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 نسخه خوانی )15(
36-27

 رسول جعفریان
استاد دانشگاه تهران

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

شــرح انــد:
تاریــخ فــوت شــماری از رجــال و عالمــان ایــران در نیمــه دوم 

قــرن ســیزدهم هجــری
شورش یک صوفی در دوره صفوی در چند بیت شعر

کلمات بر اساس حروف ابجد برابرسازی 
کتــاب جغرافــی فارســی از  کشــور ژاپــن در یــک  گزارشــی از 

ســال 1281 ق / 1864 )جهان نمــا(
وقتــی نخســت وزیر شــاه عباس نــزد شــیخ بهایــی ریاضــی 

نــد می خوا
نامه درخواست عینک از دوره صفوی

اردوبادی های دوره صفوی، اهل قلم یا اهل سپاهیگری؟ 

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

قراءات يف املخطوطات )15(

الــذي  احلــايل -   مقالــه  الكاتــب يف  يقــّدم  اخلالصــة: 
ميّثــل احللقــة اخلامســة عشــرة مــن سلســلة مقاالته عن 
املخطوطات  - نصوَص عدٍد من النسخ مع مالحظاته 

النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

يــخ وفيــات عــدد من رجــال إيــران وعلماهئا يف  1 - توار
النصف الثاين من القرن الثالث عشر اهلجري.

2 - ثــورة أحــد الصوفّيني يف العهــد الصفوي من خالل 
ّية. بعض األبيات الشعر

 إىل احلروف األجبدّية.
ً
3 - املوازنة بني الكلمات استنادا

يــر عــن بــالد اليابــان يف أحــد الكتــب اجلغرافّية  4 - تقر
الفارســّية الصادرة ســنة 1281 هـ / 1864 م، وهو كتاب 

جهان منا )= مرآة العامل(.
5 - عندمــا يــدرس رئيس وزراء الشــاه عّباس الصفوي 

ياضّيات عند الشيخ الهبايئ. علوم الر
 للحصول 

ً
6 - رســالة مــن العهد الصفوي تتضّمــن طلبا

ينات. عىل عو
مــن  الصفــوي  العهــد  األوردبادّيــون يف  كان  7 - هــل 

كر ؟ الكّتاب أم من العسا

املفــردات األساســّية: مطالعــة املخطوطــات، املخطوطة، 
قراءة النصوص.

Skimming Manuscript (15)
By: Rasool Jafariān

Abstract: In the form of the fifteenth 
article of a series of publications titled 
“Skimming Manuscripts”, the author 
has scrutinized the texts of several 
manuscripts. These texts are as follow:
The death date of some of the Iranian 
rijāls and scholars in the second half 
of the 13th century (AH).
A Sufi›s rebellion in some verses of a 
poem in Safavid era.
Writing the words based on Abjad 
writing system.
 A report from Japan in a Persian 
geographic book from 1281 AH / 1864 
(Worldview)
When Shah Abbas›s prime minister 
learned math from Sheikh Bahāei. 
A letter requesting spectacles left from 
Safavid era.
Ordubad people in Safavidd era, 
scholar men or military men?

Key words: Skimming manuscripts, 
manuscript, reading the texts.
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 تاریخ فوت شماری از رجال و عالمان ایران 
در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری

یخ فوت های ذیل از یادداشت های پشت نسخه ای و غالب آنها مربوط به نیمه دوم قرن  تار

که با برخی از این افراد رفت وآمد داشته  سیزدهم هجری است. در مواردی تصریح می کند 

کلمات ناخوانا دست کم  اســت. در عین حال نمی دانیم چقدر این ســال ها دقیق اســت. 

