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رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب دهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه
خوانــی ،متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:
دفاع از شریعت در دیوانی از دوره صفوی
وقفنامه نسخهای از من الیحضره الفقیه در قزوین
سندی از دوره افشاریه
سکه نادرشاهی
خدای تعالی چنگیز خان را قوت داد
آلت دورنما و سمعک «عینک گوش» در اصفهان صفوی ساخته فرنگیان
شیخ حر عاملی و استفاده از بیتی فارسی در متن عربی
از قانون مسعودی ابوریحان بیرونی تا قانون ناصری میرزا نجم الملک غفاری اصفهانی
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.
قراءات يف املخطوطات ()11
رسول جعفر يان

ّ
ّ
يقــدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل  -الــذي ميثــل احللقــة احلادية عشــرة من
َ
عدد من النسخ مع مالحظاته
سلسلة مقاالته عن املخطوطات -
نصوص ٍ
ّ
النقدية علهيا.
والنصوص هي:
ٌ -1
دفاع عن الشر يعة يف أحد دواو ين العصر الصفوي.
ّ -2
وقفية إحدى نسخ كتاب َمن ال حيضره الفقيه يف مدينة قزو ين.
 - 3وثيقة يعود تار خيها إىل العهد األفشاري.
 - 4مسكوكة من فترة حكم نادر شاه.
هّلل تعاىل هو الذي أعطى ّ
القوة جلنكيز خان.
-5ا 
ّ
ّ
ّ
 - 6جهاز تصو ير واستماع (نظارات ومساعة) يف أصفهان الصفو ية مصنوع
يف أوربا.
احلر العاميل واستشــهاده بأحد أبيات الشــعر الفاريس يف ّ
 - 7الشــيخ ّ
نص
ٍ
ّ
عريب.

 - 8من القانون املسعودي ألبو ر حيان البيروين إىل القانون الناصري للميرزا
جنم امللك الغفاري األصفهاين.

ّ
األساسية :مطالعة املخطوطات ،املخطوطة ،قراءة النصوص.
املفردات

)Skimming Manuscripts (10
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the tenth article of a series
of publications titled “Skimming Manuscripts”, the
author has scrutinized the texts of several manuscripts. These texts are as follow:
Defending Shari›a in a Divān (compilation of poems) which belongs to Safavid era
The waqf-nāme of a copy of Man lā Yahzara
al-Faqih in Qazvin
A document which belongs to the Afsharid dynasty
Nader shahi coin
God Almighty strengthened Genghis Khan
Ᾱlat-e doornamā and Einak-e sam›ak goosh built by
the foreigners in Safavid Isfahan
Sheikh Horr-e Ᾱmeli and his using a Persian verse
in Arabic text
From Abū Rayḥān Bīrūnī›s Mas›oodi rule to Mīrza
Najm ol-Molk Ghaffāri Isfahani›s Nāseri rule
Key words: Skimming manuscripts, manuscript,
reading texts.
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رسول جعفریان

دفاع از شریعت در دیوانی از دوره صفوی
دیوانی از روزگار صفوی برجایمانده که از شــاعری با تخلص قاســمی اســت و البته این ربطی به قاســم انوار
نــدارد .بیشــتر اشــعار غزل و عاشــقانه اســت ،امــا از نظر مفهومــی ،روان و به دور از ســبکهای دشــوار هندی
اســت .در البهالی آن گهگاه مضامین خاصی دیده میشــود که به هر حال نشــانه دینداری نویســنده اســت.
این اشــعار در حمایت از شــریعت است ،اما جالب اســت که از تعبیری مانند «دزدان دین» یاد کرده است؛
کســانی کــه در کمیــن شــرع هســتند .او میگوید اصل شــریعت هیــچ خوف و خطــری ندارد ،ا گــر هم خطری
بشــد از ناحیه دزدان دین اســت .نکته دیگری که روی آن تأ کید دارد این اســت که «شریعت از امور اعتدال
اســت» .این هم تعبیر خوبی اســت .اگر مقصودش همین میانهروی باشــد که به هر حال در حکمت عملی
مسلمانان اصل بود ،نکته خوبی است.
شــــــــــریعت در طریقت مســــــــــتبین اســــــــــت

