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اشعاری درباره  کشته شدن ناصرالدین شاه 
در پایان کتاب سّر البالد از حسن بن یعقوب انجدانی که کتابش را در صد مجلس در سال 1311ق نگاشته، 
در سال 1313 اشعاری را به مناسبت تیرخوردن و کشته شدن ناصرالدین شاه و به تخت نشستن مظفرالدین 
شــاه ســروده و افزوده اســت. در این اشــعار ستایشــی هم از میرزاعلی اصغر خان اتابک دارد.  تصویری از یک 
صفحه را آن گذاشــتم، اما حیفم آمد این اشــعار را تایپ نکنم و در اختیار نگذارم. دیدگاه نویســنده نســبت 
کید بر شــهادت شــاه که در ادبیات آن دوره به شاه شهید شهرت داشت و  به ناصرالدین شــاه، به خصوص تأ

کمال شگفتی، تشبیه آن به شهادت امام حسین )ع( از نکات برجسته این اشعار است.  حتی با 

روزگار  ایــن  از  دارم  نــزارداســتانی  زو  پیــران  و  پیــر  جوانــان  کــه 
ســیزده  هــم  و  ســیصد  و  هــزار  شــد جهــان زیــن داســتان آتشــکده در 
پیــر  چــرخ  قــوس  ز  تیــری  رهــا  شــریرشــد  کــی  ناپا دســت  از  قضــا  از 
شــهی  قلــب  او  تیــر  نشــان  گهــی شــد  آ جهــان  گفتــن  تــوان  ش 
ســپاه او چو خورشید و شهان یکسر چو ماه  را  او  شــهان  و  شهنشــاه  او 
بــود عــدل حــق را مظهــر و مصــداق بــود  آفــاق  بســر  ســر  ی  و از  روشــن 
کامــکار  پادشــاه  پایــدار ناصرالدیــن  وجــودش  از  دولــت  و  دیــن 
پدیــد  آمــد  حــق  جــود  وجــودش  گیتــی، شــهی چــون او ندیــد از  دیــده 
رواج  زو  را  نبــی  منهــاج  ابتهــاج بــود  انــدر  ی  و از  احمــد  شــرع 
مــور و  مــار  ایمــن  عدلــش  پنــاه  لطــف و قهرش مبدع ظلمــات و نور در 

بــود  رســول اهلل  دیــن  بــود پیــرو  گاه  آ بندگــی  طریــق  از 
قبــول بــود در قلبــش مکیــن حــّب رســول  کــرده  بجــان  را  امانــت  ویــن 
اقتــدا  شــهیدان  شــاه  بــر  خــدا کــرد  بــدرگاه  آمــد  شــهید  خــود 
شــتاب  بــا  بــردش  تقدیــر  تــا نمــودش از شــهادت فیــض یاب قائــد 
گردنش افکند دوســت بردش آن جای که خاطرخواه اوست رشــته ای در 

زد  ادهــم وار  ُملــک،  بــر  پــا  زد پشــت  یــار  بــزم  بــه  شــاهی  خیمــه 
حــرم خواست چون گردد سوار آن محتشم  دامانــش  طــرف  بــر  زد  دســت 
پنــاه  را  مــا  توئــی  ایــران  شــه  بــی تــو ما را روز همچون شــب ســیاه کای 
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 مـــــــــــــــدح تعریف اســـــــــــــــت و تخریق حجاب
آفتاب  تعریـــــــــــــــف  و  مدح  از  اســـــــــــــــت  فارغ 

کار او  بـــــــــــــــس که بـــــــــــــــر قانـــــــــــــــون دانـــــــــــــــش 
او  اطـــــــــــــــوار  بســـــــــــــــر  ســـــــــــــــر  منظم  بـــــــــــــــس 

 خلـــــــــــــــق را بودی بـــــــــــــــه یک منـــــــــــــــوال حال
نامـــــــــــــــدی در حالشـــــــــــــــان هیـــــــــــــــچ اختالل 

را  میش  و  گـــــــــــــــرگ  رام  عدلـــــــــــــــش   کـــــــــــــــرد 
را  خویش  هـــــــــــــــم  و  بیگانـــــــــــــــه  مؤتلـــــــــــــــف 

عجب در  عالـــــــــــــــم  دانایـــــــــــــــان   جملـــــــــــــــه 
رّب الطـــــــــــــــاف  مظهر  خـــــــــــــــود  بـــــــــــــــود  کاین 

مســـــــــــــــتنیر  فیضـــــــــــــــش  ز  ذّره  و   ُدّره 
بهره منـــــــــــــــد از جـــــــــــــــود او برنـــــــــــــــا و پیـــــــــــــــر

ی نبـــــــــــــــود غریب  کرامـــــــــــــــت از چو و  ایـــــــــــــــن 
عجیب  اســـــــــــــــراری  هســـــــــــــــت  را  کاولیـــــــــــــــا 

ســـــــــــــــپنج  دار  این  راحت  جای   نیســـــــــــــــت 
نیســـــــــــــــت یکدل انـــــــــــــــدر او بیـــــــــــــــدرد و رنج 

ی نشـــــــــــــــان   نیســـــــــــــــت از مهـــــــــــــــر و وفا در و
همعنـــــــــــــــان  گل  را  خـــــــــــــــار  شـــــــــــــــب  را  روز 

مختلف  اهلـــــــــــــــش  و  اســـــــــــــــت  اضداد   دار 
مؤتلف نگـــــــــــــــردد  هرگـــــــــــــــز  مختلـــــــــــــــف 

مـــــــــــــــرگ  شـــــــــــــــاه  و  گـــــــــــــــدا  کار   آخـــــــــــــــر 
مرگ ســـــــــــــــازد جملـــــــــــــــه را بی ســـــــــــــــاز و برگ 

 مدتـــــــــــــــی ایـــــــــــــــن مثنـــــــــــــــوی تأخیر شـــــــــــــــد 
شـــــــــــــــد  شـــــــــــــــیر  خون  تا  بایســـــــــــــــت  مهلتی 

پریشـــــــــــــــان حال من  ز قتل شـــــــــــــــه،   شـــــــــــــــد 
من  اقبـــــــــــــــال  کوکـــــــــــــــب  شـــــــــــــــد  واژگون 

 دور آن شـــــــــــــــه رفـــــــــــــــت و شـــــــــــــــد دوری دگر
دگر  طـــــــــــــــوری  خوش  غیب  از  عیان  شـــــــــــــــد 

گرفت شـــــــــــــــاهی  خاتـــــــــــــــم   بوالمظفـــــــــــــــر 
گرفت  ماهـــــــــــــــی  تا  مـــــــــــــــاه  عدلش  صیت 

حلوائیـــــــــــــــان  ای  غلطیـــــــــــــــد  شـــــــــــــــکر   در 
صفرائیان  کـــــــــــــــوری  طوطـــــــــــــــی  همچـــــــــــــــو 

وقار  گـــــــــــــــردون  شـــــــــــــــه  آن  پاســـــــــــــــخ   داد 
دارم انـــــــــــــــدر ســـــــــــــــر هـــــــــــــــوای وصـــــــــــــــل یار 

 گـــــــــــــــر چه تـــــــــــــــا حـــــــــــــــّدی عزیـــــــــــــــزان منید 
منیـــــــــــــــد  جانـــــــــــــــان  راه  انـــــــــــــــدر  حائـــــــــــــــل 

مـــــــــــــــن  گاه  دل  آ دلبـــــــــــــــر،  بـــــــــــــــا   بســـــــــــــــته 
غیـــــــــــــــر آن دلبـــــــــــــــر حجـــــــــــــــاب راه مـــــــــــــــن

