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رساله تنبيه الغافلين و عبرةللناظرين
در قحطی اصفهان

رسول جعفریان 
فرشته كوشكي

درباره قحطي اصفهان در سال 1336
پديده قحطی يكی از وحش��تناك ترين پديده های منفی در جامعه بش��ری است كه بيشتر اوقات معلول 
تغييرات آب و هوايی و گاه برآمده از دل سياس��ت های غلط اقتصادی و جنگها و تجاوزهايی اس��ت كه بشر 
از سر جهل و نادانی بر خود روا داشته است. تواريخ گذشته پر از اطالعاتی در باره اين قحطی هاست كه گاه 

اوضاع شگفتی را پديد می آورده و خسارات جبران ناپذيری بر زندگی انسانها داشته است. 
اين قحطی ها را بايد به دو دسته محلی و فراگير و كشوری تقسيم كرد. برای مثال قحطي عام و عظيم 
1288 ق يكی از هولناك ترين و مرگ بار ترين آنهاس��ت كه تلفات آن را حدود يك و نيم ميليون نفر كه 
معادل بيست تا بيست و پنج در صد از جمعيت كشور بوده عنوان كرده اند. شهرهاي اصفهان، خراسان، يزد 

و فارس بيشترين آسيب و تلفات را از اين قحطي ديدند.
قحطي س��ال 1336ق در زمان س��لطنت احمد شاه قاجار و در س��الهای پايانی جنگ جهانی اول بود كه 
از جهت ش��دت و عموميت دومين قحطي ايران در س��ده هاي س��يزدهم و چهاردهم هجري است.1 آخرين 
قحطي عمومي در ايران طي س��الهاي 1320تا 1324بود كه نس��بت به دو قحطي گذش��ته شدت كم تري 
داش��ت و علت آن نابس��اماني در كشور و نتيجه شرايط جنگي اشغال ايران به دست متفقين در طول  جنگ 

جهانی دوم و ناشی از سياست های انگليس در ايران در جهت تأمين منابع غذايی سربازانشان بود.
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قحطي س��ال 1336ق  در ميان عامه مردم به س��ال مجاعه )به معناي گرس��نگي و قحطي( و نيز سال 
دمپختكي مشهور شد و به دليل مهابت اين واقعه مردم تا مدت ها حوادث ما بعد و ماقبل آن را با معيار سال 

قحطي مي سنجيدند. در تهران گفته شد روزي پنجاه نفر مي ميرند.2
كتاب تنبيه الغافلين  ]و[ عبرة للناظرين  از معدود منابعي اس��ت كه به طور اختصاصی به بيان ش��رح 
يك قحطی مشخص پرداخته است. واقعه مزبور مربوط به قحطي اصفهان در سال 1336 است. اين قحطی 
به رغم آن كه برای اصفهان دشوار بود و همان طور كه خواهيم ديد ابعاد سوزناكی داشت اما قابل مقايسه 
با قحطی فراگير سال 1288 نبود كه ايران را برای مدتها به روز سياه نشاند و شمار زيادی از مردم از يك و 
نيم تا س��ه ميليون نفر تلف ش��دند. در باره آن حادثه منابع تاريخی مفصل نوشته اند و يك تك نگاری ويژه 
نيز در باره شهر قم نوشته شد كه تحت نام قم در قحطی بزرگ منتشر شده است3 در اين باره تك نگاری 
ديگری نيز به نام عبرة لالخالف در باره رويدادهای آن قحطی در اصفهان بوده است كه تاكنون نسخه ای 
از آن به دست نيامده اما بخشی از آن در رساله حاضر نقل شده است. سالی كه اين قحطی در آن رخ داده 
يعنی 1336 ق مصادف اس��ت با س��ال 1918 يعنی سال پايانی جنگ جهانی اول كه به صورت طبيعی و با 
توجه به گستردگی آن، قحطی و مشكالت ناشی از ويرانی و فشارهای اقتصادی را به همراه داشته است. 

