل گرفته
که ریشه در اندیشههای یونانی ،دینی  -اسالمی و ایرانی و هندی قدیم به عالوه کنکاشهای کندی و فارابی
و رازی و دیگــران داشــت .ایــن زنجیــره همه علوم را از فلســفه اولی گرفته تا طبیعیات بــه هم متصل میکرد.
ریاضیــات خالــص از این مســیر جــدا بود ،اما هیئــت و نجوم که تلفیقــی از ریاضیات و جهانشناســی بود،
در آن چارچوب و زنجیره قرار داشــت ،آن هم بســیار شــگفت .حاال تصویر کنید ،خواجه عالم ،نصیرالدین
طوسی میخواهد اخالق ناصری بنویسد .حوزه اخالق از عقل عملی است که همان عقل است ،اما متعلق
آن ،نــه نظــر ،بلکــه جنبههــای عملــی زندگــی ،مانند سیاســت مــدن و تدبیــر منــزل و از جمله همیــن اخالق
سیاســی اســت .ســیطره آن زنجیــره یا پارادایم با هســتههای مرکزی دانش فلســفی و طبیعی یونانــی در اینجا
ً
هم حکومت میکند .اصال شــاید همین اخالق هم (به جای دین) از همانجا ،یعنی یونان آمده؛ زیرا ســایه
همان انسجام و چارچوب باالی سر آن است .به هر حال چه از آنجا آمده باشد و چه خواجه یا نسل پیش از
آن این مطالب را زیر ســایه آن چارچوب ســاخته باشــند ،نوشته او شــاهد است بر اینکه چطور دانش طبیعی
یونانی در حوزه اخالق سیاســی حکومت میکند .خواجه از چهار طبقه در میان مردم ســخن میگوید و آنها
را آب و آتش و هوا و خا ک میداند .این چهار طایفه عبارتند از:
اهل قلم و اصحاب علوم که «به مثابه آباند در طبایع»
اهل شمشیر و حارسان دولت که «به جای آتش اندر طبایع»
اهل معامله و تجار ه به منزله «هوا اندر طبایع»
اهل زراعت و کشاورزان که به منزل «خا کاند اندر طبایع».
ً
بدیــن ترتیــب اینچنیــن دانــش طبیعــی و فیزیــک یونانــی بــا اخالق کــه اساســا نزدیکتر یــن رابطــه را باید با
آموزشهای دینی داشــته باشــد پیوند میخورد .طبیعی اســت که ارزش و وظایف این طبقات هم در همین
چارچوب تعریف میشود.
حاال عبارت زیر را بنگرید:
شرط ّاول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد که همچنان امزجه معتدله[ ،که] به
تکافی چهار عنصر حاصل آید ،اجتماعات معتدله نیز به تکافی چهار صنف صورت بندد.
ّ
اطبا و ّ
قضات و مهندســان و ّکتاب و ّ
منجمان و شــعرا ،و
ّاول اهل قلم یعنی اصحاب علوم و فقها و فضال و
آنچه در تحت اینها مندرج است که اینها به مثابه آباند در طبایع.

ّ
دوم اهــل شمشــیر ماننــد مقاتــان و مجاهدان و غازیان و اهل ثغور و ســرحدات ،و ارباب بأس و شــجاعت و
اعوان ُملک و حارسان دولت که نظام عالم به ّ
توسط ایشان بود ،و آنان به جای آتشاند در طبایع.
ُُ
ُُ
سوم اهل معامله چون ّ
تجار که بضاعات از افقی به افقی ،و چون محترفه و ارباب صناعات که معیشت نوع
بیتعاون ایشان ممتنع بود ،و ایشان به منزله هوا در طبایع هستند.

ّ
چهــارم اهــل مزارعــه مثل برزگران و دهقانان و اهل حــرث و فالحت که اقوات جماعــت مرتب دارند ،و بقای
اشخاص بیمدد ایشان محال بود ،و ایشان به جای خا کاند در طبایع.
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نگارش روزنامه نجومی
برای طغرل :مختصرنامه
ابومعشر گوید :طغرل (م  )455از وی خواست «روزنامه» برای او بنگارد و چنانکه از متن میآید ،مقصودش
نوشــتن رابطه وقت نجومی با نیک و بد اعمال زندگی اســت .اینکه ســاعت زحل یا شــمس یا قمر مناســب
انجام چه کارهایی و پرهیز از چه کارهایی است .نیز اشاره به خصوصیات کودکی که در این وقت خاص به
دنیا میآید .نسخه اندک بود و سریع تایپ کردم .وقت دیگری باید تحقیق کرد .بسا درباره آن مطالب زیادی
ً
گفتــه و نوشــته شــده باشــد .عجالتا این رســاله کوچک ،رشــته دخالــت منجمان در امور شــاهان بهروشــنی
نشــان میدهد و در خدمتبودن این دانش را با امور نامربوط به علم در کهنترین اعصار اســامی .وی متن
مختصری نوشته و نامش را «مختصرنامه» گذاشته و جدولی نیز برای آن تنظیم کرده است.
خواجه ابومعشر چنین میگوید که در روزگار سلطان طغرل ،روزی سلطان فیلسوفان را از دیار خراسان جمع
کرده و فرموده که از بهر من روزنامه اســتخراج باید کردن که به فهم نزدیک باشــد ،و مرا هر ســاعت را از کســی
سؤال نباید کردن .به همان روز این روزنامه را به جهت او تصنیف کردم و نزد سلطان بردم .نوازش بسیار کرد
و این نسخه را مختصرنامه نام نهادم ،و باهلل العون و التوفیق.
[زحــل ]:چــون ســاعت بــه زحــل رســد ،نیــک باشــد کدخدایــی و کار یــز و جویکنــدن ،و نهالنشــاندن ،و
امانتنهادن ،و کارهای نهانی و طلسمات ساختن ،و بیع و شرا کردن؛ هر فرزندی را که درین وقت به وجود
آید ،دراز عمر باشــد ،و از متاع دنیاوی بهرهمند گردد .نشــاید تزویج و مشــاهدت و ســفر و فصد و حجامت و
معالجه بیمار و دیدار ملوک و آلت حرب و جامه نو بریدن و پوشیدن ،و اهلل اعلم.
مشــتری :چون ســاعت به مشتری رســد ،نیک بود تزویج و مصاهرت و طلب حاجت و سفر ،و دیدن ملوک و
امرا و کارهای بزرگ ،و ابتداء امور ،و جامه نو بریدن و پوشــیدن ،و بیع و شــرا و فصد و حجامتکردن ،و از شــر
شیطان نشاید کارهای نهانی و آلت حرب خریدن و فسق و فسادکردن.
مریــخ :چــون ســاعت بــه مریــخ رســد ،نیک باشــد عدل و احســان و آلــت جنگ و طلســم ســاختن و فصد و
حجامــت و نشــاطکردن .هــر فرزندی کــه درین وقت بوجود آید ،حریص باشــد بر مال خلق و خونریز باشــد؛
نشاید دیدار ملوک و سالطین و اکابر و طلب حاجت و سفر و عمارت و جامه نور بریدن و پوشیدن.
شــمس :چــون ســاعت به آفتاب رســد ،نیــک بود ســعیکردن و ابتــدای کارهای معظــم ،و جامه نــور بریدن و
پوشیدن ،و تزویج و طلب الفت .هر فرزندی که درین وقت بوجود آید ،عالم و دانا و نیکبخت و خوشخلق
و محسن و متدین و صالح باشد.
زهــره :چــون ســاعت به زهره رســد ،نیک بود تزویج و مصاهرت و طلســم و الفت و دیدار زنــان و خواجگان ،و
اسباب کدخدایی و نشاط و لهو و فصد و حجامت و مصالحت و داد و خوردنی و آرایش باغ و بستانکردن،
و جامه نو بریدن و پوشیدن .هر فرزندی که درین وقت به وجود آید ،عشرتدوست بود و حریص و خوشدل
و دلیر در کارهای عظیم .نشاید به مکتبدادن ،و ابتدای کارهای عظیمکردن و نقل سفرکردن.
عطــارد :چــون ســاعت به عطارد رســد ،نیک بــود انعا مکــردن ،و صدقه به درو یــش دادن ،و کــودک به مکتب
فرستادن و ابتدای تعلیم علم و دیدار اهل قلم ،و حوضی کردن و طلسم بستن و الفت انداخت .هر فرزندی
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که درین وقت بوجود آید ،عالم و دانا و نیکبخت باشد و نزد مردم عزیز و بزرگوار باشد .نشاید جنگ و عربده
و بنیاد کارهاء ثابتکردن.
قمر :چون ســاعت به قمر رســد ،نیک بود کدخدایی و زراعت و ابتدای کارهای معظم و کاریز حوضنهادن
و بنیادنهــادن ،و معاشــرتکردن بــا دوســتان در بوســتان .هــر مولــود کــه در یــن وقــت بوجــود آیــد حریص بود
و خــوشدل و معاشــرت دوســت ،بــه نــزد خلق عزیــز و محترم باشــد .نشــاید کارهــای نهانیکردن و افســون و
طلسماتساختن و ابتدای علم.

