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و  بیست  قالب  در  حاضر  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
متن  خوانی،  نسخه  عنوان  با  انتشارات  سلسله  هفتمین 
چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین 
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Reading Manuscripts (27)
Rasul Jafarian 
Abstract: In the present article, the author 
has examined the text of several manuscripts 
as the twenty-seventh section of the series 
entitled Reading Manuscripts. These texts are 
as follows:
Istiftā on an endowed pan: An example of 
Istiftās in the Qajar period
Shah Ali Yazdi Shīī
A poem about Nāser al-Dīn, his quest for 
knowledge and the establishment of Dār al-
Funūn and inviting teachers from Austria
Poems by Safaei Khansari in his own handwrit-
ing from 1110
Two freedom documents for two Georgian 
slave-girls from 1106 with the certificate of 
Allāmah Majlisī
Famine in Isfahan
A few historical notes
From the praise of the Shah to the praise of 
Mullah Mohammad Reza Mujtahid
A strange order for writing on an opal
Letter from the janitor of Imam Hussein (as) 
shrine to one of the Safavid officials to ask for 
help
  Poem of Abolghasem Ghoshiri against a stu-
dent of philosophy
Ismail Amirkhizi›s poem about Allāmah Mo-
hammad Qazvīnī
Qajar women read Western novels in the winter 
sitting behind Kursis
Keywords: Reading manuscripts, manuscripts, 
reading texts

قراءات يف املخطوطات )27(
يان رسول جعفر

احللقـة  ميّثـل  الـذي  ـ   احلـايل  مقالـه  الكاتـب يف  يقـّدم  اخلالصـة: 
السابعة والعشرون من سلسلة مقاالته عن املخطوطات  ـ نصوَص 

عدٍد من النسخ مع مالحظاته النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

مـن  منـوذج  الوقفّيـة،  القـدور  أحـد  حـول  االسـتفتاءات  أحـد  ـ   1
استفتاءات العهد القاجاري.
2 ـ شاه عيل الیزدي الشیعي.

ّية حـول ناصـر الديـن، حّبـه للعلـم وتأسـیس دار  3 ـ أبیـات شـعر
م من النمسا.

ّ
الفنون وجلب املعل

4 ـ أشعار للصفايئ اخلوانساري خبّط يده تعود للسنة 1110.
يـخ سـنة 1106 مـع شـهادة  يـر ألَمَتـني جورجّيتـني بتار 5 ـ وثیقـَي حتر

العاّلمة املجلسي.
6 ـ املجاعة يف أصفهان.

خيّية. 7 ـ عدد من اخلواطر التار
8 ـ من مدح الشاه إىل مدح املاّل حمّمد رضا جمهتد.

9 ـ أمر عجیب بالكتابة عى العقیق.
أحـد  إىل  السـالم  علیـه  احلسـني  اإلمـام  حـرم  سـادن  رسـالة  ـ   10

ّيني لطلب املساعدة. املسؤولني الصفو
11 ـ شعر أبو القاسم قشیري ضّد أحد قّراء الفلسفة.

يي. 12 ـ شعر إمساعیل أمیر خیزي حول العاّلمة حمّمد القزو
بّيـة يف الشـتاء وحـول  ّيـات يقـرأن الروايـات الغر 13 ـ النسـاء القاجار

کريّس التدفئة.
قـراءة  املخطوطـة،  املخطوطـات،  مطالعـة  األساسـّية:  املفـردات 

النصوص.
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استفتاء درباره یک دیگ وققی: نمونه ای از 
استفتاءات دوره قاجاری

یـد، دیگـی را وقـف  کـه هـر گاه ز هلل تعالـی! بیـان فرماینـد 
کند بر جماعت مسلمانان که از آن منتفع شوند، بعد از 
یـد، دیـگ را به جایی رهـن نماید، آیا آن  آن یکـی از ورثـه ز
جماعت را می رسد که دیگ را باز گیرند یا نه؟ و در این 
صـورت، مرتهـن، مطالبـه حق خـود را از راهن می کند یا از 

دیگری؟ بینوا تؤجروا

رهانـت  باشـد،  محکـوم  و  ثابـت  دیـگ  وقفیـت  گاه  هـر 
گـر  ا و  گیـرد،  بـاز  کـه  بایـد  متولـی  و  نـدارد،  صحـت  آن 
متولـی خاصـی نداشـته باشـد یکـی از موقـوف علیهـم باز 
می گیـرد، و مرتهـن حـق خود را رجوع  به راهن می کند و از 

او می گیرد و العلم عند اهلل.

شاه علی یزدی شیعی
، خاتمه نسخه ای شرایع االسالم محقق است  تصویر زیر
کاتـب آن »شـاه  کتابـت شـده اسـت.  کـه در سـال 935 
علـی بـن محمـد یـزدی شـیعی« اسـت. هـم اسـم جالـب 
 ، اسـت، »شـاه علی«، از نامه های دوره صوفیانه این شهر
ی اسـت که بـه تازگی، اوضاع  هـم تعبیـر »شـیعی«. روزگار
به سمت تغییر مذهب رفته و عنوان »شیعی« برای خود 
لقبـی اسـت. در دعـای آخـرش »آلـه و اصحابـه« دارد کـه 
هنوز فضا ایجاب می کرده که اصحاب هم اضافه شـود. 
ایـن یادداشـت  و در  بـوده  کاشـان  ایـن متـن در  کتابـت 
کـه سـه روز بعـد کتابـت متـن، کتابـت حواشـی بـه  گفتـه 

انجام رسیده است.