نويسنده 
سيد محمد نجم الواعظين موسوي خواجوئي از علماي فاضل، اديب، واعظ و شاعر شهر اصفهان و 
از محل خواجو در حاش��يه زاينده رود و كنار پل خواجوست. وي امام جماعت مسجد تلواسكان � برگرفته از 

تل واژگون � است كه آن هم از محالت قديمی شهر اصفهان بوده است.
از تاريخ والدت وی آگاهی نداريم اما بر اس��اس آنچه روی س��نگ مزار وی آمده وی به س��ال 1345ق 

درگذشته است. با اين حال در منابع از سال 1342 و 1347 نيز نام برده شده است. 
پدر بزرگ وی آقا سيد محمد ترک فرزند سيد محمد حسين است كه اصل وی از خوی بوده و گويا 
همراه پدرش به اصفهان آمده و در اين ش��هر موقعيت روحانی پيدا كرده اس��ت. آقا س�يد محمد ترک در 
سال 1266 ق در گذشت و در تكيه ای دفن شد كه به اسم خود او نيز شهرت يافت. بر روي سنگ نوشته 

مقبره اش، از وي با عناوين عالي، عالم، عامل، محقق و مدقق ياد شده است.4 
در تذكرة القبور در باره جد وی آمده است: آن مرحوم )محمد ترک( امام جماعت مسجد شاه اصفهان 
بوده و كساني كه ايشان را ديده اند از معتبرين، ارادت و اخالص تام به ايشان دارند كه از اهل علم و فضل 
و تقوي و ديانت بوده بلكه معروف است فاتحه خواندن سر قبر او به جهت رفع بعضي امراض مجرب است 

. ولد او هم فعال از جمله فضال و امام جماعت محله تلواسگان است.5
فرزند او س�يد محمد جواد مس�ائلي حسيني � پدر نجم الواعظين � نيز امام جماعت مسجد تلواسكان 

بوده و به سال 1340 درگذشته و در همان تكيه خانوادگی مدفون است.6
 مرحوم جالل الدين همايی پس از اشاره به جد در باره پسر و نواده او يعنی نجم الواعظين می نويسد:  
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پس��رش مع��روف به حاج آقا، مجتهد مع��روف آن محلّه بود. نوه اش ميرزا س�يد محمد نجم الواعظين 
متخلص به نجم از مشاهير اهل منبر بود كه نگارنده به كرات وي را ديده و پاي وعظ و روضه اش نشسته 
بودم . مابين عوام ترواسكان و خواجو و پا قلعه به سيد زاغول شهرت داشت. به اين سبب كه زاغ چشم بود. 
اطالعات علمي و ادبي وي بر اقرانش مي چربيد، اما دهن گرم و گيرا نداشت.7 در برخی از منابع از وی به 

عنوان يكی از آزاديخواهان اصفهان در صدر مشروطه ياد شده است.8
در منابع از وی با عنوان سردبير روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان كه نشريه رسمی مشروطه خواهان 
بود ياد ش��ده اس��ت. مدير اين روزنامه آقا س�راج الدين صدر جبل عاملی و سردبير آن نجم الواعظين 

موسوی بوده است. طبعا بايد نوشته های فراوانی از وی در اين روزنامه به چاپ رسيده باشد.9 
مقبره وی در تكيه خانوادگی آنان است كه زمانی به تكيه جهانگيرخان قشقايی شهرت داشت و روزگاری 
به نام جد نجم الواعظين يعنی آقا س�يد محمد ترک. اين تكيه در اول تخت فوالد مقابل مس��جد ركن 

الملك در سمت مشرق قرار دارد. 

آثار و تاليفات
آنچه از تأليفات وی می شناسيم آثاری است كه به خط وی در كتابخانه مجلس وجود دارد. اين آثار عبارتند از:

ا – ديوان نجم اصفهانی ش��امل غزليات، قصائد، مثنويها،  رباعيات. اين مجموعه  حاوی 85 برگ و از 
اشعار دوران جوانی وی است.