حکایتی از کاشف الغطاء درباره گدای
سامراء و عاقبت وی
شــیخ جلیــل شــیخ محمدجعفر نجفــی (قدس ســره الزکی) در ســفری که برای زیــارت عســکریین (علیهما
الســام) و ســرداب مقدس به ّ
ســر من رأی مشــرف میشــدیم ،با جناب ایشان همســفر بودیم .روزی حکایت
کرد که مرا در ّ
ســر من رأی آشــنایی بود ،از اهل آنجا که هرگاه به زیارت آمدمی ،بخانه او رفتمی .وقتی آمدم،
آن شــخص را رنجور و نحیف و زار مریض دیدم که مشــرف به موت بود .از ســبب ناخوشــی استفســار کردم.
ّ
گفت چندی قبل از این قافلهای از تبریز به جهت زیارت به اینجا ّ
مشرف شدند ،و من چنانچه عادت خدام
این قباب و اهل ّ
ســر من رأی هســت ،به مالحظه قافله رفتم که مشــتری به جهت خود گرفته و اســتادی آن را
در زیارت کرده ،از او منتفع شوم .در میان قافله جوانی را دیدم در ّ
زی ارباب صالح و نیکان .در نهایت صفا
و طراوت با جامههای نیکو ،برخاست و به کنار دجله رفت و غسلی بجا آورد و جامههای تازه پوشیده ،و در
نهایت خضوع و خشــوع روانه روضه مقدســه شــد .با خود گفتم ،از این میتوان بســیار منتفع شد .پس دنباله
او را گرفته رفتم ،دیدم داخل صحن مقدس عســکریین شــد ،و در در رواق ایســتاده ،کتابی در دســت دارد،
مشغول خواندن دعای اذن دخول شد ،و در غایت آنچه از خضوع که متصور و اشک از دو چشم او به زمین
جاری است نزد او آمده ،گوشه ردای او را گرفته گفتم ،به خواهم به جهت تو زیارتنامه بخوانم .او دست به
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کیســه کرده ،یک دانه اشــرفی به کف من گذاره ،اشــاره کرد که برو و ترا با من رجوعی نباشــد .من که چند روز
اســتادی میکردم ،به ده یک این شــا کر بودم ،آن را گرفته قدری راه رفتم و طمع مرا بر آن داشــت که باز از آن
اخذ کنم .برگشــتم دیدم در غایت خضوع و گریه مشــغول دعای اذن دخول اســت .باز مزاحم او شده ،گفتم
باید من ترا تعلیم زیارت دهم .این دفعه نیم اشرفی به من داده و اشاره کرد که به من رجوع نداشته باش و برو.
من رفتم و با خود گفتم نیکو شکاری بدست آمده ،باز مراجعت کردم .در عین خضوع ،باز او را گفتم کتاب
را بگذار ،و البته من باید به جهت تو زیارتنامه بخوانم و ردای او را کشــیدم .این دفعه نیز یک عدد ریال به
من داده ،و مشغول دعا شد .من رفته باز طمع مرا بر معاودت داشته ،مراجعت کردم و همان مطلب را تکرار
کــردم .ایــن دفعــه کتاب را در بغل گذارده و خضوع قلب او تمام شــده ،بیرون آمد .من از کرده خود پشــیمان
شدم ،و به نزد او آمدم ،و گفتم برگرد و زیارت کن به هر نوع که میخواهی ،و مرا با تو کاری نیست .گریه کنان
گفــت :مــرا حال زیارتی نماند و رفت .من بســیار خود را مالمت کــرده مراجعت نمودم .از در خانه داخل فضا
شدم .سه نفر بر لب بام خانه من محاذی در خانه رو به ایستادهاند .آن که در میان بود ،جوانتر بود و کمانی
در دســت داشــت ،تیر در کمان نهاده و به من گفت چرا زائر ما را از ما بازداشــتی! و کمان را زه کشــیده ،ناگاه
سینه من سوخت ،و آن سه نفر غایب شدند و سوزش سینه من به تدریج اشتداد کرده ،بعد از دو روز مجروح
شد ،و به تدریج جراحت آن پهن شده ،اکنون تمام سینه مرا فرو گرفته و سینه خود را گشود ،دیدم سینهاش
پوسیده بود ،و دو سه روزی نگذشت که آن شخص بمرد.
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مادهتاریخی از یک بنا
ً
مادهتاریخ زیر در نسخه شماره  369در میان کتاب ،در صفحهای درج شده بود که عینا نقل میکنم.
ابراهیــــــــــم

کــــــــــش ارســــــــــطو خیــــــــــال مینامند

نخلبنــــــــــد

وزارت

نســــــــــخهاش را که زیب دفترهاست

همــــــــــه ســــــــــحر حــــــــــال مینامند

روضهای ســــــــــاخت در مکویی طاق!

خــــــــــاص خیــــــــــر المــــــــــآل مینامند

ریخــــــــــت معمــــــــــار همتــــــــــش رنگی

کــــــــــه نظیــــــــــرش محــــــــــال مینامند

مدرس و مســــــــــجدش ز بس عالیست

قــــــــــدرت ذوالجــــــــــال مینامنـ ـ ـ ـ ــد

بقعــــــــــهاش را که منبع فیض اســــــــــت

روضــــــــــهای بیمثــــــــــال مینامنـ ـ ـ ـ ــد

ســــــــــال تاریخ این خجســــــــــته مکان

روضــــــــــه اهلحال مینامنـ ـ ـ ـ ــد 1086

بقعه فضل 1087

بقعة للنجات 1086
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دو متن درباره تعمیر گنبد امام رضا؟ع؟
پس از زلزله سال  1084در خراسان
چند ســال قبل یا بهتر بگویم  1389در نســخهای یافتم که پس از زلزله ســال  1084در خراسان و آسیبدیدن
گنبد امام رضا(ع) و کار تعمیری که به دســتور شــاه ســلیمان انجام شــد ،آقا حســین خوانســاری کتیبه آن را
انشــاء کــرد و همان نوشــته شــد کــه تا االن هم هســت .آن مقالچه کــه آن وقت در ســایت کتابخانه مجلس و
شاید وبال گم هم بود ،این است که خواهد آمد .اما پیشاپیش بگویم که دیشب قصیدهای در اینباره دیدم،
بســیار زیبا که ضمن ســتایش شــاه ســلیمان ،داســتان زلزلــه و تخریب گنبــد را گفته و مادهتاریخــی برای آن
گفته است.

متن اول:
متنی که در ادامه میآید ،انشای استاد و فقیه و ادیب برجسته عصر صفوی مرحوم آقاحسین خوانساری (م
 )1098اســت که در آغاز این متن ،نام وی بهاشــتباه آقاحســین خراســانی آمده و علی االصل باید تصحیفی
(تبدیل خوانساری به خراسانی ) در آن صورت گرفته باشد .این متن برای کتابت در اطراف گنبد مطهر امام
رضا (علیهالســام) نوشــته شــده و در ادامه کارهایی اســت که در زمان شا هســلیمان صفوی (م  )1105برای
بازسازی حرم مطهر امام رضا (علیهالسالم) انجام شده است.
آقاحســین خوانســاری (م  )1098که عالوه بر جنبههای علمی و دینی ،در نگارش متنهای ادبی و بهطورکل
در دانش انشــاء ید طوالیی داشــت ،این متن را بهاحتمالزیاد به درخواســت شاه یا تولیت مشهد تهیه کرده
است.
درباره این متن کوتاه چندین نکته را باید یادآور شد:
 .1تعمیــرات دوره شــاه ســلیمان در حــرم مطهــر بــه دنبال زلزلهای اســت که در ســال  1084در مشــهد آمد که

طــی آن ویرانــی بــه حرم مطهر آســیب رســاند .این نکته در همیــن کتیبه آمده اســت .آقای عطــاردی (تاریخ
آســتان قدس:ج  ،1ص ( 159تهران 1371،ش) نوشــته است :در باالی دری که از دارالسیاده وارد دارالحفاظ
میشــوند ،اشــعاری هســت که از آن معلوم میگردد که در سال  1084زلزلهای شدید در مشهد مقدس آمده و
گنبد مطهر از آن آسیب دیده است.
ً
 .2نکتــه دیگــر آن اســت کــه تعمیرات آســتان قــدس تقریبا از دوره شــاهعباس تا دوره شــاه ســلیمان چندان
جدی نبوده و باز هم این نکتهای است که از همین کتیبه  -البته متن اصلی نه آنچه اکنون برجایمانده -
استفاده میشود.
 .3نکته دیگری که در متن اصلی کتیبه آمده اشاره خوانساری به سفری است که شاهعباس اول از اصفهان
به مشــهد در ســال  1010پیاده طی کرد .این یادداشــت گواه آن اســت که داستان مزبور در اذهان و خاطر مردم
باقی بوده است.
 .4بایــد افــزود کــه متــن یادشــده همچنان در حــرم مطهر باقی مانــده ،اما گو یــا از همان آغاز تلخیص شــده و
جمالتــی از آن حذف شــده اســت .مطالب حذفشــده ،بخشــی مربوط به القــاب و فضایل شاهســلیمان و
بخشــی هم شــامل اطالعاتی اســت که آقاحســین درباره شــاهعباس اول به دســت داده اســت .احتمال آن
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مــیرود کــه ایــن تلخیــص از آن روی صــورت گرفته تــا جای کمتــری بگیرد .به هر حال مقایســه ایــن دو متن
جالب خواهد بود.
 . 5ایــن کتیبــه بــه خط محمدرضا امامی اســت و در چهار ترنج نوشــته شــده و در اطراف گنبد نصب شــده
اســت .شــگفت آنکه اعتمادالســلطنه از این نکته آ گاهی داشته اســت که این متن از آقاحسین خوانساری
بــوده اســت .وی در مطلعالشــمس نوشــته اســت :عبــارت کتیبــه ترنــج بــه انشــای عالمــه اجــل آقاحســین
خوانساری (قدس سره) میباشد که در معقول و منقول از مشاهیر فحول آن عصر به شمار میآمد( .عزیزانی
که میخواهند دو متن را با همدیگر مقایســه کنند ،مراجعه فرمایند به :تاریخ آســتان قدس رضوی :ج  ،1ص
)139 - 138
 .6این یادداشــت در پایان نســخهای از کتاب خزان ة الخیال محمد مؤمن شــیرازی آمده اســت که به شــماره
ً
 13682در کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .طبعا ارتباطی با کتاب خزانه الخیال که در
ســال  1352به کوشــش آیتاهلل مرعشــی در قم (بصیرتی) چاپ شد ندارد و تنها به صورت یک یادداشت در
پایان نسخه روی برگی جدا نوشته شده است.

