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نسخهخوانی)14(
17-31

 رسول جعفریان



نسخهخوانی14

رسول جعفریان

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

نگار خانم دختر عباس میرزا، چه شعری روی سنگ مزار ابوعلی سینا نوشت؟
شرح حال خودنوشت سعید نفیسی در سال 1326

شبکه تلگراف ظل السلطان و مناطق اطراف اصفهان
یادداشتی از عصر ظل السلطان درباره مدرسه نوریه

خاطره ای از علی آباد و حسن آباد راه قمـ  تهران
کتیبه های آن یادداشت هایی مهم از وضعیت مسجدالحرام و برخی از 

اطالعاتی درباره شاهان صفوی در یک نسخه
بیتی از شاه عباس اول

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

 Skimming Manuscript (14)
By: Rasool Ja›fariān
Abstract: In the form of the fourteenth article of 
a series of publications titled “Skimming Man-
uscripts”, the author has scrutinized the texts of 
several manuscripts. These texts are as follow:
What poem did Negār, Abbas Mirza›s daughter, 
write on Avicenna›s grave stone?
Sa›id Nafisi›s autobiography written in 1326.
Telegraph system in Zell-e Soltan era, and the areas 
around Isfahan.
A note left from Zell-e Soltan era about Nooriya 
School.
A memory from Ali Ᾱbād and Hasan Ᾱbād on 
Qom-Tehran road.
Some important notes about Masjid al-Haram›s 
condition and some of its inscriptions.
Some information regarding Safavid monarchs in 
one manuscript.
A verse by Shah Abbas I.
Key words: Skimming manuscripts, manuscript, 
reading the texts.

 قراءات يف املخطوطات )14(

يان رسول جعفر

اخلالصــة: يقــّدم الكاتب يف مقاله احلايل ـ  الذي ميّثل احللقة الرابعة عشــرة 
مــن سلســلة مقاالتــه عــن املخطوطــات  ـ نصــوَص عــدٍد مــن النســخ مــع 

مالحظاته النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

يح  1 ـ ما هو الشعر الذي كتبته نگار خامن ابنة عّباس ميرزا عىل صخرة ضر
أبو عيل سينا ؟

2 ـ السيرة الذاتّية اليت كتهبا سعيد نفييس يف سنة 1326.
 السلطان ومناطق ضواحي أصفهان.

ّ
3 ـ شبكة برق ظل

 السلطان.
ّ

ّية تعود لعصر ظل 4 ـ خواطر حول املدرسة النور
ييَت عيل آباد وحسن آباد يف جاّدة قم ـ طهران. 5 ـ خاطرة عن قر

ّية. كتاباته اجلدار 6 ـ خواطر مهّمة عن حالة املسجد احلرام وبعض 
ّيني. 7 ـ معلومات واردة يف إحدى املخطوطات حول امللوك الصفو

8 ـ أحد األبيات عن الشاه عّباس األّول.

املفردات األساسّية: مطالعة املخطوطات، املخطوطة، قراءة النصوص.
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نسخهخوانی)14(

نگارخانمدخترعباسمیرزا،
چهشعریرویسنگمزارابوعلیسینانوشت؟

تویســرکانی نوشته است: در سنگ قبر شیخ العارفین 

نــواب  مرحــوم  کــه  اهلل(  ســینا)رحمه  ابوعلــی  شــیخ 

مبــرور عباس میــرزا  مرحــوم  بنــت  نــگار خانــم  علیــه 

نایب الســلطنه تعمیر نمــوده بود، ایــن رباعی منقوش 

بــود. در مــاه ربیع الثانی 1316 این احقــر در همدان به 

یارت قبر رسیدم. ز

که فصل بهار شــــــــــد  ســــــــــاقی بیار بــــــــــاده 

گل رخســــــــــار یار شــــــــــد هنــــــــــگام چیدن 

 تعمیــــــــــر خانقــــــــــاه خراباتیــــــــــان عشــــــــــق

که بســــــــــعی »نگار« شــــــــــد منت خدای را 

شرححالخودنوشتسعیدنفیسیدرسال1326

دفتری شامل اجازتی که علمای وقت ایران و عراق برای مرحوم حسین عماد زاده نوشته اند، از سوی برادرزاده 

گرفت. در میانه این دفتر، شرح حال  ایشان و دوست عزیز جناب غالمحسین عمادزاده در اختیار بنده قرار 

خودنوشتی به خط خود سعید نفیسی وجود دارد که بخشی شامل شرح حال او و قسمتی هم شامل فهرست 

ی و آثارش فراوان نوشــته شده و شاید نوشته مرحوم ایرج افشار در نشریه  آثار او تا ســال 1326 اســت. درباره و

دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران )آبان 1351، شماره 78( کامل ترین فهرست از آثار نفیسی 

که خواندنی  باشــد. در مقدمه همان مقاله، مرحوم افشــار مطالب و نکاتی هم درباره ســعید نفیســی نوشــته 

گذشت، اواًل به قلم خود نفیسی است، ثانیًا زمان آن محدود و تا سال 26  است. آنچه ذیاًل می آید، چنان که 

ی در 22 آبان ماه 1345 اتفاق افتاد،اما متن نوشته: است. درگذشت و

ــه دانشــمندان در صحایــف پیشــین در حــق دانشــمند مکــرم آقای 
ّ
پــس از اجازاتــی کــه اجل