2 – تضمينات حافظ كه چهار جلد است اما گويا دو جلد آن در كتابخانه موجود و مجموعه اشعار آن بر 
اساس يادداشتی كه روی نسخه شماره 13705 )جلد چهارم( آمده حدود هشت هزار بيت است. جلد اول آن 

به شماره 13707 و جلد دوم به شماره  13706 در كتابخانه مجلس فهرست شده است.
3- مصابيح االعجاز در شرح گلشن راز كه اين هم مانند ديگر آثار به خط مؤلف است. جلد سوم حدود 

1600 بيت است و به شماره 13703 در كتابخانه مجلس ثبت شده است. از بقيه مجلدات آگاهی نداريم.
4 – جواهر المثنوی كه مجلد نخس��ت آ ن به ش��ماره 13700 در كتابخانه مجلس ثبت شده و ايضا به 
خط مؤلف اس��ت. در ص 1 آن آمده اس��ت كه رس��اله مختصری در شرح مولوی است به خواهش جمعی از 

دوستان از اين فقير. مجلد دوم آن به شماره 13709 فهرست شده است.
5 – اصطالحات عرفانی در معانی خاص لغات و اشارات در زبان عرفان كه 37 صفحه و به عربی است.

6 – تفس�ير منظوم س�وره بقره در قطع بس��يار كوچك كه آن هم به خط مؤلف است. اين نسخه به 
شماره 12264 فهرست شده است.

7 – تفس�ير منظوم س�وره يوس�ف كه در قطع رحلی در 157 صفحه است. اين نسخه نيز كه به خط 
مؤلف اس��ت به ش��ماره 12263 فهرست شده است. در آغاز آن آمده است: تتميه سوره يوسف مجلد 16 كه 
هر جزوی عبارت از يك جلد می ش��ود. خداوند توفيق دهد به اتمام رس��انم. شروع اين مجلد در هفتم ربيع 

االول 1330 می باشد. در پايان آن تاريخ 1335ق ديده می شود.
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8- تنبيه الغافلين كه همين رساله است كه در اينجا به چاپ می رسانيم.

درباره تنبيه الغافلين 
رس��اله حاضر كه با قلمی زيبا و اديبانه و تركيبی از نظم و نثر نوش��ته شده است و در عين حال كه به لحاظ 
محتوايی حاوی اخبار و اطالعات منحصر در باره قحطی اصفهان است، نوعی هنرنمايی ادبی از سوی نويسنده 
نيز محس��وب می ش��ود. خط وی در عين زيبايی برای خواندن دشوار اس��ت و به همين دليل كلمات ناخوانايی 
برجای ماند كه با توجه به تك نس��خه بودن برای ما امكان خواندن نداش��ت. اشعار موجود در اين رساله از خود 
مؤلف بوده و با مرور كوتاهی كه بر ديوان خطي برجای مانده از وی ش��د، اين اش��عار در آن درج نش��ده است. 

بنابراين رساله حاضر افزون بر ارزش علمی آن در باره يك رويداد مهم، ارزش ادبی نيز خواهد داشت.
نويس��نده در مقدمه س��بب نگارش اين اثر را درخواست يكی از دوس��تانش عنوان كرده وگويد: »روزي 
معزي اليه )محمد علي موسوي( به كلبه اين خاكسار بي مقدار، ِمن باب سوابق دوستي قدم نهادند و اظهار 
فرمودند: فالن! خوب اس��ت در وقعه اين قحط و غالء هزار و س��يصد و س��ي و شش ]1336[ كه عالم گير 
ش��د چيزي نويس��ي و به صفحه روزگار پرگار در عالم گذاري كه عبرةللناظرين گردد. نظير نسخه كتاب 
عبرةلالخالف كه از سرگذش��ت قحط و غالي هزار و دويست و هشتاد و هشت ]1288[ اشاره نموده و نام 

آن كتابچه را عبرةلالخالف نهاده .« 
بنابرين بر اساس يك الگوی موجود در اين باب، اين اثر به نگارش درآمده و در جايی از آن مطالبی هم از آن 
رساله نقل شده است. اين نكته می تواند اشاره بدين باشد كه نويسنده از آن اثر الگو گرفته است. مع االسف از 