شعری در باره ناصرالدین، دانش خواهی او و تأسیس دار الفنون و آوردن معلم از اطریش
ی داشـت که از جمله آنها، اشـعار زیر بود.  ی از دوره قاجار دیوانی خطی در مسـجد اعظم دیدم، اشـعار
شـاعر وجه دانش خواهی ناصرالدین شـاه را شـرح داده و عقیده خود را در این باره بیان و از او سـتایش 
یخی اش،  ی هم در شرایط تار کرده است. البته می دانیم ناصرالدین شاه متجدد بود، اما سلطنت قاجار
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یادی آموخت، قرض هایی هم  نکبت ها و مشکالت خاص خود را داشت. سه بار فرنگ رفت، مسائل ز
یختن آب دسـتی در آن  ی دسـت ملـت گذاشـت. قدیمی هـا می گفتـد، چـاه باید خـودش آب بدهد، ر رو

یخ می خورد. . شعر بدی نیست. به درد تار فایده ندارد. تجدد این طور در بین ما آمد، نه آن طور

راد ناصرالدیــــــــن  شــــــــه  بــــــــدادجهانــــــــدار  را  ایــــــــران زمیــــــــن  آراســــــــت  کــــــــه 

کرد بــــــــه دانش جهــــــــان زنــــــــده  کــــــــردبــــــــداد و  فرخنــــــــده  رای  از  شــــــــاد  جهــــــــان 

گرفت شــــــــاهی  تــــــــاج  تخــــــــت  بــــــــر  گرفتچو  ماهــــــــی  بــــــــه  تا  مــــــــه  ز  فروغــــــــش 

ز هــــــــر شــــــــهر دانشــــــــوران را بخواســــــــتنخســــــــت از خــــــــرد کار دین کرد راســــــــت

گهــــــــی بر گماشــــــــت داشــــــــتبــــــــه هــــــــر کار کار آ بســــــــیار  رای  را  آنکــــــــه  فــــــــزود 

دارالفنــــــــون کــــــــرد  بپــــــــا  دانــــــــش  چــــــــو فرمان یــــــــزدان به یــــــــک کاف و نونز 

روم دیبــــــــای  همچــــــــو  یاراســــــــتش  علــــــــومبــــــــه  یــــــــر  ز و رای  و آییــــــــن  بــــــــه 

آمــــــــوزگار مــــــــرد  دانشــــــــی  دیــــــــاربســــــــی  هــــــــر  از  رد  بیــــــــاو ایــــــــران  بــــــــه 

ک پــــــــروس یــــــــش و آلمــــــــان و خــــــــا روسز اطر و  روم  از  و  یــــــــک  بلژ و  یــــــــس  پار ز 

دانشــــــــی هــــــــر  ز  ر  و ای،  پیشــــــــه  کــــــــه هــــــــر یــــــــک بدنــــــــد از در بینشــــــــیزهــــــــر 

ای پــــــــس آنگــــــــه ز هــــــــر تخمــــــــه و دوده ای بــــــــوده  بــــــــا  و  خردمنــــــــد  نــــــــژادی 

ُخرد نبودنــــــــد  چنــــــــدان  کــــــــه  ســــــــپردگروهــــــــی  آمــــــــوزگاران  بــــــــه  شهنشــــــــه 

نمــــــــودبــــــــه هــــــــر ماهشــــــــان در فزایــــــــش نمــــــــود آزمایــــــــش  سالشــــــــان  هــــــــر  بــــــــه 

کــــــــه دانــــــــش بیاموخــــــــت زود برفــــــــزودکســــــــی را  دیگــــــــران  از  جــــــــاه  را  و

افزودشــــــــان زنــــــــد  فرو گــــــــر  فرمودشــــــــاندگــــــــر  شــــــــاد  ای  بهــــــــره  هــــــــر  ز 

کــــــــس بســــــــیار  کــــــــه  برنیامــــــــد  دادرسبســــــــی  خســــــــرو  آن  رد  بپــــــــرو

گــــــــون ســــــــخن ها توانــــــــا شــــــــدندچــــــــو بســــــــیار خواندنــــــــد و دانا شــــــــدند بهــــــــر 

پذیــــــــر دانــــــــش  دانــــــــای  یــــــــرشهشنشــــــــاه  ز و ایشــــــــان  از  فرمــــــــود  کار  بهــــــــر 

یــــــــن گز فرزانــــــــگان  و  مهیــــــــنکلیمــــــــان  دانشــــــــوران  و  دبیــــــــران 
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اشعاری از صفایی خوانساری به خط خودش از سال 1110
ی از صفایـی  ی اشـعار و نوشـته هایی از بـزرگان اسـت، اشـعار کـه حـاو در یکـی از جنگ هـای صفـوی 
، عاشقانه  ی درج شده که به خط همین شاعر در سال 1110 کتابت شده است. همه این اشعار خوانسار
و دارای مضمون های تازه و جالبی است. حیف بود که جایی ثبت نشود، تا وقتی که تا گزارش تفصیلی 
تری از این جنگ بنویسم. تخلص »صفا« نشان می دهد، به رغم آن که در جایی »صفایی زاللی« آمده، 
اشـعار ربطی به زاللی شـاعر قرن یازدهم و معاصر میرداماد و مادح او ندارد. البته که همه می دانند این 
ُجنگ ها چه قدر با ارزشند. از این جنگ، پیش از این، اشعار محمد علیا نصرآبادی را در باره عمارت 
دولتخانه شـاه سـلطان حسـین در کتاب فرهنگ و سیاسـِت عصر صفوی منتشر کرده ام. این جنگ به 

ی می شود.  شماره 14190 در کتابخانه مجلس نگهدار

هو الحکیم
مااز بــــــــس فتاده آتش شــــــــوقت بــــــــه جان ما  که خورد استخوان  آن هما   می ســــــــوزد 

و له
من چشم  دلگشــــــــای  باغ  تو  نیکوی   گردش چشــــــــم تو عین مّدعای چشم منروی 
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]و له[
رادیده هر کس که خــــــــط لعل لب جانان را  یحان  ر خط  و  یاقوت  خط  داند  نســــــــخ 
چون بهم می زند آن شــــــــوخ صف مژگان رامی رسد عین شکست از دو طرف قلب مرا
ز ازل پادشــــــــه کشــــــــور عشــــــــق گشــــــــتن من ســــــــرگردان راداده در رو گرد تو  منصِب 

]و له[
اغیار می ماند کی در دل  کجا عکــــــــس فروغ مهر بر دیــــــــوار می ماندصفای عارضش 
کار می ماندنمی ماند ز دست انداز گردون عاقبت چیزی گــــــــره در  نمی دانم چــــــــرا ما را 
بچنگم از ســــــــر زلف تو گر یک تار می ماندبه قانون محّبت بینوا هرگز نخواهم شــــــــد
گور تو این دستار می ماندبه امیدی بزرگــــــــش می کنی زاهد نمی دانی گنبد بر سر  چو 
از خزان خّط آســــــــیب دارد  گلزار می ماندبهار عارضت  ین  کی در صفا هم تا قیامت 

و له
از حرف غمت تا لب اظهار گشادم / مانند زبان در دهن خلق فتادم

هر که رخسار تو را بوسیده است / گل زباغ زندگانی چیده است
و له صفای زاللی!

