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کردهاند. کهازمدرسهبیرونش زبانطلبهای متنزیباییازقرنیازدهمهجری،از
بسیارلطیفنوشتهاست:

که اخراج او از مدرســه فرموده بودند  کاشــی به موالنای معظم مقتدای افخم موالنا حســن علی  مظفر حســین 
نوشته:

گر مدرسه نشینی به تصرف حجره و مشغولی به افاده و استفاده است، پس فقیر از مدرسه نشینان نباشم، و  ا
که داخل نباشد،  کرد  کسی را اخراج توان  چون در مدرسه نباشم، چون بیرون روم؟ و چگونه 

کــردان و لوطیان و  کــه لــران و  گــر مدرســه نشــینی بــه ایــن اســت که شــب در صحن مدرســه خوابنــد، باید  و ا
کنند،  کرده باشند، فقیر را نیز بیرون  قماربازان مدرسه نشین باشند، و بعد از آنکه همه را بیرون 

که  که در متوضیء به قصد طهارت می روم، و در مســجد وقت نماز داخل می شــوم، باید  گر به این اســت  و ا
گر مسلمانان را از شهر بدر باید کرد تا مسجد و مدرسه خالی شود، و  کثر مردم شــهر مدرســه نشــین باشند، و ا ا

کنند،  طلبه به فراغ بال به افاده و استفاده مشغول شوند، مرا نیز از شهر بیرون 

گر به این اســت که بســته رخت پوشــیدنی در یکی از حجره ها ســپرده ام، بسیار مردم غریب عامی هستند  و ا
گر چیزهای ایشــان را بدر انداخته باشــند، بســته رخت فقیــر را نیز بدر  کــه هم صحبــت و هم خوابــه طلبه اند. ا

اندازند.

با وجود اینها چون دانستم که سرزنش خلق و گفتگوی مردم باعث تفرقه حال و تصنع احوال ایشان می شود، 
بسته رخت خود را برداشته، یعنی قبا را پوشیده و دستار بر سر بسته، و باالپوش بر دورش انداخته، از مدرسه 

کردم. »ما مردمان خانه بدوشیم و خوش نشین«.  به قهوه خانه نقل 

که تعطیل در اوقات شریف واقع نشود و الدعاء. )از نسخه 3349 مجلس، فریم 114( امید 

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر متن چند 

نسخه در زمینه های مختلف را مورد 
بازخوانی قرار داده است. برخی از 

این متون بدین شرح اند:

- متنی از قرن یازدهم از زبان طلبه 
 ای که از مدرسه بیرونش کرده اند.

- خبر محاصره مشهد در سال 1265 
 در انجامه کتاب سرورالعارفین

- یادداشتی درباره وضع دانش نجوم 
 در دوره تیموری

- ماده تاریخ های سلطنت سالطین 
 صفوی و ...

- اشاره به زمان چند واقعه تاریخی 
 در دوره اخیر صفوی

- تاریخ والدت، جلوس و درگذشت 
برخی از شاهان صفوی و ...

 کلیدواژه:
نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش 

متون.

نسخه خوانی )2(

مقــالــه

رسول جعفریان
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کتاب انجامهیک خبرمحاصرهمشهددرسال1265در
کتاب ســرور العارفین از مالنوروز علی بســطامی، در ســال 1265 در مشــهد درباره قیام مختار نوشــته شــده و 
کتاب سرور المؤمنین مرحوم میرزا هادی نائینی بوده است. در انجامه  ی  گوید، منبع عمده و چنان که خود 
که یک شب  کشیک بودن خود  کتاب اشاره به خبر محاصره مشهد در سال 1265 دارد. همین طور به شغل 
که در همان حال،  ی اطالع جالبی از وضع مشــهد اســت، وضعی  ی این انجامه حاو در میان بوده. به هر رو

مشغول نگارش این اثر هم بوده است.

تمام شد آنچه منظور بود که در این صحیفه تحریر شود و اتمام این نسخه شریفه در شب هشتم ماه شعبان، 
شــب جمعه، دو ســاعت به صبــح باقی مانده، در تحت بقعه عرش درجــه ثامن االئمه و ضامن الغرباء علی 

بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء واقع شده 1265.

و چون در زمان تحریر این نســخه شــریفه حقیر عاصی بلکه ســکنه ارض اقدس رضوی، به قدری مســتأصل و 
پریشــان و امور ایشــان مختل بود که مزیدی بر مافوق آن متصور نتوانی نمود، زیرا که به واســطه لشــکر بســیار که 
احاطه بر اطراف مشــهد مقدس آن امام اخیار نموده بودند، موافق آیه شــریفه »و لنبلوّنکم بشــیء من الخوف و 
الجــوع و نقــص مــن االموال و االنفس و الثمرات و بشــر الصابرین« همه اینها از برای حقیر و ســکنه ارض فیض 
قرین موجود بود، عالوه دو مریض در خانه داشتم که حواسم از دست ایشان پریشان، و عالوه بر این کشیک برج 
باره ارض فیض قرین که نوبه حقیر بود یک شب در میان، و عالوه سخن گفتن و مجالست نمودن با اشخاصی 

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )2(مقاله
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کمال و معرفتی  که اصاًل راه به شریعت و طریقت نبرده و به  جز پز و ریش جثه حیوانی تحصیل 
ننمــوده بودنــد، در آن مکان از صعب ترین مشــقات بنی نوع انســان بــود. آری در همچنین وقتی 
و زمانی چون چند نفر از مؤمنین، بعد از شــروع حقیر در تألیف این نســخه شــریفه، ایشــان نیز به 
نوشتن آنچه حقیر جمع می نمودم اشتغال داشتند، لهذا با این تفرغ بال و کثرت مالل بحمداهلل 

که تمام نمود و از خجالت ایشان درآمدم.  

