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ّه ّد علي توني خراساني  از دانشمندان اواخر صفوي    یادداشت ھای تاریخی مالّ محم

   

ّد مقصد اصلى اين مقاله  شناساندن يكى از فضالءِ گمنام اصفھان در سدهِ دوازدھم ھجرى قمرى، يعنى آخوند مالّ محم

َسي«علي خراساني  است، و چون نخستین بار نام آن مرحوم بمناسبت اين كه تاريخ دقیق درگذشت عالم » توني طب

ّد  بزرگ شیخ ّد صالح خاتونابادى تنھا بخطّ او يافت  االسالم میرمحم شده، مطرح گرديده است، بنظر  حسین بن محم

 ِ رسید كه در آغاز، چند سطرى درباره خاندان شريفِ سادات خاتونابادى و پايان دوره صفوى نوشته، سپس واردِ اصل

ّوفیق َ اللّه الت ن َ مِ    .مطلب شويم، و

ِ مرحوم عالّمه مجلسى موالنا محمّ  ُسینى خاتونابادى اصفھان از عصر د باقر بن خاندان علمى و روحانى سادات ح

ّد تقى  ِ خیر آنان در عموم كتب تراجم و انساب،   تا چند قرن، شھرت و» ١١١٠ـ  ١٠٣٧«محم اعتبار بسزايى داشته و ذِكر

ّما، اجازه ِ دو سه قرنِ اخیر حضورى چشمگیر دارد،   نامه سی بخصوص كه . »١٣٧٨دوگفتار يكم، : روضاتى«ھاى روايتى

ّد ص بین«الح ـ صاحب كتاب يكى از سرآمدانشان مرحوم میر محم ّ ھاى  فھرست كتب خطّى كتابخانه: حدائق المقر

ِ آن كريمه ھم » ١٣۴١، اصفھان، ٢۵ش : اصفھان ـ به ھمسرىِ يكى از صباياى عالّمه مجلسى نائل گرديده و مادر

ين گلستانه  ّ ّد عالءالد از خاندانھاى  و» البالغه نھج«از شارحانِ بنام » تمام ١١٠٠متوفّى «خواھر عالّمه جلیل میر سی

   .سادات اصیل و عريق اصفھان بوده است

ِ واالگھر فرزندى بنام  ّداز چنان پدر و مادر    پديد آمد كه ـ باألخره ـ حسین  میر محم

ّد صادق فرزند عالّمه مجلسى  » ٢۶۵: كواكب منتثرة«عالم ممتاز و نامدار زمان خود و به دامادى خالويش مالّ محم

باھي گرديد، و در اصف ُ ديگر انواع افاضات پرداخت و چندين تألیف مفید به فارسى و  ھان به اقامه جمعه و جماعت وم

نصبِ شیخ َ االسالمى به وى تفويض شد، كه پدر نیز امام  عربى از خود بجاى گذارد، و در سالھاى پايانى حیات، م

   .االسالم بود جمعه و ھم شیخ

ّد صالح از روز چھارشنبه  شیخ ّ  ١١١۵القعده   نوزدھم ذىاالسالمى میر محم سالگى، تا روز چھارشنبه  ۵٨به سن

ِ شاه قرار گرفت، ادامه يافت، و پس از آن رنجیده خاطر و خانه كه موردِ بى ١١٢۴پنجم ربیع دوم  نشین   مھرى و قھر

 به) ١١٢٧تا (االسالمى در ماه رجب آن سال  درگذشت، و منصب شیخ ١١٢۶شد، و دو سالى بعد، در نیمهِ نخست 
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ّد تبريزى ـ كه آن بیت نیز داستانى ديگر دارد ـ واگذار شد، و چیزى نگذشت كه شاه  ّد حسین بن مالّ شاه محم مالّ محم

ِ سرپنجه مھاجمان خونخوار گرديد    !به عقوبت گرفتار و اسیر

ّمین پسر اورنگ زيب ـ كه در سال  به تحريك شاه عالم ھندى: اند  توضیح آن كه نوشته الدين او را پسرش معزّ  ١١٢۴دو

ات ايران فتنه میرويس غلزايىكشت ـ و احتماالً به اشاره برخى دولِ پرحیلهِ فرنگ،  ّ گرى آغاز كرد و پس از   در سر حد

به مدت  ١١۴٢تا  ١١٣۴فتنه را به انجام رسانید با شورش و يورشى كه از  محمودفرزند شرورش ) ١١٢٧در (مرگ او 

ھمه چیز را به تاراج داد، و افزون از  فراگرفت و مردم بسیارى را نابود كرد و ھشت سال، كمابیش سراسر ايرانزمین را

ديگر جاھا شھر اصفھان دستخوش ھرگونه بیچارگى و زبونى شد، و شرح آن ماجراى خونبار در كتب تاريخى بسیار 

   .آمده است

، در آستانهِ سى١١٣۴سال  ْ ِ سلطان حسین صفوى بود، سى س  ، بتقريب ه و امین سال شاھى ّ ِ توج ُمن الى كه به ي

ّت و  ا ـ در كمال عز ، بسى از بزرگترين عالمان و فاضالن در اصفھان و جاھاى ديگر ايران ـ عمومً ّ ّ و عام ِ خاص گرايش

ِ خود مشغول بودند احترام مى ِ اِلھى ّ ترويج شرع انور، حفظ حريم احكام، بیان حالل و حرام، : زيستند و به وظائف مھم

رد ودادخواھى و دادگست ُ ِ انواع دانشھا، تألیف و تصنیف كتابھاى خ كالن فارسى و عربى، بخصوص   رى، تدريس و تعلیم

ِ طالبان علم بى ِ فراوانى كه در دوران   اھتمام تمام در اداره بازار گرم آموزش و پرورش شمار و فاضالن نامدار در مدارس

   .آماده شده بود صفوى ساخته و

 ِ ِ يورش ياغیانِ غلزايى پديدار شد و اصفھان عزيز را ھمچون نگینى در محاصره گرفته، روزگار را بناگاه، آن موج سھمگین

ّم بر مردم آسوده، سخت و تیره و تار كرد، و ھاجمانِ سنگدل ١١٣۵الحرام  عاقبت در چھاردھم محر ُ ، شھر بدست آن م

   .افتاد

ّ يا ضمنى  واى كتابھايى كه به نظم يا نثر، به نحو مستقل ّد جمالھمانند ت«سِ سرگذشت آن » الدين اريخ افغان سی

ِ كتب   اند، تنى چند از عالمان و مردم گرفتار در صحنه محاصره و پى حادثه خونبار را نوشته آمدھاى آن، در گوشه و كنار

ِ خود وقايعى را يادداشت و ثبت و ضبط كرده اللّه العظمى صاحب  برخى از آنھا بنظر شريف مرحوم آية. اند  و دفاتر

ّات روضا    .اند  رسیده و در چند جاىِ آن كتاب عزيز نقل فرموده» اعلى اللّه مقامه«ت الجن

ّد از جمله آنھا مطالبى است كه از نوشته ِ حال مرحوم آخوند   حسین خاتونابادى و ھاى ھمان میر محم جز او، در شرح

ّات«: اند  مالّ اسماعیل خاجويى آورده ّل. روضات الجن . ش ١٣۴١. چاپ اصفھان. به بعد ٢٩۶ صفحه. ٣٢شماره . مجلّد او

ّد على روضاتى  تحقیق و ّد محم    .»شرح سی

ّدرضاى طبسى تونى ـ كه موضوع ) به فارسى(و از جمله آنھا يادداشتى است  ّد على بن محم از مرحوم آخوند مالّ محم

ّد حسین كه در ھمان كتاب  ِ فوتِ آقا میر محم ِ تاريخ ّات، صفحه  روضات«اصلى اين مقاله است ـ در خصوص  ١٩٧الجن

در شرح حال خودِ آن مرحوم، در حاشیه » ق، بتصحیح اين ضعیف ١٣۶٧، چاپ دوم سنگى تھران به سال )٢٢١عنوان (

   :اند گونه فرموده صفحه ياد شده، بزبان عربى درآورده و اين

» ّ ألیف ـ على ظَھر كتاب الن ّ َن ھذا الت َ عديدة من زم نین ّ سِ ُضي ُ ـ بعد م ّي رأيت ّحو ثُم إن ھاية في شرح الھداية في الن

ّة ـ بخطّه الشريف ما  ّ ـ من علماءِ زمانِ خروج األفاغنةِ و أواخر السالطین الصفوي ّدرضا التوني ّد على بن محم للمولى محم

ّة ورته بالعربی ُ ُوفّي : ص ّال سنة إحدى و خمسین بعد مائة و ألف ت و في لیلة يوم االثنین الثّالث و العشرين مِن شو

ّد شیخ ّ و االسالم والمسلمین المیر محم ّد باقر المجلسي ّد صالح  حسین ابن أخت موالنا محم لَف المرحوم المیر محم خَ
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ّفه  ، على مشر ّ ّس الرضوي ُ في يوم الجمعة مِن ذلك األسبوع إلى المشھد المقد ه الشريف ُ ُقل نعش ّ و ن الخاتونابادي

الم ّ ّل و اإلستسالمما ذكره في حقّه ھو الحقّ الحقیق با و كان. الس    .»منه. لتقب

ّد على را پس از اين مى ِ عبارتِ مرحوم مالّ محم آوريم، و الزم است در اينجا مطلبى را به صراحت و روشنى  عین

ّد ّف معظّم آن كتاب،   بنويسیم، و آن اين كه تاريخ فوت مرحوم میرمحم حسین تا سالھا پس از تألیف روضات بر مصن

بشصت  ١١۶٠مقتول در «ن، وفاتش را يا در عین فتنه و يا پس از آن در زمان نادرشاه افشار معلوم نبوده چنان كه در مت

ّد على را در البالى انبوهِ نوشته  احتمال داده» سالگى ھاى او يافته و در حاشیه  اند، تا آنگه كه يادداشت مالّ محم

   .اند كتاب آورده

ّد حسی ِ فوتِ میر محم ز از اين عدم اطّالع از تاريخ دقیق ُ ّت داشته و در ھیچ كتابى و از ھیچ مأخذ ديگرى ـ ج ن عمومی

در مواضع عديده به اين مطلب تصريح » الذريعه«ھمین حاشیه روضات ـ ديده نشده است، چنان كه عالّمه بزرگ صاحب 

اشد، تا زمان اند، و اگر كسى از منسوبین گرامى آن مرحوم يا از شاگردان و معاصرانش آن را در جايى نوشته ب فرموده

نجوم «در اين اواخر، تنھا سال فوت ـ بدون تعیین روز و ماه ـ در كتاب  جز آنچهحاضر چنان مأخذى بدست نیامده است، 

راثى منظوم مشتاق اصفھانى در ديوانش، به نظر رسید  ، و»الشعراء رياض«به نقل از تذكره » السماء َ   .ھمچنین در م

متولّد شده، و ھمچون  ١١٢۴نى متخلّص به واله است كه در اصفھان، حدود قُلى داغستا  از على» الشعراء رياض«