من کالم الفاضل المحقق آقا حسین الخوانساری لکتیبة ّ
القبة الرضویة

مــن میامــن منن اهلل ذی المواهب ،الذی زین ســماء الدنیــا بزینة الکواکب ،و ّ
رصع هــذه القباب العلی بدرر

الــدراری الثــواب ان استســعد الســلطان االعــدل و الخاقــان االفخــم اال کــرم اشــرف خواقین االرض حســبا و
ّ
النبویة و فرع الشجرة
نســبا ،و اکرم ســاطین البســط ذی الطول و العرض خلقا وادبا ،غصن الدوحة الکریمة
المبارکة الموســویة ،باســط بســاط العدل و االحســان ،ماحی رســوم الجور و الطغیان ،مروج مذهب اجداده
االئمة المعصومین ،محیی مراســم آبائه الطیبین الطاهرین ،الســلطان بن الســلطان بن الســلطان ،ابوالمظفر
ّ
الســلطان شــاه ســلیمان الحســینی الصفوی بهادرخــان  -الزال تــراب أعتابه ّ
العلیــة معفرا لجباه الســاطین
و ملثمــا لشــفاءالخواقین الکــرام الــی یــوم القیامــة ّأم بتعمیر هــذه ّ
القبة العرشــیة الملکوتیة التــی الیزال تنزل

الیهــا المالئکــة المقربــون و یضعون أجنحتهم تحت اقدام الزائرین و به یفتخــرون و تکرم بتذهیبها و تنزیهها
تشــرف بتجدیدهــا و تحســینها ّلمــا ّ
و ّ
تطــوق الیها االنکســار و ســقطت لبناتهــا الذهبیة و ذهب الی الســماء
الغبــار لیکتحــل به أحداق المحقین بعرش الملک الجبار بســبب الزلزلة العظیمة التــی وقعت بهذه البلدة
ّ
ّ
الکریمــة ســنة أربــع و ثمانین و ألــف بعد ما ّزینهــا و جددها جده االعلی االمجد ،الســلطان اال کرم االســعد،
و الخاقــان االفخــم االوحــد ،قاســم ظهور القیاصرة و کاســر جیــود الجبابرة الــذی کان عنه أحســن المدائح و
ّ
ّ
أحب االلقاب أن یمدحوه بتراب عتبةأبی تراب و یصفوه بکلب ُســدة ذلک الجناب المســتطاب أبوالمظفر
شــاه عباس الحســینی بهادرخان أنــار اهلل تعالی برهانه و جعل أعلی غرفات الجنــان مکانه ،غب ما أنعم اهلل
ّ
علیــه و وفقــه للمجیء ماشــیا علی قدمیه من دار الســلطنة اصفهان صانها اهلل عن الحدثــان الی هذه الحرم
المحترم النبوی و المشهد المقدس الرضوی الذی هو روضة من ریاض الجنان علی مشرفه شرائف صلوات
اهلل الرحمــن ســنة عشــر و ألــف و کان هذاا التجدید الجدید ســنة خمس و ثمانین و ألف مــن الهجرة النبویة
المصطفویة علی مهاجرها و آله ألف ألف صالة و ّ
تحیة.
متــن دوم و در واقــع قصیــدهای که درباره تعمیر گنبد امام رضا(ع) در زلزله ســال  1084ســروده شــده و مربوط
ً
به ســال  1085و  1086اســت .نمیدانم شــاعر آن کیست ،شاید یکی از همین شعرای معروف ،اما عجالتا در
نسخه شماره  369مجلس برگهای  141و  142آمده است .در ادامه قصیدهای هم در ستایش شاه سلیمان
است که علیالقاعده باید از همان شاعر باشد .اما بخش اول که درباره گنبد است:
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در زمـــــان دولـــــت فرمانـــــده گیتـــــی ســـــتان

خس ـ ــرو جمش ـ ــید فرد آرای اس ـ ــکندر نش ـ ــان

داد فرمـــــای جهـــــان رونقفـــــزای تـــــاج و تخت

ش ـ ــاه واال جاه گردون مس ـ ــند خورشیدش ـ ــان

ناصـــــر دیـــــن نبـــــی ،ســـــلطان پیغمبر نســ ــب

ظ ـ ــل ح ـ ــق فخ ـ ــر س ـ ــاطین داور صاحبقران

زینـــــت دیهیـــــم شـــــاهی مهـــــر اوج خســـــروی
ّ
نبـــــی شـــــمع شبســـــتان عل ـ ــی
گوهـــــر ُدرج

داور خورش ـ ــید بخش ـ ــش س ـ ــرور گ ـ ــردون توان
ش ـ ــاه ای ـ ــران قبل ـ ــه دوران س ـ ــلیمان زم ـ ــان

آنکـــــه تـــــا ســـــرپنجه قهـــــرش برآمـــــد زآســـــتین

م ـ ــاه را دس ـ ــت تعدی گش ـ ــت کوت ـ ــاه از کتان

آنکه بـــــر خط مـــــرادش دور گردون راســـــت تیر

آنکه از حکم روانش جس ـ ــم گیتی راست جان

آنکـــــه عدلش شـــــیر و آهـــــو را دهد یـــــک آبخور

آنک ـ ــه س ـ ــهمش ب ـ ــاز و تیهـ ـــو را ی ـ ــک آش ـ ــیان

آنکـــــه از یمـــــن هـــــوای جانفـــــزای عـــــدل او
یـــــک گل از گلـــــزار جـــــود و ّ
همـــــت او آفتاب

میزن ـ ــد ترخن ـ ــده گل ب ـ ــر صول ـ ــت ب ـ ــاد خزان
ی ـ ــک ت ـ ــن از زنجیر ی ـ ــان عـ ـــدل او نوش ـ ــیروان

بـــــا دل و دســـــت گهربار زرافشـــــانش ز رشــ ــک

کف به لب آورده بحر و خاک بر س ـ ــر کرده کان

بر خراســـــان خـــــورده نا گه چشـــــم زخـــــم زلزله

بس ک ـ ــه بر آب ـ ــادی او رش ـ ــک میبرد آس ـ ــمان

آنچنان گوی زمیـــــن در جنبش آمد کز نهیب

از عمارتهای جم از ترس بیرون جست جان

شـــــد زمین مانند کشـــــتی روز طوفـــــان بیقرار

زان زمین جنبش ز جنبش باز اس ـ ــتاد آسمان

گنبـــــد شـــــاه خراســـــان کز شـــــرف در قـــــدر بود

قبلـ ـ ـهگاه ان ـ ــس و ج ـ ــان پ ـ ــروازگاه قدس ـ ــیان

رخنهای در وی عیان شـــــد تا حکیمان را کند

شرمس ـ ــار از من ـ ــع خ ـ ــرق و التی ـ ــام آس ـ ــمان

آن بنـــــای آسمانفرســـــای گردو ناقتــ ــدار

ت ـ ــا نگوی ـ ــی از خرابی رخنه در وی ش ـ ــد عیان

از فضولـــــی بـــــا جنابش دعوی رفعـــــت چو کرد

گنب ـ ــدش از خن ـ ــده دنداننم ـ ــا ب ـ ــر آس ـ ــمان
کای ز ب ـ ــام ق ـ ــدرم ّاول پایـ ـ ـهای از نردب ـ ــان

لب به تأویلش ز هم بگشاد و گفتش از غضب
ّ
حـــــد خـــــود را بـــــاز دان وز اوج خـــــود بـــــاال مپر
روضه شـــــاه خراســـــان اســـــت اینجا کز شرف
اندریـــــن حضرت که نورش طور را ســـــوزدَ ،مناز
پیش ازیـــــن قندیل ّزر ین مســـــت نـــــور آفتاب
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از طر ی ـ ــق پایه نشناس ـ ــی س ـ ــخن بیج ـ ــا مران
قدسیان ّپرند گردش ،چون مگس بر گرد خوان
پ ـ ــر ب ـ ــه قندی ـ ــل م ـ ــه و مهـ ـــر و چ ـ ــراغ اختران
چ ـ ــون فروغ ش ـ ــمع در روز ّ
درفش ـ ــان بینش ـ ــان

زیـــــر پـــــای زایـــــر ایـــــن روضـــــه بهـــــر افتخ ـ ــار

ف ـ ــرش ن ـ ــو می َ
افکن ـ ــد ب ـ ــال مالئک ه ـ ــر زمان

شـــــاه ایـــــران قبلـــــه دوران که تاجش از شــ ــرف

میربای ـ ــد ابل ـ ــق رفع ـ ــت ز ف ـ ــرق فرق ـ ــدان

از ســـــر اخالص و صدق اینجا نویســـــد از ادب
میکنـــــد صـــــد ره بـــــه از ّاول بتوفیـــــق ال ـ ــه

