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Abstract: In the present article, the author
has examined the text of several manuscripts as
the twenty-ninth section of the series entitled Reading Manuscripts. These texts are as
follows:
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یا که اندر عبارت ترکی /بش یوز آلتون دویست دینار است!
در یک یادداشت پشت نسخهای آمده است:
در ماه ذیقعده  1299جناب مستطاب سیدالفقهاء و المجتهدین حاجی سیدمصطفی به عزم دیدن
در بندهمنـزل تشـریف آوردنـد .پـس از صحبتهـای متفرقه ،دو خروار شـالی به رسـم التفات و تکلف به
مباشـر سـلطان داده ،در وجه راقم برات فرمودند .مباشـر یک بار از چهار بار را داد ،باقی را نداد .واقعه را
به این طرز به سمت جناب معظمالیه رسانیدم ،در مکتوبی که به ایشان نوشته بودم و آن این است:
عرض میشود که رودکی! که از جمله شعرای ترکستان و ندیم سلطان بایقرا ابن عمر شیخ بن صاحبقران
بوده ،چون شاهزاده در بلخ جلوس کرد ،پانصد دینار به انعام وی قرار داد .پروانچی یعنی میرزا ،دویست
دینار ثبت نمود ،مولینا این قطعه را گفته ،نزد شاهزاده فرستاد:
دوس ـ ـ ـ ـتنواز

آن جهانگیــــــــر کــــــــو جهانــــــــدار اســــــــت

شـ ـ ـ ــاه

دشـ ـ ـ ــمنگداز

ِبش یـ ـ ـ ــوز آلتـ ـ ـ ــون به مـ ـ ـ ــن نمـ ـ ـ ــود انعام

لطف ســــــــلطان به بنده بســــــــیار اســــــــت

سـ ـ ـ ــیصد از حمل غایب اسـ ـ ـ ــت اکنون

در براتــــــــم دو صــــــــد پدیــــــــدار اســــــــت

یـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه بنـ ـ ـ ــده غلـ ـ ـ ــط شنیدسـ ـ ـ ــتم

یـ ــــــا کــــــــه پروانچــــــــی غلــــــــط کار اســــــــت

یـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ــدر عبـ ـ ـ ــارت ترکـ ـ ـ ــی

بش یــــــــوز آلتون دویســــــــت دینار اســــــــت

شاهزاده بعد از مطالعه خندید و گفت :بش یوز التون هزار دینار است و فرمود هزار دینار به او دادند.
حاال مضمونی شبیه این مضمون نظر حقیر آمده و آن این است:
سـ ـ ـ ــیدالفقهاء

ب ـ ـــــه مباشــــــــر کــــــــه مــــــــرد دیندار اســــــــت

قبـ ـ ـ ــض

فرمـ ـ ـ ــود

قبـ ـ ـ ــض او را کـ ـ ـ ــه بنـ ـ ـ ــده خـ ـ ـ ــود خواندم

نظــــــــرم هســــــــت کان دو خــــــــروار اســــــــت

نرسـ ـ ـ ــیده بـ ـ ـ ــه غیـ ـ ـ ــر یـ ـ ـ ــک بـ ـ ـ ــاری

ای ـــــــن مباشــــــــر مگــــــــر ز اشــــــــرار اســــــــت

یـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه آقـ ـ ـ ــا نوشـ ـ ـ ــته بـ ـ ـ ــود غلـ ـ ـ ــط

یا کــــــــه خواننــــــــده خود غلط کار اســــــــت

یـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ــدر عبـ ـ ـ ــارت عجمـ ـ ـ ــی

هر دو خــــــــروار قبــــــــض یک بار اســــــــت!

آقـا پـس از مطالعـه ب هجـز مرحبـا و احسـنت چیـزی نفرمود .جای آن داشـت که یک بـار را پس بگیرند .اگر
میفرمود پس میدادم.
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گفتنی است که شعر اول ربطی به رودکی ندارد ،بلکه از برندق بخاری است( .بنگرید به :تذکرة الشعراء
دولتشاه سمرقندی ،چاپ لیدن ،ص )372
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اعتنای حاکمان خراسان دوره قاجار به تاریخ بیهقی
یادداشت زیر در انتهای نسخهای از تاریخ بیهقی متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ش)7672
آمده است .این یادداشت از سال 1288ق نشان از توجه حاکمان وقت خراسان به این تاریخ بسیار
ارجمند است .حیف که این کتاب ناقص به دست ما رسیده ،اما همین مقدار نشاندهنده بلوغ علمی
دانشمندان بزرگ ما از جمله بیهقی است که تاریخی با این بلندای رتبت برای ما به یادگار گذاشته است.
این یادداشت عالقهمندی ،استنساخ و نیز اخالقیات حاکم بر کتاب را در آن برهه تاریخی نشان میدهد.
این کتاب مبارک در تاریخ یکهزارودویستوهشتادوهشت در عرض اقدس از روی نسخهای که نواب
ابوتراب میرزای میرآخور داشـت ،استنسـاخ شـد .اصل نسـخه مغلوط بود .کاتب هم قدری غلط افزوده.
افسـوس کـه تمـام مجلـدات ایـن تصنیـف در دسـت نیسـت و مـن از امیراالمـرا العظـام امیرحسـینخان
شـجاعالدوله زعفـرا نلـوی ایلخانـی کـه بـا مـن دوسـت یـکدل یکجهـت بـود ،شـنیدم که فرمـود :تمامت
ایـن تصنیـف ،مـن بـه خـط قدیـم از آغـاز تـا انجـام داشـتم .نـواب کامیـاب اشـرف امجـد حمـزه میـرزای
حشـمتالدوله در حکومـت خراسـان از مـن خواسـته ،پیشـکش نمـودم .حـق آن اسـت کـه در تاریـخ
آلسبکتکین بهتر از این تألیفی نشده است .ای کاش هم ه مجلدات آن بدست میافتاد و استنساخ
میشد و این گنج نهانی آشکار میگشت .ابوالنصرشیبانی فتحاهلل.
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یادداشت دوم
در هزاروسـیصدویک هجری بدارالخالفه تهران از حسـن ابن علی صنیعالدوله وزیر انطباعات شـنیدم
که من تمامت این نسـخه را که شـجاع الدوله گفته اسـت ،در نزد یکی از پسـران حشـمتالدوله شـنیدم
که هست و خواستم و او از دادن و استنساخ آن مضایقت نمود.

یادداشتی از یک جرجانی درباره اورنگ زیب و اورنگآباد در
سال 1054
یادداشت زیر چنانکه از محتوایش آشکار است ،در پایان کتابت نسخهای است شامل چهار کتاب:
مفتاح الفالح ،عدة الداعی ،مکارم االخالق و اعتقادات صدوق.
در وقتی که شاهزاده عالم و عالمیان سلطان اورنگ زیب بهادر فقیری اختیار کرده بود و بنده حقیر در
بهترین بالد دکن ،یعنی اورنگآباد تعینات مرزایی میرزامحمد که دیوان صاحب ما بود شده؛ چون خبر
فقیرشدن صاحب رسید ،پریشانی بسیار روی داد و بنده توکلت علی اهلل و الحول و القوة اال باهلل بر زبان
جـاری سـاخت و بتوفیـقاهلل شـروع در کتابـت کـرد از غـره رجبالمرجـب تـا سـلخ شـهر رمضانالمبـارک
کتابـت مفتـاح الفلاح و عـدة الداعـی و مـکارم االخلاق و اعتقـادات ابـن بابویـه اتفاق افتـاد .امید از کرم
الهی آنکه توفیق مقابله و مطالعه میسر شود بمحمد و اله.
گر بهم بـ ـ ـ ــرزده بنی خط مـ ـ ـ ــن عیب مکن

که مرا گــــــــردش ایــــــــام بهم برزده اســــــــت

تاریخ اتمام کتابت این است:
تمـت الکتـاب بعـون الملـک الوهـاب فـی یـوم االربعـاء سـلخ شـهر رمضانالمبارک سـنه اربع
و خمسـین و الـف  1054علـی یـد عبدالضعیـف الجانـی محمـد شـریف ابـن مـوال جنابـی
الجرجانی .ح ّرم یده علی النار .