ّام جوانى به ھند رفته مقاماتى يافت و در  ) ١١٧٠(مشتاق، دوران نكبت و قتل و غارت را در ھمین ديار بسر برده و در اي

   :گفته است» خزانه عامره«آزاد بلگرامى در . درگذشت

ِ معنى  ِ گھر سنج    بحكم قضا، از جھان كرد رحلت***ظفر جنگ، امیر

   پیوست واله برحمت: خرد گفت***طلب كرده دل سال تاريخ فوتش 

ّد حسین، آغاز و انجامش اين است    :اما سروده مشتاق در سوك مرحوم میرمحم

ّد***آه كه آخر كُسوف، كرد ز جور فلك  ِ جھانتابِ علم، میرمحم    حسین  مھر

ّد**: *خامه مشتاق گفت، از پى تاريخ سال نان، میرمحم    حسین شد بسراىِ جِ

شتاق، از ساداتِ حسینى اصفھان و از دانشمندان فاضل اين  ُ ّد على متخلّص به م اين رثاءِ ھفت بیتى از مرحوم میر سی

ّد حسین بوده و بنا بگفته صديقش مرحوم مالّ حسین رفیق  عاصر آقا میرمحم ُ شاعر «سامان است، كه او نیز م

   :ـ سالِ پس از فوت واله ـ درگذشته است ١١٧١، در سال »١٢٢۶اصفھانى متوفّى 

نان بادا: ***بھر تاريخ او نوشت رفیق    جاى مشتاق در جِ

ِ كتاب  ّفى و نسخه » الھدايةالنھاية في شرح «از اين مقدمه كه بگذريم بايد به اصل مطلب بپردازيم، و بھتر است از معر

ّل و آخر را ـ با برخى  آن ـ كه اينك در دست نويسنده اين مقال است ـ آغاز كرده يادداشتھاى مكتوب تاريخى در اوراق او

ّت بسیار است، مانند داستان شھادت  توضیحات ـ بیاوريم، كه بخصوص، چند يادداشت، منحصر به فرد و داراى اھمی

ّد جعفر و فرزندان ّت شرعى ـ در مرحوم شیخ محم ش، كه حضور عالمى جلیل را ـ بنا بر احساس وظیفه و مسؤولی

   .دھد و مايه مباھات است  معركهِ گلناباد و دفاع از وطن و اھل میھن، خبر مى
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ِ مؤلّف را تا آنجا كه آگاه شده ِ ديگر شناسانیم، و ناگفته نگذاريم كه برخى از يادداشتھاى  ايم مى پس از آن، احوال و آثار

ُرھه  ل شده چندان ارزش تاريخى ندارد، لكن بھر حال، بیانگر گوشهنق اى از  ھايى از اوضاع و احوال عالمى جلیل در ب

   .دورانِ گذشته است

ّھاية«كه » الھداية في النحو« ِ » الن ِ زبانِ عربى در بین مختصراتِ درسى َزجي آن است، نزد مشتغالنِ بدانِش نحو شرح م

ّماتى بسى معروف بوده  ّخ نامدار  و صالحمقد الوافي بالوفیات، «در كتاب » ٧۶۴متوفّى بسال «الدين صفدى اديب مور

را » الھداية في النحو«در ذيل عنوان عبدالجلیل بن فیروز بن الحسن الغزنوى، كتابى بھمین عنوان » ۴٨ شماره ١٨جلد 

ُعاة «از آثار او برشمرده، و اين سخن از آنجا در  غیة الو ُ ّات«از آن در   و سیوطى،» ٧٣: ٢ب ضمن ( ۴٠٧ص : روضات الجن

ش  ١۶۵ص : ٢۵و  ٢١۴٠ش : ٢۴الذريعه اشتراكى «كتاب را در . نقل گرديده است» ، چاپ سنگى دوم)۴٣٢شماره 

   .اند  اى نیز ياد كرده مطرح نموده و جز عبدالجلیل به چند تن ديگر ھم نسبت داده و از شرح چاپ شده» ٧۶

ِ دو كه ھمه بخطّ شخص مؤلّف » النھاية«گانه سرآغاز   صفحه فھرستِ مطالب و صفحاتِ سه مالحظه و مطالعه تصوير

ّفى كفايت مى    .كند است براى معر

فید الطالّب في معرفة اإلعراب«كتاب  نسخه اصل ُ ، در جلد اصلى تیماج فرسوده، »النھاية، فى شرح الھداية ـ أو ـ م

ّن . احتساب اوراق عطف و بدرقه است حجم وزيرى كامل، داراى يكصد و نود و ھشت برگ با ِ مؤلّف، مزي ّ خطّ نسخ جلى

   .به شنگرف

   

   يادداشتھاى گوناگون نسخه النھاية

   

ّد علي الموسوي «عطف الحاقى است و تنھا داراى نوشته تملّك  :برگ يكم   .»١٢٢٢محم

ِ . نخستین برگِ عطفِ اصلى است :برگ دوم    :مؤلّف از روى اين برگ چنین استيادداشتھاى شخص

ّاء است«ـ  ١ حاشیه مالّ . جمال الصالحین، نزد فضیلت پناه آقابابا: يادداشت كتب چندى كه در نزد جمعى از احب

اق بر ّ ّد ابوالقاسم...عبدالرز ّد. ، سی ُخبه، نزد حضرت استادى ـ دام فضله ـ صدرالدين محم و . و كتاب اصول اصیله مع ن

ّ بر ّد ابوتراب...كتاب رد زاده مالّ   و دعوات، نزد مالّ حسین ھمشیره. ، تألیف علیقلى بیك ديلماج، نزد سعادت پناه سی

   .»اسحق

ّد طاھر ـ سلّمھما اللّه تعالى ـ بعاريه گرفتند بتاريخ شب «ـ  ٢ كتاب ابن عقیل، مخدومى آقابابا ولد صاحبى موالنا محم

مادى االولى سنه ... يكشنبه ُ   .»آورد پس. ١١۵۵شھر ج

تھا است كه نزد سیادت «ـ  ٣ ّ ّ بر نَصارى تألیف علیقلى بیك جديداالسالم، مد ري و كتاب رد ْ ف حاشیه میرزا ابراھیم بر خَ

ّد ّد ابوالقاسم ولد مرحوم سی    .»...نجفى است بعنوان امانت سلیمان پناه سی

ّدھاشم  ّد محم ظماى وجود پدر بزرگوار » ساله ٣١«سپاسگزارى پندآموز مجتھد واالمقام آقا میرزا سی ُ از حقّ نعمت ع

  »انجامه نسخه نقداألصول«). ق ١٢۶۶در (و امتثال امر ايشان » ساله ٧۵«
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با » انتونیو دو ژزو«كه در زمان شاه سلطان حسین به فرمان پادشاه پرتغال، يكنفر كشیش پرتغالى بنام  توضیح دھیم

ِ به اصفھان آمده و پس از چندى » مبلّغ مذھبى«عنوانِ  ِ مسیحیان بود متمايل به اسالم شده و در آغاز ر ْ كه رئیس دي

ِ يكم سال  پس از اختیار كردن اسالم [و  ]دين مسیح را نفي[، رسمًا »سال پیش از وفات عالّمه مجلسى« ١١٠٩ربیع

بانِ شاه گرديده در سال  بیك قلى علىنامش را به  ّ ِ شا ١١١٣تغییر داد و از آن پس از مقر ِ مترجمى ه گمارده شد به كار

  !  ]گونه اطالعى از او در دست نیست بعد از آن ھیچ[و  ]اين كار ادامه داشت ١١٣۴كه تا سال 

ّ بر نَصارا و جز آن باقى است كه يكى از آنھا يعنى  قلى از على سیف «بیك ديلماج جديداالسالم چند كتاب در رد

شیخ رسول جعفريان اصفھانى در بیش از ھفتصد را استاد محقّق توانا آقاى حاج » المؤمنین في قتال المشركین

ّمة الطبع آن را در دفتر دوم مقاالت تاريخى خودشان نیز تجديد نمودند» ش ١٣٧۵قم، «صفحه به چاپ رسانیده  . و مقد

ّام خبر دادند كه يك نفر كشیش مسیحى نامهبعد ذلك. ھاى ايشان گزين شد  توضیح باال از ھمان نوشته اى   ، در اين اي

ّال « ١٧٣۴ريخ دھم مارس با تا از اصفھان به ھلند فرستاده و در آن درگذشت » باشد ١١۴۶كه مطابق ماه شو

  .[1]١اند نامه را به تازگى در ھلند پیدا كرده. ، در ھمان روزھا، نوشته است»مرتدّ «بیك را با قید كلمه  قلى على

  :»النھاية«بازگرديم به يادداشتھاى روى برگ دوم 

ّاس، نزد آخوند مالّ حسین، مدرسه حاج اسماعیل، ايضًا شرح جامى«ـ  ۴ ى مالّ عب ّ یوطى، محش ُ   .»شرح س

نشى باشد مدرسه ُ ّه واقع در محلّه قصر م   .حاج اسماعیل بايد ھمان مدرسه اسماعیلی

ِ آقانبى، استكتاب شافیه و كتاب ك«ـ  ۵   .»افیه، نزد آقا جعفر، خويش

ھیل، شب دوشنبه بیست و پنجم شھر شعبان سنه يكھزار و يكصد و پنجاه و... «ـ  ۶ ُ ا بنده ھرچند وقت اذان  س ّ نه، ام

ّص شدم نديدم تا آنكه اول طلوع صبح دوشنبه دويم ماه مبارك ديدم ّه و متفح   .»صبح متوج

من شھور سنة خمس و خمسین و مائة بعد األلف، ]كذا[و ششم شھر جمادى  بتاريخ عصر روز يكشنبه بیست«ـ  ٧

ّد مھدى ـ سلّمه اللّه تعالى ـ از محلّه كرك دوان  ّد ھادى ولد میر محم روانه عتبات عالیات شدند  ]گُرگ دوان[میر محم

ّف شده با اھل و عیالشان    [2]١.نمايدوطن مألوف خود مراجعت  ]ظ[امید كه بسالمتى بزيارت مقبوله مشر

ّد ھادى ـ را پس از اين، در منقوالت از  ّد بزرگوار ـ میر محم   .شناسیم ، بھتر مى»الذريعة«اين سی

ّد... بكارابتداءِ شروع «ـ  ٨ ِ برگِ دوم . »١١۵۵از اواخر جمادى ... آقا كلبعلى و آقا... فرزندى محم ِ كنار جاھاى سايیدگى

  .كه نوشته آن محو شده است با سه نقطه مشخص گرديد

   :نوشته پشت برگ دوم

ّدرضا نزد آقا كلبعلى و آقا مھدى بعد از آن كه قريب به چھار سال نزد« ّد على  ابتداء شروع بكار فرزندى محم آقا محم

االولى من شھور سنه يكھزار و يكصد و پنجاه و پنجم واقع، بجھت يادداشت نوشته  زركش رفته بود، اواخر ماه جمادى