ن ـ ــام خ ـ ــود را کمتری ـ ــن خادم ـ ــان آس ـ ــتان
این تبارا آن فریدون حش ـ ــمت جمش ـ ــید شان

این خبر چون عرض شـــــد بر شاه گردون اقتدار

ش ـ ــد فروزان یاس ـ ــمین عارضش چ ـ ــون ارغوان

در زمـــــان از موقف حکم شهنشـــــاهی بصدق
ّ
شـــــد به انـــــدک مدتـــــی آن گنبد عالـــــی تمام

گش ـ ــت فرمان قضا جریان ،ب ـ ــه تعمیرش روان
تازه ش ـ ــد مرغ ـ ــان ب ـ ــاغ ق ـ ــدس را باز آس ـ ــتان

بهـــــر اتمـــــام و بنـــــای او شـــــریف از پیـــــر عقل

خواس ـ ــت تاریخی که در آفاق مان ـ ــد جاودان

بیتـــــی آمـــــد بـــــر زبـــــان خامـــــه از اســـــرار غیب
مصـــــرع ّاول در اتمـــــام ،و دوم بهـــــر بن ـ ــا

گش ـ ــته از هر مص ـ ــرع آن بیت تاریخ ـ ــی عیان
ب ـ ــی کموبی ـ ــش از والی ـ ــات امام ان ـ ــس و جان

گـــــر ز ابراهیم نو شـــــد کعبه اهـــــل زمین []1086

نو شد از سعی سلیمان کعبه کروبیان []1085

چون قلـــــم برداشـــــت بـــــاز از بهر تاریخ س ـ ــیم

گفت گنبد شد تمام از داد سلطان جهان []1086

میکنـــــم اکنون پـــــس از تاریخ ختـــــم اندر دعا

ت ـ ــا کند ش ـ ــاه خراس ـ ــان ب ـ ــا اجاب ـ ــت همقران

تا بنات النعش منشـــــور است و پروین منتظم

تا بود س ـ ــیمین نطاق کهکش ـ ــان گوهرفش ـ ــان

نظـــــم و نثر نکتهســـــنجان باد مدح ذات ش ـ ــاه

کهکش ـ ــان ب ـ ــادش نط ـ ــاق خادم ـ ــان آس ـ ــتان

سالبیستوهشمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1396
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( یناوخ هخسن

قصیده در ستایش شاه سلیمان صفوی
ای در رکاب تـــــو عـــــدل انوشـــــیروان روان

قیصر به پیش اس ـ ــب تو چون هندوان دوان

در مجلســـــت نشســـــته ســـــپهر ز وزیـــــر ز ی ـ ــر

ب ـ ــر درگه ـ ــت گرفت ـ ــه م ـ ــه از چا ک ـ ــران کران

در عهـــــد تـــــو کـــــه کـــــرد ابـــــد زو دوام وام

گردی ـ ــده چ ـ ــرخ پی ـ ــر ز بخ ـ ــت ج ـ ــوان جوان

ُجســـــته ز ابر جود تـــــو هر تـــــاج بخش بخش

شس ـ ــته زآب م ـ ــدح ت ـ ــو ه ـ ــر مرز ب ـ ــان ز ب ـ ــان

از عـــــدل تـــــو نکنـــــد خـــــزان از درخت رخت

در عه ـ ــد ت ـ ــو نداده کس از بد نش ـ ــان نش ـ ــان

از شـــــرم منشـــــیان تـــــو گشـــــته ســـــتیر تی ـ ــر

از خش ـ ــم چا ک ـ ــران ت ـ ــو جس ـ ــته زم ـ ــان زمان

بـــــا تیـــــغ زهـــــردار تـــــو از یـــــک شـــــمار م ـ ــار

ب ـ ــا خنج ـ ــر ت ـ ــو زاده فل ـ ــک توأم ـ ــان ام ـ ــان

در کـــــوه خوانـــــده مـــــدح تـــــرا بـــــا ســـــرود رود

در بح ـ ــر ک ـ ــرده وص ـ ــف ت ـ ــو مرغابی ـ ــان بیان

گـــــر بـــــر درت ســـــپهر زنـــــد از خـــــاف الف

س ـ ــر در کمن ـ ــد آوردش کهکش ـ ــان کش ـ ــان

بـــــا چـــــرخ گفتـــــه خشـــــم تـــــو روز نبـــــرد ب ـ ــرد

به ـ ــرام در فل ـ ــک ش ـ ــده از حاجب ـ ــان جبان

در پیـــــش خشـــــم شـــــیر نـــــدارد گـــــوزن وزن

ش ـ ــاید ا گ ـ ــر ش ـ ــود ز ت ـ ــو ه ـ ــر قهرم ـ ــان رمان

روزی کـــــه در عدو فکنی چون نشـــــور ش ـ ــور

بخش ـ ــی بجس ـ ــم فت ـ ــح ز حک ـ ــم روان روان

گـــــردد ز هـــــول لشـــــکر گردو نشـــــکوه ک ـ ــوه

در ز ی ـ ــر نع ـ ــل اس ـ ــب کمندافکن ـ ــان کن ـ ــان

گـــــردد گـــــران به شـــــبت ســـــپهر از غبـــــار بار

گ ـ ــردد چ ـ ــو رگ کمند ب ـ ــه روئینتن ـ ــان تنان

گیـــــرد ز مـــــاه ســـــر علمـــــت ماهتـــــاب تاب

زان ماهت ـ ــاب درع ق ـ ــوی ش ـ ــوکتان کت ـ ــان

تیرت ز دشـــــمنان گـــــذرد در مصاف صاف

از طع ـ ــن نی ـ ــزهات رود از طاعن ـ ــان عن ـ ــان

رخشـــــت زند بگرد زمین همچـــــو چرخ چرخ

خص ـ ــم از برش چو ب ـ ــرگ ز باد خ ـ ــزان خزان

بـــــر درگهـــــت نیافتـــــه بـــــی اعتبـــــار ب ـ ــار

در حضرت ـ ــت نبرده کس از ب ـ ــد گمان گمان

کـــــی میبـــــرد ز مایه بغضت حســـــود ســ ــود

دارن ـ ــد دش ـ ــمنان ت ـ ــو از غاز ی ـ ــان ز ی ـ ــان
َ
آرن ـ ــد ب ـ ــا جناب ت ـ ــواش سرکش ـ ــان کش ـ ــان

فرمـــــان تـــــو کـــــه داد جهـــــان را بـــــداد داد

دور س ـ ــپهر رفت ـ ــه چ ـ ــو فرمانب ـ ــران ب ـ ــران

تـــــا گـــــرددت بـــــه لشـــــکر بـــــا احتـــــرام رام

بگش ـ ــای ران ّ
هم ـ ــت و هندوس ـ ــتان س ـ ــتان

پیـــــش! کـــــز نهیـــــب نگیـــــرد حســـــام ســ ــام

خاق ـ ــان و قیص ـ ــر از چه ش ـ ــمار کی ـ ــان کیان

ای یافتـــــه ز جـــــود تـــــو هـــــر بینـــــوا ن ـ ــوا

وی بس ـ ــته هیبت ت ـ ــو ز فرمان ده ـ ــان دهان

راز ســـــپهر را کـــــه نکـــــرد اســـــت فهـــــم فه ـ ــم

ب ـ ــر رای روش ـ ــنت نب ـ ــود مبه ـ ــم آن هم ـ ــان

عـــــذر عـــــدوی جـــــاه تـــــرا گـــــر ِخـــــرد خ ـ ـ َـرد

س ـ ــازد ز ب ـ ــان تی ـ ــغ ت ـ ــواش مل ـ ــزم آن زم ـ ــان

شـــــد صعـــــوه کـــــه بـــــال کند پیـــــش بـــــاز باز

هر ش ـ ــه که چید پیش تو چون کودکان دکان

هـــــر جـــــا ز گـــــرد رزم تـــــو ریزد نســـــیم ســ ــیم

گردن ـ ــد ب ـ ــا ه ـ ــزار ادب خس ـ ــروان روان

در پیـــــش حمله ات کـــــه بود کـــــم ز زال زال

بنهفت ـ ــه از نهی ـ ــب تهمت ـ ــن تن ـ ــان تن ـ ــان

از حملـــــه تـــــو بـــــاد ز شـــــاهان ربـــــود بــ ــود

ب ـ ــرزد به ـ ــم ش ـ ــکوه ت ـ ــو آدابش ـ ــان نش ـ ــان

هـــــر شـــــه که بـــــا تـــــو دم زنـــــد از افتخـــــار خار
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در رزم و بـــــزم نیســـــت تـــــرا در دیـــــار یـــــار