گر  یوزه خــواه راه دانش، ا حاج آقا حســین عمادزاده نوشــته اند، ســخنان اجوف این ناتوان در

جز امتثال و اجابت آقای عمادزاده محملی نمی داشــت، گســتاخی و خیره ســری به شــمار 

می رفت؛ و این که آقای عمادزاده از این تهی دســت خواســتار شــده اند شــمه ای در احوال و 

یــش بریــن صحایف یادگار گذارد، تنها از نظر این کــه جوانان و آیندگان را بدین  مؤلفــات خو

زگار شریف و عمر عزیز را به بطالت و به هرزگی نگذارند، این دعوت  ر شوم که رو وسیله یادآو

ایشان را واجب شمردم، وگرنه زندگی روحانی و جسمانی من و مؤلفات ناچیز من در بر آنچه 

از دانشــمندان جهان مانده اســت، چه ارزشی تواند داشت جز آن که هرچه ایشان گفته اند، 

کرده ام. یش واگوی  من نیز به نوبت خو

 رسول جعفریان
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ز هیجدهــم خردادمــاه 1274 روی  ناتــوان در طهــران در رو ایــن  والدت 

کبر خــان ناظم االطبــاء ـ تغمده  داده اســت. پــدر مرحــوم دکتــر میرزاعلی ا

اهلل بغفرانهـ  از خاندان کهن و دانشــمند و دانشــمندزاده بود، و نســبش به 

مرحوم حکیم برهان الدین نفیســی بن عوض بن حکیم کرمانی، پزشــک 

معــروف، مؤلــف شــرح اســباب و کتاب هــای دیگر می رســید و مــادرم از 

خانــدان میــرزا آقاخــان اعتمادالدولــه ولــد صدراعظــم نــوریـ  طیــب اهلل 

رمسه ـ است.

تحصیالت ابتدایی معمول زمان را نخست در مدرسه شرف و سپس در 

مدرســه علمیه طهران به پایان رســانده و ســپس برای تکمیل معلومات، 

یس و فرانســه کســب  پا رفته ام، و چندی در ســو در عنفوان شــباب به ارو

یــس و زمانــی به  کــرده، و در بازگشــت از ایــن ســفر، گاهــی بــه تدر دانــش 

گذرانیــده، و در ضمــن بــه  زگار  خدمــت در ادارات مختلــف دولتــی رو

کــرده، و  ذوق طبیعــی و ســائقه جبلــی موروثــی بــه تحریــر و تألیــف آغــاز 

یــخ را پیمــوده، و در ظاهــر از آغاز تأســیس  اندک انــدک مراحــل ادب و تار

یس  دانشــگاه طهــران به خدمــت در راه دانــش مفتخر آمــده، و اینک تدر

یخ تمدن ساسانیان در دانشکده ادبیات به این  یخ ادبیات ایران و تار تار

ناتوان ســپرده شــده اســت؛ و از آغاز تشکیل فرهنگســتان ایران به شرف 

یت آن نائل آمده ام. عضو

یســت مقالــه که در  مؤلفــات ایــن ناتــوان، بــه جز عــده کثیر نزدیــک به دو

زنامه ها  یخ و ادب در معروف تریــن و رایج ترین رو رشــته های مختلف تار

گانــه گــرد آید، و شــاید بیش از  و مجــالت فارســی انتشــار داده و بایــد در مجموعه هــای جدا

کتابها و رسائلی است که چاپ شده و عده دیگر  گیرد؛ شامل یک عده  بیست مجلد را فرا 

کتابهای اساسی نظم  یج انتشار خواهد یافت. و گذشته از آن، عده ای  چاپ نشده و به تدر

و نثر فارسی را که در نخستین درجه اهمیت و اعتبار است مقابله و تصحیح کرده و به خط 

زی بخواهند آنها را چاپ کنند، نسخه معتبری در میان باشد.  گر رو خود نوشــته اســت، تا ا

گونه است: آنچه از مؤلفات چاپ شده بدین 

احــوال و اشــعار رودکــی در ســه مجلد، مجلــدات 7، 8، 9، و 10 شــاهنامه چــاپ بروخیم، 
فرهنگنامه پارسی مجلد اول، احوال و اشعار عطار، دیوان عطار، دیوان ابن یمین، رباعیات 

گمشــده ابوالفضل  یــخ بیهقی دو مجلــد، آثار  کاشــانی، رباعیات خیام، تار افضــل الدیــن 
یخ گیتی گشــای میرزامحمدصادق نامی، دستور  بیهقی، ترقیات ایران در عصر پهلوی، تار
الــوزرای خوانــد میــر، احوال و اشــعار فارســی شــیخ بهایی، پوشــکین، فرنگیس، ســتارگان 
ســیاه، در پیرامــون احــوال و اشــعار حافظ، ســیر العبــاد الی المعاد ســنایی، دیــوان المعی 
گرگانی، احوال و آثار خواجه، قابوس نامه، منتخب قابوس نامه، پندنامه انوشــیروان، رســاله 
فریدون بن احمد سپهساالر در احوال مولوی، مواهب الهی معین الدین یزیدی، فرنود سار 
کبر نفیسی ناظم االطباء در چهار مجلد، دیوان  )فرهنگ نفیسی(، تألیف مرحوم دکتر علی ا
جنید شــیرازی، رســاله مجدیه، یزدگرد سوم، آخرین یادگار نادرشــاه، مجله شرق یکسال، 
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روزنامه امید، یادگار دوستانه، نمونه ای از آثار پوشکین، مدرسه نظامیه بغداد، مجدالدین 
یخچه ادبیات ایران که در ســالنامه پارس متدرجًا  همگر شــیرازی، شــیخ زاهد گیالنی، تار
که در روزنامه شــفق ســرخ چاپ شــده  یخ قاجارها  منتشــر می شــود، خاندان طاهریان، تار