پزشکی سن�تی حیوانی :خواص پزشکی اجزاء بدن شیر
یکـی از انـواع پزشـکیهای سـنتی ،پزشـکی حیوانـی اسـت ،نوعـی از پزشـکی اسـت کـه تمرکـز آن روی
مصـرف اجـزای حیوانـات بـرای درمـان بیمار یهاسـت .در اینجا بحث عطـاری و علوفهجات و گیاهان
نیسـت ،بلکـه بحـث از ایـن اسـت کـه پوسـت و مـوی و گوشـت و فضلـه و  ...یـک حیـوان در درمـان چـه
نـوع بیمـاری بـه کار میآیـد .در ایـن زمینـه کتابهای زیادی وجود دارد .شـاید اصل آنهـا از جای دیگری
آمده باشـد ،اما در تمدن مسـلمانی هم به آن توجه میشـده اسـت .یکی از معروفترین آنها کتاب حیاة
الحیـوان دمیـری اسـت کـه دایـرة المعارفـی از شـناخت حیوانـات و از جملـه خـواص اجـزای آنهاسـت.
خالصه ترجمهای از این اثر در زمان صفوی به فارسی درآمد.
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در اینجا نمونهای از آموزههای آن را درباره کاربرد اسـتفاده از اجزای «شـیر » ،یعنی همان سـلطان جنگل
از نسخهای با عنوان خواص الحیوان که ترجمه گونهای از حیاظ الحیوان است ،تقدیم و نقل میکنم.
نویسنده در همان آغاز کتاب درباره «اسد» گوید:
به فارسی شیر و به ترکی اصالن نامند .موضع او اکثر  ،بیشهها بود و از غلبه حرارتی که دارد،
دایـم محمـوم اسـت .گوشـت او حـرام بـود .از اسـتماع صوت او نهنگ بمیـرد و هر کس پیه او
را به جمیع بدن طال نماید ،سباع از وی گریزان شود.
ّ
اگر پوست او را به شرطی که موی داشته باشد ،بر کودک بندند تا حد بلوغ او را از صرع نگه دارد.
اکل زهره او حل معقود نماید به تخصص که قمر زایدالنور بود.
در هر موضعی که از موی او بسوزانندُ ،سباع از وی گریزان شوند.
گوشـت وی عالـج فالـج بـود و ا گـر قطعـهای از پوسـت او در صندوقـی گذارنـد ،البسـه و امتعـه را از ضـرر
َ
سوسه و ا َرضه ایمن دارد.
نشستن بر پوست او دفع بواسیر و نقرس نماید.
هر که پیه پیشـانی او را بر روغن گل مخلوط سـاخته بر روی مالد ،مهابت او در دل ملوک و سـایر مردم
واقع شود.
اکتحال َزهره او تحدید بصر نماید.

دندان او را اگر کسی با خود دارد ،حیله هیچ ّ
محیلی بدو اثر نکند و به شب از آتش گریزان شود.
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زندگینامه خودنوشت استاد محمود شهابیخراسانی
در شـب یکشـنبه غره جمادیاالولی از سـال  1321هجری قمری در شـهر تربت حیدری تولد یافته ،آباء
و نیاکان او تا چند پشت همه از عیون اهل علم و اجتهاد و کموبیش دارای آثار نفیس علمی بودهاند.
مقدمات علوم ادب و منطق و مقداری از فقه و اصول را در همانجا تحصیل و پس از آن برای تکمیل
بـه مشـهد کـه در آن اوقـات بهتر یـن مرکـز تحصیل علوم دینی و معارف شـرقی میبودّ ،
مشـرف گشـته و در

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

مرحـوم ادیـب نیشـابوری از اسـتادان علـوم ادب و سـید بزرگـوار مرحـوم آقابـزرگ ،حکیـم وارسـته مشـهور
از اسـتادان فلسـفه و محقـق نحر یـر مرحـوم آیـتاهللزاده خراسـانی (میرزامحمـد فرزنـد مرحـوم آخونـد
مالمحمدکاظم خراسانی صاحب کتاب کفایة االصول) از استادان فقه و اصول او بشمارند.
در سال  1305شمسی ( 1345قمری) به اصفهان رفته و چند سال در محضر علمی فحول دانشمندان
آنجا مانند مرحوم خاتونآبادی (حاج میرمحمدصادق) و مرحوم آخوند فشارکی (مالمحمدحسین) بار
دیگر یک دوره خارج فقه و اصول را استفاده کرده است.
در سـال  1309شمسـی ( 1349قمـری) چنـد مـاه در قـم اقامـت داشـته اسـت .بیشـتر اوقاتـش در آنجـا بـه
تدر یـس فلسـفه و فقـه و اصـول مصـروف میبـوده اسـت .گاهـی نیـز بـه محضـر درس مرحـوم حائرییزدی
حضور مییافته است.
به طور خالصه در سن بیستوپنج سالگی بیشتر از استادان و مراجع تقلید به اجتهاد او در علم فقه و
اصول تصدیق داشته و به اصطالح «اجازه اجتهاد» به او دادهاند و بیشتر کتب فلسفی و فقه و اصول را
بارها تدریس کرده و عده زیادی از طالبان علوم دینی و معارف شرقی چه در خراسان و چه در اصفهان
و چه در قم و چه در جاهای دیگر از مجلس درس او بهرهمند شدهاند.
از سـال  1310شمسـی ( 1350قمـری) کـه مدرسـه مرحـوم میـرزا حسـین خـان سپهسـاالر بـه وزارت فرهنـگ
واگذار گردید و در آغاز به نام مدرسه عالی سپهساالر و از آن پس به موجب قانون تأسیس دانشگاه ،به
نام دانشـکده معقول و منقول خوانده شـد ،در آن مدرسـه به تدریس مشـغول شـد .از سـال  1319تصدی
کرسـی اصـول و قواعـد فقـه کـه از مـواد تدریسـی سـال سـوم قضایـی دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی و
اقتصادی میباشد ،به عهده او موکول گردید و در عین حال غالب اوقات برای اهل علم و طالب علوم
قدیمه به طور آزاد نیز فلسفه و فقه و اصول تدریس میکند.
از آثار او چند کتاب زیر یاد میشود:
 .1رهبـر خـرد :ایـن کتـاب در سـه قسـمت (منطقیـات ،طبیعیـات و الهیات) مشـتمل میباشـد .قسـمت
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منطقیات آن در سال  1313به چاپ رسیده است.
 .2خردسـنج :این کتاب هم مشـتمل بر همان سـه قسـمت میباشـد و به زبان پارسـی سـره نگارش یافته
ً
است .منطقیات آن تقریبا در  14سال پیش تمام شده ،لیکن به چاپ نرسیده است.
 .3الظل الممدود فی امهات مباحث الوجود :این کتاب چنانکه از نامش مستفاد است ،به زبان عربی
و درباره یکی از مهمترین مباحث فلسفه اعلی میباشد.
 .4مسـرح الفـواد :ایـن کتـاب نیـز عر بـی و در شـرح حـال میردامـاد و عقایـد خاصـه فلسـفی و فقهـی او
میباشد.
 .5اجراء الفلک فی تفسـیر سـوره الملک :این کتاب که عربی و به اسـلوب ذوق عرفانی در تفسـیر سـوره
مبارکه ملک نوشته شده است.
 .6رسـاله در وجـود :ایـن کتـاب بـه ز بـان پارسـی نوشـته ،اول بـه موجـب قانـون تأسـیس دانشـگاه بـه عنوان
رساله دکتری نوشته شده و به تصویب رسیده است.
 .7منطق :چنانکه از نامش معلوم است در فن منطق میباشد .کتابی است از رهبر خردمند مختصرتر
و در سال  1317چاپ شده است.
 .8ترجمـه کتـاب محمـد(ص) المثـل الکامـل کـه چنـد سـال پیـش بـه چـاپ رسـیده و بـه نـام عظمـت
محمد(ص) اشتهار یافته است.
 .9تقریرات اصول :چاپ شده است.
 .10قواعد فقه :در دست طبع است.
 .11تفسـیر ایمـان :ایـن کتـاب ضمیمـه مجلـه ایمـان (که چندی اسـت به قلم نگارنده آن را تأسـیس کرده
و هشـت شـمارهاش تـا کنـون انتشـار یافتـه اسـت) میباشـد کـه بهتدریـج در هر شـماره آن قسـمتی چاپ
میشود.
 .12تار یـخ ادوار فقـه :ایـن کتـاب بـرای تدر یـس در دانشـکده معقـول و منقـول تهیـه شـده و از آغـاز افتتاح
آنجا ( )1312-11در آن دانشکده تدریس شده است.
در خاتمه یادآور میشود آثار دیگر نیز خطی یا چاپشده از اینجانب هست ،از قبیل مقدمه روانشناسی
شـیخالرئیس پورسـینا و مقدمه کتاب نهایة المطلوب منسـوب به وی و ترجمه مبدأ و معاد او و ترجمه
الهیئـة و االسلام و ترجمـه فـاروق یکـم و رسـاله بیـم و امیـد و غیر اینها که نامبردن آنهـا را در این نامه زائد
میداند و به آنچه برشمرده است ،اکتفا میکند.
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تواریخ زندگی شیخ ابراهیم زنجانی
اغلب شـیخ ابراهیم زنجانی (م )1313را به نقشـش در محکمه شـیخ شـهید فضلاهلل نوری میشناسیم.
طی سالهای پس از انقالب ،بخشی از خاطرات وی منتشر شد و کتابی هم مرحوم ابوالحسنی درباره
او نوشـت .قرار بود [اگر درسـت شـنیده باشـم] آقای شـهبازی هم مجموعهای درباره وی منتشـر کند که
اگر هم منتشـر شـده ،بنده ندیدهام .شـماری از دستنوشـتههای او شـامل تألیف ،ترجمه ،شـرح حال،
خاطـرات و یادداشـتها در مجلـس هسـت .در پشـت یکـی از اینهـا تواریـخ زندگـی وی ،بیشـتر شـامل
تار یـخ والدت و وفـات بسـتگان و فرزندانـش آمـده اسـت .البتـه اشـاره بـه وکالتـش در دوره اول مجلـس
شورای ملی از زنجان و آمدنش به تهران هم در یکی از اینها هست .به نظر میرسد بعدها این تواریخ در
پشـت این نسـخه جمع شـده ،نه اینکه به ترتیب زمانی نوشـته میشـده اسـت .تاریخ وفات ابوین ،نام و
تولد فرزندان وی ،یادی از دو زوجه او [یکی وفات کرده و مادهتاریخی هم برای او گفته که اینجا آمده]،
وفات خالویش و تاریخ درگذشـت دو تن دیگر که معلوم نیسـت چه نسـبتی دارند ،در این تواریخ دیده
یشـود .دو فرزنـد آخـرش را سـیاوش و پرو یـز نا مگـذاری کـرده کـه قدری متفاوت اسـت .وی به جز چهار
م 
دوره مجلـس ،وظایفـی کـه در عدلیـه داشـت ،سـالها مدیـر مدرسـه ثـروت در تهـران و زمانـی هـم رئیـس
اوقاف بود .بنا بر گزارشها عضو لژ بیداری نیز بوده است .یادداشتکردن این تاریخها فی حد نفسه از
نظر تاریخی جالب اسـت .بهخصوص مانند موارد مشـابه ،مرگومیر عجیبوغریب را در میان کودکان
در آن دوره نشان میدهد .این اطالعات از نسخه شماره  16876مجلس گرفته شده است:
وفات مرحوم مغفور ابوی محمدهادی بیستوهفتم ذیقعده 1288
وقافت مرحومه مغفوره والده فی شهر ربیعاآلخر سنه 1289
وقوف زفاف لیلة الجمعه هفدهم شهر جمادیاالولی 1296
مشرفشدن عتبات عالیات [ ...عدد محو شده] ذیالقعدة الحرام 1297
اشتغال به تحصیل در هیدج دویم شوالالمکرم 1292
ورود عیال به عتبات برای زیارت عاشورا سنه  1301که طفلش محمدهادینام در آغوش بود و در نجف
اشـرف بعد از پنجاهروز از روود وفات کرده ،سـال آینده روز عاشـورا سـنه  1302حسـین متولد گردیده ،در
مراجعت لیلة مولودالنبی سنه  1304در سلطانیه وفات کرد.
حرکت مصیبتافزای منحوسیه از نجف اشرف به طرف عجم هجدهم صفرالمظفر سنه 1304
تولد وحیده در بیستوسیم شهر صفرالمظفر سنه 1307
وفات وحیده فی شهر ربیعالمولود سنه 1309
تولد علی فی بیستویکم شهر رمضانالمبارک سنه 1309
تولد حسن فی بیستویک شهر رمضانالمبارک سنه 1311
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وفات خالوی عزیز رحمتاهلل علیه در ارض اقدس دوازدهم ربیعالثانی سنه 1311
وفات مرحومه مبروره زوجه صالحه کربالییه سکینه فی چهارم ذیقعده سنه 1314
سـ ـ ـ ــکینه آنکه بد اندر حجـ ـ ـ ــاب پرورده