در جـــــاه نیســـــتند تـــــرا همس ـ ــران س ـ ــران

بـــــا تیغ تـــــو کـــــه شـــــد ز نقش! بـــــا فـــــروز روز

بندنـــــد بـــــا کـــــدام هنـــــر رومی ـ ــان می ـ ــان

رای تـــــو گـــــر زنـــــد پـــــی تســـــخیر رأی رأی

پیـــــان هنـــــد را کنـــــد از ســـــاجدان ج ـ ــدان

عـــــزم تـــــو زیـــــر دار پـــــی فتـــــح فرنـــــگ رنگ

آرنـــــد لعبتـــــان فرنـــــگ ارمغ ـ ــان مغ ـ ــان

تا گشـــــته زیـــــرت ابرش گـــــردون خـــــرام رام

بنهفتـــــه نیـــــزهات بتـــــن توس ـ ــنان س ـ ــنان

خصمت به خود زده ز حســـــد چون چنار نار

پیـــــش تو تا قضا شـــــده چـــــون خادمان دمان

کـــــرده قضـــــا بـــــه خصم تـــــو تیـــــغ ســـــتیز تیز

جســـــته قـــــدر ز بـــــزم تـــــو از االم ـ ــان ام ـ ــان

از جود تو ز روی زمین رسم خواست خواست

نگشـــــاده هیـــــچ جـــــز بدعـــــا طالب ـ ــان لبان

بر درگهت که هســـــت چو عهد شـــــباب باب

هرگـــــز نبـــــود قبلهگـــــه عاجــ ــزان ج ـ ــز آن

هـــــر بینـــــوا که داشـــــت بـــــدل خار خـــــار خار

خفته چو گل ز عدل تو در گلس ـ ــتان س ـ ــتان

ندهـــــد شـــــریف مدحت شـــــه را مـــــداد داد

گـــــر خامـــــه زآب بحـــــر کنـــــد ت ـ ــر ز ب ـ ــان زبان

شـــــاها ازیـــــن گهـــــر کـــــه ازو بـــــرده آب آب

کـــــردم ز صیت تـــــو بـــــه جهـــــان کاروان روان

زین ســـــان قصیدکش نبود در سخن سخن
گویم بـــــه َمدحت آنچـــــه نیارد کتـــــاب تاب

مویـــــی خلل ندیـــــده کـــــس از ن ـ ــادران درآن

حاجت بحاجتی که مرا گفته نیست نیست

گر مفلســـــی نـــــه بندد ازین مفلس ـ ــان لس ـ ــان

عـــــدل تـــــو ســـــایه افکـــــن فـــــرق عبـــــاد بـــــاد

ای از تو جیب و دامـــــن مدحت گران ،گران
ّ
آفـــــاق گلـــــه حفظ تـــــو روز و ش ـ ــبان ش ـ ــبان

بـــــادت مـــــدام بـــــاده و بـــــزم شـــــکار کار

بســـــته فلک به پیش تو چـــــون حامیان میان

جایـــــت فـــــراز تخـــــت جـــــم و کیقبـــــاد بـــــاد

تا بســـــپری به مهـــــدی صاحب زم ـ ــان زمان
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یادداشتی متفاوت درباره امامان
از یک متن صوفیانه قرن هشتم  -نهم هجری
یادداشــتی در یــک مجموعــه صوفیانه  -با تعدادی رســاله و یادداشــت درباره موضوعاتی چون مکاشــفات و
خرقه و خواص سورههای قرآنی از قرن هشتم نهم هجری  -درباره اوالد رسولاهلل(ص) و به طور خاص درباره
دوازده امام هســت که از جهاتی متفاوت اســت .در این مجموعه (به شماره  3291دانشگاه تهران) دو تاریخ
از ســالهای  818و  831هســت که نشــان میدهد نســخه میتواند اندکی پیش از آن تاریخها هم باشد؛ زیرا
ً
این سالها مربوط به تاریخ تولد بوده و محتمل است که بعدا در گوشههایی از نسخه اضافه شده باشد.
در یادداشــت مــورد بحــث ما همچنان و طبق معمــول این دوره ،حرف دال بعــد از واو ،به صورت ذال ضبط
شده است ،چیزی که دیگر در قرن دهم به بعد معمول نبود.
عنوان این یادداشت نیم صفحهای «اسناد فرزندان رسول صلیاهلل علیه و سلم» میباشد .چنانکه مالحظه
میشــود ،به جای اســماء ،اســناد آمده و به عالوه «و آله» در آن دیده نمیشــود .نشــانههای تسنن صوفیانه در
جاهای دیگر این مجموعه هم دیده میشود.
در این یادداشت ،اوالد رسول(ص) را شمرده و پس از آن به سراغ امام حسین(ع) رفته و از آنجا تا پایان یعنی
امام حسن عسکری(ع) و فرزندان ایشان رفته است.
در هر مورد پس از بیان تعداد فرزندان ،با تعبیر «امامی» نشان میدهد که امامت به کدام فرزند رسیده است.
ً
البته این امر اســتثنائا درباره فرزندان ســهگانه امام حســن عسکری نیامده است .در واقع در سطر پایانی نکته
متفاوتی هست و آن اینکه نویسنده ،سه فرزند برای حسن عسکری برمیشمرد و اشارهای هم به اینکه امامی
بــه کــدام یک رســید ندارد .درباره فرزندان امامان هم گرچه نکات درســتی هســت ،امــا در کل چندان دقیق
نیست .درباره فرزندان امام محمدتقی هم میگوید دو فرزند داشت :علی نقی و علی الهادی! چنانکه اشاره
شــد ،از همه شــگفتتر این اســت که برای امام حسن عسکری ،سه پســر به نامهای ابراهیم و قاسم و محمد
هادی یاد کرده است .در منابع عمومی و امامی ،تنها از امام محمد که ایشان را محمدالمهدی مینامند ،به
عنوان تنها فرزند امام عسکری(ع) یاد شده است.
به روشــنی باید گفت این متن نمیتواند متعلق به محافل ســنتی امامیه
باشد .یک فرض این است که متعلق به جریانی مانند حروفیه یا فرقهای
مشــابه آنها باشــد .میدانیم که حروفیه در این زمان فعال بوده و فضلاهلل
نعیمــی اســترآبادی متولــد  740و مؤســس این فرقه در ســال  804توســط
میرانشــاه پســر تیمور کشته شده اســت .این جنبش فعالیت گستردهای
در میان استرآباد تا آستارا و نواحی گستردهای در اطراف آنها داشت.
فرض دیگر این اســت که متن یادشــده متعلق به یک نحله صوفی باشد
که البته منبع اطالعات آن هم در این
اسناد فرزندان رسول  -صلی اهلل علیه و سلم -
جهار بسر بوذ .یکی قاسم .و یکی ابراهیم .و یکی طیب .و یکی طاهر
حسین را دو بسر بوذ .یکی علی اکبر .و یکی علی اصغر .اما امامی بعلی
زین العابدین رسید.
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زین العابدین را دو بسر بوذ .یکی قاسم و یکی محمد .اما امامی بمحمد باقر رسید .محمد باقر را دو بسر بوذ.
یکی را نام جعفر و یکی را نام عبداهلل .اما امامی بجعفر رسید.
امام جعفر را سه بسر بوذ .یکی را نام محمد و یکی موسی و یکی اسمعیل .امامی بموسی رسید.
موســی را بیســت و نه بســر بوذ .امامی بعلی موســی رضا رســید و علی موسی رضا را دو بســر بوذ .یکی حسن و
یکی محمد .امامی بمحمد نقی (کذا = .تقی) رسید .محمد نقی (کذا) را دو بسر بوذ .یکی را علی نقی .دیگر
را علی هادی .امامی بعلی نقی رســید .علی نقی را دو بســر بوذ .یکی محمد و یکی حســن عســکری .امامی
بحســن عســکری رســید .حسن را ســه بســر بوذ .یکی ابراهیم و یکی قاســم و یکی محمد هادی .صلوات اهلل
علیهم اجمعین!

دیدن خواب تابوت به چه معناست؟
ً
بــه طــور معمــول در کتابهــای تعبیر خــواب و غالبــا بر اســاس موضوعی یا الفبایــی ،بحــث را چنین تنظیم
میکنند که مثال فالن شــخص ،اگر مار یا مرگ یا  ...فالن چیز را در خواب ببیند ،این چه معنایی دارد .این
هم از علوم قدیمه بود که هنوز هم طرفدارانی دارد.
متن زیر یکی از همان نوشتهها و از نفائسالفنون آملی است که نمونههایی را بیان میکند .البته این خواب
در متن چاپی دیده نشد ،در حالی که فایده تاریخی دارد.
برخی از نمونهها چنین است:
زنار :فرزند باشد .کفار :بسیار در خواب عیال بود .گورستان ،کارهای فوت شده باشد .مرده :مال حرام باشد.
اما نمونه زیر را زیر تابوت نوشته و خوابی و واقعیتی را هم که رخ داده ذیل آن نوشته است:
تابوت :ملکی بزرگ باشد:
و این ضعیف ســنه ســبع و ثالثین و ســبعمائه ( )737هجری شبی به خواب دید که از پس تابوتی میرفت.
جمعــی دســتش گرفتنــد و در پیش داشــتند .چون روز شــد جهت ختــم و تهنیت جلوس طغــای تیمورخان
موالــی را طلــب داشــتند و ایــن کمینــه را نیز با آنکــه از امثال ایــن معانی محتــرز میبود ،به حاضرشــدن الزام
فرمودند و به وقت تهنیت به سیورغامیشی و عاطفت مخصوص گشت.
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صورت کتابت که سادات به پادشاهان نویسند
شـــــاها دلـــــت نـــــور یقیـــــن روشـــــن بـــــاد