یده است ی تو رنگش پدیده است / آهو ز دست شوخی چشمت دو گل از حجاب رو
ی مهر و ماه / در پیش عارض تو خجالت کشیده است صد بار آسمان ز ترازو

و له
گر نگاهت به من زار نیفتد چه غمست / آهوی چشم سیه مست تو در عین رمست

داخل بزم سخن سرزده باید گردید / باورت گر نبود شاهد حرفم قلم است
و له

نرخ متاع نازش از بس که رفته باال / خورشید را شمارد از عاشق هوایی
و له

تا ز ناز آن آتشین خو از سر خونم گذشت / گردن من زیر بار مّنت شمشیر ماند
و له 

ز بس خو کرده با او همچو جوهر / سرم نتواند از تیغش جدا شد
و له

من بعد، من و خط شکن بر شکن تو / دست من و دامان بهار چمن تو
و له

 گاهی شراب نوشد که یاد حق کند / کو محتسب که زاهد ما را نسق کند
و له 

باغ ارم به یک طرف، آن رو به یک طرف / جان جهان به یک طرف و او به یک طرف
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]و له[
رو به آن عارض نیکو کردم / کار با آینه یک رو کردم

تا مگر آه کشم تیر ترا / بدل خویش ترازو کردم
و له

عکس بسیار رو به او دارد / پیش آیینه یار رو دارد
ک اشکم را / آستین، گریه در گلو دارد کرده از بس که پا

آن گل اندام بس که بی دهنست / با لبش غنچه گفتگو دارد
له

ی نگهت با ما نیست از گردش چشمت دل و دین بر جا نیست / هر چند که رو
تیر مژه ی تو آنچنان جا دارد / در سینه ما، که آن سرش پیدا نیست

له
آمد آن شوخ تا به خانه ما / ماه سر زد در آستانه ما

تیر بیداد آن کمان ابرو / می خورد بر دل نشانه ما
از خجالت فرو رود به زمین / بس که بی حاصل است دانه ما

دیده ها شد تهی ز گوهر اشک / حرف عشق تو شد خزانه ما

له
مطلع حسن مطلعست »صفا« / این غزلهای عاشقانه ما

و له
ک پای تو مرا تاج سر است گل رخسار تو باغ نظر است / خا

زندگی خواسته ای از مِن زار / جان من آنچه بود در نظر است
می روم بر سر راهش از خود  / چه کنم زندگیم در گذر است 

کی به بزم تو توانم آمد / من که چون شمع سرم در خطر است
ی خوب تو صفای نظر است دارد از بس که »صفا« چشم برو / رو

له
برق ُحسن او چراغم را دمی روشن نکرد / آنچه با من کرد خطش، مور با خرمن نکرد

در دبستان نکویی درس دلجویی نخواند / چشم من هرگز سواد خویش را روشن نکرد
هر طرف صد کاروان مشک تر دارد خطش / فتنه دور قمر در زیر سر دارد خطش

حسب الفرموده عالی حضرت قبله گاهی مالذی مخدومی مستغنی االلقابی صاحبی مطاعی حاجی 
محمد بیک مّد ظله قلمی گردید 1110
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دو آزاد نامه برای دو کنیزک گرجی از سال 1106 با گواهی عالمه مجلسی

مقدمه
در اواخر دوره صفوی، سـیل غالمان و کنیزکان بود که از گرجسـتان و  افریقا و هند، به ایران سـرازیر می 
ی  ی از اینـان، مخصوصـا افریقایی هـا، تـا اواخـر دوره قاجـار هنوز در خانه های اشـراف قاجار شـد. بسـیار
یـج آزاد شـده، و بـرای آزادی آنهـا آزادنامـه تنظیـم می شـد. ایـن  ی از اینهـا، بـه تدر و جـز آنهـا بودنـد. بسـیار
کار غالبـا بـه توصیـه شـرع، چـه بـه عنـوان کفـاره برخی از گناهان و چـه به صورت یک امر مسـتحب موکد 

صورت می گرفت.

یادی را  که شمار آن ها در  دوره اخیر صفوی فراوان است،   پیش از این و جسته گریخته، آزاد نامه های ز
، بـه طـور معمـول، یـک متـن، بـا ذکـر آیـات و احادیثـی کـه در باره ثـواب آزاد  منتشـر کـرده ام. بـرای ایـن کار
کـردن غالمـان و کنیـزکان اسـت، و ادبیـات ویـژه ای کـه در آن هـا بـکار مـی رود، نوشـته شـده و آزادی فـرد 
اعالم می کرد. به طور معمول، ذیل آن را عالمی گواهی می کند. در اینجا، مرحوم مجلسـی، به خط خود 
ایـن نوشـته را کـه بـرای آزادی یـک دختـر گرجـی کـه به گواهی این متـن، در نیمه دهـه دوم زندگانیش بوده 
ـ حـدودا پانـزده سـالـ  گواهـی کـرده اسـت. قیـد سـال، بسـا برای این بوده کـه بگوید کار مهمی کـرده و از او 
چشم پوشی کرده است. نام آزاد کننده، محمد طاهر شریف وحید، )مجلس نویس دوره اخیر صفوی( 
و نام کنیز »سـوملی گرجیه« اسـت. در نوشـته مرحوم مجلسـی از آزاد کننده به عنوان »حضرة الوزاره« یاد 

شده است.

در واقع هر دو سند مربوط به همین محمد طاهر وحید شریف است که در یک زمان، یعنی ربیع الثانی 
سال 1106 با گواهی عالمه مجلسی تنظیم شده است .