همیشــــــــه دامن عفت به دهر گســــــــترده

بناگهـ ـ ـ ــان ز جهان رفـ ـ ـ ــت و روز تاریخش

بســــــــال و ماه بــــــــود در چهــــــــار ذیقعده

آوردن زوجه ثانیه ،همشیره جناب حاجی میرزا هادی اطال اهلل عمرها و اصلح کل امورنا و حفظ اوالدها
فی بیستوسیم ذیالحجةالحرام سنه 1314
وفات حسن بیچاره بیمادر ّ
عزانی اهلل فی مصیبته سیم جمادیاالخری سنه 1317
تولد وحیده ثانیه حفظها اهلل فی دهم رمضانالمبارک سنه 1318
حرکت برای زیارت امام ثامن علی بن موسیالرضا(علیه السالم)  12رجبالمرجب 1319
عود به خانه از سفر مشهد مقدس  25ذیحجةالحرام سنه 1319
تولد اسحاق ابوجعفر فی غرة شهر صف المظفر سنه 1321
تولد رشیده فی غرة شهر محرمالحرام اول سنه 1323
وفات حاجیآقا عبدالصمد طیباهلل رمسه فی  26شهر شعبان سنه 1318
وفات مرحوم آقا محمدکاظم طاب مرقده فی  3جمادیالثانیه سنه 1322
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تولد اسماغیل غرة ذیحجه سنه 1324
حرکت خودم به طهران عنوان وکالت  4ذیحجه سنه 1324
آمدن اهل بیت با حاجی میرزاهادی به طهران  24شعبان سنه 1325
تولد سعید  10ربیعاالول سنه 1328
تولد پسندیده  21ربیعاالول سنه 1333
تولد ستوده دهم ربیعاالول سنه 1336
وفات ستوده دوازدهم ربیعاالول سنه 1344
تولد سیاوش غره ذیحجةالحرام سنه 1342
تولد پرویز جمادیاالولی سنه 1344

گواهی فقیربودن یک شخص و درخواست کمک
از مؤمنان برای او
متن زیر گواهی یک عالم برای شخص فقیری است که در
آن آمده که وی نیازمند بوده و از هر طریقی که میتوانند به او
کمک کنند .این سند در صفحه آخر نسخه  16903مجلس
آمده است و البته قدری اشکاالت امالیی هم دارد.
الحمـدهلل ربالعالمیـن ،الصلاة و السلام علـی اشـرف
االنبیاء و المرسلین ،محمد و آله اجمعین.
غـرض از تحر یـر ایـن کالم شـریعت فرجـام آن اسـت کـه
عالـی حضـرت شـفقتخصلت ،نیکوفطـرت ،توفیـق آثـار
کربالیـی فلان مـردی هسـت فقیـر و بیاوضـاع و قـرضدار
و تهیدسـت میباشـد .بر دوسـتان و شیعیان جناب ائمه
طاهرین(علیهـم السلام) واجـب و الزم اسـت کـه هـر یـک
علـی قـدر قوت مراعاتـی ازو [بنمایند] ،چه زکات فطر [ه] و
رد مظالم و تصدق و غله و گاو و گوسفند ،هر کس هر چه
داشـته باشـد ،بـه موجـب آیـه کریمـه« :مثـل الذیـن ینفقـون
اموالهـم فـی سـبیل اهلل کمثـل حبة انبتت سـبع سـنابل کل
سـنبلة [مأة حبة] فی عنداهلل»! مراعات مذکوره بمشـارالیه
واجـب و الزم اسـت کـه بـه مرتبـه اسـتحقاق میباشـد
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و محبـت مشـارالیه بـر علمـا و فضلا و فقهـا واجـب .چنانچـه احـدی محضـا هلل اعانتـی از هـر گونـه بـه
مشارالیه بنماید ،عنداهلل و عندالرسول ضایع نخواهد شد .ان اهلل الیضیع اجر المحسنین.

کتی�بهای ارزشمند درباره شرایط اقامت
طالب در مدرسه مریمبیگم اصفهان از
سال 1116
ّ
ّ
المعز و جلت عظمته
هو

از جمله شـروط سـکنای مدرسـه مزبوره آن اسـت که باید که زوجه یا
صاحب خانه در شهر اصفهان و
مادر
پدر
صاحب خانه یا ِ
خانه یا ِ
ِ
ِ

دور حوالی شهر تا چهار فرسخ شرعی نداشته باشد.

