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چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب هفتمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه 
خوانــی، متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت. ایــن متــون بدیــن شــرح اند:

ــرزا عبدالوهــاب    ــر می کتــاب شــمس التواریــخ اث شــاه ســلطان حســین و ســقوط اصفهــان از 
چهارمحالــی اصفهانــی

ســندی دیگــر از تشــیع سلســله پادوســپانی نــور )شــاخه اســکندری( در نیمــه دوم قــرن نهــم   
هجــری

نقد صوفیان در یک دیوان از اواخر قرن یازدهم  
کتاب دعا   مراحل اداری تدوین یک فرمان در دوره صفوی از یک 
خواب دیدن قطب الدین الهیجی درخصوص سلطنت شاه سلیمان صفوی  
کعبه شوند   که مردم می توانستند داخل خانه  گزارشی پیرامون روزهایی 
نظر یک عالم بحرانی زمان شاه سلیمان درباره حکومت در عصر غیبت  
نکاتی تازه درباره قحطی سال 1288 ق.  
توضیحی درباره شهاب باران رجب سال 1286  
جستاری درباره صابئه از سید عبداهلل بن نورالدین جزائری  
تازه هایی از جبل عامل، اهواز و تبریز از سال 1156 هجری  
یادداشت تاریخی باارزش دیگری در قحطی سال 1278  
درباره مسائل روضه خوانی در دوره قاجار  

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون.

 Skimming Manuscripts (7)
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the seventh article of a 
series of publications titled “Skimming Manuscripts”, 
the author has scrutinized the texts of several manu-
scripts. These texts are as follow:
Shah Sultan Hussein and the fall of Isfahan from the 
book  Shams ot-Tavārīkh by Mīrzā Abdolwahhāb 
chahārmahāi Isfahāni
Another document of Shiism of the Paduspanid dy-
nasty (branch of Eskandari) in the second half of the 
ninth century
The criticism of the Sufis in a Divān from the late 
11th century
The administrative process of compiling a command 
in the Safavid period from a prayer book
Qutboddīn Lāhīji’s dream about Shah Suleiman 
Safavi’s kingdom
A report about the days on which people can go 
inside Ka’bah
The opinion of a Bahrāni scholar who lived during 
shah Suleiman era about the government during the 
occultation time
New tips on the famine of 1288 AH
An explanation of meteor shower in Rajab in 1286
A Survey on Sabbatarianism by Seyyed Abdullah bin 
Nooroddin Jazāeri
Some new works of Jabal Āmil, Ahvāz, and Tabrīz of 
1156 AH
 Another valuable historical note in the famine of 
1278
Some points about Rawda Khwani’s  issues in the 
Qajar period
Key words: Skimming manuscripts, manuscript, 
reading the texts.

 قراءات يف املخطوطات )7(
يان رسول جعفر

يقــّدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل الــذي ميّثــل احللقــة الســابعة مــن سلســلة 
مقاالتــه عــن املخطوطــات نصــوَص عــدٍد مــن النســخ مــع مالحظاتــه النقدّيــة 

علهيــا.
والنصوص هي:

يــخ مــن  1 - الشــاه ســلطان حســن وســقوط أصفهــان، مــن كتــاب مشــس التوار
تأليــف امليــرزا عبــد اهّلل  اچلهارحمــايل األصفهاين.

خــرى عــن تشــّيع سلســلة پادوســپاين نــور )الفــرع اإلســكندري( 
ُ
2 - وثيقــة أ

يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع اهلجــري.
ين أواخر القرن احلادي عشر. 3 - نقد الصوفّين، يف أحد دواو

يــن أحــد املراســم يف العهــد الصفــوي، مــن أحــد  ّيــة لتدو 4 - املراحــل اإلدار
كتــب األدعيــة.

يــة قطــب الديــن الالهيجــي ألحــد األحــالم حــول ســلطنة الشــاه  5 - رؤ
الصفــوي. ســليمان 

ير عن الفترة اليت كان الناس يستطيعون فهيا دخول الكعبة. 6 - تقر
ينّيــن يف عهــد الشــاه ســليمان حــول احلكومــة  7 - رأي أحــد العلمــاء البحر

يف عصــر الغيبــة.
ّية. 8 - معلومات جديدة عن جماعة سنة 1288 اهلجر

9 - توضيحات حول تساقط الشهب يف رجب سنة 1286.
10 - حبث عن الصابئة، بقلم السّيد عبد هّلل  بن نور الدين اجلزائري.

ــز، مــن ســنة 1156  ي ــل عامــل واألهــواز وتبر ــدة عــن جب 11 - معلومــات جدي
ّيــة. اهلجر

خرى عن جماعة سنة 1278.
ُ
خيّية قّيمة أ 12 - خواطر تار

ية يف العهد القاجاري. 13 - حول مسائل جمالس التعز

املفردات األساسّية: مطالعة املخطوطات، املخطوطة، قراءة النصوص.
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شاهسلطانحسینوسقوطاصفهان
ازنگاهیکشاعرچهارمحالی

یــخ اثر میرزا عبدالوهــاب چهارمحالی اصفهانی،  کوتاهــی که مالحظه می کنید، از کتاب شــمس التوار متــن 

یخ عمومی به سبک قدیم است و آنچه در  شــاعر و مورخ عصر فتحعلی شــاه قاجار اســت. این کتاب یک تار

کار آمدن افغان هاست. ی  کوتاه مربوط به سقوط صفویه و رو اینجا انتخاب شده، بخش 

ایــن انتخــاب، بیشــتر بــه دلیل نــگاه متفاوتی اســت که نویســنده به حادثــه ســقوط اصفهــان دارد. محور این 

که شهرت  که از شاه سلطان حسین و اخالقیات و روحیات او دارد؛ همان چیزی  سقوط، روی وصفی است 

به اخالق شــاه ســلطان حســینی در امر سیاســت دارد و در آن روزگار، دســت کم برای منتقدان کاماًل شــناخته 

شــده بــود. اینکــه او صرفًا به اهل علم و ارباب عمایم توجه داشــت و به طبقات نظامــی و اداری بی توجه بود و 

همین امر عامل رها کردن امور به حال خود بود. نویسنده ضمن بحث، از رفتار علما به شدت انتقاد می کند و 

کم صفوی  گالیه مند  است. همچنین روی ظلم حا کارها بسیار  از جمله به دلیل رواج استخاره و نقش آن در 

کید دارد. پس از آن در جریان بیان حمله آنها، بی توجهی شاه به نیروهای مدافع شهر را  در تحریک میرویس تأ

کاری از پیش  که نیروهای دفاعی  عامل سقوط این شهر می داند. پس از آن و در ادامه محاصره شهر می گوید 

گزارشی از رفتارهای محمود و اشرف افغان از جمله کشتن فرزندان  نبردند و دولت صفوی ساقط شد. سپس 

شاه سلطان حسین و سپس خود او دارد. این متن بیشتر و به دلیل نگاه های تحلیلی و انتقادی اش اهمیت 

دارد. لزومی ندارد همه آنها را درست بدانیم، اما نفس توجه این نویسنده به این مسئله، آن هم در حادثه ای که 

گر صفویه با همان خط و ثروت در ایران  برای ایران و نابودی آن اهمیت داشت، بسیار عالی است. فکر کنیم ا

ادامه می یافت و به دوره معاصر می رسید، آیا اتفاق خاصی برای ورود بهتر ما به عصر جدید فراهم می شد؟ در 

کرد، اما اشکال این است که مع االسف آن ثروت و شوکت دو قرن و نیم بر باد رفت  این باره نمی توان اظهارنظر 

و اصفهان با جمعیت یک و نیم میلیون به ویرانه ای با صد و پنجاه تا دویست هزار جمعیت رسید.         

یخ آمده اســت: میــرزا عبدالوهــاب چهارمحالی اصفهانــی، معروف به  دربــاره نویســنده کتــاب شــمس التوار

کم وقت از  میــرزا قطــره، شــاعرى بود اهل چهارمحــال و بختیارى که به دلیل گفتن قطعه اى شــعر در هجو حا

اصفهان به تهران آمد و به مداحی فتحعلی شــاه قاجار پرداخت و در ســلک ندیمان محمود میرزا قاجار قرار 

ى اهل شهر سامان بوده و تولدش را به سال 1198 یا 1206ق و مرگش را در 1266 یا 1270 یا 1284ق  گرفت. و

یخ  2. تذکرة االئمه 3. دیوان شــعر در دو هزار بیت 4.  ى عبارتند از: 1. شــمس  التوار کرده اند. آثار مهم و ثبت 

ی بنگرید: حدیقة الشــعراء، 2/ 1434- 1437؛  فتح نامه در فتوحات مختار ثقفی در ده هزار بیت. درباره و
کتاب های  کنید به فهرستواره  سفینة المحمود، 2/ 443- 459؛ مجمع الفصحا، 5/ 886- 890. نیز نگاه 

ی: 633/1.     فارسی منزو

یخی عمومی به ســبک قدیم از پیامبران ســپس امامان، پیشــدادیان  یخ یک دوره تار کتاب شــمس التوار اما 

یان،  و کیانیان و اشــکانیان و ساســانیان، تابعه یمن و ... سلســله های ایرانی ... تا صفویان، افغان ها، افشــار
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نرســید. هــر چــه اربــاب عمایــم دید، هر چــه شــنید، َضــَرَب َیضرب 

شنید، نه ضارب را دانست و نه مضروب را فهمید.

یارت حرمیــن نهاد. پس از  ی به ز چــون اوضــاع را بدین گونــه دیــد، رو

یــارت، وارد قندهــار گردیــد و والــی آن ملــک را به والیت  رجعــت از ز

دیــار عــدم رســانید. ولد خود محمود نامســعود را با هفت هــزار نفر از 

رجــال افغــان به تســخیر ایران به اصفهــان روان نمــود. محمود عنان 

کرمان نکشــید؛ به هر جا رســید در زیر حکــم آورد. چون  یکــران را تــا 

خبــر آمــدن افاغنه به عرض شــاه ســلطان حســین رســید، بــا ارباب 

عمایــم شــبی مجلــس استشــاره چید. پس از اســتخاره و استشــاره، 

کــرد، یکی  یکــی بــه ختــم قــل هــو اهلل به جهــت تهلکــه اعداء اشــاره 

مجرب بودن ... چارضرب را در این خصوص در میان آورد؛ یکی به 

ســریع االثری مثلث دو پا ]نوعی طلسم[ گفت؛ یکی از خصم افکنی 

کرد؛ یکی تأثیر  کوکو را اشاره  یش  مربع یا قهار...؛ یکی نفس کردن درو

از ســر برهنــه تکیه بکتــاش را در میان آورد. بنای اقســام ختمها را به 

جهــت تفریــق جماعــت افاغنــه و تخریب بنیــاد ایشــان نهادند و به 

گروه را هزیمت دادند! خادمان حرم هم  یای مجرب پی در پی آن  رو

بــه طبــخ تحفه ال اله اال اهلل و ســمنوی تفرقه اعــداء و طبخ نازخاتون 

تقویت احباء و ماهیچه ماشاءاهلل و طبخ رشته حسبی اهلل به جهت 

دفع خصما اشــتغال نمودند. محمود شــقاوت نمــود، منزل به منزل 

راه می پیمود تا به پنج فرسنگی اصفهان بار اقامت گشود و اصفهان 

را محاصره نمود.                    

فتحعلــی خــان قاجــار از اســترآباد بــا قریــب بــه هزار نفــر از دلیــران و 

ی بــه اصفهــان، بــه اعانــت ســلطان جهــان نهــاد و  شــیران قاجــار رو

همــه روزه از شــهر بیــرون می رفتند و با دلیــران افغان برمی آشــفتند و 

ســر ســران افغان را از تن جــدا نموده در میــدان نقش جهان اصفهان 

می افکندند. ارباب عمایم زبان به طعن ایشان دراز و در اعتراض بر 

که این جماعت را از خدا شــرم و از رســولش آزرم نیست؛  ایشــان باز 

ســر بنــدگان خــدا را می برند و ســر و بر خــود را از خون مــردم خون آلود 

نموده، سرها را از تن جدا و در میدان می افکنند.

کــه دلیــران قاجــار پنجاه شــصت ســرو اخترمــه از افغان  روزی نبــود 

نمی آوردند. شــاه سلطان حســین یک دفعه فتحعلی خان و دلیران 

قاجــار را ننواخــت و زبانی به دروغ به نوازش ایشــان گویا نســاخت. از 

اهالی درب دولت هم بجز طعن و ضرب مشاهده ننمودند.

فتحعلــی خــان از ایــن اوضاع برآشــفت و تــرک اصفهــان را و اعانت 

کــه آخرش بــود گفت. شــاه طهماســب از اصفهان  چنیــن دولتــی را 

رو بــه آذربایجــان به جهت جمعیت ســپاه آورد و محمود عرصه را بر 

یان. نســخه هم در دانشگاه: 2433/11 و  زندیان، خاتمه یکم قاجار

اما متن موردنظر:    

ذکر ســلطنت شــاه سلطان حســین بن شاه ســلیمان بن شاه عباس 

بن شاه صفی بن صفی میرزاء بن شاه عباس بن شاه سلطان محمد 

بن شاه طهماسب بن شاه اسمعیل صفوی:

 بعد از پدر نامور، صاحب اورنگ و افسر گردید. شهریاری بود بخشنده 

و رحیــم و پادشــاهی بردبــار و کریم. نه دلــی را از او آزاری، و نه پایی را 

از او خــاری. از خونریزیش پرهیز و در ســتیز بــا هر خونریز. در عهدش 

امنیت و رفاهیت بسر حد اعال رسید و راحت و استراحت سر به ثریا 

کشید. پیوسته محفلش مشحون از اهل علم و تمیز و ارباب عمایم و 

ردا در حضرتش عزیز. کارها را بدون استشــاره و اســتخاره و استجازه 

ارباب عمایم نکردی و بی اجازه ایشان روی به امری نیاوردی. ارباب 

ســیف و صــارم در حضرتش محروم و نامحــرم، مانند اصحاب قلم. 