حریم  طـــــــــــــــوف  محـــــــــــــــرم  شـــــــــــــــد   الغرض 
زائـــــــــــــــر شـــــــــــــــهزاده شـــــــــــــــد عبدالعظیـــــــــــــــم  

عنان  خوش  می کشـــــــــــــــیدش  جانان   جذب 
جهـــــــــــــــان  در  خیـــــــــــــــزد  کار  از  کار  لیـــــــــــــــک 

سعید  عیشـــــــــــــــی  خوش  و  کرد   پادشـــــــــــــــاهی 
فانقضـــــــــــــــی العیـــــــــــــــش و قد صار شـــــــــــــــهید 

بی نظیـــــــــــــــر  وزیـــــــــــــــری  را  مرشـــــــــــــــد   بـــــــــــــــود 
پیر  چـــــــــــــــرخ  او  چون  اســـــــــــــــت  نیاورده  که 

 صـــــــــــــــدر اعظـــــــــــــــم بـــــــــــــــر همـــــــــــــــه ایرانیان 
آن  مثـــــــــــــــل  نـــــــــــــــزادی  گیتـــــــــــــــی  مـــــــــــــــادر 

پرمایـــــــــــــــه ای  کاملـــــــــــــــی  حقیقـــــــــــــــت   در 
ســـــــــــــــایه ای  میـــــــــــــــان  در  آفتابـــــــــــــــی 

اســـــــــــــــت  اصغر  علـــــــــــــــّی  نامّیش   نـــــــــــــــام 
اســـــــــــــــت  کبر  ا خـــــــــــــــدای  خـــــــــــــــاص  بنده 

عیار  کامـــــــــــــــل  مردمـــــــــــــــی  صفـــــــــــــــات   در 
از حقـــــــــــــــش بـــــــــــــــر فـــــــــــــــرق تـــــــــــــــاج افتخار 

بیچـــــــــــــــارگان ملجـــــــــــــــأ  کـــــــــــــــش  پا  ذات 
جهـــــــــــــــان  بینوایـــــــــــــــان  غمگســـــــــــــــار 

شـــــــــــــــاه اعیان  بر  خواجـــــــــــــــه  روشـــــــــــــــن   روز 
بی پناه  هـــــــــــــــر  تـــــــــــــــاری خـــــــــــــــادم  شـــــــــــــــام 

اولیـــــــــــــــاء شـــــــــــــــاه  فرمـــــــــــــــان   پیـــــــــــــــرو 
اهـــــــــــــــل صفا  و ســـــــــــــــر حلقـــــــــــــــه  ســـــــــــــــرور 

صفت زیبا  بـــــــــــــــس  و  اســـــــــــــــم  مبارک   بس 
معدلـــــــــــــــت  کان  و  انصـــــــــــــــاف  معـــــــــــــــدن 

بـــــــــــــــا زندانیان  مـــــــــــــــدح او حیف اســـــــــــــــت 
گویـــــــــــــــم انـــــــــــــــدر مجمـــــــــــــــع روحانیـــــــــــــــان   

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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کهن قصه ادیان و اختالفات آنها در یک شعر 
اشــعار زیــر از مجموعــه ای متعلــق بــه قــرن هفتــم هجــری و موضــوع آن 
دربــاره اختــالف مذاهــب اســت. شــاید به طــور خالصه بتــوان گفت که 
ایــن شــعر معروف حافــظ با عنــوان »جنگ هفتــادودو ملت همــه را عذر 
بنــه / چــون ندیدند حقیقت ره افســانه زدند« اســت. جمعــًا هفده بیت 
و دارای مضامیــن قــوی و تــالش بــرای ارائه دیدگاه با اســتدالل و در عین 
حال با چاشــنی طنز اســت. بابت برخی از تعابیر تند، عذرخواه هســتم، 
امــا بــه هــر حال یــک قطعه ادبی بســیار بســیار نفیس اســت. منبــِع بنده 
شــاعر را معرفــی نکــرده و بیــش از این هم جســتجویی نکردم. بســا بتوان 
جای دیگری نشــانی از آن یافت. دو ســه مورد »کی« را برای بهتر خواندن 
کــردم. »نیکو« هم به »نکــو« و »دیگران« بــه »دگران« تغییر  بــه »کــه« تبدیل 
گذاشتم. دو تن از عزیزان اصالحیه هایی  کانال  یافت. یک بار این را در 
کــه به ویژه از آقــای محبی آشــتیانی که چندین مــورد اصالحیه  داشــتند 

کردند تشکر می کنم.  که دو سه مورد یادآوری  داشتند و جناب امیری 

 1. بشـــــــــــــــنو این قّصـــــــــــــــه ادیان ز مـــــــــــــــن ای اهل هنر 
بهتر کدامیـــــــــــــــن  دین  رســـــــــــــــل،  ادیان  ز  کـــــــــــــــه   

باشـــــــــــــــد فرقت  هفتادودو  بـــــــــــــــه  چو  باری  دین   .2 
که نســـــــــــــــازند ازیـــــــــــــــن جمله، دو بـــــــــــــــا یکدیگر  

ینها ره راســـــــــــــــت  کـــــــــــــــه جوید از  3. مرد ترســـــــــــــــا َبر 
مضطر مسیحا  دین    ]12[ دو  و  ده  در  شـــــــــــــــود  چو   

هشتادوچهار  چه  سرگشـــــــــــــــته،  هفتادودو  چه  پس   .4 
خیبر یهود  چـــــــــــــــه  مســـــــــــــــلمان  چه  ضاللت،  در   

کـــــــــــــــردن نام   5. صفت زشـــــــــــــــت نخیـــــــــــــــزد به نکو 
حیدر نهنـــــــــــــــدش  نام  گـــــــــــــــر  ا زن،  نبـــــــــــــــود  مرد   

ترسا  و  جهود  و  مســـــــــــــــلمان  رنگ  یک  هســـــــــــــــت   .6 
 همـــــــــــــــه را در رگ و در پـــــــــــــــی، ره اســـــــــــــــتاد و پدر

جویند   یاســـــــــــــــت  ر گرنه  امـــــــــــــــم  پیشـــــــــــــــوایان   .7 
پیغمبر هر  پـــــــــــــــی  از   اند   نـــــــــــــــه  قول   چونک یک 

راهُبرنـــــد دگـــــران  ایـــــن  َبرســـــت  راه  نبـــــی  گـــــر   .8 
 راه ُبر  ]را[ نشناســـــی ]بشناســـــی![ تو به عقـــــل از رهَبر

رفتن  گمـــــــــــــــره  پی  بـــــــــــــــر  بـــــــــــــــود  گمـــــــــــــــراه  کار   .9 
کن، تو ره خویش ســـــــــــــــپر  خـــــــــــــــر بخربنده رهـــــــــــــــا 

هنجار  مخالف  دلیالن  و  تیره ســـــــــــــــت  شـــــــــــــــب   .10 
بهتر نشســـــــــــــــتن  روز  تـــــــــــــــا  و  رخت افکنـــــــــــــــدن   

بس و  اســـــــــــــــت  این  راه  کوبید،   نیشـــــــــــــــکر 
بس و  است  این  شـــــــــــــــاه  برافشـــــــــــــــانید  جان 

 نقل بـــــــــــــــر نقل اســـــــــــــــت و می بـــــــــــــــر می هال 
صال  بانـــــــــــــــگ  بـــــــــــــــزن  رو  منـــــــــــــــاره  بـــــــــــــــر 

می شود شـــــــــــــــیرین  ســـــــــــــــاله  ُنه   ســـــــــــــــرکه 
می شـــــــــــــــود  زّرین  لعـــــــــــــــل  مرمر  ســـــــــــــــنگ 