آزاد نامه برای سوملی گرجی
بسم اهلل

، دیـده بصیـرت  ، و مالحظـه خاتمـه سـنین و شـهور الحمـد هلل کـه از ُسـرمه سـلیمانی بینـش عواقـب امـور
یت »َمن  یافـت و بینایـی را مطالعـه صـورت جمیلـه فوایـد نبیلـه حدیـث هدایـت موار و امانـی و چشـم در
کان هلل کان اهلل لـه« حاصـل، و نـور توفیـق کـه رفیـق شـفیق شـاهراه رضـا جویـی اسـت، در خلوتخانـه دل 
صفا منزل نازل گردیده، به توسـط غور و تدّبر و تاّمل و میانجی تعمق و تفکر صراط المسـتقیم نجات و 
ی ـ عّز اسمه، ـ مشاهده دیده طلب و  ی جناب کبرایی بار ی و مدینة السکینه مغفرت و آمرزگار رستگار
معاین بینش مّدعا و مطلب شد که ُمعتق رقاب عباد، و هادی سبل صالح و سداد ـ تعالی شانه و جّل 
برهانه ـ عتق رقبه اماء و عبید را به مضمون ارشاد مشحون »من أعتق َرَقبًة مؤمنًة« وسیله نجات سالکان 
طریق بندگی از حبل مشدود سخط و غضب خود ساخته، و به هدایت و نمایش این راه، طریق تأبینی 
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ی را جهت جمعی که سرمایه این تجارت بی نقصان دارند، ارجای اعتذار پرداخته، و پیرو

 لهـذا محتـاج عنایـت الهـی و منتظـر فیـض رحمـت نامتناهـی، اقـّل عبیـد محمـد ظاهـر شـریف وحیـد، 
»سـوملی گرجیـه« را کـه در اواسـط عشـر ثانـی از اعشـار عمـر و زندگانـی اسـت، خالصـًا لوجـه اهلل الکریم و 
طلبـا لمغفرتـه العمیـم از ربقـه رّقیـت و مملوکیـت آزاد، و به ِصَیغ عربیه و فارسـیه تلّفظ و مشـاٌر الیها را در 

سلک احرار منتظم نمود.

« از آفت نقصان و خسـران مأمـون بوده، نقد مأمول  ن َتبور
َ
امیـد کـه ایـن سـودا بـه مقتضـای کریمه »تجارًة ل

در کیسه حاصل باد.

 حّرره فی شهر ربیع الثانی سنه 1106

لقـد ُشـّرفت باالمتثـال االمـر الصـادر عـن حضـرة الـوزارة العظمـی، الزال منتجعـا لالنـام و ملجـأ للخاص و 
العالم بایقاع الصیغة الشـرعیة للتحریر و االعتاق، نیابة عن الجناب العالی و کتب الداعی لدوام دولة 

القاهرة محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما.

آزاد نامه  برای شاه پری گرجی

آزاد نامـه دیگـری کـه آن هـم از محمـد طاهـر وحیـد شـریف، مجلـس نویـس اسـت مربوط به کنیـزی به نام 
شـاه پـری گرجـی اسـت. ایـن سـند هـم گواهـی مجلسـی عالمـه را دارد و از سـال 1106 پنـج سـال قبـل از 
درگذشـت ایشـان اسـت. هر دو آزاد نامه در نسـخه ای از منشـآت در مجلس آمده اسـت. االن که سـرچ 
ی،  می کردم، چند نمونه دیگر از این آزادنامه ها از همین محمد وحید، یا در مجموعه ای از منشـآت و
در نسخه ای از ملک، در مجله پیام بهارستان شماره 6 )زمستان 88( منتشر شده است. روشن است 

یخ اجتماعی دوره صفوی بسیار سودمند است. که این اسناد، برای شناخت تار

متن این آزاد نامه که باید به قلم خود محمد طاهر باشد، بدین شرح است:

یای واهب  یله جناب کبر چون هر موهبتی از مواهب جلیله، و هر عطیه ای از عطیات جز
مواهـب علیـه و معطـی عطایـای جلیـه ـ تعالـی شـانه ـ را شـکری خـاص و حمـدی مقـرون بـه 
اخالص الزم و متحتم می باشـد که بدون ادای آن با وصف قدرت و توان عذر تقصیر از آن، 
و کوتاهـی از اتیـان بـه آن در دیـوان مرحمت بنیـان فرمانفرمای ممالک ارواح و ابدان و مالک 

رقاب پیر و جوان انواع متفاوة الشأن انسان و حیوان مقبول نخواهد بود.

ـ  جّل  یـت ظاهـری که ُشـمول رحمت بی نهایـت او ی و حّر بنـاًء علـی هـذا گـزارش سـپاس مالکیـت صـور
برهانـهـ  سـرمایه ایـن خاجگـی و مخدومـی جهـت بعضـی دون بعض شـده، و اسـالم فطری خـّط آزادی از 
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دل مملوکیت جهت قاطبه این طایفه ناجیه گردیده، به 
وجـوه الیقـه واجـب می نمایـد، و ازاینجاسـت کـه بعضـی 
از صـدر نشـینان محفـل عبودّیـت و بندگـی و محرمـان 
و  مناجـات  مقـام  در  نزدیکـی،  و  قـرب  الخـاص  خـاص 
دعـا و در هنـگام آرزو و تمنـا فرموده اند که »ال َترفعنی فی 
الّناس درجة اال َحططتنی عند نفسی مثلها، و التحدث 
نفسـی  عنـد  باطنـة  ـة 

ّ
ذل لـی  احدثـت  اال  ظاهـرًا  عـّزا  لـی 

بقدرهـا«، و یکـی از طـرق مختلفـه سـلوک ایـن مسـلک 
محمود و اقسـام متکاثره ی تکاپو و سـپردن این شـاهراه 
ی این نشـأه  غیـر مسـدود، عتـق رقبـه امـاء و عبیـد اعتبار
بی اعتبار اسـت که به وسـیله کفر آباء و امهات به قالده 
بندگـی عرفـی و مـذاّلت شـبه! بـه مـرور دهـور و ازمـان و 
یافته،  معاشـرت و متابعت ارباب ایمان شـرف اسـالم در
بـه مقتضـای صـدق انتمـای »َمـن َتشـّبه بقـوم فهـو منهم« 

در زمره این گروه سعادت پژوه در آمده باشند،

عبیـد،  و  امـاء  رقـاب  مالـک  محتاجیـن  احـوج  لهـذا 
»محمد ظاهر شـریف وحید«، »شـاه پری« گرجی االصل 
را که سـنین عمر و زندگانی را به نصف سـتین، و خود را 
از ظلمـت آبـاد کفـر بـه دار االنـوار دیـن مبیـن رسـانیده، از 
ربقـه ی رّقیـت و بنـد بندگـی آزاد، و بـه مؤدای کالم معجز 
نظـام »فصـرت الیـوم مثلـی الیـوم« بـا خود در رتبـه حریت 
ی سـاخت کـه بـه مضمـون مـا الیـدرک کلـه الیتـرک  مسـاو

ی الزمه .. ایـن دو دولت کبری بی بهره و  کسـار ی ایـن موهبـت عظمی و این خا کلـه یکبـاره از شـکر گـذار
یـه و آزادی از مخاطرات نشـأه باقیه باد تحریرا  قاصـر نباشـد. امیـد کـه موجـب ترفـع درجات میمنه اخیرو

فی شهر بیع الثانی 1106.
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گواهی عالمه مجلسی:
لقد اجریُت علی قانون الشـریعة المقدسـة صیغة التحریر و هی عتاق مفتخرا و مؤتمرا مّمن طار صیت 
فضله و کرمه فی االفاق اعنی الدستور االعظم و الصاحب االفخم مالذ طوایف االمم ملجأ االمراء العظام 
یـد الـدورانـ  مـّد اهلل تعالـی ظـالل فضله و افضالـه علی مفارق  و مفخـر العلمـاء االعـالم وحیـد الزمـان و فر

الخاص و العام مدی االعصار و االزمان.
و کتب الداعی لدوام الدولة القاهره محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما.