گر در  اهــل قلــم را دیــده بر رویشــان نگشــودی، و اصحــاب ســیف را ا

خــواب دیــدی در بیداری به تهدید ایشــان لب گشــودی، و از این دو 

طایفــه دوری و اجتنــاب نمــودی. با ایــن دو طایفه ناانبــاز و با علما و 

فضال همدم و همراز. با ایشان مصاحب و صحبت مصاحبان ملک 

را نامناسب دانستی. صرف اوقات در تنظیم ملک تضییع شمردی، 

گــوش به حدیث تنســیق مملکــت را تصدیع دانســتی. غم ملک و  و 

مملکت نخوردی، با طالبان علوم بسر بردی.

گشت. مملکتی  چون چندی از عهد او بگذشت، روزگار دیگرگونه 

گرجســتان و از عراق عرب تا  با این فســحت و وســعت از قندهار تا 

کار ملک  کیج و مکران بود. خودبخود  اقصی جزایر عمان آن ســوتر، 

می گذشت.     

کن قندهار، از ســتم رســتم  یس غلیجائی افغان ســا در ایــن اثنا میرو

ی  کــه قصــد نامــوس او را نموده بــود، رو خــان گرجــی، والــی آن دیــار 

بــه دیــار پادشــاه باصفهــان بــه دادخواهــی نمود. نســب افغــان بقول 

گــروه در اصل  اربــاب ســیر بــه خالد بن ولیــد، علیه ... می رســد. آن 

ســه طایفه اند: اســحق زهی و یوســف زهی و غلیجائی. از هر طایفه 

از آن قــوم چندیــن شــعبه منشــعب می شــود، و از هرات تــا قندهار و 

کابل مسکن غلیجائی و ابدالی است، و از قندهار تا مرز هندوستان 

صحاری و جبال نشــین طوایف یوســف زهی اســت، و سیســتان و 

کشمیر و تبت مسکن اسحاق زهی است. کابل تا قریب به  فراه و 

یس به اصفهان رســید، واردینی در میان ندید و از اســاس  چون میرو

یــد، کس بــه دادش  ســلطنت جــز نامــی نشــان ندیــد، بر هــر دری دو
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کرد. عاقبت به صالح اهل عمایم، آن ســلطان نامدار پس اســتخاره و اســتجازه، تن  شــاه و اصفهانیان تنگ 

کارزار در دادند. رســتم خان قوللر آقاســی را با دوازده هزار رّجاله به رزم محمود اذن دادند. رســیدن ایشــان  به 

کثری از  به رزمگاه همان و شکســت خوردن آن ســپاه همان. رســتم خان مقتول و ســپاهش به فرار مشــغول. ا

گشودند.      کین از بازار را  کسبه بودند، راه بازار عدم را پیمودند و دروب دکا که از اصناف  سپاهیانش 

اصفهان به شــدت محصور گردید. نه ماه محمود به محاصره اصفهان اشــتغال داشت. راه ذهاب و ایابی در 

آن شــهر نگذاشــت. قحط و غال در آن شــهر باال گرفت. هر کس از شهر فرار ]می کرد[، از تیغ افاغنه به دارالقرار 

ی به دیار عدم می گذاشت. کس پای فرار نداشت از جوع رو می شتافت. هر 

آن کسانی که از وفور نعمت در ایام عشرت، لبشان بی ساغر شراب و دهانشان بی لقمه کباب نبود، شرابشان 

خونــاب لخــت جگر و کبابشــان پاره های دل ســخت. نان می گفتنــد و جان می دادند و جان را بر ســر نام نان 

گشود. تیغ در خلق نهاد و داد بیداد را داد.           می نهادند. پس از نه ماه، شهر را مسخر نمود و در بیداد را 

کــه هجده تــن بودند، حتــی اطفال رضیــع با اطوار شــنیع در  کبیر  شــاه ســلطان حســین را بــا احفــاد صغیــر و 

یدند. کشیدند و پرده پرده نشینان حریم حرمت را در سالسل و اغالل 

در یکشــب بجز شــاه ســلطان حســین، آن هجده تن را در عمارت مشــهور به رکیب خانه ســر بریدند و شــهد 

شــهادت چشــانیدند. ســوای شاه سلطان حسین که محبوســش نمودند و شاه طهماســب که در عراق بود و 

که دایه اش پنهان نمود، ذکور اوالد علیه صفویه تمام به شهادت رسیدند. طفل رضیع عباس میرزا نام 

یــس قالیجائــی افغان، چون محمود میشــوم نامســعود دو ســال  ذکــر محمــود افغــان: در ذکــر محمــود ولد میرو

کثری از معموره فارس و عراق را مسخر نمود و در بیداد را بر رعایا و برایا تا توانست گشود، عاقبت آن  متجاوز ا

تأثیر خون ناحق آن ســادات معصوم، محمود میشــوم را مرض مالیخولیا و جنون طاری، و از خود بی نصیب 

و عاری گردید، اشــرف بنی عّم او با اصرار افغان ممّهد، و او را در سالســل فنا مقّید نمود، دفع فاســد به افســد 

کمر قتل شاه سلطان حسین محبوس را بست و او را به قتل آورد. ایام سلطنت  گردید و بر جای او نشست و 

محمود دو سال و هفت ماه بود.     

ذکر اشــرف افغان: بعد از بنی عم خود محمود تکیه بر اورنگ ســلطنت نمود و دســت به قتل غارت در عراق و 

کثری  گشود. امنای دولت عثمانی چون خبر از هرج و مرج ایران یافتند، به تسخیر ایران شتافتند و بر ا فارس 

از والیات ایران دست یافتند و با اشرف مصافها دادند. آخر قرار به مصالحه نهادند. قلمرو علی شکر را رومی 

گردید.      ید؛ اشرف هم در عراق و فارس حکمران  گردید تا به قزوین را هم در تحت تصّرف آور متصّرف 

هر کس را از این اوضاع هوســی در دل و هوائی در ســر پیدا شــد و از هر گوشــه لواهای ســروری برپا شــد. ملک 

محمــود سیســتانی دم از ســطوت نریمانــی مــی زد تا عاقبت به فرمان شــاه طهماســب در ارض اقدس به قتل 

کیلوئیه بــه ادعای بنــّوت صفویه، قــال و قیلی نمود تــا راه عــدم را پیمود.  کــوه  رســید. عبــاس میــرزا نامــی در 

ی بــه دیــار عــدم آورد. گیالنــات را روســّیه متصرف  کــرد و رو اســماعیل میــرزا نامــی در گیــالن همیــن اّدعــا را 

گردیدنــد و شــیروانات را لکزیــه بــه تصــرف درآوردنــد. اســترآباد را فتحعلــی خان قاجار بــه زیر فرمــان درآورد و 

ذوالفقار خان غالم شــاهی با ســایر غالمان با حســین برادر محمود هم عهد و قندهار را بجد و جهد متصرف 

کرمان  شــدند و هرات به تصرف افاغنه ابدالی درآمد. احمدخان نواده میرزا داود متولی مشــهد مقدس را در 

ید. هر کس در هر شهر و دیاری شهریاری و صاحب اختیاری شد، و مدت پنجسال بدین  سر و آرائی ]؟[ خار

ُوتیره اشرف سلطنت نمود.
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سندیدیگرازتشیعسلسلهپادوسپانینور)شاخه
اسکندری(درنیمهدومقرننهمهجری

یافتم که یــک دولت شــیعی محلی در  کــرده و مقدمــه آن را می نوشــتم، در کــه نیــل المــرام را تصحیــح  زمانــی 

یجــان حکومت داشــته و این کتاب بــه توصیه کیومرث بن بیســتون و  حوالــی نــور و کجــور و در جنــوب تا الر

کیومرث )م857( را برای  فرزندش کاوس به نگارش درآمده اســت. در مقدمه مفصل آن کتاب، شــرح تالش 

گســترش تشــیع امامی در این نواحی نوشتم و اینکه اساسًا کتاب فقهی نیل المرام برای استوارکردن پایه های 

تشیع امامی در این نواحی بوده است.

که شرح تفصیلی آن را  کاوس و اسکندر، منازعات طوالنی پیش آمده  کیومرث، میان دو پسر او،  پس از مرگ 

ظهیرالدین مرعشی آورده است. بنده هم خالصه آن مطالب را در مقدمه نیل المرام آوردم. منازعه دو برادر، 

کردند. چند ماهی  کاوس و اســکندر، ســال ها به طول انجامید )از 857 تا 871(. در این ســال صلح  یعنی 

که باز با عمویش اســکندر درگیر شــد. این بار  کاوس درگذشــت و فرزندش جهانگیر به جای او نشســت  بعد 

گرفت. یکی فرزندان  گرفت. از این پس دو سلســله محلی شــکل  در ســال 881 میان آنان مصالحه صورت 

کاوس و دیگری فرزندان اسکندر.

کجور     بنى کاوس در 
کیومرث، 857- 871 کاوس بن جالل الدوله   .1

کاوس، 871- 904 2. جهانگیر بن 

کــه در ســال  3. کاوس بــن جهانگیــر جانشــین پــدر 

904 به دست برادر خود بیستون به قتل رسید.

4. بیستون بن جهانگیر، 904- 913

5.  بهمن بن بیستون، 913- 957

که جانشین پدر شد. کیومرث بن بهمن   .6 

کیومرث 7. عزیز بن 

 8. جهانگیر بن عزیز

بنى اسكندر در نور   
1. جالل الدین اســکندر بن جــالل الدوله کیومرث، 

857- 881 هجرى

2. تاج الدولة ابن اسکندر، 881- 898

3. اشرف بن تاج الدوله، 897- 913 وفات در سنه 

921

کاوس بن اشرف، 913- 950  .4

5.  بیستون بن اشرف، 950

کاوس، 950- 963 کیومرث بن   .6

کیومرث، 963- 975 7. جهانگیر بن 

8. سلطان محمد بن جهانگیر، 975- 984

9. جهانگیر بن سلطان محمد، 984- 1006

ی برای گســترش تشــیع امامی در محدوده  کیومرث بن بیســتون و تالش و به هر حال و با توجه به آنچه درباره 

کنون اطالع تازه ای درباره  کاوس، ا تحت فرمانروایی خود می دانیم و نیز نگارش نیل المرام به نام او و پســرش 

یــم و آن نگارش اثــری به نام »روضة الملوک« اســت که  نــگارش یــک اثــر دیگــر به نام اســکندر بن کیومرث دار

متأسفانه نام مؤلف را نمی دانیم.

ی در مقدمه از نام  کتابی اخالقی و در حکمت عملی نوشته شده و به اسکندر تقدیم شده است. و  این اثر 

گور یاد کرده است. آنچه از آن مهم است این است: »الملک االعظم تاج الدولة والدین،  ی تا بهرام  و نسب و

ابــن الملــک الکبیــر مالک ازّمــة الملوک، واســطه عقد المملکة و الســلطنة، جــالل الدولة والدین، اســکندر 

یار  بــن ســلطان االعظــم الملــک کیومــرث بن ملک بیســتون بــن الملک گســتهم بن الملــک تاج الدولــة بن ز

گیم بن ناماور بن بیستون بن زرین کمر بن جستان بن کیکاوس بن هزارسب«.  الملک شاه کیخسرو بن شهرا
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که طّره شــب  و لطایف صلوات نامیات و ردایف تحّیات متوالیات 

بــه نســایم آن معّطــر شــود و غّره روز به تباشــیر آن منّور گــردد، نثار روح 

که بر ســینه طالب کشــید،  کــه به دســت اشــفاقی  کائنــات  خواجــه 

اصناف علوم را بدیهه فکر ساخت و درهای فضل بر معتکفان بارگاه 

خویش گشوده، و خزاین خاطر خواص امت را به ُدَرر و آللی کماالت 

گردانیــد، و الحــق خــالص خالیــق از ظلمــات  ــی 
ّ
مشــحون و محل

حیــرت، و از نکایــت غوایــت و بطالــت جهالــت و ارشــاد و دالیــل 

و تشــّبث بــه حبــل متیــن عطوفــت او اگرچه آخــر آمد، اما نخســتین 

که از تاب آفتاب عنایت بر اطراف زمین تافت، انوار او بود،  شــعاعی 

کرما، و انت الّسابق المسبوق. یسبقون ... و أنت مستقیم 

کفــان میــدان دیــن  کــه عا و درود فــراوان بــر اوالد و اتبــاع اشــیاع او 

و شهســواران معرکــه یقین انــد، خصوصــًا بــه روح پرفتــوح حضــرت 

الغالــب  اســداهلل  الّســالب،  هزبــر  المتقیــن  امــام  و  امیرالمؤمنیــن 

ابوالحسن علّی بن ابی طالب ـ علیه من الّصلوات ازکیها ـ .