و هـر گاه یکـی از آنچـه مذکـر شـده ،یعنـی زوجـه یـا خانـه یـا پـدر
صاحب خانه یا مادر صاحب خانه در چهار فرسخی شهر یا زیاده
بـر چهـار فرسـخی داشـته باشـد ،بایـد کـه ماهـی زیـاده بر دو شـب در
آنجا نماند .میخواهد که آن دو شب را پیدرپی بماند ،میخواهد
متفرق.
و هـر گاه میسـر و مقـدورش نشـود کـه بشـرایط مذکـوره عمـل نمایـد،
باید که در این مدرسه سکنا ننماید.
ّ
و تظلم نکند که مرا منع میکنند از رفتن به خانه خود یا به خانه پدر
یا مادر یا زوجه خود؛ چه کسـی مانع از رفتن نشـده ،بلکه منع کردیم
او را از ساکنشـدن در مکانهای غیر بناحق .چه این مدرسـه محل
و مـکان او نیسـت ،بلکـه محـل و مکان سـکنای آن جماعتیاند که
وفاکـردن بـه جمیـع شـرایط مذکـوره ،میسـر و مقـدور ایشـان باشـد و
هیچ دقیقه از دقایق از ایشان تخلف نکند.
و تظلمکردن این قسـم شـخص ،مانند تظلمکردن شخصی باشد که
بگوید :نمیگذارند که خانه مردم را غصب کنم و ساکن شوم در آن! پس این قسم شخص خودش ظالم
ٌ
خواهد بود به صورت مظلوم که میخواهد که حق و مال و محل سکنا و مأوای موقوف علیهم را بناحق
غصب کند و ساکن شود و تظلم هم میکند.
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پانزده خوابی که مالفرجلاهل دیده است
نسخهای به شماره  16892با عنوان شعشعة ذوالفقار و رسائلی دیگر در مجلس هست که در صفحات
آغاز یـن آن ،شـخصی کـه البـد مالـک نسـخه بـوده ،تعـدادی از خوابهـای خـود را نوشـته اسـت .از ایـن
یادداشـتها چنیـن برمیآیـد کـه نامـش مالفـرجاهلل و روضهخـوان بـوده اسـت .یـک بـار هـم مالفـرجاهلل بـن
حسـنیه بانـو خـود را نامیـده اسـت .بیشـتر تار یـخ ایـن خوابهـا سـالهای  1238 ،1237و  1239اسـت،
ً
امـا در یـک مـورد[ 1216 ،ظاهـرا] و مـوردی هـم 1242ق اسـت .محتـوای آنهـا جنبه مذهبی و بیشـتر تأ کید
یشـود کـه عمـر طوالنـی خواهـد کـرد یا حتـی تعداد سـالهای
بـر اشـاراتی دارد کـه بـه او یـا دیگـری گفتـه م 
ً
باقیمانده عمر او را بیان میکند .در موارد دیگر هم عنایاتی به او شده ،اما تقریبا هیچ کدام بد نیستند.
بهـا پیغمبـر  ،امـام علـی ،امـام حسـین و در برخـی دیگـر «شـخصی» را بـه خواب
وی در بیشـتر ایـن خوا 
دیـده اسـت کـه ایـن نـکات را بـه او میگو یـد .یـک بـار هـم مطالبـی روی چوبـی بـه عربـی و فارسـی و ترکی
نوشته شده بوده است .در برخی از موارد این خوابها کلماتی محو شده و ناخواناست و یک مورد هم
ً
تقریبا اکثر آن محو شده است .مواردی هم هست که با تردید خوانده و عالمت تعجب گذاشتهام .یک
بار از شـهر میاندوآب یاد شـده که روشـن نیسـت همان شـهر زندگی میکرده یا جایی در نزدیکی آن .در
ً
هـر حـال حتمـا در آنجـا رفتوآمـد داشـته اسـت .یـک بـار هـم از روسـتای قره کلیک کـه منبـر میرفته یاد
شـده اسـت .میدانیـم کـه در ادبیـات آن دوره خوابدیـدن را بـا تعبیـر «در واقعـه دیـدم» بیـان میکننـد.
عمده نگرانیها مرگ ،بحث طول عمر  ،سالمتی و خوف از آمدن مرض و عاقبت بخیری است.

***
شـوریدهای به من گفت که مالرفیع بعد از یک سـال میآید و آن شـب ،شـب هفدهم شـهر جمادیاالخر
بود .نیز همان شـب تعبیر کردند که یکسـال شـشماه اسـت .واهلل اعلم و رسـوله ،کان ذالک فی  17شـهر
جمادی االخر .1238
ً
[ ...یک مورد خواب که تقریبا محو شده  ]...و کان ذلک فی  25شهر شعبان 1242
در شب بیستودوم جمادیاالخر در واقعه دیدم که شخص امینی از زبان جناب علی(علیه السالم) به
من گفت که علی(علیه السالم) فرمود که دو دفعه احوال وی را ،یعنی مالفرجاهلل را به من عرضه داشتند
و در دفعه سوم فانا نفتح لک بابک .این کالم درربار آن ،کان کرم صاحب ذوالفقار است ،سنه .1238
در ایام طفولیت ،یعنی در اول جوانی به وجه «یا رسولاهلل» را فکر کردم .شبی در واقعه دیدم که در قصبه
میانداب هسـتم و جناب محمد مصطفی(صلی اهلل علیه و آله) در آنجاسـت .ناگاه دیدم سـیدی یک
براتی به من آورده بداد .من پرسیدم که این چه چیز است؟ گفت :این برات جمیع مطلبهای توست
که حضرت کرم فرمود .اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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شـب بیسـتویکم ربیـعاالول بـود .در وقـت طلـوع صبـح گوینـدهای در واقعه به من گفت که نـوزده روز به
معرفت [معرفی؟] تو مانده است و کان ذلک فی  21شهر ربیعاالول سنه .1216
و در روز سیزدهم شوالالمکرم بعد از تعقیبات نماز صبح به خواب رفتم .در عالم رؤیا دیدم که جناب
خاتـم انبیـا بـه مـن التفـات نمـوده فرمـود کـه تـو در دنیـا کام ندیـدهای .بسـیار عمـر میکنـی ،بسـیار عمـر
میکنی ،بسیار عمر میکنی.
بعـد از آن هاتفـی بـه مـن تعبیـر کـرده در اثنـای آن حـال ،یعنـی در آن واقعـه فرمـود کـه تعبیـر «بسـیار عمـر
یسـال را جمـع میکنـی نودسـال میشـود و در آن حـال از عمـر حقیـر
یسـال اسـت و سـه س 
میکنـی» س 
یسـال گذشـته بـود البتـه و کان ذالـک فـی هـذه السـنه  .1237جنـاب باری هم را عمـر طبیعی کرامت
س 
فرماید .بمحمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن اعداء محمد و آل محمد.
و نیز در شـب شـنبه که شـب بیسـتونهم ربیعاالول بود ،در خواب دیدم که به شـخصی نقل میکنم که
جنـاب پیغمبر (صلـی اهلل علیـه و آلـه) مـرا فرمـود کـه عمـر تـو طویـل اسـت و کامرانـی میکنـی و مرضـی و
آزاری بـر بـدن تـو نرسـد .اللهـم صـل علی محمـد و آل محمد و تفضل علینا بمحمـد و آله الطاهرین .فی
 29ربیعاالول سنه .1238
ً
ظاهرا در شـب یازدهم ربیعاالول سـنه  1237در عالم رؤیا شـخصی به من گفت که از من دیوانه درسـت
خبـر [!] کـه از عمـر تـو نـه سـال باقـی مانـده اسـت .بعد از آن هاتفی گفت که هر سـال آن نهسـال ،دهسـال
است و در آن حال از عمر حقیر سیسال یا چیزی زیاده گذشته بود .واهلل اعلم بالصواب.
در شـب س هشـنبه که شـب دوازدهم جمادیاالولی بود ،در عالم رؤیا دیدم که بنت عمم مریض اسـت.
طبیبـی نبـض او را گرفـت و گفـت :از عمـر تـو پنجسـال باقـی مانـده اسـت .مـن گفتـم :بـاری پانزدهسـال
میگفتی که تا او مخوف و ترسان نشدی .واهلل اعلم و رسوله سنه .1237
در پنجم ماه رجبالمرجب که شـب جمعه بود ،در خواب دیدم که سـگ سـیاهی آمد .میخواسـت که
مرا  ...فی الحال از جا برخاستم.
ً
در شب نهم ماه شعبان تخمینا یک ساعت یا چیزی کم به صبح مانده بود که گویندهای در خواب گفت
که مالفرجاهلل دوبار مریض شود و شفا یابد و در دفعه سوم نیز به مرض ظهیر مبتال شود و از دنیا خواهد رفت.
سنه  .1237اللهم ّ
سهل لنا سکرات الموت و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین بمحمد و آله الطاهرین.
و نیز شـبی در واقعه دیدم که دو چوب به من نمودند که در آن دو  ،مدح بنده و آنچه بر سـر من خواهد
آمـد نوشـته بودنـد ،امـا چیـزی کـه غیـر از مـدح و خیـر بنـده باشـد ،در آن دو چـوب نبـود و دو سـه فقـره آن
نوشته به خاطرم ماند این بود که مالفرجاهلل ابن حسنیه بانو چنین و چنان شخصی خواهد شد و دیدم
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در آن دو چـوب بـه عر بـی نوشـته کـه صـادق فـی القـول و البیـان و بـه فارسـی نوشـته کـه دشـمن او خائـف
و ناامیـد خواهـد شـد و در آخـر در  ...خواهـد شـد و بـه ترکـی نوشـته و  ...لسـان غیـب  ...و کان ذالـک فی
جمادیاالول سنه .1238
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سـالی در مـاه محـرم چیـزی بـه دسـت حقیـر نیامـد .در روز جمعـه در مسـجد قرهکلیـک مرثیـه خوانـدم
و از بـرای مطلبـی دعـا کـردم .همـان شـب کـه شـب شـنبه باشـد ،حضـرت امـام حسـین(علیه السلام) را
در خـواب دیـدم کـه بـه مـن یـک آبـی کـرم نمـوده بـداد و گوینـدهای در آن دم بـه مـن منـت نهـاده گفـت
کـه حضـرت بـه هیـچ کـس از مرثیهخوانـان گذشـته ایـن آب را نـداده بـود کـه بـه تـو داد .قـد أری ذلـک فـی
جمادیاالولی سنه .1239
و نیز در همان ماه یا در جمادیاالخر و در همان سـال ،شـبی در خواب دیدم که شـخصی به پیش من
در اثنـای راه آمـده بـا بشاشـت گفـت :مالفـرجاهلل ،تـو در اینجـا چـه میکنـی که مـن تو را در کربلا در روضه
حضرت امام حسین(علیه السالم) دیدم که حضرت در روضه خود بود ،یعنی به روضه خود توجه نموده
بود و تو را کمر بسته ساخت .قد أری ذلک فی جمادیاالولی سنه .1239

