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روز س هشـنبه  1379/1/9در دفتـری نوشـته بـودم« :دیـروز و امـروز ،عصـر نیمسـاعت بـه غـروب خدمـت
آیـتاهلل شـبیری زنجانـی رسـیدم .هـر روز در همیـن سـاعت جمعـی از شـا گردان و عالقمنـدان بـه دفتـر
ایشان كه منزل سابق آقای رضا صدر(رحمهاهلل علیه) است میآیند و ایشان به حسب وضع و سؤاالت
مسائلی را مطرح میكند .امروز از امامزاده ناصرالدین كه روبروی مسجد امام حسن عسكری(ع) است
سؤال كردم .ایشان فرمودند :آقا نجفی بر اساس آنچه در عمدة الطالب بوده ،نوشتهاند كه ایشان از نسل
بطحانی است ،چون در عمده ،از یک ناصرالدین ،از نسل بطحانی یاد شده که مدفون بسوق قم است.
ایشان افزود :در نسخه مسجد اعظم «مدفون شق بم» دارد .از قضا در بم هم امامزاده ناصرالدین هست.
صورت نسبنامهای كه اكنون در امامزاده هست بر اثر همین اشتباه است و اساسی ندارد».
در طول سالیان هر گاه استاد حسین مدرسی به ایران میآمد ،گفتگوهایی از هر باب در مسائل مختلف
بود .یک بار فرمودند (نقل به مضمون) که من تحقیق را از این نمونه ،یعنی «شق بم» و «سوق قم» که آقا
موسی فرمودند یاد گرفتم.
ً
طبعا مراجعه به تربت پاکان دوسـت دانشـمند جناب مدرسـی کردم .ایشـان در مجلد دوم ذیل مدرسـه
سـورانیک نوشـتهاند :در نسـخه چاپـى كتـاب عمـدة الطالـب از آثـار اوایـل قـرن نهـم از مدرسـه سـورانيک
در كنـار بـاروى قـم كـه ناصرالدیـن علـى بطحانـى از نـوادگان امـام مجتبـى در آن مدفـون بـوده اسـت يـاد
مىشـود .صاحـب انـوار المشعشـعين بـا اسـتناد بـه اين نوشـته حدسـيات و اجتهاداتى در انسـاب برخى
از امـامزادگان و مـزارات قـم دارد كـه پذيرفت هشـده اسـت .پـس از او برخـى ديگـر ،چـه ذو قآزمايىهـا و
تاريخبافىهـا كـه بـر اسـاس ايـن اجتهـاد نکردنـد .حضرت اسـتاد عالمـه آقاى شـبيرى زنجانـى از علمای
بـزرگ قـم كـه نسـخه عمـدة الطالـب خـود را بـا چنـد نسـخه مخطـوط مقابلـه و تصحيـح نمودهانـد ،تذكـر
فرمودنـد كـه در ايـن اقـدام واص ّـح َنسـخ موجـود :نسـخه ش  3524دفتر كتابخانه مسـجد اعظم قم (مورخ
آغاز رجب  862به خط امام بن جالل كرمانى -برگ  18پ سـطر  )11به جاى «بشـق قم»« ،بشـق بم» ذكر
شـده كـه بـا توجـه بـه كرمانىبـودن مؤلـف آن ،به دسـت دادن چنين نشـانى دقيـق در مورد «بم» نـه «قم» به
اعتبار عقالئى نيز نزديکتر است( .تربت پاکان)20/2 :
بنده سالها پیش تصویر این نسخه را از مسجد اعظم گرفته بودم .فکر میکنم درخواست دوست عزیز