ّت و   بتاريخ بیست و. شد دويم شھر صفر سنه يكھزار و يكصد و پنجاه و ھفتم روانه اردو بسمت تبريز شد، امید كه بصح

. عبان خبر وفات او از فارس به اين غريبِ حزين با غم قرين رسید در ھمان سالبتاريخ پنجم شھر ش. سالمت برگردد

. الھى خداوند عالم ھیچ پدرى را بدرد فراق چنین فرزندى مبتال نگرداند يا آنكه صبر جمیل و جزاى جزيل كرامت فرمايد

ّا الیه راجعون و ھیچ احدى را گزيرى  ھرچند مى ّا للّه و ان كم الھى نیست، اما ھر وقت اين امر گويم الحكم للّه و ان ُ از ح
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تا كسى بدرد . شنوم گذارند كه صداى كباب شدن آن را مى آورم گويا پاره آتشى بر دل و جگرم مى  ھايل را بخاطر مى

الھى درجات او را و برادر و مادر و پدر او را عالى گردان، و چنانكه من از . داند كه اين چه درديست من نرسد نمى

دى كن ضىايشان را ُ ّه ھ    .»ام تو نیز راضى باش، و حشر ما و ايشان با ائم

   :در پشت و روى آن فھرست كتاب ھداية النحو است و در باالى دومین صفحه فھرست چنین نوشته :برگ سوم

ّد بن شھر آشوب في كتاب المناقب أنّ للرسول ـ« َوى محم اربعین اربعمائة و   ـ اربعة آالف و )صلى هللا علیه وآله( ر

عجزًا، ذكرت منھا ثلثة آالف ُ ّث العالم الفاضل الزاھد حاجي » إرشاد المسترشدين«نقلت من كتاب . م الُستادي المحد

ّ المشھديّ  ّد حسین البغمچي ّضا. محم ُغمچ من قُرى مشھد الر    .»)علیه السالم(الب

   :روى برگ چھارم

عین الكفیل« ُ ّحیم الم ّحمن الر ّ   صفر سنه ھزار و صد و پنجاه وبتاريخ شھر . بسم اللّه الر لى َ َحلى ج شش يك مجلّد قرآن ر

ّد جعفر جديداالسالم ـ  مذھّب با يك مجلّد شرح لمعه تمام جلد ابرى، نزد حضرت صالحیت و تقوى شعارى حاجى محم

ّة  رايج الوقت سپرده  ـ بعنوان رھن بمبلغ پنج ھزار دينار  )علیھم السالم(األنام ]كذا[وفّقه الملك العالّم و حشره مع األئم

ِ آن بوزن پنج . شد و بتاريخ ماه مولود سنه مذكور قُالّبه ضعیفه كه مشتمل بر پنجاه و دو دانه بود و با دو دانه از سر

ّ الحرمین الشريفین حاج  ّد جعفر ولد حاج ّت و صالحیت و تقوى شعار آقا محم مثقال و نیم بود با سنگ تسلیم حضرت اخو

از نزد  ّ ّد زمان بز ّاسى. اند ضعیفه رھن گذاشتهمحم خداوند عالم سببى بسازد كه از خجالت . بمبلغ پنجھزار و سه عب

. شھر مولود سنه مذكور وجه داده شد و رھن را واپس گرفتم ٢۵در . اين دو كلمه بر سبیل يادداشت قلمى شد. برآيم

ّ العالمین    .»الحمد للّه رب

طرف صبح روز پنجشنبه ششم شھر ذيقعدة الحرام در خدمت ھزار و يكصد و چھل و چھار  ١١۴۴بتاريخ سنه «

ّه ـ از دارالسلطنه اصفھان از  نابدى ـ دام عز َ ويمندى ج ُ ّد مقیم خلف مرحوم میرزا صادق ج عالیحضرت مخدومى میرزا محم

ّه نزديك مغرب داخل قصبه   محلّه گُرك دوان روانه واليت خراسان گرديدم و روز چھارشنبه سیم شھر ذى مِن  رقهحج

ّ سكناى خويش و قوم اين حقیر بود بجھت صله رحم و  توابع تون و طبس كیلك شدم كه مسقط الرأس فقیر و محل

ّم سنه ھزار و يكصد و ّس شده و از فیض دوازدھم شھر محر آباد محوالت ترشیز در   چھل و پنج از رقه روانه مشھد مقد

ّد باقر ابن ا ّت و فضیلت پناه موالنا محم اغ بوده روز نھم شھر صفر خدمت حضرت اخو ّ لمرحوم استاد درويش على صب

ّس شده مدرسه فاضلخان ـ ّل روانه  شنبه دوازدھم ربیع  ـ را منزل نموديم و روز سه  )رحمه هللا( داخل مشھد مقد االو

ّه شھر ربیع ر ُ الكريم و گرديده بخدمت والده و اخوى عبد رقهالثانى وارد قصبه   واليت گرديد و طلوع آفتاب روز دوشنبه غ

ّف شد ربا را . سه ھمشیره با فرزندان ايشان و خويشان و دوستان و آشنايان آن محل و غیر آن مشر ُ امید كه ھمه غ

ّد على. صله ارحام روزى گرداند    .»كتبه العبد محم

   .»حیات باقى است ١١۵۵االولى سنه   والحال كه ماه جمادى«

ُستعار برقرار بتار ١١۵٨والحال كه سنه « ّدرضا پانزده  يخ شھر شوال سنه مذكوره فوق وحیات م از فوت نورچشمى محم

   .»ام بعتبات عالیات تشريف برده ماه گذشته و ماه چھارم بود كه اخوى

مادى« ُ گرد و غبار بسیار و رعد و باران در اصفھان واقع شد  ١١۵۵االولى سنه   بعد از ظھر روز يكشنبه ھیجدھم شھر ج

   .»اللّه باران رحمت باشد نه غضب  شاء ان. یز باران باريدو در روز دوشنبه طرف عصر ن
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   .ھیچ يادداشتى ندارد :پشت برگ چھارم

   .مطلب تاريخى ندارد :برگ پنجم

   .سرآغاز اصل كتاب است و گوشه باال از دو طرف بريده شده است :برگ ششم

ّت :روى برگ ششم از آقا میرزا كوچك ابتیاع شد العبد «: يادداشتھاى پراكنده غیر تاريخى دارد و اين صورت ملكی

ھر(المذنب االثم الجانى ابن امامقلى االصفھانى  ُ ّد: م   .»]١٢٠٠[ ٢٠٠سنه ) حسن  عبده محم

   

   يادداشتھاى آخر كتاب

   

تاريخى مطالب . يابد سوم پايان مى گفتیم كه اصل كتاب النھاية از پشت برگ ششم آغاز و به روى برگ يكصد و نود و

ِ اصل به چشم مى    :آوريم، و اينك يادداشتھاى آخر كتاب خورد پس از اين مى  را كه گاه در حواشى

  :ھا نوشته است  كه صفحه پايانى اصل كتاب است، مطالب زير را در حاشیه ١٩٣روى برگ 

   

   ]داستان كشتن شاه سلطان حسین و كسانش[

ٌ من إخوانه العِظام و أربع «ـ  ١ و عشرون من أوالده الكِرام قبلَه، يوم األربعاء الثالث و العشرين من شھر قد قُتل أربع

مادى األُولى من شھور سنة سبع و ثلثین و مائة بعد األلف سنة  ُ ، بأمر فرعون دھره و يزيد عصره مردود ابن ١١٣٧ج

والیھم ا. المردود َ رھم مع م َ ثواھم و حش َ ّة م َعل الجن َضاجعَھم و ثراھم و ج ّب اللّه م نیئًا لھم طی لمظلومین المعصومین، ھَ

ُ أجدادھم و طوبى لھم يوم میعادھم ردود الكافر، و تاريخ ذالفعل الظاھر . إرث َ ا لم حقً ُ   .»]كذا[و س

ُلحق بھم و بأمیرالمؤمنین ـ« ّ أ ابع عشر شھر  )علیه السالم(  ثم ّ َ لیلة الس نة يوم األربعاء أصیال صائمین ّ ـ في ھذه الس

ٌ من م رمضان المبارك جمع ُ ّد : أتباعھم و ھ ّدقلي خان، و شیخ علیخان، و مصطفى قلیخان، و فرج اللّه خان، و محم محم

ھردار، و حكیم ُ ّاظر، و م ُمراء العظام، وأللّه و يردي بیك الن م حسین خان، من األ ُ    .على يد أرذل عباداللّه; باشي و غیرھ

ّ اغفرلھم و ألحقھم بمن يتولّونھم   .»اللّھم

ّ أمر بقتل مل« لوك ثم ُ ّة الثّانیة من اصفھان للحرب  ]كذا[ك االسالم والمسلمین و ساللة م الماضین بعد خروجه فى المر

ّم الحرام سنة أربعین و مائة بعد األلف ا يوم الثّلثاء الثّانى والعشرين من شھر محر ّین، و قد قُتل مظلومً فما . مع الرومی

سین ـ ُ ّه الح بي ذَراريه و نسائه و  )علیه السالم(  أشبه أحواله بأحوال جد َ ـ فى قتل أوالده و إخوانه و نھب أمواله و س

ّم فن. دفنه بغیر غسل و كفن في شھر المحر ُ سل و كُفن و د ّ عند آبائه و غُ ُقل إلى قُم اللّه علیه و حشره و  رحمة. ثم ن

ّة الطاھرين    .»موالیه من االئم

 ّ    .ه به عربى نوشته استنويسنده ـ علیه الرحمة ـ اين مطالب را بعلّت خوف و تقی
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ّد احمدخان ولد میرزا ابوالقاسم ولد میرزا داود متولّى استانه«ـ  ٢ ـ  )علیه السالم( حضرت امام رضا ـ... داخل كردن سی

ّم َله مع جمع آخر، يوم األحد الثاني . الحرام  بشھر اصفھان، در چھار ساعتى روز دوشنبه شانزدھم شھر محر قت

ّم الحرام سنه ا ]كذا[والعشرين من شھر  رحمة اللّه . و أربعین و مائة بعد األلف ]كذا[، أحد ١١۴١لمذكور، أعني محر

   .»علیھم

ّد احمد خان در كتب تاريخى آن زمان، كمابیش آمده است، مانند  جھانگشاى «داستان پادشاھى ناموفّق میرزا سی

، برخى به ستايش و برخى به »، و كتب تاريخ كرمانالتواريخ، آتشكده آذر، مكافاتنامه منظوم، زبور آل داود نادرى، مجمع

   .نیز رجوع فرمايند ١٩۶به يادداشت پشت برگ . نكوھش

   :١٩٣يادداشتھاى پشت برگ 

ال واقع شد. ١١۵١عیدِ الفطر سنه . يوم العید«ـ  ١ ّ ْ جمعى و تا . روز يكشنبه اختالف عظیمى در رؤيت ھالل شو تا ظھر

بنده از طائفه آخرين بودم كه . غیر از ايشان افطار نكردند به اعتبار ثبوت و عدم ثبوتعصر جمعى ديگر و تا مغرب جمعى 

