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  همقدم

رسيدم. در ايرج افشار به خدمت استاد  1388روزي در شهريور ماه سال 
، نياي فر شهر يزدابوجع اي در احوال امامزاده نسخهآن مجلس ايشان از وجود 

به  سخندر كتابخانة مجلس شوراي اسالمي آن سامان  بزرگ سادات عريضي
نسخه عكس آن آن كتابخانه، ارجمند و همكاران  ءاولياكه  فرمودندميان آوردند و 

. ايشان نيز در كمال سخاوت كه شيوة هميشگي آن اند در اختيار ايشان نهادهرا 
و نسبت به تصحيح آن  بخشيدند ندة اين سطورنگاراستاد فقيد بود، آن را به 

. از آن پس همواره تصحيح و چاپ اين اثر را در سر داشتم. ليكن توصيه فرمودند
به لطف  و يافتمتوفيق  رامبدين  1391تا در بهار سال  ،كمتر مجال آن دست داد

جلد  فشار براي چاپ دردكتر محمود ابنياد موقوفات انتشارات  بزرگواراولياي 
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شود، در  شر ميتاي ايرانشناسي كه به ياد آن استاد فرزانه منيست و يكم پژوهشهب
  . نظر گرفته شد

ايران  وهميت جايگاه مذهبي و اجتماعي سادات علوي در جهان اسالم ا
وسيعي از مناسبات و جنبشهاي اجتماعي در جهان  باعث گشته است تا طيف

مساجد  مدارس و نقش بارز از  گذشته مزبور حول محور ايشان صورت پذيرد.
 و مزارات ايشان سادات ارادت به مذهبي شهرها، فكري و در تمركز حيات جامع

 گونة ديگري از ،اي از عاليق و عواطف مذهبي مردم نماد برجستهبه عنوان 
 رقم زد. امامزادگان مزار يعني جوامع اسالمي در حيات مدني را نهادهاي ديني

گيري شاخة مهمي از ادبيات اسالمي  ي در شكلاين مسأله خود تأثير بسزائ
  شتمل بر كتب انساب و مزارات داشته است.م

اقامت سادات در جاي  عوامل گوناگون مذهبي، اجتماعي و سياسي در 
جاي ممالك اسالمي و احياناً تبديل مزار ايشان به يك كانون مذهبي و زيارتگاه 

ق نگارش كتب انساب و مزارات اين مسأله عالوه بر رون مردم مؤثّر بوده است.
حيات  ساختار ت آن دراهمي بنا بر نيز ، امروزهسادات در طول دوران اسالمي

شناسي و ايران بخشي از پژوهشهاي نوين فكري و اجتماعي جوامع اسالمي
  را به خود معطوف داشته است. شناسي اسالم

ذب واليت يزد نيز در مقاطع مختلف تاريخ دورة اسالمي به لحاظ ج 
 در اين ميان امامزاده ابوجعفر اي دارد. جايگاه برجسته هائي از سادات علوي طيف
 (ع) صادق  ريضي بن امام جعفرع بن علي شعراني  بن احمد بن عبيداهللا بن علي محمد

بزرگترين امامزادة يزد به  است،مشهور به امامزاده جعفر كه در افواه مردم يزد 
 الدين يزدي از مشاهير سادات يزد چون سيد ركنچنان كه برخي  .رود شمار مي
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از نوادگان وي  ق)733(متوفي الدين فرزندش سيد شمس و ق)732(متوفي
اين امامزاده موجب شده تا تواريخ  يزد چون تاريخ يزد جعفري ،  تاهمي اند. بوده

كاتب و جامع مفيدي هر يك جزئي از مطالب خود را به  احمدتاريخ جديد يزد 
 در ميان پژوهندگان دورة معاصر نيز وي و مزارش اختصاص دهند. لشرح احوا

اكبر  و علي 3زاده مهدي حر ، محمد2، حسين مسرّت1مرحوم استاد ايرج افشار
  اند. به پژوهش و تأليف آثاري در اين باب دست يازيده 4سليميان شير

اثري كه اكنون در صدد معرّفي آن هستيم جزئي از يك مجموعة خطّي 
باشد. اين نسخه در  مي  8867ق به كتابخانة مجلس شوراي اسالمي به شمارة متعلّ

باشد. نسخة  برگ مي 152جزء متفاوت در قالب  37و شامل  8/18×4/12ابعاد 
هاي مختلف مربوط به  اي با كتابت مذكور مجموعة اوراق و رسايل پراكنده

خطّي هاي دهم تا سيزدهم هجري بوده كه به صورت يك جلد كتاب  سده
هجري شمسي توسط كتابخانة مجلس از مرحوم  1344صحافي شده و در سال 

  .5ابتياع شده است ةسيد محمد مشكو
اي  ب) متضمن رساله27ـب36هجدهمين جزء از نسخة مزبور در اوراق ( 

كوچك موسوم به صحيفة جعفري در احوال امامزاده ابوجعفر يزد در پنج صحيفه 
سخ تحريري بد و بسيار مغلوط با سطوري متفاوت كه است. اين رساله به خطّ ن

سطر در نوسان است، در حدود اواخر سدة دهم يا اوايل سدة  25تا  19ميان 
يازدهم هجري استنساخ شده و بخش عمدة آن از انجام افتادگي دارد به طوري 

رغم  كه تنها مقدمه و قسمتي از صحيفة  اول را داراست. استنساخ اين نسخه علي
ن كه ظاهراً بيش از چند دهه با تاريخ تأليف فاصله ندارد، ليكن با توجه به دامنة آ

كم با دو يا چند واسطه نسبت به نسخة اصلي صورت  اغالط فراوان آن بايد دست
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دقّتي كاتب و قلّت بضاعت ادبي وي سهوهاي زيادي را  گرفته باشد و يا آن كه بي
  در استنساخ آن به بار آورده است. 

  

  اليه رساله : ؤلّف و مهديم

 962ق) به سال 930-984رسالة مزبور در روزگار شاه طهماسب صفوي ( 
توسط شخصي از سادات نوربخش بنام محمد بن ناصرالحقّ بن سعد الحقّ بن 
محمد حسيني كاظمي تأليف شده است. مصنّف عالوه بر ذكر تاريخ تأليف اثر، 

نيز » طاهر«ه و در خالل آن از تخلّص خود، ماده تاريخ آن را نيز به نظم درآورد
مورد » سيد«. همچنين در دو قطعه از اشعارش، خود را با عنوان 6ياد كرده است

.   نويسنده رسالة خويش را به شاه نعمت اهللا يزدي 7خطاب قرار داده است
هاي مشهور سلسلة ديگري از سادات حسيني يعني  ق) از چهره971-912(

ق) تقديم كرده و كار تأليف آن را بنام او 731-834اهللا ولي(دودمان شاه نعمت 
به انجام رسانده است و در خالل مقدمة خويش بر اين رساله قطعه شعري نيز در 

. با توجه به آن كه شاه نعمت اهللا يزدي داماد شاه 8مدح وي سروده است
ق) و همسرخواهر شاه طهماسب بوده و برحسب مندرجات 907-930اسماعيل(

 9موجود در مسجد شاه طهماسب يزد 969فرمان سنگي پادشاه اخير مورخ 
توان حدس زد كه مؤلّف  منصب وزارت و داروغگي آن ديار را داشته است، مي

اليه اثر حاضر، شاه  صحيفة جعفري از مالزمان و خادمان وزير وقت يزد و مهدي
  اهللا يزدي بوده است.  نعمت

ر مضامين گوناگوني داشته و به تاريخهاي هر چند ديگر اجزاي نسخة مزبو
ويكم نسخه يعني  ام و سي هاي سي مختلفي تعلق دارند، ليكن در اين ميان رساله

����  ترتيب«تلخيص رسالة ب) مشتمل بر  52 –ب 108» (ةالمختصر بالرّوا«
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ب) هر دو 108 –ب 117» (منتخب الرّجال لابن داود«عالمة حلّي و » االقوال 
د بن علي شريف بغدادي از علماي سدة دهم كه ظاهراً به خطّ مؤلّف تأليف محم
اند با توجه به ارتباطي كه مؤلف مزبور با  هجري نوشته شده 959در سال 

اند.  اليه رسالة صحيفة جعفري، شاه نعمت اهللا يزدي داشته حائز اهميت مهدي
مسر شاه نعمت ق) ه971آگاهي ما از اين نكته به وقفنامة خانش بيگم (متوفي 

يعني يك  963گردد. تاريخ تدوين وقفنامة مذكور مربوط به سال  اهللا يزدي باز مي
  سال پس از تأليف صحيفة جعفري است.

اين وقفنامه به لحاظ تاريخي حائز اهميت فراواني است زيرا  مضامين آن  
با سجلّات اشخاص بزرگ و سرشناسي چون برادر و خواهر صاحب وقفنامه 

ه طهماسب صفوي و مهين بانو مشهور به شاهزاده سلطانُم (متوفّي يعني شا
اهللا يزدي و همسر شاه اسماعيل  بيگم و شاه نعمت ق)، پري پيكر دختر خانش969

ق)، 940 ق) فرزند شيخ علي محقّق كركي (متوفّي993ثاني، شيخ عبدالعالي (متوفّي
 920يرازي (مقتول ق) فرزند مير سيد شريف ش973مير سيد شريف باقي (متوفّي

الدين  ق)، حكيم نور973اصفهاني (متوفّي محمد صدرحسيني  الدين  ق)، ميرتقي
الدين علي شريف قاري  محمد كاشي از اطباي دربار شاه طهماسب، موالنا عماد

(متوفّي  مير صدرالدين محمداسترابادي معلم مهين بانو خواهر شاه طهماسب، 
نيز و  ق) 949(متوفّي  دشتكي شيرازي منصور الدين ق) فرزند امير غياث976

محمد بن علي شريف بغدادي از مؤلفان و كاتبان دو جزء از مجموعة خطي مورد 
     .  10بحث ما، تأييد و گواهي شده است

از احوال مصنّف صحيفة جعفري اطالع روشني در دست نيست. جز اين 
في بافقي در خالل ذكر كه با توجه به نامش از سادات نوربخش بوده است. مستو
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احوال سادات يزد، از حضور نوادگان نياي بزرگ سلسلة طريقت نوربخشيه، سيد 
ق) در آن واليت از جمله ميرزا محمد تقي فرزند شاه 795-869محمد نوربخش(

عباس  در ايام سلطنت شاه 1065كه از سال  11الدين نوربخشي ياد كرده حسام
داري و نظارت بيوتات تيول عاليجاه  يولق) براي چندي به ت1052-1077ثاني(

. هر چند كه صاحب جامع مفيدي 12سلطنتي در بعضي محالت يزد اشتغال داشت
از سوابق اقامت سادات نوربخشي در يزد پيش از روزگار خويش در سدة يازدهم 
سخني نگفته است، اما به واسطة تأليف صحيفة جعفري به دست يكي از افراد 

حسين  مير شود. قاضي در سدة دهم، اين مطلب استنباط مياين خاندان در يزد 
ق) كه در اواخر سدة نهم و اوايل سدة دهم منصب قضاوت 910ميبدي (مقتول

اي خطاب به يكي از بزرگان كه از درويشان نوربخشيه بوده،  يزد را داشته، در نامه
رابطة واسطة ازدواج قلب و «از ايشان تحت عنوان سلسلة مقدسي نام برده كه 

. ليكن اقوي دليل بر اين نكته گزارش سام ميرزا صفوي از 13»امتزاج روح است
است كه از وي » نصيبي«جد صاحب صحيفة جعفري، امير سعدالحقّ متخلّص به 

در ميان شاعران سيادت تبار سدة دهم ياد كرده و نسبت به تعلّق وي به سادات 
  . 14نوربخشي و توطّنش در يزد تصريح كرده است

الحقّ در وسط  ؤلّف صحيفة جعفري نيز خود اذعان دارد كه جدش سعدم
باغچة بقعة محمودية زنگيان در جنب مزار زنگيان از مزارات مشهور يزد مدفون 

دارد كه ماجراي به خواب ديدن امام علي بن  . همچنين بيان مي15گشته است
 المحسن ضة�� ةبن سعدالحقّ در صفّة بقع الرّضا(ع) توسط پدرش ناصرالحقّ موسي

  930در زير قرية تفت به قرب خان هدشيان، انگيزة احداث آن صفّه به سال 
هاي امام هشتم در يزد  گشته است كه به ظنّ وي از جمله مواضع عبور يا قدمگاه
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در حين عزيمت ايشان به خراسان بوده است. چنان كه مصنّف در وصف عمارت 
  .16است مزبور و ماده تاريخ آن ابياتي سروده

به هر تقدير نگارش اين رساله به دست محمد بن ناصرالحقّ نوربخش و 
تقديم آن به شاه نعمت اهللا يزدي همسر شاهزاده خانم صفوي، خانش بيگم، در 

اللّهيان  با توجه به نوع مناسبات ميان نوربخشيان با صفويان و نعمت 962تاريخ 
نوزده سال پيش از اين تاريخ به اي شايان توجه و در خور تأمل است. زيرا  نكته

شاه طهماسب كه پس از قتل مظفّر سلطان گيالني همسر سابق خانش  943سال 
الدين  بيگم در صدد تعيين همسر مناسب ديگري جهت وي بود، شاه قوام 

نوربخش از بزرگان اين دودمان در ري را براي اين منظور نامزد نمود. ليكن شاه 
. اين مسأله رنجش شاه طهماسب و اخذ 17متناع نمودالدين از پذيرش آن ا قوام

در قلعة النجق به اتّهام دست  944الثّاني سال  اموال و حبس وي را در جمادي
ق)، مداح پدر شاه نعمت اهللا يزدي، 925(مقتول 18داشتنش در قتل اميدي طهراني

ق) وكيل نفس نفيس همايون شاه 920الدين عبدالباقي يزدي (مقتول امير نظام
. پس از اين واقعه خانش 19سماعيل و از مقتولين جنگ چالدران، به دنبال داشتا

بيگم به عقد شاه نعمت اهللا يزدي درآمد. بنابراين صحيفة جعفري بر خالف تقابل 
پيشين، نمودي از تعامل و مناسبات حسنه ميان طريقت نوربخشي با طرايق نعمت 

  دهد. اللّهي و صفوي را پيش روي ما قرار مي
  

  اختار اثر: س

همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد صحيفة جعفري در قالب پنج صحيفه 
تدوين شده است كه نسخة حاضر تنها دربردارندة  مقدمه و بخشي از صحيفة 
اول است. متأسفانه نسخة ديگري از اين اثر براي تكميل اجزاي ساقط شدة آن 
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به انعكاس احوال شناخته نشده است. مصنّف در مقدمة خويش ضمن اذعان 
امامزاده جعفر و مزار وي در تاريخ يزد جعفري در روزگار شاهرخ تيموري در 

، عدم نگارش اخبار عمارات و تعميراتي كه پس از تاريخ مزبور براي  845سال 
مزار اين امامزاده صورت پذيرفته را خاطر نشان ساخته است. خاصه آن كه بنابر 

ساماني به يمن توجهات  چندي پريشاني و بياظهار وي مزار امامزاده پس از 
. در واقع 20مخدوم او شاه نعمت اهللا يزدي شاهد نهايت رونق و آباداني بوده است

صاحب رساله  اين مسأله را انگيزة اصلي خويش از تأليف صحيفة جعفري 
قلمداد كرده است تا دامنة توسعة مزار امامزاده و الحاق اجزاي جديد بدان را بعد 

ليف تاريخ يزد جعفري در اواسط سدة نهم تا زمان خود در اواسط سدة دهم از تأ
توان گفت كه صحيفة جعفري بعد از تاريخ يزد جعفري و تاريخ  . مي 21نشان دهد

اي است كه ناظر بر جزئي از  ترين اثر شناخته شده جديد يزد احمد كاتب، قديم
  باشد. احوال تاريخي يزد مي

تاريخ يزد جعفري پنج سال پيش از درگذشت  وي با بيان اين نكته كه 
كوكب «شاهرخ به رشتة تحرير در آمده، از شخصيت اين سلطان تيموري با قيد 

تواند بيانگر خرسندي باشد كه  كه مي 22ياد كرده است» درخشان وجود با جود
مردم يزد بعد از گذشت بيش از يك سده از روزگار رونق و رفاه شاهرخ در 

اند. چنان كه مأخذ نامبردة صاحب رساله و نيز تاريخ  ود داشتهخاطرة تاريخي خ
اي چون روزگار شاهرخ، شاهد  جديد يزد نسبت به آن كه يزد در هيچ دوره

  .23آباداني و آسايش نبوده است، تصريح دارند
اي به احمد كاتب و اثرش ديده  هر چند در نسخة موجود هيچ اشاره