شــــــــــریعت راه فخــــــــــر المرســـــ ـ ــلین اسـ ـ ـ ـ ــت

شــــــــــریعت شــــــــــیوه مــــــــــردان مردســــــــــت

شــــــــــریعت شــــــــــاه راه مســــــــــتبین اسـ ـ ـ ـ ــت

شــــــــــریعت حکمــــــــــت مــــــــــردان راهســــــــــت

شــــــــــریعت قصــــــــــه حبــــــــــل المتین اسـ ـ ـ ـ ــت

طریــــــــــق شــــــــــرع را خــــــــــوف و خطر نیســــــــــت

اگــــــــــر باشــــــــــد هــــــــــم از دزدان دین اسـ ـ ـ ـ ــت

اعتدالســــــــــت

شــــــــــریعت شــــــــــارع علــــــــــم الیقین اسـ ـ ـ ـ ــت

به اســــــــــتحقاق پیشــــــــــی کــــــــــن در ایــــــــــن راه

تــــــــــرا گــــــــــر فکــــــــــر روز واپســـ ـ ـ ــین اسـ ـ ـ ـ ــت

ز قاســــــــــم ایــــــــــن ســــــــــخن را یــــــــــاد گیــــــــــرد

دلی کو راســــــــــتدان و راســــــــــتبین اسـ ـ ـ ـ ــت

شــــــــــریعت



از

امــــــــــور

(دیوان قاسمی ،فریم )27
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وقفنامه نسخهای از من الیحضره الفقیه در قزوین
الحمــدهلل الواقف علی الضمائر ،و ّ
المطلع علی الســرائر ،و الصلوة و الســام علــی محمد و آله الطاهرین ،اما
ّ ّ
بعــد ،وقــف ّ
مؤبد صحیح شــرعی و حبــس مخلد ملی نمودند عالیشــانان آقا محمدرحیــم المدعو بکربالیی
َ
آقاجان ،و آقا محمدکریم المدعو بالمشهدی آقابزرگ ،خلفان مرحمت پناه حاجی علی تاجر قزوینی الشهیر
بیخچالبان ،به استصواب برادر ارجمند خود کربالیی محمدحسین ،از بابت سدس منافع و مداخل امال ک
موقوفــه ّ
عــم خودشــان ،حاجی حســنعلی یخچالبان ،نظر به تولیت واقفان مزبوران و اســتصواب مســتصوب
مزبــور در امــا ک موقوفــه مزبــوره از منافع هذه الســنه یونت ئیل مطابق ســنه یک هزار دو دویســت و هشــتاد و
ّ
هفت هجریه این یک مجلد کتاب مستطاب من الیحضره الفقیه را بر کافه طالب علوم دینیه از فرقه ناجیه
اثناعشریه که قابلیت انتفاع از کتاب مزبور داشته باشند ،و زیاده بر قدر حاجت نگاه ندارند ،و تولیت را نظر
بــه تعییــن واقف امــا ک مزبوره مفوض نمودند به اعلم و اورع از طالب مدرســه مبارکــه التفاتیه ،و در صورت
خلو آن از طــاب ،تولیت ّ
انهــدام مدرســه مزبــوره یــا ّ
مفوض اســت به اعلــم و اورع از طالب مدرســه دیگری از
مدارس بلده قزوین که در رونق و کثرت طالب معمورتر از ســائر مدارس بلد بوده باشــد ،و بر متولی اســت که
کتاب را به هر کس میدهند ،شــرط نماید که معطل نگذارد و در صورت احتیاج نیز ســالی یک مرتبه به نظر
متولــی برســاند ،و از بلــده زبــوره بیرون نبرد ،صیغه وقف را بر نهج مســطور جاری نمودنــد ،و به تصرف متولی
ً
ً
ً
شرعی دادند ،وقفا صحیحا شرعیا بحیث الیباع و ال یورث و ال یوهب و ال یرخص ،فمن بدله بعد ما سمعه
فانما اثمه علی الذین یبدلونه انه سمیع علیم و الحمدهلل.
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سندی از دوره افشاریه
متــن ز یــر یادداشــتی در پشــت یک نســخه ،برای ثبــت یک طلــب و قرار
بازپرداخت آن در وقت بهدستآمدن و برداشت محصول شتوی است.
ارزش آن به این اســت که مربوط به دوره افشــاری اســت که اسناد از این
دوره اندک است .در اینجا از سکه نادرشاهی و ارزش آن یاد شده است.
در یک نگاه آنچه خواندم آوردم .موارد مبهم هست .تصویر را میگذارم.

سکه نادرشاهی
مــوازی ده عــدد نادرشــاهی دو مثقال و نیم که مســاوی مبلغ پنج هــزار دینار بوده باشــد ،از جناب عزتپناه
آقاجعفــر ابــن مرحــوم خداداد ســا کن قمشــه بــر ّ
ذمــت دارد .عزت پناهــان شــفقت و مرحمت انتباهــان عزیز
القــدران رفیــع المقداران مســتغنی القابان واالوصافان ،شمســا للرفعــة و المودة ،واال عــزت واالقبال ،حاجی
نشــاءاهلل [وقت] رفع
الحرمین الشــریفین حاجی رفیع ولد مرحوم حاجی محمدعلی ثابت و الزم اســت که ا 
[= برداشتن] محصول شتوی هذا السنه ادا نماید و عذر موقوف ندارد.
تحریر فی تاریخ بیست و هشتم شهر محرم الحرام سنه 1165

خدای تعالی چنگیز خان را قوت داد
زیج ایلخانی کاری اســت که زیر نظر خواجه نصیرالدین طوســی (م )672در رصدخانه مراغه و با همکاری
تنــی چنــد از دانشــمندان بزرگ آن روزگار به انجام رســیده اســت .خواجه مقدمهای بر این کتــاب دارد که آن
را در روزگار اباقاخان ،فرزند هوال گو خان نوشــته اســت .این مقدمۀ دوصفحهای ،تاریخ مغول و آمدنشــان به
شــرق از دید خواجه نصیر اســت .به نظرم مقدمه مهمی اســت؛ بســیار مهم .دیدگاههای او را نشان میدهد.
البته میتوان گفت نگارش آن علی الرســم روزگار بوده ،اما حتی با این وصف ،تکتک کلمات و ترکیبها
جالــب توجــه اســت .به نظرم بهتر اســت اول چشــم خــود را ببندید .آنگاه تصــور کنید از مغــوالن و حمالت
آنها چه خواندهاید و میدانید .خوب در ذهن آن دانســتهها را مرور کنید .حاال چشــم را باز کنید و شــروع به
خوانــدن ایــن متــن کنید .روی کلمــات دقت کنید .من از روی یک نســخه خطی کتابتشــده در اواخر قرن
نهم آن را تایپ کردم .شاید متن اندکی با نسخههای دیگر متفاوت باشد ،یا من کلماتی را بد خوانده باشم.
شــما بیشــتر به معانی کلمات فکر کنید .اینکه یک دانشــمند بزرگ درباره حمله مغوالن و سپس از چنگیز تا
اباقاخان چه تعابیری به کار میبرد .البته بخشــی از متن اشــاره به حمایت هوال گو از رصدخانه ،آوردن علما
به آنجا و درســتکردن کتابخانه اســت که آن هم جالب اســت ،اما از نظر من ،االن مهم توجه به دیدگاههای
خواجه درباره مغوالن و سخنگفتن درباره آنهاست.
مقدمه زیج ایلخانی چه شگفت است .ببینید:
خــدای تعالــی چنگیــز خــان را قوت داد و پادشــاهی روی زمین ،او را تســلیم کرد ،و کســانی که ایل او شــدند
بنواخت ،و کســانی را که در او یاغی شــدند ،مانند خانان ترکســتان و خطا و ســلطان خوارزم ،همه را نیســت