تجربه همکاری و همراهی روحانیت با فتحعلی شاه قاجار
داستان حضور روحانیت در کنار حکومتها و به صورت رسمی از دوره صفوی آغاز شد .این همراهی
از زمـان کرکـی (م )940جـدی شـد و در تمـام حکومـت دویستوبیسـتواندی سـاله صفـوی (تـا سـال
 )1135بـا شـدت و ضعـف ادامـه داشـت .ممکـن اسـت کسـانی از گفتـن اینکـه علمـای بـزرگ شـیعه بـا
شـاهان صفـوی همراهـی میکردنـد ،خوششـان نیایـد یـا بخواهنـد توجیهاتـی ارائـه دهنـد کـه اشـکالی هم
ندارد ،اما این یک واقعیت عینی است که تاریخ این دوره گواه آن است.
ً
با سقوط دولت صفوی توسط افاغنه قندهاری و طبعا سنی همکاری علما با دولت جدید که عمرش
تسـال طـول کشـید ،قطـع شـد و نهتنهـا قطع که بسـیاری از موقوفـات از بین رفـت؛ موقوفاتی که
فقـط هف 
ممـر درآمـد علمـا و مـدارس دینـی بـود .علمـا در ایـن دوره وضـع بسـیار بـدی داشـتند و کسـان زیـادی از
اصفهان به شهرهای دیگر و چهبسا عتبات رفتند.
وقتی نادرشاه دولت اشرف افغان را در سال  1142در زرقان فارس به طور کامل از بین برد ،به دالیل نظامی
و نیـز فکـری ،تمایـل ز یـادی بـه همـکاری بـا علمـا نداشـت .البتـه بـرای ایجاد اتحاد میان سـنی و شـیعه از
شماری از علما استفاده کرد .در این زمینه کسانی از علما هم همراهی کردند و برخی هم کشته شدند.
نادر در سال  1160کشته شد و آن وقت بود که باز ایران ضعیف شد ،اما پس از مدتی بار دیگر با قدرت
کریمخان زند تا حدی احیا شد .علما بیشتر در عتبات بودند و فعالیت کمی در ایران داشتند .در این
زمینـه تجربـه مهمـی از همـکاری میـان علمـا و دولـت زندیه نداریم؛ گو اینکه شـماری از علما در شـهرها
عنوان شیخاالسالمی و قاضی داشتند.
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بـا رو یکارآمـدن قاجـار البتـه بـا گذر از مرحله نخسـت زمان آقامحمدخان که دولت قاجاری را تأسـیس
کرد ،اما به حکومتداری نرسـید و در سـال  1211کشـته شـد ،عصر جدیدی در همکاری آغاز میشـود.
عمده این همکاری در دوره برادرزاده او فتحعلی شاه است که به جای وی به سلطنت رسید.
دوره سلطنت فتحعلیشاه قاجار از سال  1211تا  1250یک دوره چهلساله است که از بسیاری جهات
ً
شبیه دوره صفوی است؛ یک دوره کامال مذهبی و استوار بر دو ستون سلطنت و دین .علمای برجسته
و مراجـع در ایـران و عـراق بـه حمایـت از دولـت برخاسـتند ،بهخصـوص در دورهای کـه او مشـغول نبرد با
روسها بود .مسائل مربوط به رابطه علما و فتحعلیشاه بسیار زیاد است و یک تاریخ مفصل میخواهد؛
چنانکه درباره آن حرفوحدیث فراوان است .به نظرم بسیاری از منابع آن هنوز چاپ هم نشده است.
ً
فتحعلیشاه از نظر دینی و مذهبی شبیه به شا ه سلطان حسین بود .هر چند احتماال از نظر سیاسی ،با
تجربهتر و آدم متفاوتی بود .بماند که همه اهل حرمسرا بودند .این زمان ،زمان ظهور مراجع بزرگ اصولی
بـود .بـا ایـن حـال بـه طـور کلـی روحانیون از اخباری و اصولـی با یکدیگر درگیر بودند و فتحعلیشـاه باید
توازنی میان آنها برقرار میکرد .به طور کلی آنها دادوستد خوبی با فتحعلیشاه داشتند.
در ایـن دوره علمـا مـردم را بـه حمایـت از شـاه فرامیخواندنـد و در اینبـاره موضـع رسـمی داشـتند.
فتحعلی شاه هم با آنان سخت مهربان بود و به عالقه و میل آنها در ترویج دینداری اقدام میکرد .دوره
فتحعلیشاه از نظر همکاری علما با سلطنت ،یک دوره بسیار ممتاز در تمام دوره قاجار است.
یشـاه ادبیـات علمـا در رابطـه بـا همـکاری بـا دولتها کـه از زمان نادر قـدری تغییر کرده
در دوره فتحعل 
بود ،دوباره نیرومند شد .در کتابهای زیادی از فتحعلیشاه دفاع و حمایت شد .دانستن این مطالب
بـرای تار یـخ روحانیـت بسـیار مهـم اسـت .ادبیاتی کـه رواج یافت و بنیادش از دوره صفـوی بود ،در درون
جامعه روحانیت به طور کامل نهادینه شد.
ایـن روزهـا نسـخهای از اصـول العقایـد الدینیـه محمدجعفـر شـریعتمدار اسـترآبادی طهرانـی را کـه در
یشـاه و عصـر او سـتایش زیـادی کـرده اسـت .وی از علمـای
اصفهـان بـودهدیـدم .در مقدمـه از فتحعل 
ی مانده است.
درجه اول نیست ،اما آثار متعددی از او بر جا 
او در ایـن رسـاله از اسلام ،پیامبـر (ص) و امامـان( ع) شـروع کـرده و از سـتایش کسـانی در روایـات یـاد
میکنـد کـه بـا اینکـه زمـان آن حضـرت را درک نکردهانـد ،به دین وفادار ماندهاند .سـپس شـاکر اسـت که
خداوند «ما را در عصری قرار داده که اسلام ظاهر اسـت و تقیه از برای ما نیسـت و این نعمت در عصر
هیچ یک از ائمه( ع) نیز اتفاق نیفتاده است».
آنگاه از «پادشـاه واالجاه و وزراء و ارکان دولت و عسـاکر » یاد میکند که «تمامی از شـیعیان و محبان و
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اهل ایمان میباشند» .سپس مینویسد« :هلل الحمد در این عصر پادشاه واال گهر و شاهنشاه بلنداختر ،
شـاه ج مجـاه  ...عدلگسـتر رواجدهنـده مذهـب اثناعشـر علیهـم صلـوات اهلل الملـک اال کبـر  ،غلام بـا
اخالص امیرالمؤمنین حیدر » بر ما حکومت میکند .سپس از او با القاب فراوان دیگر یاد کرده و گفته:
«از طلعت نیکویش آثار تشیع ظاهر » شده است.
شـریعتمدار اسـترآبادی ،فتحعلیشـاه را «مروج شـریعت نبوی و حافظ ممالک مرتضوی» میداند .تعبیر
«ممالک مرتضوی» از نظر سیاسی و در ادبیات سیاسی روحانیت مهم است.
یشـاه
وی باالخـره پـس از سـه صفحـه القـاب نـام فتحعلیشـاه ،دربـاره موقعیـت علمـا در دوره فتحعل 
مینویسـد کـه در ایـن دوره« :علمـای اخیـار کـه هـر یـک هادی خلـق بودند و میباشـند ،رواج شـریعت را