مندي  وجود در متن، ترديدي در بهرهشود، ليكن وجود قرائن فراوان م نمي
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گذارد. زيرا وي در  نوربخش از تاريخ جديد يزد در تصنيف اين اثر باقي نمي
شود و امكان  اي موارد، مطالبي را ذكر كرده كه در تاريخ يزد جعفري ديده نمي پاره

رغم  اخذ آنها تنها از طريق تاريخ جديد يزد ميسر بوده است. از جمله آن كه علي
به عنوان تاريخ وفات امامزاده جعفر، وي نيز تعارض  424فاق منابع بر سال اتّ

تاريخي احمد كاتب مبني بر ذكر تاريخ مزبور همراه با تصور تقارن مهاجرت 
ستيزي متوكّل عباسي  امامزاده ابوجعفر به يزد با روزگار سياست علوي

جعفري وجود ندارد  . اين نكته در تاريخ يزد24ق) را تكرار كرده است247(مقتول
كه هفده سال پس از تاريخ يزد  862و نخستين بار در تاريخ جديد يزد به سال 

جعفري و دقيقاً يكصد سال پيش از صحيفة جعفري به نگارش درآمده، ذكر شده 
. اين در حالي است كه نوربخش حكايت مهاجرت امامزاده را با استناد به 25است

نابراين ظاهراً وي در ذكر منبع خود دچار . ب26كند قول تاريخ جعفري نقل مي
سهوي آشكار شده و مطالبي كه در واقع از احمد كاتب به عاريت گرفته، به 

  جعفري منتسب ساخته است. 
ترديد نوربخش نام امير اوجش حاكم وقت يزد را كه امامزاده  همچنين بي 

جعفري تنها   ابوجعفر در پناه او قرار گرفت، از احمد كاتب برگرفته است. زيرا
به ذكر عنوان مطلق والي يزد بسنده كرده و از امير اوجش نامي نبرده است. چنان 
كه مستوفي بافقي نيز صد و بيست سال پس از اين، در اخذ نام  امير اوجش  و 
ديگر جزئيات احوال امامزاده ابوجعفر از تاريخ جديد يزد احمد كاتب اذعان 

  . 27دارد
رغم يادكرد نوربخش از تاريخ يزد جعفري،  ليدر مجموع بايد گفت كه ع

وي تبيين احوال امامزادة مذكور و شرايط تاريخي كه وي را به يزد رهنمون 
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ساخت، بيشتر بر اساس طرحي كه احمد كاتب در تاريخ جديد يزد ترسيم نموده، 
به انجام رسانده است. ليكن در اين راه دست به ابداعات و تغييرات در خور 

ق) در بدو 136ه است. چنان كه وي خشونتهاي ابوالعباس سفّاح (متوفيتأملي زد
تشكيل خالفت عباسي عليه امويان مغلوب مبتني بر قتل عام آنان و سفرة طعام بر 

شمرد و براي  اجساد آنان گستردن را جزو مظالم عباسيان نسبت به علويان برمي
  .28جويد بهره ميتبيين بيشتر آن از احساسات و قريحة شاعرانة خود نيز 

نوربخش در تصنيف اين اثر با در پيش گرفتن شيوة نگارش و نثر مصنوع 
مرسوم آن روزگار، به قول خويش وظايف علم انشاء و لطايف اين فن را در 

اي از  همچنين بخش قابل مالحظه .29تدوين اين اثر مسلوك و معمول داشته است
ن موضوع به ويژه در مورد اشعار موجود در متن، سرودة شخص مصنّف است. اي

آن دسته از اشعاري كه در متن در مدح و احوال امام علي بن موسي الرّضا (ع)، 
جعفر، شاه نعمت اهللا يزدي و نيز ابياتي كه در ماده تاريخهاي رساله  امامزاده ابو

سروده شده، آشكار است. به ميزان كمتري نيز اشعاري از ديگران مانند 
و از ديوان منسوب  32حسين ميبدي مير ، قاضي31شيرازي، حافظ 30گنجوي نظامي

شود. خمسة نظامي گنجوي تنها اثري است كه عالوه  ديده مي 33به امام علي (ع)
بر تاريخ يزد جعفري در متن حاضر از آن نام برده شده است. البته آن هم در 
قالب سنّت معارضات و مفاخرات ادبي سخنوران عصر صفوي مبني بر تفضيل 

بر اسالف كه طي آن مصنّف، رسالة خود را كه به نيت پنج تن آل عبا در خويش 
اي يافته كه گوئي نوربخشِ پنجة آفتاب  پنج صحيفه تدوين ساخته، پنجه يا خمسه

  .34و خمسة نظامي است
از پنج صحيفة رساله، صحيفة اول آن كه تنها جزء باقي ماندة آن است به   
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رايند تاريخي ورود وي به يزد و درگذشت او در جعفر و ف ذكر احوال امامزاده ابو
آن سامان اختصاص يافته است. اين جزء به عالوه جزئيات ديگري را چون نسب 

هاي آن حضرت  امامزاده ابوجعفر، ماجراي عبور امام هشتم در يزد و ذكر قدمگاه
در آن واليت در خالل عزيمت به خراسان، حكايت شفاي برادران تمغاگر زنگي 

ام فُرط به دست آن امام و تبديل مزار زنگيان به زيارتگاه مردم و احداث در حم
محمود ميبدي موسوم به  الدين برخي عمارات جديد در آن مزار به دست اميرغياث

هاي دوم تا  صحيفه 35در خود جاي داده است. 899محمودية زنگيان در سال 
ه ترتيب به ذكر چهارم نيز آن چنان كه در فهرست مطالب رساله قيد شده، ب

اعقاب امامزاده ابوجعفر، توصيف مزار و عمارات وابسته و بنّايان آن، ذكر اوقاف 
امامزاده و واقفان و متولّيان آن اختصاص داشته و سرانجام صحيفة پنجم مشتمل 
بر بيان مرمت و تعميرات مزار امامزاده در روزگار حيات مؤلّف و مخدومش شاه 

ت. بنابراين صحايف اخير ظاهراً دربردارندة اطّالعات و نعمت اهللا يزدي بوده اس
جزئيات در خور توجهي بوده است و مفقود شدن آنها از نسخة حاضر ضايعة 

  تأسف برانگيزي است.
چنان كه نوربخش در خالل مطالب صحيفة اول، تفصيل اوالد امامزاده 

باني عمارات  محمود ميبدي الدين غياث ،  نسب امير36جعفر را به صحيفة دوم
و نيز نسب سادات قرية تورانپشت را  37جديد مزار زنگيان را به صحيفة چهارم

در ناحية قُهستان يزد كه اسناد قدمگاه منسوب به امام رضا (ع) در اين قريه را در 
حوالت كرده است. چنين اخباري در تواريخي  38اند، به صحيفة دوم دست داشته

شود. وي همچنين وجه تسميه و سبب اطالق  شناسيم ديده نمي كه از يزد مي
  .39به يزد را به صحيفة سوم مؤكول ساخته است» دارالعباده«عنوان 
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از جمله نكات شايان توجه در اين اثر انعكاس پر رنگ شخصيت امام  
(ع) در خالل شرح احوال امامزاده ابوجعفر است. اين موضوع از همان آغاز  رضا 

كه مزين به ذكر سالم و ثناي امام هشتم گشته، رخ » بسمله«رساله پس از ذكر 
نموده است. نوربخش به نوعي در پي استنباط اين نكته است كه حضور امامزاده 
ابوجعفر در يزد به پيروي از سيرة آن حضرت در عزيمت به خراسان كه در ميانة 

و گويا قائل به آن است كه  40مسير آن سرزمين قرار داشته، حاصل شده است
 آناقامت امامزاده ابوجعفر در يزد به مثابه جانشيني و نمايندگي امام هشتم در 

 قصد به را يزد چون امام آن نويسد مي كه طوري به است. يافته تحقّق سامان

  .41خواند سامان آن به خويش جاي به را ابوجعفر امامزاده گفت، ترك خراسان
واريخ مشهور يزد سابقه رسد كه اين سخن نوربخش كه در ت ليكن به نظر مي

ندارد، ناظر بر نوعي تعبير عارفانه و پيشگويانه است كه مصنّف آن را به امام رضا 
كند. زيرا وي در اين كه علي عريضي فرزند امام جعفر صادق  (ع) منسوب مي

(ع) نياي بزرگ امامزاده ابوجعفر، معاصر امام هشتم بوده اذعان داشته و روايتي از 
  .  42كند يلت و دانش وسيع وي در علم حديث ذكر ميآن حضرت در فض

نوربخش به موازات آن كه كمال ارادت خويش را به ساحت امام هشتم و 
نمايد، تلويحاً در پي تبيين پيوند معنوي طريقت  امامزاده ابوجعفر ابراز مي

ويشي و طريقت نوربخشيه با آن امام نيز برآمده است. به طوري كه سلسلة در
جدش امير سعدالحقّ را به ابو محفوظ معروف بن فيروز كرخي از مشايخ صوفيه 

. اين نكته از آن جهت حائز اهميت است 43رساند در اواخر سدة دوم هجري مي
الرّضا (ع)  يافتة امام علي بن موسي كه اهل طريقت، معروف كرخي را پرورش
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م آورده و نزد آن امام سخت عزيز و اند كه به دست ايشان اسال قلمداد كرده
  . 44ستوده بوده است

به هر تقدير توجه ويژة نوربخش به امام هشتم و كوشش او براي ايجاد 
پيوندي استوار ميان اقامت امامزاده ابوجعفر در يزد با حركت تاريخي آن امام به 

از  خراسان و عبور ايشان از يزد، موجب شده تا اخبار مربوط به گذر آن امام
واليت مزبور در صحيفة جعفري با تفصيالت و جزئيات بيشتري نسبت به ساير 

مندي از نثري  تواريخ يزد منعكس شود. اين مسأله و نيز اهتمام نوربخش در بهره
مصنوع و آكندن آن به اشعاري كه اغلب زائيده طبع شخص اوست، موجب گشته 

هاي رضوي يزد كه  چون قدمگاهتا حكايات امام هشتم و امامزاده ابوجعفر در يزد 
نظيري است، ماجراي ديدار آن حضرت با  واجد نكات تاريخي ارزشمند و بي

برادران زنگي، كيفيت عزيمت مخفيانة امامزاده ابوجعفر به يزد، اقامت وي در 
اوجش حاكم يزد  دكان آهنگري در حالتي ناشناس، حكايت به خواب ديدن امير 

هي يافتن وي از حضور امامزاده ابوجعفر در آن دكان پيامبر اكرم (ص) را و آگا
  آهنگري و استمالت از او، صورت جذّاب  و دلپذيري يابد.

در اين بين، تفاوت موجود در برخي جزئيات ماجراي مالقات امام رضا 
به عالوة فقدان ذكر نام و  46با روايت نوربخش 45(ع) با زنگيان در جامع مفيدي

رغم تصدي  يانگر آن است كه مستوفي بافقي علياحوال وي در اثر مزبور ب
از نوربخش و رسالة  1081تا  1077استيفاي موقوفات يزد در خالل سالهاي 

توان گفت كه اين ماجرا  اطّالع بوده است. بنابراين مي صحيفة جعفري وي بي
جزو حكايات افواهي در ميان مردم يزد بوده است كه نوربخش و مستوفي بافقي 

يخ متفاوت و با اختالفاتي در نحوة بيان آن به ثبت و ضبط آن در دو تار
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اند. از آنجائي كه تاريخ يزد جعفري و تاريخ جديد يزد فاقد اين حكايت  پرداخته
كم قريب به  هستند، صحيفة جعفري را بايد قديمترين منبعي دانست كه دست

كرده  صد و بيست سال پيش از مستوفي بافقي به ذكر حكايت مزبور مبادرت
  است.

  
  سهوهاي تاريخي نسخه : 

هائي از سهوهاي تاريخي آن  پيشتر در خالل بررسي ساختار اثر به نمونه 
اشاره گرديد. از ديگر سهوهاي در خور تأمل نسخه در ضبط معادل تقويم 

شود كه  خورشيدي تاريخ تصنيف اثر در ميان فهرست صحايف آن ديده مي
ه از كاتب آن سر زده است. چنان كه سال رود، ضمن استنساخ نسخ تصور مي

(اربع و خمسين و ثمانمائه) و مقارن سال تُركي   854قمري برابر تاريخ  962
موافق  962. در اين كه سال 47ئيل (سال خرگوش) قلمداد شده است توشقان
با هيچ يك از تاريخهاي رايج  854. ليكن رقم 48ئيل بوده، ترديدي نيست توشقان

جاللي  476قمري موافق  962ران آن روزگار سازگار نيست. سال و متداول در اي
 1866يزدگردي و  924هجري شمسي)،  934(بر مبناي تقويم امروزين، 

كه به هيچ روي درست   854اسكندري بوده است. بنابراين در اينجا  ضبط رقم 
ر اي از رقمي بوده كه مانند بسياري از ديگ نمايد، ظاهراً صورت تصحيف شده نمي

اغالط نسخه از كاتب نسخه سر زده است. اين تاريخ به احتمال در اصل سال 
جاللي(ست و سبعين و اربعمائه) بوده است. چنان كه هفتاد سال شمسي  476

پيش از اين نيز قاضي مير حسين ميبدي تاريخ فراغت از تأليف شرح ديوان 
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ري قمري برابر هج 890منسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) را سال 
  .49جاللي ضبط كرده است 406با 

از ديگر نكات نادرست تاريخي در صحيفة جعفري كه در عين حال از 
هاي متعدد داللت كننده بر استفادة نوربخش از تاريخ جديد يزد  جمله نشانه

هاي  عباس و ذكر زمينه باشد، آنجاست كه وي در ضمن بيان برآمدن دولت بني مي
ق) را در ميان داعيان عباسي 65يان، نام سليمان بن صرد (مقتولتاريخي كوچ علو

ق) ذكر كرده 137ق) و ابومسلم مروزي (مقتول136مانند سليمان بن كثير (مقتول
  گمان نوربخش آن را از احمد كاتب اخذ كرده است. . سهوي كه بي50است

وي همچنين تحت تأثير تاريخ جديد يزد، خروج زيد بن علي 
كوفه را كه همچون احمد كاتب به غلط وي را زيد بن يحيي  ق) در121(مقتول

ناميده، دليل غضب متوكل عباسي بر علويان و تعرّض وي نسبت به حرم امام 
  . 51حسين بن علي (ع) قلمداد كرده است

به عنوان  410رغم آن كه با اقتباس از احمد كاتب از سال  نوربخش علي
برد، آن مقطع تاريخي را مقارن ايام  ام ميتاريخ عزيمت امامزاده ابوجعفر به يزد ن

منصور  ق) و تعيين يزد به سيورغال ابو429 – 455سلطان طغرل سلجوقي (
خواند كه بنا بر اظهار وي امير اوجش به واسطة امير ديلمي  عالءالدولة ديلمي مي

. اين در حالي است كه ظهيرالدين ابو 52اخير به امارت يزد گماشته شده بود
امرز عالءالدولة ثاني فرزند ابوجعفر عضدالدين عالءالدوله محمد منصور فر

كاكويه بن دشمنزيار، باني ديالمة آل كاكوية يزد، پس از وفات پدر در حدود سال 
به امارت اصفهان رسيد و سپس امارت يزد را در عوض امارت اصفهان به  433

سلطان سلجوقي جعفر از  يعني نوزده سال پس از وفات امامزاده ابو 443سال 
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. اين مسأله بايد از ابداعات شخص نوربخش باشد. 53مزبور دريافت داشت
مستوفي بافقي امير ديلمي معاصر امامزاده ابوجعفر و مخدوم امير اوجش، حاكم 

  . 54ق) خوانده است366 -387يزد را ، فخرالدولة ديلمي (
  

  روش كار :

صحيفة جعفري گو  همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، نسخة موجود از 
اي ناقص و مغلوط است، ليكن تنها نسخة شناخته شده از اين اثر  اين كه نسخه

نقطه و گاه كلماتي با  است. وجود اغالط فراوان، خط ناخوش و كثرت كلمات بي
ها و  افتادگي هاي زائد و نادرست و نيز برخي زوائد،  ها و دندانه نقطه

  نمود.  متعددي در خواندن نسخه ايجاد مي هاي ناروا، دشواريهاي نويسي پيوسته
در مجموع ساختار كلّي كتابت نسخه بيانگر عدم دقّت نظر كاتب در 
استنساخ آن است. ليكن وي با كتابت خود از اين اثر تا زماني كه  نسخة ديگري 
از آن به دست نيامده، تنها واسطة دسترسي ما به اين رسالة ارزشمند گشته است. 