و لکن خدا رحمت نماید مرحوم میرزا هادی نائینی را که کتاب ســرور المؤمنین ایشــان عمده 
اسباب حقیر بود و اغلب اوقات از عبارات و اشعار ایشان نقل نموده.

خداوند عالم ثواب بیتوته این شب جمعه حقیر را در آستان مبارک ثامن االئمه به روح پرفتوح 
مرحوم میرزا هادی برساند و او را با حضرت امام رضا علیه السالم محشور فرماید. 

یادداشتیباارزشدربارهوضعدانشنجومدردورهتیموری
28شهریور1395

کاری  متن زیر مقدمه ای است که عامد بن جمال بخاری برای کتاب تسهیل القمر خود نوشته است. این اثر 
است درباره منازل قمر و محاسبات مربوط به آن. کتاب یادشده یک مقدمه دو صفحه ای دارد که بنده از نظر 
تاریخی به آن نگاه می کنم، مقدمه ای که حاوی چندین نکته جالب درباره حوزه تمدنی تیموری و مشکالت 

آن در میانه قرن نهم هجری است.

کــه دربار تیموری در هــرات با همت الغ بیــک ســلطان )795 - 853( به مرکزی  نخســتین نکتــه این اســت 
یج الــغ بیک بود. مؤلف مــا در همین دوره  بــرای پژوهش هــای نجومــی درآمده بــوده و مهم ترین محصول آن ز
یسته و با تعابیر ادبی، ستایش قابل مالحظه از این فضای علمی دارد. در آن سال ها زیر نظر خود سلطان  می ز
یج او، هر ساله استخراج تقویم می کرده و به سلطان عرضه می کرده است: » و این ضعیف، سال  و بر اساس ز

کرده، به عرض همایون می رسانید«. کب  کوا یج استخراج تقویم  به سال، علی اّی حال، ازین ز

نکته دوم آن اســت که خود او و طالب علمان دیگر زیر چتر حمایت ســلطان به راحتی و در آســایش مشــغول 
ی در جنگ با پســرش عبداللطیف، اوضاع سیاســی آن دیار  کارهای علمی بوده اند، اما پس از کشته شــدن و

یخته و بازماندگان همه به جان همه افتاده اند. به هم ر

نکته سوم آن است که نویسنده ما مانند بسیاری از افرادی که در ماوراءالنهر 
بودنــد، در ایــن قبیــل مــوارد، راهــی حرمین شــریفین شــده و در آنجــا زندگی 
می کردنــد. عمــاد بخــاری هم همین کار را کرده و در آنجــا به کارهای علمی 

سرگرم شده است.

نکته چهارم آن که اوضاع سمرقند به سامان شده و سلطان ابوسعید گورگان 
ی به منطقه  توانســته امنیتــی برقــرار کند. در شــرایط جدیــد، افرادی ماننــد و
کتاب تسهیل القمر را نوشته و این بار هم در  بازگشت. در فضای تازه همین 
ی جوان بخت بــه کارهای علمی  ســایت حمایــت ســلطان جدید و به قول و

مشغول شده است.

کارهــای علمی  گر اوضــاع این چنیــن باشــد می تواند  کــه ا کیــد می کنــد  او تأ
دیگری هم انجام دهد.

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )2(
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بگیرنــد، و در ثانــی ایام گذشــته و آینده الــی غیر النهایه به ادنی اشــارتی 
کرد؛ این طریقه را به عرض اســتاد مکمل  تعدیل معدل قمر حاصل توان 
کاسمه المبارک علیا رسانیده به استصواب این  دســتور االفاضل، الزال 

حضرت به تمهید قاعده این طریقه مشغول شدم.

گردد، حضرت ســلطان را  که این مهم ســاخته   در اثنــای امــر پیش از آن 
صد مرتبه شــهادت یافته، به جوار رحمت حق پیوســت. بعد از آن فتنه 
و آشــوب و خون ریــزش میــان امرا و ســران ملک پیدا شــد، و بــا یک دیگر 

کن این دیار ضعیف شد.  کردند، و حال عامه رعایا و سوا مخالفت 

که آن حضرت این جماعت را به مثابه  علی الخصوص حال طلبه علم 
پدری مشــفق بــوده، و ثمره این خالف و نتیجه این مخالفت، به ســبب 
بان دســت تعّدی 

ّ
کســی از متغل گشــت، و هر  ت حال و تنگی معاش 

ّ
قل

کرده، قصد مال مسلمانان می کردند،  دراز 

ــب مجــاورت 
ّ
کــردم بــا ایــن جماعــت متغل و چــون ایــن حــال مشــاهده 

مصلحــت ندیــدم، و از شــّر ایشــان امــان جســته، پنــاه بــه حریــم حــرم و 
قبلــه گاه بنــی آدم بــرده، متوجه کعبه معظمه - شــرفها اهلل - شــدم و به آن 
گشتم، و مدتی آن  کن  گشــته، در جوار بیت اهلل الحرام سا دولت مشــرف 

جا به درس و مطالعه علوم مشغول می بودم.