از عـــــدل تـــــو روضـــــه زمیـــــن گلش ـ ــن ب ـ ــاد

از افســـــر تأییـــــد ســـــرت بـــــاد بلنـــــد

از حفـــــظ خـــــدا ذات تـــــرا جوش ـ ــن ب ـ ــاد

تــا جمشــید خورشــید هــر صباح بر اورنگ فیروزه رنگ ســپهر نشســته ،بــه نور جبیــن ،روی زمیــن را مانند دل
اصحــاب یقیــن ّ
منــور گردانــد ،و رعایای شهرآســتان وجود را از تیرهگی شــب ظلمت ســبب نجــات داده ،به
روشــنایی روز بهجتانــدوز رســاند ،تخــت خالفــت و ســرافرازی و ســریر عدالــت و بندهنــوازی ،از فـ ّـر وجــود
ّ
فایضالجــود اعلــی حضــرت ســلیمان منقبــت خاقانی  -ظــل ســبحانی  -غیرتافزای عرصه عالــم پاک ،و
ّ
طرهفزای طارم افال ک باد .فرق همایونش از افســر تاییدات الهی ســرافراز و مفتخر ،و آوازه عدالت روزافزونش
در اطراف ربع مســکون منتشــر ،و آستان آسمانمقدارش مجتمع خلود الطاف امانی و درگاه سپهراشتباهش
مرجع سالکان طریق سلطنت و کامرانی ،بحق محمد خاتم االنبیا و آله االصفیاء.
مخلــص طاعتگــزار و بنــده اخالص آثار که دولت دوجهانی و ســعادت جاودانــی ،در مواظبت دعای دوام
شوکت و اقبال ایستادگان پایه سریر حشمت و استقالل میداند ،بعد از تقدیم لوازم عبودیت و ثنا ،معروض
ُ
رأی اشرف اعلی میگرداند که هر چند شرفه قصر جالل سلطانی از آن رفیعتر است که مرغ دل هر شکستهبال
در هوای فضای آن به بال خیال طیران تواند نمود ،و ساحت بارگاه خاقانی از آن وسیعتر که به تدبیر اندیشه
هر اخالص پیشــه به پای هوس فراز و نشــیب آن را تواند پیمود ،اما تا ّ
ذره حقیر ،خود را ملحوظ عین عنایت
مهر منیر نسازد از شعشعه انوار عیانش بهره نیابد ،تا صدف خذف نشان [خذف سان] ،در هوای نیسان ،به
زبان حال ،عرض احوال ننماید ،فروغ ّ
در مکنون بر فضای درون او نتابد.
نبـــــودی ّ
ذره را

امیـــــد

نگشـــــتی بهـــــرهور از نـــــور خورش ـ ــید

گـــــر نـــــور

صـــــدف کـــــه عـــــرض حـــــال خـــــود نکردی

کـــــه از بـــــاران نیســـــان به ـ ــره ب ـ ــردی

بناء علی هذا درین والء که حامل عریضه نیاز احرام طواف الکاء [درگاه!] کعبه اشــتباه بســته ،متوجه بود،
بی تأمل ،جرأت گستاخی گوهر اخالص خود را بر طبق عرض نهاده ،این عرضه داشت تحریر نمود.
امیدواری آنکه ،بندگان عالیحضرت خالفت شعاری ،این بیادبی ،از کمال اخالق خسروانه عفو فرمایند،
ً
کســار بگشــایند ،و
و احیانا بارســال مثال الزم االمتثال ابواب مباهات و افتخار بر روی روزگار این حقیر خا 
االمر اعلی
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حاج محمد کریمخان رهبر
شیخیه ،تلگراف و هیپنوتیزم

صنعت میکردند ،آنجناب چون خود را عالم به هر علمی میدانند
گفتنــد :ایــن اســتبعادی نــدارد .هرچه هســت زیر ســر زیبق اســت.
اعتضادالســلطنه گو یــد :ماننــد زیبــق از آتــش از وی فــرار شــدم و به
اضطرار سکوت اختیار نمودم.

رســالهای در رد بر حاجی محمد کریمخان رهبر شــیخیه در دســت

زبــــــــــان بریده بـ ـ ـ ـ ــه کنجی نشسـ ـ ـ ـ ــته صـ ـ ـ ـ ــم بکم

است که کسی از نزدیکان ،اما مخالفان وی نوشته و خواسته است
ً
از دل حکایــات مختلــف کــه غالبــا مناظــرات و گفتگوهایی میان

به از کســـــ ـ ــی کـ ـ ـ ـ ــه نباشـ ـ ـ ـ ــد زبانش انـ ـ ـ ـ ــدر حکم

او و دیگــران اســت ،مطالبــی بــر خــاف وی نقــل کند تا کســانی که
او را رکن رابع میدانند بفهمند که خبری نیســت .ســال تألیف این

گویــا آنجنــاب الادری نصــف العلــم را نخواندهانــد [یعنــی بهتــر بود
میگفت نمیدانم و جان همه را راحت میکرد].

رســاله 1275ق اســت .بنده کاری به انگیزههای مذهبی این ماجرا

چنانچــه نظیــر ایــن حکایــت وقتــی میــرزا ملکمخــان پســر میــرزا

ندارم ،اما بخشــی از آن مطالب درباره بحث از تلگراف بین حاجی
ً
محمــد کریمخــان و اعتضــاد الســلطنه اســت و ثانیــا گفتگویی هم

یعقوبخــان بــه خدمــت ایشــان رفتــه ،از میــرزا ملکمخــان ســؤال از
قوه مانی تســیم کرد ،و آن قوهای اســت که شــخصی قادر به بعضی

میــان میــرزا ملکمخــان و حاجی محمــد کریمخان دربــاره قدرت بر

از حــرکات یــدی دیگــری را به خــواب کنــد ،و مدهوش ســازد ،میرزا

خوابکــردن افراد .نســخه آن بــه شــماره  3325در کتابخانه مرکزی

ملکمخــان خواســت عنــوان مطلــب نماید ،هنــوز تمهیــد مقدمات

دانشگاه نگهداری میشود.

نکرده آن جناب گفت دانستم ،ضرور تقریر نیست .میرزا ملکمخان

درباره تلگراف ،زمانی که خط تهران تا سلطانیه بوده ،حاجی محمد
کریمخان که در تهران بوده ،از اصل وجود آن که به قول این نویسنده
از کرامــات و خــوارق عادات بوده ،اســتعباد نکــرده و آن را محصول
زیبق میداند! میدانیم که این ماده اصل علم کیمیای قدیم است
و تمــام آن مطالــب شــگفت در تغییــر مــس و جز آن به طــا ،بر محور
نقــش زیبــق یا همان جیوه دور میزند .در اینجا هم بر اســاس همان

ســاکت شده ،آنجناب گفت :در بین حرکات دست عزائم و ادعیه
میخواننــد .میرزا ملکمخان میگوید :با خود گفتم ،این چه ترهات
اســت .فرنگی که بیشتر از ضروریات ادیان را انکار دارند ،عزائم چه
میدانند .افعال ایشــان مالئم این احتمال نیســت .با خود گفتم مرا
با مباحثه و مناظره چه کار .بدروغ تصدیقی کرده بیرون رفتم( .پایان
نقل از آن رساله)