زنان  دســـــــــــــــتک  فلـــــــــــــــک  اندر   آفتـــــــــــــــاب 
بازی کنان  عاشـــــــــــــــقان  چـــــــــــــــون  ذّره هـــــــــــــــا 

ســـــــــــــــبزه زار  از  شـــــــــــــــد  مخمور   چشـــــــــــــــم ها 
شاخســـــــــــــــار  بر  می کنـــــــــــــــد  شـــــــــــــــکوفه  گل 

برفـــــــــــــــروز  خـــــــــــــــود  دل  انـــــــــــــــدر   آتـــــــــــــــش 
بســـــــــــــــوز  ســـــــــــــــپندانی  بد  چشـــــــــــــــم  دفع 

راد  ســـــــــــــــلطان  ایـــــــــــــــن  عدل  پنـــــــــــــــاه   در 
اّتحاد  آمـــــــــــــــد  میـــــــــــــــش  بـــــــــــــــا  را  گـــــــــــــــرگ 

بهره مند  ز جـــــــــــــــودش  و عامـــــــــــــــی   عالـــــــــــــــم 
ســـــــــــــــربلند شـــــــــــــــاهان  جمله  وجودش  از 

امان  مهـــــــــــــــد  در  دانش خفتـــــــــــــــه   طفـــــــــــــــل 
روان  تـــــــــــــــن  از  رفت  یکبـــــــــــــــاره  را  جهـــــــــــــــل 

 خاصـــــــــــــــه از تأییـــــــــــــــد صـــــــــــــــدر باوقـــــــــــــــار 
شـــــــــــــــهریار  بی نظیـــــــــــــــر  وزیـــــــــــــــر  آن 

جوان  دم  دیگـــــــــــــــر  پیـــــــــــــــر  جهاِن   شـــــــــــــــد 
گلستان  گشـــــــــــــــت یکســـــــــــــــر  ســـــــــــــــبز و خّرم 

 تـــــــــــــــا بـــــــــــــــود پاینده ایـــــــــــــــن لیـــــــــــــــل و نهار 
را مدار گـــــــــــــــردان  گـــــــــــــــردون  بـــــــــــــــود  تـــــــــــــــا 

نور آییـــــــــــــــن  بـــــــــــــــود  را  بیضـــــــــــــــا  کـــــــــــــــه   تا 
ظهور  دارد  کلـــــــــــــــف  مـــــــــــــــه  انـــــــــــــــدر  که  تا 

شـــــــــــــــاه  یار  دائم  بـــــــــــــــاد  دولت  و   عمـــــــــــــــر 
شـــــــــــــــاه  غمخوار  خوش  مقصود  شـــــــــــــــاهد 

مســـــــــــــــتدام  صدارت  باشـــــــــــــــد  را   صـــــــــــــــدر 
عام  و  خـــــــــــــــاص  هر  شـــــــــــــــامل  عامش  لطف 
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گـــــــــــــــر نبی آیـــــــــــــــد، و رنه، تو نکو ســـــــــــــــیرت باش   .11 
کیزه ســـــــــــــــیر کـــــــــــــــه بـــــــــــــــه دوزخ نرود مـــــــــــــــردم پا   

برســـــــــــــــی  آنی  ته،  به  اعلی  مقصد  بـــــــــــــــدان  خود   .12 
منتظر بـــــــــــــــاش و فرج جو،  پـــــــــــــــی ز حق خواه ظفر

دگـــــــــــــــر بی خبران نَیم همچو  که  را   13. شـــــــــــــــکر حق 
گاو، و سم خر گوشـــــــــــــــه ی خانه به دســـــــــــــــت، و دم 

تا  بنهم  دگـــــــــــــــران   ... بـــــــــــــــه  یش  ر غلـــــــــــــــط  به   .14 
مگر چنانســـــــــــــــت  که  گویم  گویـــــــــــــــد،  او  چه  هر   

ســـــــــــــــرگردانند ]و[  واله  چنین  کـــــــــــــــه  ادیان  اهل   .15 
ُغر مغـــــــــــــــل خواهر  گویـــــــــــــــد  که  آنســـــــــــــــت   وقت 

ترســـــــــــــــایان در پس مســـــــــــــــلمان و جهود   16. قبر ]؟[ 
در ترســـــــــــــــان  مـــــــــــــــادر  بســـــــــــــــگ  آنها  یـــــــــــــــگ  ر

 17. اینـــــــــــــــِک مشـــــــــــــــهور جهان اند ســـــــــــــــزای این اند
 مخلد و سقســـــــــــــــقطی، وان دیگـــــــــــــــران را چه خطر

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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تقریبًا هفت ســاعت از شــب گذشــته به طالع ســنبله یا اوایل میزان ســنه 
.1235

ــد ســقطی رقیه ام النســاء خانم کوچک شــب 15 ربیع االول 
ّ
یــخ تول 3. تار

سنه 1237 شب دوشنبه تقریبًا دو ساعت به طلوع فجر مانده. 

4. تاریخ تولد فاطمه ام ســلمه خانی بیگم، صبح 3 شــنبه 16 ربیع الثانی 
25 دقیقه از طلوع فجر گذشته، به طالع قوس، من شهور سنه 1238، یک 

ساعت از ظهر گذشته یوم دوشنبه 24 ربیع الثانی سنه 1249 فوت شد.

گذشته یوم  یخ تولد علی ابومحمد نقی الدین، یک ساعت از ظهر  5. تار
شــنبه 17 محرم به طالع جدی من شــهور ســنه 1240، شــب 4 شــنبه 20 

ربیع االول سنه 1241 فوت شد. 

یــخ تولــد مریم ام علیه ماه بیگم، مقارن غروب آفتاب یوم دوشــنبه  6. تار
16 جمادی الثانیه من شــهور ســنه 1242. روز 27 شوال سنه 1243 فوت 

شد. 

یخ تولد آســیه ام حبیبه ســلطان بیگم، هم ســاعت یا یک ساعت  7. تار
از ظهر یوم دوشــنبه 24 شــهر رمضان گذشــته ســنه 1244، به طالع اوایل 
اســد. یــوم شــنبه 19 جمادی الثانیــه ســنه 1252 یــک ســاعت از غــروب 

گذشته فوت شد. 

یخ ســقط حســن ابوالحسین شــرف الدین غّره جمادی الثانی سنه  8. تار
1246 / عصر جمعه 8 جمادی الثانیه سنه 1252 فوت شد.

یخ سقط حسین ابوالحسن صدرالدین 15 رجب سنه 1247. 9. تار

یخ تولد مریم ام المومنین بنات بیگم، شــب شنبه غّره رجب سنه  10. تار
1248 به طالع میزان دو ساعت به طلوع فجر مانده. 

یــخ تولد محمد علی الدین ابوجعفر یک ســاعت به غروب مانده،  11. تار
دوشــنبه 16 ذیقعــده ســنه 1250 بــه طالــع ســنبله / عصــر چهارشــنبه 9 

ربیع الثانی سنه 1251 فوت شد.

یخ تولد فاطمه سلطان بیگم ام المؤمنین شب جمعه 14 رمضان  12. تار
سنه 1252 به طالع میزان 8 ساعتی شب.

13. تولــد آســیه بــداغ بیگم ام الحســن، مقــارن اذان صبح یک شــنبه 21 
ربیع االول به طالع حمل من سنه 1256.