آن اثر نسخه ای نمی شناسيم و بايد نقلی كه از آن رساله در اواخر اين رساله آورده شده برای ما مغتنم باشد.
نويسنده يك روحانی منبری بوده و دست كم سه نسل قبل از وی نيز ساكن اصفهان بوده اند. بنابرين اين 
شهر را به خوبی می شناخته و بر آن تسلط داشته است. منبری بودن وی سبب شده است تا سبك و سياق 
آوردن مطالب نيز بر همان قياس منبر باشد كه تركيبی از نظم و نثر و حكايت و جز آن است. به عالوه جنبه 

های نصيحتی آن نيز فراوان بوده و در همه موارد تحليل ها زير سايه نگره های دينی قرار دارد.
اين كه وی به عزلت و انزوای خود اش��اره دارد بايد مربوط به تحوالت بعد از مش��روطه باش��د. مؤلف كه 
خ��ود دبي��ر روزنامه انجمن مقدس مل��ی اصفهان بوده و علی القاعده در س��الهای 1324 تا 1328 ق درگير 
رويدادهای سياسی بوده، می بايست اين زمان مانند روحانيون ديگر، به انزوا رفته باشد. اين امری طبيعی و 

عادی است كه در بيشتر نقاط كشور روی داد.
به نظر می رسد وی به عنوان تنبيه الغافلين عقيده داشته است اما به دليل آن كه الگوی وی رساله عبرة 
لالخالف بوده است و گويا بر اساس پيشنهاد دوستی كه به درخواست او رساله را نوشته نام عبرة للناظرين 
نيز را برای آن برگزيده و در همان ابتدا افزون بر نام تنبيه الغافلين در پرانتز عنوان عبرة للناظرين را هم 

گذاشته است. شايد بتوان عنوان آن را تنبيه الغافلين و عبرة  للناظرين گذاشت.
آش��كار اس��ت كه هدف وی نوعی عبرت گيری از اين واقعه هولناك بوده و به همين دليل در جای جای 
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كتاب او روی اين مفهوم يعنی عبرت از س��لف برای خلف تكيه دارد و جايی به صراحت می نويس��د: »اين 
مختصر سرگذش��ت سلف، عبرت از براي خلف باش��د كه بدانند چنين زماني و دوراني هم بوده، و به شكر حق 
رطب اللسان آيند و از نافرماني خالق احتراز نمايند و پيوسته زبان به حمد الهي و نعماي نامتناهي باز نمايند.« 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  و به ثقتي و عليه توّكلي
تنبيه الغافلين ]و[ عبرةللناظرين

س��تايش حمد و ش��كر آرايش چهره عروس زيباي هر س��خن اس��ت و مخصوص رزاقي است كه سفره 
احس��انش را چنان در بسيط جهان بر جهانيان منبسط ساخته كه از خوان غيب و مطبخ خانه الريب پيوسته 
هر روز روزي مي رس��اند و همين مرزوقّيت دليل واضح و برهان اليح بر وجود رّزاق مطلق علي االطالق، 
اعظم برهان، و بر حق شناسي، مرصوص بنيان است. از راه رحمت واسعه، كفر و شرك وفسق را موانع رزق 
ِ ِرْزُقها  ق��رار ن��داده و از براي هر جنبنده خوان نعمت بي منت نهاده: »َو م��ا ِمْن َدابٍة ِفي االْرِض إاِلهَّ َعلَی اهللهَّ
ها َو ُمْس��َتْوَدَعها ُكلٌّ في  ِكتاٍب ُمبيٍن« )هود:6( بزرگ دليل و در توصيف رّزاقيت او زبان هاي  َو َيْعلَُم ُمْس��َتَقرهَّ
فصيحان ِكليت است. چنان كه در قعر چاه عميق، در درون صخره صّما به ِكرم ضعيف روزي رساند. خالق 
محيطي كه از حال ِكرمي از َكَرم تغافل ننمايد، چه سان از حال بندگان خود قصور بر خود روا دارد؟ - تعالي 
شأنه و علي مكانه علّواً كبيراً - و راه افزوني نعمت خود را مربوط و پيوسته به شكر نعمت فرمود: لَئِْن َشَكْرُتْم 