تصورات ،حاجی میگوید اصل در این کار ،زیر سر این زیبق است.
امــا دربــاره خوابکــردن افــراد یا همــان هیپنوتیــزم ،گفتگویــی میان
میــرزا ملکمخــان و حاجی محمد کریمخان شــده و در آنجا حاجی
میگوید این مســئله با اســتفاده از قدرت ادعیه و عزائم است .میرزا
ً
ملکمخــان او را تمســخر کــرده کــه اصــوال فرنگیهــا کــه ایــن کار را
میکننــد ،بــه ضروریــات دین ما هم باور ندارند چه رســد بــه عزائم و
ادعیه .اما متن مزبور این است:
چــون در ایــن زمــان تلگراف کــه صنعتــی از صنایع بزرگ اروپاســت
در ایــران بــه حکــم شاهنشــاه جهانپنــاه و ســعی اعتضادالســلطنه
شــایع شــده و از دارالخالفه تا ســلطانیه کشیده گشــته که از آنجا به
ســرحد مملکــت ایــران و روس بــرده شــود ،و این امر عجیبی اســت
تالــی کرامــات و خــارق عــادات کــه در یــک دقیقــه شــصت هــزار
فرســنگ ایــن قوه حرکــت میکند و زمــان توقف آن جنــاب (حاجی
محمد کریمخان) در دارالخالفه ابتدای کشــیدن ســیم تلگراف بود
از دارالخالفــه ،وقتی اعتضادالســلطنه پیش ایشــان اســتبعاد از این
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گزارش حمله یوسفخان کاشغری به استراباد،
زلزله شدید در بابل و چند حکایت دیگر در سال 1222
آثــار نجومــی فوایــد تاریخــی جالبی دارد و مناســبت آن هم برخی از پیشــگوییها و ادعای تحقق آن ،اشــاره به
داستانهایی درباره اتفاقاتی که که زمانهای خاص نجومی رخ داده و حتی حکایاتی درباره کشتهشدن برخی
از افراد یا برپاشدن شماری از جنگها به مناسبت بعضی از قرانات نجومی و موارد دیگری مشابه اینها است.
یکــی از نــوادگان نادرشــاه ،در زمــان محمدشــاه قاجــار ( )1264 - 1250دو متن منســوب به ارســطو را به فارســی
درآورده (نسخه شماره  )3386و ضمن شرح در گوشه و کنار کتاب ،اشاراتی به برخی از رویدادها دارد.
نویســنده در یــک مــورد (ص  )150بــه دلیل دید هشــدن ســتاره ذوذؤابه در ســال  1222ق که دوازدهمین ســال
ســلطنت فتحعلیشــاه است ،به چندین حادثه مهم این سال اشــاره کرده که مهم ترین آنها حمله ترکمانان
[بــرای صدمیــن بــار] به اســترآباد اســت .اختالف میان نیروهــای دولتی و رفتــن محمدولیمیرزا که از مشــهد
به کمک آمده بود ،مانع از غلبه آنها بر یوســف کاشــغری فرمانده مهاجمان شــد .به عالوه خراســان هم وضع
آشــفتهای یافت که تا یکی دو دهه بعد ادامه داشــت .نویســنده برخی از لغات و اســامی را به شــکل دیگری
ضبــط کــرده ،مانند ســورثات ،ثاری یعنی شــهر ســاری ،کاشــخری بــه جای کاشــغری و نمون ههــای دیگر که
عالمت تعجب جلوی آن گذاشتم .گفتم متن این گزارش را اینجا بگذاریم شاید به کار کسی بیاید.
وی در جای دیگری (ص  )131گزارشی از سیلی که در باب آمده و این هم به دنبال نوعی قران شش کوکب
در ســنبله بوده ،بدســت داده ،اما ســال آن را نوشته اســت .ابتدا بخش اول را و سپس نکته اخیر درباره سیل
بابل یا همان بارفروش را میآوریم:
الف) به تاریخ شب چهارشنبه بیستم شهر رجب سنه  1222هجری مطابق توشقائیل ترکی در عهد دولت با
برکت شاهنشاه فلک بارگاه گیتیپناه فتحعلی شاه قاجار  -ادام اهلل تعالی دولته و سلطنته و خلد اهلل تعالی
ملکه و افاض علی العالمین بره و احســانه  -ســتاره ذوذؤابه در برج ســنبله پدیدار شــد به بزرگی ســتاره مریخ
و دمش به قدر چهار زرع و به جانب مشــرق بود .یوس ـفنام کاشــقری از کاشــقر! آمده در دشــت قب چاق! و
ادعای ســلطنت و ســروری کرد ،و جمیع طوایف ترکمانیه شــومیه از یموت و گولکن و تکه همه ســر تســلیم
و اطاعــت پیــش نهــاده ،و او را به ســلطنت و خالفت برداشــته ،ســخنان غریب و عجیــب از او مذکور بود ،و
میگفتند که صاحب کشف و کرامت است با لشکری فراوان بیرون از حد احصا و شمار به سر فندرسک و
رامیان و استرآباد آمده ،بعد از چند روزی فندرسک و رامیان را متصرف شد و به حیطه تصرف خود درآورد،
و میرزا علینقیخان را که حا کم آنجا بود مقتول و اهل بخارا را اســیر و دســتگیر نمود و قریب بیســت هزار از
مــرد و زن اســیر شــد .حضــرت ظل اللهــی نواب محمد ولی میرزا از مشــهد مقدس با بیســت پنج هزار ســواره
پیاده خراســان آمد ،و در شــهرک نشســت و ملک آرا از مازندران چهل هزار ســواره برداشــته ،به سرداری عالی
جاه ابراهیم خان ولد جان محمد خان آمده ،در ســیاه باال نشســته .نواب محمد ولی میرزا خواهش نمود که
ملحــق به اردوی ملکآرا شــود یا ملکآرا از عهده ســورثات! بیرون آید .میــرزا محمد رضی وزیر بخاک افتاده
عرض کرد که اگر محمد ولی میرزا ملحق به ما شــود ،و اگر فتح اتفاق افتد ،به اســم او تمام خواهد شــد و به
جهت اغتشاشبردن سورثات به شهرک اشکال عظیم دارد و عرض کرد که به محمد ولی میرزا بفرمایید که
هر قدر ســورثات خواســته باشــید حاضر و موجود است .شــتر و قاطر و آدم و اسب بفرست و ببر و به جهت ما
ممکن نیست که سورثات حمل و نقل کنیم به شهرک.
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ّ
محمدولیمیــرزا از این ســخن مکدر شــده ،مراجعت به خراســان نمود .در بین راه بر ســر ابــه ادینه متکلیج؟
ریختــه بــه قــدر دو هــزار از زن و مــردم غــزل را اســیر و عبیر! کــرده ،به دارالخالفــه طهران فرســتاد ،و خودش به
مشهد مقدس رفت .هنوز به مشهد مقدس نرسیده خوانین خراسان از سر او پاشیدند .امیر گونهخان زعفران
لــوی کــرد جمــوش! گزک از چناران و اخلمد ،الخــه محمد ولی میرزا را چپاول کرده برد ،و عیس ـیخان قرائی
و حســینعلیخان ولد او و رضاقلیخان و بکلرخان و نجفعلیخان محمد ولی میرزا را خانهنشــین کرده
آنچه داشت به غارت بردند.
بعد از چندی که هیچ یک دیگری را به ســلطنت قبول نکردند و چون همه صاحب داعیه بودند ،میانشــان
بهم خورده ،عیسیخان دوباره محمدولیمیرزا را به تخت نشانید .محمدولیمیرزا مستقل شد .عیسیخان،
حســینعلیخان بــه قتــل رســانید ،و زن مشــارالیه کــه دختــر قاســم هراتــی لنــگ بود ،ده بیســت هــزار تومان
ّ
خراســانی از نقــد و جنس از مال عیســیخان برداشــته ،به خانه میــرزا هدایتاهلل خراســانی آورد .قبل از عده
میــرزا او را عقــد کــرده ملقــب بــه ختم النســاء و مقدســه نمــود ،و از آن تاریخ تــا تاریخ هزار و دویســت چهل و
هفت خراســان مغشــوش بود .هر دهکدهای ادعای بزرگی و سروری میکردند ،و یاغی و طاغی بودند تا نواب
کامیاب نایبالســلطنه العالیه به خراســان تشــریف برده جمیع مملکت خراسان را به حیطه تصرف درآورده
محمدخان و رضاقلیخان ایلخانی را با غل و زنجیر بدارالخالفه طهران آورده.
[امــا ادامــه ماجرای اســترآباد] بعــد از تشــریفبردن محمدولیمیرزا ،میرزاملــک آرا ابراهیمخان را از ســیاه باال
مأمــور بــه مدافعــه مقالــه نمــود .ابراهیمخان با بیســت هــزار کس قشــون از آب کرکــون عبور نمــوده با صفوف
جنگ آراســته نموده ،با یوســف کاشــخری! قتال و جدال واقع شــد .از صبحی تا ظهر جنگ کردند .باالخره
ابراهیمخان مغلوب و ترکمانیه غالب آمدند .با وجودی که یوسف کاشخری مقتول شده بود ،قریب چهارده
هزار از غزلباشیه قتیل و اسیر شد!
در روز پنج شــنبه بیســت و پنجم شــوال ســنه هزار و دویست و ســه هجری در بلده بارفروش زلزله عظیم آمد.
دکا کین و مســاجد و خانهها خراب شــد ،و آمل و اشــرف و ثاری! و الریجان و نور و کجور بدســتور .و در شب
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بیســت و ششــم شــهر مذکور نیز دو دفعه زلزله عظیم شــد تا ســه ماه
روزی و شبی دویست سیصد مرتبه زلزله میآمد .گویا در این مدت
زمین دایم متحرک بود و زمین ترکید .جمعی کثیر از مردمان فرو برد و
بهم آمد و گاوهای صحرا به زمین فرو شدند .هر کجا چشمه بود کور
شــد .از جایی دیگر سر درآورد .بنابراین دهات آباد خراب ،و خرابها
آباد شدند .و آبهای شور شیرین و آبهای شیرین شور شدند.
در همان شب ،روسیه شومیه ،یورش به قلعه ایروان آوردند .سه هزار
کس از ایشان به قتل رسید .مراجعت کرده به تفلیس رفتند.
و در همــان ســال وهابــی بــه ســر کربــای معلــی آمــده مغلوب شــده
مراجعت کردند.
و در همــان ســال انتقال ســلطنت روم شــد و اغتشــاش کلــی در روم
پیــدا شــد و ینــگ چلــی! [ینــی چــری] آقاســی از حکمرانــی افتــاد و
وزاری روم بی دخل شــدند و قیصر دوم مســتقل شــد ،مثل سالطین
ایران.