تــا خبر آمد که شــام غمگینان و اندوه ســینه مســکینان بــه صالح عیش 
کامرانــی مبــّدل شــد، و از افــق ســعادت و  و شــادمانی و نشــاط و ذوق و 
اقبــال اهالــی آن دیــار خورشــیدی تابنــده و آفتــاب فرخنده طالع شــد، و 
کــه به حلیــه عفت و  از بنــی اعمــام حضــرت ســلطان را صــد پادشــاهی 
حکمــت و شــجاعت آراســته اســت، ســمرقند را مقــر ســریر ســلطنت و 
جهــان داری ســاخته، آن مملکــت را بــه عــدل مزّیــن گرداننده اســت، و 
کن آن دیــار به خیــر انجامیده، و هــو الســلطان االعظم و  حــال عامــه ســوا
الخاقان المعظم، ظّل اهلل فی العالم، باســط االمن و االمان، ناشــر العدل 
گــورکان -  خلد اهلل  و االحســان، خلیفــة الزمان، ســلطان ابوســعید بهادر 

ملکه و سلطانه.

از رسیدن این خبر و ظهور این ظفر شادمان شدم، و بی توقف متوجه دار 
السلطنه سمرقند گشت، به شرف بساط بوسی خدام همایون مستسعد 
شــدم، و در عهــد دولــت ایــن پادشــاه جوان بخــت عــادل، باز بــه تمهید 

قاعده مقّرر و تسهیل قمر مشغول شدم.

و چون به اتمام رسید، رو به درگاه عالم پناه آورده، آن را به عرض همایون 
که به تشریف قبول  رسانیدم، امید از لطف عمیم این حضرت آن است 

گردانند. بنده ضعیف نحیف را سعادتمند و سرافراز 

و چون عنایت پادشاه اسالم همره این ضعیف باشد و فرصت مساعدت 
کرده، به عرض مبارک رسانیده آید. کب دیگر را نیز تسهیل  کوا نماید، 

بنده معمواًل در برخی نوشــته هایم از جنبه های منفی نجوم یا به عبارتی 
گرایــش  کــه مع االســف  کیــد می کنــم  کنــون هــم تأ کــرده ام. ا تنجیــم یــاد 
عجیبــی بــه تنجیم در تمدن اســالمی بوده، شــاید مانند بســیاری از ملل 
و ایــن یکــی از مهم تریــن دالیــل عقب ماندگــی ما بــوده، اما نبایــد از حق 
که  یادی هم در این تمدن نوشــته شــده  که آثار عالمانه بســیار ز گذشــت 

حوزه تیموری یکی از بهترین و برترین آنهاست.

ممکــن اســت برخی از کلمات را درســت نخوانده باشــم. پیشــاپیش در 
این باره عذرخواهی می کنم.

بســم اهلل الرحمن الرحیم: الحمدهلل رب العالمین والصلوة والســالم علی 
خیر خلقه محّمد و آله اجمعین 

امــا بعــد چنیــن گوید اضعف عبــاداهلل تعالــی واحوجهم الــی اهلل الملک 
که چون حضــرت افالطون زمان و  البــاری، »عمــاد بن جمال البخــاری« 
ســکندر صاحبقران ســلطان الشــهدا و برهان الحکما، قطب السالطین 
»الــغ بیــگ ســلطان« را علــّو همــت و رفعــت مرتبــت مقتضــی و باعــث 
ک دّوار و  پرده ربائی از چهره مخّدرات ثوابت  گشــت بر قلعه گشــایی افال
دستیار، بنا بر آن عنان عزیمت به جانب ثمره شجره بطلمیوس و کتاب 
تحریــر طوســی معطــوف داشــته، بــه حــّل غوامــض او مشــغول شــد، و به 
اعمــاق خــواص قرایــا و اضالع و زوایای او رســیده، رســایل و متوســطات 
از بــرای تجنیس احوال ســلطان ســیارات روان ســاخته، از بــرای مبارزان 
هنرپیشــه و مهندسان بلنداندیشــه میمنه و میسره بیاراست، و بر خنگ 
گشــت، و به نصرت و قوت  رفیع رصد بر نشســته، متوجه قلعه ســموات 
ک  کج رو افال برهان هندسی و شوکت حجت قطاع سهام و قسی فیالن 
را بــه حــوزه تصــرف و دایره تســخیر درآورده، در قید سلســله ذات الحلق 
کشــید، و طاووس زّرین خســرو ســیال و قمری ســیمین قمر دّوار در چرخ 
کن ســفلی به حلقه کمند  کن علوی و آهوان مســا کشــیده، و تیزروان ســوا
کرده، در  گیر  شــعاع البصر و شــبکه حســاب به قطر دوایر و محور دســت 
یجــی نیکو تمام  دام جــدول بــه دانــه ارقــام جّمل جملــه را رام ســاخته، ز
کناف بسیط  ک به اطراف و ا پرداخت، و طغرای فتح و ظفرنامه قلعه افال