الزيَدنهَُّكْم َو لَئِْن َكَفْرُتْم إِنهَّ َعذابي  لََشديٌد )ابراهيم:7(.
مادام كه بنده به ش��كر گزاري حالي و مقالی خود را مش��غول دارد ابر احسان نعمش بر بندگان همي بارد 
ُ لِب��اَس الُْجوِع َو الَْخْوِف بِما  ِ آن گاه به مصداق: َفَأذاَقَها اهللهَّ و چ��ون كافر به نعمت ش��دند: َفَكَف��َرْت بَِأنُْعِم اهللهَّ
كانُوا َيْصَنُعوَن )نحل:112(  قابليت بر بالي قحط و غال پيدا كنند. و در اين آيه شريفه، لطيفه ربّانيه روحانيه 
اس��ت كه از براي كافرين به نقمت لباس جوع و خوف به آن قريه چش��انيده، چه ش��بع و گرسنگي به منزله 
لباس از براي عامه ناس شرمند و بايد بنده بي التباس بداند كه هر گاه طايفه اي از لباس شكر عاري شوند، 
مس��توجب س��خط و غضب باري گردد. به جاي آن لباس، لباس جوع به آنها چشاند و ناچار به ورطه هالك 
مي كش��اند. چنان كه مقام تقوي را لباس فرموده: و لِب��اُس التهَّْقوی  ذلَِك َخْير)اعراف:26(. چون رجوع نمايي 
گاهي اين جوع، لباس تقوي مي ش��ود، اگر از راه رحمت باش��د: الجوع طعام اهلل . و يك مرتبه لباس قهر 
اس��ت، چون قحط و غال. چه تار و پود لباس جوع و قحط، من باب رش��ته كفران نعمت بافتن و در راه خار 
نمودن نعم الهيه تاختن اس��ت. چه هر معصيتي را يك نوع خاصيتي و اثر و هر هيزمي را  قس��می ش��رار و 
نُوَب الهَّتِي ُتْنِزُل النَِّقم ... نُوَب الهَّتِي تَْهتُِك الِْعَصم،َ اللهَُّهم  اْغِفْر لَِي الذُّ ش��رر اس��ت. فقرات دعاء: اللهَُّهم  اْغِفْر لَِي الذُّ

الی آخر ، دليل بر مدعاس��ت، چه كفران و خاصه كم فروش��ي و شاهر معاصي علت بر بالء قحط و غال مي 
ش��ود، چه واضح اس��ت، هر دوره كه اين اعمال به حسب هر دور زمان شدت پيدا كند، آن بال نيز شدت پيدا  