   .»روز دوشنبه را عید كردم و نماز عید را در تخت فوالد فُرادى كردم در حالتى كه تنھا رفتم بصحرا

ّال ھذه  ٢٣دوشنبه  ]ابتدا روز نوشته بوده است[ و در شبـ  ٢ ّد حسین شیخ  السنه میرشھر شو االسالم   محم

ّد ]دخترزاده: اشتباه است و درست[ زاده ھمشیره ّد صالح   موالنا محم باقر مجلسى و خلَف مرحوم میر محم

ّس نمودند آبادى شیخ  خاتون ّ واصل و روز جمعه نعْش او را روانه مشھد مقد رحمة اللّه علیھم . االسالم، برحمت حق

  .»اجمعین

ّ الحرمین الشريفین حاجّ روز بیست و «ـ  ٣ ّت سِمات حاج ھفتم شھر مذكور بعد از نماز جمعه، حضرات عالیات مود

ّد محسن و ّت و . آقا جواد، روانه عتبات عالیات شدند  عبدالصمد ملقّب به آقابابا و حاجّ محم ّ ـ تعالى ـ بصح امید كه حق

 ّ ار بمقصد رسانیده بزيارت مقبوله مشر ّ ف گردانیده به اھل و عیال برگرداند و شرف مالقات سالمت ايشان را با جمیع زو

ّال سنه  ٢٨اين چند كلمه در شب يكشنبه . بأحسن جھات، روزى گرداند    .»قلمى گرديد ١١۵١شھر شو

آجرى نقل بخانه حضرت رفعت و   بتاريخ روز يكشنبه ھشتم شھر مذكور از خانه كلبعلى بك تابین، در چھارسوق«ـ  ۴

َعالى پناه احمدخان     .»بك نموديم بعد از آن كه بمبلغ دو تومان مرھون شدم

ّد نقشینه«ـ  ۵ ّل شب جمعه چھارم شھر ذيقعده سنه   وفات مرحوم مغفور آقا حاجى محم فروش ھمسايه، در او

١١۵١«.   

ّم«ـ  ۶ ت ، در چشمه قنبر، بعد از مراجعت از عتبات عالیا١١۵٢الحرام سنه  وفات مرحوم آقا جواد، در اواخر شھر محر

   .»واقع شد

ّم  شب سه: خريدن خانه و نقل بآن«ـ  ٧ ّم شھر محر ّل حوت، بتاريخ سی َمل، در او الحرام سنه  شنبه تحويل شمس به ح

ا. اربع و خمسین و مائة بعد األلف ً َله اللّه مبارك نة المسطورة. جع ّ ھر المذكور في الس ّ ّد . كتب يوم العاشر من الش محم

   .»علي

مادى   صوم، ولد میر عبدالحسین خاتونوفات مرحوم میر مع«ـ  ٨ ُ آبادى، بتاريخ ظھر روز جمعه بیست و چھارم شھر ج

ُولى من شھور سنة  ّان . خمس و خمسین و مائة بعد األلف، رخ نمود ١١۵۵األ بحانه ـ جمیع محب ُ امید كه حقّ ـ س

   .»بیت را بیامرزد اھل
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ّه تاريخ در وفات او دارد .است» وقايع السنین و األعوام«فرزند صاحب كتاب  میرمعصوم ْ دو ماد ثاءِ . مشتاق ِ نخست، ر

   :شش بیتى

   تر از مِرآت بود از آفتاب راى او روشن***عالم فاضل، جناب میرمعصوم، آن كه بود

ّد عالى جناب:***كلك مشتاق از پى تاريخ فوتش زد رقم ّت شد ز دنیا سی ن َ    سوى ج

   :از رثاءِ چھاربیتى دوم

   يزدان كند بجنت، مأواى میرمعصوم: ***تاريخ رحلت او! كلكم نوشت مشتاق

ّ رمضان سنه ھزار و«ـ  ٩ ، پسر میرمعصوم، روز دوشنبه يوم الشك ّ    .١١۶١صد و شصت و يك  وفات میر عبدالغني

، ولد میرمعصوم خاتون«: ]تكرار[ـ  ١٠ ّ ّل رمضان، كه اك وفات مرحوم میر عبدالغني ثر آبادى، روز دوشنبه سلخ شعبان يا او

: تاريخ. شصت و يكم واقع شد، و عمر شريفش ھم شصت و يك بود  مردم روزه داشتند، در سنه يكھزار و يكصد و

غني ُ    .»م

ّ است بتصريح  مغني ّد علي اين . »السنین وقايع«مطابق يكھزار و يكصد، و آن سال تولّد میر عبدالغني مرحوم مالّ محم

ّ امام جمعه و شیخ اآق. را از كسى شنیده ولكن دقّت نفرموده است االسالم دارالسلطنه اصفھان  میر عبدالغني

  .»ملحقات: السنین  وقايع«اند،   بوده

   :١٩۴يادداشتھاى روى برگ 

گیرد، اما تمام آنھا  را در بر مى» ١١۵۵«تا سال » ١١٣۴«يادداشتھاى تاريخى اين صفحه از نخستین سال فتنه 

ّد ع ِ مالّ محم ِ شخصى    :لي استپیرامون حسابھاى مالى

نھاوندى طلب بود چھارھزار دينار آبادى  يعقوب قاسماز بابت بیست و سه ھزار دينار كه از مالّ اسماعیل ولد مالّ «

اين بر سبیل يادداشت . وضع شد ١١٣۵، و بیست و پنج شاھى بتاريخ يوم الفطر سنه ١١٣۴بتاريخ يوم الفطر سنه 

   .»نوشته شده

، »...١١٣٨الفطر يوم األحد سنه   يوم«، »...١١٣٧يوم الفطر يوم الثلثاء سنه «، »...١١٣۶يوم الفطر يوم الجمعة سنه «

، »...١١۴١شنبه يوم الفطر سنه «، »...١١۴٠شنبه عید فطر سنه  يوم سه«، »...١١٣٩يوم الفطر يوم الجمعة سنه «

يكشنبه عید فطر «، »...١١۴۵چھارشنبه عید فطر «، »...١١۴٣يوم األحد عید فطر سنه «، ]محو است ١١۴٢سال [

يوم السبت يوم العید للفطر سنه «، »...١١۴٨شنبه يوم الفطر  سه«، »...١١۴٧جمعه عید فطر سنه «، »...١١۴۶سنه 

يوم الجمعة يوم الفطر سنه «، »...١١۵١الفطر سنه  يوم األحد عید«، »...١١۵٠يوم األربعاء يوم عید الفطر «، »...١١۴٩

١١۵۵...«.   

   :١٩۴ت برگ يادداشتھاى پش

ّد جعفر ھمدانى«ـ  ١ » عوامل منظومه«دارند ـ سلّمه اللّه تعالى ـ در نحو  كه در قلعه طبرك تشريف مى شیخ محم

ّل آن شرح فرموده. اند  اند و خود به فارسى نیز شرح فرموده  نوشته   .»...اند در او

ّد جعفر ھمدانى در حاشیه نوشته است ٢    :ـ در باالى نام شیخ محم
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خواھش او بنابراين بود، در روز يكشنبه ] كه چنان[رحوم در جنگِ دفاع در گلناباد بدرجه شھادت رسید، چنانچه شیخ م«

ّل  مادى األو ُ بخدمت شیخ  ]ظ[در صبح يكشنبه در راه . رحمة اللّه علیه و على أمثاله. ١١٣۴سنه  ]كذا[نوزدھم شھر ج

ّد قلى بك غافل مشويد كه : رسیدم، فرمودند كه ام كه بروم بجنگ و دفاع  بسیار آزار دارد، و من استخاره كردهاز محم

تالِ «: در گلناباد اين آيه آمده است كه لَى القِ َ َ ع مِنین ْ ؤ ُ ِ الْم ِّض ر َ َ ح ، و من واجب »]سوره مباركه النساء ٨۴آيه شريفه [و

   .دانم رفتن را مى

مردم را تحريض و ترغیب بكنید در  مسجد برويد واين آيه يا استخاره داللت دارد بر آنكه شما ب: بنده عرض كردم كه

دافعه بايد كه برود بجنگ: موعظه كه ُ    .ھركس قدرت داشته باشد بر م

ّدزمان و: آخر، حرف بنده نشنید و رفت با دو پسر! روم  من مى: فرمودند كه . ابوطالب، بدرجه شھادت رسیدند محم

   .»رحمھم اللّه

، اشرف سلطان، مردودِ ملعونِ ابد و ازل را ١١٣٧ر شعبان المعظّم سنه بعد از ظھر روز يكشنبه ھشتم شھ«ـ  ٣

   .»محبوس و بر جاى او نشست

   :١٩۵يادداشتھاى برگ 

ّقه و ابیات و اشعار پراكنده تنھا مطلب تاريخى پشت برگ اين . در ھر دو صفحه چند حديث گوناگون و برخى مطالب متفر

   :است

ّم الحرام سنة اربعین و مائة بعد األلفقد قُتل الحسین «    .»المظلوم المرحوم يوم الثلثاء الثاني و العشرين من شھر محر

  .كشتن شاه سلطان حسین صفوى را ـ از روى ترس ـ به عربى و به اين صورت نوشته است

   .چیزى نوشته نشده، بیاض است ١٩۶روى برگ 

   :تنھا مطلب تاريخى بشرح زير است ١٩۶پشت برگ 

ّدرضا تونىاز جمله غرائب آن كه حقیر فقیر سراپا تقصیر « ّد على ابن المرحوم محم ّت محم شصت و پنج سالگى ، در مد

دويم، . اول، پادشاه مالك رقاب شاه سلطان حسین مظلوم مقتول: ، چند پادشاه در ايران زمین خواطر دارمتخمینًا

ّم، اشرف افغان ّ در . محمود افغان، سی ششم، . پنجم، شاه طھماسب ثانى مقتول. كوه گیالنچھارم، شاه صفي

رخ، نواده نادر، يعنى پسر  نھم، شاه. شاه ھشتم، ابراھیم برادر على. شاه، برادرزاده نادر ھفتم، على. نادرقلى افشار

   .رضاقلى ولد نادر كه از دختر شاه مالك رقاب بھم رسید

ّد احمد شاه نواده میرزا داود متولّي خلیفه سلطانى پادشاه شد و آخر، اشرف در  [3]١و در زمان اشرف در كرمان، سی

ّدسر پل فسا او را گرفته مقتول ساختند با     .داماد بنده، رحمه اللّه  بك، ھم  على محم

ّه اثناعشر باشد  ا كند و به خدمت پادشاه عادل دينتعالى عمر طبیعى عط  امید كه حقّ  ّج دين ائم پناھى كه مرو

ـ نمايد، و ما را اگر مرده باشیم، بخیر و خوبى و ايمان، زنده )علیه السالم(برساند و دين حقّ را تسلیم حضرت صاحب ـ