کــه موارد زیر آماده شــد، متعــدد بود. افراد غیرمشــهوری هم بودند که ســال  در ایــن عجالــه 

گویا از بستگان او بوده اند. امیدوارم فایده ای داشته باشد. فوتشان هم معلوم نبود و 

که وزیری بی نظیر بود، سنه 1268 کشتن امیرکبیر میرزاتقی خان فراهانی  گرفتن ]و[ 

فوت میرزاآقاخان صدراعظم در قم، سنه 1283

فوت سپه ساالر در خراسان بعد از تشریف بردن و مشرف شدن شاه، سنه 1284

فوت خاقان جنت مکان فتحعلی شاه، جمادی الثانی سنه 1250 در هفت دست اصفهان

فوت مرحوم محمدشاه در شوال 1264

فوت مرحوم جنت مکان حاجی میرمحمد ... امام جمعه، سنه 1233

فوت مرحوم جنت مکان حاجی میرزاحسن امام جمعه، سنه 1248

فوت مرحوم آقا میرمحمدمهدی امام جمعه، سنه 1245

فوت مرحوم جنت مکان امام جمعه میرزا سیدمحمد ...، سنه 1291

کثری رســیده و ارادت داشــته، خداوند  وفــات علمــا اعلی اهلل مقامهم که خدمت هر یک ا

رحمت فرماید هر یک ...

دارالســام حاجــی ســیدمحمدباقر،  فــی  اعلــی اهلل مقامهــم  فــوت مرحــوم حجةاالســام 

ربیع الثانی 1260

کلباسی اعلی اهلل مقامه، جمادی االولی سنه 1261 فوت مرحوم حاجی 

فوت مرحوم آقا سیدحسن واعظ مجتهد غره جمادی االولی، سنه 1273

فوت مامحمد صالح مازندرانی، محرم سنه 1285

فوت مرحوم حاجی محمدجعفر آباده ای، 19 رمضان سنه 1280

کلباسی ...، سنه 1278 فوت مرحوم آقا محمدمهدی ولد مرحوم حاجی 

فوت آقا شیخ علی ... قاضی، 1269

فوت حاجی سیدمحمدعلی پسر مرحوم حجةاالسام، شعبان 1282

کربای معا، 1281 فوت مرحوم حجةاالسام حاج شیخ مرتضی ]انصاری[ در 

فوت مرحوم آقا شیخ محمدتقی ...، سنه 1281

فوت فاضل دربندی آخوند ماآقاصاحب اسرار الشهاده، سنه 1285

فوت آقا شیخ عبدالرحیم ]ولد[ آقا شیخ رضا طهرانی، سنه 1277
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یخ 28 شــهر صفر المظفر ســنه 1286. حقیر  فوت مرحوم حاجی ماحســنعلی که از علما و مدرســین معروف بود، بتار

استقبال آصف الدوله در ... مطلع شدم از صاحب دیوان.

فوت حاجی ماباقر امام جمعه تبریز، سنه 1285 در طهران آورده بودند.

فوت مرحوم مغفور آقا سیدترک خویی، سنه 1266

فوت مرحوم سیدمحمد ش ... از علما و اخیار بود در عید اضحی، سنه 1287

فوت مرحوم حجةاالسام اعلی اهلل مقامه فی دارالسام حاجی سیداسداهلل

وفات حضرات سادات عالی درجات سلسله که هر یک در ... کامل بوده، خداوند با اجداد طاهرین محشور کند که 

این اقل السادات خدمت هر یک رسیده و از فوت هر یک افسرده شده، و طلب مغفرت همیشه فرستاده

خدمت مرحوم حاجی آقا میرزامدرس اعلی اهلل مقامه، طفولیت رسیده بودم. وفات ایشان سنه 1237

کربای معا در عرفه ســنه 1260 داخل  کــه خلــف از آن مرحــوم بود مرحــوم حاجی میرزا ابوالحســن در قتل ... پادشــاه 

کبر بودند، در ســنه 1261 در اصفهان  که ا مقتولین به ســعادت فایض شــدند و مرحوم مغفور حاجی میرزامحمدعلی 

کــه خلف از مرحوم حاجــی میرزامحمدعلی بعــد از وفات در حیات  مرحــوم شــدند ]کشــتار کربا در ســال 1258بود[ 

بودنــد. مرحــوم حاجی میرزا؟ مراجعت از مکه در ســنه 1281 در ســامره مرحوم شــده و مرحوم مغفــور حاج میرمعصوم 

که خیر از آن مرحوم فاش و جاری بود، در ســنه 1285 مراجعت از مشــهد مقدس در منزل درس! بناخوشــی وبا مرحوم 