14. تولد رقیه ام البنین بمانی بیگم، شــب دوشــنبه 22 صفر ســنه 1258 
گذشته به طالع اواخر قوس یا اوایل جدی. تقریبًا شش ساعت از شب 

15. تولــد محمدحســین ابوعبداهلل شــمس الدین شــب دوشــنبه هشــتم 
کــه حقیر بــه طهران  جمیدی االولــی مــن ســنه 1254 اول مغــرب شــرعی 
رفته بودم. شــب پنجم جمادی الثانیه روانه مشــهد شدم و چهارشنبه 20 

رجب از طهران عود نمودم.

تاریخ های یک زندگی از 1222 تا 1252ق
زاد و ولد در دنیای ســنتی قدیم، یک اصل، بلکه مهم ترین اصل زندگی 
بــود. در واقــع یــک زوج منتظــر به دنیاآمــدن فرزنــد و ســپس فرزنــدان خود 
که  توانایی بــود ادامه داشــت. از یک فرزند تا  بودنــد و این مســیر تــا وقتی 
بیســت و حتــی بیشــتر، از یک همســر تا چهار تا، همه شــان هــم با ارزش 
کمــی از والدت فوت  که بــه فاصلــه  بودنــد؛ حتــی سقط شــده یــا بچه ای 
می شــد. ایــن اصل عمــده زندگی بود. چیــزی که همه موجــود زنده دیگر 
)عجالتــًا حیوانــات( هــم دنبالــش بودنــد. وقتی فرزنــد بزرگ می شــد و با 
ظاهرشــدن اولیــن نشــانه های بلــوغ، بایــد در فکــر همســر بــرای او بودند و 
او شــوهر می دادنــد یــا برایــش زن می گرفتند. آن وقت اینها مســیر پدران را 
ادامــه می دادنــد. هیــچ بحثی از جلوگیــری و کنترل جمعیــت نبود. تنها 
ممکن بود شــیردادن مانع از تولد فرزند جدید باشــد، چنان که رسیدن به 
یائســگی هم و این تقریبًا یک خاتمه تلقی می شــد. بیشــتر این بچه ها به 

دلیل شرایط بهداشتی بد می مردند، به عکس حاال. 

یــخ دار کرده و از ســال  در ادامــه یــک نفــر ایــن بخــش از زندگی خــود را تار
1222 تا 1252 سی سال این والدت ها را نوشته است. منهای مورد اول و 
دوم، بقیه موارد مربوط به تولد فرزندان اســت. سقط شــده و فوت شــده ها 
گر  هم مهم هستند. آنها یک هدیه الهی هستند با اسامی بسیار خوب. ا
که چــه بهتر و معمواًل راهی بــرای اینکه طالع  طالع خوب داشــته باشــند 
خوب باشد یافت می شد. مهم این است که حتی ساعت والدتشان هم 
اهمیت دارد و بر اســاس دانش نجومی روز زمانش دقیق معین می شــود. 
گاهی را نداشــتند و اینجا با کســی روبرو هستیم که  البته همه مردم این آ
که مطالبش  کشکول  یک  کسی در این اطالعات را داشته است. اینها را 
کــرده نوشــته اســت. این نســخه به  گــردآوری  را از ایــن طــرف و آن طــرف 

شماره 2855 )ص 360( در دانشگاه نگهداری می شود.

یخ ســفر حقیر به یزد نزد آقامحمداســمعیل عمو 26 شهر رجب سنه  • تار
1222و معاودت از آن ســفر 27 شــعبان سنه 1223 و امتداد آن سر ده ماه 

و یک روز. اینجا بحث از تولد پانزده نفر است. 

یــخ ســفر حقیر محمدکاظم به رشــت، شــب 8 جمــادی الثانیه من  • تار
شــهور ســنه 1226 و معــاودت از آن شــب یازدهــم رمضــان ســنه 1226 و 

امتداد آن سه ماه و 3 روز.

یخ مشرف شدن به عتبات عالیات شب 16 ربیع االول سنه 1243 و  · تار
معاودت از آن سفر چاشت 12 ذی القعدة الحرام سنه 1243 و امتداد آن 

سفر هشت ماه و 3 روز.

کلثوم بیگم صاحب، شب شنبه بیست و پنجم  یخ تولد شهربانو ام  1  تار
گذشته.   صفر سنه 1233 هشت ساعت تقریبًا از شب 

یــخ تولــد محمدابوعلی صادق الدین، شــب دوشــنبه دوم ربیع االول  2. تار

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله



سال بیست و هفمت،مشارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه381395 161

یک نمونه از پیشگویی های منجمانه  و این بار مستخرج 
از رمل، برای شاه طهماسب دوم در سال 1141 

یــخ و در شــرق و  از نفــوذ منجمــان در دربارهــای مختلــف و در طــول تار
که بر اساس دانش  غرب عالم باخبریم. این جماعت پیشگویانی بودند 
نجومی خود و ابزار و وســایل دیگر توصیه های خود را به ســالطین درباره 
آینــده اعــالم می کردنــد. ایــن توصیه هــا اغلــب دربــاره جنگ هــا و آخــر و 
گاهــی بــه طور مشــخص توصیه بــه نبرد در زمــان معین  عاقبــت آن بــود. 
گاهی از واردشــدن در جنگی پرهیز می دادند. این مطالب بر  می کردند و 
اســاس ضوابط و قواعدی بود که بنیادهای فلســفی و علمی خاص خود 

را بر اساس دانش زمان داشت. 

کتاب  یم، هرچند هزاران  گاهی اندکی دار امــروزه اغلب ما از این مبانی آ
کــه از میان آنها برخی روشــن تر به بیــان مبانی این  در این بــاره وجــود دارد 
که شــاهان اعتمــاد صد درصد بــه آنها  مســائل پرداخته انــد. صــد البتــه 
نداشــتند، امــا به هر حــال درمواردی عینــًا و موبه مو به مطالــب آنها توجه 

کرده و عمل می کردند. 

در اینجا و فارغ از اینکه قصد ورود در آن مبانی را داشــته باشــیم یا سخن 
از درســتی و نادرســتی آن قواعــد بگوییــم، قصــد دارم یــک نمونــه از ایــن 
پیشگویی را که از سوی شخصی به نام محمدعلی برای شاه طهماسب 
دوم، آن هم در ســال 1141 نوشــته شــده بیان کنم. افغانان در سال 1135 
کردند. طهماســب دوم شــاه ایران شــد و نــادر با زحمت  ایــران را تصرف 
یــاد توانســت افغانان را بیــرون کند. ایران این ســال ها به دلیل حمالت  ز
یج اصالح  افاغنه و عثمانی ها اوضاع بســیار آشــفته ای داشــت که به تدر
کرد، اما نادر  شــد. به ســال 1142 طهماســب دوم در اصفهان تاج گذاری 
کرد و  ی را با عنوان عباس ســوم شــاه  در ســال 1145 او را برکنار و فرزند و

کرد.  سال 1148 خودش به عنوان شاه ایران تاج گذاری 

که نامش در پایان متن آمده، در  نویســنده متن ذیل یا همان محمدعلی 
گرفته است.   که متن حاضر با استخراج از رمل صورت  گفته است  آغاز 

بسم اهلل خیر االسماء
یخ غــّره شــهر ربیع الثانی ســنه 1141  کــه بــه تار صــورت رمــل اســتخراجی 

مطابق بیچین ئیل مستخرج شده است.