از خزانه خلوت ســرای اوســت بر رأی عالم آرای ارباب مزایج ســلیم و 

که از چهره صبح  که چون اشعه ی لمعات خورشید  طبایع مستقیم 

ی اســت که در این قلــزم زّخار 
ّ
صــادق ُدرافشــان بــود، روشــن و متجل

گوهری شریفتر و لطیفتر از آتش  جود و عّمال بدایع نگار وجود، هیچ 

نیســت، و ایــن نــور اتــّم ]7[ و نــور اهّم و فیــض اعّم، چون مســتقل و 

مســتأهل بــه ذات خویش بــود، عیــن آن صفات را عبــارت به جوهر 

ی چون بــه مراتب ظهور  عقــل می کننــد و مقاصــد مطالح صفــات و

صورت پذیر شود، معّبران بدایع اسرار براعت تفسیر قرآنی و توضیح 

گردانند؛ و لهذا طایفه ای  کالم  مبانی آن را مســّمی به نطق و ُمعّبر به 

به جذبات روحانی بر شعشــعه جمال این نگار پریزاد دالرام ســخن 

کمال حیرت به جمال عّزت بر این  گشــته اند، از  تام آشــفته و آلفته 

که              گشاده اند  خطاب مستطاب لسان مقال 

نظم:
چیســــــــــت تــــــــــو  کیمیــــــــــای  ســــــــــخن  ای   اال 

کیســــــــــت ســــــــــاز  کیمیــــــــــا  را  تــــــــــو  عیــــــــــار 

کجاســــــــــت  دیــــــــــارت  درآیــــــــــی  در  از   گــــــــــر 

کجاســــــــــت قــــــــــرارت  خیــــــــــزی  خانــــــــــه  از  ور 

برخاســــــــــتند تــــــــــو  از  عــــــــــروس  چندین   کــــــــــه 

نپرداختنــــــــــد حرفــــــــــی  تــــــــــو  از  هنــــــــــوز 

ابکار معانی را به اســاور نظم تزیین دهند و چون از ســلوک مســالک 

حقایقش پردازند، مرکب خاطره را در مسارح دقایق و مراتع ممالح، 

که در رأس این  گفته آمد، مقصود از اسکندر همان است  وچنان که 

سلسله دوم از سلسله پادوسپانی های مازندران در منطقه نور است.     

این کتاب که مع االسف نام مؤلف در جایی از آن نیامده، بیشتر اثری 

اخالقی است تا سیاسی، اما سبک آن همان سبک آثار اخالقی کهن 

کتاب در سال  ایرانی در تلفیق متن و آیه و حدیث و حکایت است. 

1279 توســط شــخصی به نام حســن علی بن نصراهلل در قریه درآباد از 

کتابت شده و در پایان نیز نامی از مؤلف به میان نیامده  قرای اردبیل 

است. تک نسخه این اثر به شماره 3520 در کتابخانه مرکزی دانشگاه 

نگهــداری شــده و معرفــی تفصیلــی آن در مجلــد دوازدهــم فهرســت 

دانشگاه )ص 2533 ـ 2536( آمده است. و اما متن:     

بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

کــه زواهــر ثواقــب حدقــه هــر صاحب  حمــد بی حــد و ثنــای بی عــّد 

یاحیــن حدیقــه هــر نیکــو  بصیرتــی از اشــعه انــوار آن منــّور شــود و ر

طبیعتــی ]کــه[ از فوایــح درود آن معطــر گردد، ســزاوار ذات و صفات 

که بنیان محاسن اخالق به اجتهادات موفوره و اصابت  پروردگاری 

ّیــه رفیــع رتبت و مزید اســتحکام بخشــید، و عقــود ُملک و  رأی قهار

ت، به واسطه آرای منیره و افکار مستقیمه صنادید عالی منزلت 
ّ
مل

و بزرگان صاحب منقبت، در ســمط اّتســاق و سلک انتظام کشید؛ 

و ذات و صفــات هــر ملــک ملک صفــت در ملک جهــان، به روایح 

الهامــات معّطــر فرمــود، و اقطار و آفــاق عالم را از اشــعه ی انوار عدل 

گردانید.      ایشان و احسان منّور 

راســتی آیــه »قل هــو اهلل احــد« ترانــه ای از کماالت احدیت اوســت و 

قیــاس »لــو کان فیهمــا آلهــة إال اهلل« نمونــه برهــان قاطــع، قطع نظــر از 

شــرکت او علی قصب الزبرجد شــاهد اســت، »لم یکن له شریک« و 

گر خواهد از حضیض خمول  »هو یفَعُل ما یشاء« و »یحکم ما یرید« ا

به اوج قبول رساند، و آنکه راند از ارتفاع بقاع به مهبط اّتفاع آرد.

نظم:
حکــــــــــم کّل  و  العزیــــــــــز  الملــــــــــک   هــــــــــو 

ذلیــــــــــل حقیــــــــــر  أحکامــــــــــه  ســــــــــوی 

همای جان در هوای ایمان فرخندگی امان ازو خواهد و بلبل روح بر 

گوید.  ی  کبریای و گلبن فتوح، ثنای 

نظم:
بــــــــــدوزد لــــــــــب  صفاتــــــــــش  بــــــــــا   تصــــــــــّور 

بســــــــــوزد حالــــــــــی  زنــــــــــد  دم  گــــــــــر  خــــــــــرد 
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کفه جوده بالمکارم الشــریف و المشــرف و المتشــّرف بالنســب  فی 

الباهــره، و الحســب الزاهره، الزالت فی مســاند الســلطنة و المعدلة 

تاجــًا و فــی مناصــب المملکــة و الدولــة، ملــکًا و مالــکًا، و ادامــت 

کانــت المخلصین  ئــق فــی خدمته لحصــول األمانی زاجــا، و  الخال

بعنایتــه عاقًا، الملک االعظم تاج الدولة والدین، ابن الملک الکبیر 

مالک ازّمة الملوک، واســطه عقد المملکة و السلطنة، جالل الدولة 

کیومــرث بــن ملــک  والدیــن، اســكندر بــن ســلطان االعظــم الملــک 

یار الملک  بیســتون بــن الملک گســتهم بن الملــک تاج الدولة بــن ز

کمر بن  گیم بن ناماور بن بیســتون بن زریــن  شــاه کیخســرو بن شــهرا

جســتان بن کیکاوس بن هزارســف بن ناماور بن شــهریار بن باطرب 

کمر بن فرامرز بن شــهریار بن جمشید بن دیوبند بن شیرزاد  بن زرین 

بن فریدون بن قارن بن سهراب بن ناماور بن بادوسفان بن خورزاد بن 

بادوســفان بن جیل بن جیالن شــاه بن فیروز بن نرسی بن جاماسب 

بــن فیــروز بن یزدجرد بن شــاپور بن هرمز بن نرســی بن بهــرام بن هرمز 

بن شــاپور بن ارده شــیر بن بابک بن ســامان بن ده آفرید بن ساســان 

کیاوجان بن  گشتاســب بن لهراســب بن  بن بهمن بن اســفندیار بن 

کیقباد بن زاب بن بودناء بن ماسور بن نوذر  کیاپشــین بن  کیاوش بن 

بن منوچهر بن ایرج بن فریدون بن ابتین بن همایون بن جمشید بن 

ک  طهمورث بن جهان بن لهورکهد بن هورکهد بن هوشــنگ بن فردا

کیومــرث بــن آدم صفی علیه الســالم.  بــن ســیامک بن بمســتی بــن 

یان، ص 121( یخ رو کنید با تار )مقایسه 

که نســبًا عن نســب و جّدًا عن جد، و  که پادشاهیســت  و حضرتش 

لقبًا بعد لقب، و حســبًا ثم حســب، در امور جهانگیر و ملکداری از 

ک  کرامت الیح است، دیده افال موهبات حضرُة اللهی آیت ظاهر و 

که به گیتی نوردی موسوم است، به نور اقبال او روشن، و چشم زمانه 

که به جهان بینی ناظر است، به جمال این صاحب افسر منّور است 

و در ملک اقبال، آفتابی است درخشنده و در آسمان جالل، کوکبی 

اســت تابنده، همانا در صباح ازل که رقم ســعادت بر جبین جان ها 

کشیدند، منشور جهان داری به اسم مبارکش نوشتند و در عهد اول 

که خلعت کرامت در وجود جهان می افزودند و لباس خالفت به نام 

گشودند و عقد عذرای ملک به خطبه او نکاح بستند     همایونش 

نظم:
 کاّنمــــــــــا الّدهــــــــــر تــــــــــاج و هــــــــــو عّزتــــــــــه ]دّرته[

کــــــــــف و هــــــــــو خاتمة والملــــــــــک والملــــــــــک ا

اجمعهــــــــــا  االعــــــــــالم  و  البحــــــــــر  و   والبــــــــــّر 

خادمــــــــــه الــــــــــدّوار  والفلــــــــــک  والخلــــــــــق 

جوالنــی نمایند، آن را موجب نیشــخند ضمیــر منیر و تصقیل مرآت 

گرچه غیــر از این جاذبه قدســی و ملکه  خاطــر خطیــر داننــد. الحق ا

کــه صورت نــگار لــوح بوقلمــون اســت لطیفــه ای لطیفتــر و  قّدوســی 

نمونــه ای شــریفتر از شــاطی وادی حقیقت خبــر دادی، فالجرم نزول 

تنزیــل و ارادت ربانــی و حلــول احــکام و دالیــل آســمانی بــر عقــول 

کــه عقده گشــایان راه دیــن و پیشــوایان جــاده  مقدســه انبیــاء رســل 

یقین اند، بدان اسلوب ظاهر و هویدا شدی. 

نظم:

ســــــــــخن ورای  گوهــــــــــری  ُبــــــــــدی   گــــــــــر 

ســــــــــخن بجــــــــــای  آمــــــــــدی  فــــــــــرود  آن 

کــــــــــه مانــــــــــد ز مــــــــــا یــــــــــادگار   ســــــــــخن بــــــــــه 

پایــــــــــدار او  و  یــــــــــم  گذار بــــــــــر  مــــــــــا  کــــــــــه 

کــه باعــث شــد بــر تألیف  ســبب تألیــف ایــن کتــاب: در ذکــر ســببی 

کتــاب بــه موجب حدیث »مــن کان هلل کان اهلل لــه« لطف ازلی  ایــن 

ذوالجــالل بــر وفق مصالــح اقبال و نهــج مناهج و آمــال رفیق اوقات 

کّل  که مستأهل آن سعادت باشد؛ و علی  صاحب توفیقی تواند بود 

حــال، جوانــب حق را مراقب نماینــد؛ و فضل لم یــزل و الیزال ناظم 

گردد و اوقات اعمار  کرامات  که مستوجب آن  امور دولت باری شود 

خــود را بــه تهذیــب اخــالق، و اقامــت مراســم طاعــات فّیــاض علی 

االطالق، به طریق رهب و رعب ملتفت گرداند؛ ال سّیما از سالطین 

ســپهر اقتــدار و خواقیــن رفیع مقــدار، هر آن کو به دالیــل اعجاز عقل 

دوربیــن، دســت اعتصــام بــه عــروه وثقــی ُســّده حضرت معبــود زد، 

هــر آینــه، ممالــک دوجهانی و مســالک امــارات امانی فــرا )؟( اقدام 

ی مقاصد  متبّرکش را اقدام خواهد نمود، ابواب سعادت ابدی بر رو

که پیــش نهاد خاطر  و مطالــب او بــاز خواهد گشــاد، و هر مقصودی 

گردد، و  و نصــب العین الضمیر ســازد، از مکمن غیب منظور نظر او 

چــرخ ترکش ســر به فرمان او نهد، و گردش آســمان بــر وفق مرضات، 

گردون در طوق عهد و پیمان او درآید،  گردن  گردد، و  گرد مزجات او 

فلک ضامن امانی و ملک کافل آمال او شود، و سوسن آزاد در جامع 

مکارم به ثناخوانی او رطب اللســان، و الله با تاج، در معاقد محافل 

گردد، انجمن به والجوی او عذب البیان 

که بنده حضرت مملکت و ســلطنت مآب، خالصة  حّقا و ثّم حّقا 

الملوک، خسرو جوان بخت شهریار کامکار کامران، ملک السالطین 

فــی الَخلــق و الُخلــق و العــدل و االحســان، ذی العــدل و العدیــل و 

االنصــاف، مالــک البرایــا فی الجــود و الجودت، الجــواد کفه بالعطا 

الواهب قدرت بالســّخاء، عظم شــأنه فی الکرامة و الّصرامة، المکّرم 
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کامل قدم تقّدم از صنادید عالم  کمال فضیلت و عدل شــامل و وفور فضل  به علّو نســب و شــرف حســب و 

کابر جهان قصب الّســبق برده، خصایص ذات بی همالش فهرســت  نهاده، و در جوده ی جودت وجودت از ا

مــکارم اخــالق، و وجــود بی مثالــش، قانون مناظم آفــاق، و از جمله آثــار مناقب مرضّیه و مفاخر ســنّیه، آنکه 

کان هلل« امارات عبودیت، و مخایل عبدّیت حضرت رّب االرباب بر وجنات اقوال و  منخرطًا فی سلک »من 

ّیه مآثر علّیه آنکه تقّربًا الی اهلل، مکارم اخالق را طراز کســوت اقبال ســاخته، همیشه  ی رز افعال نگاشــته، و رو

ت و تربیت اعمال بر قانون شرعی و 
ّ
هّمت واال نهمت علیا به نصرت دین حّق و تهذیب اخالق و تهذیب مل

اجرای اوامر و احکام بر قاعده و عدل موقوف فرمایند و از همه نیکوتر و پسندیده تر آنکه همگی خاطر ارجمند 

بــر ابقــاء ذکــر ذکــر ]کذا[ و نام نیکــو مصروف می دارد و بالحقیقه، رأی عالی ملت ســرور او مکشــوف شــده که 

