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ورقی از دفتر روزگار
علیاکبر خانمحمدی

لطفعلیبیک آذر بیگدلی ،صاحب تذکرۀ آتشکده و از همعصران
سلسلۀ ناپایدار زندیه و ش��خص کریمخان ،قصیدهای دارد در
هج��و درباریان و گالیه از اهل زمان و در این قصیده به کنایه
و اس��تعاره شرایط روزگار کریمخان و بیمهری او به اهل علم
و ادب در ش��یراز و بیکفایتی اطرافیان��ش در دربار را باز گفته
است .چندی پیش تصادف ًا اوراقی چند ،بازمانده از اواخر دوران
قاجار ،به دس��تم رسید که نویس��ندهای ناشناس ،در سال هزار
و دویس��ت و هش��تاد و دو قمری  -آن زمان که در مصاحبت
حسینقلیخان گروسی در شمیران بوده ،و ظاهرا ً به درخواست
هم��و  -این اوراق را قلمی کرده و از خود به یادگار گذاش��ته
است .در ضمن مطالب این اوراق ماجرایی که منجر به سرایش
هجویۀ آذر بیگدلی ش��ده است نیز آمده است .نخست برخی از
ابیات آن قصیده:
خوانده بر خوان فلک هان چه کنم؟
حال دونان ز بیان مستغنــی است
عی��ب پنهانــ��ی از زال جهــان
سالها شد که بــرون مینایـــــد
رنگ از رنگ��رز مهـــــــر ندید
ز ابر نیس��انم آبی نچـــــــــکد
می و آب و زر و خاک و گل و خار
گش��ته یکرنگ هم��ه اهل جهان                                         
دور جمش��ید به ضحاک رس��یـد                                        
ضح��اک فل��ک را یـاران                                         
دوش ّ
عالم از ا ِنس تهی گش��ت و در آن                         
دهر وی��ران و در آن ویــــــرانه             
تیغها آخته دیــــوان با هـــــم            
کاه و بیج��اده به یک ن��رخ خَ رند              
وآن لئیم��ان که چو مورند ضعیف    
هر چه را غیر ش��مارد دش��ـــوار                             
ر چ��ه را خل��ق گ��ران انگــارند                     
این ضعیفان به تکــــاس��ل پرور                               

خون دل مائدۀ خوان چه کـــــنم؟
گشته اَشــراف چو دونان چه کنم؟
چونعیان گشته زاعیــان چهکنم؟
ُدر ز بحر و گهر از کـان چه کنم؟
جامۀ لعــــــل  بدخشان چه کنم؟
صدف گوهـــر رخشان چه کنم؟
شده با هم همه یکســان چه ک؟نم
شِ ��کوه از این،گِله از آن چه کنم؟
شد جم اضحوکۀ دوران چه کنم؟
شد چو ثعبان شررافشان چه کنم؟
اُنس دارند بنـــــیجان ،چه کنم؟
دیـــو رونقده ایوان ،چـــه کنم؟
بر سر  تخت س��لیمان ،چه کنم؟
فل��ک آویخته می��زان ،چه کنـم؟
دیو را گفته سلیمــان ،چه کنـم؟
غیرتم گیــردش آسان ،چه کنم؟
خَ ـــــردش همتم آسان چه کنم؟
همه ســـرها به گریبان ،چه کنم؟