زیج ایلخانی کاری اس ـ ــت که
زیر نظر خواجـ ـ ـ ه نصیرالدین
طوسی (م )672در رصدخانه
مراغـــــه و بـــــا هم ـ ــکاری تن ـ ــی
چنـــــد از دانش ـ ــمندان بزرگ
آن روزگار بـــــه انجام رس ـ ــیده
اســـــت .خواجه مقدمهای بر
این کتاب دارد ک ـ ــه آن را در
روزگار اباقاخان ،فرزند هوال گو
خـــــان نوشـــــته اس ـ ــت .ای ـ ــن
مقدمۀ دوصفحـ ـ ـهای ،تاریخ
مغول و آمدنش ـ ــان به شرق از
دید خواجه نصیر اس ـ ــت .به
نظـــــرم مقدمه مهمی اس ـ ــت؛
بســـــیار مهـــــم .دیدگا هه ـ ــای
او را نشـــــان میده ـ ــد.
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کــرد .و یاســهای [یاســاهای] نیکــو بنهــاد .و بعد از آن چــون با پیش خدای شــد ،از پســران او [او] کتایی قاآن
بجای پدر خویش به پادشــاهی جهان بنشســت و یســهای [یاســاهای] بنهاد ،و خلق را در فراغت و آســایش
بداشت ،و لشکرها بفرستاد ،و بعضی کسانی را که یاغی شده بودند ایل کرد .و بعد از چند سال که با پیش
خدای شــد ،پســر او گیوکخان که پسرزاده چنگیزخان بود ،به پادشاهی به جای پدر نشست ،و خواست که
کار مملکت باز بیند ،مهلت نیافت ،و روزگار او بســیار نبود .و چون عهد او به آخر رســید ،و او گذشــته شــد،
به اتفاق اوروغ بزرگوار ایشــان ،منقوقآن [منکوقاآن] به پادشــاهی همه جهان بنشســت ،و او پســر تولیخان بود
که او پسر چنگیزخان بود و چون بنشست ،یاسهای نیکو بنهاد ،و کارهایی که بیترتیب شده بود ،به اصالح
بهــای نیکو [که] فرمود ،برادر خویش
آورد ،و اندیشــههای باریــک و نیکــو فرمود ،در همه نوعها؛ از جمله ترتی 
هوال کوخــان را از آب جیحــون بــه این جانب فرســتاد ،و از هندوســتان تا آفتاب فروشــدن به او ســپرد .و چون
او به مبارکی به این طرف رســیدّ ،اول ملحدان [اســماعیلیان] را قهر کرد ،و والیتها و قلعههای ایشــان بســتد،
و فدائیــان ایشــان را نیســت کــرد ،و بعــد از آن بغــداد بگرفــت ،و خلیفــه
ّ
بداشت ،و بعد از آن بشام شد ،و تا حد دمشق ،و مصر برفت ،و کسانی
را که یاغی بودند ،نیســت کرد ،و کســانی را که ایل شــدند ،سیورغامشی
فرمــود .هنرمنــدان را در همــه انواع بنواخت ،و بفرمود تــا هنرهای خویش
ظاهــر کردند ،و رســمها نیکو نهــاد و در آن وقت کــه والیتهای ملحدان
بگرفــت .مــن بنــده کمتر یــن را که ارســطوام و بــه والیت ملحــدان افتاده
بودم ،از آنجا بیرون آورد .و رصد ستارگان فرمود ،و حکیمانی را که رصد
میدانســتند چــون مؤیدالد[یــن] عرضــی کــه به دمشــق بــود ،فخرالدین
مراغــی کــه بــه موصــل بــود ،فخرالدیــن اخالطــی کــه بــه تفلیــس بــود ،و
نجمالدیــن دبیــران که به قزوین بود ،از آن والیتهــا بطلبید ،و زمین مراغه
رصد را اختیار کردند و به آن بندگی مشغول شدند ،و آلتها بساختند،
و بناهــای الیــق رصــد را برآوردنــد ،و بفرمود تــا کتابهای بســیار از بغداد و
موصل و شــام و خراســان بیاوردنــد ،و در موضعی که رصد مینشســتند
بنهادنــد ،بــه آن کار نســق و ترتیــب نیکو یافــت و آوازه ایــن کار در جمله
آفــاق منتشــر شــد .پــس خــدای تعالی تقدیــر چنان کــرد که منکوقــاآن از
میانه برفت ،و قوبالقاآن که ازو کهتر بود ،بســال به پادشــاهی بنشست ،و
یرلیغها و یاســهای نیکو به همه عالم بفرســتاد ،و بعد از آن به ســه چهار
هــو هال کوخان با پیش خدای شــد ،و بعد از آن بــه قوت عالی به مبارکی
پســر او بیاخــان [اباقــا خان] جای پدر خویش پادشــاه این والیتها شــد ،و
جهان را به عدل و داد بیاراست ،و قاعدههای نیکو نهاد .پس در عهد بزرگوار او چنانکه اشارت پادشاه بود،
رصد ســتارگان تمام شــد .و بنابرین رصد نو این زیج ایلخانی من کمترین بندگان نصیرم بســاختم ،و بندگی
پادشــاه و پادشــاهزاده جهان اباقان رســانیدم .امیدوار که موافق رضای او باشــد تا به دولت او منجمان بعد از
این ،از این زیج ،تقویمها و طالعها بیرون میآرند و نام ایشــان تا هزاران ســال در جهان باقی باشــد ،پادشاهی
و کامرانی او تا جهانست پاینده باد.
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آلت دورنما و سمعک «عینک گوش»
در اصفهان صفوی ساخته فرنگیان
هفته قبل که در ســفر کاشــان بودم و در دانشــگاه ســخنرانی کردم ،ضمن صحبت اشاره کردم که معاالسف
در اصفهــان صفــوی مــا به رغــم فراوانی فرنگیان ،علمای منجم ما با آالت و اســباب جدید آشــنا نبودند .آثار