گردانید. ک روان  خا

یــج اســتخراج  و ایــن ضعیــف، ســال بــه ســال، علــی اّی حــال، ازیــن ز
کــب کرده، به عرض همایون می رســانید، و در خاطر شکســته  تقویــم کوا
که تقویم قمر مشــکل تر، و از همه ســیارات مهم تر، و اعتنای  می گذشــت 
گــردد که بی واســطه عمل و  گــر از بــرای او جــدول موضوع  بیشــتر اســت؛ ا
شــائبه خلــل، تعدیــل معــدل از عجز و نقــل از آن جدول حاصــل آید، هر 

کاری عظیم و فایده عمیم خواهد بود. آئینه نزد عقل 

و مدتــی دریــن تأمل بودم تا از حضرت ملهم الّصواب، به طریقه شــامل و 
یج مذکور  فایده کامل هدایت نمود که چون یک  روزه ی مرکز و خاصه از ز

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )2(
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کرد جهان را وداع: 930 یخ وفات: شاه جهان  اردبیل:893  /تار

گرفتــی کردی  یــخ جلــوس شــاه طهماســب:»ظّل« و ایضــًا: جــای پدر  تار
گرفتی / تولــدش:919 /  یخ ســلطنت شــد جای پــدر  جهان مســخر /تار

گورش پرنور:984 یخ وفات:  تار

یخ والدت: پادشــه هفت  یخ جلوس شــاه عباس ماضی: ظّل اهلل /تار تار
گفتا منکســف  گفتا ماه را آمد خســوف /عقل  یخ وفات:چرخ  اقلیم /تار

شد آفتاب ]1038[

یخ جلوس شاه صفی:ظّل حق ]1038[ تار

یخ جلوس شاه عباس ثانی: ظّل معبود ]1052[ تار

یخ جلوس شــاه ســلیمان: ایام ســلطنت بسلیمان رســید باز:1078 / تار
ظل القوی ]1077؟[

یخ عمارت چهار باغ اصفهان: نهانش بکام دل شه برآید: 1008 تار

یارت نجف اشرف: توّکلت علی اهلل یخ توجه شاه عباس به ز تار

یخ وفات میرداماد ره: عروس علم و دین را میرداماد  تار

یخ وفات شیخ بهاءالدین ره: افسوس ز مقتدای دوران  ]1030[ تار

یخ فوت شیخ علی بن عبدالعالی: مقتدای شیعه: 940 تار

یخ شهادت شیخ زین الدین: نیکو شهید ثانی:966 ]درست آن 965  تار
است[

ی روز یکشنبه 21 محرم سنه 726 /والدتش سنه 648  
ّ
تاریخ فوت عالمه حل

یخ فوت شیخ مفید: 413 تار

یخ فوت سلطان یعقوب: 902 تار

فوت رستم پادشاه: 903

ی با 691 است[ فوت شیخ سعدی: خاص 691 ]خاص مساو

فوت سلطان حسین میرزای بایقراء: 911

آمدن سلطان بایزید رومی: 967

فوت قاضی جهان: »قاضی جهان«

فوت محمدخان سلطان: 906

قتل ولی سلطان: 976

واقعه شاه اسمعیل ثانی: 985

فوت امیر علیشیر: 906

مالقات شاه طهماسب با همایون شاه: )صراط مستقیم(: 950

کاتبی و ماند نام او بجهان کاتبی: نماند  فوت 

واقعه میرزا سلیمان: 996

ابتدای خلقت نور محمدی صلوات اهلل علیه و آله تا ســنه 1102 هجری: 
بیست و هشت هزار و چهار صد و بیست سال

 ان شــاء اهلل العزیــز حــق ســبحانه و تعالی دولت این صاحب قــران با کرم 
و جهان دار محتشــم را دیر ســال پاینده دارد، و درر شــاهوار شاهزاده های 
کرامت فرماید، و  بزرگــوار او را ثیبــات! علم و هنر پرورده تشــریف عدالت 
گردانیــده، ارکان دولت و اعیان  هــر یکــی را والی عصــری و حامی دیــری 
حضرت او همیشــه مظّفر و منصور باشــند، و اعدا و مخالفان منکوب و 

مقهور، و صلی اهلل علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین.

مادهتاریخهایسلطنتسالطینصفویو...
بارهــا از اهمیت یادداشــت های پشــت نســخه ای یاد کرده ایــم. از آن جمله 
همیــن دو صفحــه اســت کــه شــماری از تواریخ مهــم را که اغلب همــراه با 
ماده تاریخ است آورده است. مواردی از این قبیل، باز دهم دیده شده است.

یادداشت مربوطه، از دوره صفوی و به احتمال قریب به یقین سال 1102 
هجری اســت، سه ســال پیش از پایان سلطنت شاه سلیمان صفوی )م 
یخ هــا مربوط به ســالطین صفوی تا شــاه  1105(. بخــش نخســت ماده تار
ســلیمان اســت. قســمتی دیگر مربوط به علمــای جدید و بیشــتر قدیم و 
شــماری مربــوط به چنــد واقعه مهــم قتل بــزرگان. همین طــور نمونه ای از 

درگذشت برخی از سالطین و وزیران قبلی. 

در انتها محاســبه ســال های از آغاز خالقت تــا 1102 و همین طور مقاطع 
که ســال  مهــم ماننــد فاصلــه برخی از انبیاء یا ســالطین باز تا ســال 1102 

تحریر نگارش این یادداشت است. 