*

چ��ارۀ ظل��م بـــود آس��ان ،لیک                     با ضعیفان هــــراسان چـه کنم؟
غیرت ای فوج ابــابیل کـه ش��د                                کعبه از ابرهه ویـــران چه کنم؟
آذر این س��ر َس��بکان را از ضعف گوش سنگین بود ،افغان چه کنم؟
بیژنم در چ��ه تـــــوران و ز من بیخبر خس��رو ای��ران ،چه کنم؟
زال َچرخ��م چو منی��ژه ندهـــد جرع��ۀ آب و لب ن��ان ،چه کنم؟
َ
ز من ابن��ای زمان در
رش��کنــد یوس��فم ،لیک به اخوان چه کنم؟
در شکس��ت دل م��ن پنـ��داری      بسته با هم همه پیمان ،چه کنـم؟
دام��ن از لوث گناهم پاک اس��ت ُم ّتهم بــــرده به زندان ،چه کنم؟
زال گیتی چو زلیخای َمن اس��ت دعوی پــــــاکی دامان چه کنم؟
خ��اک غرب��ت ش��ده دامنگیـرم مصر دور است زکنعان ،چه کنم؟
سخن من که رسیدست به عرش نرسد چون بــه سخندان چه کنم؟
نیس��ت مداح کــــــم از خاقانی نیست ممدوح چو خاقان چه کنم؟

تمهید مطلب از جانب نویسندۀ مزبور چنان است که گوید
شبی در مجلسی در حضور حسینقلی خان (امیر نظام گروسی)
ذکر طایفۀ الوار و ش��خص کریمخان زند در میان بود .نویسنده
قصهای چند به نقل از اوراق قدیمیتر در عدم درک کریمخان
از عل��م و ادب و اص��و ًال طایفه الوار از این معانی بیان داش��ته،
به خصوص در مقام علمی می��رزا محمد نصیرالدین ابن میرزا
عب��دهلل طبیب اصفهان��ی ،که از فضالی عص��ر و معروف به
خواجهنصیر ثانی بوده اس��ت داد سخن میدهد و مجلس را به
اتمام میرس��اند .بعد از تفرقۀ جمع و بر حسب خواهش جناب
وزیر ُمخت��ار (امیرنظام) آنچه را که گفت��ه بود در اوراقی ثبت و
به یادگار مینهد تا وزیر هر جا که باش��د ،در پارس یا پاریس،
بخواند و یادی از محرر اوراق بنماید .اینک مطالب مس��تخرج
از اوراق:
...چون کریمخان زند مسجد وکیل را در دارالعلم شیراز بنا
نهاد ،خواس��ت که قبلۀ آن را ُم ّعین نمای��د؛ از میرزا جعفر وزیر
خود مش��ورت کردکه شایس��تۀ تعیین قبله کیست .میرزا جعفر
به عرض رس��انید« :امروز کس��ی ک��ه آوازۀ کماالتش لخلخۀ
مش��ام ارباب ح��ال ،بطلمیوس عصر و جالین��وس دهر ،جناب
میرزا محمدنصیر بن میرزا عبدهلل طبیب اصفهانی است».

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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کریمخان زند در روز جمعه به مس��جد وکیل عازم ش��ده،
به احضار نصیرالدین ثان��ی فرمان داد که برای تعیین قبله که
نتیجۀ آن عبادت بندگان به درگاه حضرت یزدان اس��ت حاضر
ش��ود .میرزا نصیر امتثال حک��م را نموده ،آالت و ادوات تعیین
قبله مثل س��تاره و پرگار و اس��طرالب و قطبنما همراه آورد.
چنانکه معمول به مهندس��ین و منجمین اس��ت ،قبل از ورود
وکیل به مجلس خواس��ت در ّ
ظل ش��مس مش��غول مدخل و
َمخرج ش��ده تا تعیین قبله نماید .ن��اگاه کریمخان وکیل وارد
مس��جد شده ،ش��خصی منحنی دید که با اس��باب مختصری
مش��غول شغلی اس��ت .از حالت او س��ؤال کرد .میرزا جعفر به
عرض رس��انید که« :میرزا نصیرالدین استَ .حسب حکم وکیل
به تعیین قبله اشتغال دارد».
وکیل را این حالت مکروه طبع افتاده ،گفت« :کجا شایسته
و سزاوار اس��ت که مسجدی به این استحکام و ارتفاع ،قبلۀ او
را به این اختصار تعیین ش��ود؟ مالباش��ی م��ا را  -که از ُپری
چون مین [= هزار] اس��ت و در هر عل��م مانند بهرام چوبین و
گرگین  -بخواهید تا تعیین این قبله نماید».