کر الباقی و هو عمر الّثانی، و خالصه رعبت و 
ّ

نــام نیکــو بــه مثابه عمر ثانی بلکه حیات جاودانی اســت که الذ

رهبــت را به کســب ایــن ذخیره معطوف می فرمایند، و به صدق دانســته اند که چون لباس مســتعار نفوس از 

د ماند، چنانکه ســخنوران دهر 
ّ
گردد و اســاس نقوش مناقب مرضّیه بر صحایف روزگار مخل عالم وجود محو 

کض  کب مخّدرات سوارند، در مضمار بالغت و مرا کب مقّدرات ســوار و بر موا که بر مرا داســتان عصر عمومًا 

کوی کمال در خم چوگان اقبال ربوده، فرموده اند که آثار ابقاء نام نیکو و داوم ذکر خیر که قوام غّرا و بی انفصام 

گرچه مثال نفاذ اوامر و نواهی و احکام به اقطــار آفاق رواج تام و اعداد ذخایر  و قیــام قــدر بی انفصال اســت، ا

آمانــی و کثــرت اشــیاع و حصور خزایــن و حضور اصحاب و جمعّیت احباب و مردان نمازی و اســبان تازی 

و بــرکات خیــرات و مبــّرات صدقات و قدم خاندان و خدم باوفا و امن امان، و حمّیت و حمایت و شــهامت 

یت و هّمت و عطّیت و قالع  کمال فضل و فضایل و عقل و عقایل و رأی و رؤ کفایت و ســخا و حیا و نوال و 

منیــع و قصــور رفیــع از مرتبه حّد و احصا تجاوز نماید، چون به رشــحات اقدام اقالم و ارقام ملّقب و مشــّنف 

که پادشــاهان کامکار دفاین جهــان و ذخایر فراوان، بر اهل ســیوف و ارباب  نگــردد، عاطــل مانده باشــد، چرا

گران در رقبه رقّیت آرند، و ایشان را در ملک مشارک و مساهم  سهوم تفرقه و تقسیم کند، و بنده گان را به بهاء 

گرداننــد، هیــچ از ایــن طایفــه بیش از مــّدت حیات، وفــا ننمایند، و بعــد از میقات اعمار و اوقــات، قوات به 

که به دو درهم ســیاه ارزد، ذکر ایشــان بر  کاری ننمایند، اّما دبیری به ده ورق بیاض و ســه دســته مثقال مداد 

که رخسار روزگار به ذکر مناقب و مآثر موّرد و موّرخ ماند.                     صفحات اوراق اّیام به نوعی نگارد 

در ســیر الملــوک آورده اند که کســری را همیشــه خاطر با فــرق فضالء و علماء و ادّبا از طوایــف امم بهتر رفتی و 

کثــر حجــت در مجلس این طایفه بودی و خدم و حشــم و اهل ســوق و لشــکر آســتانه عالیــه آن حضرت که  ا

کحل الجواهر روشــنایان عالم اســت و عالمیان در هویدای وجود، تحریک می داد و هر زمان عقل دوراندیش 

و خــرد خرده بیــن در ایــن بحر بیکران و قلــزم بی بیابان غوص می کرد، و با دلی پر جمرات زفرات و چشــمی پر 

که آیا خود را به چه اســتعداد و به کدام وســیله ذّره وار، در ظّل عواطف و مراحم  قطرات عبرات تأّمل می نمود 

گر کعبه حاج نیســت،  کــه ا آن حضــرت جّنــت خضــرت خورشــید طلعــت گذارند و تــراب آن عتبــه علّیه را 

گر قبله صالت نیست،  کرامت، و ا گر مشــعرالحرام نیســت مشــعر  علی االســتحقاق کعبه محتاج اســت، و ا

بالحقیقه قبله صالت است، به چه قربت مقبل و ملثوم دارد؟          

کابر سلف و اعاظم  فی الجمله در اثنای این قضایا و حجج داعیه بدان شد باعث که بعضی از کالم شریف ا

له که مضمونش گنجینه اســرار اخالق 
ّ
قــدم و اماجــد ســبق یرحمهم اهلل فراهــم آرم و به تعریف مجموعه مکل

کرام االنام باشد، جمع آرم؛ شاید که به وسیله  مرضّیه اشراف الّناس و مکنونش خزینة الستار خصال سفینه 

آثار برکات فضالء از آن شرف خدمت و مفاخر بنده گی محروم نمانم، و بدین دست آویز دست امل و مراحم 

گوگرد حرم حریم و دامن این دولت دور نگردم.     که از  به رکاب سعادت رسانم، و بقّیه اعمار 
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نظم:
برمی کندهر که زد در دامن رأی تو چون خورشید دست ســــــــــر  امروز  فلــــــــــک  گریبان  از 

از ایــن اندیشــه عقــل رهنمای که چراغ درخشــان و اختر درافشــان اســت، از افخــام، در این مضمــار محّبت 

ــت بضاعــت و اختالل حــال، چگونــه از طراز خانــه طبع، طرایــس الفــاظ و عبارات و 
ّ
کــه بــا وجــود قل می بــود 

اســتعارات را کســوت زیبا بپوشــاند، و بر تقدیر مساعدت زمان، و مسامحه بیان، در وفور هنر که در این زمانه 

که از شــداید مکاید زمان ســر زده و  که خامه خوش بیان  کرد. در این بودم  وســیلتی ضعیفی اســت، فوز توان 

ی در  ی الفت و اســتیناس به تازه رو گرفت و چهره بیاض از رو از نظر افکنده بود، نوبت سخن ســرایی از ســر 

گفت:  حجر حجره تلّطف آورد، 

نظم:
که خود روح القدس گوید که بسم اهلل مجریهاتو در کشتی فکن خود را بپای از بهر تسبیحی

ی زدم و دعای دولت آن حضرت را پیشنهاد خاطر آوردم، طبع سلیم  که چون تمشیت به اذیال طالع خسرو

گفتند، بعد از  ت صفا مرا مرحبا 
ّ
که بیچاره از آن عاری بود، از راه مضافات وفا و مراعات خل و ذهن مستقیم 

کار خویش است«. کردند، نظم: »ما را غم یار  تحّیات دلنوازی آغاز 

یت به امداد اســتعانت آن دولت کریم از این اندیشــه قوی شــد و این سواد را به مدد مداد  بحمداهلل که رأی رؤ

یاض بیاض آورد،  با ر

نظم:
دوســــــــــت رخ  خیال  نهاده ام  پیش  دارمدر  پیشــــــــــنهادی  خوش  چه  که  بنگر 

کتاب[ ]سبب تسمیه 
و چون این کتاب و روایات و حکایات سالطین اعتبار ملوک را روضه ای است مخّضر به میاه فضایل و مثمر 

به انواع ثمرات خصایل، اســمه عینًا للمســّمی و لفظه مطابقًا للمعنی، روضة الملوک نام کرده شــد. و شــروع 

ر ارواح و  کتاب بر ارباب عقل و اصحاب نقل پوشــیده نیســت که صانع قدیم و خالق حکیم، ُمنّوِ در مقصود 

ی گردانید 
ّ
گرچه قبیله آدم را که چشم و چراغ اهل عالمند و به انواع کرم و اصناف نعم، متجل مصّور اشباح، ا

و دّر ودایع بدایع انوار لطف ازلی و زواهر جواهر اســرار لم یزلی در خزینه ســینه بی کینه ایشــان تعبیه فرمود، و 

مظهر رموز انوار الهی و مظهر فیوض اسرار نامتناهی شدند، اّما حکمت حکیم و تقدیر و ارادت قدیم، اقتضا 

که طایفه ای را در روشنای آشنای بداشت و جمعی را در ظلمت ضاللت و جهالت به یگانگی  چنان فرمود 

گذاشت.  خلق الخلق فی ظلمت باز 

نظم:
ــــــــــة

ّ
ِلعل ال  َقبــــــــــل  َمــــــــــن  ــــــــــةَقِبــــــــــل 

ّ
لزل ال  رّد  مــــــــــن  رّد  و 

ة
ّ
لعل ک  ذا لیس  و  الســــــــــعید  أجرماســــــــــعد  جــــــــــرم  بغیر  الّشــــــــــقی  کــــــــــذا  و 

قادر مشــــــــــّیة  عــــــــــن  ذلک  کان  أبرمابــــــــــل  و  أراد  کمــــــــــا  االمــــــــــور  اجــــــــــری 

کــه نــام ایشــان در جریده ُســعدا ثبت فرمــود، ایشــان را در غفلت و ظلمت شــهوت رهــا نکرد و به  بلــی قومــی 

ســببی از اســباب و واســطه از وســایط خواســت به ایشــان دارد، از غفلت به حضور و از ظلمت به نور آورده و 

ـ  علیهم الصلوات و الســالمـ  آمد  اعظم اســباب و واســطه از وســایط وجود با جود انبیای بزرگوار و رســل نامدار
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نظم:
 به هر مذهب که خواهی باش نیکوخوی بخشنده

بداخـالق اسـالم  ز  بـه  نیکوخـوی،  کفـر  کـه 

ی دانــش، ســرمایه ای بــه از حســن اخالق و  و ایــن داعــی چــون از رو

پیرایه ای بهتر از فضایل خصال انســانی ندانستم و ندیدم، دست بر 

همین شــاخ برومند زدم و این مایه برداشــتم و طرزی چند ســخن ها 

از بلغاء ماضی بر هم بســتم، و مجموعه ای مشحون به فنون فضایل 

حســن اخالق و مشــتمل بر صنوف نوادر و فوایض فضایل انســانی و 

قوانین حکایات معقول و منقول و ظرایف و لطایف از سخنان قدیم 

گفته اند به امید آنکه 

نظم:
بجائــــــــــی روزی  صاحبدلــــــــــی   مگــــــــــر 

دعائــــــــــی یشــــــــــان  درو حــــــــــق  در  کنــــــــــد 

کتابــت آوردم، و صفحــه این بیــاض را، عــروس وار از جواهر  در قیــد 

گردانیدم تــا مگر روزی ســر وقت، انیــس وحدت و  ِکلــک قلــم مزّیــن 

جلیــس خلــوت، همخوابــه طبــع بیداری شــود که برحســب حســن 

اســتعداد و قابلیت در جوالن یکــران مطالعه طبع مالیم خود آورد، و 

به نشیب و فراز حدود اوهام خود تاخته، بعوذ و بجد ]؟[ تحقیقات 

آن وقــوف تــام بــه حاصــل آرد، و مناظــم عقــود و زواهــر نقود غــّرا آن بر 

صفحــه روزگار خــود ثبــت گردانــد، ایــن فقیــر حقیــر را به یادداشــت 

دعائی ملحوظ و محظوظ دارد، ان شاء اهلل تعالی!

کــه نفــوس انســانی را دو قــّوت  و قــال الحکمــاء: حکمــا فرموده انــد 

ک  که ادرا ک به ذات و یا تحریک به آالت، اما آن قّوت  است: یا ادرا

بالذات منقســم می شــود به قوت نظری و قوت عملی. و اما قّوتی که 

تحریک به آالت است متنّوع به دو نوع بود: قّوت دفعی و آن غضبی 

اســت، و قــّوت جذبی و آن شــهوی. چون دســت تصّرف هــر یکی از 

ایــن اقســام را بی افــراط و تفریــط در موضعــات خــود بر وجــه اعتدال 

گویند.  کننــد، آن قّوت حادثــه را فضایل خصایل انســانی  مالحظــه 

پس برین تقدیر فضایل خصایل انســانی بر چهار قســم باشد که این 

کتاب مشــتمل بر آن اســت، مرتب به چهار مقاله، هر یكى موظف به 

چند باب: ...     

که مقصود ارسال  و خردمندان جهان و عقالی زمان را معلوم اســت 

متحلیان اخالق است، چه همچنانکه بدن مردم به واسطه امراض 

کیفّیتــی و ماهّیتی بود  مزمنــه، از خاصیــت فرومی مانــد، ارواح را نیز 

کتساب  که بدو مصروف است، چون ا که چون حادثه از آن احداث 

ک معقوالت و عدم افاضت  ات و نفــی ادرا
ّ

شــهوات و التفــات به لذ

کند، تا هــر آینه از  گــردد، دفع خاصّیــت لطیفه خــود  خیــرات مایــل 

که مــالء اعلی و  مراجعــت و معــاودت بــه مقام اصلی و مــاوای کلی 

مقصد اقصی عبارت از آن اســت بازماند، و همچنانکه اطباء وقت 

همــت و نّیــت بر ازالــت این امراض مزمنــه بدنی باعث داشــته اند و 

گردانیــده، انبیــاء ـ علیهم  خاطــر بــه حفــظ صّحت وجــود مصــروف 

الســالم ـ نظــر بر دفــع آفات و منع احداث روح گماشــته اند تــا او را به 

گردانند و از ورطات  تهذیب اخالق و ترتیب فضایل خصال مشروع 

مهلکــه و تیــه ضاللــت و بیــداء جهالت به ســواحل نجــات و کمال 

کرامــت  رســاند؛ و چــون نوبــت دولــت نبــّوت و ســعادت رســالت و 

دعــوت ســّید رســل و هادی ســبلـ  علیه مــن الصلــوات ازکیها و من 

التحیــات انماهــاـ  در رســید آنچه مناقب و مآثر و مفاخر رســل وجود 

ــت 
ّ
گشــت از صفــوت آدم و خل ــی 

ّ
ــی و متجل

ّ
مبارکــش بــدان متحل

ّیــا و عصمــت یحیــی و قــّوت  خلیــل و فهــم ســلیمان و طهــارت زکر

موســی و برکــت عیســی ـ علیهــم الســالمـ ؛ و چــون مــکارم اخــالق و 

کــه »بعثُت التّمم  محاســن افعــال به وجود مبارکش به کمال رســید 

کار دین و دولت بدو تمام  مکارم االخالق و محاسن االفعال« چون 

شــد، خاتــم النبییــن او را نام باشــد، هــر آینه از آثار محاســن و اســرار 

مجامع و محامد که با عنوان نامه ایمان و تمیمه وشاح اسالم است، 

که بهترین امم اند بی بهره نگذاشــت و به چند نوبت به  اّمت خود را 

که »َمن ملک نفسه و قّواها  شریفتر عطیتی، و لطیفتر موهبتی فرمود 

و هذّبها و ذکاها فقد اّطلع علی ملکوت الســموات واالرض« و دیگر 

که »اثقل ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن«. فرمود 

 و شــرح قوانیــن ایــن معانــی را حکمــاء ســلف و عقــالی ماســبق در 

کــه فهم وهــم این فیض از درک بیان شــمه ای از آن قاصر و  مطــّوالت 

عاجز اســت، مبنی بر اســتکمال خلق به وجه احســن و طریق ایمن 

در قید تحریر و رصد تقریر و قانون کتابت آورده اند، و تمشیت بسیار 

که آن حکمت و شجاعت  کسب فضایل اربعه  یاضاتی تمام در  و ر

و عّفت و عدالت است به تقدیم رسانیده اند، و سعی بلیغ و جدی 

کمال نموده، و آن را ســبب عادت دنیا و نجات عقبی دانســته و  به 

گوید:  مرتبه آن را به درجه اعلی رسانیده، چنان که شاعر 
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نقدصوفیاندریکدیوان
ازاواخرقرنیازدهم