اما مورد سیل بارفروش
ب) ما شــش کوکب بجز قمر در برج ســنبله دیدیم در فصل تابستان
اثــرش آن بــود کــه در یــک ســاعت بــه مرتب ـهای بــاد آمــد کــه اکثــر از
درختــان عظیــم را از ریشــه غلطانیــد و یــا از کمــر دو نصف کــرد .در
مدرســه قادر یــه بارفــروش مازنــدران درخــت چنــار کهنســال خــورده
عظیمــی بــود ،چهار زرع به دیوار مدرســه فاصله داشــت ،بــاد او را از
ریشــه چنــان کند بــه آن طرف مدرســه انداخت که به دیوار مدرســه
اذیــت نرســید .دیــوار مدرســه ده ذرع ارتفــاع داشــت؛ و بعــد از بــاد،
بــاران بار یــد به قدر ده زرع آب ایســتاد به زمیــن ،و خالیق مجموع به
نهــای مرتفــع رفتند .هر کس نرفت هال ک شــد .عرض رودخانه
زمی 
که دو زرع بود ،دو فرســخ شــد ،شــصت و هفتاد قریه را سیل برد و به
دریا ریخت ،و در میان همان باران تگرگ بســیاری مشــاهد شــد به
قــدر دو مــن تبریــز ،و جمعــی کثیر را صاعقــه و صــدای مهیبی که از
آسمان آمد کشت .از ابتدای بادآمدن و بارون باریدن ،پنجاه دقیقه
طول کشــید ،و هوا صاف شــد ،و اگر یک ساعت کشیده بود احدی
نمانده بود .و اکثر از جانوران جنگلی از قبیل خرس و خوک و شیر و
پلنگ را کشت و راهها مسدود شد به جهت افتادن درختان .از بوی
تعفــن مــردن جانــوران از کنار جنگلهــا عبور نمیتوان نمــود .پس اگر
ایــن اجتماع قریب به تحویــل دوری یا فصلی اتفاق افتد عظیماالثر
بود .و اگر شــخصی بر طالع آن برج متولد شــود اگر از نژاد ملوک بود،
به پادشاهی رسد.
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یافتشدن یک کاشی در
رود آور همدان در سال 1292
در ســنه یــک هــزار دو دویســت و نه هجری [ ]1292خشــتی کاشــی
الــوان از اراضــی رود آور پیــدا شــد .بــزرگ و مثمــن .صــورت دختری
ســوار با نیزه که به شــیری حملــه کرده بود در آن منقــوش بود .گویا از
تاریخش مستفاد شد که در حدود هفتصد ساخته شده و در بنایی
بــوده کــه طالخواهــان از زیــر خا ک پیدا کــرده بودند .این دو شــعر در
اطراف آن نوشته شده بود به خطی به رسم خط قدیم:
گفتــــــــــم کــــــــــه نقــــــــــاب از رخــــــــــت برگیــــــــــرم
گازی ز لــــــــــب چــــــــــون شــــــــــکرت برگیــــــــــرم
گفتا کــــــــــه ُچه نــــــــــام گاز بــــــــــردی بــــــــــه زبان
آن گاه نترســــــــــی کــــــــــه ســــــــــرت برگیــــــــــرم!

مادهتاریخ کشف امریکا
دو سال و اندی قبل ( 24آبان  )93جناب اردوغان گفتند که امریکا
را مســلمانان کشــف کردند و مسجدی هم از قبل از ماجرای کشف
امریکا توسط کریستف کلمب در کوبا یافت شده است .وی که در
مراسم اختتامیه نخســتین همایش رهبران مسلمان امریکای التین
در اســتانبول ســخنرانی میکــرد ،گفــت( :ایــن عیــن صحبتهــای
ایشــان اســت)« :آشــنایی کشــورهای آمریــکای التیــن بــه در قرن 12
برمیگردد .میگویند که آمریکا در سال  1492توسط کلومب کشف
شــده اســت .در حالــی کــه  314ســال قبــل از ایــن تاریــخ ،در ســال
 1178توســط ملوان مسلمان کشف شده بود .کلمب در خاطراتش
میگویــد کــه وقت به قاره آمریکا رســید ،در ســواحل کوبا در قله یک
کــوه مســجدی دیده اســت .با بــرادران اهل کوبا صحبــت میکنیم،
اگر بپذیرند در همان قله کوه یک مســجد میســازیم .قبل از کشف
کلومب اسالم در قاره آمریکا منتشر شده بود».
گویا اردوغان این مطلب را از فواد سزگین نقل کرده بوده است!
ً
اخیــرا خبر شــدیم کــه یکــی از ســخنرانان مذهبی خودمان ،کشــف
امریکا را به مردم خراسان نسبت داده است .متن آنچه ایشان گفته
(البتــه بــه گــزارش ســایتهای خبــری) این اســت :در همین راســتا
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تحقیقــی انجــام دادم که کریســتف کلمــب امریکا را کشــف نکرد،
بلکــه یــک مســلمان خراســانی بوده کــه به امریــکا رفته اســت و این
قــاره را کشــف کــرده اســت .طبق آخریــن تحقیقات به دســت آمده
از خاطــرات غربیها مشــاهده میشــود پــول عربی در ایــن قاره پیدا
شده است».
تــا اینجا هم مســجد پیدا شــده هم پول عربی .دومــی گویا قول داده
مدارک آن را نشــان دهد .خوشــحال خواهیم شــد اگر آنها را ببینیم.

اما خبر کشف امریکا
در یک متن قاجاری

البتــه ادعاهــای مشــابهی پیــش از اینــان هــم بــوده و اســتداللهای
ً
شــگفت .طبعا اگر جستجویی در اینترنت بشود ،مطالب زیادی در
این باره خواهد آمد.
ایــن ســبک تاریخنــگاری یــک جــور خاصــی اســت .خیلــی دلیــل
نمیخواهــد .بــا قرائنــی کــه در دســت داریــد ،میتوانیــد از حــس
مخاطبتــان اســتفاده کرده ،ســر جمع قانعــش کنید یــا الاقل جوری
بیــان کنیــد که تعجب از ســر طعن نکند! البته که ایــن قبیل موارد،
راحت به دل مخاطب مسلمانی که دوست دارد فضائل بیشتری از
عالم تجدد داشته باشد میچسبد.
امــا نکتــه جدی دیگر که مشــکل ذهنــی خودم بوده این اســت که از
چــه زمانی نــام امریکا یا مثال ینگی دنیا در منابع ایرانی آمده اســت.
ً
تــا به حــال تحقیق مرتبــی در این بــاره ندیدهام .مثال شــاهعباس که
داســتان نبردهــای میــان پروتســتانها و کاتولیکها را خبر داشــته و
ایــن همه ســفیر و تاجر اروپایی نــزد وی میآمده ،آیــا خبری از ینگی
دنیا داشــته اســت؟ بعید اســت نداشته باشــد ،اما کجا به آن اشاره
شــده؟ عجیــب اســت که آن زمــان نقشــههای زیادی هــم فرنگیها
میآوردهاند ،اما نمیدانیم چرا کسی اینها را جدی نگرفته ،ندیده یا
اگر دیده خبری از آن تا حاال به دست ما نیامده است.

بهــای ترجمهشــده از فرنگ ،خبر کشــف ینگــی دنیا را
نقــل از کتا 
نوشــته بــود .مطلــب تازهای نداشــت ،امــا از بابت اینکه بــه هر حال
خبری در این باره اســت در اینجا میآورم .جالب اســت که برای آن
مادهتاریخ هم نقل کرده است .وی مینویسد:
در کتب مترجمین از کتب فرنگیان مســطور بلکه مشــهور است که
اول شــخصی که قطعه امریکا را که موســوم به ینگی دنیاســت پیدا
نمود کولومبس حکیم ،بحرپیمای ماهر است .و گویند از اشخاص
نــادره و اعجوبــه دهــر خود بــوده ،به اســتعانت و تقو یــت ایزبال ملکه
دوســت اســپانیا بعد از آن که هشت ســال دوندگی نمود و از اولیای
دولت خود که جناده است استمداد جسته ،بجز استهزاء و سخریه
چیزی نشنید و همچنین از دولت فرانسه و انگلیس و پورتکال طنز
و ســخریه زیاد متحمل شــده ،آخراالمر ملکه مزبوره مردانگی نموده،
بعضــی از جواهــرات خاصه خود را فروخته و تــدارک او را دیده ،یک
کشــتی بــزرگ و ســه کشــتی کوچــک با آذوقــه و اســباب بــاد عنایت

و امــا در متنــی بــا عنــوان تحفةالعالــم کــه زمانــی خــودم تصحیــح و

نموده ،در اوائل شــوال  897هجری از اســپانیا شــراع کشــیده ،روانه

منتشــر کردم ،نام امریکا با عنوان ینگی دنیا (دنیای نو) آمده اســت.

شــد و در اواســط ذیحجه ســال مذکور در یکی از جزائر هندالغرب

یکجــا از خلعتهــای ینگی دنیــا یاد شــده« :از خلعتهاى زربفت
ينگــى دنيــا و ديبــاى روم و چيــن و تــاج و طومارهاى ّ
مرصــع به آللى

فــرود آمــد .بعــد از آن جز یــره کوبــه و هیتی را پیدا کرد و در ســه ســفر

و جواهرثميــن( »...تحفةالعالــم ،ص  )46و در جــای دیگــر آمــده
اســت« :از ميخها و ميخكوبها و ســطلها و طشــتهاى همهطال،
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امــا تازهتــر از همــه امروز در یک متــن دوره ناصری دیدم که کســی به

پیاپــی جزایــر کر پــی و پنــدد و ســواحل شــمالی امر یــکای جنوبی را
پیــدا نمــود و بعــد از کولومبــس حکیــم بحرپیمایی دیگر که مشــهور
ً
بــه آمریکــوس بود این مملکت را تماما گــردش کرده و تحدید حدود
نموده و به این واســطه این قطه به اســم او موسوم و معروف به امریکا

و فرشهــاى زربفت ينگى دنيا ،و جلهاى مرواريددوز پرســنا و بها،
و ّقلدههاى ّ
مرصع به جواهر گرانبها ،و شــيربانان كســوتهاى ّزر ين

شــد .ولــی بعــض از مواضــع آنجــا را کولومبــی بــه اســم شــخص اول

بــر دوش( »...تحفــةلعالــم ،ص  .)136بــه احتمال باید گشــت و در

گوینــد .و عبارت «ینگی دنیا پیدا گشــته» مطابق با مادهتاریخ او در

متون فارسی نیمههای دوره صفوی مطالبی را یافت.

زمان ظهورش گردیده.

163

سالبیستوهشمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1396