خلیل ُمنجم کــــــه در طب نداند
ندانسته از گنــــدنا دارچـــــینی
به قاروره گوید کدوی حجــامت
چو  مستس��قی آید ز ساوه بگوید
چو تاریخدان بود پرس��یدم از وی
بگفت این بنا را علیشیــــر کــرده
بگفتم که رستم که بودست و دستان
بگفتاینگیاهانکهبردیتونامش
ز ترکی چـــــه او را بسی ا ّدعا بود
ندانست و پنداشت کردم دعـایش

صفوف از ایارج ،گیاه از معــــاجین
حـبةالطین
س��قنقور نش��ناخته از ّ
بهشاخحجامتسطرالبچـــوبین
که تبلرزه کردهست از آب قزوین
که کرمان بناکردۀ کیست ،دانـی؟
به هندوس��تان در حوالی غزنیـن
فرامرز و گ��ودرز و رهام و گرگین
شود در بدخشان و بلغار و در چین
ددم کین نن اردوان سیکه کم کین
برآورد دست و بگفتا کـــــه آمین

در ای��ن مقام [ ُمحرر اوراق] را قطع��های به خاطر آمد که
شاعری در هجو مستبطبی [متظاهر به طبابت] گفته است:
مالباشی چون مین را احضار نمود.
ُعذر میرزا نصیر را خواسته،
ِ
و گویا میرزا نصیرالدین این رباعی را در آن وقت گفته:
ای دوس��ت ب��ه دس��ت دش��منم ف��رد نگ��ر              
اش��گ س��رخم ب��ه چه��رۀ زرد نگ��ر
عال��م تب��ه از طال��ع نامــــ��رد ببی��ن                  
روزم س��یه از اخت��ر ش��بـــگرد نگ��ر
مالباش��ی چون مین با اس��طرالب چوبین و کرۀ
ب��ه هر حال،
ِ