اي هستند كه كاتب بر  رد، اغالط نسخه مربوط به واژگان سادهدر بعضي موا
عنه وي، با توجه به شكل ظاهري و مفهوم آنها  فرض مغلوط بودن نسخة منقول

توانست نسبت به شكل صحيح آنها واقف شود. چنان كه به نظر  در جمله، مي
ه رسد كه كاتب در نوشتن برخي كلمات كه مؤفّق به خواندن آنها نشده ب مي

  نويسي و نقّاشي آنها پرداخته است.  شكل
هاي نسخه به كلمات و  ها، تصحيفها و افتادگي نويسي گاه دامنة غلط

عبارات روشني چون برخي آيات قرآني، اغالط فاحش در وزن و مفهوم برخي 
اشعار و نيز اعالم مشهور تاريخي و جغرافيائي كشيده شده است. در اين ميان 
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هور جغرافياي تاريخي يزد قابل توجه است. اين نكته سهو در ضبط اعالم مش
رغم تعلّق مضمون اثر به حوزة اخبار تاريخي يزد، ظاهراً  بيانگر آن است كه علي

كاتب از اهالي بومي آن واليت نبوده است. در غير اين صورت وي قادر بود با 
عنه  لٌاشراف بر اسامي مواضع جغرافيائي آن واليت بر فرض بدخطّي نسخة منقو

  از عهدة خواندن درست آنها برآيد.
به هر تقدير در تصحيح متن، ضبطهاي نادرست نسخه حتّي اغالط امالئي 
در پانويس منعكس گرديده تا تصوير دقيقي از وضعيت اصل كتابت نسخه پيش 
روي خوانندگان باشد. در استنساخ متن كوشش گرديد تا اصل صورت امالئي 

هاي متعارف،  ها و جدانويسي نويسي مورد برخي پيوستهمتن حفظ گردد و تنها در 
چون امامزاده  نگاشتن اسامي  الخط امروزين مد نظر قرار گيرد. مانند پيوسته  رسم

از سر » مي«كه در اين نسخه جدا نوشته شده است. و نيز جداكردن پيشوند فعلي 
همزة نكره به  از آغاز واژگان و نيز تبديل» به«افعال و جدا نمودن حرف اضافة 

شوند.  غير ملفوظ ختم مي» ه«در آخر كلمات و اسامي كه به » اي«پسوند 
تبديل شد. و » ت«در آخر كلمات عربي به » �«همچنين در مواردي كه جايز بود، 

آن چه كه از حروف و كلمات نانوشته و ناقص در نسخه به نظر رسيد كه قيد 
ورت داشت، جهت تمايز از متن آنها براي تكميل مفهوم جمالت و عبارات ضر

  اصلي درون قلّاب ذكر گرديد. 
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  »جعفري ةمتن صحيف«
  حيم و به نستعينحمن الرّبسم اهللا الرّ

  55ءناو السالم و الثّ ةيا امام رضا عليك الصلو

  شروع در ايراد مراد نمودن و نقاب

  شاهد مقصود گشودن ةحجاب و خفا از چهر
  

بن  بن سعد الحقّ د بن ناصر الحقّمحم ،سايل درهاي دلهاي فيض بخش
صله اهللا الي منتهي اقاصي المرام او -لقّب به نوربخشد الحسيني الكاظمي الممحم

و  ������عليه و آله العزّ الكرام الف  - سيد االنام ��
	�و رزقه و رزق آبائه 
معروض ضماير خورشيد مĤثر ارباب دين و دولت و مرفوع  -السالم 56آالف

بينش و افسر  ةت كه سر سروران مديناطر دريا مقاطر اصحاب ملك و ملّخو
و تبدل احوال از ثمرات  57گرداند كه تفرّق جهان اند مي ن اقليم آفرينشخسروا

حادثات زمان و زهرات حدايق حوادث دوران است. هيچ گلي از گلشن روزگار 
يچ نهالي از چمن ندميده كه اوراق جمعيتش به باد حوادث متفرّق نگرديده و ه

 58فانّ«حادثات از جاي خويشتن نجنبانيده.  صرصرليل و نهار سر برنكشيده كه 
هر خزان و دشواري را بهار آساني در دنبال  59»مع العسر يسرا انّ مع العسر يسرا

  و هر خرابي [و] پريشاني را معموري جمعيتي را مستتبع احوال است.
  نظم

  ودتا پريشان نشود كار به سامان نش
  رسم دورست كه تا اين نشود آن نشود

د ري و لهذا گل گشن كمال و نخل چمن عزّ و جالل، دررج واليت و د
و  60روضة نهال علو نسب آفرينش، ةبينش و نور حديق ةبرج هدايت، نور حدق
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فيها  ة���� مثل نوره«دوحة شاخسار سمو حسب، كوكب في كمال االيضاح، 
  ،61»مصباح

  نظم

  يي شمع شبستان ولـنب نخل بستان
  نـت مستبيـابي منجلي ماهي به غايـآفت
  بوجعفر محمد آن كه هسـتن اـداي ديـمقت

  از فروغ صبح صدق او منور ملك دين
ر دب]27[ج كرامت مخزن اسرار حق رآن د  

  نـع المذنبيـد نبي اهللا شفيـهست فرزن
  صبح صدق اين سخن در نيمة شب شد عيان

  نـه خرگه نشيم ،لياز بيان خواب آن وا 
  ر منير ـزد پنجه از مه شير گردون آن كه مي 

  با صد كوكبين 62روز بر پشت پلنگ چرخ
  صبحدم بنگر كه پيش آن شه حيدر خصال

  64رخ خود بر زمين 63سايد چون ز روي مهر مي
  آستانش آسمان عزّت و فخر [و] شرف

  ة اهل يقينـكعب 65انـك امعـقبله گاه مل
  اقال رضوان لناالحباب فيها  ضة��

  66»خلوها خالدينفاد«دنٍ ات عـهذه جنّ
 ةيس���� ساير فضاي جبروت و طاير هواي ملكوت، صاحب النفس النفث 

، المرقي الي اعلي عرفات الجنان و يةت����و الكماالت  ةيلملك�و مالك ملكات 
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ت عليه و علي آبائه صلوا -ضوان و الرّ حمة����من رياض  ضة�� احلي مكين،التّ
نمود در  ، كه نمائي بود از بوستان رسالت و بارور گلي مي -اناهللا الملك المنّ

گلستان جود و جاللت، صرصر حوادث روزگار و تندباد وقايع ليل و نهار از 
ظليلش از روضة بغداد به تّش بركند و ظلّ ظليل و ساية ابدي الجاي خويشتن

ازهار كمالش در بوستان جالل  دارالعباد يزد افكند، روز به روز به نفحة موهبت
ن اماني و آمال به گرديد و دم به دم رشحة مكرمت آثار نوالش در باغستا ظاهر مي

  رسيد. كام دوستان مي
  نظم

  ه گستر  باغ وجودنخل ساي
  آن كه بودي مظهر ازهار جود

  م به دم در بوستانميوة او د 
  انـرسيد آنجا به كام دوست مي

رواز روح پر فتوحش كه هماي همايون بال آشيان تا زماني كه شهباز بلند پ
برين سيران و طيران نمود، المنتهي خلد ة���ه ذروة علّيين و فضل و كمال بود ب

روضة منور و مرقد معطّرش مطاف خلق عالم و كعبة حاجات اوالد آدم گرديده و 
از هر يك از دوستان صادق و مخلصان موافق در آستان ملك پاسبان آن فلك 

ان مĤثر مبرّات از تأسيس بقاع الخيرات و ترصيص مراهم ديگر خدمات به آشي
منصة ظهور رسيده، چنان چه مجملي از آن به ارقام حقايق انجام اسالف مورخان 

آ] زمان بر الواح سوابق اوان مرقوم رقم امالء گرديده و در تاريخ جعفري كه 28[

 اخر شهور سنة خمس و اربعين وتا او�
�ريه كه پنج سال قبل از غروب هج ئة

ور گوركان سمت تحرير كوكب درخشان وجود با جود شاهرخ سلطان بن تيم
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اي از آن به درجة بيان رسيده و ديگر عمارات و بقاع الخيرات جديدي  يافته، شمه
كه بعد از آن مضاف و ملحق به عمارات و بقاع الخيرات قديمي شده، معلوم نشد 

يان آن نموده باشد و تفاصيل حاالت و وقايعي كه بعد از هيچ مورخي ب 67كه بنان
والي دست داده، مفهوم نگرديده كه انامل اقالم هيچ دبيري به اقاليد التّ آن علي

ابواب تحقيقات آن بر رخسار طالبان گشوده باشد. و حال آن كه به  68تفصيالت
به سبب اختالف  احوال و اوضاع اين سركار» استلك االيام تداولها بين النّ«حكم 

  ه.ديد و تبديل ماالكالم 69احوال و اوضاع چرخ دوار و روزگار ناپايدار، تغيير تمام
چنان چه گاهي رياح رياحين استقامت زمان و نفاح بساتين استدامت اوان 
و زبدة گلهاي نسق و نظام و ياسمنهاي رونق و انتظام در بوستان اين آستان جنّت 

ساماني  ي كه صرصر پريشاني و تندي باد بييده و گاهنشان به دلخواه دوستان دم
اوراق جرايد  صحراي وقايع ليل و نهار در رسيده حوادث روزگار و ياز بيدا
ق گرديده.ت اين سركار به مثال اوراق صحايف گل بر طرف جويبار متفرّجمعي  

 �!���لالحباء و  �����بنابرين حاالت و مبني برين مقدمات الزم نمود كه 
 هنافع اي هجامعه محتوي بر تفصيالت اين حاالت و مقال اي هالصدقاء رسالل

منطوي بر مفصالت اين مقاالت بر الواح بيان و اوراق صحايف اوان نگارد و بيان 
علي  واقع را [كه] مبرّا از معرّاست، اغراض بر بيان تحقيق از امور الزمه دارند.

يت پريشاني اين سركار و عد از غاام خجسته انجام كه بالخصوص كه در اين اي
ساماني امور منقلعه به اين مزار كثيراالنوار به ميامن الطاف جميله و  نهايت بي

ايامن اعطاف جزيلة بندگان معلّي مكان، نواب مستطاب، كيوان جناب، گردون 
حشمت،  70ا رتبت، برجيسركاب، قدسي القاب، ملكي آداب، عاليحضرت ثري

پناه، نقابت بارگاه، صاحب آيات العدل و االحسان و  خورشيد شهرت، سيادت
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حاوي ب] م28اني مباني الخيرات و حاوي [ناصب رايات الجود و االمتنان و ب
، مطاع اعاظم السادات و النّقباء بين االمم و متبوع االجسم االشراف و 71المراتب

  هالي،العجم، مسلّم عظام االعالي و مستخدم كرام اال والنّجباء في العرب 
  نظم

  معدن العلم نقيب النّقباء
كم نجيب النّجباءمكمن الح  

، الفايض باصناف 72مرتضي ممالك االسالم و مفتي طوايف االنام في االيام
 لحشمة�و  كة����و  بة��"��
و  ادةيلس�و  قةيلحق�و  نعم اهللا الولي الغني شاه نورالحقّ

 قة#� الباقي الحسيني، الزالت اهللا نعمةو االجالل بين اولي الفضل و االفضال 
، همراحماالعتقاد بنفحات  يقة#�قنين و ؤبين الم ةالوداد بلمعات مكارمه، منور

الي يوم الدين، غايت نظام و نسق و نهايت رواج و رونق به درجات  ةمعطّر
] موفوره و ايادي مساعي ةو موصول گرديده و به انامل مجاهد[ 73حصول مقرون

مخلص كمينه، متخصص طاق نظام و رواق انتظامش كه به  غير محصوره به يد
لوح خجسته انجامي آراسته و به كتابة فرخنده فرجامي پيراسته است به دستياري 

  اعطاف آن خاليق پناه به افرح دلخواه رسيده. 74عموم الطاف و مددكاري هموم
  

  نظم

  اقباني لطفش كه آمد بر در اقبال ط
  ين رواقبر فراز قصر كيوان كرد طرح ا

  سفرة اطعام او بادا به زير طاق چرخ
  بادا بهر خلق تا روز مساق 75دم به دم گسترده
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  سر برون آورده مانند كواكب از بروج
  رواق قدر او از هر وثاق 76عدل و احسان از
  لطف آرد از آن گلهاي گلشن احسان او

  78باشد برآب جان فزايش اشتياق 77خضر را
  زاج اهللا است باقي باد تا روز نعمة

  هركس از انعام عامش ارتزاق 79تا بيابد
  او وصل81دور از زالل  ام مانده سيد، 80تا چو

  83دم به ناز افتراق  جان همچو خس هر 82سوزدم 
  

اين مباني به اقالم توفيق  85اين معاني و سطوع سواطع 84بنابر طلوع طوالع
 كتابذلك ال« 86و ارجام تحقيق اين كتاب صواب و خطاب مستطاب كه به مؤداي

لدينا كتاب  و«، خالي است از شايبة كذب و ارتياب و به مقتضاي »87الريب فيه
مسمي به صحيفة جعفري  ،، حالي است به حلية صدق و صواب»88ينطق بالحقّ

آ] بوستان حيدري بر صحايف اظهار و صفائح 29در بيان مناقب آن تازه نهال [
حاالت مخصوصه  90صاتنگاشت و رايات تحقيقات سوانح امور و تفح 89اشعار

[ه] و اهتمام اعالم بر فضاي هواي مجاهدرور به انامل اقالم الس به مزار موفور
و الزام كرد كه درين صحيفة صحيحه و صفيحة نصيحه آن چه از  91برافراشت

در مطاوي  ،احوال مخصوصة داخله كه مقصود بالذّات است به منصوبة بيان درآرد
ة تشخّصات بر صنفات و تحبيبات و تشبيهات عبارات و فحاوي استعارات طريق

 و بدايع و محسنات كه از وظايف علم انشاء و لطايف اين فنّ 92و ساير صنايع
  مسلوك و معمول دارد. ،فصاحت فر است
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  نظم

  ر نقشينـرّ آن سپهر مهـبه س
  شعاع شمع جمع آفرينش

  زـز هجر كلك صاف عنبرآمي
  زـگهر چندان كه بتواني فرو ري

بالغرض است و تعريفات  93ز احوال عامة خارجه كه مقصودو آن چه ا
الكالم به اهل دل  اليقه و مناسبات رايقه مذكور سازد، [با] اعالم اَعالم مفاد خير

كه رافع تفصيالت و مانع تطويالت است، بر ساحت مقصورة مقصود، پوشي 
  برفرازد.

  نظم

  بچيند از درخت او ثمر را
  به كف آور ز عمانش گهر را

  
و چون به حكم شافع اسرار حكم و عارف انوار قدم، انكشاف اسرار 

 95درين صحيفة صحيحه و صفيحة فصيحه به 94حقايق و استكشاف استتار وقايع
 96درجة وضوح و مرتبة ولوج رسيده، الجرم تاريخ سال فرخنده فالش قلم دبير

افشان  ركرت درين قطعة دصيانت تدبير عبرت و رقم منشي پاكيزه ضمير فهم و ف
اي است از رياض اسرار نهان، مرقوم  و روضه 97ي است از جِنان جنانا كه قطعه

  صفائح زمان و نگاشتة لوايح اوان گرديده،
  98به حكم كاشف االسرار الطاف نهاني آر
  اظهار 99چو آمد اين صحيفه در رقم بر صفحة
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  گفتي 100ااهرطاسرار عجب شد  ،درين سركار

  101»كاشف االسرار حكم«عيان گرديده تاريخش به 

كه بعد ازين سالهاي بسيار و  102قلب الفاظ بر قرار آن نيز تاريخي شود
به پاي طلب در طريق حسابش سرمنزل  103شمار از آن گويند و طالبان قرنهاي بي

ات لوامع انوار يب اين مرآت صور عوالم خمس و مشكمقصود جويند و ترت
بر پنج صحيفه نموده و مالي آشمس، مدبر خيال و مصور صحايف اماني و 

بر مدح آن پنجه در بيشة سخا و برگزيدة پنج آل عبا  104مجموع آن، زبان ثناء
است  106است كه نوربخش پنجة آفتاب است و اين خمسه 105گشوده. اين پنجه

  كه خمسة نظامي را ازو تاب است.
  