كند. ظهور هيچ بال بدون علت ممكن نيست. 
بر اهل بصيرت روشن است كه روز به روز فعال شدت معاصي و وفور عاصي بيشتر از پيش گرديده. چه 
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چندي اس��ت كه يك مرتبه مردم خود را در ارتكاب معاصي، آزاد دانسته اند و در اوامر الهيه بي اعتنا شده اند 
كه غالبًا بر مردمان دين دار تمس��خر و اس��تهزاء مي نمايند. اگر مؤمني زبان به امر معروف گش��ايد، خود را 
ب��ه ورطه هالك اندازد. بي اعتنايي به احكام الهيه و اوامر مصطفويه رفته رفته كار به اينجا رس��انيده كه در 
اين قرن اخير چنان بالها متراكم گرديده كه عالج آن جز به تيغ عدل حجة بالغه زمان نخواهد ش��د. اين 
دوره اس��ت كه: الُمْؤِم��ُن أََعزُّ ِمَن الِْكْبِريِت االْحَمر )كافي:242/2(. مؤم��ن يك دل چون وجود كيميا و عنقا 
ُكوُر )س��با:13(. يك نفر از اين نمره مردمان كارديده پسنديده اين  باش��د، چه فرمايد: َو َقليٌل ِمْن ِعباِدَي الشهَّ
عرصه، جاللت مآب س��اللة االطياب واالنجاب كه داراي ش��رافت حسب و نبالت نسب هستند سمّی جّدين 
خود محمد علي الموسوي كه قرون متواليه كالنتري شهر اصفهان در عهده اين سلسله جليله بوده تا آن 
كه جهتي مالحظات از اين شغل استعفا داده و به گوشه انزوا ساخته و دل از صحبت بيگانگان و ابناء زمان 
پرداخت��ه، جزآن كه گاه گاهي با اين فقير بي مقدار اقّل الوعاظ و تراب اقدام المتكلمين محمد الموس�وي 
الملقب به: نجم الواعظين االصفهاني كه در اين دوره زمان در فقدان جليس و هم زبان، به گوشه عزلت 
نشسته و َدر از معاشرت ابناء زمان به روي خود بسته، گاهي به تأليفات كتب اخالقيه نظمًا و نثراً مي پرداختم 
و به فقر و بي نوايي ظاهر ساختم كه در حقيقت غنا و دولت، جز كيمياي قناعت در نظر اهل نظر چيز ديگر 
متصّور نيست. »هّمت عالي طلب جام مرصع گو مباش«. چه آن كه الزمة البيوت و السكوت بزرگتر توفيق 
الهي و عنايات نامتناهي اس��ت. چه دولت فقر و قنوع، اعظم دولت و بزرگ عنايت حّقه اس��ت كه هر كه را 

دادند: فطوبي الرباب النعيم نعيمهم.
 روزي معّزي اليه به كلبه اين خاكس��ار بي مقدار، ِمن باب س��وابق دوستي قدم نهادند و اظهار فرمودند: 
فالن! خوب اس��ت در وقعه اين قحط و غالء هزار و س��يصد و س��ي و ش��ش ]1336[ كه عالم گير ش��د 
چيزي نويس��ي و به صفح��ه روزگار پرگار در عالم گ��ذاري كه عبرةللناظرين گردد. نظير نس��خه كتاب 
عبرةلالخالف كه از سرگذش��ت قحط و غالي هزار و دويست و هشتاد و هشت ]1288[ اشاره نموده و نام 