ِكه و افاغنه و احاشره و اال َزاب َر، دادِ دل خود را از ا ِده بستانیم  ]ظ[دره گرداند تا در خدمت آن سرو و اشرار و اجامره و اكار

ّت  و ّي قلوب حاصل گردانیم، كه در عرض مد ّت و خوارى و سى سالتشف تنگى و قحطى و ظلم بسیار   تصديع و خف

نان گرداند. كشیديم ّد و آله الطاھرين. امید كه اينھا را باعث تخفیف گناھان و اِزدياد درجات جِ    .»بمحم
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ّ را بىكه با وجود ا افسوس ِ يادداشتھا، اين يادداشت مھم ِ تاريخ آغاز . تاريخ گذارده است ھتمام مؤلّف كتاب در نوشتن

او را كور كردند و با اين حال تا سال يكھزار و دويست و يازده كه به  ١١۶٣بوده و در  ١١۶١سلطنت شاھرخ افشار سال 

طّه خراسان ُ ّت پنجاه سال سلطان خ    .بود فالكت جان داد، ھمچنان به مد

ّ مقصودش از آغاز حمله افغان است  ّت رنج خود را سى سال گفته و البد ّد على مد اينك، با توجه به اين كه مالّ محم

   .بايد باشد ١١۶۴، پس تاريخ نوشتن اين يادداشت حوالى سال ١١٣۴بسال 

ِ خود را در آن ھنگام  ش را در حدود سال يكھزار و توان تولّد  نوشته مى» شصت و پنج سال تخمینًا«و از اين كه عمر

   .واللّه العالم. يكصد دانست

   .اى ندارد نوشته ١٩٧روى برگ 

ّه ھائله، و سنگ كردن خانه ھمسايه، روز بیست و يكم ماه « :١٩٧پشت برگ  تاريخ خراب كردن خانه آقاباقر، قضی

، امید كه خداوند عالم ١١۵٩نه رمضان و اسیر كردن پسران مسلم با والدتین، روز شنبه بیست و ھشتم ماه مبارك س

   .»وسیله سازد كه بخیر و خوبى بجاى خود برگردند

   .»آخر كتاب«بیاض است  :١٩٨برگ 

   

   مطالب تاريخى چندى از اصل كتاب النھاية

   

ِ آن نیز ديده مى»١٩٣روى برگ «در صفحه پايانى اصل كتاب  ة الحرام يكھزا شود، گويد در ماه ذى ، چنانكه تصوير ّ ر الحج

و يكصد و بیست و نه از تألیف و تسويد كتاب در مدرسه جديد سلطانى خاقانى حسینى واقع در دارالسلطنه اصفھان 

   .فراغت يافته است

ِ آن مرحوم در يكى از حجره ھاى مدرسه سلطانى چھارباغ رشكِ جھان بوده، و اگر چه كتاب خود   پس اشتغاالتِ علمى

نیده است، لكن وضع و ھیأتِ ظاھرىِ نسخه و كثرتِ اضافات، حواشى و تعلیقاتِ به انجام رسا ١١٢٩را در پايان سال 

ركار تا سالھا با كتاب خود، سر و كار  گوناگونِ فراوانِ ھمه صفحات بخوبى گواھى مى ُ دھد كه آن عالم فاضل كوشاى پ

ِ مطالب و ّت عالقه به آن بسى در جرح و تعديل داوم داشته و از شد ُ ِ عباراتش كوشیده ا م ست، و در طول زمان حواشى

ّفى رجال ياده شده در  بسیارى از اينجا و آنجا در توضیح و ِ رايج و از جمله معر ِ فنونِ علوم تكمیل مطالب متن و در انواع

ّ و پربار ساخته، تا بدانجا كه در آخر ناچار شده است حواشى را بیرون  متن، بدان افزوده و كتاب را از ھر حیث غنى

ّن كند، چنان كه از پايانِ حاشیه  استنساخ و» تحفة الطلبة«ك دفتر ديگر بنام كشیده و در ي اى كه در پشت برگ  مدو

   :شود، گويد ام نوشته و تاريخ گذارده است دانسته مى سى

اة بتحفة الطلبة، إذ بعد تدوينھا كتبت ھذه يوم . منه عفي عنه... « ّ ّنة المسم ھذه الحاشیة لیست في الحاشیة المدو

ّم سنة السب    .»١١۵٧ت السابع من المحر

ّد على تونى را تا آن روز  ّم «اين تاريخ، اشتغالِ علمى و سالم و با نشاط بودنِ مالّ محم ـ يعنى » ١١۵٧شنبه ھفتم محر

، در ھمین شھر اصفھان ـ مى ٢٧تا  ّ    .رساند  سال پس از تألیف كتاب، و البد
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ِ گرفتار بودنِ شھر و ديار در دس ّى در عین ِ علمى برنداشته، چنان كه در ھامش روى او حت ھاجمان نیز دست از كار ُ تِ م

ِ سه بیت شعر نوشته است١٣٩برگ  عط ابن عبدالنور«: ، پس از نقل ُ ّة يحیى ابن م ُقل من ألفی    .»١١٣۶. ن

ِ پشتِ برگ سیزدھم، پس از مطلبى نوشت ّد على اين كه در ھامش ِ حوزوىِ مالّ محم ِ اشتغالِ به تدريس ه از دالئل

كه پس از دعاى در حقّ پدر و مادر، براى استادان و . »منه، عفي عنه و عن والديه و أساتیده و تالمیذه«: است

   .شاگردانش نیز دعا كرده است

   :در حاشیه نوشته است ١۴٧در پشت برگ 

ًا أ« ّ ًا كاظمی ّ ًا بغدادي ّ بی َ ًا عر ّ لمی ُ رجالً عِ ّه قال سمعت    .»...ن

   :نوشته استسپس در باالى اين عبارت 

ّ األفضل الشیخ « ّ األجل ّد يوسفھو الشیخ األعز ّ ـ طاب  محم ّامًا بمدرسة مريم بكم بنت شاه صفي اكن أي ّ ، الس ّ الكاظمي

ن َ يعنى در سال يكھزار و يكصد و . »آباد اصفھان سنة العشر الثاني من المائة الثانیة بعد األلف ثراھما ـ في سوق حس

   .اشتباه نكرده باشد» رعش«ده و اندى، اگر در تعیین 

   

   ھمنام و ھمشھرى معاصر صاحب النھاية

   

ِ تولّدِ صاحب النھاية ـ از توابع طبس گیلكى، ھشتاد فرسنگى  رقهھاى سده دوازدھم از اھل قريه   در نیمه ّ ـ ھمان محل

ّس رضوى، شخصى بنام  ّدمشھد مقد طبس بوده كه از تاريخ تولّد و وفاتش آگاھى امام جمعه تون و  على مالّ محم

وفات ) ١١٩۴(اللّھى است كه در اصفھان اقامت داشته و در سال   نداريم، و او پدر عبدالحسین فیضعلیشاه صوفى نعمة

ّد على نور . در مزارات تخت پوالد اصفھان دفن شده است» فیض«اى بنام خودش   يافته و در تكیه ِ محم عبدالحسین پدر

» ١٨٨مكارم االثار، جلد دوم، شماره «بوده كه شرح حال او و پدرش در كتاب ) ١٢١٢(معروف متوفّى بسال علیشاه 

   .شود  ديده مى

ّد على صاحب  ِ با مالّ محم ّد على امام جمعهِ تون و طبس كه عصر و زمان و مولد و موطنش كامالً موافق اين مالّ محم

   .مآخذ ديده نشد، و گمان نداريم كه او ھمان صاحب النھاية ما باشدكتاب النھاية مورد بحث ما است، نام پدرش در 

ّه«اى در مقاله  در ضمن، پیرامون تكیه فیض چند كلمه«   .»گفته شد» ٣۵: سعیدي

نتثِرة«كه در كتاب  ھمین جا بیفزايیم ُ و » فردوس«تن از شھرك تون   كه رجالِ سدهِ دوازدھم است، نه» الكواكب الم

ّفى شدهسیزده تن از طبس مع » فھرست الفبايى كتب خطّى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى«اند، و در كتاب  ر

ِ سیزده تن تونى و تن  ٢۵تن تونى و  ٢۶اند، و در میان كاتبان،  ھاى متأخّر برشمرده  طبسى را از سده آثار تألیفى

واى عنوان   اند، و اين طبسى را نشان داده ياد شده است كه آنان نیز در كتاب » مشھدى«و » خراسانى«ھا سِ

ّ الكالم»الروضة النضرة«فراوانند، و ھمچنانست ھمهِ عنوانھاى ياد شده ـ بفراوانى ـ در طبقات قرن يازدھم  ر ُ َج    .، الكالم ي
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   »النھاية«آثار ديگرى از صاحب 

   

ـ از نسخه آن  األسف مع  ـ  از آن ياد كرده است، و» النھاية«ام   تحفة الطلبة، كه گفتیم در ھامش برگ سى«ـ  ٢

   .آگاھى در دست نیست

ّھاية . تألیف كرده است ١١٣١كه در سال » روضة المؤمنین«يا » كتاب األربعین«ـ  ٣ در ھامش برگ چھل و يكم كتاب الن

   :گويد

رإعلم أنّ قائل « َ م ُ لك ع َ ُ  لوال عليٌّ لھ ُ الم ٌ و حلَّه حالّل شكالت مِن ھو عمر ابن الخطّاب، تكلّم به حیث أشكل علیه شيء

ّلوات ـ كما قال صاحب كتاب  َ أھل » كاشف الحقّ «اللّه ـ علیه و على أخیه و حلیلته و أوالده االف االف من الص انّ علماء

ا ّة ذكروا أنّ عمر تكلّم بھذا في اثنین و سبعین موضعً ا مِن علمائنا كتب رسالةً و ذكر ھذا العدد فیھا. السن  :و أقول. و أيضً

ّى بــ» اب األربعینكت«أنا ذكرت في  أربعة عشر موضعًا منھا، في سنة إحدى و ثلثین بعد مائة » روضة المؤمنین«المسم

   .»منه، عفي عنه. و ألف

كتابى است به فارسى در بیان درمان بیماريھاى گوناگون و . »عالج األسقام و دفاع االالم بعون اللّه الملك العالّم«ـ  ۴

َاليا، بوسیله آداب رسید    .ـ از قبیل دعا، دارو، حِرز و تعويذ)علیھم السالم(ه از امامان معصوم ـديگر ب

ّمه و بیست و چھار باب و يك خاتمه است و در آغاز، فھرست ابواب را به تفصیل نوشته و در  كتاب مشتمل بر يك مقد

ّضا«باب بیستم كتابِ  ّ الر   .را ترجمه كرده است» )علیه السالم(طب

ھاى عمومى و خصوصى   ا ھنوز بچاپ نرسیده لكن چند نسخه خطّى از آن در كتابخانهگوي» عالج األسقام«كتاب 

اء ديده» ١٩٧٣ش : ١۵الذريعة «موجود است، و صاحب  ّ    .اند  نسخه ناقصى را در كتابخانه عالّمه طھرانى در سامر