  ب]29[ نظم
  ابـهست ازين پنجة مشكين نق

  پنجة خورشيد چو سنبل به تاب
  ز من آن بحر صافكلك گهر ري
  افــران در مص و هـكامده با پنج

  ـدزن ن ميــم حسيــغ در اقليـتي 
  دـزن ن ميـة مـه در پنجـه كـپنج
اشـان مبـد ازين الف پشيمــسي  

  اشـپبان ـت در درخشـوز صدف
  تـمدحت تو مدحت بوجعفر اس

  تـر اسر هر افسـمدحت او گوه
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  آمده مدحش در و طبعش صدف  
  ان شرفـاز در رخش دفـديده ص

***  
ما ان مدحت د بمقالتيمحم  

لكن مدحت دـمقالتي بمحم  
  

  فهرست صحايف خمسه:

107در ذكر خصايص احوال و سيران و مناقب و نسب شريف :لصحيفة او 
  . -عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك المتعال  -آن زبدة صحيفة اماني و آمال

ةاالنساب طاهر االحساب آن ثمرة شجر در ذكر اعقاب ظاهر :مصحيفة دو 
اي آن به جمعي از سادات سعادت و انتم 108واليت و شجرة ثمرة خالفت و انتهاء

  اند. نشان كه از ابتداي امهات اين اوان
ة احرار و مطاف كافّة  در ذكر مزار فايض :ومصحيفة سياالنوار آن مطاع عام

الخيرات  و ساير مزارات و بقاع -ارلغفّعليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك ا -ابرار
و غير آن و بنّايان آن  109و عمارات متّصله بدان از مسجد و مدرسه و مصنعه

  .111متعالي بنيان 110ابنية
ذين هم انّ الّ«در ذكر اوقاف آن مزار ماليك مطاف و واقفان :صحيفة چهارم

  113يان.و ايماي به ذكر شروط و متولّ» علي مواقف االحسان 112وقعوا
ديدات و تعميرات و قرار جمع موقوفات و نظام جدر بيان ت :يفة پنجمصح

ام فرخنده فرجام كه از و نسق و رواج و رونق اين سركار خجسته آثار كه درين اي
نبويه موافق بر  يةهجر ئة�%$�
ين و اثنين و ستّ سنةشهور اواخر و اواخر شهور 
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 سنة اربع و خمسين و 114توشقان ئيل�
�رسيده  116درجات نظمي است به 115ئة
  و مقبول ارباب كمال و پسنديدة اصحاب جالل گرديده.

  
  صحيفة اول

  در ذكر خصايص احوال و مناقب و نسب شريف آن

  زبدة صحيفة اماني و آمال، اسم شافي و كشف و كرامتش

  عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك المتعال

  

محمگرامي آن جعفري دي حسب و ابوجعفر كنيت د اسم سامي آن محم
ي اآ] اسم، اسمي است سامي كه از پرتوي نور مسم30نسب است و اين [

 ،لمعة جود و عالم ،آدم ،تهتاف »خلق اهللا نوري[ما] ل او«كه از مطلع  117شياوال
  .شعشعة وجود يافت

  نظم

هر چه هست 118د كازل تا ابدمحم  
  119تــش بسـام او نقـش نـبه آراي

من، ؤم »قلب«گرديده و موافق  120»اهللا«اسم  اش كه مبين ضعف عدد بينه
بر  ،رسيده 122»الولي«رش كه به درجة تضعيف اسم بنمايد و ز مي 121»اسالم«بيان 

ابواب حكم و مواهب به روي دل  123»الوهاب«و  »الحكيم«يين وفق اسمين علّ
دم  »صادق«گشايد و كنيتش كنيتي است گرامي كه جد اعاليش كه مانند صبح  مي

يه ديده و والد جد دق هويداست به جزوي از آن سمت تسمز مشرق صبه دم ا
  انبياء و والي امور اولياست به تمامي مكنّي گرديده. »باقر علوم«اعاليش كه 
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  نظم

  ــنم ديـي خاتـد آن سمـمحم
  دـر آمـش بوجعفـي كنيتـكه سام

  ي در دريـاي كمـال اسـتگرام
  كه جايش افقر و [پس] سرور آمد

  اي بهشت آن شاه بگشودكه دره
  ان زان شد سر آمدـبه روي مخلص

بة نسب عالي و دوحة طاهرة نسب متعاليش به دودمان هدايت و شجرة طي
به آسمان  125»و فرعها في السماء 124اصلها ثابت ة)'�& �كشجر«و خاندان واليت 

يافته و لمعة زبانة  ءو صورت ارتقا ءو جال بر وجه مسطور ذيل سخت اعتال عزّ
  قش به لسان آتش وادي ايمن بر زمين و زمن تافته.صد

عراني بن العلي د بن علي بن عبيداهللا بن احمد الشّو ذلك ترتيبه: محم
االمام بالحقّ ،قئو هادي الخال ئقريضي بن االمام الفاالع ادق ابي عبداهللا جعفر الص

 اهر، االمام بالحقّيب الطّاهر و الدر الفاخر، البدر الباهر و الطّولد االمام، االمام الزّ
ابي جعفر محمد الباقر ولد سياهديناجدين و سند الزّد الس، جاد المسجود في الس

ام في مقلين و التّالعابدين ولد امام الثّ ي علي زينيين ابي الحسن المثنّاماكن العلّ
االمام الغالب ابي عبداهللا الحسين ولد  ور و نورالعين، االمام بالحقّالخافقين، عين النّ

 االمام بالحقّ ،منينؤ، مظهر العجايب و مظهر الغرايب، اميرالم126طّالبحرير الو النّ
   . -عليه و عليهم صلوات اهللا الملك الغالب - ابي الحسنين علي بن ابي طالب

و طليعة صحت آن  128بر صدق اين ترتيب ناطق، بسي عامة كتب 127البته و
  ب] شارق و بارق است.30» [هاري وسط النّمس فكالشّ«ة اهل روزگار بر كافّ
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و  129مه مقارب بر يك ميلاي است در نواحي مدينة معظّ ريض قريهو ع
130ادقوالدة علي ابن جعفر الص- از آن قريه بوده و  -الم من اهللا الخالقعليه الس

بدين نسبت به علي عريضي شهرت نمود و كنيتش ابوالحسن است. و استناد 
 -  ضااست. و قال الرّ 131نبه آن صاحب المكارم، مبي ريهعشاثني  تروا تثقا

الحديث  جِرابو  : «هو ببيان كمال هفي بيان حال -ورالم من اهللا الخالق النّعليه الس
  .132» ية������[و] كثير 

انوار فوايد از بركات و  133و سن شريفش از صد متجاوز بوده و اقتباس
ابي  ت پيغمبري، االمام بالحقّملكات افاضات ثاقب رايت حيدري و صاحب خلع

134د الحسن العسكريمحم - ةالم و علي آبائه عليه السنموده  – و االكرام التّحي
 – خالقالعليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك  -اصغر اوالد االمام صادق  135و

  .بوده
و عال به عدد كواكب سبعه اوالد عالي  جلّ و وي [را] حضرت حقّ 

ي بابي د المكنّد و محمي بابي محمده: عيسي و حسن المكنّكرامت فرمو 136نژاد
نطَق 137د اصغر و احمد شعرانيعبداهللا و علي و جعفر اصغر و محماوالد  138و م

د نموده و هي هذه: محم 139»ملة�
 ةتلك عشر«احمد شعراني تنطّق به منطوق 
عبداهللا  ابوعبداهللا و جعفر و *("'�ابو جعفر و الحسن و الحسين  االكبر كنيته

د د و احمد و عبيداهللا كنيته ابومحمد و محمابومحم االصغر و قاسم و علي كنيته
گشوده:  142به عداد مواليد ثالثه 141و اوالد عبيداهللا زبان 140اعداد *
���*$�و مد فيه 

و[ .143د كنيته ابوجعفر و علي كنيته ابوالحسناحمد كنيته ابوالحسن و محم [
[و] ابواب بهشت بر روي دل مفتوح  145اوالد علي 144مناطقه درو داد به عداد

 كنيته ابوالعمر و 146نموده: حسين و زيد و محسن و حسن و فارس و عبيداهللا
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عليه و عليهم سالم اهللا  - [ه] كنيته ابوجعفر زادمحمد و ذلك اوالد المشهور بامام
م مذكور خواهد گرديد . و تفصيل اوالد وي در صحيفة دو - 147االكبر الملك

  عون اهللا الملك المجيد.ب
عليه و  -ادق ابي عبداهللا و نقلي است كه هادي راه و امام آگاه االمام الص

در قرية عريض بوده كه طاير روح  -علي آبائه صلوات اهللا الملك االكبر
بلندپرواز نشيمن انس و شاهين سدره نشين انجمن  148كثيرالفتوحش كه شهباز

وجه شريف و  ،دبرين سيران و طيران نمودهاز روي زمين بر فراز خل ،قدس است
آ] 31آيين رشته و مانند فرشته در مزرع [ بدن منيفش كه به ماء معين و طين طيب

از قرية مذكور به بلد مدينه انتقال يافته و نور شهودش  ،شتهتخم عبادت كطينت 
  بر مشاهد شهداي آن محال تافته. 149در بقيع

التّكريم  التّعظيم الزم واجب [ة] زادو در تاريخ جعفري باعث توجه امام
 -عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك االكبر -ي بابي جعفرد المكنّزاده محمامام

گرديد و  150چنان مذكور گرديده كه چون در بغداد نيران عدوان عباسيان مشتعل
نّ اهلها كالب ا«به حكم  ،شعلة آن بسان آتش نمرودي زبانة طغيان سر كشيد

�
دم به دم زجري از نيش آن گروه بدكيش بر دلهاي ريش » �,-
�و] سباع [ �,+
رسيد و كام اوالد زوج بتول و احباب اهل بيت رسول به ناكام از  بيش از پيش مي

اس سفّاح كه چشيدند، چون ابوالعب شربت شهد شهادت مي 151دريغشان دم تيغ بي
واليت و علَم  علم 153يه است، وقتي كه اشعةغدر پيش اين طايفة طا 152رأسي
لوات من اهللا عليه الص -] جعفرالصادق[ هدايت امام فايق و هادي خاليق 154اشعة
افشان  مس، شارق و رخشان و نورهمچون بياض صادق و شعاع الشّ -قئالخال

با » 155اًهار و الكاذبنّاليل و لّال] في[ امينٌ ثَعن بو م  «بود، برخالف عهد روزگار 
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نور هدايت موافق در غايت غوايت نمود و مانند  157، دعوي156وجود تيره دلي
د، [در] ينصبح صادق به روز مشافق نش 158غباري معظم [كه] براي اختفاي 

 160]اشعة هدايت [ سند خالفت بنشست و علَمم بر به ناحقّ 159ظلمت و ضاللت 
و  161اهللا يأمر بالعدل انّ«م كرد [و] گوهر عهد اسالم را كه ربع امن را خَ

س داعيان او مثل سليمان پي شكست. است بر سنگ ستم و تعد 162»االحسان
] بر حسب و[ .و ابومسلم مروزي كمر متابعت در بستند 163كثير و سليمان صرد

و به غرور متاع دنياي فاني از غم عقاب جاوداني  165»نياالد 164ةو غرّتهم الحيو«
  166نترسيدند.

د حيدر كرّار و موازي بيست هزار از اوال ،در روز بيعت آن گروه بدكردار
و ساير اعوان و انصار به فرمودة  -ارالم من اهللا الملك الغفّالس 167و عليهم -شيعه

كران به تيغ تيز و خنجر خون  بي 168] به سياست سيفستم[دان وي در ساية مي
  شهيد ساختند و پشته پشته كشته بر سر يكديگر انداختند. ،ريز

  نظم

  169د روانـش شتيغ ستم كه به خون 
  انـان نهلجة عم 170ونبه خ ـهگشت

  ادنه 171وحــه تفـال رو بـر بـبح 
  ـادان نهـعم 172كشتي تن در ته 

  دـطپي تن كه به خون مي از سر بي 
  دــشفق شد پدي  ر كواكب بهـسي
  ـروهدي گـچن گشته دوصد پشته ز 

  وهـان كـريخته چون پشته به دام
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  ـاكاي خـوه كفنهـه آن كـه بـنال  
  و دل دردناكخون همچ به 173هغرق

  ـده روداز دي 174هنـر دامـمده بآ  
  ـان دروده بريشـك 175در غم ايشان

قلب و  178از غايت تصلّب 177آبروي بي 176ب] فتنه جوي 31و آن گروه [
 ،نمود ها مي ها كه به صورت، چون پشته غلظت خوي، فرشها بر باالي آن كشته

سنگي  چون خرآن سفّاح بي فالح را كه هم 179بينداختند و سرير عداوت منصور
  بر باالي آن پشته متمكّن ساختند. ،منان فتاده بودؤدر راه م

و راوي گويد كه از آن تنهاي تنها مانده و بدنهاي از كوي سالمت رانده 
ها باقي  طپيد، كوه ل بر خاك و خون ميبسم [كه] هنوز بعضي همچون مرغ نيم

كشيد  عدم مي مانده [و] رخت هستي هنوز در آن دم از ملك وجود به صحراي
 كه بر باالي آن سفره گستردند و با اهالي خود بر سر آن سفره طعام خوردند. اگر

كشيدگان زعفراني  از رنگ محنت 180نمود شان طعامهاي الوان مي چه به روي سفره
شان دلهاي  فاما در زير سفره .ديدگان ارغواني بود و به صورت اشك مصيبت

تنور سينة سوزان  181در   ته و جگر بريان كهكباب كه برو نمك سوزِ هجران ريخ
 نمود. مي 182در آتش حرمان آويخته، بسان ابر نيساني دم به دم خون فشاني

  نظم

  بر سر آن سفره كه صد خون شدي
جيحون شدية بر سر هر لج  

  ا]ي زير و زبر چرخ پير ون شد[هـچ
  ه زيرـر كاسبامد[ه] رو سفره زـك



 46  21شناسي /  هاي ايران پژوهش 

  دكن ا ميـطرح سيه كاسه چه
  دكن ا ميـه در كاسة مز چـاب

  ـته در خون نهفـده كـهر سر برّي
  تـخود فاش گف 183ةـنهفتبت ـحال

  ـونرنگـود سـدون كه ب گه هـكاس 
  ونـر زخــه ازو كاسة من پــگشت

  ـودارك جانم گشـرش تـنيشت 
  ر از خون نمودـه پـشامگهش كاس

  نه صحن چمـكالله و گل نيست  
  ون منـپر شده همچون جگر از خ

  ـيد در دمـه كنـنِ خستـون مـخ  
  يـر عالمـر و زبــان زيــوج زنــم

ي و جفا شاهد القصه چون ستم و سياستي چنين به تقديم رسيد و آثار تعد
گرديد، مردم بر زمين مذلّت فتادند و سر تسليم بر راه متابعت و  ءاعادي و اصدقا

گرديد تا  متضاعف ميمطاوعت نهادند و روز به روز مراسم اين مظالم متزايد و 
طغيان به متوكّل رسيد. ديگر متوكّل آب  184زمان حدت عدوان و اوان شدت

در كوفه  -[اهللا عليه] حمة� -185بن يحيي فرات به زمين كربال انداخت و زيد
[ه] در مراسم جهاد به  بر امداد و اسعاد اهل بصره غايت مجاهدو خروج كرد 

زمين كربال كشيد و رقم تخريب [قبور] جاي آورد و متوكّل از غضب، لشكر به 
و مقبرة متبرّكة حضرت  186ايش مرتسم گرديدمانت شهدا بر لوح دل عداوت

ابي  االمام الحقّ ،من البحرين المتالقينلاَؤلؤ المعلّا الخافقين، اللّ الثّقلين و هادي امام
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را خراب  -عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك الكونين -عبداهللا الحسين 
  ساخت.