که در زیر چاپ است، پیشرفت های فرهنگی در اتحاد  یخ ساسانیان  است، ده مقاله، تار

یخ عمومی قرون معاصر،  ی، تار ی، ســازمان آموزش عمومی در اتحاد جماهیر شــورو شــورو
گنجوی  گنجوی در زیر چاپ، ابوالعالء  خاندان ســعدالدین حمویه در زیر چاپ، نظامــی 
در زیر چاپ، خاندان بابویه قمی، هفتادسال عمر، پنجاه سال خدمت به دانش در احوال 

و مقامــات آقــای عبدالعظیم قریب، فرهنگ فرانســه و فارســی دو مجلــد، فرهنگ کوچک 
که در زیر چاپ است. فرانسه به فارسی 

یجًا انتشار خواهد یافت: که اخیرًا از تألیف آنها فارغ آمده و تدر کتابهایی 

پایــی درباره لهجه های  زبــان دری و زبــان پهلــوی، زبان آذربایجانی، فهرســت کتابهای ارو
یه«. کلمات مخترم به »او ایرانی به زبان فرانسه، 

یخ  کرده اســت: صنعت تخــم نوغان ایــران، تار پایــی ترجمــه  کــه از زبانهــای ارو کتابهایــی 

ترکیه، حفظ الصحه دندان، سرانجام آلمان.

گذشــته از ایــن چنان کــه از این پیش هم اشــاره رفت، عده ای از کتابهای اساســی نظم و نثر 

فارســی را که نســخه های معتبر و منقح از آنها در میان نبوده اســت، تصحیح و مقابله کرده 

زی بخواهند چاپ کنن،  گر رو و نســخه های قاطع و مصحح به خط خود نوشــته است که ا

گونه است: کار درآمده، بدین  کنون از  بکار آید. و آنچه تا

دیوان مشــتاق اصفهانی، نصاب نظام تبریزی، دیوان سیف الدین اسفرنگی، دیوان عبید 
کانی، دیوان ادیب ناصر دیلمی، اشعار باباطاهر عریان همدانی، دیوان کمال اصفهانی،  زا
دیوان اثیرالدین اخسیکتی، دیوان اثیرالدین اومانی، دیوان امیر معزی، دیوان محمود خان 
ملک الشــعراء، مثنوی وفای فراهانی، مجمع االنســاب شبانکاره ای، رباعیات منسوب به 
امام! عمر خیام، اشــعار ابوســعید ابوالخیر مهینی، اشعار رودکی، دیوان سروش اصفهانی، 
دیــوان صابــر ترمذی، اشــعار بدرالدین جاجرمــی، دیوان نظام اســترآبادی، دیــوان اوحدی 
مراغــی، اشــعار رضوان علیشــاه، دیوان نزاری قهســتانی، دیــوان جمال الدیــن عبدالرزاق، 
کلمات علیه مکتبی،  ی، مختارنامه عطــار،  دیــوان مجیرالدین بیلقانــی، دیوان میلی هرو
دیوان مســعود ســعد ســلمان، دیوان ابوالفرج رونی، دیوان عمادی شهریاری، دیوان قطران 
یــخ زندیــه محمــد  ارمــوی، دیــوان عثمــان مختــاری، ســیر العبــاد الــی المعــاد ســنایی، تار
اســماعیل خان وکیل الملک، رســاله معاد ابن سینا، کشف المحجوب ابویعقوب سگزی، 
گشــایش و رهایش ناصرخســرو، عبرت نامه عبدالرزاق مفتون دنبلی، دیوان شــمس الدین 
ی، آثار الــوزرای عقیلــی، تذکره ناظــم تبریزی، اشــعار صبوحی  طبســی، دیــوان امامی هــرو
کاشــی،  کارنامه بلخ ســنایی، دیــوان نظامی گنجوی، مــدارج الکمال افضل الدین  قمــی، 
کتاب الســوانح احمد غزالی، رباعیات بابا افضل، دیوان رشــیدالدین وطواط، دیوان سید 
ســراج الدین ســگزی، اشــعار غیبــی شــیرازی، مکاتیب فارســی غزالــی، تحفــٔه ]حدیقه؟[ 
کبــر وقایع نگار، دیوان مجد همگر شــیرازی، منتخب جوامع الحکایات  ناصریــه میرزاعلی ا
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و لوامــع الروایــات محمــد عوفی، دیــوان نجیب الدیــن جرفادقانــی، دیوان فارســی فضولی 
گرگانی، دیوان  بغدادی، دیوان عبدالواسع جبلی، دیوان سوزنی سمرقندی، دیوان المعی 
یخ یزد جعفری، فرهنگ  یخ جدید یــزد، تار عمعــق بخاری، دیــوان طوفان هزار جریبی، تار
اســدی، دیوان ادیب الممالک فراهانی، دیوان فرخی سیســتانی، دیوان نظام وفا کاشانی، 
کمــره ای، ترجمه محاســن اصفهان  داســتان امیراحمــد و مهســتی، دیوان شــیخ علی نقی 
کرمانــی، دیــوان جــالل طبیــب، دیــوان  کاشــانی، دیــوان خواجــو  کلیــم  مافروخــی، دیــوان 
ی،  ناصــر بخــاری، کلیــات میــر کرمانی، کلیات عمــاد فقیه کرمانــی، فتوحــات امینی هرو
ی، دیوان  دیــوان سیدحســن غزنوی، دیوان ابن یمیــن، کلیات عراقی، دیوان حســینی هرو
ابــن حســام، دیــوان همام تبریزی، دیوان شــریف آملی، دیوان رضی، دیــوان عارفی، دیوان 
لسانی، دیوان ایرج میرزا جالل الممالک، مثنوی صفایی نراقی، قلب منقلب سعدالدین 

حموی، رساله روزبهان شیرازی، منتخبات صائب تبریزی.