ّدين«ـ  ۵ ھا، و حرزھا و  عاھا و زيارتنامهمؤلّف، اين كتاب را نیز به زبان فارسى نوشته و در آن انواع د. »كفاية المتعب

ّمه و چھارده باب و يك خاتمه گرد آورده و از خود، حواشى فراوانى بر آن نوشته است و در  تعقیبات نمازھا را در يك مقد

ّدين«كه بعد از اين » عالج األسقام«برخى از آنھا گويد كه من فالن دعا را در كتاب  ام   تألیف كرده» كفاية المتعب

ّد آقاى شوشترى ديده و سرآغاز آن را » ٨۵٣ش : ١٨الذريعة «نسخهِ اين كتاب را صاحب  .ام آورده نزد مرحوم عالّمه سی

   :اند اين چنین آورده

ين« ّ َ دعوةَ المضطر َ و أجاب اعین ّ َ الد    .»الحمد لمن سمع دعاء

ّد على تونى است كه نسخه سه تألیف در دست است  اين پنج كتاب ھاى دوم و  و از شمارهتألیفات مرحوم مالّ محم

   .اى سراغ نداريم و جاى تأسف است نسخه [4]١سوم

ّة«روى برگ نوزدھم مطلبى در توضیح معناى اعراب از  در ھامش : نقل كرده است كه نشناختیم» الفوائد العلوي

ُقال. للغة االظھاراالعراب في ا« ّة... ي    .»من الفوائد العلوي

كه » بیاض«به اين ترتیب يادداشت در «: ، پس از چند صورت حسابِ شخصى چنین نوشته است١٩٣برگ  در پشت

َراثى دارد نوشته شد    .»م
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   »النھاية«استادان صاحب كتاب 

ِ پشتِ برگِ سومِ كتاب پس از نقل مطلبى از  :نخست ُغمچى مشھدى، كه گفتیم در ھامش ّد حسین ب حاجى محم

ِ «كتاب  ُسترشدين ّث عالم فاضل زاھد، ستوده و گويد: استادِ خود، او را به عنوان» ارشاد الم ُغمچ از دھات مشھد : محد ب

ّس رضوى است    .مقد

ّحمة ـ نتثرة، صفحات «در دو جاى كتاب  احوال و آثار دانشمند بغمچى ـ علیه الر ُ » ٢٢٢ـ  ٢٢١و  ١٨٨ـ  ١٨٧كواكب م

   .پراكنده است، و بايد با مراجعه به تمام مآخذ ياد شده در آنجاھا تكمیل و اصالح شود

   :در ھامش روى برگ چھاردھم گويد: میر بھاءالدين مختارى :دوم

ّد بھاءالدي« وم المدقّق المحقّق السی ُ َ اُستادي المرح ّ ـألغَز ايیني ّ ھمل مع أن  علیه اللّه  رحمة ن الن ُ ـ فیه ما عامل موجوده ي

َعمل    .»منه. معدومه ي

ايیني، ره،«: ۴٣و در ھامش روى برگ  ّ ّد بھاءالدين الحسینيُّ الن ا ألغَزه السی ّ    .»...مم

   :١۶٩و در ھامش پشت برگ 

ايینيُّ ره،... « ّ ذوذه ألغزفیه اُستادي البھائيُّ الن ُ    »...و لِش

ّة«: ».«و در ھامش روى برگ  ّمدي ّد االستاد في شرحه الصغیر للص    .»قال السی

ّد بھاءالدين مختارى نايینى از جمله عالمان پرخیر و بركت نیمه نخست سده دوازدھم اين ديار است، و شرح  مرحوم سی

ِ تحقیق و تدوين و مآخذ ياد شده در آنجا و مو» ١٠٩ ـ ١٠٧: كواكب منتثره«احوال و آثار او با رجوع به  اضع ديگر سزاوار

   .باشد مى

ّابي«مقارن نوشتن اين كلمات، گرامى اثرى از آن مرحوم، با عنوان  در ششمین دفتر » شرح حديث عمران الص

   .بچاپ رسیده مالحظه شد» میراث حديث شیعه«گرانسنگ 

ّمین برگ النھاية نوشته است :سوم خبة، نزد حضرت استادى ـ دام فضله و كتاب اصول أصیلة مع نُ «: گذشت كه روى دو

ّدـ     .»صدرالدين محم

ّد نام در  راد صاحب النھاية. اند ياد شده» كواكب منتثره«چند تن صدرالدين محم ُ    .را نشناختیم م

ّد رفیع ديھوكى طبسى :چھارم ّ بن محم ُ من اُستادي ـ «: در ھامش روى برگ ھفدھم گويد. مالّ عبدالحي سمعت

َرعَى الجاموسرحمة اللّه علیه و  َّ يقال لِمن ي عَیدي ُ َيه ـ أنّ الم    .»...على أخو

   :و خود، او را در كنار حاشیه ـ با دو برادرش ـ اينگونه شناسانده است

ّد جعفر« ، و أخوه أكبر منه مالّ اسمعیل، و أصغر منھما مالّ محم ّ ّ الطبسي ّد رفیع الديھوكي ّ بن محم رحمة . ھو عبدالحي

   .»اللّه علیھم أجمعین
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ُ من بعض أساتیدي ـ سلّمه اللّه تعالى ـ أ«: ، در متن كتاب گويد١۴٨و در پشت برگ  ّه قال و سمعت ُ : ن ذف نون ُ إذا ح

ّثنیة ّى يجوز المَدُّ فیه إظھارًا للت    :سپس در حاشیه گويد. »المثن

ّ ا« ّ الطبسي ّد رفیع الديھوكي ّ بن محم لكیلكي، رحمة اللّه علیه و بعض األساتید ھو موالنا المرحوم المبرور عبدالحي

بین من آل طه المعصومین ّ    .»منه. على أخويه و أبويه، آمین، بحقّ المقر

ّـتى بسزا داشته  شود كه صاحب النھاية با اين عالم ھمشھرى خود و از اين عبارات معلوم مى خاندانش خصوصی

ا ـ بحمد اللّه تعالى ـ اثر ارزشمندى از او مع األسف ھیچ نامى از ديھوكى در كتب تاريخ و تراجم ديده نشد، امّ . است

ّد علي نوشته است باقى مانده و آن يك اجازه    .نامه روايتى است كه به خطّ خود براى جناب مالّ محم

ّد علي در نوجوانى و بھنگام اشتغال حوزوى، بخطّ خوش و خواناى خود ، شروع به  :توضیح آنكه مرحوم مالّ محم

َن ال يحضره الفقیهكتا«استنساخ كتاب شريف  ُ م ّحمة«تألیف شیخ صدوق » ب نموده، و در پايان مجلّد نخست » علیه الر

ّال     :به انجام رسانیده نوشته است) ١١١۶(كه در ماه شو

ّل من كتاب من ال يحضره الفقیه« ّ المجلّد األو ر المحتاج إلى رحمة... تم فتقِ ُ ُ   على يد الم تعالي، ابن ُ اللّه الملك الم

ّدرضا، ّم في سنة ستّ عشر و مائة بعد األلف محم ّال المكر ّد علي رقیي توني، في أواخر شھر شو ِدار ... محم ب

ّة ابة العلوي ّ   .»السلطنة اصفھان في مدرسة النو

  :كتابت آن را تمام كرده است گويد) ١١١٩(و در پايان مجلّد دوم كه در آخر ربیع دوم 

اب، على يدالفقی« ّ الكتاب بعون الملك الوھّ لفِ تم ، ابن خَ ّ ّد على الرقیي ] كذا[ر إلى اللّه الغني ّدرضا، محم المرحوم محم

ّوني، سنة تسعة عشرة و مائة بعد األلف لطنة اصفھان، بمدرسة بنت  ]كذا[آخر شھر ربیعى ... الت ّ الثاني في دارالس

جع آ. »بیگم الخاقان ابن الخاقان، مريم َ ّع خود را زده است كه س رب ُ ھر م ُ َن به فخري بأ«: ندر اين موضع م بحان م ُ نّي  س

ّد علي. له عبدٌ     .سجع مھر ديگرى پس از اين بیايد. »العبد محم

جیز نوشته شده است، به   بى نامه اجازه ُ ّد علي در ھامش ھمین صفحه بخطّ م تاريخ مرحوم مالّ عبدالحى به مالّ محم

   :اين شرح

   .بسم اللّه خیر األسمآء«

َ  الحمد للّه الّذي أجاز لصفوته َ األحكام إلى العباد و أمر َل الم على رسوله الذي ناو ّ ّلوة والس َھا، والص رايع و نَشر ّ َ الش نَقل

ِبركتھم أصلھا و فرعھا َ ب ُ النبیل الفاضل ذي . بدرسه، و آله الّذين استكمل َّ األخ َ علي ا بعد، فقد قرء ّ َجد  ]كذا[أم الم

ّ ا ّقي ِحرير الورع الت ّ ّبجیل والعالم العامل الن ّ والت بحاني ّ َّد بالتأيیدات الس ّكيُّ المؤي ّوفیقات ] كذا[أللمعي الز والموفَّق بالت

 ّ ّاني ّ آخوند موالنا  ]كذا[الرب ديد الولي ّ ّد عليّ الس ّقوى و صانَه من المكاره و  محم ّ ـ وفّقه اللّه تعالى للت ّ التُّوني قیي َّ الر

َ قِرائةَ تحقیق و تدقیق و َ ھذا الكتاب ّالح و  درس ذي البلوى ـ أكثر َ الص ُ أثر ُ له ـ لما رأيت م و توفیق، و استجازني، فأجزت ْ فھ

ّنة  ]كذا[و عالمة الفالح والفضل من جبھته سانح  ]كذا[العلم من ناصیته اليح  َ الكتب المدو ـ جمیعَ ھذا الكتاب، بل سائر

ّي َّ قراءةً  في األحاديث و األخبار و باقي المؤلّفات المجموعة في العلوم واالثار، أن يروي عن َ علي ّسھا ما قرء و ينقلھا و يدر

ّكات و َطاويھا على بیان الن ًا في م واظب ُ ّدقیق، م ًا في جمیع أبوابھا على التصحیح و الت ، حافظ ُ له إجازةً ّحقیق،  و ما أجزت الت

ِحرير الكامل فريد زمانه و ّ ّ طريقي و إجازتي إلى العالّمة العامل و الن ِحق َن إلیه في وحید دورانه شیخي و اُست ب ادي م

ّدمقتدانا  و] كذا[جمیع العلوم استنادي موال  ، بطريقه إلى الفاضلین الصالحین الكاملین العالمین  میرزا محم ّ المشھدي
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ّى ينتھي إلى المعصوم ـ ّین، و اتّصال سندھما إلى المَشايخ العِظام، حت ّونی علیه (موالنا عبداللّه و موالنا أحمد، الت

ٌ من )السالم ّلوة وـ معلوم ّكات و  اجازتھما، بشرط أن ال ينساني من صالح دعائه، في أوقات الص األمكنة و األزمنة المتبر