آثار قبور شهداء، آب فرات را بر زمين  188اعدام و امحاي 187پس براي
و مماثل سپهر دوار به  كربال انداخت. چون آب به زمين كربال رسيد مشابة زوار

گرديد،  آ] برگرد زمين كربال مي32كشتي [ 189دستوري كه در زمان طوفان نوح با
مرقد مطهر آن شهيد كربال منور و  190به همان دستور پيش نرفت و برگرد ضريح

آن پادشاه  زلت و تشنه لب بيابان كرب و بال گرديد. فاما چون جاي خويشتن و من
  شناخت، ضريح منور و مرقد معطّرش را خراب نساخت. زمين و زمن را مي
تقريباً بيست ذرع در بيست ذرع كه مرقد منور و  منقول است، و چنان [كه]

ساير شهدا بود، آب در  191جنّت [نشان] حضرات مشهد معطّر آن حضرت و قبور
 192داشت، به مثال درون آن متوقّف شد و با وجود غايت طغيان و ارتفاع [كه] مي

نمود و به سبب توقّف و حيراني  تنورة آسيا حصاري بر دور آن آشكار و عيان مي
ن به اسم متمكّن اسمش كه آب را در آن مقام دست داد، به اعتبار تسمية مكا

  [المكان] افتاد. 193ير آن سمحاي
  نظم

  ــنآن آب كه پاك آمد از آاليش كي
  چون گشت به گرد مرقد آن شه دين
  زان هر دو لب خشك به يادش آمد

  نــاز شرم فرو رفت همان جا به زمي
متوكّل حكم كرد و رسم ستم به وجه  ،بعد از آن با وجود مشاهدة اين حال

اتم به جا آورد كه هر جا مالق اوالد مصطفي شوند به تيغ جفا مباشر قتل آن 
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متوهم گرديدند و موي سر به پاكي بتراشيدند  194سروران مدينة وفا شوند. سادات
و  عشر و هر كدام رخت جالي وطن به طرفي از اطراف عالم كشيدند و سال

�.
  زين تفرقه و پريشاني روي نمود.  بود كه ��195*$�
 بنا بر صدور اين حوادث و ظهور اين بواعث حضرت امامزادة واجب

به سبب  -عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك الكريم -كريمالتّ عظيم الزمالتّ 
صلوات  -د المصطفيابوالقاسم محم 197حضرت خيرالوري و جداالعلي 196شيمة

[در] طريق هجرت اختيار نمودن و جواز قدم، قدم بر  -[اهللا] عليه و سلّموا تسليما
ضي قدم شاه روضة رضا و سلطان مدينة ارتضاء، بيضاء فلك قلب بيضاء، الرّ

داشت [و]  -و الثّناء لتّحية�عليه  -ضابالقدر و القضاء ابوالحسن علي بن موسي الرّ
در آن دم هم به محض پيروي ايشان در صورت فقر و كسوت درويشان سفر 

  .خراسان اختيار فرمود

  نظم

  ودپيروي شاه خراسان نم
  نور رضايش در رضوان گشود
  پيروي او پيروي اهل رضاست

  تپيرويش پيروي مرتضاس
اي از بيداي  و مهاجرت هر روز پاره 198و در راه مسافرت و طريق مباعدت

 فپيمود تا دارالعبادة يزد را مشرّ اي از بيابان مهجوري مي دوري و هر لحظه قطعه
حانوتي . و در بدو حال و بدايت احوال در انوار قدوم ميمنت لزوم خويش فرمود

     رسم حاال به جاي آنجا حانوتي به  كه حدادي متقارب درب مهريجرد
رط كه در راسته بازار داخل بلده به قرب مسجد فُ ،مستحدث شده بريزي  نخود
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و  199خاتم دوران لي امورِوا ،مقرّ رود قدم نور الي علم امام هشتم و قبلة هفتم
 سلطان تنوبدليل  ] كه[، »منّي بارض خراسان بضعة«سند فنّ صاحب منشور م

  غريبي گشود. 202يابة ، پا201و استآرز و 200مراد
هاي  ادهب] از ائمة دين و امامز32[و چون ارادة اهللا بر آن بود كه هر يك 

صادق در افق  بر مثال صبح -صلوات اهللا و سالمه عليهم اجمعين -هدايت قرين
 203از آفاق رايت هدايت، نور ازلي اشراق براي عامة عباد و كافّة ارباب

در صدر قمر  205لمعة مهر رخشنده [بر] چهرة مردم، طاق دلي هو ب 204برافروزند
حضرت 207سپهر، روشن و منور سازند؛ و 206سر منزلي، بسان ايوان متعالي مكان

 همچنان كه مشهور -لتّحية�الصلوات و عليه و آله و علي آبائه افضل  -ثامن االئمه
[بوده] باشد كه  209] و مائتين[ 208اثنتين در شهور ،مذكور است نستهدا در افواه و

م منور و نيرين ساخته، بالتوقّف مدارالعباده را به لمعة نور قدم و شعشعة علو ه
حدود  عالم و اسالم، علَم توجه نصرت نشان بهانام و اعالء اَ 210جهت اهتداي

  ،211خراسان و واليات آن برافراخته
  نظم

  روشن از نور رخش ملك خراسان باشد
  باشد 212نور بخشي به جهان پيش خوراسان

اين سرزمين و اين گلشن بهشت آيين به آن امامزادة هدايت قرين  213و
] شميم ارتحالش از فضاي قضاي ملك و[ محول گرديد و چون نسيم مسافرت

، الجرم گل توجهش در غنچة توقّف آرميده و قامت 214متعال به هيچ حال نوزيد
  امامتش در بوستان استقامت سرور سامري پر كشيده.
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  نظم

  آن گل كه ز سر آتشي افروخت به باغ
  ش داغـچون الله بسوخت از دل آت
  دـبرگ دمي هرچند كه چون شكوفه بي

  نج فراغكُغنچه ليك در  215بنهفت چو
و تدارك اوصاف » 217هر علي عبادتعلي عباده ذك 216ذكر«و چون به حكم 

كمالش زيور افسر سعادت است، درين مقام خجسته انجام درِ توفيق به روي 
  ،اي از معجزات غرايب آيات  گشايد و شمه تحقيق مي

  نظم

  ية*�علي موسي جعفر امام جمله 

  تحيةو الف الف  ةعليه الف صلو

العلي  ناً باسمهو ايوان سعادت روي نموده تيم 218كه درين دارالعبادة يزد
 قبلة رط حاجب بارگاه قدرش بر مثال نماينمايد كه چون در مسجد فُ ذكر آن مي

حاجت روا به حاجب اشاره دايماً عيان و آشكارا نمود و آن امام هشتم و قبلة  219
  ت اهل نياز ادا فرمود،به جمعي 220آغاز هفتم نماز تقرّب

  نظم

  ـمام هشتـم آن امـة هفتـآن قبل
  پاكش شده صد دريا گمكاندر دل 

  نـتا بسته خيال ابرويش ديدة م
  ردمــا بر مـه نمـان قبلـعي  گرديد
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ديده بر  221رط را كه جام مهر مثالشام فُحم ،به هنگام ارتحال ازين مقام
لين خويش برين، پاية او 222راه انتظار داشت و سقف عرش تمثالش چرخ

رة عرش رسانيده و قدوم شرافت لزوم شرفش به كنگ 223پنداشت به شرف مي
مشرق نور حضور گردانيده، دو برادر كه به  ،خلوتش را همچون خلوت دل

و  224نمودند گري مي زنگيان معروف بودند و در آن اوان در دارالعباده تمغائي
چون ايشان را مرض برص بود و بسان برگ سمن بر ورق نسترن هر يك را در 

ه حمام از كثرت و ازدحام خالي نمود، در آن هنگام ك بدن گل گل از سفيدي مي
آ] از خلوت بيرون فرمود و 33الم [حضرت امام عليه الس .بود به حمام آمده بودند
طاسي بود كه همچون چشم  ،ت زداست[كه] علّ 225در يد بيضا و دستي

نمود و بسان چشمة خورشيد رخشان با وجود نورافشانيها  برآب مي 226زدگان داغ
ر كَزدود. در آن دم شير لطف را به ش ي از بدنها ميت سفيدت و علّسفيدي علّ

به دست مبارك  227التفات در آميخت و بر سر هر يك قدري از آب نظافت پاياب
  خويش بريخت.

ام رختبر مثال رايت خسرو خاور كشيد و  بيرون 228ارتحالِ امام از حم
خراسان  229آسا گردانيد و سمند توجه به جانب  ا به ركاب هاللفرسا ر پاي عرش

م عزم سفر بر رايت خسرو خاور به رضاي دل مهر اثر لَروان ساخت و ع
  .230فروختابر

بخت گشودند و خود را نيكو مالحظه نمودند به  231چون زنگيان ديدة
بدن خود را همچون ورقهاي نسترن خالي از  232»تخرج بيضاء من غير سوء«حكم 

ام احوال از حم 233حال به تفحص الفور مضطرب آن برگهاي سمن ديدند. في
ت احوال معلوم نمودند،بيرون دويدند و چون حقيقت حال و كيفي  
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  نظم

  غيبي نفسي رسيد و ما غافل ازو
  ازو 234بنمود كمال خويش و دل ذاهل

  ما را او برد 235زان آب زالل نقص
  كامل ازواين زمان  237شنيدم 236بي شبهه

 دويدند و كاسة الجرم سايه صفت در عقب آن حضرت به سرعت مي
گردانيدند تا سر ريگ بيابان  چشم خويش را بر اثر كاسة سم سمندش منطبق مي

خراسان به محلّي كه حاال معروف به زنگيان [است]، خود را بر غبار رهگذر آن 
  : حضرت رسانيدند. پس سر ارادت بر سم سمند

  نظم

  سير 238سنام گردون ،هالل نعل ستاره
  سرعت زمين پيماش ،و زمان رون جهان

و رخصت مرافقت در طريق مالزمت از آن حضرت طلبيدند.  239دندسائي
در همان سرزمين بر  240آن حضرت ايشان را مرخّص ساخت. بلكه قرعة توقّفشان

 - روي تختة تمكين برانداخت. الجرم آن دو برادر بعد از توجه آن سيد و سرور
در  241الذعانا بنابر آن فرمان واجب -آبائه صلوات اهللا الملك االكبر عليه و علي

 ،همان مكان متمكّن گرديدند و از اثر كمال توجه و توجه با كمال آن حضرت
مزار زنگيان و  242پايان اليزال در كران و فيض آثار بي مردم از ايشان آثار فيض بي

از منادي ميدان  244ديدند. تا زماني كه  بدان در عين كمال مي 243قصبة موضعه
به سمع  رضا شنيدند و جامي كه  245»�'/�-� '��-ك ارجعي الي رب«قضا نداي 

برد] به دمي  [مي 246»ا اليه راجعوناهللا و انّانّ«اهل هوش را از هوش بر دار ساغر 
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و  248ايشان، ايشان را در همان مكان مدفون ساختند 247كشيدند. احباب در
   .250ختندافرابر سر مدفنشان بر 249اي صفّه

ين الد امير غياث 252نهم سال از دهم عشر از نهم صد 251و [در] شهور
محمود ميبدي كه حسبت و نسبتش در صحيفة چهارم بعون اهللا المجيد مذكور 

به محمودية زنگيان بنا نهاد و با  253سومهوم ،بدان ةخواهد شد، بقعة متّصل
 آن بقعه بر يد اهتمام اتمام داد و جد  اي وسيع بر درِ رفيع و مصنعه 254ساباطي

بخش  د الملقّب به نورد السيبن محم الحقّسعد  ،بخش اين صحيفة فيض 255منشي
متّصل و مقرون است در  -اهللاحمة � -كه سلسلة فقرش به سلطان شيخ كرخي

  ب] قبلي مزار باني آن مدفون است.33وسط باغچة آن بقعه بر جهت [
و حاال آن سرزمين به سبب ورود قدوم افاضت لزوم آن قبلة حاجات و 

عليه و علي آبائه افضل الصلوات  -االئمه 256و ثامن مة�01كعبة مناجات اعني شافع 
فتوحات غيبيه و مهبط فيوضات الريبيه است و هميشه در آن  257مورد -لتّحية�و 

پاشند.  اي برو مي دانه ،باشند [و] دم به دم و از هر گوهر اشك اهللا مي سرزمين اهل
لسعاده بر جانب قبله ا و ديگر مساكن شريفه و اماكن منيفه درين دارالعباده و ايوان

بر نسبت قدوم عزّت لزوم  258هستان و سمت شارع فارس و عربستانبر طرف قُ
مش كه بر صورت محراب آمده در لَاثر قدم نوراني ع ،آن حضرت رسيده و از آن

  گاه مردم گرديده. عين عزّت سجده
ار كه شيخ جعفر عم 259ين جمله است قدمگاه قرية تورانپشتو از

ام عبور آن حضرت بعد از ا [و در آن] وال برافراخته و متعاقب ايبن 260تورانپشتي
اي  استسعاد به سعادت مالزمت بر فوق هر كدام عمارتي ساخته و بر هر يك رقبه

است كه متولّي آنند و  261وقف كرد و اسناد آن [در دست] سادات تورانپشت
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يد. و حاال در م مذكور خواهد گرديد بعون اهللا الملك المجنسبشان در صحيفة دو
  دهند. قدمگاه تورانپشت هر روز از حاصل آن آشي به فقرا مي

كه يكي در باالي قرية فراشاه  262هم ازين جمله است قدمگاه قرية تفت
 266[از] مشرق پنجة 265[كه] شفق 264محلّة وسط گرمسير تفت 263واقع و ديگر در

زير  واقعه در المحسن ضة�� 267خورشيد نور ظهورش ساطع و المع است و بقعة
ظاهره  269االَمارات به قرب خان هدشيان؛ با وجود آن كه نسبت وفور 268قرية تفت

به يقين حاصل بود كه آن مكان نيز  270و ظهور عالمات قاهره [دارد]، ظنّ مقرون
منشي اين صحيفه اعني  271لدامحلّ عبور و مورد مرور آن حضرت شده باشد. و

قبل از جاي آن  272قبلي آن بقعه صفّةآن حضرت را بر  الحقّ بن سعد الحقّ ناصر
ليس  قعة��� وقعت 273اذا«به واقعه ديده و اين واقعه منشاء انشاي آن گرديده. 

  .274»بة�
2لوقعتها 
ذيل از جمله  275هوا  و سرمنزلي فرح فزاست و ابيات و آن مكان، خوش

مسطوراتي است كه منشي اين صحيفه بر منظر ايوان قبلي آن يعني از تاريخ و 
  بيان گردانيده. 276شتة بنانوصفش نگا

  نظم

  قبول 277طاق ايوانش هالل آسا چو محرز شد
  منظرش چون ديدة اهل نظر مردم نشين

  278نــوان نشيـل رضـا قابـاب فيهـاالحب ضة��
  نـوها خالديـدن فادخلـات عـذه جنّـه
  راـنيابي اين س قّـچون شد از روي يقين بر ح 

  279»نـو يقي خامة حقّ«گفت تاريخش عيان از 
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برين اماكن عاليه و مرور شريفش بدين  280آن حضرت القصه بعد از عبور
  : 281هكچنان هممساكن متعاليه 

  نظم

  محمد خاتم فيض رسالت
  بخش ايوان جاللت 282رواتب

و  283»انّما«كه از مدينة معظّمه رحلت نمود علي را كه سرور سرير   وقتي
آ] براي 34[ 284تبه وي اس» هارون من موسي لة34انت منّي «ان گوهر عم

عامة انام و رهنموني كافّة اهل اسالم به جاي خويش نشانيده،  285اهتداي
  ؛286همچنين

  علي آن رهنماي هفت كشور
  كه بود او را پدر موسي بن جعفر

السعاده هجرت فرموده، محمد را كه  ] از دارالعباده و ايوانكه[ گويا زماني
است به جاي  288»محمد الّا رسولو ما «زوج بتول و لمعة خورشيد  287] بقاياياز[

عليه و علي آبائه  - هخويش خوانده و لهذا بعد از آن كه حضرت ثامن االئم
ة� لوات وافضل الصه از دارالعباده به حدود خراسان برافراخته -لتّحي289علم توج ،

 -عليه و علي آبائه صلوات اهللا الملك االكبر -290ده محمد المكنّي بابي جعفرمزااما
، 291السرور روشن و منور ساخته و در صدر لعباد را به نور حضور موفوردارا

  رط نزول سعادت نمود.سمت ذكر يافت كه در حانوتي حدادي مقارب مسجد فُ
سخن، به اتمام رسانيم كه چون به قول كالم عزّت نظام  292اكنون به انجام

نصب  -ءالثّناو  لتّحية� عليه -حضرت شاه اولياء و پادشاه اوصياء علي مرتضي
  توجه كه: 293العين
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  نظم

  علي فلك الجبال 294نقل الصخرلَ
  295الـؤل الســاحب الي من ذي

الجرم چون نفس به دم گرم پاكان مĤثر، مانند دم گرم پاكنفسان [به] آهن و 
 دميد و ] در همان حانوت دم ميه[گردانيد 296رسيد، گرمي آن متأثّر                           [مي]فوالد 

  297يد.انگرد آب مي ،آهن را گرمي دمش به دم گرم
  نظم

  298]قدومهر [ب] از[ آتشي افروخت
    ومــدي رسـرت مهـد سيـآن محم  
  ي دم بر آهن در دمـيدميد 299تو

  ومـكردي آهن را بدان سختي چو م
ستاند و بناي معاش خويش را بر  و روز به روز از استاد حداد مزد مي

قبل از ورود قدوم مسرّت رسوم  300كه استاد [حداد] نهاد و گويند همان مزد مي
به واقعه  -ي اهللا عليه و آله و سلّمصلّ -آن امامزادة معصوم، حضرت خاتم را