گردید ... عظمی رسیده

مرحوم مغفور نایب آقا میرزاسید اعلی اهلل مقامه بناخوشی وبا مرحوم شدند، سنه 1260

یــخ شــهر جمادی االولــی 1286 در اصفهــان ناخوشــی وبــا مثــل ســایر باد بهم رســید، خاصــه بعضــی از دهات و  بتار
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گویا شدت داشته، من جمله خبر رسید مااسداهلل ولد ... احمد ... مرحوم شده.  بلوکات، و این روزها ... و فیروزان 

کبارخانی کربایی رجبعلی  هزار حیف جوان بود. جمعی دیگران هم از ... فیروزان من جمله 

فــوت نصراهلل خــان پســر امین الدوله و میرزا احمد منجم برادر مرحوم منجم باشــی شــهر ... ســنه 1289 ]در منابع فوت 

نصراهلل خان پسر امین الدوله 1287 آمده است.[

ینی سنه 1285 اعتمادالسلطنه ... مرد ]فوت علی اعتمادالسلطنه در ربیع االول 1284 بود.[ میرزا فضل اهلل قزو

مجداالشراف حاجی میرزاسیدعلی تفرشی، سنه 1281

میرزا موسی وزیر طهران، سنه 1281

فوت ناظم الملک میرزامحمدحسین وزیر حسام السلطنه با امیرزاده ابوالفتح خان به حکمرانی اصفهان، میرزاحسین 

باقرخان را به طرف خراسان فرستاد.

فاصله نشد فوت شد فی شهر جمادی الثانی 1288

شورش یک صوفی در دوره صفوی در چند بیت شعر

 ابیاتی با عنوان »در احوال و طغیان ابراهیم صوفی« در نسخه

که جالب توجه شد:  ش 3448 دانشگاه آمده است 

ملحــــــــــد صوفــــــــــی  براهیــــــــــم   شــــــــــد 

چنــــــــــد روزی قریــــــــــن عــــــــــز و جــــــــــال

زد بزرگــــــــــی  مســــــــــند  بــــــــــر   تکیــــــــــه 

اقبــــــــــال و  دولــــــــــت  دعــــــــــوّی  کــــــــــرد 

برخاســــــــــت او  از  جهــــــــــان  در   فتنــــــــــه 

ی داد جنــــــــــگ و جدال هر طــــــــــرف رو

سراســــــــــیمه فتنــــــــــه اش  از   مــــــــــردم 

مــــــــــزرع عیــــــــــش شــــــــــد از آن پامــــــــــال

اندیش فســــــــــاد  مــــــــــردم  از   جمعــــــــــی 

ضــــــــــال راه  رفیــــــــــق  او  بــــــــــا  گشــــــــــته 

کرد پــــــــــا  ســــــــــر  بر  طرفــــــــــه   شــــــــــورش 

پامال شــــــــــد  حشــــــــــر  شــــــــــور  آن  از  که 

کشــــــــــور هر  اهــــــــــل  تخویــــــــــف   بهــــــــــر 

ارســــــــــال کــــــــــرد  دروغ  نامه هــــــــــای 

بوبکر بیعــــــــــت  بهــــــــــر  عمــــــــــر   چــــــــــون 

اضــــــــــال پــــــــــی  از  کــــــــــرد  حیله هــــــــــا 
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کلمات بر اساس حروف ابجد برابرسازی 

یخ هایی است که میان  بازی با حروف ابجد به شکل های مختلف رایج بوده و شایع ترین شکل آن، برساختن ماده تار

حرف و عدد ســعی می کرده اســت ضمن باور به اینکه حروف، نوعی رمز و اشــاره به معانی واقعی اســت، ترکیب آنها 

یــخ منظوم برای رخدادها و  را در قالــب کلمــات، بازتاب آن رموز بداند. طی قرن ها هزاران شــاعر برای ســاختن ماده تار

یخ  ی کلمات و ترکیب ها به عنوان ماده تار وقایع تاش کردند. بســیاری دیگر از کســانی که ذوق شــاعری نداشتند، رو

گذاشتند. وقت 

و امــا یــک مــورد دیگــر که کمتر مورد توجه بوده، برابرکردن برخی از کلمات از نظــر تعداد حروف و اعداد مربوط به آنها بر 

که حروف  کار، هم نوعی تفریح به حساب می آمد و هم بازتابی از همان باور بود  اساس نظام ابجدی بوده است. این 

که در محاســبه حروف ابجد وجود داشــت انجام  کار با پیوند با اعداد و بر اســاس رســمی  مظهر معانی هســتند. این 

کرده ام.  کلمات بر اساس حروف و اعداد برخورد  گاه گاه در میان ُجنگ ها به نمونه هایی از این برابرسازی  می شد. 