َظانّ استجابة الدعوات، و قد كتب ھذه األحرف اجازةً  ّد رفیع: م ّ بن محم میع، عبدالحي ّ ّه الس غفر اللّه له . راجي عفو رب

يه و أحسن إلیھما و و َ    .»إلیه لوالد

جاز در ذيل آن نوشته استدر اينجا اجازه ر ُ    :وايتى پايان يافته و م

ُ الّذي أجازني ـ و ھذه « ُوفّي االُستاد ّم الحرام،  ]كذا[ت ريف، رحمة اللّه علیه ـ لیلة األحد الثّاني من شھر محر ّ خطّه الش

ھور سنة  ُ قابر المشھورة باصفھا١١٣٣من ش َ قبرة من الم َ فن بم ُ ّي ، ثلث و ثلثین و مائة بعد األلف، و د ِست اة ب ّ ن المسم

ّ الكبیر الفاضل موالنا اسمعیل . فاطمة ّد جعفر، ثم ّغیر مالّ محم ّ مات أخوه الص ّالح الزاھد »ره«ثم ّه الفاضل الص ّ ابن عم ، ثم

فن فیھا، و بقي منه ثلث بنین، كما بقى من اُستادي نطنز، من قُرى تار، في قرية ١١۴٢في » ره«موالنا عمادالدين  ُ ، و د

ّل اللّه عمرھم، بعد فوت اُخته فاطمة: ]عبدالحيّ  يعني مالّ [ ّد، طو مالّ أبوالحسن، : و كما بقي من مالّ اسمعیل. مالّ محم

ّدرضا. سلّمه اللّه تعالى ، ابن المرحوم محم ّ ّره العبد األقل ّد علي، تذكرةً لي: حر    .»محم

ّد على تونى در احوال استاد و شیخ ا ّ ديھوكى  جازهاين ھم شرحى بود كه مرحوم مالّ محم اش آخوند مالّ عبدالحي

ھر كرده است ُ    .طبسى و برادرانش نوشته و سپس م

ّ محلّه خانوادگى ما  ّ در آن بخاك رفته قبرستان عمومى پھناور و مھم ّى فاطمه كه مالّ عبدالحي نويسنده اين «مقبرهِ ست

صفوى و سادات خلیفه سلطانى و بسیار بود، كه در آن جمعى از شاھزادگان مقتول  چھارسوى شیرازيھا، يعنى »مقال

َزار اھل علم و. اند بزرگانى ديگر دفن شده ا در اوائل سلطنت پھلوى بخش عظیمى از آن قبرستان و م ّ ايمان را خراب  ام

ّطه   برخى خانه كردند و تبديل به خیابان و پرورشگاه و ورزشگاه و سپس بیمارستان و ھا و غیره نمودند، و اينك محو

ّفات گوناگون باقى مانده استكوچكى شام    .ل حرم و حیاط از آن با تصر

ـ  ٣٢: دانشمندان و بزرگان اصفھان« و» ١٨۶ـ  ١٨٣: تذكرة القبور«: براى آگاھى بیشتر درباره اين مقبره به كتابھاى

كتاب فاطمه، از «و » ٢١٣: ١: تاريخ نايین«و » ٣۵: ١مكارم االثار «و » ۶٠۵  ـ ۶٠۴: گنجینه آثار تاريخى اصفھان«و » ٣٣

ّد ھادى امینى     .رجوع فرمايند» ٧٧٣ـ  ٧٧٢: آثار ملّى اصفھان«و » ۴۴دكتر محم

   

   »ترقیمه پايان نسخه فقیه«

   

ه في آخر ھذا الكتاب، رحمة اللّه « ُ علیه ـ قد فرغ من تسويد نصف ھذا الكتاب المستطاب و قرائته ـ كما أجازه اُستاد

ّدرضا. سنة تسع عشرة و مائة بعد األلف من الھجرة ُ المرحوم المغفور محم ّ صاحبه و كاتبه ابن ره العبد األقل ّ ّد : حر محم

ّ الخراسانيّ  ّوني ّ الت ّقیي ّ الر   .»١١۴۵سنة . علي

   

   »يادداشتى از حاشیه نسخه«
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اين فائده «: مجلسى نقل كرده و در پايان آن گويدمطلبى را به فارسى از مرحوم عالّمه » ...باب دية النطفة«در ھامش 

ّدباقر مجلسى ـ اند  ـ كه در حدود و قصاص و ديات به زبان فارسى تألیف نموده رحمه اللّه از كتاب و رساله موالنا محم

ّت مكان شاه سلطان حسین اة به مدرسه شیخ لطف شھر ذى ٢٠در . براى پادشاه جن ّ ّه، در مدرسه مسم اللّه  الحج

ّونيّ  اللّه رحمة لیهع ـ ّ الت ّد علي    .»ـ نوشته شد، و كتب محم

   

   »يادداشتى ديگر«

   

ھر در «برگ كوچكى در میان نسخه فقیه مشاھده گرديد كه اين مطالب در آن نوشته شده است  ُ با چند گواھى و م

   :»حاشیه

ّت و عصمت پناه فاطمه خانم بنت« ناب شرعى خود گردانید عف َ ّدقُلى بیك  وكیل مطلق و نايب م مرحوم حاجى محم

ّاط، جناب فضائل مآب عالّمي موالنا  ّاخی ّد علی ّدقلى بیك زردوز، را در باب آنكه مبلغ شش تومان  محم داماد مرحوم محم

ّد جعفر بیكا ـ زيد قدره ـ باقى  ّه قیمت خانه كه در نزد عالیقدر ستوده اطوار غنيٌّ األلقابي محم زرى فِضّي از بابت تتم

ّت پناه مزبوره نمايدمانده با اين چند كلمه بجھت وكالتنامه قلمى . زيافت نموده تسلیم موكّل خود يا فرستاده و وكیل عف

ّت باشد   .»١١۴۶سنه . شد تا عندالحاجة حج

ّد«توان گفت كه  ّاى داماد مرحوم محم ّد علی    .باشد» النھاية«ھمین عالم تونى صاحب كتاب » بیك زردوز قلى  موالنا محم

ره الفقیه«یس و شريف نسخه نف َن ال يحضُ ُ م ّه نگھدارى مى» كتاب شود، و چنان  كه اينك در كتابخانه معظمه مرعشی

ّد ّه ماه ذي كه گفتیم تمام آن بخطّ و تصحیح مرحوم مالّ محم ر ُ ّة الحرام جارى   على خراسانى تونى است، در غ الحج

ّس قم، با كمك و ي يكھزار و چھارصد و ارى برادر عزيز ايمانى دانشمند روحانى گرامى آقاى بیست و دو، در شھر مقد

ًا ـ زيارت و به شرح مرقوم بھره برده شد    .حاج شیخ رسول جعفريان اصفھانى ـ جزاه اللّه تعالى خیر

اند، شخصى است كه تملّك خود را به اين صورت در  از كسانى كه پس از كاتب و مالك نسخه، آن را در دست داشته

   :ه استروى برگ يكم نوشت

ّ بن عالءالدين« ّد بن ناصرالدين بن علي ّ محم    .»دخَل في ملكي و أنا الفقیر إلى اللّه الغني

   

ّد على صاحب النھاية    مالّ محم

   »الكواكب«و » الذريعة«و » اعیان الشیعة«در 

   

   :چیزى جز نام سه اثرش نیست» ١، ط ٢۴٧٩: ۴۶اعیان الشیعة «ـ در  ١

» ّ ّد علي ّ الخراسانيّ المولى محم ّوني ّدرضا الت ، و » عالج األسقام و دفاع االالم«: له. بن محم كفاية «فارسيٌّ

ّدين ّة«، و »المتعب    .»النھاية في شرح الھداية النحوي
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را كه در ) ١٠٨۵متوفّى (مرحوم شیخ فخرالدين طريحى » جامع المقال«يك نسخه از كتاب » ٢٨٧ش :  ۵ذريعه «ـ در  ٢

ّه ح ّد نجفكتابخانه حسینی در تملّك  ١١۴٨اند كه بسال   اند، ياد كرده و گفته آبادى در نجف اشرف ديده  اج علیمحم

ّد علي بوده مالّ  ّ الخراسانيُّ في «: محم ّوني ّدرضا الت ّ بن محم ّد علي ُ الشیخ محم َ العالم الجلیل    .»١١۴٨الّتي تملّك

ّد علي ترتیب داده و در آن آگاھیھاى پراكنده را گرد كه عنوانى براى مالّ م»  ۵١١ـ  ۵٠٩: كواكب منتثره اشتراكى«در  حم

ھر او را بر روى نسخه موصوفه  آورده ُ ٌ بأ«: اند  اين چنین نوشته» جامع المقال«اند، سجع م َن لي فخر بحان م ُ نّي له  س

ّد علي. عبدٌ     .»العبد محم

ام«اند كه يك نسخه از كتاب  ـ و در ھمان كتاب و ھمانجا نوشته ٣ ّ ُزھة النواظر و تنبیه الخواطر«يعنى » مجموعه ور را » ن

ّد ابوالقاسم اصفھانى ديده ّد علي حواشى فراوانى بر آن نوشته و ھم گفته  نزد مرحوم آقاى حاج سی اند كه مالّ محم

ّد سند ّد میر... است كه نسخه را با سی ّد مھدى حسینى تفريشى اصفھانى در چندين جلسه   محم ھادى بن محم

ّد على از . به پايان رسانیده است) ١١۵٠(نموده و در نھم ربیع يكم  مباحثه مقابله و و ھم اين عبارت را از خط مالّ محم

   :اند ھمان نسخه آورده

ال  ١۶شرع في مباحثة الجزء الثّاني في يوم األحد « ّ . في محلّة كرك ادوان اصفھان المخروبة بید أھل العدوان ١١۴٩شو

   .»حكومة حاتم ايران ي دولة نادر الدوران وسلّط اللّه علیھم أھل االيمان ف

ا در صفحه » كرك ادوان«دوان، بخطا   اينجا كرك ّ ّد ھادى ياد شده،  ٨٠٢چاپ شده، ام  كرك دوانذيل عنوان میر محم

باشد و آن ـ ھمانند   مى» گُرگ دوان«پیشتر گفتیم كه مقصود . اند  افزوده) كرك وند؟(درست است لكن پھلويش 

ّاغان«    .اند  ھا تغییر نام داده ھاى خاجوى اصفھان بوده، كه پس از آن زمان محلّه ـ از» دب

ّد مھدى بوده و بعدھا خود آنرا به  بھرحال، در اين موضع اخیر نوشته ّت میر محم اند كه نسخه موصوفه ابتدا در ملكی

ّد عل. ديگرى بخشیده است ّد مھدى را از خطّ مرحوم مالّ محم    :اند ى اين چنین نقل فرمودهو ھم اينجا اوصاف میر محم

َلھا« ّد مھدي... قاب ّد السند الحسیب الصالح المدقّق األديب، ابن المرحوم میر محم ّ : مع السی ّد ھادي الحسیني میر محم