آزاد نامه ای دیگر
پیـش از ایـن چندیـن بـار نمونـه از اسـناد آزادنامه ها را در اینجا گذاشـته ام. این اسـناد مربـوط به آزاد کردن 
غالمـان یـا کنیـزکان فراوانـی اسـت که در دوره صفوی، در خانه های اشـراف خدمـت می کردند. آزادی آنها 
معمـوال بـه عنـوان کفـاره برخـی از گناهـان یـا بـه طـور کلـی برای بدسـت آوردن ثـواب بود. متـن حاضر نمونه 
یاد توسط شاه سلیمان صفوی  دیگری از یک آزاد نامه برای یک غالم است که در سال 1105 به احتمال ز
صـورت گرفتـه اسـت. ایـن سـال، آخریـن سـال حکومـت اوسـت. کسـی هـم کـه متـن را تنظیـم کـرده علـی 
القاعده باید عالمه مجلسی باشد که در اسناد دیگر مشابه، نام او آمده است. در این آزاد نامه، اسم غالم 
نیامـده و بـا تعبیـر »فـالن« یـاد شـده اسـت. ایـن نبایـد به این معنا باشـد که متـن حاضر یک نمونه انشـائی 

برای آموزش آزاد نامه نویسی است، بلکه به احتمال به علت دیگری این نام مشخص نشده است. 

بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. الحمـد هلل رب االربـاب و مالـک الرقـاب، و ُمعتقهـا بلطفـه مـن رّق العـذاب، و 
، و شـفیع المذنبین فی  ُمحّررهـا بفضلـه مـن ألیـم العقـاب، و الصلوة و السـالم علی سـّید االرباب و االحرار
، و سلم تسلیما کبیرا کبیرا کارم االخیار الذی بوالیتهم نجی من نجی من النار دار القرار محّمد و عترته اال

الت واضحـة االیات آن اسـت که، چون به مـؤدای کالم  و بعـد باعـث بـر تحریـر ایـن کلمـات شـرعیة الـدال
معجـز نظـام حضـرت خیـر االنـامـ  علیـه و آله افضل الصلوة و السـالمـ  که »من أعتـق رقبة مؤمنة أعتق اهلل 
« عتـق رقبـات موجـب تخلـص از الیـم عـذاب و نجـات از شـداید  بـکل عضـو منهـا عضـوا منـه مـن النـار
عقـاب اسـت، لهـذا قربـًة الـی اهلل و طلبـًا لمرضاتـه و غفرانـه، آزاد و مطلـق العنـان گردانیـدم یـک نفـر غالم 
فالن را، و رقبه او را از ربقه عبودیت مستخلص فرمودیم که ِمن بعد احدی را به علت رقیت و بندگی بر 
عتق مذکور سلطنت نبوده باشد، و مومی الیه در سلک سایر احرار مسلمین منتظم و منسلک است، و 
ه وقع االشهاد، و علی اهلل فی کّل االمور التوّکل و التوّسل و االعتماد، و حّرر ذلک فی رابع شهر 

ّ
بما فیه کل

ذی حجة الحرام من شهور سنه خمس و مائه و الف من الهجره ]1105[ 

لقد شّرفت بایقاع صیغة التحریر و االعتاق َامام الجناب االقدس االرفع االعلی.

وکتبه الداعی لدوام الدولة القاهرة الباهرة السلیمانیة.
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قحطی در اصفهان
بـود،  کـه نزدیـک محـال  بـا آن  از اهالـی چهـار محـال  یکـی 
بدیـن نـوع بیـان حـال می کـرد کـه سـالی در اصفهـان، چنـان 
قحطـی عظیـم اتفـاق افتاد که گدایان ثقبی نان ندیدند مگر 
در قـرص آفتـاب یـا در سـفره اغنیا لیکـن در خواب. و هرگاه 
قصابـی بـه نـدرت گوسـفندی کشـت، بیچاره گان بر سـر هر 
کعبتـش را  کردنـدی و اسـتخوان  قطـره خونـش، هـزار خـون 

کعب الغزال شمردندی

قطعه:
را کـس  کـه  قحطـی  چنـان  اهلل   معـاذ 
گذشـتی نـان  حدیـث  لـب  بـر  گـر  ا

محشـر روز  تـا  نـان  نـام  شـوق   ز 
گشـتی آب  دهانـش  در  دمـادم 

یخی  چند یادداشت تار
ی نسخه ای آمده بود: این چند یادداشت رو

یـخ گرفتـن دولـت روس ترکسـتان را در مـاه ربیـع االول فـی  تار
کریز او را شـخم زده بود،  سـنه 1298 که سـه برج و بارو و خا

، در دو شب دعوای شدید  باروت در میان شخم جا داده بود، از بیرون شهر آق تپه تا به میان شهر دیگر
کـذا[ کـه ترکمـان  کـرده بـود، و شـلیک تـوپ، و شـخم ها را هـم آتـش زده بـود کـه یـک مراتـب طایفـه ظالـه ]
باشـند، بـه یـک مراتـب دیدنـد که سـه مرحله شـهر آتش گرفت، همـه فرار کرده، طایفـه روس ظفر یافته، به 
یختند، هر چه ذکور ]بود[ کشـته شـد، و هر چه گریخت، و زنهای ترکمان اسـیر شـده، مال و  میان قلعه ر

منال آنها را به سرقت بردند. 

جهت یادداشت قلمی شد فی ...

یخ  توار
گان از حالـت  ایـن چنـد کلمـه از جهـت یادداشـت کـه انشـاء اهلل بعـد از مـردن حقیـر باقـی مانـده ]آینـد[

گذشته[ مسبوقیت داشته باشند.  [

یـخ حکومـت سـرکار خداونـدگار اعظـم افخـم روحی فداها در خبوشـان در سـنه 1286 کـه حکمران به  تار
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قوچان شد در کمال عزت و شوکت خداوند برقرار و پایدار بدارد بحق محمد و آله اجمعین. 