نجومی آن دوره شاهد است که بههیچروی با نظریات جدید آشنا نبودهاند .برای نمونه در کتاب اختیارات
عالمه مجلسی و دیگر آثار منجمان ،هیچ اشاره به یافتههای جدید نجومی فرنگی نشده است.
در بازگشــت دکتــر منصــوری فرمودنــد کــه خبــری در اینبــاره را در نشــریهای دیدهاند .خواســتار آن شــدم و از
روی لطف شــب آن را برای بنده ارســال کردند .اصل یادداشــت از مجله یادگار ،ســال دوم ،شماره دهم بود.
یادداشــتی در دو صفحه اما بدون نام نویســنده که به احتمال قریببهیقین باید از خود مرحوم عباس اقبال
باشد.
ایشان در آنجا مطلبی را از ریاض العلماء نقل کرده بودند و اینکه ذیل شرح حال ثابت بن ّقره ،مطلبی درباره
شخصی به نام رافائیل در اصفهان آمده که آلتی ساخته بوده که ستارگان را بهتر میدیده و ماه در آن روشنتر
بوده است .متن گزارشمانند بود و لذا دوست داشتم اصل آن را از ریاض بیابم.
جستجو در ریاض چاپی نتیجهای نداد و حدس زدم که باید در بخش چاپنشده آن که شرح حال علمای
ً
اهل ســنت اســت باشد .از دوستی که سابقا عالقمند بود تا چاپ تازهای از ریاض بکند سراغ گرفتم .معلوم
شد در نسخهای که دست ایشان است این مطلب نیامده است .جستجوی بیشتری کردم تا باالخره نسخه
ریاض را از کتابخانه ملک ،به یمن ســخاوتمندی دوســت عزیزم جناب حســینی مدیر محترم آن کتابخانه
گرفتم .در واقع ،ساعتی پیش این نسخه را فرستادند و من هم بهسرعت مشغول شدم.
متــن ریــاض را مــرور کردم و مطلب موردنظر را یافتــم .حاال باید از مرحوم عباس اقبــال ،دکتر منصوری ،آقای
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ثقفیان و جناب حســینی تشــکر کنم و متن زیر را که یادداشــتی منحصربهفرد درباره وجود دوربین یا به قول
ً
افندی ،دورنما در اصفهان صفوی و دســت فرنگی اســت ارائه دهم .باز هم تأ کید کنم که تقریبا حکایت در
یادگار آمده ،اما نکات ریز و مهم دیگری در البهالی آن عبارات بود که ارزش ارائه متن کامل آن را داشت.
داستان از ثابت بن قره آغاز میشود و اینکه او از یکی از حکمای سابق نقل کرده است که میتوان سرمهای
یشــوند .باز نقل شــده که
را یافت که وقتی به چشــم مالیده میشــود ،ســتارگان تا عمق آســمان بهتر دیده م 
منجمــی بابلــی تمــام ســیارات را میدیــده و چشــمانی داشــته کــه نفــوذ در احجار و اشــیاء ســخت «کثیفه»
میکرده اســت .این مطالب را میرمحمد صالح قزوینی در کتاب نوار العلوم و االدب آورده و نفوذ دید چشــم
از میــان اجســام کثیفــه را انــکار کرده که چنین چیزی شــدنی نیســت .عبارت این اســت« :جامــع گوید این
حکایت بر تقدیر صحت کار قوت بصر نیست ،اگر شاید به قوت بصر ،تمام ستارگان آسمان را دیدن ،ولیکن
نشاید از پشت دیوار نقش و خط دیدن و خواندن» .آنگاه بحث آلتی را که یک فرنگی ساخته و با آن امکان
رؤیت آســمان و ســتارگان و بهویژه ماه بوده را نقل میکند .این شــخص رفائیل اســت که بنا به حدس مجله
یادگار ،به احتمال زیاد همان پدر رافائل دومان فرانسوی است.
افنــدی ابتــدا ســخن میرمحمــد صالــح قزوینــی را در بــاره آن دوربین نقــل میکند و عــاوه مطلبی هــم درباره
سمعک یا به گفته افندی «عینک چشم» میآورد .هر دو شگفت و خواندنی است .مطلب قزوینی به فارسی
و یادداشــت توضیحی افندی به عربی اســت که البته مثل فارســی اســت! حاشــیه افندی این است که این
آلتی که قزوینی از آن یاد کرده چیزی است که او بارها در اصفهان و روم (عثمانی) دیده و نامش دورنماست.
سپس درباره آن آلتی هم که برای تقویت شنوایی بوده است گوید که ظرفا به آن عینک چشم میگویند ،اما
مــن در آن تردید دارم که درســت باشــد .گویــی افندی کارکرد آن را قبول ندارد .ب ههــرروی اهمیت این نقل در
ً
این است که دقیقا ساخت دوربین یا همان دورنما را توضیح میدهد.
میرمحمد صالح قزوینی به نقل افندی از کتاب نوادر العلوم او مینویسد:

بلــی در زمــان مــا در اصفهان مردی فرنگی فاضل مهندس ذوفنون هســت که در فـ ّـن ریاضی علیالخصوص

عدیــل و ســهیم نــدارد؛ و آلتی ســاخته اســت ،و از اســتادان فرنگ فراگرفته کــه چون از آن آلــت نظر کنی ،در
شــب بســیار ســتارگان که دیده نشــدهاند دیده شــوند؛ و علیالخصوص در حوالی بعضی از سیارات ،ستاره
چنــد بنمایــد و ماه هیئتی عجیب دیده میشــود .و ایشــان دعوی کنند که در میان مــاه ،زمینها و جنگلها و
نهرها است و خوش پروین چنان بزرگ نماید که به وصف نیاید ،و ستارگان بسیار در او پیدا بود دور از هم به
مسافت دور جدا .و الغرض عجبها به آن آلت در آسمان دیده میشود ،و هیأت آن آلت بر مثال انبوییست
همچو نی هندی که از آن نیزه سازند به طول و زرع تخمینا ،و از نی فیز! غلیظتر ،از مقوای کاغذ ساختهاند،
و در دو طرف آن دو شیشــه ّ
مدو ر همچو عینک نصب کرده ،ســر آن صنعت در آن دو شیشــه ،و هیأت آنها
اســت در تدویــر و تقصیــر .و مثــل این چون چشــم بر یک شیشــه نهنــد ،و از درون نی بنگرند ،ایــن اثر بر آن دو
شیشه مواجه هم مترتب گردد و بس عجیب است؛
و عجبتر از اینکه هم این فرنگی که مسمی به رفائیل است ،آلتی مانند شاخ نفر قلندران ساخته است که
چون بر گوش نهند بشــنود و برای تجربه بر گوش شــخصی که گوشــش ســخت گران بود نهادیم ،و او را از دور
خواندیم آواز داد و آنچه گفتیم میشنید.
و اقــول :مــا ذکــره هــو ّاوال من فضــل رفائیل ،لیس هو بتلــک المثابة .و ّاما ما حکاه فی شــأن تلــک االلة فلیس
ً
ببدیــع ،و هــو االن شــایع بیــن الطائفــة االفرنجیــة و لهــا انــواع منهــا الــخ ...و نحن شــاهدناها مــرارا فــی الروم و
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ُ
اصفهــان ،و هــی فــی الحقیقــه نوع من االلــة المعروفة الموســومة ب :دورنما ،و قد رأینا خــواص عدیدة اخری
سوی ما ذکره لتلک االلة،
و اما قصة االلة التی یسمع بها االصم ،فهو ما اشتهر بین الظرفاء ب« :عینک گوش» .و ما ّ
اظن صحة ذلک.
حکایت مهوش کابلی :میرمحمد صالح قزوینی ،ضمن نقل داســتان آن فرنگی و آلت دورنما ،حکایت زنی
را هــم کــه از طایفــه کابلیــان اصفهــان بــوده ،نقــل میکند کــه گویا با جن ســروکار داشــته و کارهای شــگفتی
میکرده اســت .این کارها ،همانهاســت که افرادی حتی تا روزگار ما هســتند و افراد مالباخته و دزدزده ،به
آنهــا مراجعــه میکننــد تا دزد آنها را یابند .این توضیح هم از این بابت که بــه هر حال برخی از ابعاد وضعیت
فرهنگــی مــا را روشــن میکنــد ،جالــب اســت و مــیآورم .افنــدی در اینجــا هــم حاشــیهای دارد که بیشــتر در
حولوحوش کلمه کاولی و کابلی ست.
قزوینی مینویســد :و مناســب این نقل در عهد ما زنی اســت در اصفهان ،مهوش نام از کابلیان ،و او طاســی
آب پیش گیرد ،و زنی دیگر همراه اوســت که شــخصی او را به کناری برد ،و در گوش او نامهای مردم گوید؛
او بیاید انگشــت میان آن طاس نهد؛ آن زن کابلی آن نامها را یک یک بگوید ،بر هیئت طفل که حرفی هجا
میکنــد ،مگــر آن نــام را بــه هجا بیرون مــیآورد .گویند جن به او خبر میدهد .و از او عجایب بســیار به ثبوت
رسیده است ،و ما او را آزمودیم و عجایب دیدیم ،و زن رفیقه او را دور کردیم ،و در گوش زنی دیگر .و قال فی
موضع آخر :و این مهوش کابلی بعد از دو سه سال از نوشته من ،کشته شد بر دست بعضی اشرار و مفسدان
که از او در بیم و خوف بودند با آنکه او تا میتوانست پنهان میداشت ،و ظاهر نمیساخت ،و مکرر میگفته

کتـــــاب اثناعش ـ ــریه در رد ب ـ ــر
صوفیـــــه شـــــیخ ح ـ ــر عامل ـ ــی
(م  )1104را نـــــگاه میک ـ ــردم.
این دانشـــــمند ع ـ ــرب لبنانی
کـــــه نویســـــنده کت ـ ــاب پرارج
وســـــایل الش ـ ــیعه اس ـ ــت،
ســـــالها در ایران زیس ـ ــت و
پس از درگذش ـ ــت در مشهد
دفـــــن شـــــد .همیش ـ ــه دل ـ ــم
میخواســـــت بدان ـ ــم ای ـ ــن
علمای عرب مهاج ـ ــر لبنانی
در ایـــــران چـــــه قدر فارس ـ ــی
یـــــاد گرفتهاند .ش ـ ــیخ بهایی
و توانایـــــیاش را در فارس ـ ــی
میدانیم .طنزهای فارس ـ ــی
از شـــــیخ حر در دست است.