یــخ تحریــر از زیــر قلــم بیــرون آمده اســت و بــه جز ایــن نیز  ایــن اســت فهرســت آنچــه تــا تار

یــخ غزنویان، و  یار، و تار یخ آل ز که مشــغول تکمیل آنهاســت، ماننــد تار مؤلفاتــی دیگر دارد 

یخ ادبیات ایران، و تذکره شــاعران  یخ دانش و فرهنگ در ایران، و تار یخ ســامانیان، و تار تار
یــخ معارف جدیــد در ایران. و در این چند روز بــه تصحیح و مقابله زین  فارســی زبان، و تار

یده است. گردیزی دست یاز االخبار 

طهران اردی بهشت ماه 1326  

سعید نفیسی  

شبکهتلگرافظلالسلطانومناطقاطرافاصفهان

بــه نظــرم هنوز درباره اســناد تلگــراف به عنوان پژوهشــی سندشناســانه، کاری درخور صــورت نگرفته یا بنده 

ندیده ام؛ سیســتمی که برای بیش از 150 ســال یک وســیله ارتباطی بســیار مهم و اساسی بود. در روزگاری که 

تلفن در کار نبود و حتی پس از آن و نیز آمدن بیسیم، تا چندین دهه، تلگراف به عنوان ابزاری مطمئن، سریع 

و نســبتًا کم هزینه توانســت نقش مهمی در اطالع رســانی بر عهده بگیرد. اخیرًا مجموعه ای از اســناد تلگرافی 

کــه مربــوط به ســال 1306 بوده و بخشــی از شــبکه تلگرافی اســت که ظل الســلطان میــان اصفهان و  را دیــدم 

که ظل  الســلطان زمین های مرغوب را اجاره می کرد و با اســتفاده  کرده اســت. می دانیم  مناطق اطراف برقرار 

از کشــاورزان کم هزینه، آن هم زیر نظر گماشــتگان قدر خود، بر ثروت خود می افزود. اســتفاده از تلگراف برای 

ایجاد ارتباط بین اصفهان و کرون عنوان مجموعه ای اســت که بنده دیدم. موارد مشــابه دیگری هم هســت، 
کــه این تلگرافــات در دفتری یــا اوراقی جدا نوشــته و نگهداری می شــده اســت. فقط یک  امــا جالــب اســت 

یخی یا اقتصادی برای اســتفاده از آنها می توانســت عامل باقی ماندن بخشــی از این تلگرافات باشد.  شــم تار

ظل الســلطان یــک طرف و مشــیرالملک طــرف دیگر، با خیال راحــت مطالب خود را در تلگراف می نویســند 

کوتاه، بدون فعل و با ایماء و اشــاره نوشــته  که معمواًل در متن های  که تلگراف آنی نیســت  و نشــان می دهند 

می شــود. آنها شــعر می نویســند و مســائل جاری را توضیح داده و بدون محدودیت، شــرح و بســط می دهند. 

یخ اجتماعی اصفهان باشــد. یــک نمونه از این تلگرافات  ایــن تلگرافــات می تواند یکی از مهم ترین منابع تار

را مــی آورم. تلگــراف اول از ظل الســلطان و پاســخ آن از مشــیر الملــک اســت. در یکــی از اینهــا نمونــه مخابره 
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حرف های عادی و محرمانه را هم ظل السلطان شرح می دهد:

***
جمعه 18 ربیع االول  

جناب مشیرالملک

کند. چند قطعه شــعر  که روز عید اســت، یک شــعری برای ما عرض  کرده بود  آغاباشــی در تلگرافش عرض 

کس بشنود، اسباب عبرت و تنبیه بود، نوشتم. خیلی خوب است  من به نظرم آمد برای من و شما و او و هر 

شخصی متصاًل ورد زبانش باشد. ]شعر سعدی با تغییراتی:[

دیدم سر  به  سر  آفاق  و  بگشتم  دیدمجهان  اثر  مردمــــــــــی  از  گــــــــــر  ا مردمم  نه 

آمد پســــــــــند  حالتم  همیــــــــــن  روزگار  که زشت و خوب و بد ]و[ نیک درگذر دیدمز 

نگاشـته سـخنی خـوش بـه آب زر دیـدمبـر ایـن صحیفـه مینـا بـه خامـه خورشـید

گشـته مسـتظهر کــــــــــه از تــــــــــو بزرگتر دیدمکـه ای بـه دولـت ده روزه  مبــــــــــاش غّره 

نماز شــــــــــام ِورا خشــــــــــت زیر سر دیدمکسـی که تاج زبرجد صباح بر سـر داشت

امــا حکایــت تلگــراف و مطالبش چون اینجــا چند نفر تلگرافچی به جهت کوک کردن اســباب اســت، محرر 

آقا را هم اینجا گذاشــتم. شــما مطالب رســمانه را چنانچه هســت بگویید، می گیرند و به ما می رســانند. ولی 

ید به میــرزا باقرخان بگویید به محمودآقــا اول بگوید تلگرافخانــه را خلوت کند، آن  کــه دار مطالــب محرمانــه 

وقت به محمود آقا بگوید. او خودش می گیرد و به ما می رســاند. و جواب هم به توســط خود او گفته می شــود. 