یخ ماســت؛ به ویژه وقتی که  یخی ما یکی از بهترین منابع برای شــناخت تار دیوان های دوره های مختلف تار

یخی دیوان ها به توجه  یخی تنها در سیاســت خالصه می شــود. ارزش تار یخی اندک می شــود یا آثار تار آثار تار

به مســائل اجتماعی و تمدنی هم هســت. بسیاری از این دیوان ها درباره اشخاص هم اشعار شگفتی دارند. 

یخی مختلفی را که از این دیوان ها می توان به دســت آورد توضیح دهم که  واقعــًا در اینجــا نمی توانــم فواید تار

گروه های دیگر. در یکی از  گروه های مختلف اجتماعی اســت یا نقد صوفیان یا عالمان یا  از جمله انتقاد از 

کاشی(، اشعار زیر را در نقد صوفیان  که مربوط به اواخر قرن یازدهم هجری است )دیوان خلیل  این دیوان ها 

دیدم. البته دو بیت اول در نقد مشــایخ و وعاظ هم هســت! اما عمده اشــعار زیر در نقد صوفیان اســت. در 

کنه به جامعه چسبیده بودند و با انواع حیله ها به دوشیدن مردم مشغول بودند.  یشان مثل  دوره صفوی، درو

البد باید اندکی از اهل اهلل را کنار گذاشــت. بحث درباره عامه آنهاســت که در کوچه پس کوچه ها پرســه زده و 

کرده است.                     تنبالنه دنبال یک لقمه نان مفت بودند. این شاعر به این جنبه هم توجه 

کار بــــــــــه  نیاید  واعــــــــــظ  و  نوبهــــــــــارمرا شــــــــــیخ  و  می بایــــــــــد  کهنــــــــــه  مــــــــــی 

فریاد چیســــــــــت و  بانگ  این  چیســــــــــتبرو واعظ  داد  می دانمت  بی درد  چو 

یا می کشــــــــــی اســــــــــت اسـتنمــــــــــاز من بی ر آتشـی  فلـک  خـوی  بـاش  خُمـش 

گفتم ســــــــــر رشــــــــــته را پــــــــــاس دار دارچه  وســــــــــواس  که  رب  یــــــــــا  فرموده  که 

نفس بــــــــــرآری  کــــــــــی  تا  بیهــــــــــوده  بسبه  یــــــــــم  ندار الیــــــــــی  هــــــــــرزه  ســــــــــر 

صوفیان ایــــــــــن  اوضاع  از  گویــــــــــم  نوفیانچه  کوفیــــــــــان  بی حیــــــــــا  ازیــــــــــن 

آمــــــــــده دون  دنیــــــــــای  بــــــــــون آمدهطلبــــــــــکار  کار چــــــــــون خود ز به هــــــــــر 

گرگ همچو  یکدیگــــــــــر  بر  کرده  بزرگکمین  ســــــــــرها  گشته  دستارشــــــــــان  ز 

زریر عاشــــــــــق  همچو  گــــــــــر  ا حریــــــــــرنماینــــــــــد  لبــــــــــاس  فــــــــــراق  از  بــــــــــود 

از چــــــــــرک دنیــــــــــا همه همــــــــــهزن حایــــــــــض  تمنــــــــــا  چندیــــــــــن  گرفتــــــــــار 

ی ایشــــــــــان نگاهمشــــــــــو همــــــــــدم ایــــــــــن لئیمــــــــــان داه حرام اســــــــــت بــــــــــر رو

آدابشــــــــــان و  آییــــــــــن  گشــــــــــته  یــــــــــا  اســــــــــت محرابشــــــــــانر آن  و  ایــــــــــن  دِر 

پیشــــــــــه ای طمع  از  غیــــــــــر  دل از خــــــــــار خــــــــــار هوس بیشــــــــــه ایندارنــــــــــد 

کرده اند کرده اندبــــــــــرای جهان تــــــــــرک دیــــــــــن  یقیــــــــــن  خیــــــــــال  را  گمــــــــــان 
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یــــــــــا ر و  رو  بنــــــــــد  در  روز  و  ک وضعنــــــــــد و ناپارســــــــــاشــــــــــب  کــــــــــه ناپــــــــــا

بــــــــــار جهــــــــــان در وحل زیر  عمــــــــــلچو خــــــــــر  جــــــــــزای  یــــــــــاران  ببینیــــــــــد 

باش دور  دنــــــــــی  کســــــــــان  نا ایــــــــــن  گــــــــــرد از ظلمت و نــــــــــور باشاز  جــــــــــدا 

ببر اینهــــــــــا  یــــــــــادم  از  ســــــــــاقی  مــــــــــرا تــــــــــا بــــــــــر دوســــــــــت تنهــــــــــا ببربیــــــــــا 

کــــــــــن آن جام جمشــــــــــید را راتکلــــــــــف  بید  پرتــــــــــوش  کنــــــــــد  طوبــــــــــی  که 

ُاشــــــــــتلممــــــــــی عشــــــــــرت افزار بــــــــــرآور ز خــــــــــم      می کند  غــــــــــم  بســــــــــیار  که 

است می  هوای  ســــــــــاقی  نــــــــــه این کنج ویرانه جای می اســــــــــتبهارســــــــــت 
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مراحلاداریتدوینیکفرمان
کتابدعا دردورهصفویازیک

گاهی هــای مــا دربــاره نظــام اداری دوره صفــوی اندک نیســت، اما  آ

یم  گاهی نیــاز به جزئیاتی دار کافی هم نیســت.  بــه هر حال به اندازه 

که ممکن اســت به ســادگی یافت نشــود. مثاًل یک نکتــه جالب این 

که وقتی می خواستند یک فرمان سلطنتی را بنویسند، از نظر  اســت 

سیســتم اداری چه مراحلی را طی می کرد. سیاهه اول یا پیش نویس 

را چطور می نوشتند، در تشکیالت اداری بر اساس آن چگونه فرمان 

تنظیم می شد، مراحل مهر و شکل های دیگر چطور پیش می رفت.

یک اشاره سودمند در این باره را در یک کتاب دعا )تقویم المؤمنین( 

از دوره صفــوی یافتم. نویســنده قصد دارد تا مراحــل تقدیرات الهی 

کند. برای تفهیم آن به مراحل  را از شروع تا حتمیت و قطعیت بیان 

شــکل گیری فرامین اداری و رقم های شــاهانه اشاره می کند. عبارت 

درباره حتمیت یافتن تقدیرات آدمی در شب های قدر این است:     

... و در شــب ســیم به حّد امضاء می رســد، یعنی محتوم می گردد و 

به آســانی تغییری در آن داده نمی شــود و توضیح این معنا آن اســت 

تشــبیه در ارقــام ملــوک نامــدار و احــکام فرمان  کــه بال کــه همچنــان 

فرمایــان عالی مقــدار، مراتبــی چنــد می باشــد، و اواًل تعلیقــه نوشــته 

می شــود، و ثانیــًا طبــق تعلیقه رقم صادر می گردد، و ثالثــًا به ُمهر ِمهر 

آثــار مزّیــن می گــردد، و تغییــر در آن حالــت اولی که تعلیقه اســت به 

ســعی و تــالش ممکــن اســت، و چــون رقــم نوشــته شــود، مشــکل تر 

اســت، و چــون بــه مهر رســد، تغییر در آن در نهایت اشــکال اســت. 

کلة و المشــابهة، در تقدیرات الهی  همچنیــن تعالــی اهلل عن المشــا

نیز مراتب بسیار می باشد؛ زیرا که حکمت بالغه حق تعالی مقتضی 

که ... . آن است 
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وقتیسروشغیبیخبرازسلطنت
ابدیسلطانمیدهد

فکر کنید حال و هوای مردمان عادی که هیچ، حتی دانشمندان در 

این فضا سیر کنند و مردم را بیاموزند که همه چیز در حوزه سیاست، 

یای  که در خواب و رؤ برنامه ریزی عالم غیبی اســت، آن هم آنچنان 

صادقه به آنان القاء می شود. اینکه عالم، نمود بود الهی است و این 

یعنی توحید از نظر فلسفی بلی، اما آنچه در عمل و صحنه خارجی 

رخ می دهد، با این تفسیر، رنگ تحلیل تحوالت را متفاوت می سازد 

و مــردم را رعیــت بار می آورد. حکایت زیر را ببینید که در آن عالمی 

که اوایل ســلطنت شــاه  چــون قطب الدیــن الهیجــی نوشــته اســت 

ســلیمان صفــوی، چه چیــزی در خواب دید و گفتــن این برای مردم 

یعنــی چــی! و آن وقــت نقــش مردم، نه فقط در سیاســت که اساســًا 

یلی خواهد بود.  ی چه روال و ر هیــچ، در تمام عرصه های زندگــی رو

قطب الدین در مقدمه رساله نجومی اش می نویسد:

 و از بدایع وقایع آن که در بدایت جلوس میمنت مأنوس این پادشاه 

واالجــاه ســعادت قرین ســلیمان تمکین بــر اورنــگ شــاهی و ســریر 

کمتریــن داعــی در اندیشــه نقــش خاتم مبــارک همایون  کامــکاری، 

اعلی ـ اعاله اهلل تعالی ـ بود تا شبی در واقعه از صاحب دلی استماع 

نمود که به جهت نقش خاتم میمنت توأم این بیت مناسب است:       

بیت:

جهانبانــــــــــی پــــــــــی  از  بمــــــــــن  داده   خــــــــــدای 

ســــــــــلیمانی خاتم  علــــــــــی  حــــــــــّب  یمــــــــــن  ز   

کبــری و ابود  و چــون سروشــی چنیــن غیبــی از شــواهد خلــود دولت 

ســلطنت عظمــی تواند بود و تیمنًا و تبرکًا صــورت این واقعه صادقه 

گردید. هــر چه از  کتــاب ســعادت انتســاب مثبوت و مرقــوم  در ایــن 

ک ز هر عیب رسد. غیب رسد پا

یش دوســــــــــت      درو شــــــــــاه  ایــــــــــن  تــــــــــو   »الهی 

اوســــــــــت ظــــــــــل  آســــــــــایش خلــــــــــق در  کــــــــــه 

دار پاینــــــــــده  خلــــــــــق  ســــــــــر  بــــــــــر   بســــــــــی 

بــــــــــه توفیــــــــــق طاعــــــــــت دلــــــــــش زنــــــــــده دار«
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مردمچهروزهاییمیتوانستند
کعبهشوند؟ داخلخانه

گزارشــی از چگونگــی روزهایی که مردم امــکان ورود به خانه کعبه را 

یم. متن جالبی  در میانه قرن ســیزدهم هجری داشتند در اختیار دار

اســت که در یک اثر جغرافی آمده اســت. این گزارش ها در میان آثار 

یخی، مغتنم اســت؛ زیرا نویســنده آنچــه را که دیگران  جغرافــی و تار

کرده است: گزارش  اهمیت نمی دادند، اهمیت داده و 

در ایــن اعصــار، مــردان در روزی و زنــان در روز دیگــر داخــل ]کعبــه[ 

می شــوند. و در مجمــوع ســال از بــرای بــار عــام، هشــت روز از بــرای 

مردان و هشــت روز از برای زنان در خانه را می گشــایند و منبر چوبین 

که مردم به آســانی داخل شــوند. هشــت  را نــزد آســتانه در می گذارند 

روز حصــه مــردان: روز عاشوراســت، و روز دوازدهم ربیع االول که روز 

والدت حضــرت رســول اســت نــزد اهل ســنت و بعضی از شــیعه، و 

که شــبش لیلــة الرغائب اســت و جمعه  روز جمعــه اول مــاه رجــب 

کــه روز بــرات اســت نــزد ســنیان، و  آخــر رجــب، و پانزدهــم شــعبان 

اولیــن جمعــه مــاه مبارک رمضــان و آخرین جمعــه آن و پانزدهم ذی 

که مردان داخل می شوند روز بعدش زنان داخل  القعده. و هر روزی 

می گردند، و روز بیســتم ذی القعده نیز در را می گشــایند از برای آنکه 

انــدرون خانــه را بشــویند؛ لیکــن پله چوبیــن در ایــن روز نمی گذارند 

و کســی را داخــل نمی نماینــد مگــر غاســلین را که عبارتنــد از اعیان 

و بــزرگان مکــه ماننــد شــریف مکــه و قاضی و شــیخ الحرم و شــیبی 

کلیدار و امثالهم، و ایشــان نیز به مشــقت بر ســر دوش و دســت مردم 

کنــد او را به  گــر مــردی خدمــه را به پــول تطیمع  داخــل می شــوند. و ا

که مشــروعیت دخول به  کمال تصدیع نیز داخل می کنند به طریقی 

آن نحــو خالی از اشــکالی نیســت؛ زیرا که به حســب ظاهــر یا جارح 

گر به حد قتل نرسد. می گردد یا مجروح ا
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نظریکعالمبحرانیزمانشاهسلیمان
دربارهحکومتدرعصرغیبت