پش��مین و چندین کت��اب بزرگ مثل من الیحض��ره الفقیه و
م��ن الیحضره الطبیب  و وافی  و کاف��ی و غیره همراه آورده،
متکبری��ن مکبـّرین داش��ته و چون
در دخ��ول مس��جد مانند ّ
ُمتبخترین مؤذنین بعد از ورود سجاده گسترده ،به جهات اربعه
مانن��د اح��کام فقها در ظلمت غمام و ع��دم علم بر جهت مکۀ
معظم��ه صلوه به ج��ا آورد .الحق جهات اربع��ۀ عالم را غمام
ظلم��ت جهل فرو گرفته بود ک��ه احمق چون مین را بر نحریر
نصیرالدین ترجیح داده.
وکیل را از این حالت رفع کس��الت شده ،چنان دانسته که
معین و جهت کعبه مشخص است .گویا به زبان حال این
قبله ّ
شعر را خوانده:
ُهوی را گهگهی بر اس��ب چوبین خسرو موئین                
نش��اندم برس��تودم کآنچنان به��رام چوبین را
به منزل مراجعت کرده ،ابل ِه چون مین نیز که جز این هایوهو
چیزی نداشت ،معاودت نمود.
می��رزا جعف��ر با کم��ال افس��وس و دریغ ثانی ًا ب��ه تعاقب
نصیرالدی��ن ثانی فرس��تاده ،بع��د از معاذیر چن��د از آنجناب
خواه��ش تعیین قبله به طور اکم��ل نمود .و آن جناب از حالت
الص َعداء» ،پس مشغول
س ُّ
س َک َت َن ُّف ِ
روز گذشته آهی کشید« ،تَ َن َّف َ
تعیین قبله شد.
و میرزا محمدنصیر اقس��ام فضای��ل را جامع بوده ،و از هر
علم تصانیف و حواش��ی بر کتب علمیه دارد و اش��عار عربی و
فارس��ی را نیکو گفتی .مثنوی «پیر و جوان» از اشعار فارسی او
مشهور اس��ت .در سال هزار و صد و نود و سه هجری به عالم
حتم فی رقاب العباد» و حاجی سلیمان
بقا انتقال نمود:
ُ
«الموت ٌ
صباحی [بیدگلی] در تاریخ وفات او گفته:
زد صبـاح��ی بهـ��ر تـاریخ��ش رقـ��م                                       
آه از مـ��رگ نصی��ر ثـان��ی ،آه (=)1193
در این س��ال نیز کریمخان درگذش��ت؛ چنانکه در تاریخ وفات
او گفتهاند:
کری��م زن��د از ای��ن دار بیق��رار گذش��ت                          
س��ه از نود ،ن��ود از صد ،صد از هزار گذش��ت
باری ،چ��ون چندی از حکایت قبله گذش��ت ،قبل��ۀ قبیله زند
[کریمخان] را وج ِع معده و درد دل عارض ش��د .از میرزا جعفر
وزیر خواهش طبیب حاذق نمود.
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کـ��ار چ��و بـ��ی رونق��ی از ن��ور ب��ود                                  
قِصـ��ه بـ��ه دس��توری دس��تور ب��ود
و او ب��ه احض��ار میرزا نصیر اش��ارت ک��رد .وی را حاضر
س��اختند و آنجناب در هنگام گرفتن نبض وکیل چنانکه رسم
اطباء تقبیل دس��ت سالطین اس��ت به عمل نیاورد .و این نیز
کریمخ��ان را ناگوار افتاد .چون میرزانصیر مداوای وی از ُحقنه
و بعضی مش��روبات بیان کرد ,وکیل گفت« :این تّرهات است؛
حکیمباش��ی خاص را حاض��ر کنید ».ن��اگاه آن مجنون که به
شکل حکیم بود ،ندانم از کدام طایفۀ الوار و از چه قریۀ مالیر،
حاضر س��اختند .بعد از تقبیل دست وکیل از مرض سؤال نمود.
جواب ش��نید .وی را بالکل مش��تی باروت تجویز نمود و او بی
محابا باروت خواسته ،بَلع نمود و به زبان راند که« :این معالجه
برء الس��اعه [عالج فوری] بود؛ اینک از درد دل فراغت یافتم».
و در این قول استبعادی نیست ،از آنکه جزء اعظم باروت شوره
فتـح و منتفی بلغـــم است .بدین
است که اطبا بَقر نامند و او ُم ّ
واسطه در چنین امراض نافع افتد.
جس��ت                         
عاق��ل ب��ه کن��ار دجل��ه ت��ا ُپ��ل می ُ
دیـوانـ��ۀ پـابـرهنـ��ه از آب گذش��ت
در آن حال حاجی لطفعلی بیک آذر ،مؤلف آتشکده حاضر شده،
قصیدهای در مدح کریمخان و ش��کایت از حاکم اصفهان گفته
بود به عرض رسانید و آن قصیده مطلعش چنین است:
ای س��رو گلن��دام م��ن ای نخ��ل برومن��د              
وی تلخک��ن کام م��ن ای م��اه ش��کرخند
چون حاکم اصفهان از طایفۀ زندیه بود ،وکیل را این اشعار
ناپس��ند افتاد .گفت« :ملکالش��عرای خاص ما را حاضر کنید تا
در حض��ور ما ش��عر بخواند ».فیالح��ال او را حاضر کردند و او
نیز یکی از الوار و مردی خش��ن و کریهالمنظر و َعفن بوده ،به
خواندن این ابیات لری مترنم گشت:
مـ��اه رمضـ��ان اس��ت ،کلیچـ��ۀ زرد!               
س��منـوپــزان اس��ت ،کـلیـچـــ��ه زرد!
هـ��ای کلیچـ��ه زردم کلیچــ��ه زرد...
وکیل از او تحس��ین بس��یار نموده ،آذر با دلی پرشرر به منزل
رفته و این قصیده را در هجو وکیل گفته و قصیده این است:
خوان��ده ب��ر خ��وان فلک ه��ان چ��ه کنم...
قصیده را برداش��ته ،با دل پر درد و س��وز و تعب به منزل میرزا