یــخ محــل تردید باشــد، چنان کــه درباره  ممکــن اســت برخــی از ایــن توار
که سال  کنون روشن است  شهید ثانی مشهور در آن زمان 966 بوده، اما ا
یخ را آورده،  ی 965 بــوده اســت. در برخی موارد فقــط ماده تار شــهادت و

اما سال را قید نکرده است.

یخ ها رســمی و شناخته شــده اســت. بــرای مثال  بســیاری از این ماده تار
آن  دربــاره  کــه  اســماعیل  شــاه  به تخت نشســتن  بــرای  حــق«  »مذهبنــا 
داستان هایی هم وجود دارد. معمواًل سعی می شد جمله یا کلمه زیبایی 
باشــد. در این باره نوعی تناســب در نظر گرفته می شد. مثل مردن با رفتن 
به جنان یا ســفر با تعبیر توکلت علی اهلل یا رســیدن به ســلطنت با آمدن 
کــه در اینجا آمــده تعبیر »خــون« برای  نــور و از ایــن قبیــل. در میــان اینهــا 
چنگیزخان یکی از زیباترین هاســت. این یادداشــت، پشــِت نســخه ای 

کتابخانه مجلس آمده است. جنگ مانند به شماره 17380 در 

تواریخوقایعمهمعالم
وفات سلطان حیدر پدر شاه اسمعیل: 893

یــخ جلــوس شــاه اســمعیل ماضــی »زوال خارجیــان« ایضــًا »شمشــیر  تار
یــخ والدتش یــوم الثلثاء در  ائمــه«: 906، ایضــًا: »مذهبنــا حــق« 906 / تار
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ک تا سنه 1102: هشت صد و شانزده هزار سال و نه صد و ده سال از ابتدای دوره انجم و افال

از خلقت جن تا سنه 1102: شصت و سه هزار و یک صد و چهل و چهار سال

که جنّیان در حوالی مصر ساخته اند: سیزده هزار و سی صد و هفتاد سال گنبد هرمان ]اهرام مصر[  از بنای 

هبوط حضرت آدم از بهشت تا سنه 1102: هفت هزار و چهل و چهار سال

یست و سی و چهار سال از والدت حضرت نوح نبی علیه السالم تا سنه 1102: پنج هزار و دو

از بعثت شیث نبی علیه السالم تا سنه 1102: شش هزار و هشت صد و چهار سال

یست و سیزده سال از طوفان نوح تا سنه 1102: چهار هزار و دو

از والدت حضرت ابراهیم - علی نبینا و علی آله تا سنه 1102: سه هزار و نه صد و سی سال

از عهد حضرت سلیمان تا سنه 1102: دو هزار و چهار صد و سی سال

از صعود حضرت عیسی به آسمان تا سنه 1102: یک هزار و هشت صد و دو سال 
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کــه میــرزا در ســال هــزار و شــصت و هشــت هجــری  رفیــق بودنــد شــنید 
]1068[ از بندر عباسی به کشتی نشسته روانه بندر سورت بودم که شبی 
از شــبها، یک ســاعت پیش از صبح جهت وضو ساختن به کنار کشتی 
یــا افتادم،  یســمان گسســته به در پایی نشســتم، ر رفتــم. چــون باالی چار
غــالم فقیر خبردار شــده ســنبکی به طلب فقیر فرســتادند. فقیــر را نیافته 
مراجعت نمودند. بار دیگر اهل کشتی سنبک را به جستجوی فرستادند 
باز نیافته برگشــتند. مرتبه ســیم قریب به چهار ســاعت از روز گذشته باز 
کشتی را  کردند و  ســنبک را به جســتجوی فقیر فرســتاده، تطمیع بســیار 
اســتاده کردند. بعد از طی یک فرســنگ به فقیر رســیدند. فقیر را یافته به 
میــان کشــتی آوردنــد. و فقیر از شــناوری عاری بود و جــز از غوطه خوردن 

چیزی دیگر نمی دانست. و اهلل اعلم. 

کاتب حروف در ســنه ســته و ســبعین  و نظیــر ایــن حکایت اســت آنچه 
بعــد االلــف ]1076[ در شــاهجهان آباد خــود دید که در ســال مذکور زنی 
کشت نارسیده، دیده بانی می کرد.  کنار  در سن سیزده سالگی، روزی در 
که: ای میاراجو! برای ما  گفتند  ســه ســوار نزدیک به غروب بر او گذشته، 
که خوشه  گفت: شــما می بینید  کنیم.  که تناول  از زراعت نارســیده بیار 
نکشــیده و از گفته ایشــان ترس بر او غالب گشــته، تب محرق کرد و او را 
یش  که ر آلت مردان پیدا شد. و در همان سال زنی به سن چهل سالگی 
دو مویــه بســیار کثیف بــه مقدار یک قبضه و نیم داشــت، کاتب حروف 

دید. 