فارغ از جنبه های رمزی، نوعی بازنمایی فرهنگ عامه هم در این برابرســازی وجود دارد. این بازنمایی می تواند عقاید 

عامــه را دربــاره مســائل مختلــف نشــان دهد. مثــًا برابــر دو عنوان »محمــودی = جهنمی« بــا این توضیح که اشــاره به 

که بازتاب تصورات مردم درباره شهرهاست، مانند  محمود افغان است، جالب است. همین طور مواردی وجود دارد 

کلمات عاشقانه است، مانند »محبوب = ناز«. گاهی هم  »کاشان = عقرب«. 

در این موارد، تصور بر این اســت که دســتی پشــت ســر این کلمات و حروف بوده که اینها را برابر ساخته و کشف اینها 

گویی بخشــی از رمزگشــایی از عالم حروف و اعداد اســت. این هم بخشــی از دانشــی اســت که هزاران ســال بشر به آن 

یده است. عشق می ورز

در اینجــا فهرســتی از ایــن کلمــات را که در یک جنگ دیــدم تقدیم می کنم. ضمن آنکه اخــاق حکم می کرد برخی از 

کلمــات را بــا نقطه چیــن ناقص کنم تا توهینی به عزیزان نباشــد. رنگ صفوی و باورهای آن دوره در این برابرســازی ها 

آشکار است.

که به حروف ابجد و حساب جمل با هم مطابق اند و در معنی برابر: اسامی و لغاتی 

کرم=بی آزارالنبی=محمداصفهان=قلمزنامام=اعجاز اهل 

گل ناب=لب سبزحسد=بیسبنگی=ملحدعدس=باقا

جور=آزارسهل=اندکمحمودی=جهنمیدیوانگی=آسودگی

بدسلوک=گوسالهخودبین=بی عقلپیر=بی عقلمحبوب=ناز

دریوزه=انفعالکفر=جهل مرکبهجر=دردکعبه=آب زمزم

کاروان=ساقی عادلصلح=نزاعغم=تلخیشاه نجف=شاه عباس

آلوده=پلیدابوالقاسم=مالک یوم دینعشق=دوستشاه=قهار

بلندهمت=سرگردانزبان=دهانزلف=مجعدمی=گل

کامیاب کل=سوداعباس=نواب  سبز=ایام بهارشیر=مستیکا

فرهنگ=دانشعاق=عاصیاستربان=قاترچیخواب=راحت
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طب=دوایزد=زوجه!یاس=الممعشوق=محبت عاشق

اوراد=زرهمی شبانه=فصل بهارقند=سفیدیوسف=حسن ازلی

درد دل=آزردگیمی صاف=بی آزارخیال=خامنخود=کشمش

خواجه سیاه=خر سیاهنوباوه=جوانیعلی=بحقعقرب=کاشان

فرزند=سروسهیدام=بلیهحب محمد=ایمانعقربی=کاشانی

که در زمان سلطان حسین میرزا بر ایران و  که با جهنمی برابر است، مقصود محمود افغان است  در حاشیه: محمودی 

کلمه را یافته اند. اصفهان مسلط شد و نکته سنجان این 
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کتاب جغرافی فارسی کشور ژاپن در یک   گزارشی از 
 از سال 1281 ق / 1864 )جهان نما(

در بیان ممالکی که در سمت قطعۀ آسیا واقع است و در آن دو فصل است: فصل اّول در ذکر 

که از هر جهت، محاط بحر محیط  والیت و دولت چاپون، و آن عبارت است از جزایر چند 

که  آسوده، غیرمتاطم است. والیات این دولت را مقارن سیصد و هفت سال شمسی است 

کرده انــد و تا آن زمان نامعلوم بــود. آب وهوایش بارد و مخالف.  حکمــای دولــت پرتغال پیدا 