یـخ تخـت نشسـتن السـلطان ابـن سـلطان ابـن سـلطان ناصرالدیـن شـاه قاجـار در سـنه 1265 هـزار و  تار
یسـت و شـصت پنج در تخت سـلطنت برقرار شـد. خداوند ان شـاء اهلل پادشـاه اسـالم را تیغش را بّرا و  دو

دشمنش را فنا گرداند بحق محمد و آله اجمعین  

از ستایش شاه تا ستایش مالمحمدرضا مجتهد
از مشـفق اسـترآبادی در  ایـن اشـعار  ]اسـترآبادی[  از مالمحمدرضـا  الواعظیـن،  کتـاب مرشـد  پایـان  در 

ستایش فتحعلی شاه، فرزندش علی شاه، و مالمحمدرضا آمده که جالب است:

من کالم مشفق استرآبادی:

کــــــــه گیتــــــــی ش در تحــــــــت فرمــــــــان بودبــــــــه عهــــــــد شهنشــــــــاه گیتــــــــی ســــــــتان

کــــــــزو شــــــــه  فتحعلــــــــی  گلســــــــتان بودجهانــــــــدار  سراســــــــر جهــــــــان چــــــــون 

بــــــــودخدیــــــــوی کــــــــه ســــــــر پنجه مقدســــــــش! ســــــــلیمان  یر  ســــــــر صفــــــــای 

مــــــــدام کآســــــــتینش  آســــــــتین  بــــــــودفلــــــــک  نیســــــــان  ابــــــــر  چــــــــون  یــــــــز  گهرر

کامــــــــران  شــــــــهزاده  شــــــــاه  نــــــــور مه ظــــــــل ســــــــلطان بودعلــــــــی  که چــــــــون 

مالمحمدرضــــــــا ســــــــنج  بودگهــــــــر  درافشــــــــان  لعلــــــــش  گنجــــــــور  کــــــــه 

او گفتــــــــار  کــــــــه  مجتهــــــــدی  بــــــــودمهیــــــــن  تابــــــــان  مهــــــــر  چــــــــون  برآفــــــــاق 

لقب مرشــــــــد  خــــــــاص  دفتــــــــر  ایــــــــن  کــــــــز ارشــــــــادش عالــــــــم بســــــــامان بــــــــودبر 

شــــــــاهوار در  از  نمــــــــود   بــــــــودمکلــــــــل  درخشــــــــان  انجــــــــم  ماننــــــــد  کــــــــه 

دستوری عجیب برای نوشتن در روی عقیق
هو

در نوشتن بر عقیق بیارند
ی برگ عرعر هر دو را همچو مسـکه بسـایند، آنگاه به سـرکه تند کهنه هر دو را  ی سـاج سـفید و قدر قدر
حل کنند. هرچه خواهند بر عقیق بنویسند، و بگذارند تا خشک شود، و در کوره آتش نرم برند تا خوب 
ک کنند. آنچه نوشـته باشـند  گرم شـود. چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند. چون سـرد شـود دارو از آن پا

کم همچو سیم پیدا شود. و این هنر از جمله عجایبات است. واهلل الحا
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در ُجنگی که متن باال بود )7387 دانشگاه(، و اصلش صفوی است، این شعر هم از موالنا حیدر آمده 
بود:

کردترک آن شــــــــوخ ســــــــتمگر به جفا نتوان کرد نتــــــــوان  وفا  ترک  کنــــــــد  که  جفایی  به 

کردشــــــــمه ای با تو ز درد دل مــــــــا نتوان گفت از محنت ما نتوان  تو  ســــــــخنی پیش 

گفت و گوی غــــــــم او در همه جا نتوان کردحــــــــال راز دل خود با همه کس نتوان گفت

دردیست هجران  ز  غمدیده  حیدر  دل  که بجــــــــز وصل تواش هیــــــــچ دوا نتوان کرد در 

کردگــــــــر تو بیداد کنــــــــی کس نکنــــــــد داد از تو ر تو دشــــــــنام دهی غیر دعــــــــا نتوان  و
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نامــه کلیــدار حرم امام حســین علیه الســالم بــه یکی از 
مقامات صفوی برای درخواست کمک

متـن زیـر از زبـان کلیـدار حـرم امام حسـین علیه السـالم، 
سید نصراهلل نامی، خطاب به جبه دار باشی )از مقامات 
دولـت صفـوی( نوشـته شـده و ضمـن آن آمـده اسـت کـه 
او در بـالد مخالفیـن، گرفتـار شـداید شـده و بـه اصفهـان 
پنـاه آورده اسـت. مدتهـا در ایـن شـهر مانـده و کسـی او را 
درنیافته است. او این نامه را برای جبه دار باشی نوشته، 
به امید آن که به او توجه کند. تنظیم کننده متن خودش 
نبوده، و یک ایرانی آن را نوشته است و شعر آخر را هم با 
آنچه در دیگر منابع آمده، متفاوت ضبط کرده است. به 
یخی خوبی دارد. اصل  هر حال به نظر می رسد ارزش تار
آن در ُجنگی است که محتوای آن، در دوره شاه سلطان 

حسین در ایران و هند فراهم آمده است.

مـن منشـآت کاتبـه علـی حسـب التماس سـید النجیب 
سید نصراهلل کلیددار کربال لجّبه دار باشی

المتمسک بلطف االله خادم حضرت سید الشهداء سید 
نصـراهلل، یعـرض لمقامکـم الرفیـع و مرحمتکـم الوسـیع و 
لطفکم الشامل للشریف و الوضیع: إنّ داعیکم لما ادرکنی 
مـن بـالد المخالـف محـن و شـداید مـن سـموم تخالـف 
العواصـف، ألهمنـی اهلل تعالـی أن اذهب الـی بالد االعظم، 