[ديده] بود و در آن واقعة شريف [احوال] شريفش از انفاس نفيسة آن حضرت 
[حانوت] و اهل و عيال در ميان   301شنيده بود. الجرم تفصيل اين حال با عملة

  نمود: بر زبان حال اين مقال مي 302ورد و اليزالآ
  نظم

  بدين مژده گرجان فشانم [رواست]
  كه اين مژده آسايش جان ماست
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و لهذا بعد از حصول دولت خدمت و وصول به سعادت مالزمت، 
عملة آن حانوت از رسوخ دم و ثبوت قدم بسان حديد در  303دةعقيالدوام  علي

ش آتش فام و از غايت شدت اعتقاد بر سندان كورة محبت به مجالست نايرة شوق
وجود كثرت مطرقة تعدي اعادي، همچون فوالد آبدار در نهايت  304امتحان، با

اختفاء در باب دين » ديني و دين آبائي �'�����5«بود. و چون به حكم  استحكام مي
در بين تقيه امري الزم و دل نيز برين عقيده در پردة خفا ثابت و جازم است، 
بنابرين آن كوكب نيكو اختر و آن سرور پاكيزه گوهر، روز چو آفتاب جهان فروز 

بود و شب بر مثال ماه تمام كه  اختفاء مي ] خفا و حجابِردةدر آن حانوت در [پ
از جمال  306جابتات احاست، خفي 305غوگوهر شب چراغ و مشعل انجمن فر

  گشود. نقاب مي نوراني
، يزد را به ابومنصور 308قيسلطان طغرل سلجو 307و در آن ادوار

. و كلك 312داده بود 311است به سيورغال 310كه از آل بويه 309لة] ديلميو[الد عالء
زبان به  313بنانِ[العباده]،  [در] باعث توصيف يزد به دار مبيان در صحيفة سي

وله ايالت اين واليت الد تفصيل آن خواهد گشود بعون اهللا الملك الودود. و عالء
[از] قوم خود داده بود. و آن امير عادل درين واليت با  314جشب] او34به امير[

نمود. و در سر كوچة فهادان داخل دارالعباده  خَلق به حسن خُلق زندگاني مي
گويند و آثار ديوانخانة او در آن  315اي است كه آن را كوچة امير اوجش كوچه

  كوچه ظاهر است.
بائه افضل الصلوات و آ عليه و علي -316بعد از ايامي كه آن سرچشمة حيات

در ظلمات خفا مختفي بود، فاما نور ظهور در  317بر سالي آب حياتش -حياتالتّ
نمود، از قضا سببي چون جعد بنفشة  گري مي جلوه 318آينة سينة ارباب صدور
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ردان و گ    ]ه[ جمرم ،دهر مِة سنبل عنبرآميز، كواكب در بزطرّ 320و بسان 319مشك بيز
  : جمره فرو كرده، دامان بزمِبدان م گردون به خلعت نيلوفري

  نظم

  مشك ختن ريخته از جعد شام 
  امـش مشـزّز ز نسيمـه معـگشت

چشم آرزوسان ابر بهار  ،والي مملكت را ديدة بخت بيدار و از غايت شوق
پردة حجاب از پيش  -صلّي اهللا عليه و آله و سلّم -گوهر بار بوده، حضرت خاتم

» مسوالشّ«د و با طلعتي منور كه تفسير سورة نقاب خويش گشو جمال نوراني
آورد، در آن شب  در بيان مي» يلواللّ«كرد و با جعد معبر كه ترجمان كريمة  مي

عزيز در واقعة واقع نما، جمال جهان آراي بدان والي مدينة وال نمود و غنچة بيان 
و  »انا افصح«شميمش دم به دم از گلستان  مآن زالل حيات جاودان كه نسي

] غايت شكفتگي ديد و گل[ اين نويد همچو موزيد، به نسي مي» انا املح«بوستان 
  : دستان به خالصة اين مضمون در بستان مترنّم گرديده بسان هزار

چشيده و جام ماالمال در ساغر محنت و وبال  321فرزند ما كه زهر هالهل
يدش گل در كشيده، امامي است كه بدين ديار رسيده و ديدة ديد و چشم ام

يك از دوستان نديده. تو به  شادماني و بهار كامراني درين بوستان از نهال احسانِ
حال او پرداز و غنچة دلش را به نسيم لطف شميم الطاف عميمه بر طرف جويبار 

شكفته ساز و نهال باغ دلت را بدان نخل بارور  ،اعطاف جسيمه مانند گل
، بسياري از درختهاي بارور و نخلهاي 323صال اين دو تازه نهالكه از اتّ 322بپيوند

متعالي مكان ساية سعادت برين  324ساير گستر اعني سادات عالي شأن و حفّاظ
  فكند. 325سرزمين خواهند
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  »و محروم ماندن از ديدار سلطان امامزاده 326آگاه شدن والي از خواب«

  

صبح سعادت از  ،چون والي از خواب آگاه گرديد و مقارن آن آگاهي
و دولت دميده و در تحقيق به الماس توفيق سفت و شرح واقعه را  مشرق اقبال

  در ضمن منطوق اين مقال به مخصوصات بارگاه اقبال گفت:
  نظم

  دوش چشم من به خواب و بخت من بيدار بود
  هر شب مونس جانم خيـال يـار بـود ،327بخت

  ديدمش در خواب چون بيدار شد بخت اندكي
  هم بسيار بود 328اين قدر اين بخت خواب آلود

آ] 35الجرم چون نسيم شمال در آن صبح سعادت و اقبال در بوستان [
مĤل آن گل گلشن كمال  مالي بر هر طرف متردد بوده و از احوال خجستهآاماني و 

و زبان حال به اداي اين  نمود و شكوفة چمن جود و جالل تفحص و تجسس مي
  گشود: مقال مي

  نظم

  قدوم گل به باغ كين منم يا رب كه از بهر
  رمــب ادي ميـا از در غلطان شـم آسـشبن
  جا يابـم نسيـم گلشـن وصـل رخـشتا ك

  برم به گلزاري گذاري مي مچون صبا هر د
القصه چون در آن روز خبر از آن حضرت نيافت و لمعة طائف مقصود بر 

ه شام آينة دلش نتافت، الجرم كاروان كامران بر ناكامي كشيده و روز اميدش ب
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خورد و منطوق اين مقال در  نوميدي مبدل گرديد. و بنابراين مايه، تأسف مي
  آورد: بيان مي 329حيز

  نظم

   330دگر شب آمد و من مبتالي هجرانم
  مـدان اي نمي م چارهـكجا روم چه كن

نيش آيين  شانه وار گيسوي شب باز كرد و سنبل عنبر ،چون پنجة مهر
اده نهمان در عين خواب سري بر بستري راحت فشاني از سر آغاز كرد، مرد مشك

ادند، والي را از خود افت و آهوان خطا چون تركان مست در عين مخموري بي
ديده رميده بود و  332از آشيانِ 331در پي انديشه، مرغ خوابيِ] خدنگ پي [بسيار

نمود، از قضا مرغ  پرواز سيران و طيران مي با طاير خيالش بر فضاي هواي بلند
مطمئن گرديد كه  334انتفتاريكي غبارِ خ 333ازباره آرميد و [چون]  اش ديگر رميده

آشيانة دوشينة خويش  335بر سر منزلِ پيش در رخت استراحت در ميان مردمان
سرش  336بار ساية دولت بر ديگر ،جالل اوجِ كشند، الجرم هماي همايون بالِ
قصود درآورد و پرواز نشيمن جودش به دست م گسترد و صياد مراد، شهباز بلند

صلّي اهللا عليه و آله و  -جمال جهان آراي حضرت خاتم و سرور اوالد بني آدم
بار ديگر به ديده ديد و چشم اميد به خواب ديد و مطيع مدينة  به يك -سلّم

  اعتقادش به اوامر شب پيشينه مأمور گرديد.
ليكن درين مرتبه مكان دلنشين خدنگ راست نشان از كمانخانة پياپي 

دكان گدازي و سندان رمح اشاره در كورة آن حانوت بسان زبانة  337سيد. آنبر
افراشت. بنابرين پنجة زنبق آساي مهر، گيسوي  هدايتي برمي 338يتاآتش، ر

المتين خطوط شفق از  كاله بر حبل ياسمن ساي سپهر از سر گشود و يوسف زرين
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پناهي نمود  ان كشور بيآرائي خود را به مردم ؛ در عين جهان ]هجاه افق بيرون آمد[
فشان  ، روز اخگر339و از اثر دمي كه دست فانوس شب در كورة صبح دميده بود

  ديده و روشني چشم اميد فزود. نورِ ،مهر از تودة خاكستر سپهر
فروز به فتح  روز شعله 340الجرم والي، قدم در كورة طلب نهاد، دكان

كه شب نشان از آن يافته  روشنائي به روي مردم ملك بينائي گشاد و در آن دكان
 342جنان تافته بود، صبحدم تالقي 341بود و نور ظهورش به مرآت جان و مشكات

ي در آن دكان در كورة آن حضرت گرديد و مهر جمالش همچون گل آتش
  اين مقال بركشيد: 344بيان به مفاد 343ديد و زبانش زبانة نورفشان مي

  ب]35دل گرد دعا و صبح از صدق و سديد  [
  جهان ز روشني چهره سعيد تا گشت

  [و] رسيد روز نورانـي مـا شب رفت
  دــد خورشيــال برآمـرق اقبـوز مش
سبب شقاق و نفاقي كه در ميان بود و از اثر روباه  چون در آن اوان به

نمايد،  345بازيِ چرخِ پلنگ رنگ بر مثالي كه گرگ خود را به صورت شغال
م آن حضرت به حكم [آن كه] نمود، الجر دشمن خود را به صورت دوست مي

آن كه مبادا مخالف، خود را در  داد و به ظنّ حزم از دست احتياط نمي 346رشتة سر
تا  .نهاد كوچة آشنائي نمي [ه] باشد، قدمِ قبولِ روز به روزِ سر صورت موافق نمود

ي دارالعبادة تولّا، آتش وار زبانه بركشيد و [آن كه] آن والي مدينة وال و آن متولّ
  زبان بيان شرح واقعه به عرض رسانيد. به

جنان  347لمعة صدق بيان برافراشت، جان و مشكات ،چون از زبانة آن زبان
القلب مع «مكان درخشان و نورافشان گرديد. الجرم به حكم  آن امامزادة معلّي
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آيت تافت و  ، نور صداقت به روزن دل مودت348اي از جانبين روزنه» القلب
تعارف روحاني  351»ائتلف 350فما تعارف منها ةد مجنَّدجنو 349االرواح«برحسب 

لف جسماني است بر باد پاي وداد به ميدان صدق و سداد  مهكه مقدĤالجيوش م
عليه و علي آبائه صلوات اهللا  -عظيمالتّ پيش سلطان امامزادة واجب 352شناخت.

 353بة نسب عالي كه بر مثال نهال وادي ايمن، زبانشجرة طي -الملك الكريم
و اخگر  355گشود و در عين سرسبزي، آتش رهنما مي 354»انَنّي اَا«دقش به بيان ص

اش به موم نمود، به جهت حفظ [نسب]، نقّ فزا دم به دم به مردم بينا مي آتش
ليذهب «و از سرچشمة كريم  357طهرة آب نقشها كرده بود.م 356گرفته در چوب

ر آن مطهره، زالل دم به دم د» 358ركم تطهيراعنكم الرّجس اهل البيت و يطه
فرمود. از عين پاكي به امداد پنجة آفتاب درخشان و به اسعاد  صدقش مي

افشان چشمة نجات ظاهر و  نقاب نورپنجة خورشيد نوراني،  چون سر اي هپنج سر
آيين  بخش حيات سرچشمة حيات منفجر گردانيده و ماء معين و زالل زندگي

ز منبع نور و سرچشمة فيض و سرور نامچة متعالي ا نامة عالي و نسب يعني نسب
و بياض ديدة روز  359نامه كه سواد به منصة ظهور رسانيده، سواد و بياض آن نسب

فزود. و  و شب با يكديگر آرميده بود، نور ديدة ديد و روشني چشم اميد مي
سنبل بر عذار صفحة گل دميده بود، مشام جان معطّر و  رخش كه همچو خطّ
نمود. از غنچة ميم مشكين شميمش دم به دم شبنم  مي دماغ جنان تازه و تر

ال دهان حقّه از حقّة دهان آن گوهر رخشان مثچكيد و بر  سعادت به باغ جان مي
  رسيد. ] بيان ميو[ سيادت به گفت

القصه چون نسب نامة عالي، زبان بيان به تصديق واقعة والي گشود و بر 
اليقين فزود، والي سر و چشم  عينمثال آب از چشمة فرايد، معرفت جانبين از 
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امامزاده بوسه داد و چشم وداد بر قدم صدق و سداد نهاد [و] زبان اعتقاد و 
آ] كه آن سرو چمن جان بسوي منزل وي آب صفت 36تحقيق اين معني گشاد [

  ] تا منزل وي به تشريف قدوم وي رشك رضوان شود.هروان شد[
يد و هزار اقبال از مطلع اماني چون صبح قبول اين معني از مشرق اميد دم

با خورشيد،  360رانتو آمالي درخشان افشان گرديد، بر مثال مشتري كه به وقت اق
به خانة گردون و طاق  361آيد، والي در خدمت سلطان امامزاده رمه برج قوسِ

  : نمود رواق خويش درآمد و چون زبان حال به منطوق اين مقال مي 362كيوان
  نظم

  ـتة توسـشيانرواق منظر چشم من آ
  363كه خانه خانة توست  كرم نما و فرود آ

آفتاب نير برج اسد جودش بود در اوج شرف و كمال، خرّم و خوشحال به 
بود] به ظاهر  فشاني كه از نطقش مفاد اين كالم [ آمدنش، صدف طبع والي در

  : منصة بيان آورد كه
  نظم

  ــاة مـبلند چون نشود قدر آستان
  نهد به خانة ما ] مي[رخش ،كه آفتاب

بعد از آن، روز هجر همچو عمر دشمن سرآمد و شب وصل بسان طرّة 
به سر دست درآمد. در چنان شبي كه ثاني شب قدر بود  364فشان نوعروسان عنبر

اي كه پشت بر قاضي محكمة قضا و  نمود به خطبه و اول شبي از شبهاي بدر مي
نموده   -صلوات اهللا الملك االكبرآله   عليه و علي -قدر اعني حضرت خيرالبشر

بود، خطيب محفل سبز عشق، زبان بيان به خطبة نكاح گشود و عر365قد تازه د 
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رج ايالت به رخشندهد گوهر عمقد گوهر صافي ان جود و جاللت همچو ع
  عقدة مانعي نمود. بي

در آن ساعت سعد، آفتاب در خانة زهره كه ميزان سعادت است در كمال 
نشان را رتبة شرف و شرف  گرديد و كيوان رفعت 366با زهره مقترناستقامت 

 368در آن خانه از پاسباني آستانش در وجه حصول رسيد. پس درياي 367مرتبت
 370»ؤلؤ و المرجانيخرج منهما اللّ«كه مفتّح پنجة  369»مرج البحرين يلتقيان«معني 

از اوج  »البناءبين ا ��6*�اآلباء و  ةمود«است، صورت تموج يافت و كوكب ميعاد 
  تافت. ءو وال 371سدعزّت بر فضاي هواي 

  نظم

  ــازارسـر كـاع سپهـاوض 372راتـچون ز تأثي
  م داوريـگشت سعدين مقترن در برج حك 

  سعد شد بر ايوان سعادت ز اجتماع اين دو
  ريـــا مشتــف را زليخـروي يوس ابِـآفت

، والي، بعد از حصول مرتبة مواصلت و وصول به درجة قرب و قرابت
اي كه حاال معروف است به كوچة حسينيان به جهت  دولت سراي عالي در كوچه

عليه و علي آبائه  -سلطان امامزادة معلّي مكان 373مسكن شريف و موطن منيف
متقارب همان حانوت حدادي به ساحت و طاق كيوان  -صلوات اهللا الملك المنّان

  ب] ...36[ 374برافراشت مهر به نقوش زرفام رواقش بسان ايوان سپهر، منقّش
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  پانوشت ها :
 

، ص 2، ج1374فشار، يادگارهاي يزد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و خانة كتاب يزد، . ايرج ا1
305-296 . 

، تهران: سازمان 18. حسين مسرّت،  مقالة خوابگاه، مجلّة وقف ميراث جاويدان، سال پنجم، شمارة 2
اريخ، يزد: انجمن . همو، ميوة باغ رسالت، يزد يادگار ت 110 – 123، ص 1376اوقاف و امور خيريه، 

، 1376هاي عمومي ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد ؛ مؤسسة انتشارات يزد،  كتابخانه
 . 1010-1038ص 

  . 1379اي در كوير، قم: انتشارات تشيع،  . محمد مهدي حر زاده، چشمه 3

	� ������اكبر شيرسليميان، بارگاه آفتاب، يزد: بنياد  . علي 4�� ،1382 .  