در زمســتان ســرد و شــدیدالبروده و در فصل تابستان گرم و شدیدالحراره است. وقوع زلزله در 

آن سامان، شایان. چایی خوب در آنجا فراوان. معدن نقره و مس و لعل احمر در آنجا انوجار 

کار ساختن میز و سریر و صندلی  ]؟[ دارد. کارخانه شــعربافی و اقمشــه ابریشــم متداول و در 

و غیره از آالت و اسباب خشبیه ملّون به لونهای روغنی در آنجا بسیار. ظروف چینی را بهتر 

کرور. در این مملکت دو  از چینیان ســازند و اســلحه آهنی را نیکو پردازند؛ مخلوقش پنجاه 

کوب و او را  پادشاه است. یکی به نام دایری و او را سلطان مذهب دانند و دیگری مسّمی به 

ک،  کیورسیو، جزیره نانقزا پادشاه ملکی دولتی خوانند. مشهور از آن جزایر این است: جزیره 

یاســت. کشتی و سفاین  کنار در ک، لنگرگاهش بزرگ و زیبا و موقعش در  شــهر مشــهور نانقرا

دیگر باد اجنبیه را بیشــتر از این شــهر مجال تطرق و عبور نیســت و غالبًا تجارت این دولت 

کرور  با چینیان و فلمندکیان است. جزیره سیُکک، جزیره نیفان، پای تخت ِید. خلقش دو 

گویند عمارت آن پادشــاه چندان  که پادشــاه دولتی اســت.  و ســی هزار نفر. پای تخت کوب 

ک، شــهری  بزرگ اســت که در مثل عامه گفته اند شــهری در میان شــهر دیگر بنا کرده اند. ِمیا

که سلطان مذهبی  معظم و مأمونست. خلقش پانصدهزار نفر بیشتر، و مسکن دایری است 

است. جزیره ُپس، شهر مشهور ماتِسمانی.

وقتی نخست وزیر شاه عباس نزد شیخ بهایی 
ریاضی می خواند

شــیخ بهایی )1030( برای رســاله حاتمیه خود که در دانش اســطرالب اســت، مقدمه کوتاهی نوشته است. عنوان این 

که  ل است؛ مردی از اهالی اردوباد  رساله، حاتمیه و به نام حاتم بیک اردوبادی )م 1019(، اعتمادالدوله شاه عباس اِوّ

ی را اعتمادالدوله خود  کانتر آنجا بود و نســلش به خواجه نصیر می رســید و وقتی شــاه عباس به آنجا رفت، و پدرش 

کــرد. بعدهــا اعقــاب او در دســتگاه اداری صفوی ماندند و به نصیری شــهرت یافتند و آثــاری از آنها بر جای  مانده که 

یکی از آنها منشآت سلیمانی از دوران شاه سلیمان است.

یاضی و اســطرالب  شــیخ بهایی در این مقدمه می گوید حاتم بیک نخســت وزیر دولت شــاه عباس به خواندن درس ر

یس به او نوشته و  ی عاقه مند بوده اســت و چون رســاله جامعی در این زمینه نبوده، شــیخ این رســاله را برای تدر نزد و

یاضی و نجوم عاقه داشته و تواضع  نامش را حاتمیه گذاشته است. نفس اینکه نخست وزیر دولت صفوی به دانش ر

ی رســاله را به نام اعتمادالدوله  کرده و نزد شــیخ بهایی به تحصیل پرداخته، به نظرم امر جالبی اســت. علی الرســم و
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کرده، خود را مخلص صمیمی او خوانده و در پایان رساله هم متواضعانه خواسته است تا  وقت نوشته، از او ستایش 

گر اشتباهی در این مرتکب شده، او را عفو نمایند. ا

متن مقدمه به این شرح است:

کافل مصالح االمم، مخدوم اصحاب السیف  چون در این وال خاطر ملکوت ناظر نواب قدسی القاب عالمیان مآب 