یــخ به ســبب اخبــاری چنــد، ذات  کــه در ایــن تار چنیــن ظاهــر می شــود 
شریف و خاطر منیف را بسیار احوال مشّوش باشد به سبب امور مملکت 
و اندک تشویشی به علت آزاری که در وجود شریف باشد و خود به دولت 
که ســبب سســتی در اعضای رجولیت باشــد، و به جهت امور  می دانند 
که مالحظه شــد که عاقبت به کجا خواهد رســید؟ العلم عنداهلل. چنین 
ظاهــر می شــود که از این تاریخ الی مدت هشــت مــاه دیگر، به اعتبار قلع 
یــک جماعــت کــه دو گــروه باشــد، در آن مــکان توقــف خواهنــد فرمود، و 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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متــن زیر در ســال 1172 ق توســط یکــی از عالمان دیــن و در پایان کتابی 
که آن را در شــرح برخی از احادیث نوشــته آمده اســت. این متن قضاوتی 
اســت درباره دولت نادری. نویســنده دولت صفوی را ســتایش می کند و 
کــه به بار  امــا دولــت نــادری )افشــاری( را بــه دلیل ظلــم و ســتم و ویرانی 
آورده نکوهــش. اصــاًل نمی خواهــم بــر قضــاوت او صّحه گذاشــته یا آن را 
نقد کنم. به نظرم متن حاضر از این نظر که همان روزگار نوشته شده برای 
انعکاس دیدگاه های موجود در آن دوره بسیار مهم است. در واقع انتقاد 
ی متوجه نادرشــاه اســت، اما به طور کلی دولت افشاری را مورد  اصلی و
کرد، در ســال 1160  حملــه قــرار می دهد. نــادر در ســال 1148 تاج گذاری 
کریم خان به  کشته شد تا سال 1163 جانشینانی داشت، اما از این زمان 
که محمدحســن خان قاجار را شکســت داد و  صحنه آمد تا ســال 1171 
خود را وکیل الرعایا نامید. این متن ســال 1172 نوشــته و اشــارتی به ظهور 

وضع جدید دارد.

نویســنده چنــان  که از آغاز این متن پیداســت اشــارتی به انــواع دولت ها 
که در حدیث مورد شــرح بوده داشــته، دولت سوم را دولت یونان دانسته 
و شــامل روم و فرنــگ فعلــی هــم می دانــد. او آنان را دولت هایــی مردم دار 
ی  کــه درهای لذات جســمانی را بر خود بســته اند تا آنهــا را به رو می دانــد 
رعایا بگشایند. استدالل شگفتی است. آنها خود را نایب خدا در زمین 
که خدا از لذات چیزی نــدارد و همه را به بندگان  می داننــد و همان طــور 
می دهــد آنهــا هم نســبت به مردمانشــان چنیــن می کنند. )آیــا اطالعی از 

وضع غرب داشته است؟ به نظرم نکته جالبی است(.

و امــا بــه نظر او دولت های منشــعب از خواقین توران و ترکمان، به عکس 
کرده انــد و دولــت نــادر نیــز شــعبه ای از آنهاســت. او از ســالطین  عمــل 
کرده، دوران آنان را دوران شکوفایی ایران و رفاه مردم آن  صفویه ستایش 
گونه ای شده  که در دولت نادری )افشاری( اوضاع به  می داند، در حالی 
گشودن ابواب ظلم و طغیان او بجان آمده،  که »تمام اهل ایران از  است 
استیصال سلطنت او و اوالدش را از حضرت ایزد مّنان خواهان بودند«. 
ی به خصــوص از نابــودی اصفهان و قزوین، به عنوان دو نمونه یاد کرده  و

است. بیش از این توضیح نمی دهم چون عزیزان خود خواهند خواند.

و امــا متــن حاضــر از نظــر ادبــی نیــز عالــی اســت. نثــر ادبیانــه بــه همــراه 
یخ در آن  استشــهادهای قرآنــی و شــعر و جهت گیری کلی آن، نیــز قید تار
یخی نویسنده اســت و نکات دیگر متن را  که نشــان دهنده هوشــیاری تار

کرده است. خواندنی 

که به شماره 2990  اصل این نوشــته، شــرح عیون اخبار الرضا)ع( اســت 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری شده و این مطالب در فریم  در 

62ـ63 آن آمده است.

***

عاقبت در روز یکشــنبه شــهر ذی قعدة الحرام ظفر بر جماعت بی عاقبت 
خواهند یافت و تصرف مکان آن جماعت خواهند فرمود و بعد از تعیین 
کــم بــه آن مــکان ســردار پیش خواهند فرســتاد و چــون به دولــت اراده  حا
که در آن مکان ســرداری با ســپاه زیادی از خالفت  حرکت خواهند نمود 
مذهــب بــه امداد نــواب خواهند آمــد، و  در آن بین نــوای حرکت خواهند 
فرمود و سرداری که پیش فرستادند به سر شهری که طرف مغرب مایل به 
جنوب باشــد، ســردار مذکور ظفر بر شــهر یابد و خبر فتح شهر مزکور در راه 
بــه نواب خواهند رســید، و به چنــد روز فاصله، نواب خــود به دولت و آن 
شهر مذکور و مدتی توقف و جمعیت زیادی در خدمت نواب جمع شده 
در آن هنگام نواب باز سرداری بر سر شهری دیگر فرستند، و آن شهر بدون 
جنــگ بــه تصرف آید، ســردار مذکــور از آن شــهر حرکت نمایــد، و نواب از 
مکان خود. در راه سپاهی به سردار برخورد و چشم زخمی به سپاه اسالم 
برســد، و ســردار مراجعت به شــهر مذکــور نماید که در آن هنــگام نواب به 
دولت، وارد شــهر شــوند، و به ســپاه بی عاقبت برخورند، و جمع کثیری از 
آن جماعت بی عاقبت را به قتل رســانند، و گروهی فرار، و دو ســردار از آن 
جماعت اســیر خواهند شــد، و در آن بین گروهی از مخالف که در رکاب 
که  نواب آمده اند، و مدتی خدمت نموده اند، اراده خیانت خواهند نمود 
از پیــش نبــرده، بــه عنایــت اهلل ذلیل شــوند و در آن بین گروهــی به کومک 
نــواب خواهند رســید، و به چند روز فاصله، فــوج عظیمی دیگر هم باز به 
کومــک خواهــد آمــد، و در آن وقــت، نواب اراده رفتن بر ســر ســواد اعظمی 
نمایند که اّول وارد شهری شوند که آن شهر شکسته، و کسی در آن نباشد، 
و بعد از آن سرداری پیش فرستند و سردار مذکور به جماعت بی عاقبت 
مالقــات، و فیمابیــن فئتین شــش روز جنگ شــود، و جمعی از جماعت 
گروهی به کومک جماعــت بی عاقبت خواهد  دشــمن محصور شــوند، و 
رسید، و از این طرف هم محتاج کومک، و در آن هنگام آشوب درخواهند 
گرفــت، و نــواب اراده حرکــت خواهند نمود، و احدی مانع خواهد شــد، و 
خود حرکت خواهد فرمود، و به رسیدن او، سپاه بی عاقبت، لشکر اسالم 
را ضعیف نمود که او برســد، و شکســت عظیمی به جماعت بی عاقبت 
بدهــد، و آن شــهر را از تصــّرف جماعــت بگیرد، و نواب بــه دولت حرکت 
نمایند، و شکسته جماعت بی عاقبت وارد، سواد اعظمی و سپاه اسالم 
متعاقــب آنهــا رفتــه، دشــمن را محاصره و ســپاه منصــوره دور آن خذله را 
گرفته باشند که در آن شب جماعت بی عاقبت شبیخونی بر سپاه اسالم 
زننــد، و جمعــی را برطــرف کنند که نــواب خود به دولت برســند، و بعد از 

مدت چهار ماه مملکت به تصرف آید.