آن كتابچه را عبرة لالخالف نهاده . 
اين فقير با پريش��اني حواس و اختالل خيال به س��مع قبول ]اصغاء[10 نموده و اين امر را بر خود متحّتم 
دانسته كه اين مختصر سرگذشت سلف، عبرت از براي خلف باشد كه بدانند چنين زماني و دوراني هم بوده، 
و به ش��كر حق رطب اللس��ان آيند و از نافرماني خالق احتراز نمايند و پيوس��ته زبان به حمد الهي و نعماي 
نامتناهي باز نمايند. چه، هر نعمت را كه آدمي حقير شمارد و به بي اعتنايي پاي بر آن گذارد، همانا آن نعمت 
از دست مي رود. چه بي فكر آدمي نداند كه تمام ذّرات از زمين و آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان از عناصر 
علوي و سفلي مسّخر رّب االرباب هستند و پيوسته در گردش و پيچ وتاب و بس چابك و چاالك دستند كه 
تا لقمه ناني براي تو در دار وجود موجود س��ازند و تو به غفلت ُقوت خود نمايي و هيچ گاه تفكر ننمايي كه 
تمام موجودات سرگش��ته كار تو و فرمان بردار از براي معاش و قوت همت تو  مي باش��ند و تو هيچ در فكر 
فرمان برداري خالق نيس��تي و نداني كه كيستي و بهر چيستي. چه انسان عاقل اگر در مراتب اين لقمه نان 
كه قوت روان خود  س��ازي تفكر فرمايي، هر آينه داني، جايي كه قوت آدمي را كه اين همه رياضت دهند 
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تا بدل ما يتحلّل بدن انس��اني ش��ود ومراتب طي كند تا جمادی به مرتبه انساني نائل شود و انسان عقالني 
گردد و به مقامي رس��د كه فرمايد:  انا أَبِيُت ِعْنَد َربِّي ُيْطِعُمنِي َو َيْس��ِقينِي ]روايت از رس��ول اهلل)ص( بحار 
:208/6[، اي انس��ان غافل جايي كه در قوت آدمي اين همه تحميالت ]كذا[ باش��د پس در روان خود آدمي 
چه سيرها در كار تا به مقام كمال نائل و در صفا آينه متقابل گردد. فكر بايد نمودن و راه بندگي را بايستي 
بس��ي پيمودن كه زنهار نعمت را خار نس��ازد و قافيه شكر گذاري منعم را بي شعورانه نبازد؛ چه مشيت الهّيه 
چنان تعلق گيرد كه چنان نعمتي را  كه خار س��اختي و از نظرش انداختي، طوري عزيز و محترمش گرداند 
كه حكم كيميا پيدا كند و س��يم و زر و جواهرات در مقام آن به جايي نرس��د و به چيزي نيرزد. و نعمت را 
رايگان از دست ندهد و هر كس به قدر قوت اليموت خود و اهل و عيال خود، مهما امكن، ذخيره نمايد تا 
روزي آنچه را خار داني تو را به كار آيد. چه نان مطابق جان و جان مطابق نان. چه س��لمان فارس��ي با آن 
مقام ايمان، در مقام نان فرمايد: يا اباذر برادر، هر گاه من قوت ش��ش ماه فزونتر مي داش��تمي، حضور قلبم 
در بندگي س��بحان بهتر و خوبتر بودي. بس��ا در موقع قحط وغال كه با دولت و ثروت بودند و از بي قوتي بر 

بالش هاي زر و مرواريد دوز تكيه نمودندي و به نزاكت مردندي.
 حكايت آن چهل نفر كه در ش��هر اصفهان ميهماني دوره داش��تند و هر ش��ب بر فزودن مطعومات، ِجّد 
وافر نمودندي. تا يكي از آنها از وفور خورش ها از ناسپاس��ي روي درهم كش��يد كه: هان! اي رفقا از خوردن 
اين غذاها خس��ته ش��ديم، همانا بايد فكر غذاي تازه نمود. طولي نكش��يد كه من باب تهاجم لشكر افغان از 
قحط نان، ناله ها و افغان اهل اصفهان به كره اثير مي رس��يد. تا آن كه همان ناس��پاس كه از حق ناشناسي 
فكر خورش تازه نموده بود، به گرسنگي دچار و از تحصيل قوت بيچاره گرديد. شنيد در فالن محله االغي 
ذبح نموده اند و گوش��ت او را مي فروشند. به هزار مشّقت به دنبال گوشت شتافتي و گوشت نيافتي. مأيوس 
شد آن گاه صاحب االغ چون مأيوسيش ديد دلش بسوختي. از اعضاء االغ جز نعش آن باقي نمانده بود. به 
ديناري فروختي در دس��تمال ابريش��مين بستي و رو به راه نهادي. يكي از رفقايش در راه به او برخوردي كه 
اين سخن به او گفته بود. تفّحص احوالش نمودي. شرح گزارشات خود را براي او بيان ساختي و چون موم 
از آتش غم گداختي. پرس��يد: آخر چه كردي و براي قوت  چه به دس��ت آوردي. دس��تمال ابريشمين از زير 
قبا به رفيق خود نشان داد تا نظرش بر نعش حمار افتاد. نفس سردي از سينه بر آوردي كه: هان اي برادر! 
غمگين مباش، چون آن شب غذاي تازه مي خواستي اكنون تحصيل كردي و خوب خورش تازه آوردي. سر 