ّ أصالً و أ ا و مسكنًا التفريشي ّ مولدً    .»...وفّقه اللّه للعلم والعمل. بًا واالصفھاني

ّد بزرگوار ھمانست كه ذكر     .او در يادداشت شماره ھفتم روى برگ دوم نسخه النھاية گذشت خیراين سی

ّة«يك نسخه از كتاب : گويند» ٣٠۴ش : ٧ذريعه «ـ در  ۴ در كتابخانه آستان قدس رضوى است بخطّ » الحكمة الصادقی

ّد ھادى بن احمد طالقانى با تاريخ  مالّ شود كه   و از اين نسخه و نسخه ديگر در نجف اشرف، معلوم مى ١١٧۵محم

ّد صادق اردستانى متوفّى بسال  به علّت حدوث   نوشته و را مى ١١٣۴حمزه گیالنى تقريرات درس استادش مالّ محم

فتنه افغان آن را ناتمام گذارده تا آن به دست مالّ اسماعیل نامى افتاده و او آن تقريرات ناقص را استنساخ نموده و از 

ّدرضا نامى خواسته  ّد علي بن محم اى برايش بنويسد، او ھم چنین كرده  است كه او آن را تمام كند و ديباچهمالّ محم

   :و در سرآغاز اين رباعى را نوشته است

   !تا چند روى دربدر، اى خسته جگر***اى طالب حكمت، تو ز من گیر خبر 

ا  ّ    شو داخل آن شھر معظّم، از در***خود را برسان بشھر حكمت، ام

ّه«سپس كتاب را     .نامیده و آن را در بیست و ھشت فصل مرتّب گردانیده است »حكمت صادقی
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ّد على بن  به گُمانم: اند فرموده» ذريعه«صاحب  ْ ھمان فاضل خاجويى معروف است و مالّ محم كه مالّ اسماعیل نام

ّدرضا ھمان تونى خراسانى نزيل اصفھان مؤلّف     .»النھاية في شرح الھداية«محم

و در نزد مرحوم  ١١۴٩اند با توضیح اين كه نسخه نجف تاريخش  نیز تكرار كرده» ۵١٠: ثرهكواكب منت«اين سخنان را در 

ّد فرزند آية ّد محم ّدكاظم يزدى بوده، و نسخه آستان قدس را در نزد مرحوم حاج عماد  آقا سی ّد محم اللّه آقا سی

الم فھرستى ديده ّ   .اند، والس

ّه«ديباچه  عبارت    :ستچنین ا» نسخه چاپى. حكمت صادقی

ّ باسماعیل« ّد المدعو ّ ذبیح اللّه محم تفضّل بفضل اللّه الجلیل سمي ُ ا نسخ خلیلي و قرة عیني الم ّ نسخةً من ... و لم

ّم األمر بیده و نال بسعادته، فالتمس عن... السواد المسطور من قبل ّ برضا... فتم د المدعو ّ ّد المعروف : ابن محم محم

ًا ّ نَسب ِعلي ّة... اأن أكتب ديباجةً لھ... ب ّادقی ھا بالحكمة الص ُ یت ّ    .واللّه العالم! ھذا. »...فسم

ّدرضا، قاموسى است در » كنزاللغة«كتاب : اند نوشته» ١٢٠۴ش : ١٨ذريعه اشتراكى «ـ در  ۵ ّ بن محم ّد علي محم

ُركى و به سال   در ھفتاد سالگى مؤلّف نوشته شده و نسخه اصل در يك مجموعه با ١١۵٠لغت فارسى به عربى و ت

   .»١٩٢٠ص «در دانشگاه تھران است بشرح فھرست آنجا  ١١۵٠تاريخ 

اند، و اين با تولّد او در حدود سال  اين شخص را ھمان صاحب النھاية ما دانسته» ١۵٣٣ص : فھرس أعالم الذريعة«در 

   .ـ كه پیشتر گفتیم ـ سازگار نیست ١١٠٠

   

   يادداشت تاريخى ديگر

ّد علي صاحب يكى ديگر از كتابھايى كه در مل ّت مرحوم مالّ محم » نظم الّأللي«اى از كتاب  بوده نسخه» النھاية«كی

خريدارى كرده و ھمان وقت بر روى صفحه چھارم مطالبى درباره زندگى خود به اختصار  ١١۶١است كه در نیمه سال 

   :نوشته، و آن ھنگام ـ بنا بر آنچه در سابق گفتیم ـ حدود شصت و يكسالى داشته است

ّدباقر ك« ّه[تاب سؤال و جواب، از مرحوم موالنا محم ّس سر ّد الھیجى گیالنى ـ از  ]عالّمه مجلسى، قد كه سید محم

ّ كه بسیار خوب كرده  ستن مسائل، والحق ُ ّه، تا آسان باشد ج شاگردان آن مرحوم ـ ترتیب داده است، مثل كتب فقھی

مادى االخرة مِن شھور يكھزار و. است ُ ّ ابن المرحوم  ابتیاع شد در شھر ج يكصد و شصت و يكم، و كتب العبد األقل

ّدرضا َسقط رأسى قريةٌ من قُرى تون و طبس كیلك يقال لھا : محم ّ المشھور بخراسانى، و كان م ّد علي َقهمحم و كان . ر

َ و نزلت آخر عمري  ُ األن اصفھان راسان، و استوطنت ُ و، و كان المحلّة محلّة ]![أوائل تحصیلى بخ ُ ّاغان بمحلّة خاج و قد . دب

ادس عشر من شھر رجب، بتاريخ الفوق، سنة  ّ    .»١١۶١كتب الیوم الس

   :نیز، اين يادداشت را نوشته است

لف مرحوم میرزا مؤمن « تفسیر قاضى از ورثه مرحوم میرھادى، نزد عالیحضرت مخدومى میرزايى میرزا اسماعیل، خَ

ا رساله وقف مدرسه، در نماز. وزير تفنگچى است ا كتاب... شب و ايضً    .»...و ايضً

ا در نوشته ّ ّاغان و گرگ دوان در آن زمان معروف و بر سر زبان بوده است، ام ھاى ديگرى ديده  چنان كه گفتیم محلّه دب

   .نشد
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* * *   

ّد على خراسانى  مجموع آگاھى به اينجا پايان يافت، و پس از » تونى طبسى«ھاى ما از آثار و احوال آخوند مالّ محم

ّه حیات و  خ يكھزار و يكصد و شصت و چھار از اوضاع و احوال آن مرحوم ھیچتاري گونه نشانى در دست نداريم، نه از بقی

َمات و نه از بازماندگانش، و از اين كه روى برگ ششم نسخه  ّھاية«نه از م ُلى اصفھانى در »الن ّد حسین بن امامق ، محم

شود كه در ھمان اواخر سده  ا میرزا كوچك ابتیاع كرده، دانسته مىسال يكھزار و دويستم نوشته است كه آن را از آق

ّد على، وارثانِ او كتابھايش را به فروش رسانیده رور ايام دست به دست  دوازدھم پس از درگذشت مالّ محم ُ اند و به م

الم خیر ختا. گشته تا اين زمان كه ھر يك به شھر و ديارى و گوشه و كنارى منزل گرفته است ّ   .موالس

ّد على روضات   ىسید محم

١/١٢/١٣٨٠  

   آگاھى تازه

  »٨٣ص . روضة المؤمنین«درباره نسخه 

   

  :آمده است» ش ١٣٨۴، تھران، ١٣٠: المعارف بزرگ اسالمى ھاى خطّى مركز دائرة  فھرست نسخه«در جلد دوم 

ّدرضا خراسانى تونى كه در ديباچه مى. فلسفه عملى. فارسى. روضة المؤمنین« ّد على بن محم ترجمه : گويد از محم

  »...المؤمنین نگاشته است به نام روضة) ق ١١٣٠(چھل حديث است كه در 

ّال  است كه آن را در ) ٧۵٣شماره (، داراى پنجاه برگ و چھارمین رساله مجموعه )١٢٣۵(تاريخ كتابت نسخه ماه شو

ّ بحر مناقب درويش برھان، و ترجمه فارسى : اند، و سه ديگر شناسانده) فھرست ٢٨٧ص ( ر ُ اصول دين بزبان تركى، و د

  .نفحات الالّھوت است

ّه ذى   ١۴٢٧القعدة  غر

١/٩/١٣٨۵  

   

  

  

  

حاذاتِ خیابانى كه در قديم معروف به » شرقى ـ غربى«اى است  ـ در نزديكى چھارسوى شیرازيھاى ما كوچه[1]١ ُ به م

ُشك«مطلق يا » خیابان« گرديده، و آن كوچه از » طالقانى«اينك  و» شاه«و بعد » خوش«بوده و سپس » خیابان خ

   .شھرت داشته و دارد» قُلى بیك  كوچه على«ديرباز به 

  .وده و بسبب آن بنام او خوانده شده استتوان گفت كه مسكن و مأواى جديداالسالم در ھمین كوچه ب مى
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ّه ـ از خوانسار اِعراض نموده و به اصفھان ھجرت  در اواسط سده سیزدھم ھجرى قمرى كه نیاكان گرامى ما ـ بالمر

كنى گزيدند، يكى از چھار برادر بزرگوار يعنى آية ُ اللّه العظمى   كردند و ھمگى در ھمین محلّه چھارسوى شیرازيھا س

ّد ھاشم آقا میرزا  ّد محم ّه«سی ّس سر قلى بیك منزلى اختیار فرمود و چند باب خانه آن مرحوم و  در كوچه على» قد

  .فرزندان و فرزندزادگان گرامى تا اين اواخر در ھمان كوچه قرار داشت

ّت واالى خود ّت مطلق، به ھم داد معظمى در امت  مسجدرط آقاى بزرگوار، سالیانى پس از استقرار در اينجا و مرجعی

ھمان كوچه به طرف چھارسو و مابین كوچه و خیابان ياد شده احداث فرمود كه به نام خود ايشان معروف و مشھور 

   .پرداختند  نمودند و به وعظ و ارشاد مى  گرديد و خود و بازماندگان ايشان بیش از يك قرن در آن اقامه جماعت مى

ّد ھاشم  ّد محم در نجف اشرف ) ١٣١٨(در خوانسار متولّد شده و در ) ١٢٣۵(سال به » اعلى اللّه مقامه«آقا میرزا سی

السالم در  مزار ايشان و چند تن فرزندان و اعقاب و ارحام ـ از جمله والد و نیاكان اين ضعیف ـ در وادى. وفات يافت

ُقعه    .علیھم أجمعین اللّه رضوان. اى مخصوص قرار دارد  ب

   .»٢٨٨: و تعلیقات آن ۵١: دستور شھر ياران«ـ راجع به بازى گرگ دوانى رجوع فرمايند به كتاب [2]١

   .دياد ش ٢ش  ١٩٣ـ در يادداشت روى برگ [3]١

   .ـ آگاھى تازه در خصوص نسخه شماره سوم را در پايان مقال مالحظه فرمايند[4]١

  

  

 