یخ فــوق لغایت مــدت پانزده ماه دیگــر از قوت  و  آنچــه نوشــته شــد از تار
بــه فعــل خواهد آمــد، واهلل اعلــم بحقایق االمــور  بنده حقیــر محمد علی 

نوشته است:

مردم ایران در طول دوازده ســال، دوازده ســاعت رفاه نداشتند )قضاوتی 
درباره دولت افشاری از یک نویسنده معاصر همان دولت(

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله
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گردیدنــد، و  کســان مقــام  نفــر خوانیــن عظــام صاحــب ســّکه و خطبــه و 
که چشم نرگس و پرتو خورشید را به خود نامحرم  پرده گیان سرادق عفت 
گردیدند، و بنات  کوکلن! و ترکمان  می دانســتند، اســیر اوزبک و افغان و 
ْمثاِل 

َ
َکأ حریــم خاندان هــای عظیــم که در ســلک مصــداق »و ُحوٌر عیــن 

کالّنســناس به  َمْکُنون« منتظم بودند، بســا]ن[ اراذل ناس، بل هو 
ْ
ِؤ ال

ُ
ْؤل

ُّ
الل

ْنساَن  ِ
ْ

 ال
َ

 ِإّن
َ
َکاّل کشیدند، در هر قریه به مضمون: »  کنیزیش  قید بندگی و 

کــه پنــج رأس نر در خــود می دید،  َیْطغــی ، أن راه اســتغنی«هر روســتایی 
َ
ل

ادعــای اهالــی نمــود و هر روزی ماننــد دزدی که عرصه جهــان را از وجود 
پادشاه و خوانین خالی مشاهده می کرد به مفاد: 

شـــــــــــــــود  پنهان  چو  فروزنـــــــــــــــده   مهر 
شـــــــــــــــود  میدان  یگر  باز پره  شـــــــــــــــب 

کرده،  ادعــای نمــرودی و بخت نصــری و فرعونــی و چنگیزی و تیمــوری 
دســت ظلــم و تعــّدی می گشــود مســاجد و معابــد خراب و اســاس شــرع 
مقدس متزلزل گشته، خانه طاقت اهل علم بی ثبات چون حباب شده، 
یِن َو  ُهوا ِفــي الّدِ

َ
ُکّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهْم طاِئَفــٌة ِلَیَتَفّق کــه به مضمــون »ِمْن  جمعــی 

ِلُیْنــِذُروا َقْوَمُهــْم« و در بعضی از والیــات متوجه تحصیل معارف بودند، از 
بی مئونتــی و گرســنگی از جهان فانی روانــه گردیده، از مائده پرفایده و »َو 
ا َیْشــَتُهون «کامیاب شــدند و برخی  ْحِم َطْیٍر ِمّمَ

َ
ُرون « »َو ل ا َیَتَخّیَ ِکَهــٍة ِمّمَ فا

یس علیه  از رعایــا و برایــا که به مضمون کالم اعجاز مشــهون حضرت ادر
الســالم »من لم یســکن موضعا فیه ســلطان قاهر و قاض عــادل و طبیب 
حــاذق و ســوق قایــم و نهــر جــار، فقد ضیــع نفســه و اهله و مالــه« که کل 
این ممالک جنت مســالک بر این منوال شــده بود، دســت تمّنا به درگاه 
ها« 

ُ
ْهل

َ
اِلــِم أ

َ
َیِة الّظ َقْر

ْ
ْخِرْجنا ِمــْن هــِذِه ال

َ
نــا أ ّبَ ایــزد یکتا گشــوده، بــه مفاد »َر

فــرار از این والیات را ســؤال نموده، به والیــات بعیده فرار نموده فوجی که 
ک والیات این  کف خا گردیده، هر  کردار اشرار  گرفتار  باقی مانده بودند، 
که جلوه نگارخانه چین بود به باد تاراج رفته، و هر مشــت غبار  ســرزمین 
ایــن دیار که خمیرمایه خلد برین بود، نســیم ســانحه رفتــه، عراق عجم، 
کــه ســامان شــگفتگی صــد بهــار در  علی الخصــوص اصفهــان ارم تــوأم 
جبیــن داشــت، چنین از صرصر حوادثات زمانــه آب و هوایش تغییر و به 
که بهــارش به فصل خــزان نیز نتواند رســید، و قزوین  نحــوی دلگیر شــده 
که به مفاد »و قزوین باب من ابواب الجنة« بهشت آیین بود،  جّنت قرین 

گردیده.  به ویرانی مزّین 

حــال در ایــن اّیــام از یمن عدالــت و رعیت پــروری بندگان سکندرشــان 
ســلیمان مکان کیوان پاســبان وکیل جاللت و عظمت نشان فی الجمله 
رفاهّیتــی بهــم رســیده، امید آنکه جنــاب اقدس الهی الطــاف نامتناهی 

یغ ندارد. خود را از جمیع بندگان خود در

که در این حدیث شریف به سرانگشت  و راقم الحروف را غرض این بود 
خامه پرده اغالق از رخســار شــاهدان غوامض و محاجه حدیث عمران 

... فوج ســیم ســالطین عظیم القدر جلیل المقدار یونان زمین اســت که 
ات جسمانیه را به 

ّ
ظاهرًا روم و فرنگ نیز منظور بوده ایشان درهای مستلذ

کردگارند،  که ودایع بدایع حضرت  ی رعایا و برایا  ی خود بسته، و به رو رو
گشــوده، و ســخن ایشــان و حجت آن نکوکیشــان این اســت که ســلطان 
ی عالمیان  در زمیــن نایــب خداســت و حق تعالــی خــوان احســان بــه رو
کل،  کرد، همگی از مائده اطعام او ســیرند، و او خود منّزه اســت از ا عطا 
که ســالطین نیز به قدر قوت الیموت به مصرف رســانیده، انواع  پس باید 

اطعامات را نسبت به رعایا به عمل آورد. 

ات 
ّ

قوم چهارم خواقین توران و خوانین ترکســتانند و ایشــان راه تمامی لذ
ی خــود گشــوده، و بــه رعیــت خود ســد نموده انــد، و در این باب  را بــه رو

متابعت شیاطین فرموده اند. 

که بعد از آنکه ســالطین  غــرض از ذکــر ایــن مثال در ایــن مقام آن اســت 
کــه مــرّوج دیــن مبیــن و باعث  جنت مکیــن صفویــهـ  انــاراهلل برهانهــمـ  را 
آســایش اهــل ایران زمیــن بودنــد، پیمانــه دولــت پــر شــده، بــه مضمــون 
»تلک االیام نداولها بین الناس« اســاس ســلطنت ایشــان منهدم گردید، 
کیان و تاج بخش ممالک  کاله  ینت آرای اورنگ ایران، و وارث  نادرشاه ز
هندوستان، و برهم زن سالطین و خوانین ترکستان شده، کوکب جاللش 
گویا  بر فرض وقوع این مثل، شــیوه ســالطین  از افــق صاحبقرانــی رمیده، 
ک تازی را آب و رنگی داده، آخر  ترک را شــعار و دثار ســاخته، رسم ضحا
که دولتش دو روزه و سرســری اســت،  زمانه دون و جهان بی بنای وارون 

به مضمون شعر:

نیلوفری  چـــــــــــــــرخ  گـــــــــــــــردش   بیک 
نادری  نـــــــــــــــه  ماند  بجـــــــــــــــا  نادر  نه 

گــردش او را با منســوبان روانه ســرای آخرت گردانیــد، و دولت او  بــه یــک 
کــه بــه مفــاد »الخیــر فی مــا وقع« یک هــزار و یک صــد و چهل  از جلــوس 
کــه یک هــزار و یک صــد و هفتاد  و هشــت  ]1148[ بــوده تابحــال تحریــر 
کــه دولــت او دوازده  و دو ]1172[  اســت و بیســت و چهار ســال می شــود 
گشودن ابواب ظلم و طغیان او بجان آمده،  سال بوده، تمام اهل ایران از 
اســتیصال ســلطنت او واوالدش را از حضرت ایزد مّنان خواهان بودند. 