نچـه قر یـب هفتـاد نفـر از مجتهدیـن را در ایـن دولـت احقـر عبـاد بشـرف مالقـات ایشـان
میدهنـد ،چنا 
ً
مشرف شدم و اسامی شریف ایشان در کتاب لب لباب مفصال مرقوم داشتهام» .بنده کتاب لب لباب
ایشان را ندیدهام .اگر باشد ،باید کتاب جالبی باشد.
آنگاه در بـاره آثـار بابرکـت وجـود فتحعلیشـاه کـه حتـی از روزگار ائمـه( ع) هـم بهتـر اسـت ،میگویـد کـه
«معرفت خالق و عبادات و کثرت زیارت در این دولت زیاده از ایام سالطین سابق است؛ و الحق در ایام
ائمه طاهرین(علیهم السالم) اتفاق نیفتاده بود که پادشاهی با صدهزار عساکر شیعه باشند و والیات با
این وسعت از محبان و موالیان اهل بیت باشند و اال [اگر آن بزرگواران بودند] آن بزرگواران بسیار از پادشاه
یشـدند و معین ایشـان میشـدند هم چنانکه معین علی بن یقطین بودند که
و عسـاکر ایشـان مسـرور م 
وزیر مخالفان بود» .این توجیه جالبی در لزوم حمایت علما از سلطنت قاجاری است.
آنگاه مینویسـد :بایـد شـاکر باشـیم کـه «پادشـاه کافـر مخالفـی» بـر ما حاکم نشـده که «عسـاکر و اتباع او
بر ما مسـلط باشـند» که در آن صورت «لذت دین و طریقه شـریعت خیر المرسـلین و زیارات و تعزیهها
و سـیره ائمـه طاهر یـن صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن را از مـا منـع میکردنـد و بـه انـدک وقتـی کفـر عالـم را
میگرفـت .پـس همیـن احسـان را نیـز از خالـق عالم دانسـته ،شـکر احسـان آن را بـه جا آورده تمنـا نماییم
که این دولت را باقی بدارد و پادشاه واالجاه ما را آنا فآنا بر همه اخالق حسنه او بیفزاید و جمیع اخالق
ذمیمه و آفات را از وجود عزیزش دفع فرماید».
وی در ادامـه از جایـگاه و شـأن پادشـاهان در احادیـث یـاد میکنـد و میگویـد« :احادیـث در شـأن
پادشـاهان بسـیار اسـت[ ،و ] ایـن رسـاله گنجایـش ذکـر آن را نـدارد» .امـری کـه سـبب میشـود تـا «اع ّـزه و
اعیان و اکابر شـیعیان ،باید زیاده از رعایا از روی اخالص به خدمات سـلطانی اقدام نمایند و رعایا نیز
شب و روز به دعای بقا و اصالح پادشاه واالجاه اسالم بپردازند».
در مقابـل ایـن دعـا ،او چـه چیـز از پادشـاه میخواهـد؟ او در عـوض از پادشـاه میخواهـد زمینـه را فراهـم
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کند تا «امری از مصدر حکمرانی صادر گردد که به جمیع ممالک محروسه ارقام همایون مرقوم شود که
بـه هـر طایفـه و اضافـی و بلـوک و بلـده ،معلمـی معیـن شـود کـه خلـق را بـه اصـول دیـن و فروع دیـن تعلیم
نمایند» .این خواسـته علماسـت ،رواج دینداری و در ازای آن ،علما حمایت خود را از پادشـاه و دعای
فراوان برای وی دریغ نخواهند کرد.
بـه علاوه پادشـاه زمینـه را چنـان فراهـم کنـد کـه «نمـاز جماعـت کـه اعظـم عبـادات اسـت در هـر محله و
مسـجدی بنـا شـود کـه خلـق حکمـا بـه نمـاز جماعـت و موعظـه و مسـاجد حاضـر باشـند و از اصـول و
فروع دین مسـتغنی گردند و دین و آیین و شـریعت نبوی رواج بگیرد» .در این صورت اسـت که علمای
کـرام و مقدسـین تمامـی بـر دعـای دوام دولـت و مز یـد عدالـت بیشـتر از پیشتـر مشـغول خواهنـد گردیـد
و مخالفـان نیـز بـه ایـن طر یـق اسلام را رونـق و رواجی که دیدند ،زهره ایشـان از سـطوت و صولت پادشـاه
ً
اسالم گداخته خواهد شد» .طبعا نصرت و فتح و پیروزی نصیب پادشاه خواهد شد.
مهم اینجاست که پادشاه واالجاه که از لذت «کثرت اوالد» برخوردار است و «ماشاءاهلل زیاده از دویست
شـاهزاده از صلـب شهنشـاه بوجـود آمـده» ،از لـذت وجـود امنیـت هـم برخـوردار خواهـد بـود؛ امنیتـی کـه
سـبب شـده اسـت در سـال تعـداد اندکـی تنهـا از قطاعالطریق اعدام شـوند .بـه عالوه از قـراری که مفهوم
شـده ،در عبادات امام رمضانالمبارک و تعزیه سیدالشـهداء در حرمسـرای شاهنشـاه ،اساسی برپاست
که کم سلطانی این توفیق را درک نموده».
صفحهای از نسخه خطی استفادهشده را پایین مالحظه فرمایید.
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اشعاری درباره راه حج
دفترچـهای از اشـعار هجـو بـه نـام هاشـم یـا شـیخ ابوهاشـم هسـت کـه اغلب اشـعار آن هجویات اسـت و
گـهگاه تعابیـر زشـتی هـم دارد .در میـان ایـن دفترچـه چنـد دهصفحـهای اشـعاری درباره سـفر حج مؤلف
هسـت کـه خطـاب بـه بـردارش بـا نـام ابوتـراب سـروده و بخشـی از مشـکالتش را بـا شـتردار یـا ّ
جمـال بیان
کرده است .نام این جمال ،محمد گنجی بوده است و چنانکه میگوید ،او را بسیار اذیت کرده است.
وقتـی بـه جـده رسـیدهاند ،بـه خانـه سیدموسـی نامـی وارد شـده و تلاش کـرده اسـت تـا انتقامـش را از این
محمـد گنجـی بگیـرد ،امـا کارشـان به مصالحه کشـیده و با گرفتن مقداری آجیل میانشـان اصالح شـده
اسـت .در ادامـه اشـعاری در بـاره سـختی راه دریـا دارد کـه بـرای شـناخت دشـوار یهای راه حـج بیفایده
نیسـت .اینکه این ابوهاشـم کیسـت ،اطالعی نداریم ،اما او خودش را تحویل گرفته و اعیانزاده دانسـته
اسـت .ا گـر شـوخی نکـرده باشـد ،البـد از یکـی از خاندانهـای روحانـی یا اعیـان آن وقت بوده اسـت .این
چند صفحه را که در فریمهای  29تا  32آمده اسـت ،در اینجا میآورم و هدف از آن در اختیارگذاشـتن
اشـاراتی اسـت که در این اشـعار درباره راه حج دارد .پیشـاپیش از به کار بردن برخی از کلمات ناهنجار
عذرخواهم .نسخه این دیوان به شماره  6495در کتابخانه دانشگاه تهران است.
در تعر یـ ـ ـ ــف نمـ ـ ـ ــودن بـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــرادر خود