جنـاب مـوری موتـو بـود .بـه آن مراجعـه کردم و بر اسـاس آدرسـی که جناب مدرسـی داده بودند ،مطلب را
بدین شرح یافتم:
ُ
وجدت من نسب الیه ناصرالدین بن ّ
علیا بن المهدی بن محمد بن الحسین بن زید بن محمد بن احمد
و
بـن جعفـر بـن محمـد البطحانـی المدفـون بشـق بـم فـی المدرسـة الواقعـة بمحلة سـورانیک( .نسـخه شـماره
 ،3524برگ  ،18پ ،سطر )11
در نسـخه چاپـی عمـدة الطالـب ایـن تعبیـر بـه عنـوان «سـوق قـم» آمـده اسـت( .عمـدة الطالـب ،چـاپ
انصار یـان قـم1417 ،ق ،ص  )68در منتهـی االمـال ( )583/1بـه نقـل از عمـدة الطالـب آمـده اسـت :و
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ّ
علـى بـن مهـدى بـن ّ
ناصرالديـن ّ
محمد بن حسـين بـن زيد بن
از كسـانى كـه يافتـم منسـوب بـه بطحانـى،
ّ
ّ
محمـد بـن احمـد بـن جعفـر بـن عبـد ّ
الرحمـن بـن محمد بطحانـى مدفون به سـوق قم در مدرسـه واقعه به
ّ
محله سـورانيک .جعفر بن محمد اعرجی در «مناهل الضرب فی انسـاب العرب» (قم ،مرعشـی،1419 ،
ص  )99آورده است ...« :المدفون بسوق قم فی المدرسة الواقعة بمحلة سورانیک».
ً
ظاهـرا تصـور شـده اسـت کـه امامـزاده ناصرالدیـن بایـد در نزدیکـی سـوق قـم باشـد .سـوق قـم ،همیـن کـه
اکنون در چهارراه بازار اسـت و پیش از کشـیدن این جاده در دوره رضاشـاه ،به طرف مسـجد امام ادامه
داشته است .در اینجا امامزادهای بینامونشان بوده و این امامزاده را همان دانستهاند که در «سوق قم»
است .به همین دلیل کتیبهای برای آن نوشته و نام امامزاده ناصرالدین را بر آن گذاشتهاند.
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در حـال حاضـر کتیبـهای بـر امامزاده که به نام ناصرالدین خوانده شـده
و کنـار بـازار قـم یـا در واقـع سـر چهـار راه بازار اسـت ،نصب شـده اسـت.
ً
ایـن کتیبـه ظاهـرا بـه امـر آیـتاهلل مرعشـی بوده و بر اسـاس همـان تطبیق
صورت گرفته اسـت .در کتیبه مزبور آمده اسـت :بازسـازی توسـط اداره
اوقاف قم ،تاریخ بازسازی  1411ق 1369ش.
و اما «شـق بم» نامش در بسـیاری از منابع کهن تاریخی آمده اسـت .در
تجارب االمم ( )42/7آمده اسـت« :و مضى ابن بختيار إلى جيرفت و
رتـب العمـال و جبـى األمـوال و أنفـذ الـى ش ّـق ّبم من اسـتغوى لـه الجند
الذين فيها و دعاهم إلى طاعته و ملك أ كثر كرمان و استولى عليها».
در عقـد العلـی للموقـف االعلـی اثـر افضلالدین کرمانـی (م  )652آمده
ّ
است« :امير مجاهدالدين رحمه اهّلل در آيينه غيب بشش سال از پيش
نقش و صورت این روز ديده بود ،پس روز بيست و دوم ماه رمضان سنه