ظل السلطان.

***
گردم ک پای مبارکت  قربان خا

االن که دو ساعت از طلوع آفتاب روز جمعه برآمده است در منزل به جان نثاری اشتغال دارم و گرفتار جناب 

آقا ســید ابوجعفر هســتم که شــکایت دارند شــلتوک زراعت لنبان ایشــان از رسیدن آب خشــکیده است. در 

ضمــن هــم می خواهنــد آقــازاده نااهــل را در هفته دیگر متأهــل نمایند، از غــالم برنج و روغــن و مخارج عیش 

یــارت تلگراف مبارک نائل  که به ز و غیــره می خواهند 

شــدم. و از وقتی که خاطر انور قرین بســاط و انبســاط 

بوده است، شکرگزاری نمودم.

خداونــد جان هــزار مثل غالم را تصــدق وجود مبارک 

که به نطق مبارک  بگردانــد، در حقیقت چند شــعری 

بایــد  و  اســت  انــدرز حکیمانــه  بــود،  فرمایــش شــده 

که  کار بندند  حکمــای روزگار از آن پنــد بگیرنــد و بــه 

اســباب نجــات دنیا و آخرت اســت. و این اشــعار به 

کالم الملوک ملوک الکالم بود. مصداق 

آغاباشــی هــم چــون در زیر ســایه مبارک تربیت شــده 

اســت، الحــق در نظــم و نثر و همه خدمتــی گل کاری 
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کــه بر هر باغبانــی مزیت دارد، و در هــر خدمتی در صدق عقیــدت جان نثاری  می کنــد، چــه جــای گل کاری 

دارد، مخصوصــًا روز گذشــته بابــت هیــزم غــالم را نزدیــک بــود آتــش بزنــد. بابــت تلگرافــات محرمانــه هم در 

حقیقت غالم حیرت داشت، و این تلگراف مبارک رفع اشکال نمود و به نحو مقرر اطاعت خواهد داشت.

غالم حبیب اهلل  

و یک تلگراف دیگر:

تصدق حضورت شوم

خلیل و نواب و اسمعیل و مرتضی همه بندگانند خسروپرست، و بندگان حاضرند. امروز خیلی سرد بود، اما 

یاد اســت و فردا را هم تشریف فرمای شــکار می شوند. تفنگدارباشی عرض  برف چندان نیســت. شــکار هم ز

گر امســال یک قدری دیر شــده، ســال آینده را شــصت خروار  می کنــد جنــاب مســتطاب رفتــه آنجــا را دیده، ا

حکمًا زرع خواهد شد. بنده ارادتمند ابراهیم خلیل.

یادداشتیازعصرظلالسلطاندربارهمدرسهنوریه

یــه واقعــه در طریــق بــازار جنــب مســجد جامــع عتیــق اصفهــان از بناهــای میرزانورالدیــن محمد  مدرســه نور

گویا  کرده،  کــه از احفــاد جابر بن عبداهلل انصاری )رحمة اهلل( علیه بوده، در زمان شــاه ســلیمان بنا  انصــاری 

رتبه وزارت داشــته. بنای آنجا از گچ و آجر می باشــد. هیجده باب حجره دارد و دو صفه، نماز خانه، حوض 

آب در وسط مدرسه است. سکنه مدرسه همیشه ادبا و فصحا و خطاطین و اهل هنر بوده اند. حاال به همان 

ُوتیره، معدودی از آن جماعت منزل دارند. جناب میرزا عبدالحسین هرندی در آن مدرسه سکنا دارد. روزها 

چنــد نفــر طــالب از خارج مدرســه می آیند، درس مقدمــات می گویند. موقوفــات بســیار دارد، ولی در تصرف 

که به مصارف خادم و صرف روشنایی مدرسه  وقف نیست. فعاًل به قدر پنجاه تومان منافع مستغالت دارد 

که مســتمرًا از  کارگزاران حضرت مســتطاب اشــرف قریب به ده ســال اســت  می رســد. از این پنجاه تومان را 

که مخروبه بوده است و به قواعد شرع اجاره فرموده اند، مستمرًا هر سال مرحمت  کرَون  بابت مزرعه جشیران 

کتیبه در مدرســه ســنه اربع و ســتین الف ]و[ مائه ]کذا[  یخ بنای مدرســه مطابق وقفنامچه و  می فرمایند. تار

هجری است 1164. متولی حالیه مدرسه آقامیرزارضی از احفاد میرزانورالدین محمد انصاری است.
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خاطرهایازعلیآبادوحسنآبادراهقمـتهران

متن زیر را در یک یادداشت خطی از دوره صدارات میرزاعلی اصغر خان اتابک یافتم. اشاره ای به علی آباد، 

کاروانســرای آن شــده اســت. ما تقریبًا 35 ســال  و آبــادی آن در ایــن دوره دارد. یــادی هم از حســن آباد و بانی 