که این جماعت مرا خواهند کشتن ،و گویند یکی از خدمتکاران سلطان ،خنجری مرصع بربود ،و در راه آبی
دفن کرده بود ،مهوش به آن داللت نمود انتهی .و اقول و اهلل اعلم بحقیقة الحال.
در اینجــا افنــدی به عنوان حاشــیه بر ســخن قزوینــی ،توضیحی درباره کابلی و ریشــه این طایفــه کابلیهای
اصفهان ارائه داده میگوید:
و امــا حکایــة تلــک المــرأة فنحــن ایضا شــاهدناه و کانــت تعرف بمهــوش کاولی ،فعــل من تغییــرات العوام،
ّ
مصحــف کابلی ،بــأن یکون هذه
و الصــواب کابلــی کمــا قالــه ،بــل لفظة کاولــی الدایرة علی االلســنة مطلقا
الطائفةّ ،لما کان اصلهم من بالد کابل ّ
ســمو کابلی ،و العوام صحفوه و جعلوه کاولی ،فتأمل .و قد ســمعت

من بعض الناس ان هذه الطائفة قد جاء بهم الحجاج من کابل و قد کانوا اهل طرب.

شیخ حر عاملی
و استفاده از بیتی فارسی در متن عربی
کتاب اثناعشــریه در رد بر صوفیه شــیخ حر عاملی (م  )1104را نگاه میکردم .این دانشــمند عرب لبنانی که
نویســنده کتاب پرارج وســایل الشــیعه است ،سالها در ایران زیست و پس از درگذشت در مشهد دفن شد.
همیشــه دلم میخواســت بدانم این علمای عرب مهاجر لبنانی در ایران چه قدر فارســی یاد گرفتهاند .شیخ
بهایــی و توانایــیاش را در فارســی میدانیــم .طنزهای فارســی از شــیخ حر در دســت اســت .گفتهاند :زمانی
شــاه ســلیمان به مجلســی آمد و شــیخ حر کنارش نشســت .شاه به شوخی از او پرســید :موالنا! فرق حر با خر
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چیست؟ او هم بدون تأمل گفت :یک وجب! (یا گفت به اندازه یک مخده).
به هر حال در این رد صوفیه دیدم که شــیخ در میان این رســاله که به عربی اســت به شــعری فارســی تمسک
کرده و آن را به اعتبار اینکه نظر صوفیان را منعکس میکند رد کرده است.
در متــن شــیخ حــر دربــاره گــروه واقفیــه از صوفیــه آمده اســت کــه اینها قائل بــه این هســتند که بنــده عاجز از
شناخت خداوند است و در واقع شناخت خداوند محال است .این گروه این بیت را به فارسی میگویند:
تــــــــــو را تو دانــــــــــی و تو ،تــــــــــرا نداند کس

ترا که دانـ ـ ـ ـ ــد که ترا ،تـ ـ ـ ـ ــو دانی و بس

در جســتجو دیدم این «بیت» در تفســیر سوره حمد از رشیدالدین فضلاهلل آمده است .شاید جلوتر هم باشد
که بنده نگشتم و بیاطالعم .در متن تفسیر او به صورت نظم یا نثر! آمده است« :تو را که داند که تو دانی ،تو
را نداند کس ،تو را تو دانی و بس»( .کذا)
در وبال گی دیگر شعر به این صورت آمده بود:
تــــــــــو را که داند کــــــــــه تو را تــــــــــو دانی تو

تو را ندانـ ـ ـ ـ ــد کس تو را ت ـ ـ ــ ــو دانی بس

از قانون مسعودی ابوریحان بیرونی تا قانون ناصری
میرزا نجم الملک غفاری اصفهانی
نســخهای از کتــاب مفصــل قانــون ناصــری اثــر میــرزا عبدالغفار نجــم الملــک را در  895صفحه مــرور کردم.
ً
(مجلس )6998 :طبعا باید اولین اثر مفصل در نجوم جدید باشــد که در شــکل گســتردهای از آثار فرنگیها
اســتفاده کرده اســت .ابتدا اشــاره کنم که مدتی قبل دانشــجوی خوبم خانم مریم ثقفی پایاننامهای با عنوان
نجــم الملــک و تحــول دانــش جغرافیــا و نجــوم در ایــران در بــاره او نوشــت .حــاال فرصــت مراجعه بــه آن نبود
ببینم در اینباره چه نوشــته اســت .دیدم این نســخه مقدمه گویایی درباره چگونگی تألیف آن دارد که برای
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شــناخت تحول این دانش ســودمند اســت .همان مقدمه را تایپ کرده در اختیار عزیزان میگذارم .خالصه
آن مقدمه را در آغاز میآورم:
علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه وزیر علوم ،از عبدالغفار اصفهانی خواسته است کتابی درباره نجوم بنگارد
و او از اول رمضان ســال  1281تألیف این کتاب را آغاز کرده که ســه ســال از  1281تا  1284به طول انجامیده
اســت .وی دلیــل بــه طــول انجامیــدن آن را تدریس در مدرســه مبارکه دارالفنون دانســته و شــرح داده که چه
درسهایی داشته و مشغول تدوین جزوات درسی هم بوده است.
ً
تا این زمان کتاب خوبی در نجوم و هیئت ـ طبعا جدید ـ جز ترجمه یکی دو رســاله که آن هم فارســی خوبی
نداشــته در دســت نبوده اســت .اول کتابی در شــش هزار سطر نوشــته ،اما آن را مناســب ندیده و تألیف این
کتاب را آغاز کرده که اثری کاملتر باشد.
نجــم الملــک گویــد کــه بــه نظــر او کتابــی به این خوبی در دســت نیســت؛ حتــی بهتــر از مشــابههای خود در
اروپاســت و دلیل آن این اســت که وی تمام آثار مهم فرنگی را دیده و در این اثر از آنها اســتفاده کرده اســت.
ُ
از جملــه آن آثــار :نجــوم اراکو رئیس ســابق رصدخانه دولتی پاریــس در چهار مجلد ،و نجــوم علمی فرانکر در
دو مجلد ،و نجوم هرشــل انگلیســی در یک مجلد اســت ،و نجوم دلونه معلم مدرســه پلی تکنیک پاریس در
ُ
کیکمن معلم علوم ریاضی در پاریس در یک مجلد
یک مجلد ،و نجوم پونیته کوالن در دو مجلد ،و هیأت
و آثار دیگر.
وی میگویــد ایــن اثــر نوعــی تألیــف ـ ترجمه اســت؛ یعنــی ضمن اســتفاده از متون فرنگی ســعی کرده اســت
مباحث دیگری را هم که جنبه تألیفی دارد بر آن بیفزاید.