احدى و ثمانين روز سهشنبه ملک بديه آريز از حدود كوبنان نزول فرمود و از آنجا براور و خبيص تا ّ
شق
بـم و نرماشـير برفـت( .عقـد العلـی ،تهـران ،1356 ،ص  76و بنگریـد :صص  )100 ،65به همین ترتیب در
تار یـخ افضـل یـا بدایـع االزمـان فـی وقایـع کرمـان( ،ص  )92 ،33 ،21تار یـخ شـاهی (صـص ،268 ،248

 )312و منابـع دیگـر هـم آمـده اسـت .ایـن نـام همچنیـن در ز بـدة التوار یـخ حافـظ ابـرو )1108/2( ،مطلـع
سـعدین( ،ج  ،1دفتـر ّاول ،ص  ،366ج  ،1دفتـر دوم ،ص  )1139و بسـیاری از منابـع متأخرتـر از تار یـخ
کرمان آمده است.
در تعلیقات تاریخ شـاهی (ص  )312آمده اسـتِ :ش ّـق :کرمان در تاریخ قدیم به دو شـق شـرقی و غربی
(یا گرمسـیر و سردسـیبر ،صرود و جروم) تقسـیم شـده بوده اسـت .شـق بم ،مرکز ناحیه گرمسـیر آن به شـما
مـیرود .در تعلیقـات سـمط العلـی (ص  )117گفتـه شـده اسـت که شـق بم به معنای جانـب و ناحیهای
است از کوهستان.
در صحیفة االرشـاد (ص  )208آمده اسـت« :بدانكه دار االمان كرمان ،ارض وسـيع و مملكت [فسـيح]
در ايام سـلف مشـتمل بر هفت بالد عظيم بوده و بانى آن شـاه اردشـير بن ساسـان بن بابكان بن بهرام بن
ساسـان بن بهمن بن اسـفنديار بن كشتاسـف و ّاول شـهر كه از كرمانآباد بود كجاوان هفتواد كه الحال
به شق بم مشهور است بوده [است]».
و امـا امامـزاده ناصرالدیـن کـه در بـم اسـت ،اشـارتی بـه او در مجموعـه ناصـری ،بخـش تاریخچـه شـهر بـم
شده است .این متن را بنده از وبسایت بساتین (کد مطلب  )868گرفتم:
ّ
«دروازهی نرماشـیر» مشـرف اسـت بـه مدفـن حضـرات رفیعالدرجـات مـن جملـه حضـرت قـدوة العارفیـن و
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کعبةالواصلین «امامزاده ناصرالدین» که از نژاد و احفاد حضـرت سیدالساجدین ـ علیه التحیة و التمکین
ـ است که آن بزرگوار وقتی از اوقات که تشریففرمای ساحت بم گردیدند و منتظر رفیق و همراهی بودند که
ّ
عزیمت مدینهی شریفهی معظمه فرمایند ،شبی در خواب جمال با کمال حضرت ختم رسل و هادی کل
مشاهد آن حضرت شده ،بعد از استفسار احوال به زبان وحی ترجمان گذرانید که :ای فرزند! این سرزمین
حواله به توست و باید متأهل شوی و شخصی بخصوص را به آن [معرفی] نمودند».
و امـا محلـه سـورانیک کـه در عمـدة الطالـب آمـده ،تـا کنـون در جـای دیگـری نیافتـم .اینکـه ایـن کلمـه
درسـت ضبـط شـده یـا تصحیـف کلمـه دیگـری اسـت ،آ گاه نیسـتم .بایـد در اینبـاره در تواریـخ محلـی
بیشتر تحقیق کرد.
از اسـتاد مدرسـی خواسـتم اگر توضیحی افزون بر آنچه در تربت پاکانهسـت دارند ،برایم بنویسـند .این
مرقومه را فرستادند که برخی از منابع آن ،باال هم آمده است:
«دوسـت دانشـمند ارجمنـدم از خبـر فـوت احسـان اشـراقی غمگیـن شـدم .از دوسـتان قدیـم بـود کـه گو یـا
نبـار همـان سـال  1358دیـدار داشـتیم ،امـا پیـش از آن در سـالهایی کـه رئیـس گـروه تاریـخ بـود ،بـه
آخری 
خاطـر دوسـتان و عالیـق مشـترک بـا او مصاحبـت داشـتم .در مـورد شـق بم بعیـد میدانم مطلبـی اضافه بر

آنچه خود حضرتعالی در منابع فارسی تاریخ کرمان دیدهاید داشته باشم .آنچه را که پس از چاپ تربت
پـاکان برخـورد کـردم ،در هامـش جلـد دوم ،همانجـا کـه به تذکر مفید و صحیح موالی معظم اشـاره شـد،
یادداشـت کـردهام کـه بـه همـان شـکل مشوشـی کـه هسـت نقل میکنـم« :سـمط العلی 13 :چـاپ عباس
اقبال دارد که بناکننده شهر کرمان ،بهمن فرزند اسفندیار بود به وقت آن از سیستان مدوجه ّ
شق بم شد.
ّ
اقبـال در تعلیقـات کتـاب 117 :میگو یـدّ :
شـق بـه کسـر شـین مشـدده به معنـی جانب و ناحیهای اسـت از
کوهستان .زرکلی در اعالم ذیل سرگذشت محمد بن ابراهیم طلیطلی معروف به ابن ّ
شق اللیل درگذشته

 455دارد که ّ
شق الشیئ نصفه که البته سخنی است درست .در عقد العلی 66 :چاپ عامری میگوید:
کرمان را بر دو شق نهادهاند :شق شرقی بم است و شق غربی سیرجان .پس معلوم میشود در این کتاب
هر جا از شق بم گفتگو به میان میآید ،منظور بخش کوهستانی شرق کرمان است (ص  13و  48و  95و
الحظ 8 :و  19و 43؛ نیز سمط العلی95 :؛ نیز بدایع الزمان چاپ بیانی 21 :و الحظ 47؛ نیز شق سیرجان
در عقد العلی 66 :و الحظ  .)74پاینده و سرفراز باشید .ارادتمند :حسین مدرسی»

در یک ایمیل دیگر هم مرقوم فرمودند« :اآلن داشتم دنبال مطلبی در البیان و التبیین جاحظ میگشتم.
نظـرم بـر ارجاعـی افتـاد در صفحـه  97-96این نسـخه که چاپ دارالجیل بیروت اسـت ذیل عبدالقیس
شق عمان و ّ
که از ّ
شق بحرین یاد میکند».