که دست کم در هر هفته، یک یا دو بار تابلوی حسن آباد و علی آباد را می بینیم. البته علی آباد شکوهی  است 

گویا حاال ندارد و ما اصاًل جز یک روســتای مخروبه چیزی نمی بینیم. ای کاش این راه  که آن زمان داشــته،  را 

قــمـ  تهــران ده برابــر این آباد می شــد که امکانش هم هســت، اما نمی دانم چرا در ایــن مملکت، حس آبادی و 

میدان دادن به این فعالیت ها وجود ندارد:

کــه از جانــب حاجــی محمدعلی خــان مســتأجر علی آباد  ز مهمــان شــخصی هســتیم  امــرو

این جاســت که اســمش را فرامــوش کرده ام. من هم خــواب را کنار گذارده، برخاســتم چای 

کــرده، آبگوش، ماســت، کره،  خوردیــم. ناهــار هــم تــدارک خوبی دیده بــود. بادنجان ســرخ 

یــخ هــم داشــت که در تابســتان خیلی مطلوب می شــود. خیــار، گرمک هم بود. بعــد از نهار 

کردیم. استراحت 

ردند، شــب هم پلو بســیار خوبی با خورش بادنجان خورده، ســوار شدیم.  عصر هم چایی آو

علی آباد از جایی شده که در همه ایران منزلی به این باصفایی وجود ندارد. باغ بسیار خوب 

دارای هــر قســم میوه جــات، مهمان خانه، بســیار خوب، خالصه هر کس آنجــا برود، میل به 

یــد کاش تمام منازل این طور بودنــد. الحق حضرت صدارت  توطــن می کنــد و با خود می گو

کرده اند. کنون پنجاه شصت هزار تومان مخارج اینجا  عظمی تا

کردیــم، آمدیــم قلعــه محمدعلی خــان پیــاده شــدیم. چــای رو خــورده  از علی آبــاد حرکــت 

ز دیگر یک ســاعت از آفتاب گذشــته به  دوســاعتی آنجــا مکــث کرده، بعد ســوار شــدیم. رو

کاروانســرای حســن آباد رســیدیم که میرزاحسن خان شوکت تازه ســاخته. پیاده شده، رفتیم 

کردیم. مشغول  ری آتش  باالخانه سردر خوابیدیم. نزدیک ظهر برخاسته نانی خوردیم. سماو

رد. گرمک برداشت آو خودردن چای شدیم. استاد عباسقلی رفت قدری انگور و 

یادداشتهاییمهمازوضعیتمسجدالحرام
کتیبههایآن وبرخیاز

کــه برخی از یادداشــت های آن  گزارشــی از وضعیــت کعبــه و برخــی از کتیبه هــای آن در ُجنگــی آمده اســت 

که علی القاعده توسط یک زائر ایرانی و طبعًا فاضل نوشته  گزارش  صفوی و شــماری قاجاری اســت. در این 

شده، ابتدا مشخصات آماری درباره طول و عرض کعبه، مطاف و شمار طاق ها یا اسطوانه های اطراف آمده 

اســت. پس از آن زیر آن نقشــه ای به صورت درســتی از مسجدالحرام و اجزاء آن کشیده شده و محل مناره ها 

هم مشخص شده است.

کتیبــه ای از مزار ابوطالــب و خدیجه و نیز برخــی از کتیبه های  در ادامــه، شــماری از کتیبه هــای مکه شــامل 

داخل مســجدالحرام آمده اســت. این کتیبه ها از قرن ششــم تا قرن یازدهم هســتند. محتمل است که برخی 

از این نکات تازه باشد.
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گز شاه کعبه معظمه: بیست قدم، دوازده  گز ونیم شاهطول  عرض: شانزده قدم، نه 
ی صحن: 32 طاقمطاف ... یک صد و هفت قدم مسجد جدید سمت مستجار روبرو

عرض مسجدالحرام جدید جانب زمزم: 28 طاقاسطوانه مسجد حرام قدیم: 33 عدد
ی صحن: 24 طاق طول مسجد جدید جانب مشرق: 41 طاقروبرو

ی صحن: 36 ]طاق[طول مسجد جدید مغربی: 44 طاق روبرو
طول مسجد: 283 قدمعدد ابواب: 43

]لوح مزار ابوطالب[
که بــه خاطر فقیر مانده این  لوحــی در مــزار ابوطالب و عبدمناف بود در آن ســطری چند نوشــته و از آن جمله 

است:

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم و صلــی اهلل علی ســیدنا محمــد و آله، هــذا قبر االمیر مفــّرج بن الحســین بن فلیتة 

الحسنی سنة ست و ثمانین و خمسمائة، عمل عبدالرحمن بن علی الجرمی.

]لوح مسجد خیف[
که در محراب مسجد بر سنگ منقوش بود: یخ مسجد خیف  تار
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بــن  الســلطان  الرســول  مســجد  ببنــاء  امــر  الرحیــم،  الرحمــن  اهلل  بســم 

الســلطان، الخاقان بن الخاقان ســلطان احمد خان بن ســلطان محمد 

خان فی سنة خمس عشر و الف.

که در وسط مسجد واقع است و فی الواقع  که بر اسطوانه ای  و بر سنگی 

موافق حدیث مســجد رســول از پیش همین اســطوانه اســت، ســی ذرع 

قبلیًا و سی ذرع یمینًا و سی ذرع شمااًل، و در آن مکان هزار پیغمبر نماز 

گزارده انــد، چنیــن نقش آنچــه را فقیر توانســت خواند: بســم اهلل الرحمن 

الرحیم السلطان الشهید السعید الملک المنصور علی بن عمر رسولی! 