آخر به مضمون شعر:

مســـــــــــــــتمند  دل  دود  کنـــــــــــــــد   آنچه 
ســـــــــــــــپند  با  نکند  ســـــــــــــــوزان  آتش 

یخ فوت او تا به این  گردیده، از تار تیر دعای فقرا به هدف اجابت مقرون 
اوقات رعایای ایران زمین را فرصت نفس کشــیدنی نبوده و بدون اغراق در 
کنین ایران زمین به رفاه نگذشــته  عرض دوازده ســال، دوازده ســاعت به ســا
که تمامی رعایا در مهد امن و امان آســوده باشــند، و در این دوازده ســال، 
ینــت ده ســریر ایــران شــده، چندیــن  هشــت نفــر پادشــاه عظیم الشــأن ز
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از نظــر جغرافیایــی جنــاب مالمحمدجعفر بــن محمد مقیم جوســتانی، 
کــرده، از روســتای جوســتان از محــال  کتاب هایــش را وقــف  کــه  کســی 
کنون نیز هست اطالعاتی در منابع  که تا  طالقان اســت. درباره جوستان 

یکی پدیا آمده است.  از جمله و

یخ وقف نامه ســال 1146، از ســال های پس از ســقوط صفوی و دوران  تار
آشفتگی ایران است. گرچه منطقه طالقان در این دوره دشواری خاصی 
که نادرشاه فائق بر همه چیز است و دو سال  ندارد، به خصوص این زمان 

بعد تاج گذاری هم می کند. 

مرجانــی  را صــادق  و خــود   اســت  دیگــری  کاتــب وقف نامــه شــخص 
می خوانــد. مرجــان هم یکی دیگر از روســتاهای طالقــان و عالمانی به آن 
منســوب هستند. چند ســال پیش ســفرنامه ای در حج از یکی از همین 

کردم.  علمای مرجانی منتشر 

نکته دیگر این است که مترجم تمام کتاب هایش را وقف کرده، به عالوه  
قلم و دوات و اسباب مالیی. تعبیر تازه ای است. 

بــه دنبــال آن از جزوکش  و پس از آن از قطعه ها و مســطرها یاد می کند که 
کرده اســت.  جزوکش محل نگهداری جزوه ها،کاغذها،  آنها را هم وقف 
قطعه هــا اشــاره بــه ابــزار بــرش کاغــذ، و ِمســطر بــرای گذاشــتن ســطر زیــر 

کتابت می کند. ی آن  کاتب رو که  کاغذی است 

در هر حال بنده به خاطر ندارم که چنین وقف نامه ای که کتاب و وسائل 
کرده باشد دیده باشم. و ابزارها همه را وقف 

ی نسخه شماره 2995 دانشگاه تهران آمده است. این وقف نامه بر رو

هو الواقف علی السرایر و الضمایر
أحمد و ُاصلی علی َاحمده و آله، 

کــه بــه مفــاد اّن حدیثنا صعب  صائبــی 
مستصعب قرین و از جمله متشابهات 
معصومیــن  ائمــه  اخبــار  و  احادیــث 
)صلوات اهلل علیهم اجمعین( می باشد 
دور نمایــد، و بــا عــدم بضاعــت در ایــن 
گشــاید، و خــود نیز  بــاب ابــواب ایضاح 
کــه علمــای  در ایــن امــر متأمــل می بــود 
عجــز  بــه  آن  اغالقــات  حــل  در  اعــالم 
رتبــه  کــه  نموده انــد  اعتــراف  قصــور  و 
خوشه چینی خرمن ارباب کمال نداری 
،چــرا می خواهی قدم بــر طریق عمیقش 
گــذاری و هّمت خود را بر رفع اغالقاتش 
گمــاری، در خــالل ایــن احــوال جنــاب 
مقــدس القــاب ســّیدالعلما المتأخرین 

اســتادی میرسیدحســنـ  دام ظلــه العالــیـ  به جهت آنکــه در آن حدیث 
شــریف بعضی از مطالب غامضه هســت که باید ســامعه افروز بعضی از 
ناس نگردد، به زبان فارسی منع فرمودند، و نظر به مراتب مزبوره و ناسازی 

زمانه، راقم الحروف این معنی را مغتنم دانسته به همین اختصار شد.

امید آنکه جناب اقدس الهی به مفاد »و من یتوکل علی اهلل فهو حســبه« 
عنایتی فرماید و به مؤدای »اذا اراد اهلل شــیئا هّیأ اســبابه« وسائلی کرامت 
کــه بتواند به شــرح حدیث مزبــور کما هو المنظــور پرداخت، و به  فرمایــد 
گــردد به طــور محدثین ان شــاء اهلل به  عنــوان عربــی بــه نحــوی که مفهوم 

شرط حیات لوای وضوحش افراخت.

والحمــدهلل رب العالمین والصلوة و الســالم علــی خیر خلقه محّمد و آله 
اجمعیــن الطیبیــن الطاهرین حّرره العبــد المذنب العاصــی اقل الطلبه 
علی رضای شــریف موســوی خویی اللهم اغفر له و لوالدیه بحق محمد 

و آله اجمعین. 

کتاب ها و نوشت افزارهای خود را وقف  که همه  مردی 
کرد

کــه یــک عالــم دین بــرای همــه کتاب هایش نوشــته  وقف نامــه ای اســت 
اســت. ایــن قبیــل وقف نامه ها بســیار فراوان اســت، اما این مــورد به طور 

خاص نکات تازه ای دارد. 

اواًل یــک مقدمــه در توجیــه و اهمیــت وقــف بــرای وضعیت آدمــی پس از 
کــه برای همه مقدر اســت بــا این عبارت قشــنگ: »هر  مــرگ دارد؛ مرگــی 
فــردی از افــراد انســان را جامه حیــات این جهانی کنــدن، و به امر عالیق 
که پس  ی، این وقف است  گفته و جســمانی از دوش افکندنست«. و به 

کار آدمی می آید. از مرگ به 
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رعایای اطراف آباد شــده اســت. نویسنده درباره مقایسه درآمد قبلی آن، 
کــه حــدود 150 تومــان و نســبتا انــدک  درآمــد حالیــه آن در ســال 1308ق 
گفته اســت.  بوده و اینکه این درآمد می تواند تا 500 تومان برســد ســخن 
که آنجا محل تولد دانشــمند واالمقام جهان اســالم خواجه  این ادعا هم 
نصیرالدین طوســی است شهرتی داشــته، اما بنده نمی دانم تا چه اندازه 
درســت اســت. این متن در پایان نســخه شــماره 3039 کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران آمده است.