 .179، ص29/ 1هاي خطي كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، ج  . محمد حسين حكيم، فهرست نسخه 5

 ب .29. محمد بن ناصرالحق نوربخش، صحيفة جعفري، برگ 6

 آ .30آ، 29. همان، برگ7

 آ .29. همان، برگ8

 . 207-209، ص 2. ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج9

 . 73ادارة اوقاف مهريز، رديف   وقفنامة خانش بيگم، نسخة عكسي، .10

)، سيد محمد نوربخش، سر سلسلة دودمان و 104-107،ص 3مستوفي بافقي در جامع مفيدي (ج .11
 طريقت نوربخشي را به غلط سيد محمود نوربخش خوانده است . 

 . 106، ص3همان، ج .12

 . 118قاضي ميرحسين ميبدي، منشĤت ميبدي، ص  .13

 . 70ة سامي، صسام ميرزا صفوي، تحف.14

  ب .33-آ 34محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ  .15
 آ .34همان، برگ .16

 . 139شاه، ص  خورشاه بن قبادالحسيني، تاريخ ايلچي نظام .17

 . 274، ص1، ج��������  صة�قاضي احمد قمي،  .18

  . 144 -145عبدالنبي فخرالزماني قزويني، تذكرة ميخانه، ص .19
  ب .28-آ29لحق نوربخش، برگمحمد بن ناصرا .20
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هجري شمسي در تاريخ يزد خود موسوم به  1317جالب آن كه مرحوم عبدالحسين آيتي در سال  .21
هجري قمري كه طي آن  860نگارد كه بعد از سانحة سيل سال  )  مي183آتشكدة يزدان (ص

معه و مسجد و بخشهائي از حرم امامزاده ابوجعفر آسيب ديد، صد سال طول كشيد تا مزار و صو
اهللا يزدي در مرمت و  غيره به حال نخست بازگشت.  بنابراين آيتي بدون آن كه از نقش شاه نعمت

توسعة حرم امامزاده ابوجعفر يادي كند و يا اصالً از صحيفة جعفري و نويسندة آن رساله  اطّالعي 
واخر سدة نهم تا اواسط داشته باشد، بر اظهارات نوربخش مبني بر بازسازي مزار امامزاده ظرف ا

 سدة دهم هجري صحه نهاده است.   

 ب .28همان، برگ .22

 . 8؛ احمد كاتب، تاريخ جديد، ص  3جعفر بن محمد جعفري، تاريخ يزد، ص. 23

منقور شده، تاريخ وفات آن امامزاده   837بنا بر تصريح كتيبة سنگ مزار امامزادة مزبور كه به تاريخ . 24
). تاريخ يزد  302، ص 2رخ داده است. (ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج 424در ششم محرّم سال

را به عنوان تاريخ  424جعفري هم كه هشت سال پس از سنگ مزبور نگاشته شده همين تاريخ 
رغم آن كه دچار  درگذشت امامزاده ذكر كرده است. همچنين تاريخ جديد يزد و جامع مفيدي علي

اند، در ذكر تاريخ  امامزاده را مقارن ايام متوكل عباسي ذكر كرده تعارض تاريخي شده و عزيمت
احمدكاتب و نيز به تأسي از وي  براي وفات وي با جعفري همداستانند. جالب است كه  424

نوربخش در سهوي آشكار با انتساب دورة حيات امامزاده به روزگار متوكل عباسي،  در عين حال 
ويست سال پس از قتل خليفة مزبور است، به عنوان تاريخ حركت را كه  قريب به د 410تاريخ 

ند. ( احمد كاتب،  ا امامزاده به  يزد در اثر بدسلوكي و خشونت متوكل عليه سادات علوي آورده
ب). سنگ مزار موجود امامزاده ابوجعفر هرچند 32؛ محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ  152ص

امزاده است، ليكن با توجه به آن كه عالوه بر ذكر سال وفات مربوط به چهار سده پس از روزگار ام
هاي پيشين مزار درج يافته  وي دقيقاً  دربردارندة روز و ماه آن نيز هست، به احتمال برحسب كتيبه

؛ 108است. چنان كه اخبار جعفري و احمد كاتب مؤيد اين مطلبند. (جعفر بن محمد جعفري، ص
ق) و اوايل خالفت 381-422باهللا ( ن امامزاده ابوجعفر در ايام القادر). بنابراي154احمد كاتب، ص 

زيسته است. جالب آن  ق) مي320-447ق) و مقارن امارت آل بويه (422-467اهللا عباسي ( بامر القائم
احمد كاتب، نوربخش و نيز مستوفي بافقي كه او هم مانند نوربخش تعارض تاريخي  كه حتّي
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ه، با تفاوتهائي در جزئيات، نسبت به تقارن حيات امامزاده با عهد آل بويه احمدكاتب را تكرار كرد
 اند. و امراي ديلمي اذعان كرده

   . 152احمد كاتب، ص  .25
  ب .31محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ  .26
  . 520- 530، ص3مستوفي بافقي، ج .27
 ب .31-آ 32محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ .28

 ب .29همان، برگ   .29

  ب .30همان، برگ  .30
 ب .36همان، برگ .31

 ب .35همان، برگ  .32

  ب .34همان، برگ  .33
 ب . 29همان، برگ  .34

الدين حسن، صاحب امالكي در ميبد، كه  محمود بن جالل الدين  شايد ميان اين شخص با امير غياث .35
) پنجاه سال پيش از 174ص  ،2در وقفنامة مسجد اميرچقماق يزد (ايرج افشار يادگارهاي يزد، ج

  از او ياد شده پيوندي وجود داشته باشد. 849اين، به تاريخ 
 آ . 31محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ .36

 ب .33همان، برگ  .37

 آ . 34همان، برگ  .38

 ب .34همان، برگ  .39

 ب .32همان، برگ  .40

 ب .34همان، برگ  .41

 آ . 31همان، برگ  .42

 ب .31همان، برگ .43

  . 141المحجوب، ص ابوالحسن علي بن عثمان جلّابي هجويري غزنوي، كشف .44
  . 40-41، ص1مستوفي بافقي، ج .45
  آ . 33-ب33محمد بن ناصرالحقّ نوربخش، برگ  .46
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 آ . 30همان، برگ  .47

 . 375، ص1قاضي احمد قمي، ج .48

 . 799علي بن ابي طالب (ع)، ص  قاضي مير حسين ميبدي، شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين .49

 ب .31محمد بن ناصرالحق نوربخش، برگ  .50

        آ . 32همان، برگ  .51
 ب .34 -آ  35همان، برگ  .52

 . 407التواريخ و القصص، ص  مجمل .53

توان حدس زد كه زندگاني امامزاده  . با توجه به قرائن موجود مي 520، ص3مستوفي بافقي، ج .54
ايام امارت ابوجعفر عالءالدوله كاكويه پدر ابومنصور فرامرز بوده است كه از سال  ابوجعفر مقارن

ق)  به حكومت 387-420خاتون همسر فخرالدوله و مادر مجدالدولة ديلمي ( از سوي سيده 398
كه تاريخ تقريبي درگذشت اوست بر همان منصب باقي بود. (عباس  433اصفهان گمارده شد و تا 

). هر چند تواريخ پس از وفات وي سخن از 401ياني، تاريخ مغول و اوايل تيموري،ص اقبال آشت
رانند، ليكن با استناد به كتيبة بقّة دوازده امام  واگذاري امارت يزد به فرزندش ابومنصور فرامرز مي

هنگان كه به دست سر 432و نيز مندجات كتيبة آهني دروازة كيا (حظيره ملّا) مورخ  429يزد مورخ 
توان استنباط  ) ، مي689؛ 314، ص2امارت كاكوئي احداث شده ( ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج

كرد كه ظاهراً آل كاكويه از همان روزگار ابوجعفرعالالدوله عالوه بر اصفهان، امارت يزد را نيز در 
يخ كه قائل به اند. اگر اين گمان درست باشد، در اين صورت برخالف گزارش توار اختيار داشته

توان گفت آن چه در واقع از قبل دولت  اند، مي واگذاري يزد به جاي اصفهان به كاكويان شده
سلجوقي رخ داده، محدود شدن امارت آل كاكويه به يزد و انتقال كرسي امارت ايشان از اصفهان به 

 يزد بوده است.   

رف و خطي ريزتر، ذيل عبارت بسم اهللا مطلب مزبور در اداي احترام به امام رضا(ع) به شنج .55
 نگاشته شده است.

 اصل: لطاف . .56

نوشته شده » تفرّق جمال بدل«توان خواند. و در ذيل آن با قلمي ريزتر،  نيز مي» حال«يا » جان«. 57
 است.

 اصل: انّ. .58
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 .6و 5سوره الشّرح، آيات  .59

 اصل: نسبت.. 60

 .35سورة نور، آية  .61

 اصل: خرح. .62

 ساييد . اصل : مي .63

اشاره به حكايت شيري در شهر يزد دارد كه موجب خوف مردم بود. ليكن سر در پاي امامزاده  .64
ابوجعفر نهاد و چنان رام شد كه كودكان به بازي با آن پرداختند. و چون آن شير مرد توسط آن 

شير به خاك سپردند. اين  امامزاده دفن گرديد و بنا بر وصيت، مردم او را پهلوي مدفن همان
ترديد  حكايت در تواريخ يزد ذكر شده است و با توجه به اشارة نوربخش به آن در ابيات مزبور، بي

 در صحيفة جعفري نيز مندرج بوده است و البد در اوراق ساقط شدة اين نسخه جاي داشته است.

       توان خواند. نيز مي» ايقان« .65

 . 73سورة زمر، آية  .66

 اصل: بيان. .67

 اصل: تفصيات. .68

 اصل: روزگار ناپايدار و تغيير تمام. .69

 اصل: برجيش. .70

 اصل: حاوي و جاوي مجاوي المراتب. .71

 اصل: في االنام. .72

 اصل: مقرن. .73

 اصل: حموم. .74

 اصل: گستر. .75

 اصل: وز. .76

 اصل: خضرا. .77

 اصل: آشيان. .78

 اصل: بيابت. .79

 چون.اصل:   .80
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 اصل: والل. .81

  زدم . اصل: رو .82
 اصل: افراق.. 83

 اصل: طلوالع. .84

 اصل: سطوع و سواطع. .85

  اصل : مؤدي . .86
  .2سوره بقره،آيه  .87
 .62منون، آيه ؤسورة م .88

 اصل: صفائح اياد اشعار. .89

 اصل: نقصيات. .90

 .اصل: احتمام برفراشت .91

 اصل: ضايع. .92

 اصل: مقصو. .93

 اصل: استطار واقايع. .94

 اصل: نه. .95

 اصل: قلم وير. .96

 اصل: جنا جنان. .97

 اصل: او. .98

 اصل: صحيفه. .99

 اصل: شد و طاهرا. .100

  است. 962برابر با تاريخ  .101
   است . 962كه آن نيز  برابر  با » االسرار كاشف حكم « . يعني : 102

 اصل: طالبا. .103

 اصل: سما. .104

 اصل: تنجه. .105

 اصل: خجسته. .106
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 اصل: نسا شيرين. .107

 اصل: تنها. .108

 اصل: مصيفه. .109

 اصل: و ابنيه . .110

 اصل: بيان. .111

 اصل: وقعو. .112

 اصل: مستوليان. .113

 اصل: شعال سل. .114

ال تركي و س  962به عنوان معادل تاريخ قمري   854اصل: ثمين مايه.  دراينجا تاريخ جاللي  .115
 476بر شرحي كه در مقدمه گذشت، نادرست است. اين تاريخ بايد مقارن سال  ئيل بنا توشقان

 ) باشد. �
��جاللي ( ست و سبعين و اربع 

 اصل: نزمي. .116

 اصل: مسمي اوليش. .117

 اصل: بايد. .118

 بيت از نظامي است. .119

نيز بر مبناي » اهللا«است. اسم  132وف بينه برابر با و به حر 92به حروف زبر برابر » محمد«اسم  .120
 132مساوي با عدد » محمد«است كه مضاعف آن همچون حروف بينة  66حروف ابجد موافق 

 شود. مي

 هستند. 132هر دو برابر با عدد » اسالم«و » قلب« .121

 شود. مي 154است و مضاعف آن  77برابر » الولي « .122

 است. 154به روي هم برابر عدد » الوهاب«و » الحكيم«جد، بر حسب حساب اب .123

 اصل: بت. .124

 .24سورة ابراهيم، آية  .125

 اصل: النهرير السالب. .126

 نقطه و الم آن شبيه به سين كشيده نوشته شده است.  اصل: بي .127

 اصل: ناطلق . .128
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و در » اميال  �����) : « 132ري (صالصغ  الطالب ة) و عمد223الطّالب (ص ةابن عنبه در عمد .129

 » .چهار فرسنگي ) : « 147الفصول الفخريه (ص

 اصل: احمد الصادق. .130

 اصل: والمبين. .131

 اصل: كثير الروا. .132

 اصل: افباس. .133

)  امام 147) و الفصول الفخريه (ص132الصغري (ص الطّالب ة) و عمد222الطالب (ص ةدر عمد .134

حمد بن الرضا (ع) ذكر شده و نسبت به وفات علي عريضي در زمان حيات آن امام هادي علي بن م
  تصريح شده است .

 دو بار تكرار شده است .» و«اصل: . 135

 اصل: عالي نجات. .136

)، نسل 147) و الفصول الفخريه (ص132الطالب الصغري (صة) و عمد223الطالب (ص �در عمد .137

االصغر قلمداد شده  به محمد، احمد شعراني، حسن و جعفرعلي عريضي از چهار پسر موسوم 
 است.

به معناي كمربند است و در اينجا كنايه از كميت و تعدد فرزندان است كه »  مِنْطَقَة«و » مِنْطَق« .138
من يطُلْ ذَيلُ اَبيه «گردد. شاهد مثال آن  همچو كمربندي موجب استحكام و پايداري نسل آدمي مي

نْتَطيرسانند. (راغب  باشد. يعني : كسي كه پدرش فرزندان بسيار دارد او را ياري مي مي» قْ بِه
 ). 812اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص

 .196سوره بقره، آية  .139

) از نسل احمد شعراني، چهار پسر به نامهاي محمد، علي، حسن و 223 -225الطالب (ص�در عمد .140

) اعقاب احمد شعراني را از سه 31است. مروزي ازورقاني در الفخري (صعبيداهللا نام برده شده 
نامد. ليكن در  االكبر رقّي مي پسر موسوم به عبيداهللا ابو محمد در مراغه، محمد در نصيبين و حسين

تواند بيانگر آن باشد كه نسل احمد شعراني از طريق  خود مي» اعداد  �
������مد فيه « اينجا عبارت 

  سر وي تداوم يافته است. چهار پ
 اصل: به زبان. .141
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 اصل: ثلثته. .142

) تنها از علي به عنوان فرزند عبيداهللا بن احمد شعراني نام برده 224-225الطالب (ص�در عمد .143

) از دو پسر به نامهاي علي ابوالحسن و احمد در مراغه ياد شده 31شده است. در الفخري (ص
 است.

 اصل: بغداد. .144

  اهللا نيز مانند نياي بزرگش علي عريضي صاحب هفت پسر شد. يعني علي بن عبيد .145
 دو بار تكرار شده است.»و عبيداهللا«اصل:  .146

) از پسران علي بن عبيداهللا بن علي شعراني تنها از امامزاده 224-225الطالب (ص ةدر عمد  .147

و فرزندش سيد جالل از شاعران مشهور ابوجعفر يزد و فرزندان و نوادگانش چون امير عضد يزدي 
الدين يزدي از بزرگان يزد در سدة مزبور  الدين و سيد شمس گوي سدة هشتم و نيز سيدركن پارسي

 نام برده شده است.

 اصل: شهبازي. .148

 اصل: تعفع. .149

 اصل: مشتقل.. 150

 اصل: بي دريقشان. .151

 اصل: رؤسي. .152

 اصل: شعه. .153

 اصل: شعه.  154

 كاذب. اصل: و من بعث امين ليل و نهار و الال .155

 اصل: تيردلي. .156

 اصل: و دعوي. .157

 اصل: بروي اخفاي. .158

 اصل: طاطلت و ظاللت. .159

در حد دو كلمه سفيد است. با توجه به كاربرد پيشين اين واژه در سطور فوق » علم«پس از  .160
 تصحيح قياسي گرديد .