و القلــم، محیــی مراســم الجود و الســخاء، مظهر آثار »إن األســماء تنــزل من الســماء« اعتضاد الخافة القاهــرة الباهرة 

الســلطانیة اعتمادالدولة العلیة العالیة الخاقانیة شــمس فلک الوزارة و الحشــمة و الشوکة و الرفعة و العظمة و االقبال 

میرزاحاتم بیــکاـ  ادام اهلل تعالــی اقبالــه و ضاعــف جالــهـ  بــدان متوجــه بــود که در فن اســطرالب که اشــرف فــروع علم 

کثیــر اثر گردانیده، مطالعه فرماینــد و نزد این مخلص  یاضــی اســت خــوض نموده، بعضی از رســائل آن را منظور نظر ا ر

کره آن علم اشتغال نمایند، و در میان آن  صمیمی محمدالمشتهر ببهاءالدین العاملی ـ عفی اهلل عنه ـ بمباحثه و مذا

که  کل مباحث و مطالب ضروری آن فن، محتوی و منطوی باشد؛ لهذا بخاطر فاتر رسید  که بر  رسائل، رساله ای نبود 

کافه مقاصد ضروری این فن شــریف محتوی، و بر جمیع نفایس  که بر  با قصور بضاعت و عدم اســتطاعت رســاله ای 

مطلب آن منطوی باشــد، ترتیب نماید و آن را به تحفه حاتمی موســوم ســازد. توقع از اصحاب طبع سلیم آن است که 

کوشند. ذیل اغماض بر زلل آن پوشند و به قلم عفو در اصاح آن 
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نامه درخواست عینک از دوره صفوی

ی اشــعار شــاعران و گاه متن های ادبی اســت که هدف  از دوره صفوی ده ها ُجنگ ادبی به دســت ما رســیده که حاو

یادی معلومات ادبی از نظم  گردآوری آنها فراهم کردن یک مجموعه ادبی ـ تفریحی اســت. در این ُجنگ ها حجم ز از 

یخ ادبیات عاقه مند هســتند. متن های ادبی درج شــده  و نثر هســت که گنجی گران بها برای کســانی اســت که به تار

یخی فراوانی هم در بــر دارد. نامه زیر درباره درخواســت عینک، یکی از  در ایــن آثــار صرف نظــر از جنبه ادبــی، فواید تار

ایــن متن هایی اســت که در جنگی آمده اســت. به طورکلی باید گفت که این متن هــای ادبی، اغلب آرایه های لفظی 

یــادی دارد؛ بــه حــدی که یافتن معنا و مقصود اصلی میان آنها گم می شــود. مع االســف نامه نگاری های این  و ادبــی ز

دوره اغلــب همیــن دشــواری را دارد و بیــش از اینکــه بــه کار معنا بیاید، هنرنمایی افرادی اســت که در نــگارش نامه و 

که آنها را مطالعه می کنند. این متن ها برای  کســانی اســت  دیباچه حرفه ای هســتند. وظیفه آنها خیره کردن چشــمان 

که مرتب بخوانند و از  کار دبیری بپردازند، متن های محبوبی است  که دوست دارند به  دانش آموزان نسل های بعدی 

کنون کســی از آنها بهره الزم را نگرفته  که تا یخی بی شــماری دارد  کنند. بااین حال این متن ها فواید تار تعابیر آن تقلید 

و باید روزی روزگاری با دقت در آنها تأمل شود تا بتوان از آن در شناخت اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه آن عصر 

بهره برد. )از جنگ 1997 دانشگاه( )نسخه ای دیگر هم شماره 1531 

که در برخی تعابیر با این متفاوت است(. مجلس فریم 29 هست 

رقعه دیگر در طلب عینک نوشته:

کتفه برکنک الذی ال یرام اللهّم احرسه بعینک التی ال تنام/ و ا

چندان که چرخ پیر به عینک مهر و ماه محتاج اســت، بصر بصیرت 

یک بنیان، قّرة العیــن آبای علوی و  آن عیــن اعیــان و مردم دیــده ی بار

کحل الجواهر انظار دانش و بینش، مرآت  نور چشــم امهات ســفلی، 

یگانــه ی  بطــون،  و  آفرینــش، مجمع البحریــن ظهــور  حقیقت نمــای 

دودمــان آل خاتــون، در مشــاهده ی لطایــف غیبــی بــه عینــک فکــر 

نیازمند مباد.