از بعثت حضرت موسی تا سنه 1102: 

از عهد انوشیروان و والدت حضرت رسالت پناهی صلی اهلل علیه و آله و 
سلم تا سنه 1102: یک هزار و یک صد و پنجاه و دو سال

یخ شاه شجاع: حیف از شاه شجاع تار

یخ شاهی جهان شاه: خرابی جهان تار

گورکان: 809 زمان سلطنت امیر تیمور 

کشت کشت: عباس  که عباس او را  یخ قتل الغ میرزا  تار

قتل میرزا شاه حسین: نوک خنجر

یخ وفات دانشمند خان یزدی: و توّفنا مع االبرار تار

یخ چنگیز خان »خون«. تار

چنــدیادداشــتتاریخــیازســالهای1073،1068و
1074هجریدرهند

در ســال هــزار و هفتــاد و ســه از واقعــه تتــه، به عرض پادشــاه هند رســید 
که شــب پنج شــنبه بیســت و چهارم شــوال نیم ساعت از شــب گذشته، 
از طرف مغرب ســتاره ای مقدار ماه طالع شــد و قریب به ســه فرســنگ را 
گویی آفتاب طالع شده است  گردانید، چنانچه  روشن از نور خود روشن 
و به جناب مشرق درآمده بعد از چهار ساعت غروب نمود، و اهلل اعلم.

در ســال هــزار و هفتــاد و نــه از واقعــه بنــارس، بــه عــرض 
کــه زنی حاملــه در وقــت وضع حمل،  پادشــاه هند رســید 
یدند بیســت و پنج  مثل کیســه ای ازو افتاد، و چون آن را در
طفل بیرون آمد و تا ســه روز زنده بودند و در روز ســیم همه 
کــه در بنــارس بودنــد جامــع  مردنــد، و از جمعــی از تجــار 
کاتب این حروف تفحص نمود، ایشــان نیز  کتاب، و  ایــن 

که ما خود دیدیم. و اهلل اعلم گفتند  کردند و  تصدیق 

جامــع ایــن اوراق در ســال هــزار و هفتاد و چهــار ]1074[ از 
هجــرت نبــوی صلــی اهلل علیه و آله و ســلم در شــاهجهان 
که دارالســلطنه هندوستان است، جانوری دید مقدار  آباد 
گردن شترمرغ، و  گردن و پاهای او دو بلندی پا و  شترمرغ و 
پرهای او در نهایت سفیدی و زیر بال او گلگون و تعیش او 
همیشه در آب، و گردن او در نهایت باریکی به مرتبه ای که 
غذا به جز ارزن چیزی دیگر نتوانست خورد و در وقت اکل، 

فک اعالی او حرکت نمودی. یقال له بالهندیه الَهنَس

کاتــب الحــروف محمدعلــی رازی از ســیادت پنــاه میــرزا 
گلســتانه  شــمس الدین محمــد ولد میرتاج الدین حســین 
اصفهانــی و جمعــی از ثقــات که با میرزا مذکور در کشــتی 
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ی داد و  یــخ شــهر رجــب ســنه ؟ 108 قضیــه عالیحضــرت آقایــی رو بتار
عالیحضرت میرزایی روانه عراق شدند.

یخ شهر شوال سنه 1081 باز به قندهار تشریف بردند. بتار

گرفتند. کلب علی خان را  یخ 20 شهر محرم سنه 1084  بتار

یخ شــهر شــوال ســنه 1085 عالیحضرت میرزایی از قندهار مرخص  بتار
کردند. کوچ  شد و 

ی داد. یخ شهر ذی قعده سنه 1090 قضیه حاجی میرزایی رو بتار

یخ شهر ربیع االول سنه 1091 سفر مرو بهم رسید. بتار

کردند. یخ شهر ذی حجه سنه 1103 از سفر مرو مراجعت  بتار

یخ شهر ذی حجه سنه 1105 شاه سلطان حسین بر تخت نشست. بتار

یخ شهر ربیع سنه 1103 حسب الرقم به سرکردگی تفنگچی و توپچی  بتار
یخ مزبوره لغایت شهر شعبان سنه 1108 در  به سفر مسقط فرمودند. از تار

ی داد. شیراز توقف نمودند، و سفر متوقف و مراجعت رو

یــخ شــهر ذی حجــه ســنه 1108 حســب الرقــم بســرکردگی عالیجــاه  بتار

اشارهبهزمانچندواقعهتاریخیدردورهاخیرصفوی
ی  مــرو بــه شــماره 402 در مدرســه  النــوادر  کتــاب  بــا عنــوان  نســخه ای 
یخــی و حدیثی درباره  نگهــداری می شــود که مجموعــه ای از مطالب تار
یخی و مباحث امامت با آمیخته ای  عقاید تشیع و برخی از حکایات تار
از عربــی و فارســی اســت. دربــاره ماهیــت این نســخه و مؤلــف، باید کار 
گیــرد، امــا آنچــه در اینجا تقدیــم می کنم، یــک صفحه  جدایــی صــورت 
کــه در  یخــی از وقایــع روزگار صفــوی اســت  شــامل یادداشــت هایی تار
یکــی از صفحات پایانی این نســخه آمده اســت. مع االســف، فهرســت 
ی بــا وجــود اهمیــت، بســیار ناقــص  کتابخانــه مدرســه مــرو نســخه های 
معرفی شــده و نه تنها نســخه ها درست معرفی نشــده، به یادداشت های 
کمترین اشــاره ای نشــده اســت. حتمًا  که در این نســخه ها آمده  مهمــی 

باید دوباره این نسخه ها فهرست نویسی شود. 

