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طرف امیرنظام به شکل هنرمندانه ای شرح و عملکرد و رفتار 

ناپسند او مورد نقد و حتی استهزا قرار گرفته است و از این 

بابت در میان آثار و مکاتبات او شاخص و جالب است. او 

با حفظ مبادی اخالقی و برای آنکه مرتکب غیبتی نشود، از 

بردن نام کاتب خودداری کرده و تنها به ذکر نام معّرف او، 

»حکیم الهی«، اکتفا نموده  است. تهیۀ سواد نامه و نیز دستخط 

قابل قبول تهیه کنندۀ آن، گواه اهمیت نامه های امیرنظام حتی 

در عصر خود اوست. در انتهای نامه تاریخ 1323ق آمده است 

که احتمال دارد مربوط به زمان رونویسی نامه باشد و بی شک 

مربوط به تاریخ تحریر اصل نامه نیست؛ چرا که این تاریخ 

ود 5 سال پس از فوت امیرنظام است و همانگونه که در  حد

ابتدای سواد نامه آمده است »مرحوم امیرنظام آن را در مازندران 

که  آنجایی  از  است«.  نوشته  کرمان  حاکم  وکیل الملک  به 

به  قمری   1289 سال  در  گروسی  حسنعلی خان  می دانیم 

وزارت فوائد عامه منصوب شد و یکی از کارهای مهم او در 

این مقام ساختن راه الریجان به مازندران بود که در سـال 

1292ق به پایان رسید )افشار، 1373: 12(. به نظر می آید این 

نامه را در آن ایام به رشتۀ تحریر درآورده است. از این روی 

 مقصود از »وکیل الملک« حاکم کرمان )مخاطب نامه( باید 
ً
قطعا

پدرش  نه  باشد،  وکیل الملک ثانی  مرتضی قلی خان 

و  لحن  از  اینک  وکیل الملک.  نوری  محمداسماعیل خان 

فحوای نوشتار امیرنظام روابط صمیمی او با مرتضی قلی خان 

وکیل الملک نیز بر ما آشکار می شود.

خود،  پدر  لقب  به  1286ق  سال  در  قلی خان  مرتضی 

ه سال به حکومت کرمان 
ُ
ت ن

ّ
وکیل الملک، ملقب شد و به مد

و بلوچستان تعیین و روانه گشت. او شوهر اّول نجم السلطنه، 

ولۀ فرمانفرما، و مادر دکترمحمد  دختر فیروز میرزا نصرت الد

مصدق بود و در سال 1296ق در تهران درگذشت )بامداد، 

.)63/4 :1371

به  الریجان  راه  ساختن  کار  در  امیرنظام  گفتنی است 

رشته های   در  که  خارج  به  اعزامی  محصالن  از  مازندران 

ریاضیات و معدن شناسی فارغ التحصیل شده بودند و در آن 

زمان بی کار بودند استفاده کرد و چنان کرد که کالسکه و عرابه 

)عربانه: کالسکه( می توانست به راحتی در آن راه حرکت کند 

)اعتمادالسلطنه، بی تا: 21(.

برگی از تاریخ 3

 سواد نامۀ امیرنظام به وکیل الملک حاکم کرمان

و شکایت از یک کاتب و محّرر

مقدمه

ود رجال و  بی شک حسنعلی خان گروسی امیرنظام از معد

 دورۀ قاجار 
ِ
شخصیت های به نام و صاحب منصبان خوش نام

است که جز هوشمندی و مدیریت موفق در مناصب مهم 

هنری  و  انشاء  در  مثال زدنی  ذکاوتی  دارای  دولتی، 

نیز  تحریری(  نستعلیق  )خط شکسته  کتابت  در  تحسین برانگیز 

بوده است. از این روی نوشته های او همواره مورد توجه اهل 

ران قرار گرفته است. ما در 
ّ
ذوق از معاصران او و نیز متأخ

به شکل  که  او  نامه های  از  نمونه  دو  پیشین  شماره های 

پسندیده ای قطعه سازی و تذهیب و تشعیر شده اند را معرفی 

کردیم، که خود سندی مهم در اثبات این مدعا تلقی می شوند. 

اینک سواد نامه ای معرفی و به عالقه مندان تقدیم می شود که 

شده است.  رونویسی  گروسی  حسنعلی خان  نامۀ  روی  از 

اهمیت  بر  دیگر  گواهی  خود  هم  امیرنظام  نامه های  سواد 

نوشته های او محسوب می شود.   

مجموعۀ  در  می شود،  معرفی  اینک  که  نامه ای  سواد 

شخصی نگارنده موجود است. در ابتدای این سواد که به دست 

به   نامه  اصل  شده،  رونویسی  خوش ذوق  و  ناشناس  فردی 

حسنعلی خان گروسی امیرنظام منسوب شده است.  با توجه 

به شیوۀ نگارش خاص امیرنظام و شناختی که از نحوۀ نگارش 

و نثر متفاوت او داریم، تردیدی در درستی این انتساب نیست 

و از جهت داشتِن مضمونی بسیار خاص و نادر، قابل توجه 

ح است؛ چرا که در این نامه رفتار کاتب و محرری از 
ِّ
و مفر

ی
ّ
 محّمدجواد جد

پژوهشگر و نویسندۀ حوزۀ ُمهرشناسی و خوشنویسی
mj_ jeddi@yahoo.com
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 متن سواد نامه

سواد کاغذی است که حضرت غفران مآب، مرحوم 

مبرور امیرنظام طاب ثراه، در مازندران به وکیل الملک 

حاکم کرمان مرقوم فرموده اند.