سنة اربع و سبعین و ستمائة و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله.

]تاریخ تعمیر روضه مسجد خدیجه[
یــخ تعمیــر روضــه ... و خدیجــه کبری رضــی اهلل عنها ســنة اربعین و  تار

تسعمائة.

]تاریخ سنگ حجر اسماعیل[
یخ ســنگ حجر اســماعیل: امــر بتجدید هذا المقام ســلطان محمد  تار

خان سنة ثلث و سبعین و الف.

کتیبه مقام ابراهیم[ ]نسب سالطین روم روی 
کتیبه مقام ابراهیم در ســنة 1064 ]؟[ امر  نســب ســالطین روم منقول از 

بتعمیر هذه القبة المبارکة.

... محمــد خــان بــن ســلطان ابراهیم خــان بن ســلطان احمــد خان بــن محمد بن مراد بن ســلیم بن ســلطان 

ســلیمان خــان بن ســلیم خان بــن بایزید خان بن مراد خان، بن محمد خان بــن بایزید خان بن مراد خان بن 

اورخان بن عثمان سنة تسع و ستین و الف

]تاریخ تعمیر مطاف[
ســنگ مرمــری در شــادروان کعبــه معظمه نصب اســت، در معجن هاجر بــه قرب باب بخــط صیرفی چنین 

که: کرده اند  نقش 

بســم اهلل الرحمن الرحیم: امر بعمارة المطاف الشــریف ســیدنا و موالنا المعظم االمام المفترض الطاعة علی 

سائر االنام ابوجعفر المنصور المستنصر باهلل امیر المؤمنین بلغه اهلل آماله و زین بالصالحات اعماله فی شهور 

ثین و ستمائة. سنة احدی و ثال

]تاریخ تعمیر بیت شریف[
که بر شادروان خانه نصب است در مابین حجراالسود و رکن عراقی: امر بتعمیر البیت الشریف  یخ سنگ  تار

و المسجد الحرام السلطان بن السلطان احمد خان سنة 1031.
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اطالعاتیدربارهشاهانصفویدریکنسخه

یخ می توانســت برای تولد یا وفات یا حتی یک واقعه یا  یخ درســت می شــد. ماده تار در قدیم به دالیلی ماده تار

یخ بنای یک عمارت باشد. تار

یخ با مالحظه احساســات  شــاید در درجه اول برای نشــان دادن نوع نگاه و بینشــی بود که فرد ســازنده ماده تار

دیگران، نسبت به آن شخص داشت.

کرد. که راحت تر می شد حفظ   فایده دیگر و دوم این بود 

کهن، در  ســوم اینکه شــاید دورترها، عدد و حرف، دو رکن اصلی برای تفکر قدســی بود. به هر حال در منابع 

یخ ها می آمد. یادداشت های پشت نسخه ای یا در صفحاتی از جنگ ها این ماده تار

که به ویژه سخت مورد عالقه مردم بودند، به طوری  شاهان و علما اهمیت بیشتری داشتند و شاهان صفوی 

که تا ده ها سال پس از سقوط صفویه همچنان نگاه قدسی به آنان در میان توده ها بود. محتوای این صفحه 

که توانستم خواندم. را تا جایی 

یــخ برای تولد و جلوس و وفات و ســال های پادشــاهی اســت. یک مورد  اطالعــات ارائه شــده فهرســتی از توار

دربــاره شــاه عباس گویــا اشــتباه بــود که 24 ســال آمده بــود، در حالی که از 996 تا 1038، 42 ســال می شــود. 

که خراب شده بود و امکان خواندنش نبود. بخش پایین صفحه نام یکی دو نفر هست 

یخ جلوس شاه اسماعیل ماضی انار اهلل برهانه: )چهارده ساله بود( 906 تار

زوال خارجیان

و ایضًا: شمشیر ائمه

ایضًا: مذهبنا حق

یخ وفات: تار

کرد جهان را وداع شاه جهان 

وفات 930

پادشاهی 25

یخ جلوس شاه طهماسب)انار اهلل برهانه( تار

ظل: 930

دوازده ساله بود

و ایضًا:

مسخر جهان  کردی  گرفتی  پدر  گرفتیجای  پدر  جای  شد،  سلطنت  یخ  تار

یخ وفات: 984 تار

گورش پرنور

پادشاهی 54

امیراسماعیل ثانی

جلوس 984

بیست وچهارساله بود
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پادشاهی یک سال و نیم