 این نســخه در حوالی ســال 1142 و بعد از آن در اختیار شــخصی به نام 
که مطالب متفرقه ای در چند جای آن نوشــته است. در  عبدالعالی بوده 
صفحه ای از آن هم اشعار مفصلی درباره شاه طهماسب مربوط به سال 

که جالب است. 1142 آمده 

امــا دربــاره وقایــع تاریخــی صفحــه مــورد نظــر دو واقعــه مهــم آمــده، یکــی 
درگذشت شاه عباس ثانی )بدون اشاره به نام او و با تعبیر قضیه که اینجا 
کنایه از مرگ است( و برتخت نشستن شاه سلیمان و دوم برتخت نشستن 
فرزندش شــاه ســلطان حســین. اما به چندین واقعه دیگر درباره ســفرهای 
کــه  نظامــی بــه قندهــار و مــرو و شــیراز و مســقط و نقــاط دیگــر اشــاره دارد 
علی القاعــده بایــد در جــای خود مهم باشــد. همین طور از اشــخاصی یاد 
می شود. به نظر می رسد بیشتر گزارش سفرهای نظامیان به نقاط مختلف 
اســت. این وقایع از ســال 1076 آغاز و به ســال 1111 پایان می یابد. ممکن 
اســت در خوانده شــدن برخی از کلمات تردید باشــد، اما آنچه ارائه شــده 
کــه خواهم گذاشــت، قابــل تطبیق اســت و عزیــزان خواننده  بــا تصویــری 

می توانند خودشان هم در این باره دقت کنند.

در اینجا محتوای این صفحه را می آورم و اطمینان دارم که شاید اشاراتی 
یخی و پژوهشیان این دوره بیاید.  کار برخی از پژوهش های تار از آن به 

گر عمری بود  کوتاه را بعدها - ا که بنده این قبیل یادداشــت های  بیفزایم 
که ســفر  یخی  کتــاب مجلــد ســوم خواهم آورد. ســال ؟  تار کلــک و  - در 

ی داد: مازندران رو
ی داد. یخ شهر ربیع االول سنه 1076 سفر مازندران رو بتار

ی داد، و شاه سلیمان  یخ شــهر ربیع الثانی ســنه 1077 قضیه شاه رو بتار
بر تخت نشست.

یــخ شــهر رجــب ســنه 1077 میرزایــی بــه اتفــاق جمشــید خــان روانه  بتار
شدند.
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بنده شاه والیت طهماسب = 931

مدت عمر شریف ایشان: 63

وفات نواب جنت مکانی: 984

کلید روم آورد«. آمدن سلطان بایزید 966 »قیصر آمد 

صلح پادشــاه جنت .. با سلطان ســلیمان/ هاتفی از غیب درین کهنه 
که الصلح خیر: 969 دیر غلغله افکند 

وفات نواب سلطان حمزه میرزا نوراهلل مرقده: 994

فتور القاص میرزا /خرابی عالم: 954

قتــل معصــوم بیگ صفوی در ســفر مکه معظمه دو منزل بــه مکه مبارکه 
مانده: 979

والدت قــدس ســریرت نــواب کامیــاب ســپهر رکاب همایون ظــل اللهی 
شــاه عبــاس خلــداهلل ملکه شــب چهارشــنبه 17شــهر جمــادی الثانی . 

محمدعلی بیگ با قشون  جزایری و  لور و عرب  بر سر افشار فرمودند.

کردند یخ  شهر صفر سنه 1109 مجموع افشارها دربند درآوردند  و فنا  بتار

که  یخ شــهر رمضان المبارک ســنه 1109 حســب الرقم مقرر شــده بود  بتار
گرفته به ســفر بصــره روند مدت  ســواری و هــزار تفنگچــی از الکاء فارس 
یخ شهر ربیع سنه 1110  هفت ماه شده رفتن به شیراز و مراجعت آن و بتار

کهک شدند. داخل 

بــه ســفر دار  ام  یــخ شــهر محــرم ســنه 1111 عالیحضــرت صاحبــی  بتار
اال..........

کبر به نیابت تشــریف  یــخ  شــهر ربیع االول ســنه 1111 آقایی آقا علی ا بتار
بردند.

یــخوالدت،جلــوسودرگذشــتبرخــیازشــاهان تار
صفوی

باز هم یک صفحه از یکی از نسخ خطی )مجلس، شماره 
یــخ برخی از وقایع روزگار صفوی  8539، ص 399( در تار
یم. بیشــتر درباره تولد و جلوس و مرگ شــاهان اســت.  دار
اول  تــا 1038 ســال درگذشــت عبــاس  از 892  یخ هــا  تار
یــخ چند عالــم از روزگار قدیــم هم آمده  اســت. در بیــن تار
اســت. امیــر معــزی، بوعلــی، ســیدمرتضی، ســیدرضی و 
فارابــی. به زمان درگذشــت برخی از شــاهزادگان و امرا هم 
یخ ها باید دقت بیشتری  اشاره شده اســت. درباره این تار
ی نســخه ای اســت که  کرد، اما مهم این اســت که اینها رو
همــان روزگار عبــاس اول مانــده اســت. در بخــش اول که 
یخ اســماعیل اول اســت، کســی بعدًا اســماعیل دوم را  تار
یخ ها اغلب جالب و معنادار است  افزوده اســت. ماده تار

کرد.  ی آنها حساب  و می شود رو

والدت با ســعادت نواب جنت آشــیانی شاه اسمعیل ... 
اول دولت است.