از دســــــــت جور و جفای شخص ّ
جمال

ای اخ عالیجنـ ـ ـ ــاب شـ ـ ـ ــوخ و شــــــــنگ

مســــــــتمع شــــــــو تا شوی مســــــــتوملنگ

چنـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ــعری گو یـ ـ ـ ــم از اشـ ـ ـ ــعار خود

شــــــــعرهای خوب و مرغوب و قشــــــــنگ

آنچنان شـ ـ ـ ــعری که گر سـ ـ ـ ــعدی بدی

گفتی این شعر اســــــــت و شعر من جفنگ

آنچنان شـ ـ ـ ــعری کـ ـ ـ ــه گوش مســــــــتمع

میشــــــــود از اســــــــتماع او دبنــــــــگ

چیسـ ـ ـ ــت آن اشـ ـ ـ ــعار ! ِاسـ ـ ـ ـ َـمع یــــــــا اخا

ّ
کانهــــــــا مــــــــن نقلــــــــی امــــــــا نقــــــــل جنگ

چیسـ ـ ـ ــت آن جنگ و کجا شـ ـ ـ ــد اتفاق

گویمت تا ســــــــوزمت قلب چه ســــــــنگ

فـ ـ ـ ــی سـ ـ ـ ــبیل حـ ـ ـ ــج فتـ ـ ـ ــادم اتفــــــــاق

بــــــــا یکــــــــی مــــــــرد خبیــــــــث غلــــــــه دنگ

بـ ـ ـ ــد محمـ ـ ـ ــد نامـ ـ ـ ــش و گنجـ ـ ـ ــی لقب

کافــــــــر و بیدیــــــــن ز اهل چــــــــرس و بنگ

ّ
کـ ـ ـ ــرده بـ ـ ـ ــد آن سـ ـ ـ ــنگ مکفـ ـ ـ ــای انــــــــا

یأخذ از مــــــــن پول ابیــــــــض چنگچنگ

داده بـ ـ ـ ــودم آن شـ ـ ـ ــقی واحـ ـ ـ ــد بعیــــــــر

الغــــــــر و زرد و ضعیــــــــف و کــــــــور و لنگ
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بـ ـ ـ ــود یـ ـ ـ ــا اخ فـ ـ ـ ــی الحقیقـ ـ ـ ــه ال مجـ ـ ـ ــاز

1

ُ
آن بعیــــــــر  ،الغرتــــــــر از قــــــــاز و قلنــــــــگ

نـ ـ ـ ــه لجامـ ـ ـ ــش در دهـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــه رانکـ ـ ـ ــی

ن ـ ـــــه رکابــــــــش بــــــــودی و نــــــــه پالهنــــــــگ

نه بپایـ ـ ـ ــش نعـ ـ ـ ــل و نه زینش به پشـ ـ ـ ــت

ن ـ ـــــه بزیــــــــر اشــــــــکم او بســــــــته تنــــــــگ

را کـ ـ ـ ــب آن اشـ ـ ـ ــترم او کـ ـ ـ ــرده بـ ـ ـ ــود

میدوانیــــــــد و نمیکــــــــرد او درنــــــــگ

َُ
مـ ـ ـ ــن اقـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــر دم ورا :یـ ـ ـ ــا صاحبـ ـ ـ ــی

ن ـ ـــــرم ران ایــــــــن اشــــــــتر لنــــــــگ النــــــــگ

قـ ـ ـ ــال لی :مجروح شـ ـ ـ ــد پشـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــتر

َ
زانکــــــــه میلقی به پشــــــــتش مــــــــرده رنگ

آن خبیـ ـ ـ ــث از لـ ـ ـ ــج شـ ـ ـ ــتر میرانـ ـ ـ ــد تند

من به پشــــــــتش میلقیدم لنــــــــگ و لنگ

گفتمـ ـ ـ ــش با من سـ ـ ـ ــخن گو یـ ـ ـ ــی چنین

ای ســــــــگ مــــــــردود ملعــــــــون دبنــــــــگ

تـ ـ ـ ــو نمیدانـ ـ ـ ــی مگـ ـ ـ ــر ای کـ ـ ـ ــوردل

شــــــــهرهام در روم و هند و ســــــــند و زنگ

از نهیـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن نهـ ـ ـ ــان در کوهسـ ـ ـ ــار

گـ ــــــرگ و خــــــــرس و روبه و شــــــــیر و پلنگ

در تـ ـ ـ ــه در یـ ـ ـ ــا هراسـ ـ ـ ــان از من اسـ ـ ـ ــت

آدم آبــــــــی و ماهــــــــی و نهنــــــــگ

کنـ ـ ـ ــت ابـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ــیخ عالم بـ ـ ـ ــو مفید

که غالمش داشــــــــت شمشــــــــیر و تفنگ

سـ ـ ـ ــرفراز

که بــــــــه راس گربــــــــه او میبســــــــت زنگ

گفـ ـ ـ ــت :بس کن قصه کم خـ ـ ـ ــوان ای ریقو

ورنه میکوبم ســــــــر ســــــــختت به ســــــــنگ

یـ ـ ـ ــا اخـ ـ ـ ــا ترسـ ـ ـ ــیدم از وی آنچنـ ـ ـ ــان

ک ـــــــه ّ
موســــــــع شــــــــد مــــــــرا ســــــــوراخ تنگ

سـ ـ ـ ــرورا! ر یـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ــه تنبـ ـ ـ ــان آنچنـ ـ ـ ــان

که ز بویــــــــش زو مگــــــــس کــــــــردم کرنگ

ّ
یـ ـ ـ ــا اخـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــی کل منـ ـ ـ ــزل آن شـ ـ ـ ــقی

ب ـ ـــــا انــــــــا یفعــــــــل جفاهــــــــا رنگرنــــــــگ

الغـ ـ ـ ــرض بـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــتمها مینمود

ّ
تـ ــــــا کــــــــه انــــــــدر جــــــــدهام داخــــــــل نمود

باشـ ـ ـ ــدم

اخ

بوتـ ـ ـ ــراب

در باب داخلشدن در جده گوید:
چـ ـ ـ ــون ز فیـ ـ ـ ــض کـ ـ ـ ــردگار بیشـ ـ ـ ــریک
 . 1کلنگ هم میگویند.

ّ
شــــــــد بــــــــرادر داخــــــــل جــــــــده اخیــــــــک
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ّ
خلـ ـ ـ ــق جـ ـ ـ ــده آمدنـ ـ ـ ــدم پیشــــــــواز

هــــــــم اکابر هــــــــم اعاظــــــــم هــــــــم ملیک

مـ ـ ـ ــن به بیـ ـ ـ ــت سیدموسـ ـ ـ ــی مثل شــــــــاه

رفتــــــــم و تکیــــــــه نمــــــــودم بــــــــر اریــــــــک

ّ
خلـ ـ ـ ــق جـ ـ ـ ــده شـ ـ ـ ــادمان از مقدمــــــــم

در غــــــــم و انــــــــدوه مــــــــن بــــــــودم ولیــــــــک

یـ ـ ـ ــادم آمـ ـ ـ ــد آنچـ ـ ـ ــه یفعـ ـ ـ ــل بـ ـ ــــا انــــــــا

محمــــــــد گنجــــــــی ز افعــــــــال رکیــــــــک

َ
ُ
وجدتـ ـ ـ ــه ا َنــــــــا
قلـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــود لـ ـ ـ ــو

ســــــــر ز تن میکندمش مــــــــن چون بجیک

کـ ـ ـ ــز به چنگـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــی فتـ ـ ـ ــادی آن زمان

م  ...ش را پــــــــاره میکــــــــردم بــــــــه  ...یــــــــک

ناگهـ ـ ـ ــان دیـ ـ ـ ــدم کـ ـ ـ ــه جمعـ ـ ـ ــی آمدند

جمله چون گنجشــــــــک اندر جیکجیک

محمـ ـ ـ ــد گنجـ ـ ـ ــی میـ ـ ـ ــان آن گــــــــروه

بــــــــود چــــــــون گنــــــــدم برشــــــــته در چریک

دیـ ـ ـ ــدم او را چـ ـ ـ ــون انـ ـ ـ ــا قلـ ـ ـ ــت لــــــــه

گــــــــر نمیترســــــــی بیــــــــا ملعــــــــون نزدیک

تـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــرت را برکنـ ـ ـ ــم عصفــــــــوروار

پــــــــاره ســــــــازم مــــــــاء تحتــــــــت را بریک

گفـ ـ ـ ــت :شـ ـ ـ ــیخا بگـ ـ ـ ــذر از جـ ـ ـ ــرم انــــــــا

حرمــــــــت ریــــــــش اخــــــــک و قبــــــــر ابیک

صلح کـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــیخ المشـ ـ ـ ــایخ بــــــــا انا

جــــــــان زوج و ّام هــــــــم بنــــــــت و ابیــــــــک

چـ ـ ـ ــون قسـ ـ ـ ــم داد او مـ ـ ـ ــرا قلـ ـ ـ ــت لــــــــه

صاحب شطرنج و خشت و قاب و چیک

صلـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــا آجیـ ـ ـ ــل امشـ ـ ـ ــب میکنــــــــم

با تو با شــــــــرطی که باشــــــــد خوب و نیک

از پلـ ـ ـ ــو مملـ ـ ـ ــو نمایـ ـ ـ ــی مجمعــــــــه هم

به رویــــــــش تخم کبــــــــک و تخــــــــم ویک

پـ ـ ـ ــس قبـ ـ ـ ــول صلـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــا آجیل شــــــــد

در میــــــــان عبــــــــد و مملــــــــوک و ملیــــــــک

روز صلـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــا پلنـ ـ ـ ــگ آســــــــمان

گفت با شــــــــیطان که خــــــــون دل بمیک

شـ ـ ـ ــیخ ابوهاشـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــروت میکنــــــــد

صلــــــــح بــــــــا ادنــــــــی رعیــــــــت میکنــــــــد

2

خطاب به برادر خود کرده فرماید[ :بازگشت از راه دریا]
ای بـ ـ ـ ــرادر بشـ ـ ـ ــنو احـ ـ ـ ــوال منــــــــک
 . 2در حاشیه :ریک در اینجا مقلوب میشود.