وفات 985

شاه خدابنده سی وهشت ساله بودند

جلوس: 985

وفات: 996

پادشاهی ده سال

یخ جلوس شاه عباس ماضی: ظل اهلل، 996 تار

هفده ساله بود

یخ والدت پادشه هفت اقلیم تار

گفتــــــــــا ماه را آمد خســــــــــوف یخ وفــــــــــات: چرخ   تار

1038 آفتــــــــــاب:  شــــــــــد  منکســــــــــف  گفتا  عقــــــــــل 

پادشاهی بیست وچهار سال؟ ]چهل ودو سال[

یخ جلوس شاه صفی)انار اهلل برهانه( تار

ظل حق: 1038

نوزده ساله بود

پادشاهی چهارده سال

وفات 1052

یخ جلوس شاه عباس ثانی )نام مبارک سام میرزا( تار

ظل معبود: 1052

پادشاهی 25 سال

یخ عمارت چهارباغ اصفهان: نهالش بکام دل شه برآید تار

یخ جلوس شاه سلیمان خلداهلل ملکه و بقاءه تار

ایام سلطنت سلیمان رسید باز: 1077

تولد 1059

نوزده ساله بود

نام مبارک اولش صفی ثانی بود

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

یخ وفات میرداماد ... تار

عروس علم و دین را مرده داماد

یخ وفات شیخ علی بن عبدالعالی: تار

مفتدای شیعه

یخ وفات شیخ بهایی: افسوس ز مفتدای دوران تار

بیتیازشاهعباساول

شــاه عبــاس ماضــی صفوی پادشــاهی بزرگ اســت و مراســم ملــک داری و کیاســت و تدبیــر مملکت آرایی و 

یاســت بــر او ختــم بــوده، بــه راه نمایــی تدبیر تا مدت چهل ســال رایــت ســلطنت در تمامت مملکــت ایران  ر
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کنون برپاست. در شعر نیز ربطی داشته. این فرد از اوست: که بعضی از آنها تا افراشته و بناهای عالی نهاده 

که دیوانه پر شده است کمست  گرفته است/زنجیر از آن  کس برای خود سر زلفی  هر 

یکــی از ابنیه عالیه مســجدى اســت که آن پادشــاه والیت نشــان در اصفهــان در میدان نقش جهــان به اتمام 

یخ اتمام او یافته، بحق  رســانید و قلم دو زبان از شــرح وصف آن مســجد عاجز اســت. واهب این مصرع را تار

الیق آن مسجد است. فرد:

کعبه در صفاهان باز  شد در 

شیخاحمداحسایی،فتحعلیشاهولذتزنانجزایرواقواق

فتحعلی شــاه چندین ســؤال از شــیخ احمد احســایی دارد که جالب توجه بوده و نشانگر عمق چیزی است 

ی  که در ذهن این پادشــاه وجود داشــته است. در سؤال چهارم از شیخ درباره مقایسه تنعمات دنیوی و اخرو

که آیا »هو مشابه لتنعّم الدنیا«؟ سؤال می کند 

که، و المطاعم، و المالبس  که همه این لذات و تنعمات شــبیه هم هســتند، در »الفوا شــیخ جواب می دهد 

و الســلطنه، و العزه«. همه اینها شــبیه همان نعماتی هســتند که در دنیا هســت. البته آنچه در آخرت اســت 

اصــل اســت و آنهــا که در دنیاســت، فقه یک »مثال« اســت؛ یعنی لــذت آخرت کیفی تر اســت. به عالوه که 

چیزهای بد دنیایی هم آنجا نیست.

گرچه ماهیت این لذات یکی اســت، اما در آنچه در آخرت  ســپس شــیخ احمد مثالی می زند تا نشــان دهد 

که در دنیاست. برای این مسئله از زنان منطقه »واق واق« مثال  کیفیت چندین برابر لذتی است  هست، در 

کنید[ و مثاًل جزایر  که برخی آن را خیالی دانسته و برخی واقعی می دانند ]به منابع رجوع  می زند. این عنوان 

گاسکار را مثال می زنند، به عنوان جایی که لذت زنان آن شگفت انگیز است، از سوی شیخ احمد برای  مادا

فتحعلــی شــاه مثال زده می شــود: لذلــک مثاًل و هو ما فی جزائر الواق الواق ... و لقــد نقل المورخون اّن بعض 

المسافرین تلک النواحی دخل هذه الجزیرة، و قطف مناء نساء، فواقعها، فوجد لذة لم یجدها فی نساء اهل 

که در تمام زنان دنیا وجود نداشت. الدنیا«. لذتی یافت 

گوید: آن گاه می 

کالمشان می گویند:  که بیا »أقبل« و در  که در آنجا وقتی مردی را می بینند، با دست اشاره می کنند  گفته اند   

واق واق. برای همین آن جزیره به واق واق معروف شده است.

یســت زن عقدی و صیغه ای داشــته می پرســد: هل نکاح أهل  که قریب دو  در ســؤال دیگری فتحعلی شــاه 

گوید:  کنکاح أهل الدنیا ام ال؟ آیا نکاح با بهشتیان مانند نکاح با اهل دنیاست؟ شیخ احسایی می  الجنة 

بلی، نکاح اهل جنت همان نکاح اهل دنیاســت، جز اینکه در آنجا هر نکاحی با »اهل جنته الدنیا« هفتاد 

برابــر چیــزی اســت که در دنیاســت و نکاح بــا »اهل جنته االخــره« برابر با چهــار هزار و نهصد مرتبت اســت. 

که بنده  کمال اللطافه ...«  کانت ابدانهّن فی  که »لما  آن گاه توضیحات دیگری هم از لطافت بهشتیان داده 

از ادامه نقل آن معذورم.

یه: 558/1( از 157 زوجه فتحعلی شــاه به اســم و رســم یاد کرده است؛ زنانی که از  یخ )قاجار در ناســخ التوار

69 تــن آنهــا صاحــب فرزند بود. فرزندانی که نقش مهمی در اداره مملکت در دوره پرآشــوب او داشــتند. این 

کرد و دو جنگ بزرگ ایران و روس در همین دوره اتفاق افتاد. پادشاه از سال 1211 تا 1250 سلطنت 



ه ینسوخ هخسنسنن
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