وی این کتاب را قانون ناصری خوانده است و این هم به اقتفای ابوریحان بوده که کتاب نجوم خود را قانون
مسعودی خوانده است« :چون استاد ابوریحان بیرونی ،نظیر این کتاب را در علم هیأت قدیم و رصد کواکب
به نام پادشاه عصر خود سلطان مسعود بن ناصرالدین غزنوی تألیف نموده ،قانون مسعودیاش خواند .این
ً
ً
چا کر نیز تیمنا و تبرکا این کتاب را به نام نامی «قانون ناصری» خواند و هدیه بارگاه همایون نمود».
در پایــان این نســخه که  895صفحه اســت آمده :تمام شــد کتاب هیأت و نجوم جدیــد از تصنیفات معلم
ثالث و ارسطوی ثانی ،عالیجاه استادی آقای آقامیرزا عبدالغفار معلم کل علوم ریاضی ایران ـ صانه اهلل عن
الحدثان ـ در مدرســه مبارکه دارالفنون صبح یوم پنجشــنبه ششــم شــهر رجبالمرجب ســال  1288بدست
کمترین تالمذه ّ
معزی الیه نصرت طیب قوچانی.
ُ
شــــــــــکر که ایــــــــــن نامه بعنوان رســــــــــید

پیشــــــــــتر از عمر بــــــــــه پایان رسـ ـ ـ ـ ــید

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین
اما بعد؛ عرضه میدارد بنده جانی ابن الفاضل النحریر علی محمد« ،عبدالغفار اصفهانی» که بر حســب امر
قضــا جریــان دارای جهان و داور گیتیســتان ،مالــک بخت و جاه و خداوند دیهیم و گاه ،الســلطان العادل و
ّ
الخاقــان البــاذل ابوالفتــح و النصر ناصر الدین شــاه غازی ـ خلداهلل ملکه و اجری فی بحــر المراد فلکه ـ به این
ّ ّ
بنده که از ُیمن تربیت نواب مستطاب امجد واال اعتضاد السلطنه وزیر علوم علی قلی میرزا ،اکنون معلم کل
علوم ریاضی و نقاد افکار معاصر و ماضی است ،اشارت شد تا کتابی در علم هیأت جدید عالم ترتیب دهد.
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اطاعــت امــر جهــان مطــاع را واجــب شــمرده ،انگشــت قبول بر دیــده رضا نهــاده ،ســر افتخار بر فلک ســودم؛
بالمهلت در اول رمضان  1281کمر خدمت بر میان جان بسته به تألیف آن شروع نمودم.
و چــون در ایــران ـ صانهــا اهلل عــن الحدثــان ـ هنــوز کتابــی در این علم نوشــته نشــده بود ،جز دو رســاله بســیار
مختصــر کهنــه که قدیم به لغت فارســی ترجمــه نمودهاند و از کثرت عبارات غیرمأنوســه و مبهمه هیچ کس
نتواند از آن فایده برد ،با خود گفتم هر چند کتاب خود را مختصر نویســم تازگی خواهد داشــت و عموم ناس
از آن بهرهمند خواهند شد.
پس ّ
همت خود را مصروف نموده تا آخر همان رمضان کتابی نوشتم قریب به شش هزار بیت که مشتمل بود
بــر اصــول مطالب هیأت و نجوم ،ولی به طور اجمال ،ثانی الحال با خود اندیشــه کردم که چنان کتاب الیق
پیشگاه حضور مبارک نیست .باید کتابی تألیف نمود که مشتمل باشد بر جمیع مطالب به طریق تفصیل.
پــس ترتیــب همــان کتاب را اختیار نمود ،ولی مطالب را شــرح و بســط داد و ابــواب و فصولی چند در ضمن
منــدرج نمــود و در اثبــات احکام کلیه و مســائل مهمه جمیع وجوهی را که بهتدریج ضبط شــده بود ،در این
کتاب جمعآوری نمود.
یتــوان ادعــا نمــود که چنین
و اکنــون از روی انصــاف م 
کتاب جامعی در علم هیأت هنوز تألیف نشده ،حتی
در مملکت اروپا که غالب علوم به درجه کمال رسیده.
و نکتهاش این اســت که حقیر در اکثر کتب معتبره که
در این علم به لغت فرانســوی و انگلیســی نوشــته شده
تتبــع دارد؛ مثــل نجــوم ارا کــو رئیــس ســابق رصدخانــه

دولتــی پار یــس کــه چهار مجلد اســت ،و نجــوم علمی
ُ
فرانکــر کــه دو مجلــد اســت ،و نجوم هرشــل انگلیســی
کــه یک مجلد اســت ،و نجــوم دلونه معلم مدرســه پلی