کما وقع علیکم بالبالد المعظم، خصوصا بالد الذی فیه سلطان کرم و الرکن االقوم ملجاء السالطین معین 
االثنا عشریه فی العالمین. فلما استشرت بذلک و عزمت متوکال علی ذلک ترکت االقرباء و االوطان الی أن 
دخلـُت بلـدة دار االمـان االصفهـان. ثم مضی علّی الشـهور و االیام، و لم یتوجه أحـٌد الّی من االنام، و ضاقت 
علـّی االرض طـّرا،  و اهـل االرض مـا عرفـوا دوائـی حتـی انقطع من کّل رجایـی، و لکن علمُت أّن البالد الیخلو 
من العباد الذین فیهم الصالح و السداد و ینبوع المروة و الوفاء ملجأ المساکین و الفقراء و معین العجزة و 
الضعفاء، بل مالذ الوزراء و االمراء الذی مصداق قوله تعالی »الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصالة و آتوا 
ی قلبی بالعرض الیه، الّن العرض علی أهل اهلل، هو عرٌض علیه، فقصدتک زاد 

ّ
الزکاة و أمرو بالمعروف« فتسل

ک اهلل فی العالمین و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین.  اهلل توفیقاتک و شّد اهلل تأییداتک و ابقا
بحاجتــــــــی نــــــــاج  معــــــــن  جــــــــوَد  فمالــــــــی الــــــــی معــــــــن  ســــــــواک شــــــــفیع ایــــــــا 



آینۀ پژوهش  191
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
140نسخه خوانی 27

شعر ابوالقاسم قشیری علیه یک فلسفه خوان
منازعات فرقه ای در دنیای اسالم، یکی از مهم ترین عوامل به فرسایش کشیدن توان جهان اسالم بوده 
و هسـت. ایـن منازعـات، نخبـگان را کـه می توانسـتند موتـور محرکـه جامعـه اسالمی باشـند، بـه جـان هـم 
می انداخـت و چنـان کـه شـاهدیم کمتـر عالمـی اسـت کـه ردی و ایـرادی علیه این و آن ننوشـته یا کسـی 
او را بـا ردیـه نویسـی خـوار نکـرده باشـد. یکـی از منازعـات، جـدال صوفیان و فیلسـوفان اسـت. در تصویر 
باال، مطلبی به خط عالءالدین سمنانی است که  در باره ابوالقاسم قشیری نقل کرده است. در این متن 
، وقتـی دیـده اسـت کـه یکـی از اصحابش به درس فلسـفه می رودـ  امام الحرمیـن یا عمر خیام. از  آمـده: او

ی اعتراض این شعر را گفته است:  رو
قطعنا االخوة عن معشر / لهم مرض من کتاب الشفا

فلما استهانوا بأقوالنا /رجعنا الی اهلل حتی کفی

فماتون علی دین رسطالیس / و عشنا علی ملة المصطفی

ی از کتاب شفا شده بودند ]جالب  ی را با گروهی قطع کردیم، چون گرفتار بیمار می گوید: ما رابطه برادر
ی شده است[ / وقتی دیدیم که اقوال و آرای ما را  است که می گوید از کتاب شفا، گرفتار مرض و بیمار
ی بـه خـدا کردیـم تا او ما را بسـنده باشـد  / آنان بر دین ارسـطو مردند، و ما  مـورد اهانـت قـرار می دهنـد، رو

بر ملت مصطفی زندگی کردیم
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شعر اسماعیل امیرخیزی در باره عالمه محمد قزوینی
ینـی در ششـم خـرداد 1328 درگذشـت، دانشـمندی بـزرگ و یگانـه کـه از اسـطوره های  عالمـه محمـد قزو
تحقیق و پژوهش در ایران است. مردی که هم میراث کهن را خوب می شناخت و هم روش های تحقیق 
و تدقیق جدید را خوب می دانست. در میان تصاویر نسخه ها، به دفتری از اشعار اسماعیل امیرخیزی 
ینی«  یخ وفات مرحوم عالمه محمد قزو )م 27 بهمن 1344( برخوردم که یکی از آنها عنوان »مرثیت و تار
داشـت. امیرخیـزی بـه دلیـل نقشـی کـه در حـوادث مشـروطه دارد، بویژه به عنوان منشـی سـتارخان، و نیز 
ی هم از منتشر شده، اما چنان که در شرح حالش آمده،  همراهیش با خیابانی، شناخته شده است. آثار
ینی، شـاید در همانجا منتشـر  ی در باره قزو بیشـتر اشـعارش در مجله ارمغان انتشـار یافته اسـت. شـعر و
یخ درگذشـت  « ص 361 آمده اسـت، هر چند به اشـتباه تار شـده، امـا چهـار بیـت آن در »نثـر دوره قاجـار
ی که  ینی شامل 23 بیت است و از دستکار ینی 1326 نوشته شده است! شعر امیرخیزی در باره قزو قزو
ی آن شـده، پیداسـت که نسـخه اصل خود امیرخیزی اسـت. چندین بیت و مصرع خط خورده و به  رو
« در  ینی اسـت که »هـو الغفور یخ درگذشـت قزو گونـه ای دیگـر نوشـته شـده اسـت.  آخریـن بیـت، ماده تار
ی، یعنی در دهم خرداد 1328 سروده شده است. آورده است. این اشعار چهار روز پس از درگذشت و

هو الغفور
[ / آن سـاغری  بشکسـت سـنگ حادثه روزگار کور ]در حاشـیه: بشکسـت سـنگ کینه چرخ از سـر غرور

که بود پر از باده طهور
ک هور آدینه روز ششم خرداد نیمه شب / شد زیر ابر تیره نهان تابنا

گوار حادثه و سوگ جان گزای / شد بر فلک ز پیر و جوان ناله و شور زین نا
ماتمسرای غم شد و کاشانه عزا / هر جا که بود بزم سرور و سرای سور
آوخ از آن کفایه ادیب بزرگوار / کز رفتنش برفت ز دل شادی و جسور

ینی آن محمد عبدالوهاب پور ساالر کاروان ادب رهنمای فضل / قزو
مجموعه فضائل و گنجینه ادب / عالمه محقق و داننده ی فکور

کر و صبور ک درون شا دانا و ستوده خصال و کریم طبع  /فرخنده رای و پا
چون ابر فیض بخش و چو خورشید نوربخش / چون عقل فّر خجسته و چون عشق پر ز شور

ی / بر پیروان علم و ادب مایه ی سرور عالمه ای که بود بیان بدیع و
ی ز آفتاب  ماهند گر جهان به مَثل، او ُبد آفتاب ]در حاشیه: دانشوران چو ماه و محمد چو آفتاب[ / آر

کند ماه کسب نور
شرح مقام شامخ استاد و نظم من  / خود داستان کندن کوه است و جنگ مور