  مع العدل.اصل: ان اهللا .161
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 .90سورة نحل، آية  .162

ق) كه ارتباطي به ايام برآمدن عباسيان ندارد، سهواً در ميان 65(مقتول» سليمان صرد«در اينجا  .163
حاميان دودمان عباسي ذكر شده است. چنان كه در مقدمه ذكر آن گذشت، نوربخش سهو مزبور را 

 از محمد كاتب در تاريخ جديد يزد برگرفته است.

 . ةاصل: الحيوا .164

 .51؛ سورة اعراف، آية 130و  70سورة انعام، آيات  .165

 اصل: نابرترسند. .166

 اصل: عيليهم. .167

 اصل: سيت. .168

 اصل : خون آدم تيغ ستم شد روان . .169

 اصل : گشت همچون . .170

 تفوح به معناي جوشيدن . .171

 اصل: تته. .172

 اصل: غرق . .173

 دامن .اصل:  .174

 دو بار تكرار شده است.» ايشان«اصل:  .175

 دو بار تكرار شده است.» فتنه« .176

 اصل: بي آبي روي. .177

 اصل: تطب. .178

 اصل: منصو. .179

 اصل: نمود. .180

  دوبار تكرار شده است.» كه در« .181
 اصل: خون فشان ني. .182

 اصل: ننهفته . .183

 اصل: شد دقت. .184
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ق) در كوفه در 121ر اينجا نيز مرتكب سهوي تاريخي شده و قيام زيد بن علي (مقتولمصنّف د .185
ق) را كه به غلط او را زيدبن يحيي ناميده به عهد 125روزگار هشام بن عبدالملك اموي(متوفي

ق) كشانده است. پيشتر در مقدمه نيز اشاره شد كه سهو مزبور در اثر 247متوكل عباسي (مقتول
 ش از احمد كاتب ناشي شده است.اقتباس نوربخ

 اصل: و مرتسم گرديد. .186

 اصل: بروي. .187

 اصل: امهاي. .188

 اصل: يا. .189

 اصل: ظريح. .190

 اصل: حضرت. .191

 شد و مثال. اصل: با وجود غايت طغيان و مرتفع مي .192

 اصل: انسميه. .193

 اصل: ساداد. .194

 ن تاريخ را از احمد كاتب اخذ كرده است. . نوربخش ايئة�����
اصل: سال عشر  .195

 اصل: سينه. .196

 اصل: جد االعلي اعلي. .197

 اصل: مباعددت. .198

 اصل: دوزان. .199

برآن افزوده » اد«خط كشيده و « دان«نوشته و سپس بر حروف » سلطان مردان«نخست به صورت  .200
 است.

 اصل : رزو است . .201

 اصل: باتايه. .202

 خط كشيده است.» عامه«بر». براي عامة عبادت و كافّة ارباب: «اصل .203

 اصل: بر فررندان. .204

نيز به مفهوم وسط آسمان و كوكب است. » دل آسمان«كنايه از ستاره است چنان كه » طاق دل« .205
 ).501(ابن خلف تبريزي، برهان قاطع، ص
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 اصل: بيان. .206

 تكرار شده است.» و«اصل:  .207

  صل : شهور اسنتين .ا .208
(احدي و مائتين)  201) تاريخ اقامت امام هشتم در يزد را سال 41، ص1مستوفي بافقي (ج .209

 نگاشته است. 

 اصل: ابداي. .210

 اصل: برفراخته. .211

 اصل : كذا . .212

 اصل : در . .213

 اصل: نورديد. .214

 اصل: چون. .215

  اصل : ذكره. .216
 اصل : عبادت. .217

 خط كشيده شده است.» يزد«روي  .218

 تكرار شده است.» نما قبله«عالمت راده نهاده ليكن در حاشيه به صورت » قبله«بر باالي  .219

به مفهوم امري است كه همراه با قصد و نيت تقرّب باشد و » تقرّب آغاز«در اينجا صفت مركّب  .220
كاربرد معني قصد و اراده براي واژة ) نسبت به 45فرهنگهاي عهد صفوي چون برهان قاطع (ص

 اذعان دارند.» آغاز«

 اصل: مثابش. .221

 اصل: حرج. .222

 اصل: شريف. .223

تاريخ يزد جعفري ذكري از اين حكايت و مزار زنگيان نكرده است. احمد كاتب  نيز تنها به ذكر  .224
ل در آنجا مدفون هستند، بسنده آن كه مقابر زنگيان بر سر راه خراسان قرار داشته و درويشان و ابدا

) در ذكر اين حكايت به جاي دو 40، ص1). مستوفي بافقي (ج184كرده است. ( احمد كاتب، ص
 الدين زنگي شده است. برادر زنگي تمغاگر قائل به يكي از شحنگان يزد موسوم به سلطان قطب

 اصل: دست. .225
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 اصل: فداغ زدگان. .226

): 40، ص1نيز بوده باشد. در جامع مفيدي (ج» نظافت اياب«تواند  مي». نضافت باب«اصل:  .227
 ».طاسي آب گرم از خزانه«

 نحال. اصل: از .228

 اصل: و به جانب. .229

 اصل : برفروخت. .230

  اصل : ديد. .231
 .22اصل: بعز نور. سورة طه، آية  .232

 اصل: تفص. .233

 اصل: واهل. .234

 اصل: نقض. .235

 ه.اصل: بي شب .236

 اصل: شنيديم. .237

 اصل: گرون. .238

  اصل: سابندند. .239
 اصل: توفشان. .240

 اصل: زمان واجب االوغان. .241

 اصل: ذكر. .242

 اصل: مرصعه. .243

 دوبار تكرار شده است.» كه«اصل:  .244

 .28سورة فجر،آية  .245

 .156اصل: انا اهللا راجعون. سورة بقره، آية  .246

 اصل: احاب .247

 .اند اصل: ساخته .248

 اصل: ضئه.  .249

 اصل : برفروختند. .250
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 اصل:شهورع. .251

 .899برابر با سال . 252

 اصل: موسويه. .253

 اصل: ساباحل. .254

 اصل: منتهي . .255

 اصل: ثمامن. .256

 اصل: موره. .257

هم هجري هاي نهم تا سيزد ناحية غربي خوزستان كه تحت قيادت سادات مشعشعي طي سده .258
 رفت. شد و حويزه كرسي آن به شمار مي بدين نام خوانده مي

 اصل: قدمگاه قريه و قرية قورانبشت. .259

 اصل: نورانبستي. .260

 اصل: سادات نورانبست. .261

 اصل: قدمگاه قرية قوت. .262

 اصل: بهر. .263

 اصل: محلة وسط كمر شرقت. .264

 اصل: سنق. .265

 اصل: پنج. .266

 ل: قيعه.اص .267

 اصل: قرية تعب. .268

 اصل: ونور االمارات. .269

 اصل: طني مقرن. .270

 اصل: جد ولد . .271

 اصل: ابقعه . .272

 اصل: قد. .273

  .2و1سورة واقعه، آيات  .274
 اصل: اهسنات. .275
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 اصل: بيان. .276

 اصل: شب. .277

 اصل: رضوان نشينان. .278

 .930برابر با سال  .279

 العرت. اصل: .280

 اصل: همچنانچه. .281

 اصل: روتب. .282

انّما وليكم اهللا و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصاله و يؤتون  «سورة مائده:  55كنايه از آية  .283
 » .و هم راكعون ةالزّكا

 اصل: به وي است بروي. .284

 اصل: اهداي. .285

 اصل: مجتمعين. .286

 اصل: رفقاي. .287

  .144سورة آل عمران، آية  .288
 اصل: برفراخته. .289

 اصل: المكي نامي جعفر. .290

 اصل: صد. .291

 اصل: اتمام. .292

 اصل: نصب النيين. .293

اصل : سقل الصخره . (بدون نقطه و دندانه). از شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي  .294
  نقل شد. 636طالب، ص

  : 636منسوب به اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، صدر شرح ديوان  .295
  لنقـل الصخـر من قلل الجبـال           احب الي من منـن الرّجـال
  يقول النّاس لي في الكسب عار           فقلت العار في ذلّ السئوال

قل ن«نكتة جالب آن كه قاضي مير حسين ميبدي در شرح اين ابيات در پاسخ به اين ايراد كه  
گويد كه  مي» صخره از قلّه مشكل نيست، چه طبيعي است و مشكل نقل به قلّه است كه قسريست
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توان گفت كه  ). بنابرين مي637(همان، ص». نظر ناظم به قرب و بعد مسافت است، نه طبع و قسر«
به احتمال، اختالف در ضبطي كه صحيفة جعفري از بيت نخست اين قطعه شعر از جمله در 

به دست داده، پيرو درك » من«حرف  براي استعالء بر خالف مفهوم» علي«از حرف  جرّ استفاده 
 همين ايراد بازگفتة قاضي ميرحسين صورت گرفته است. 

كه حرف » گ«از كلمة تأثير، به شكلي ريز و بدون نقطه نوشته شده و سركش حرف » ثر«حروف  .296
  رده است.نخست كلمة بعد از آن است از زير با آن تداخل ك

 كردند. اصل: مي .297

و بعد از آن به دليل فرورفتگي كاغذ در محل شيرازة نسخه جز ». آتشي افروختي هر«اصل :  .298
ب) تصحيح 35قابل رؤيت نيست. با توجه به مضمون نخستين مصرع برگ (» ق«اي از حرف  هاله

 قياسي گرديد.

 اصل: نور. .299

 قابل رؤيت است. »  ح«شيرازة نسخه تنها حرف  در اثر فرو رفتگي كاغذ در محل .300

 اصل: علمه. .301

 اصل: اليزا. .302

  اصل : اقيده. (بدون نقطه). .303
 اصل: ا. .304

 اصل: انجمن فراغ . .305

 اصل: احجاب . .306

 اصل: انوار. .307

 اصل: سنجوقي. .308

 اصل: ديلمن. .309

 اصل: آل توبه. .310

 اصل:سيوغال. .311

شتر در مقدمه توضيح داده شد كه اين تقارن تاريخي با توجه به تاريخ وفات امامزاده ابوجعفر پي .312
نادرست  443الدولة كاكوئي در سال  و تاريخ تفويض امارت يزد به ابومنصور عالء 424در سال 

 است.
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 نقطه است). اصل: بنايد. ( بي .313

 نقل شد. 152اصل: امير اوحش. از تاريخ جديد يزد، ص .314

 اصل: اوحش. .315

 اصل: نجات. .316

 اصل: آب حيات. .317

 اصل: سدور. .318

 اصل: مشك پز. .319

 اصل: نسان. .320

 اصل: زهر هالل. .321

 اصل: پيوند. .322

اشاره به ازدواج امامزاده ابوجعفر با دختر امير اوجش والي يزد دارد كه بعد از اين نيز از آن خبر  .323
  دهد. مي

 اصل: نقاط. .324

 اصل: خواهد. .325

 اصل: جواب. .326

 اصل: شب .  .327

 اصل: خاب آلود. .328

 اصل: خبر. .329

نقل شد. بيت از  1170،ص2ام. از عرفات العاشقين،ج اصل: دگر شب درآمد و من مبتالي چهره .330
 ق) است.910قاضي ميرحسين ميبدي (مقتول

 اصل: جواب. .331

 اصل: شيان. .332

 صل : در .ا .333

اي  كنايه از بسته شدن پلكهاي چشم است كه چون زره» تاريكي غبارِ خفتان«اصل: خنان. در اينجا  .334
 گرداند. پوشانده و تاريك مي روي چشمان را 

 اصل: وز. .335
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 اصل: به. .336

  تكرار شده است..» آن«اصل:  .337
 اصل : رويت . .338

 اصل : بوده بود. .339

 ن.اصل: دوكا .340

 اصل: مشكالت. .341

 اصل: بالقي. .342

 اصل: رمانه. .343

 اصل: اؤمفاد. .344

 اصل: شبا. .345

 اصل: سرسررشته. .346

 اصل: مشكالت. .347

 اصل: جانين. .348

 اصل : االوراح. .349

 اصل: مثلها. .350

  . 265، ص2حديث امام علي (ع) است. بحاراالنوار، ج .351
 اصل: شافت. .352

 : زمانه.اصل .353

  . 69سورة يوسف، آية  .354
 اصل: الش رجماد. .355

 اصل: دحوب. .356

 ): و نسب نامه در ميان چوب در مطهرة آب پنهان كرده با خود بياورد.152تاريخ جديد يزد(ص .357

 .33سورة احزاب، آية  .358

  .اصل: سود. 359
 اصل : اقران . .360

 اصل: سلطان زاده. .361
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 وان.اصل: تاق كي .362

  بيت از حافظ است. .363
 اصل: انوسان. .364

 اصل: ودر. .365

 اصل: مقرن. .366

 اصل: تربت. .367

 اصل: دريا. .368

 .19سورة الرحمن، آية  .369

 .22سورة الرحمن،آية  .370

  نيز بوده باشد.» سداد«اصل : صد . ممكن است در اصل  .371
 اصل: تأسيرات. .372

 اصل: مسب. .373

 برفراشت. اصل: .374

 
 كتابنامه

ش .1317)، چاپخانة گلبهار يزد، آتشكدة يزدان( تاريخ يزدآيتي، عبدالحسين،   

الصدر(مؤسسة  ������، قم: طالب في انساب آل ابي �
	��������الدين احمد،  ابن عنبه، جمال 

  ق .1417انصاريان)، 

، تحقيق سيد مهدي لبطا في نسب آل ابي الطّالب الصغري ةعمد،  ----- ----- ----- ---- 

  ق .1430اهللا عظمي مرعشي نجفي،  ��� 
	���رجائي، قم: 

الدين محدث ارموي،  ، به اهتمام سيد جاللالفصول الفخريه،  ----- ----- ----- ---- 

  . 1363تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي،

. 1374اب يزد، ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛ خانة كتيادگارهاي يزدافشار، ايرج،   

. 1376، تهران: نشر نامك، تاريخ مغول و اوايل ايام تيمورياقبال آشتياني، عباس،   
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، 2، جالعـارفين  العاشـقين و عرصـات   عرفـات الدين محمـد،   اوحدي دقّاقي بلياني اصفهاني، تقي

 اهللا صاحبكاري؛ آمنه فخراحمد، با نظارت علمي محمد قهرمان، تهـران: مركـز   تصحيح ذبيح

  . 1389كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي،  «پژوهشي ميراث مكتوب؛ 

، به كوشش محمد عباسي، تهـران: مؤسسـة   برهان قاطعبرهان تبريزي، محمدحسين بن خلف، 

  .1344مطبوعاتي فريدون علمي،

لكسويچ ، تصحيح والنتين آالمحجوب كشفجلّابي هجويري غزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان، 

  . 1376ژوكوفسكي، تهران: انتشارات طهوري،

، به كوشش ايرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتـاب،  تاريخ يزدجعفري، جعفر بن محمد، 

1338 .  

، 1/29، جهـاي خطّـي كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـالمي       فهرست نسخهحكيم، محمدحسين، 

  .  1390، »سالميكتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ا«تهران: 

  . 73، عكس سند خطي، ادارة اوقاف مهريز، رديف وقفنامة خانش بيگمخانش بيگم، 

دا،  ، تصحيح محمدرضا نصيري؛ كـوئيچي هانـه  تاريخ ايلچي نظامشاهخورشاه بن قباد الحسيني، 

  . 1379تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

، تحقيق صفوان عدنان داوودي، زنجان: رآنمفردات الفاظ القراغب اصفهاني، محمد بن حسين، 

  . 1383مهديس، 

الدين همايونفرّخ، تهران: انتشارات علمي، تهـران:   ، تصحيح ركنتحفة ساميصفوي، سام ميرزا، 

  تا . بي

  . 1375، به اهتمام احمد گلچين معاني، تهران: اقبال،تذكرة ميخانهفخرالزماني قزويني، عبدالنبي، 

، تصحيح احسـان اشـراقي، تهـران: انتشـارات دانشـگاه      1، ج������������قمي، قاضي احمد، 

  .  1359تهران،

، بكوشش ايرج افشار، تهران: انتشارات فرهنگ ايـران  تاريخ جديد يزدكاتب، احمد بن حسين، 

  . 2537 زمين،
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�، بيروت: 2، جبحاراالنوارمجلسي، محمد باقر، ��
  ق.1404الوفاء،  

  تا.   الشعراء بهار، تهران: كاللة خاور، چاپ دوم، بي تصحيح ملك، التّواريخ و القصص مجمل

، تحقيق سـيد  الطالبيين الفخري في انسابطالب اسماعيل،  مروزي ازورقاني، سيد عزيزالدين ابي

هللا عظمـي مرعشـي نجفـي،    � ����  
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