تکنیــک پار یــس که یــک مجلد اســت ،و نجــوم پونیته
ُ
کیکمن معلم علوم
کوالن که دو مجلد است ،و هیأت
ریاضی در پاریس که یک مجلد است و امثال آنها .و در
هیچکدام مطالب مهمه را چنین بسط ندادهاند ،بلکه در همین چند سال مشکالتی چند حل شده و تغییرات
جزئی در نتایج بعضی ارصاد سابقه داده شده که در کتب متقدمه ضبط نشده بود و حقیر اضافه کرد.
دیگر آنکه به تمام اصول و غالب فروع علم هیأت که تا تاریخ تألیف این کتاب معلوم شــده از روی تحقیق
در این کتاب ذکر نمودهایم و شاید بعد از این در فروع تغییر جزئی واقع شود.
[فصــول کتــاب]ّ :اول در احــوال کواکب ثوابت ،دوم در حال زمین ،ســیم در احوال آفتــاب ،چهارم در احوال
ُ
مــاه ،پنجــم در احــوال ســیارات ،ششــم در احــوال ذوات االذنــاب ،هفتم در حقیقت شــهب و کــرات آتش و
ّ
ســقوط اجســام ،هشــتم در جزر و مد و زلزله ،و هیأت عام به نظر ســاکنان موهومی کره آفتاب و ماه ،و بعضی
از ســیارات و چند فقره از این علم مجهول بوده یا مجمل و مهمل ،بیشــتر از مابقی بســط دادم؛ من جمله در
خصوص َ
صور فلکیه و بعضی از احوال ثوابت و در اثبات حرکت وضعیه و انتقالیه زمین تتبع نموده ،جمیع
انواع براهینی که ذکر نمودهاند ،بیان کردم؛ و شــاید در هیچیک از کتب متأخرین این مســئله را به تفصیلی
که در این کتاب است ،متعرض نشده باشند.
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دیگــر در خصــوص ســاعتهای آفتابــی و نقشــههای جغرافی ،دیگــر در خصوص هفتــه و ماه و ســال و تواریخ
مشــهوره نزد ملل و طوایف مختلفه ،دیگر در احوال ســیارات صغار بهخصوص باب ذوات االذناب و ُمهب
و جزر را بسیار مبسوط ذکر نمودم.
و چــون هیأت عالم به نظر ســا کنان اجرام ســماوی تازگی داشــت بیان کردم .و در آخــر تواریخ یافتن مطالب
مختلفــه نجومیــه و وضــع آالت رصدیــه را ملحــق ســاختم ،و در ابتــداء بــه عنــوان مقدمــه بعضــی از احــکام
هندســیه را بــه ثبــوت رســانیدم تا واســطه باشــد در تســهیل درک فواید درک ایــن کتاب شــریف .و چون نقل
اشکال آالت رصدیه برای عموم ناس خالی از اشکال نبود ،حتیاالمکان باب آالت را بهاقتصار گذرانیدم و
به شرح اصول آنها اکتفا نمودم تا استنساخ کتابُ ،م ِور ِث اطالت و ماللت نشود.
و چند مطلب دیگر خواستم درج کنم؛ مثل استخراج سمت قبله و بنای تکوین عالم و احوال طبیعی سطح
ظاهر کره زمین و شــرح فصول اربعه ســال و هوای آفاق و اقالیم ،مجال به چنگ نیامد .اگر خواســت پروردگار
باشد بعد از این نوشته ملحق خواهد شد.
در ماه شــعبان ســنه  1284هجری از تألیف فراغت حاصل گشــت و تحریر این کتاب مستطاب را اگر نتوان
تصنیــف واقعــی گفــت ،کــم از تصانیف رســمیه نیســت؛ چراکه تصنیف واقعی آن اســت که شــخص خود
مخترع مطالب و معانی باشد و ظاهر است که چنین تصانیف نادر است.
اما تصانیف رسمیه با تألیف مرادفند و در حقیقت این کتاب هم تألیف است و بعضی فقراتش ترجمه که
در ضمن اشاره شده.
ســبب انقضای مدت مدیده در تألیف کتاب آن اســت که حقیر همهروزه مباحثات چند در مدرسه مبارکه
ً
داشــتم ،از اصــول ریاضــی و جغرافی و ضمنا لغت انگلیســی را با قلیلی از ایطالی بر لغت فرانســه قدیم خود
ملحق ســاختم ،و عالوه بر کتبی که ســابق ترجمه و تألیف نموده بودم ،در عرض این مدت چند کتاب نیز
بــرای متعلمیــن خــود نوشــتم؛ از قبیل علم مثلثات مســتقیمه  ...و علم نقشهکشــی و مســاحت و تســطیح و
علم جغرافی .و هر وقت مجالی به چنگ میآوردم مشــغول به این کتاب میشــدم ،و لهذا ســه ســال به طول
انجامید ،و به تکافی آن کتابی شد کامل و شامل جمیع مسائل کلیه و جزئیه هیأت و نجوم.
چون اســتاد ابوریحان بیرونی نظیر این کتاب را در علم هیأت قدیم و رصد کواکب به نام پادشــاه عصر خود
ً
ً
ســلطان مســعود بن ناصرالدین غزنوی تألیف نموده ،قانون مسعودیش خواند ،این چا کر نیز تیمنا و تبرکا این
کتاب را به نام نامی «قانون ناصری» خواند و هدیه بارگاه همایون نمودّ .ان الهدایا علی مقدار مهدیها.
امید چنان است که الیق پیشگاه حضور مبارک گردد .وها انا اشرع فی المقصود بعون اهلل الملک المعبود.
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