تحفــه ســلیمانیه اثــری سیاســی از دوره صفــوی اســت که بــا تکیه بــر روایات و حکایــات، به عنــوان ترجمه و 
شــرح عهدنامــه مالک اشــتر به نام شــاه ســلیمان صفوی نوشــته شــده اســت. این اثــر از یک عالــم بحرانی به 

نــام ســیدماجد بــن محمــد حســینی بحرانی اســت که آثــار دیگری هــم دارد. گویا ایــن کتاب یک بــار هم به 

طهماســب دوم اهــدا شــده و لــذا آن را اخــالق طهماســبی هــم نامیده اند. محتــوای کتاب که به فارســی هم 

هســت، در چارچوب همان ادبیات اندرزنامه نویســی و در قالب ترجمه و شرح عهدنامه اشتر است که سوژه 

بسیاری از کتب سیاسی دوره صفوی و قاجار است. کتاب یادشده در سال 1301ق چاپ سنگی شده )و ما 

که در  یم(، اما بنده از چاپ حروفی و انتقادی آن خبر ندارم. مطلبی  یخ نسخه ای از آن را دار کتابخانه تار در 

که  کتاب  که به شماره 4748 در مجلس موجود است. از متن  اینجا نقل شده از نسخه خطی این اثر است 

یــم و اینکــه تعداد قابل توجهی حکایت و روایــت و توصیه نامه های اندرزنامه در آن آمده، مقدمه جالب  بگذر

اســت. تحلیلی که این نویســنده از وصل کردن نظریه امامت به ســلطنت دارد، به طور کلی نظریه جانشــینی 

علما را کنار گذاشته است. شاید چون او کتاب را برای سلطان می نوشته، می بایست برای سلطان و جایگاه 

او چاره ای می اندیشــیده اســت. راه حل جانشــینی علما برای سلطان، در دوره صفوی یا قاجاری مطرح بوده 

گذار می شــده اســت، اما آنچه در این نوشــته می بینیم این است که  و با اجازه نامه فقیه و مرجع به ســلطان وا

در عصر غیبت، بیضه ایمان و اســالم مســتقیم به دســت سلطان سپرده شده است. نویسنده در مقدمه این 

کتاب می نویسد:          

به مؤدای »لقد ارسلنا رسلنا بالبیات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« بنیان نظام عالم 

به رفع معالم بعثت و رســالت و نصب موازین شــریعت و ملت تأســیس و تشــیید یافته و پرتو انوار خالفت و 

ی زمین تا انقراض زمان تافته، الجرم مدار انتظام  امامت بعد از ختم سلســله رســالت و نبوت، بر صفحه رو

کارخانه تکوین و ایجاد و مبنای التیام مصالح معاش و معاد، بر اقامت موازین شرع مبین و محافظت قواعد 

و قوانین دین متین است.

کرد؟ او در این باره می نویسد: تا اینجا عمومی و عادی است، اما در عصر غیبت چه باید 

و چون به مســاعدت تاییدات ربانی و معاضدت عنایات بی غایات ســبحانی، در این ایام خجســته فرجام 

که نیر عالم افروز امامت عظمی در سحاب غیبت کبری مستور، و چهره جهان آرای خالفت واالی امام زمان، 

و حجــت بالغــه ی حــق ســبحانه و تعالی بــر مردمانـ  صلوات اهلل و ســالمه علیه و علی آبائــهـ  در حجب خفا 

مغمــور اســت، بیضــه ایمان و اســالم و حوزه مذهــب حق ائمه عصمــتـ  علیهم الصالة و الســالمـ  به میامن 

دولت روزافزون، و برکات ســلطنت ابد مقرون اعلی حضرت اســنی مرتبت، کیوان رفعت، مشتری سعادت، 

ینت بخش اورنگ سلطنت و فرمانفرمایی، رونق افروز سواد عظم عظمت و  صافی طویت، صفوی ارومت، ز

کشورگشایی ... حامی الفرقة الناجیة و النصر سلطان شاه سلیمان ...« است.           مملکت و 
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القاب دوصفحه ای برای شاه صفوی در این میانه هست که حذف 

شــد. چنان که اشاره شــد بر اســاس این نظر و مطابق دیدگاه مؤلف، 

در عصــر غیبــت، بیضــه ایمــان و اســالم در اختیار ســلطان اســت. 

البته شــیعیان هم به خاطر این ســلطان باید شکرگزار باشند و در هر 

کنند: »... بر زمره شیعه اثنا عشریه بلکه بر جمهور  کجا هســتند دعا 

که  راه یافتــگان حریــم انصــاف از اصناف بریه، الزم و متحتم اســت 

هــر یک به قدر وســع و امــکان، و فراخور رتبه و مکان، به شــکرگزاری 

کــه حصــن حصیــن ثغــور دیــن  حقــوق ایــن دولــت راســخة االرکان 

اقدس اطهر و حرز متین حوزه مذهب حق ائمه اثنا عشر صلوات اهلل 

و ســالمه علیهم اجمعین اســت، قیام نمایند و در تحصیل اسباب 

ثبات و استقامت، و تکثیر موجبات بقا و استدامت، این سلطنت 

عظمی که معظم آن شــیوع دعای خیر در اقطار بالد و ظهور آثار ُیســر 

و رفاهیت بر صفحات احوال عباد است، اقصی طریق بپیمایند. 

که نصایح به  آن وقــت، انگیــزه و هدف خــود را برای نگارش این اثــر 

شاه برای بسط قواعد عدل و حکمت است، آن هم با ترجمه و شرح 

عهدنامه مالک اشتر بیان می کند. بدین ترتیب معلوم نمی شود، در 

ایــن میانــه، نقش علما در حفــظ خالفت و امامت چــه جایی یافته 

است!
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نکاتیتازهدربارهقحطیسال1288ق

کتابــی ویــژه هــم در این باره  یــادی دربــاره قحطــی ســال 1288ق نوشــته شــده اســت.  تــا بــه حــال مطالــب ز

گرنی و صفت گل، نشــر مرعشی( مقاالت و  تصحیح و با حواشــی و تعلیقات منتشــر شــده اســت. )کار دکتر 

کرده ام. قحطی مزبور یکی  که برخی را نیز خود بنده منتشر  یادداشت های دیگری هم در این باره منتشر شده 

کشاند. کام مرگ  که شاید بیش از نیمی از جمعیت ایران را به  ک ترین قحطی های ایران بود  از دردنا

ایــن روزهــا چنــد ســطری آموزنــده در این باره در یک کتــاب خطی با نام اســرار رضویه دیدم. نویســنده این اثر 

کم آنجــا از یزد  کــه عالــم دینــی هــم بــوده، در شــمار کارگــزاران دولتی در یــزد بوده که پــس از درگیرشــدن با حا

که درباره مواخات و مواســات  کتاب  ی در جایی از  کتاب را نوشــته اســت. و گریخته و به مشــهد رفته و این 

کرده و به شدت از اغنیا و ثروتمندان انتقاد  گرفته در این قحطی یاد  سخن می گوید، از نامردمی های صورت 

گندم می دهند. ذره ای رحم و مروت ندارند.  که اینها مس مردم را می گیرند و در عوض  می کند. او می نویسد 

که مجوسیان و بت پرستان و یهود و نصارا بهتر از اینها با فقیران برخورد می کنند،  پس می گوید جالب است 

که از فرقه اثناعشریه هستند این رفتار را دارند. اما اینها 

که به عتبه بوسی امام ثامن )علیه و علی آبائه الف الف  چنانچه در این ایام 

تحیــة و الثنــاء( مشــرف می باشــم و از برکات صاحب این قبه منوره به شــرف 

گردیدم، آنچه از مشاهده  نوشتن این رساله مشرف آمدم و به این توفیق موفق 

کــه اغنیا در این قحــط و غال از  و تظافــر اخبــار معلــوم و محقق آمد این اســت 

فقــرا می گذرنــد و مطلــع می شــوند که از گرســنگی مرده یــا دارد می میــرد، از او 

گرفتار شــده و به این حــال می گذرند و  می گذرنــد، چنان چه از اعیان نجســه 

مطلقًا متعرض او نمی شــوند، و از اغذیه لذیذه دیرینه و البســه نفیســه و سایر 

آنچــه متعلــق بــه عیــش کامل اســت از هر مقولــه نمی گذرنــد، بلکــه در ازدیاد 

آن می کوشــند، و قحــط را جنــت خود دانســته، آنچه از اســباب تعیش که در 

بساط سایر طبقات یافت می شده از مس و غیره آنها را به قیمت نازلی از آنها 

دریافت می کنند، مس را برابر گندم که بدهند بردارند و اال نه. و هکذا نسبت 

که با هیچ قانون و قاعده وفق نمی دهد،  به سایر اجناس، قسمی ابناء زمان ما از ارباب مکنت رفتار می کنند 

و با رویه همه ملل و نحل و مذاهب مختلفه از یهود و نصارا و بت پرست و دهری مخالف و مغایر است.     

ســوای این طایفه منتســبه به طریق حقه اثنا عشــریه، از طوایف دیگر رحم به زیردســتان و انصاف و مروت با 

یشان و تهی دستان را مایه عیش خود می دانند و از اسباب استدامه نعمت می شمارند، و حفظ صحت  درو

و دولت خود را به آن می دانند، و این جماعت بیگانه از رحمت حق ـ جل و عال ـ به کلی این ابواب را به خود 

کرار و بقیه هشت و چهارگوش  بســته اند. نمی دانم این رفتار از بنی مختار به ایشــان رســیده و یا آنکه از حیدر 

زد ایشــان شــده. حاشــای حاشــای هذا بهتان عظیم »و کانوا یؤثرون علی انفســهم و لو کان بهم خصاصة« »و 

یطعمون الطعام علی حبه مســکینا و یتیما و اســیرا« ... یا آن که خواهند گفت از ســنن مرضیه خلفا اســت. 

کملین از فراعنه و جبابره  که  گویند  که می  هیهات هیهات این افتراء بزرگی است نسبت به ایشان. و یا این 

کل  یه و یزید و امثال آنها را دأب و دیدن چنین بوده! العجب  از شداد و نمرود و فرعون و بخت النصر و معاو

العجب از چنین نسبتی به به ایشان! إن هذا بهتان عظیم.     
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توضیحیدربارهشهاببارانرجبسال1286

میرز عبدالغفار منجم باشــی دولت علّیه، نخســتین منجم به معنای حقیقی و امروزی کلمه در ایران است. 

پــا پیوند داد و برای نخســتین بار نوشــته هایی منتشــر کرد  کــه دانــش نجومی ایــران را با ارو دانشــمندی بــزرگ 

ی آثار فراوانی در ایــن زمینه دارد و بــه عالوه مانند پدرانش از طرف شــاه  ی مبانــی علــم امروزیــن بــود. و کــه رو

ی نیز در خاندان او باقی ماند. یکی از رســاله های او رســاله  مســئول تهیه تقویم بود؛ ســنتی که اندکی پس از و

کرات آتشــی« یا همان پدیده شــهاب بارانی است  »در بیان ُشــهب و 

گذشته اطالعات  که در زمان های خاص در آســمان رخ می دهد. در 

علمــی در این بــاره انــدک بــود و دســت کم در میــان عامــه مــردم، این 

شهاب باران نشان آشفتگی در مقدرات عالم و خبر از آغاز تغییراتی 

ی ســابقه مسئله را بیان  متفاوت در عرصه زندگی مردمان داشــت. و

کرده، سیر تالش فرنگیان را در این باره توضیح داده و از جمله درباره 

که در ششــم رجــب ســال 1286ق رخ داده توضیحی  شــهاب بارانی 

که این رساله را در سال 1303 نوشته  در همین رساله آورده است. او 

می گوید در زمان اتفاق آن حادثه، شرح آن را نوشته و در روزنامه های 

کرده است. وقت منتشر 

که بخشــی از  در هــر حــال از نظــر نــوع نگرش علمــی به ایــن تحوالت 

کائنــات جو قدیم اســت و نیز اشــاره به تصور مــردم از آنها این  دانــش 

عبارت جالب است:

یست و هشتاد و سه  که در شب ششم ماه رجب هزار و دو حادثه ای 

در دارالخالفه طهران به ظهور رسید و مایه اضطراب حال و پریشانی 

کــه ظهور حضرت قائم  خاطــر عموم ناس گردید و جمعی پنداشــتند 

ـ عجــل اهلل فرجــهـ  نزدیــک شــده و برخــی بــر آن رفتند که قیامــت بر پا 

که آثار غضــب الهی بــر عاصیان ظاهر  کردنــد  گمان  شــده و جمعــی 

که از ایــن قبیل وقایع  گشــته، ولیکــن نبایــد آنان را مالمت نمــود؛ زیرا 

کــه برف باشــد و باران و  کائنات جو  به نــدرت اتفــاق می افتــد و علــم 

رعد و برق و تگرگ و باد و قوس قزح و شبنم و هاله و امثال آنها و علم 

یاضــی و طبیعــی در این عصــر تکمیل یافتــه و ترقی نموده،  نجــوم و ر

کتــب متقدمیــن جز همــان خیــاالت واهیه چیزی  و از ایــن علــوم در 

یت شد بلکه در  ید نه تنها در طهران و در سایر بالد ایران رؤ که در آن شب بار مسطور نیست. بالجمله ُشُهبی 