ای آسمان نگون شوَدت طاق نیلگون / در خرگهت پدید شود آیت فتور
]حاشـیه: اما تو را  بـا مردمـان نیـک جهانـت جفـا ز چیسـت / امـا تو را َنه شـفت در غم اسـت، و نی شعور
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 ] نه رحم بکار است و نی شعور
آزادگان ز دست تو دارند شکوه ها / از روز آفرینش تا ساعت نشور

یا رب چه شد که بلبل سرای گلستان / دیگر نمی کند به سوی گلستان عبور
پنجاه سال بیش همی خواند خلق را  / نزدیک خویش از جرگه؟ رفت خود به دور

ی حریم قدس به خلوتگه حضور پوشید چشم از همه یاران و دوستان / شد ز
یک دشت از جهان و ازو ماند یادگار / پس نامه های نو چو داود از زبور

سوز فراق بین که دل داغ دیده را / آتش همی رود به سر از سینه چون تنور
گر خیال چیستیم به دل خطور دیوانه وار دامن صحرا گرفتمی / کردی ا

کنون به ماتمش رود از دیده سیل خون / در خون دل همی زنم این نقش بر سطور ا
» گه ندا رسید ز هاتف »هو الغفور یخ سال مرگش پرسیدم از خرد  / نا تار

تهران 10 خرداد 1328  

زنان قاجاری، در زمستان و پشت کرسی، رمان های فرنگی می خواندند
یـس از  سـو  اوژن اسـت کـه در اختیـار خانـواده معیـر  یادداشـتی در پشـت نسـخه ای از کتـاب اسـرار پار
الممالک بوده اسـت. در این یادداشـت کوتاه اما با ارزش، نکاتی در باره ترجمه رمانهای فرنگی در دوره 
ناصـری، عالقـه زنـان بـه خوانـدن ایـن رمانهـا، و جلسـات زنانـه زمسـتانه پشـت کرسـی  در میـان خانـواده 
ی برای مطالعه آمده که جالب اسـت. در  پایان، نویسـنده یادداشـت از سـیلی که در سـال 1374  قاجار
یادی از مردم در امامزاده داود طعمه سیآلب شده اند، یاد کرده که گزارش دست اولی  ق آمده و تعداد ز

است. متن یادداشت این است:
که بنده نه ساله بوده، و پدرم دوست محمد خان  در سال یک هزار و سیصد دو قمری  ]1302[
معیر الممالک به فرنگسـتان رفته بود، و مسـافرتش سـه سـال به طور انجامید، مادرم عصمت 
الدوله محترمه ترین دختر ناصرالدین شاه میل مفرطی داشت به خواندن قصص و حکایات. 

در آن زمان، از رمانهای فرنگی در تهران ترجمه نمی شد و به طبع نمی رسید. محمد حسن خان اعتماد 
یـخ و قصـص فرنگـی ترجمه  السـلطنه وزیـر انطباعـات رئیـس دارالترجمـه دولتـی بـود و بـه امـر شـاه از توار
می کرد و به عرض می رسانید. از جمله این کتاب روکف بود. زن اعتماد السلطنه، اشرف السطنه، چون 
میـل مـادر مـرا بـه ایـن قسـم کتـب می دانسـت، بـرای مـادرم فرسـتاد کـه بخوانـد. چون کتـاب مفصـل بود و 
خواندنش به طول می انجامید، علی هذا مادرم کتاب را اوراق کرده به ُکّتاب عدیده داد، در زمان قلیلی 

استنساخ شد. علت اختالف خطوط در کتاب این است. 

در اطراف مادرم، همیشه از شاهزاده خانمها و خانم های محترمه دیگر و پیرزن های خوش صبحت ده 
پانزده نفر بودند. در زمسـتانها کرسـی بزرگی که در اطاق آئینه می نهادند، همه در اطراف کرسـی نشسـته 
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بـه صحبت هـای شـیرین و خوانـدن کتـاب وقـت عزیز را می گذراندنـد. )وای بر امـروز و تفریحات امروز و 
عبـارات دلخـراش مهـوع کـه در مجالـس امروز بر پا می باشـد( )نعوذ باهلل(. این کتاب را در آن زمان مادرم 
می خواند. به این معنا که یکی از خانمها می خواند، پس از خسته شدن دیگری می خواند، و در ضمن 
خوانـدن تحقیقـات می نمودنـد کـه بسـیار شـنیدنی و لذیـد بـود. بعضی اوقـات هم بنده در گوشـه ای قرار 

ی شیرین تر و بهتر از آن نمی شد.  گرفته و گوش می دادم ولی چیزی نمی فهمیدم. روزگار

در این روزها که سـال یک هزار و سـیصد و هفتاد و چهار قمری ]1374ق[ می باشـد، کتابهای خود را زیر 
و رو می کرده، به این کتاب برخورده، آوردم برای خواندن. در زیر کرسی شبها می خوانم تا این که تمام شد. 
کتاب بسیاری قوی است. قسمت های بسیار شیرین خواندنی دارد. ولی به نظر بنده دو عیب دارد. یکی 
یاد آورده که انسان گیج شده و نمی تواند به ذهنش بسپارد و دیگر حشو و  این که قسمت های مختلف ز
یاد دارد و ابدا لزومی ندارد. مولف گویا قصدش قطور بودن کتاب بوده است. مثال صحبت بین دو  زواید ز
نفـر را کـه هیـچ موجـب نـدارد، خیلـی به درازا کشـیده، و دیگر در شـرح دادن وضع یک اطاق یـا یک داالن و 

یادی به نظر می آید که خواننده هر گاه میل به خواندن کرد، خواهد فهمید. چه عیش می کنم.  غیره که ز

این بنده فعال به سن هفتاد و هشت شمسی رسیده ... امسال تابستان و پاییز غمگین گذشت که هیچ 
یـد کـه سـیل عظیـم حرکـت کـرده، امامـزاده داود که معرکه شـد.  ی بار سـابقه نداشـت. در کوهسـار بـه قـدر
یاد رفته بودند، همه جا را خراب، و قریب دو هزار نفر طعمه سیل شدند و در  چون تابستان ]بود[ و زّوار ز
حدود اوشان هم خرابی بسیار کرد. تلفات بسیار اندک بود. اغلب شهرها هم مبتال به سیل های سخت 
ید. پروردگارا به تو  و تلفات سخت بودند. در طهران بیست روز رنگ آفتاب را کسی ندید و غالب می بار

پناه می بریم در این حوادث. دو ستعلی معیری.