اما متن سند
وشــاره: قریــه ای اســت نیــم فرســخی جهــرود خلجســتان، مولــد خواجــه 
نصیرالدین طوســی. ســه ســنگ آســیا قناتش آب دارد و ســی جفت گاو 
زراعــت می شــده اســت. از جملــه موقوفــات نجــف اشــرف علیــه آالف 
التحیة، در تصرف خدام آستانه معصومه قم سالها بوده است. در قحط 
کنده و  یســت هشتاد و هشــت 1288 رعیتش متفرق و پرا ســال هزار و دو
از حلیــه آبادی خارج مانده در شــش جفت]گاو![ به صدوبیســت تومان 
یخ هزار و سیصد و هشت 1308 توشقان ئیل  کنون در تار اجاره رسیده و ا
اســت بــه تصرف امام جمعــه حالیه دارالخالفه آمده. چون ســکنه ندارد 
کش رشــوه خوار اســت  و رعایــای اطرافــی در آنجــا زراعــت می کننــد و خا
گر ســکنه به هم رســاند و حشــمی داشــته باشــد به اعتقاد ســیدی جزو  ا

و بعــد: باعــث بر تحریر این ســطور شــرعیه آنســت چون به 
ْیها فاٍن« ]الرحمن: 

َ
 َمْن َعل

ُ
ُکّل حکم آیه کریمه وافی هدایة » 

26[  هــر فردی از افراد انســان را جامه ی حیات این جهانی 
کندن، و به امر عالیق جسمانی از دوش افکندنست. پس 
کوچه  کوتاه و در  که از دســت حوادث از تصرف آن  چیزی 
تنگ و تار مرگ آدمی را شــمع راه می تواند شــد و دســتگیر، 
راِقَي ]قیامت:26[ می تواند  َغِت الّتَ

َ
ساحت پر وحشت ِإذا َبل

بــود، از آن جملــه وقف اســت که حاصــل آن بعد از خراب 
گلشن احوال، آنًا فآنًا جاریست.  بدن در 

کمــاالت دســتگاه حقایــق  بنابریــن حضــرت فضیلــت و 
ینــة االتقیــاء، آخونــدی  گاه زبــدة العلمــاء، و ز و معــارف آ
مولــوی مــوال محمدجعفر خلف المرحــوم المغفور رضوان 
آرامــگاه، کهــف الحــاج حاجــی محمــد مقیم  جوســتانی 
االصــل من محــال طالقان، وقف نموده این کتاب ارشــاد 
را، مــع جمیــع کتابهــای خــود، حتی قلــم و دوات، و آنچه 
کــش هــا و قطعه ها و  بــه اســباب مالیــی نامنــد، مــع تیــز و 
مســطرها و غیرذلک، وقــف اوالد ذکور نمــود، اواًل مال امان 
اهلل و مــال علــی المعیــن، ســیوجد بطنــًا بعد بطن، و نســاًل 
بعــد نســل، الجــل نفســه لثــواب تعالــی و طلبــًا لمرضاته، 
وقفــا خاّصــًا صحیحًا شــرعیًا بحیث ال یبــاع و الیورث، و 

ال یوهب  و الیرهنه، علی أن یرث اهلل  هو خیر الوارثین. 

ذیَن 
َّ
ی ال

َ
ما ِإْثُمُه َعل

َ
ُه َبْعَد ما َســِمَعُه َفِإّن

َ
ل

َ
بســم اهلل الرحمن الرحیم، َفَمْن َبّد

 اهلَل َسمیٌع َعلیم .
َ

وَنُه ِإّن
ُ
ل ُیَبّدِ

کمترین  محمد صادق مرجانی العاصی بنده   
فی شهر ربیع االول سنه 1146  

سندی جالب درباره وشاره، روستای محل تولد خواجه 
نصیرالدین طوسی در خلجستان قم

روســتای وشــاره قــم یکــی از روســتاهای منطقــه خلجســتان و از توابــع 
که در  ســال 1385، تعداد 79 خانوار، شامل  دســتجرد است. روستایی 
بیش از 250 نفر جمعیت داشــته و حاال هم آباد اســت. یک فیلم از این 
گزارشــی از وضعیت روســتا و محتوای آن  که  روســتا در  یوتیوب هســت 

دیدنی است. 

یم که  اما در اینجا یک ســندی در پشــت یک نســخه خطی برای شما دار
کــه این روســتا  که آن زمــان موقوفه نجف اشــرف هم  کــی از آن اســت  حا
بــوده )چــه قدرش؟ وقف نامه ای هــم دارد؟ االن در چه حال اســت؟( در 
کنده شــده اند. روســتای  قحطی ســال 1288 از بین رفته و رعایای آن پرا
یج توســط  گرفته و به تدر مزبــور بعدهــا در اختیــار امام جمعــه تهــران قــرار 
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عارضین خلجســتان به طهران آمده و ما قبل این تفصیل اســت، پانصد 
کرد آن خواهد بود. تومان عمل 

سؤال درباره حکم استفاده از قبله نما در عصر صفوی
در مجله میراث علمی اسالم و ایران، شماره نخست )بهار 91( مقاله ای 
با عنوان »اسرار قبله نماهای اصفهان« توسط یان پ. هوخندایک نوشته 
کــه در دوره صفویــه در اصفهان  کــه دربــاره چند نمونــه قبله نما بــود  شــد 
کشــف ســه مورد از این  کشــف شــده اســت.  در اختیار بوده و این اواخر 
ی شــماری از پژوهشــگران حوزه نجوم شــد.  قبله نماهــا ســبب کنجــکاو
کــه خــود بدان  نویســنده در ایــن مقالــه  حاصــل آن تحقیقــات و آنچــه را 
کــه مقالــه خوبــی اســت، امــا  رســیده آورده اســت. )ص 21ـ  37(. البتــه 
که دربار صفوی درباره  آنچه بنده در تکمیل آن یافتم، اســتفتایی اســت 
کــرده اســت. این  اســتفاده از قبله نمــا از آقاجمــال خوانســاری )م 1122( 

که قبله نماهای مزبور به راحتی در اختیار بوده است.  نشان می دهد 

که تکنیک جدید با برخی  این سؤال یکی از نخستین نمونه هایی است 
کرده  که شرع یا متشرعین سابق پیشنهاد می کردند برخورد  از روش هایی 
اســت. بعدهــا البته درباره طهارت و بســیاری از مســائل دیگــر این قبیل 

برخوردها پیش آمد. 

که تکلیف استفاده از قبله نما چیست،  و اما آقاجمال درباره این ســؤال 
که حتی االن نیز معمول است. به طور  تقریبًا به همان روشی جواب داده 
اصولــی فقها زیر بار روش های تازه نمی روند و مهم برای آنها همان اصول 
گوشــه ای را  قدیمــی اســت! در عین حــال و در پایان بحث همیشــه یک 

گریز از معرکه باشد.  که راه  باقی می گذارند 

گر  در اینجــا هــم آقاجمال اســتفاده از قبله نما را جایز نمی دانــد، نهایت ا
کلــی قبله معلــوم شــد، قبله نما می توانــد در تیامن و تیاســر به ما  جهــت 

کند! کمک 

متن جوابیه آقاجمال چنین است:
که به حســب شــرع اقدس اعتماد بر  به موقف عرض می رســاند 
گر در جایی اصل جهت قبله  مجــّرد قبله نما نمی توان کرد، بلی ا
به عالمتی از عالمات شــرعیه معلوم شــود، اما تیامن و تیاسر آن 
گــر قبله نمای مجربی باشــد، بهتر این اســت که  معلــوم نشــود، ا
گر در جایی تحصیل  در تیامن و تیاســر بنابر آن گذاشــته شود، و ا
جهــت بــه عالمــات شــرعیه نتوانــد شــد، و قبلــه نمــای مجربی 
کــه اّول نماز بــه جهتی که از آن مســتفاد  باشــد، بهتــر این اســت 
می شــود بگذارد، و بعد از آن به ســه جهت دیگر احتیاطا بکند. 
کــه همــواره رعایــت شــریعت غــّرا قبلــه نظــر واال و جهت.  امیــد 
اندیشــه آن قبله نما باد. جم طاب ثراه  ]جم نشــان اختصاری آقا 

جمال خوانساری است.[
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