زیارت   
ً
و الحقا  

ً
سابقا رقیمجات سرکار  فدایت شوم 

شد ، مراسلۀ اّول با شال کرمانی و منضمات و رقیمۀ ثانوی 

با پتوی صحیح النسب جدید النسق رسید، و بر هر یک از 

رقیمجات  جواب  در  تأخیری  اگر  دارم.  ت 
ّ
من هزاران  آنها 

ت دارد، از جمله گرفتاری من 
ّ
سرکار روی داده چندین عل

به دست کاتب و محّرری بود که تا بعضی از صفات او را 

دست  به  کالم  نتیجۀ  ندهم  ترتیب  ماتی 
ّ
مقد و  نکنم  بیان 

نمی آید و آن این است که قبل از عزیمت به الریجانم، دو 

نفر نویسندۀ خودم را که به مذاق چیزنویسی من آشنا بودند، هر 

کدام را به خدمتی فرستاده بودم و وقتی که رو به الریجان نهادم 
الهی1.....2 حکیم  معرفی  به  داشتم،  الزم  کاتبی   و 

نویسندۀ که هم از منتسبین ایشان و هم جامع صفات مفصلۀ 

 این جوان شخصی بود قصیرالقامۀ 
ً
ذیل بود با خود آوردم: اّوال

طویل اللسان، بطئ االنتقال سریع النسیان، کندقلم بی قریحه، 

کج سلیقۀ کثیف الیقه، که آنچه را من می گفتم نمی نوشت و آنچه 

را که خودش می نوشت مفهومی نداشت، معهذا خودش را 

شخصی نکته سنج بذله گوی خوش گوشت بامزه می دانست و 

گویا سرکار میرزا بیست سال پیش از این از مشاکل مرغوبه بوده 

برو، دام کید/ بهر چه دادت خدا از 
َ
و به حکم »تیر مژگان، تیغ ا

بهر صید«، دل های عشاق را ربوده و گلوها را3 در پیشش گیر 

م مواظب و مراقب بود که صورتش را رقیق 
ّ
بوده و در وقت تکل

بروها را پیچ و خم داده تا کار 
َ
و پشت چشمش را نازک نموده و ا

غمزه به اتمام رسد. جان کالم اینجاست که نّچگی بیخ ریشش 

را گرفته بود نمی خواست ریشش را بتراشد و برای اینکه بنماید 

خالی در زنخدان داشته ریشش را چنان مورپچه می زد که تراش 

دالک فرنگی به گردش نمی رسید. از شکم پرستی و بی ادبی او 

عرض کنم، وقتی که سفره را می چیدند سرکار میرزا می خواست 

سفره را نچیده برچیند و ساحت سفره را گود زورخانه و یا 

چهارحوض حّمام می پنداشت که بر روی آن شنا می کرد و شنو 

می رفت و گویا نسب از زالو یا خراطین4 داشت که بر روی سفره 

کش می رفت، یعنی باریک و پهن و کوتاه و دراز می شد. قاعده 

است کبک یا خروس اخته5 که باشد، به خصوص زیر قاب 

رئیس مجلس قرار می دهند. سرکار میرزا یا پیش از وقت اطالع 

یک مرتبه  می کرد،  استنباط  شاّمه  قّوۀ  به  یا  می رسانید  هم  به 

صورت شاهینی را گرفته کبک یا خروس اخته را چنان از زیر 

عرضه داشت  او  به  عقاب  که  می ربود  من  مخصوص  قاب 

می نوشت. 

به تاریخ یوم جمعه بیست دوم شهر صفرالمظفر 1323

منابع

مـرآةالبلـدان. ـ  )بی تـا(.  محمدحسـن خان  اعتمادالسـلطنه، 

به کوشـش دکتـر عبدالحسـین نوایـی و میرهاشـم محـدث. 

تهران: دانشگاه تهران.

دیوانـیوـ  نامههـای گزارشهـاو افشـار، ایـرج )1373(. 

دکتـر  موقوفـات  بنیـاد  تهـران:  گروسـی.  امیرنظـام نظامـی

محمود افشار.

بامداد، مهدی )1371(. شرححالرجالایران. تهران: زوار.ـ 

بیانـی، مهـدی )1363(. احـوالوآثـارخوشنویسـان. تهران: ـ 

علمی.

میرزا  پسر  محمدلواسانی،  صدرالدین  ثانی  الهی  حکیم  محمد  شمس الدین   .1
جعفر حکیم الهی )شاگرد حاج مال هادی سبزواری(. وی نستعلیق را استادانه 

صفای  علی محمد  میرزا  خود،  عموی  شاگرد  نستعلیق  خط  در  و  می نوشت 

در  131۴ق  در  را  او  الحقایق  طرایق صاحب  بود.  خوشنویس،  لواسانی 

لواسان مالقات کرده است. از آثار اوست: یک نسخۀ مصطالحاتالصوفیه، 

به قلم کتابت خوش، با رقم: »کتبه صدرالدین محمد بن شمس الدین محمد 

بن محمد جعفر االلهی النظامی اللواسانی... سنة 1312«؛ نسخه ای دیگر از 

لی، به قلم کتابت متوسط، 
ّ
همان کتاب و به همان قلم؛ یک نسخۀ منتخبنثرالل

با رقم: »انا العبد صدرالدین بن شمس الدین الشهیر بحکیم الهی عفی عنه، سنة 

1319« )بیانی، 1363: 329-328(.

نهاده  سطر  پایان  کردن  پر  به قصد   
ً
ظاهرا و  هست  سواد  اصل  در  نقطه ها   .2

شده است.

3. کذا؛ »را« زائد است.
خراطین: کرم خاکی.  .4

خروس که خایۀ او تباه کنند تا فربه شود )به منظور ذبح(.    .5
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سواد نامۀ امیرنظام به وکیل الملک حاکم کرمان