فرنگســتان نیــز بظهور رســیده، و منجمان آنجــا کم و کیف آن را به تفصیل رصد نمودنــد، و حقیر تفصیلی در 

گاهی مردم در روزنامه ها نوشــته انتشــار دادند و بعد از آن که روزنامه فرانسه را بدست  آن باب نوشــت و برای آ

کرات آتشی، ص 19 ـ 20( آوردیم بهمان تفصیل در آنجا دیده شد. )در بیان شهب و 
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جستاریدربارهصابئهاز
سیدعبداهللبننورالدینجزائری)1172-1112(

طلســم ســلطانی اثری در نجوم و ترجمه رســاله غایة الحکیم از ابوالعباس احمد مجریطی اســت که نســخی 
از آن بر جای مانده و مبتنی بر نجوم قدیم و احکام نجومی و طلســمات نوشــته شــده اســت. متن این نوشــته 

که از دو جهت جالب  فارســی از ســال 1156 اســت. مشــغول مرور آن بودم، دیدم مطلبی درباره صابئه آورده 

ی بگیرد. دیگر  کــرده اطالعاتــی از و اســت. نخســت اینکــه خــودش با یکــی از آنها تماس برقرار کرده و ســعی 

ی  کــرده و درباره تعامل با آنان شــرحی داده اســت. نمی شــود همــه نظرات و کفــر آنها بیــان  کــه دربــاره  نظــری 

ی  را برگرفتــه از نظــرات فقهــا دانســت، امــا بــه هر حــال نقل آنهــا ما را بــا دیدگاهــی در این باره آشــنا می کند. و

می نویسد:

کــب عظیــم معتقــد بودنــد صابئــه  کوا زگارهــای پیشــین بــر روحانیــات  کــه در رو طایفــه ای 

گفتنــدی، و مبــدأ ظهــور ایشــان در ایام طهمــورث، ثالث ملوک فــرس بود، و دعوت ایشــان 

ز در انتشــار بــود، و کار ایشــان بــاال می گرفــت، و ملــوک و حکمای اعصار، شــیفته  ز بــه رو رو

و فریفتــه شــبهات واهیه ضعیفه و مقاالت باطله ســخیفه ایشــان بوده تــا زمانی که حضرت 

گاه نمود؛ چنان چه حق تعالی از  خلیــل مبعــوث گردید، و مردم را بر بطالن مذهب صبّوت آ

مقالــه او اخبــار فرموده که »إنــی ال ُاحّب االفلین«، و امت را به طریقــه حنیفیه دعوت نمود، 

و در این باب مناظرات بســیار و معارضات بیشــمار نموده که شــیخ جلیل متکلم ابوالفتح 

کتاب ملل و نحل حکایت نموده است. محمد بن عبدالکریم شهرتانی در 

کب  و این که بعضی از علمای اسالم در حقیقت مذهب صابئه آورده اند که صابئه گروهی اند که عبادت کوا

کب را آلهه می دانســته اند،  کوا که صابئه فی الحقیقة  که مذکر شــد، نه این  می کنند، منشــأش همان اســت 

بلکــه ایشــان قائــل به توحید صانــع در ازل بوده اند و انبیاء را انکار می نموده اند، به شــبهه این که انبیاء از نوع 

کل و شــرب و نوم و نکاح و ســایر صفات با باقی بنی نوع یکســان اند و  که در جمیع لوازم بشــریت از ا بشــرند 

کــه موجب اختصاص ایشــان به رتبه رفیعــه نبوت بوده باشــد؛ چنان چه  ایشــان را تفاوتــی و تمایــزی نیســت 

کل الطعام و یمشــی فی االســواق«.  در کالم مجید حکایت شــبهه ایشــان شــده که »و قالوا ما لهذا الرســول یأ

یس قایل و معتــرف بوده اند و  بلکــه بعضــی از علمــا نقــل نموده اند که متقدمیــن صابئه به نبوت شــیث و ادر

که به سبب  گفته اند  نبوت باقی انبیاء را انکار می نموده اند و متأخرین ایشان، انکار نبوت بالمّره نموده اند و 

یاضات و خلوات و مجاهده نفس اّماره و التزام مخالفت آن و  کب و مداومت بر ر کوا استمداد به روحانیات 

کماالت علمی و عملی حاصل می تواند شد و  ات و شهوات و تصفیه باطن جمیع سعادات و 
ّ

اجناب از لذ

کفر، نظیر عقاید  به متابعت انبیاء و قوبل دعوت ایشــان اصاًل احتیاج نباشــد، و این عقیده صابئه در عقاید 

صوفیه در عقاید اسالم است.     

که در خوزستان و بعض عراق عرب به صابئه معروف اند، حقیقت مذهب  فصل: این طایفه مخذوله معلونه 

که مطلقًا از معنی روح و روحانی و  کثر ایشان جّهال بی معرفت اند  ایشان به هیچ وجه معلوم نمی تواند شد، و ا

هیکل و امثال آن هیچ نفهمیده اند و از استجالب طبایع کواکب و آنچه به آن ماند، بالمّره بی خبر و بیگانه اند.   

که در آن وقت میان  و مدتی قبل از این، این بی بضاعت در صدد تفتیش مذهب ایشان درآمده، شخصی را 

کحات و بعض امور مهمه رجوع به او می نمودند، در مجلسی  این طایفه منعوت به علم و دانش بود و در منا
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خــاص حاضــر نمــوده و از مراتب دیانت با او ســخنی در میــان آورده، چند کلمه پریشــان و نامربوط گفته که 

صحیفــه پیغمبــر مــا یحیی بن زکریا اســت و عیســی بن مریم از جملــه اتباع و عوان یحیی بــوده که مردم را به 

دین او دعوت می نموده و حضرت ابراهیم خاله زاده یحیی و متکفل تربیت او بوده. و از این مقوله ســخنان 

که هیچ یک را جواب مطابق نگفته  بی مغز بســیار بر زبان رانده و این بی بضاعت ســؤاالت بســیار از او نمود 

و به فاصله چند روز، نوبت دیگر او را حاضر ســاخته و همان ســخنان ســابق را در میان آورده و آن ســؤاالت را 

گفته بود. و چند نوبت دیگر  کثر مغایر بود با آنچه سابقًا  اعاده نموده، این بار نیز نامربوط بسیار درهم بافته و ا

نیز چنین اتفاق افتاده، چیزی که از این مجالس متعدده معلوم گردید، همین حالت جهالت و نادانی شیخ 

که در ذهب خود داشت. و حیرتی 

فــی الجملــه ظاهــر حال آن طایفــه مزبوره در عداد اهل کفر معدود باشــند، چنانچه بســیاری از علمای اعالم 

که توانند بدســت  که به هر عنوان  رض اختیار نموده اند، و اموال و نســای ایشــان بر اهل اســالم مباح باشــند 

بیارند مالک شوند، لیکن چون این جماعت در امان مسلمانان نشسته اند، و مطیع احکام اسالم می باشند، 

گرفتن و در معامالت  به عنوان قهر و غضب متعّرض ایشــان نباید شــد، و بر وجه مرضاة و معاطات، مثال ربا 

که مال ایشان بدون جبر و استیالی ظاهر بدست مسلم افتد جایز است،  با ایشان تدلیس نمودن و امثال آن 

و خریدن اوالد ایشان از پدران و مادران حتی زنان شوهردار ایشان را از شوهران، فقها)رض( تجویز نموده اند و 

کرده اند که ملکیت به آن متحقق می شــود و بعد از اســتبراء، وطی می توان نمود، و احتیاج به صیغه  تصریح 

نکاح نیســت، از قبیل ســایر جواری که از دارالحرب غنیمت شــود؛ چه ایشــان نیز داخل غنایم می باشــند، و 

کتســاب نمایند، خمس مقّرر بنی هاشــم می باید  به این جهت از آنچه از این جماعت به عنوان مســلمانان ا

اخراج بشود! و اهلل یعلم. )فریم 19(



خسناوخ هخسن   

53 165 سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور1396

تازههاییازجبلعامل،
اهوازوتبریزازسال1156هجری

کتاب طلســم اســکندری از عبداهلل بن نورالدین بن نعمة اهلل جزائری را درباره صابئه  پیش از این قطعه ای از 

نقل کردم. در همین کتاب، بخشــی هم درباره اقالیم ســبعه دارد که بیشــتر اطالعات آن همانی اســت که در 

که مربوط به شــنیده ها یا  کتاب هــای جغرافیــای قدیــم آمده اســت، اما در چند مــورد اطالعات جالبــی دارد 

یخ تألیف این نوشته هم تصریح دارد. وقتی از زلزله  تجربه های خود اوست. در البه الی همین مطالب به تار

ی داده اســت.  کتاب رو که این اتفاق 23 ســال قبل از تألیف این  تبریز در ســال 1133 یاد می کند، می گوید 

که دوره نادری است. مؤلف در سال 1172 درگذشته است.  یخ تألیف این اثر 1156 می شود  بدین ترتیب تار

کسانی سودمند باشد: که شاید برای  ی ضمن بحث از اقالیم چند نکته درباره چند شهر می گوید  به هر رو

که اقلیم هفتم است، می گوید: ابتدا در مقدمه پس از توضیح مفهوم سنتی اقلیم درباره بخش شمالی آن 

کــه از بــالد اروس به عنــوان تجارت بــه موضعی  و از بعــض ثقــات بــه واســطه اســتماع افتاد 

کــه در آفتاب باشــد. رودهــا همه یخ بســته و از روی یــخ عبور می نمودنــد، و چون  رفتــه بــود 

ماه رمضان بود، بعد از غروب آفتاب شــروع به افطار شــده، چون از افطار و نماز مغرب فارغ 

گردیدنــد، از افــق مشــرق فجر ظاهر شــده، نماز عشــا را قضــا نمودند. چنان کــه در آخر اقالیم 

افراط برودت و کثرت انجام ســبب اندکی عمارت و تعّســر معاش انســان و حیوان اســت در 

گردیده، به مضمون خیراالمور  مبدأ اقالیم افراط حرارت و کثرت احتراق ســبب همین معنا 

اوسطها هرچند بلد از طرفین ابد و به توسط اقرب باشد به اعتدال نزدیک تر باشد. )فریم 40(

درباره اقلیم اول، از جنوب، یعنی از اقلیم اول به باال می نویسد:

اقلیــم اّول تعلــق بــه زحــل دارد و عامــه اهل این اقلیم اســود اللون باشــند و مشــتمل باشــد بر 

که از بالد مشــهوره آنجا ســراندیب ]ســیالن  ســیصد و چهل بلد عظیم، و هزار بلد کوچک 

کــه وارد آن بلــد گردیده،  کــه مهبــط حضرت آدم ع ]اســت[ و از بعــض ثقات  فعلــی[ اســت 

مســموع شــد که آنجا کوهی اســت که در ســفح آن مقامی اســت که اهل آن دیار، آن مقام را 

یند. کرده و به آن تبرک می جو که در سنگ جا  مقام حضرت آدم خوانند، و اثر قدمی است 

گوید: در بخش اقلیم دوم 

یم به مشتری متعلق است و لون عامه مردم آن بالد میان سمرت و سواد باشد ...  باقلیم دو

و از بالد مشهوره آنجا مکه معظمه است ... دیگر مدینه طیبه که شرافت آن چون نور آفتاب 

کــه در لطافت هوا و اعتدال آب و هوا و وفور اثمار  محتــاج به وصف و بیان نیســت و طائف 

و کثــرت بــرکات مَثــل َزد آفاق اســت، و یمامه و احســا و هجر و قطیف و بحریــن که همواره 

مجمــع علمــا و صلحــا و زهــاد می باشــد، و در هر عصــر از اعصار جمعی کثیــر از اهل فضل 

کثر بالد اســالم بســیارند. دیگر  و ســداد، خصوصًا ممارســان علوم فقهیه از اهل آن دیار در ا

کــه از آنجــا عمامه ها و دیباهای قیمتــی به اطراف عالم می برنــد و بعض بالد هند و  بنــارس 

سند و مکران در این اقلیم واقع باشد. )فریم 40(          

گوید: درباره اقلیم سوم 
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اقلیم سوم به مریخ منسوب است و اهالی آنجا اسمر اللون می باشند، و در این اقلیم صد و شصت و نه شه 

کوچک ... دیگر دمشــق و بیت المقدس و جبل عامل، و آن موضعی اســت  رعظیم باشــد، و ســه هزار شــهر 

مشــتمل بــر قــری و بلوک بســیار واقــع فیما بین مدینه مشــّرفه و شــام، و اهالی آنجــا از قدیم االیام بــه محّبت و 

ــب در مذهب و التــزام مدافعه 
ّ
مــواالت اهــل پیغمبــر مشــهورند، و بــه ســبب کثرت جــرأت و جــالدت و تصل

که در امور دیانت ایشان تصرفی  اعادی اولیای دولت رومیه عثمانیه را در هیچ زمان آن تسلط بر ایشان نبوده 