)والدت اســماعیل دوم 950. جلــوس شــاه اســمعیل دوم  
984 ( ]بعدًا در اینجا افزوده شده[

وفات شاه اسمعیل ماضی نّوراهلل مرقده: 930. »شاه و شاه 
و شاه« =930

والدت شاه اسمعیل اول: 892

جلوس شاه اسمعیل ماضی: 905

والدت نواب فردوس مکانی شاه طهماسب: 919

یــخ آفتاب  جلــوس بر ســریر پادشــاهی 931. ظل ســایه تار
شده 930
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چندتاریخمهماز1161تا-1264
در اطراف یک صفحه از نسخه شماره  )ص 125، 126( 2786 دانشگاه 
یــخ آن هم امور  کــه برخی مربوط به شــاهان و چنــد تار یــخ آمــده  چنــد تار
دیگــر مانند زلزله تبریز و شــماری هم شــخصی اســت. این مــوارد به این 

شرح است.

وفات نادرشاه سنه 1161

وفات آقا محمد شاه: سنه 1211

»پادشه هفت اقلیم« = 978

جلوس بر سریر پادشاهی در خراسان. »ظل اهلل«: 992

جلوس در عراق: 995

گیتــی ســتانی فــردوس مکانی شــهر جمــادی االول ســنه 1038 در  فــوت 
مازندران به قصبه اشرف

کشتن علیقلی خان شاه: 995 محاصره عبداهلل خان هرات را و 

وفات عبداهلل خان پنجم شهر رجب 1006

کشتن ولد او عبداهلل خان را شهر رمضان 1006  ...

قتل تلیم خان محرم 1007

آمدن ...  به عراق 1020

امیر معّزی: 449

وفات شیخ ابوعلی: 427

السید مرتضی علم الهدی: 436

اخوه رضی: 406

آمــدن ســلطان بایزیــد: 966/قیصر آمد 
کلید روم آورد 

ابونصر فارابی: 339

صاحب ابن عباد: 385

والدت شــاه سلیم پادشــاه هندوستان: 
977
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گرانیسال1322ش یادداشتیدرباره
که در این ســنه 1362 قمری، در شــهر  جهت یادداشــت روزگار غّدار آن 
ربیــع االول، بعــد از عید نــوروز 1322 از قدرت نمایی حــق تعالی، خرم! 
یــاد و فوق از طاقت بشــری از برف و تگــرگ و باران و باد نازل  و بارندگــی ز
شــد. مردمــان بی انــدازه در بحر هــّم و غم و اضطراب و ماتــم غرقه بودند. 
سبب آن که یکی بی علفی که باری سی تومان و چهل تومان کاه بدست 
گندم یک من ســه تومان و حتی تخم مرغ خدای! یک دانه  نمی افتاد، و 
یــک قــران، و قــس علــی هــذا ســائر اشــیاء، مختصر حشــر بی قیاســی به 
مــردم رو داد. الحکم هلل الواحد القّهار، یا رب به مرحمت خود رحم فرما. 
الحقیــر عبدالرحمن. چهارشــنبه 18 مولــود 1362 مطابق 4 حمل 1322 

)پشت نسخه 15756 مجلس(.

یخ و در 1222 عباس میرزا را ولی  گویا در همان تار جلوس فتحعلی شــاه 
عهد نمود

وفات فتحعلی شاه مرحوم در 18 ربیع الثانی سنه 1250

وفات عباس میرزا مرحوم سنه 1249

وفات میرزا مهدی مرحوم قاضی تبریز 25 ربیع االول سنه 1241

وفــات شــیخ المجتهدیــن میــرزا محمد یوســف تبریــزی مرحــوم 23 ماه 
شوال سنه 1243

وفات آقا سیدمحمد بن آقا سیدعلی طباطبایی در 24 ربیع الثانی سنه 
1232

آمدن اروس به تبریز وقت ظهر روز پنج شنبه 3 ربیع الثانی سنه 1233

تشــّرف خــود داعی به عتبات عالیــات 12 جمادی االولی 
سنه 1238

وفات ابوی مرحوم صفی سنه 1221

کوچ ما به تبریز. نیز وفــات اخوی - روحی له الفداء  آمــدن 
... ایضــا وفات محمد صالح جان فی 29 جمادی االولی 

سنه 1251

تولد عبدالصمد بزرگ 1230 /وفاتش سنه 1236

تولــد نور چشــمی محمــد 13 مــاه جمادی االولــی تخمینا 
به غروب روز چهارشــنبه دو ســاعت و نیم و یا دو ســاعت 

مانده سنه 1232

تولد عبدالصمد ثانی ماه ذیحجه روز دوشــنبه 3 ســاعت 
به غروب مانده سنه 1232

تولد فاطمه بیگم در ماه سنه 1236

تولد زهرا بیگم 13 رمضان سنه 1236

تولد محمد رسول سنه 1250

زلزله تبریز مخرب سنه 1193

آمدن امامقلی خان افشار به تبریز سنه 1195

وفات محمد شاه در شوال سنه 1264

جلوس ولد ارشد او ناصرالدین شاه در 13 ماه مزبور و سنه مزبور 

ناخوشی وبا در غّره ذیقعده الحرام سنه 1237

کمال  تولد نور چشــمی محمدرضا ان شــاء اهلل تعالی با صالح و فالح به 
برسد، در هفتم ماه جمادی الثانی روز جمعه نزدیک به ظهر سنه 1269
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