نصیرالدین رفت .پرس��ید که میرزانصیر در کجاستُ .حجره به
وی نمودند .چون بدانجا رس��ید دید در سرای بسته از خروج و
دخول کرده .چند مرتبه در را کوبید ،جوابی نشنید .ولی همهمه
و هایوهویی بلند میگش��ت که گویا ش��خصی با ش��خصی
زدوخوردی داشته باشد.
آذر در کوبی��دن در مبالغه نمود .آخراالمر میرزانصیر گفت:
«تحم��ل کن ت��ا از این امر فراغت یابم ».پس از س��اعتی در را
بازکرده و خود به کناری خس��ته درافت��اد .حاجی لطفعلیبیک
آذر به درون رفته ،دید کتاب بس��یار بزرگی را آنقدر لگدکوب
کرده که اوراق آن چون اوراق درختان در فصل خزان متالشی
و پراکنده گردیده .از س��بب پرس��ید .گفت« :شما جهت آمدن
را بی��ان کنید تا این خس��تگی فراغت و راحت��ی حاصل نموده
و تفصی��ل را بی��ان کنم ».آذر قصیدهای را ک��ه در هجو وکیل
گفته بود خوانده ،چون قصیده به اتمام رسید میرزا نصیر گفت:
«امروز بع��د از آن مجلس که دیدی به من��زل آمدم .به جهت
افس��ردگی خاطر کتاب که بهترین انیس و خوش��ترین جلیس
بود پیش نهادم و اتفاق ًا از کتب ریاضی و ارصاد بود .دیدم یکی
از حکمای ریاضی عقیده و مذهب خود را مندرج ساخته که بنا
ب��ر آنچه از میل کلی در ارص��اد یافتم در هر صد بُعد میل کلی
کمتر از رصد سابق است ،چنانکه محرر اوراق مفص ً
ال در جدول
نم��وده 1و دایرۀ معدلالنهار و منطقةالب��روج در ازمنۀ کثیره به
یکدیگر نزدیک ش��وند .و بایس��تی ای��ن دو منطقه در وقتی از
اوق��ات به یکدیگر م ّتصل گش��ته ،آن وقت عالم را طوفان فرو
میگیرد و این مخلوق هالک شوند .پس از آن از یکدیگر جدا
ش��ده ،باز خلقت آدم و حوا کما فی الس��ابق از سر گرفته شود و
مخلوقات��ی که در دورۀ اول بودهان��د بعینها در این دوره بیایند.
از ای��ن مرحله اوق��ات بر من تلخ گردیده ،گفت��م جای اندوه و
مالباشی چون مین و
افس��وس اس��ت که باز کریمخان زند و
ِ
حکیمباشی لر و ملکالشعرای وکیل با آن تفاصیل خواهند آمد
و همین اوضاع خواهد بود .از حالت تغّیری که داش��تم کتاب را
بر هم زده اوارقش را از هم متالشی کردم:
مرا ب��ه روز قیامت غمی که هس��ت اینس��ت           
ک��ه روی م��ردم عال��م دوب��اره بای��د دی��د».
     و این رس��اله در ربیعاالول یکهزار و دویس��ت و هشتاد
و دو در وزارت میرزا احمد خان سپهساالر تألیف شد■        ...

 .1اینجا جدولی از رصد مزبور در ورق ضمیمه بود که حذف گردید.
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