داســــــــتان جانگــــــــدازم را معــــــــک
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چـ ـ ـ ــون ز مکـ ـ ـ ــه بازگشـ ـ ـ ــتم یـ ـ ـ ــا اخـ ـ ـ ــا

روی دریــــــــا برنشســــــــتم چــــــــون ســــــــمک

هـ ـ ـ ــر زمـ ـ ـ ــان دردی بـ ـ ـ ــه دردم میفـ ـ ـ ــزود

ایــــــــن ســــــــپهر واژگــــــــون یعنــــــــی فلــــــــک

از جفـ ـ ـ ــای چـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــوج مختلـ ـ ـ ــف

فـ ــــــی التالطــــــــم رأس مــــــــن گل پرپــــــــرک

لحم ماهـ ـ ـ ــی اکل مـ ـ ـ ــن فی البحـ ـ ـ ــر بود

کان اســــــــتنجاء مــــــــن مــــــــاء النمــــــــک

بـ ـ ـ ــس کـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــوردم تمرهـ ـ ـ ــای بادآلـ ـ ـ ــو

تیــــــــر مــــــــیدادم بــــــــه صــــــــوت نیلبک

بس کـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــوردم آب تمر انـ ـ ـ ــدر جهاز

داشــــــــت ماتحتــــــــم دمــــــــادم ترتــــــــرک

هـ ـ ـ ــر کسـ ـ ـ ــی را جای خـ ـ ـ ــود بشـ ـ ـ ــناختم

قلب هــــــــر کــــــــس را زدم من بــــــــر محک

یخـ ـ ـ ــدای سـ ـ ـ ــگ پـ ـ ـ ــدر
ناخـ ـ ـ ــدای ب 

دمبــــــــدم میچیــــــــد از بهــــــــرم کلــــــــک

هرزههـ ـ ـ ــا از جاشـ ـ ـ ــوهای کـ ـ ـ ــون مشـ ـ ـ ــور

میشــــــــنیدم بــــــــا مــــــــع چــــــــوب و کتک

هر زمان درویش حسـ ـ ـ ــین ریشـ ـ ـ ــم گرفت

حاجــــــــی کاظمخان همیکــــــــردش کمک

رو حدیـ ـ ـ ــث دیگـ ـ ـ ــری انشـ ـ ـ ــا نمـ ـ ـ ــا

ســــــــ ّری از اســــــــرار خــــــــود افشــــــــا نمــــــــا

گفتگوکردن با برادر خود از بابت روی دریا و صدمات
ای بـ ـ ـ ــرادر بشـ ـ ـ ــنو احـ ـ ـ ــوال اخـ ـ ـ ــوک

زآنکــــــــه باشــــــــد یــــــــادگاری از ابــــــــوک

گر یـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــن بر حـ ـ ـ ــال و بـ ـ ـ ــر احـ ـ ـ ــوال او

شــــــــال در گــــــــردن فکن صــــــــورت چروک

کـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــب و روز از ره مهـ ـ ـ ــر و وفـ ـ ـ ــا

ای بــــــــرادر بــــــــر بــــــــرادر لــــــــوک لــــــــوک

اذ وردت فـ ـ ـ ــی ابوشـ ـ ـ ــهر الحجـ ـ ـ ــاز

ب ـ ـــــا انــــــــا یفعــــــــل فلک هــــــــذا الســــــــلوک

روزی از بهـ ـ ـ ــر تماشـ ـ ـ ــا از قضـ ـ ـ ــا

ی ـ ـــــا اخــــــــا رفتــــــــم بســــــــوی چار ســــــــوک

بـ ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ــود صدمـ ـ ـ ــه در یـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــود

جســــــــمم انــــــــدر الغــــــــری ماننــــــــد دوک

آن یکـ ـ ـ ــی میگفت که این نرهخر اسـ ـ ـ ــت

آن یکی میگفت خرس است یا که خوک

با خـ ـ ـ ــدا گفتـ ـ ـ ــم خدایـ ـ ـ ــا کی رواسـ ـ ـ ــت

ای ـــــــن ســــــــخنها از رعایــــــــا بــــــــا ملــــــــوک

پـ ـ ـ ــس خرامـ ـ ـ ــان جانـ ـ ـ ــب بحـ ـ ـ ــر آمـ ـ ـ ــدم

ت ـ ـــــا دماغــــــــم تر شــــــــود هم کیــــــــف کوک

هــــــلاــــــقــم
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ُ
هـ ـ ـ ــر کجـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــردم نظر جـ ـ ـ ــز گـ ــــــه نبود

چــــــــون کریچــــــــه بعضی و بعضــــــــی کروک

یبـ ـ ـ ــود ماننـ ـ ـ ــد حصیــــــــن
فضل ههـ ـ ـ ــا م 

 ...دههــــــــا میبــــــــود همقــــــــد کلــــــــوک

ای بـ ـ ـ ــرادر بـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــر و ریشـ ـ ـ ــت قســــــــم

چون که گشته اســــــــتخوانهایم چو پوک

پـ ـ ـ ــس ز بـ ـ ـ ــان وارونه بـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــود گفتمی

3

مکــــــــه رفتی بهر چــــــــه ای ریــــــــک بنوک

بگـ ـ ـ ــذر از ایـ ـ ـ ــن داسـ ـ ـ ــتان جانگــــــــداز

قصــــــــه دیگــــــــر بیــــــــار ای ســــــــرفراز

ً
ایضا خطاب به برادر

ُ
بوترابـ ـ ـ ــا رو بـ ـ ـ ــه کنجـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ــن ت ـ ـــــو ُمک

ز ین مصیبت دســــــــت غم بر ســــــــر ُبتک

گر یـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــر بوهاشـ ـ ـ ــم مسـ ـ ـ ــکین نمــــــــا

ُ
ر یــــــــز بــــــــر رخ اشــــــــکها گلگــــــــون و لک

ً
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جامـ ـ ـ ــه صبـ ـ ـ ــر از تـ ـ ـ ــن طاقـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــدر

کوشــــــــد از ایــــــــن قصــــــــه و از غــــــــم ُبپک

عزم کـ ـ ـ ــردم چون ز بندر سـ ـ ـ ــوی شـ ـ ـ ــهر

شــــــــد دوچارم یــــــــک مــــــــکاری ُدب و ُرک

ناسـ ـ ـ ــپاس و بینمـ ـ ـ ــاز و بدز بـ ـ ـ ــان

هــــــــرزه هــــــــر لحظه مــــــــرا میگفــــــــت رک

اشـ ـ ـ ــتری کـ ـ ـ ــه داده بـ ـ ـ ــودم آن شـ ـ ـ ــقی

ره نمیرفــــــــت ای بــــــــرادر جز به ُســــــــک

منـ ـ ـ ــدرس

داشــــــــت آن پــــــــاالن شــــــــش قــــــــد ُچلک

شـ ـ ـ ــد دهانم بس کـ ـ ـ ــه کردم پنـ ـ ـ ــچ پنچ

ُ
خشــــــــکتر از مقعــــــــد مــــــــرغ و کــــــــ ُرک

لـ ـ ـ ــو نزلـ ـ ـ ــت یـ ـ ـ ــا اخـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن اشـ ـ ـ ــتری

تـ ــــــا ســــــــرم گرد ســــــــرت ســــــــازم ســــــــبک

از لجـ ـ ـ ــم اشـ ـ ـ ــتر همـ ـ ـ ــی میرانـ ـ ـ ــد تند

ُ
چنــــــــد فرســــــــخ میدویــــــــدم مــــــــن بلک

پس دو یـ ـ ـ ــدم همچـ ـ ـ ــو سـ ـ ـ ــگ در قافله

پشــــــــت پــــــــای نازنینــــــــم شــــــــد ُت ُنــــــــک

یـ ـ ـ ــادم آمـ ـ ـ ــد ای بـ ـ ـ ــرادر آن زمـ ـ ـ ــان

ُ
مســــــــجد نــــــــو بــــــــا شبســــــــتان خ ُنــــــــک

ّ
مـ ـ ـ ــن کـ ـ ـ ــه قلیانـ ـ ـ ــم ُنبـ ـ ـ ــد ال بلـ ـ ـ ــور

آرزویــــــــم بــــــــود بــــــــر قلیــــــــان ُپــــــــک

الغـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـ ـیزد مـ ـ ـ ــکاری لعیـ ـ ـ ــن

ب ـ ـــــر دل هاشــــــــم دمــــــــادم نیــــــــش و ُنک

بـ ـ ـ ــود پاالنـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ــرادر
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