کثیــر و جمــی غفیــر از فضــالی مذهــب امامیــه در آن دیار  تواننــد نمــود، و در هــر عصــری از اعصــار، جمعــی 

صاحب اشــتهار و مصنفات بســیار بوده اند. از آن جمله شــیخ شــهید ســعید محمد بن مکی، و شهید ثانی 

شیخ زین الدین و اوالد و احفاد او، شیخ حسن و شیخ محمد و شیخ علی و سید محمد و سید نورالدین و 

که در ازمنه ســالفه دار التخت ملوک عجم و  ســایر نوخواســتگان این دودمان فضیلت نشــان. و دیگر مداین 

که الحال در آنجا باقی مانده، همین طاق انوشــیروان اســت  مقصد طوایف امم بوده، و از آثار عمارت چیزی 

و مدفن ســلمان فارســی و حذیفة بن الیمان آنجاســت. حویزه که از مستحدثات بالد اسالم، و مقر سلطنت 

گویند بعد از طوفان نوح  ســادات مشعشــع عربستان اســت، و شوشتر که الحال اقدم کل بالد عالم اســت، و 

که الحال خراب و عمارت او منحصر در قبه حضرت دانیال است، و شوش  که بنا شد شوش بود  اول بلدی 

در زبان پارسی به معنی خوب است. و چون این بلد را بنا نمودند به سبب مزید امتیاز آب و هوا و مکان آن را 

شوشتر ]خوب تر[ گفتند، و بانی آن هوشنگ بن کیومرث است، و در یک جانب شهر قلعه ای است به غایت 

محکم حصار که مســکن حکام و ارباب اختیار آن دیار اســت، و آن را قلعه سالســل گویند، و سالســل اســم 

که از بالد قدیمه عظیمه و در عهد  گردیده ... دیگر اهواز  که به بنای این قلعه مأمور  غالمی بود از والی فارس 

خلفــای بنی امیــه و بنی عبــاس معمورتریــن بالد اســالم بود، و آن را ســلة الخبز و مجمع االموال تســمیه نموده 

کــه مــزارع و جنگل های آن که به طول رود کارون واقع اســت، همه شکرســتان بــوده، و در عوض  بودنــد، زیــرا 

که در ســایر مردم ممتاز بودند، و به مضمون »اّن االنســان لیطغی ان رآه اســتغنی«  نی و لبون و دغلهای هرزه 

همواره بر خلفا و امرا، طریق طغیان می پیمودند، و به این تقریب فتنه و فســاد در آن بالد بســیار واقع می شــد، 

و علــی بــن محمد منجم مشــهور به صاحب الزنج در آنجا خروج نموده، مدتهــا با اولیای دولت بنی العباس 

معارضــه نمــود، خالیــق بســیار از اهل آن دیــار بعضی بــه موافقت و برخی بــه مخالفت او مقتــول گردیدند، و 

بعد از تســکین آن فتنه چون خلفا را به عمارت آن والیت رغبت باقی نماند، واماندگان اهالی آنجا از عهده 

گردد، در آنجا بســیار بهم  که از مــاده ارضیه حاّره متکّون می  ضبــط آن همه نیشــکر و ادای رســومات دیوانی 

رســیده، بقیــه خلــق به این تقریب از آنجا به جاهای دیگر نقل نمودنــد، و الحال از عمارات آنجا همین قلعه 

موجود اســت، مشــتمل بر چند خانه خرابه. نهایت آثار عمارات قدیمه بســیار و در نظر اعتبار شــاهد بی نیاز 

حضرت آفریدگار اســت، هر آجرپاره دنیا اشــاره و هر تخته ســنگی لوح مزار بیچاره ای، هر ســفال شکســته از 

گعلذاری و هر  گذشتگان داستانی، هر بته خاری شمع مزار  کنگره ایوانی نشانی و هر بانگ جغدی از احوال 

گیاهی نشانه خوابگاه زرین کالهی.                     شاخ 

کـه آمـد ایـن جهـان بی وفـا را دیـد و رفـت      پاره ای بر سستی عهد جهان خندید و رفت     هـر 

هرکـه آمـد پـاره ای تخم هـوس پاشـید و رفت     کس ازین ویرانه ده یک دانه حاصل برنداشت

کـه در زیـر زمیـن خوابیده انـد      همچو شبنم می توان بر روی گل غلطید و رفتگلعـذران بـس 

  )فریم 40 -41(     
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ذیل اقلیم چهارم پس از شرحی درباره زلزله تبریز در قرون اولیه می نویسد:     

یخ تألیف این رســاله به بیســت و  و در ســنه هزار و یک صد و ســی و ســه هجری، قبل از تار

ز امتداد داشت، و اکثر قصور  ســه ســال، زلزله دیگر ]در تبریز[ واقع شــد که چندین شــبان رو

گردید، و پادشــاه  ک بر طرف ]طرق![  یر خا و عمارات آنجا منهدم گشــت. خلق بســیار در ز

وقــت بــه تجدیــد عمارت آن پردخت. قبــل از اتمام، انواع وهن و فتور بــه کل بالد آذربایجان 

گردیده، کمال  خصوصًا تبریز راه یافته، و اعادی و مخالفان مذهب در آن مملکت مســلط 

ک خالیــق و نهب امــوال و اســترقاق نســاء و اطفال  مبالغــه و الحــاح در قتــل نفــوس و اهــال

ز در تنزل و تســفل می  ز بــه رو کنــون اهالــی آن دیــار، آنــی بــه روی کار نیامــده رو نمودنــد، و تا

یــم 42( اشــارات اخیر او بــه تبریز در زمان تألیف این اثــر، باید مربوط به حمالت  باشــند. )فر

ران بعد از آن باشد.      عثمانی ها پس از آمدن افغانها به ایران و وقایع دو
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یادداشتتاریخیباارزشدیگریدرقحطیسال1278

متن زیر از روضه خوان اســت که گوشــه ای از مصائب قحطی ســال های 1278ـ  1288 ق را بیان کرده است. 

یخ ایران در چهار قرن گذشــته اســت، به  کردم، این قحطی یکی از بزرگ ترین قحطی های تار چنان که اشــاره 

یه دید و شــغل خود  کــه بیــش از نیمی از جمعیت ایران کاســته شــد. این روضه خــوان قحطی را از زاو طــوری 

کرده است.      بیان 

ی نصایح منبرگونه و حکایات و احادیث برای منبر است. در ابتدای  عنوان کتاب فرادیس یا فردوسیه و حاو

کمال پریشانی و اغتشاش حواس تألیف و تصنیف نمودم. امید از ناظرین به قلم  کتاب را در  گوید: این  آن 

کتاب را  گاه اشــتباهی شــده باشــد، عفو بفرمایند و اصالح نمایند. غفر اهلل لنا و لکم، و نامیدم این  دقت هر 

فرادیس و فردوسیه به یری خداوند، و همه داخل شوند در فردوس نعیم، بعد از اسالم، حتی روسیه و پروسیه 

که می باشند، قدوسیه.  بحق اسماءش 

کتــاب به شــماره 3766 در کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهــران نگهداری می شــود. عنوان فردوس  نســخه ایــن 

که بــه نوعی در هر  کــه تمام کتاب، شــامل حکایــات و احادیث باغی اســت  یــا فرادیــس بــه این دلیل اســت 

ی در صفحه 31 می نویسد: حکایتی یا روایتی، پای باغی در میان است! و

یرا که در ســنه  مردم در امر دین خصوصا در تعزیه داری، بســیار بی مواالت و بی باک شــده اند؛ ز

1287 قحط و غالء عظیمی در بالد اسالم بلکه در بالد کفر هم روی نمود، از قراری که از عامه 

ناس مســموع شــد، در ارض اقدس و در مشــهد مقــدس، روزی تقریبًا صد نفــر از درد مجاعه و 

گرسنگی می میرند، بلکه یزد و اصفهان هم بد تعریف می کردند.     

کــه طهــران و معــروف به ناصریه اســت، بســیاری از گرســنگی مردند و ضعــف می کردند،  در پایتخــت ایــران 

کمال سعی و اهتمام را فرمودند تا نان فراوان شد. گرچه سلطان السالطین  ا

کــه بــا وجــود این گرانــی و قحطــی، مظنون بــود که در محــرم و صفــر کمتــر روضه خوانی و  مقصــود ایــن اســت 

گر امســال تعزیه و روضه نخوانیم،  تعزیــه داری خواهنــد نمود. برخالف ظن ما اتفاق افتاد. بعضی می گفتند: ا

که  کرد. و اغلب فراش و ســرباز در خانه هــای روضه خوانی گذاردند  گرانی ترک  مــردم خواهند گفت که ســال 

گاه فقیری خواست وارد شود نگذارند. هر 

کردند. حتی روزی وارد بر  که هر سال اطعام می کردند، آن سال را ندادند. به چایی و شربت قناعت   آنهایی 

گر نشسته بود حرکتش  مجلس شدم، دیدم هر گاه فقیری به آن حجره که ما بودیم می آمد، منع می کردند! حتی ا

کردم. ممنوع  می دادند به اطاق دیگر منزل می دادند. نتوانستم متحمل شوم. خّدام را از این عمل شنیع منع 

نشدند. با خود گفتم، ببینم آخرش چه خواهد شد، گویا اطعام می نمایند، بعد از روضه، شربت دادند و از برای 

فقرا نبردند. معلوم شد که از برای شربت بود که حرکت می دادند فقرا را، مبادا یک پیاله شربتی میل کنند. این 

مطلب را دیدم، حالم منقلب شد. در همان مجلس این مطلب را نوشتم که درست تعزیه داری نمایند.

کتابهای بنده به بیع شرط رفت  که اغلب  ی نمود  و از قضایای اتفاقیه در این سال مذکور، بشدتی به بنده رو

کری و روضه خوانی بود تا آن ســال به کســی رو نینداختم و در خصوص خواندن، حاجت  و شــغل بنده هم ذا

کتابهایم مرهون است! اسم فقر  که مقروضم و  کردم  نخواستم. آن سال واجب شد. به خدمت بعضی عرض 

کردند از بنده. نه منحصر به بنده بود هر جا روضه خوان فقیر بود، محروم  گویا ابرص بودم، فرار  که شنیدند  را 

که رضای خدا و رسول )ص( و آله در فقراست. کردند. ای مردم تا بتوانید دست فقرا را بگیرید 
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دربارهمسائلروضهخوانی
دردورهقاجار

که صاحب مجلس  نویســنده فرادیس درباره مســئله روضه خوانی می نویســد: خلوص نّیت در جایی اســت 

از علمــای اهــل منبــر و از فقــرای ایشــان وعده می گیــرد، نه لباس ظاهــر مالحظه کند و نه تغنــی را. منبر جای 

اهل علم اســت و در ســفره ســید الشهداء، باید اهل علم و فقیر بنشینند و ترجیح دهند اهل علم را بر نادان و 

کنند. گر ترجیح ندهند، منع فقیر نکنند، به مساوات رفتار  جاهل، و فقیر را بر غنی. ا

گر صاحب مجلس بخواهد اهانت به اهل علم و فقیر برســاند از مجلس، حرام اســت؛ زیرا که اســباب دل  و ا

شکستن امام را فراهم آورده و حرام است دل امام را شکستن.

گویند تعزیه داری به هر نحوی که بجای بیاورند جایز اســت، گوییم این اعتقاد شــیطان و تابعین اوست؛  گر  ا

که معارض با آیه »و التشــرک بعبادة ربه احدا« ]اســت[. البته تعزیه ســید الشــهداء)ع( از اعظم عبادات  زیرا 

است و باید شریک نساخت هیچ چیز را با عبادت خدا.

گر گویند روضه خوان فقیر را وعده می گیریم، مردم ما را مالمت می کنند، گوییم: مؤمن کسی است که عمل  و ا

کنند، از مالمت خلق نترسد، چنانچه  گر مردم او را مالمت  را موافق به رضای خدا و ائمه هدی بجا بیاورد. ا

کند و از مالمت خالق نترســد »الیخاف لؤمة  که موافق رضای مــن رفتار  خــدا می فرماید: مؤمن کســی اســت 

الئم«.

گر گویند از روضه خوان فقیر، هر گاه وعده بگیریم جمعیت کم می آید، جواب گوییم که هر گاه اطعام کنی  و ا

که در تعزیه اباعبداهلل)ع( اطعام می کردند مستمعین را. یاد می شود، چنان چه رسم سابق بوده  جمعیت ز

گوینــد از عهــده اطعــام نمی توانیم بیرون بیاییم، جــواب گوییم: تکلف را و خودفروشــی را کم کن از عده  گــر  ا

یاد باشــند نان و ســبزی بده، و  گر فقرا ز گــر نتوانی پلو و پلو بدهی، ترید و آب گوشــت بده. ا بیــرون می آیــی، و ا

که بتوانی در میان ایشــان تقســیم نمایی،  یاد شــوند، پول بده به قدری  گر ز یاد شــوند، نان خالی بده، و ا گر ز ا

کین ببر، چنانچه رســم  که در تعزیه صرف می کنی، به در خانه فقرا و مســا گر نتوانی روضه مخوان، مبلغی  و ا

ائمه هدی بود.

گر موافق آنچه  گر گویند: تعزیه داری شــعار اســالم اســت، چرا گفتی شعار اسالم برپا نکنیم، جواب گوییم ا و ا

کفر و  گــر غیر از این مذکور باشــد، شــعار  فــی الجملــه مشــروح ســاختیم عمل کردی، شــعار اســالم برپا نما و ا

کفر را در اسالم بلندکردن. )فرادیس، ص 23 ـ 24(. بدعت های ... است و جایز نیست شعار 



خسناوخ هخسن   

سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور581651396