بعــد از لمعــان انوار دعا! بر ضمیر دقیقه پذیر پوشــیده و مســتور نماند 

گرد ملک معنی پژوهشــی، ماشــکوهی،  که یک چند قبل از این دور 

دیــده وران  روشــن  شــده  بــه عینکــی چشــم  التفــات عالــی،  پرتــو  از 

گفته اند، و تنگ چشمان والیت همدان،  روشن ضمیر چشم روشنیها 

چشــمهای سفید بدان ســیاه نموده اند، از جمله یکی از همچشمان 

او بارها به فقیر کتابت نوشته، التماس آن طور عینک نموده و نزدیک 

که از خواندن سفارشــهای متعاقب او، فقیر نیز محتاج به  به آن شــده 

یان شما شود. عینک شده، عینک دیگر ز

هــر چند زودتر عینکی بلورنژاد حلبی نســب ]از شیشــه های شــهر حلب[ که بر ســر و چشــم روشــندالن جــای تواند کرد 

عنایت فرمایند، بهتر و صرفه شما در آن بیشتر خواهد بود.

کماالت صوری و معنوی از اصابت عین الکمال مصون باد بمحمد و آله االمجاد!
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اردوبادی های دوره صفوی، اهل قلم یا اهل سپاهیگری؟ 

در یــک مجموعــه از منشــآت صفــوی، نامــه زیر را دیدم. نکات خوبی داشــت، امــا از همه جالب تر این بود که نوشــته 

کرده و به امر ســپاهیگری مشــغول اند و  حاتم بیک، شــماری از اقوام اردوبادی خود را آورده و در ســلک غامان منتظم 

که از همراهان حاتم بیک بودند  کنون فکر می کردم خاندان نصیری  کماالت اهل قلم را ندارند. من تا به همین جهت 

و زمان شــاه عباس به اصفهان آمدند، همه اهل قلم شــده اند. این خاندان را می شناســیم و آثارشــان را در حوزه ادب و 

کردم، از همین خانواده است. یک فرهنگ ترکی فارسی نصیری  که من چاپ  انشاء می دانیم. منشآت سلیمانی هم 

که از همین هاســت. ســفرنامه منظوم حج بانوی اصفهانی من هم در  هم به وســیلۀ آقای فلور و دوستشــان چاپ شــد 

کنار  یادی از آنها در  گر تعداد ز که ا اصل از یکی از همین اردوبادی هاســت. درهرحال نامه خوبی اســت، از نامه هایی 

که پس از اردوباد آمده، با تردید  کلمه »کرمان«  گیرد، می تواند دوره صفوی را بهتر به ما بشناساند. در متن زیر،  هم قرار 

کنند.  کرده ام دوستان یادآوری  گر اشتباه  است. عکسش را می گذارم تا ا

کار از سوی محمدرضا مجلس نویس برای فرزندش برای خدمت در سپاهیگری است: که درخواست  اما متن نامه 

کــه نواب کامیاب اشــرف اعلی بر طبق عرض و اســتدعای خدمت اعّزی میــرزا ابوالدهر و لیاقت از  جــواب خواهشــی 

کمترین طلب فرموده بود، نوشته شد:

گیتی ســتانی الی االن، همیشــه چند نفــر از اقوام  که از زمان نواب  بــذروه عــرض می رســاند محمدرضــا مجلس نویس 

کرمان در ســلک غامان منتظم و به امر ســپاهیگری اشــتغال داشته  کن اردوباد و  مرحوم حاتم بیک اعتمادالدوله ســا

و الحال نیز اشــتغال دارند، و بدان جهت کســب کماالت ارباب قلم نکرده اند، و جوانی های خوب در اســفار نموده، 

ی  کار ارباب قلم نکــرده، چون جوان نورس قوی بازو و جــد صاحب عریضه از آن جمله بود. لهذا مشــارالیه نیز کســب 

گردد، بکار خواهد آمد. االمر ارفع و اعلی. گر مشمول تربیت  قوی گردن صاحب تن و توش است، ا