خجالت به زير افكندي و هيچ نگفتي. 
اي عزيز آن كه غرق نَِعم الهّيه اس��ت خبر از نقمت ندارد. توانگري كه در بس��تر راحت غنوده از كجا در 
غم خاك نش��ين مس��كين بود؟ منعم از بي اشتهايي در فكر استعالج و هر روز با طبيبان راز دل گويد. و هر 
دم يك نوع عالجش كنند و مس��كين بيچاره از گرس��نگي و وفور اشتهاي خويشتن در سوز و تاب و در فكر 
آن كه بر س��ّد اش��تهاي خود عالجي جويد. عجب سّري است، آن كه را اشتها به كمال است نان ندارد و آن 

كه را نان است از بي اشتهايي از ديده خون مي بارد. 
اين تمهيد مقدم براي اين بود كه آدمي را جز عجز و نياز چاره نباشد. در هر حال چه در رخاء و چه در 
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شّدت بايد از ذكر حق غافل نشود. چه غفلت  موجب صد هزار ذلت و كفران  باعث بسي خسران گردد.
            به هر حال اي نجم شكرش نكوست             كه بي حد و احصا چه نعماي اوس��ت
            برو ش�كر نعمت نم�ا و م�رن�ج    ز منعم، كه شكر اس�ت بهتر ز گن��ج

            برو ش�َكر ُش�كر در ك�ام ري�ز    ظف�ر مي نب�اش��د به من�ع�م س�تي�ز 
            چ�ه كف�ران نعمت ب�ال آورد    چ�ه پارين�ه قحط و غ�ال آورد
            چه خ�ونريز دوران پر رنج بود    غال شد)1336( براو بدو تاريخ ش�د 
            كم�الش كه دل�ها بش�د در طپ�ش    ه�زار آم�د و س�يصد و س�ي و ش�ش
            چني�ن قحط س�الي نش�د در ق�رون    ك�ه مردم بخ�وردند م�ردار و خ��ون 
            درون و برون، خون خوری باب گشت    هم�ه پ�ر زم�ردار صح�را و دش���ت
            بج�ز م�رده ديگ�ر نمي دي�د كس    كس�ي را نب�ودي مج�ال نف�س

            چن�ان م�رده خ�واري بيام�د رواج              كه صد جان به يك نان بگشتي ه�راج 
            كس�ي رنگ گندم نمي ديد و ب�س              ب�ه ص�د پ�اي ب�ران نش��د دس�ترس 
            كسي مي نمي ديد از چش�م ن�ان    بج�ز ق�رص خورش�يد در آس�مان  
            قي�امت ب�ه پاش�د، به پا ش�د نش�ور    چ�ه روز قي�امت هم�ه گش��ته ع�ور 
            هم�ه بي نوايان ب�ه صح�را روان              جوان�ان چو پيران هم�ه قد كم��ان

            گ�ر چ�ه ناياب گن�دم ش�دي              چ�ه نامش نم�اندي و خود كم ش�دي  
            به�اء يك�ي ن�ان بس�ي ج�ان بش�د              برش خ�ار و ن�اچيز ه�ر ج�ان بش��د
            هر آن ك�و ك�ه گندم بدش شاه بود              هزاران ش�هش بن��ده در راه ب�ود
            زقيمت اگر گويمش چند بود             چس�ان مي ت�وان�ي ب�رادر ش�نود

            زقيمت چ�ه گ�وي�م كه نيم ش�ب             ب��رون مي ش�دي با ه�زاران طلب 
            عج�ب بر فل�ك قيمت و ج�اه ش�د              ز سيص�د زح�راو پنج�اه ش��د

            ز دل ه�ا ...  بس�ي ي�اد ش�د              ز س�يصد عالوه چ�ه هفت�اد ش��د 
            ب�ه منب�ر دگ�ر واع�ظ ن�ان ن�رف�ت               عج�ب ب�رف و ب�اران به ما  گشت ... 
            ب�ه م�ا ب�رف و ب�اران ب�دادي ج�دا   چ��ه آب�ي ك�ه نُ�وش��د از آن اژده�ا 
            چ�ه باران فرو ش�د هم�ي بر س�حاب   چ�ه ....  م�دد ش�د بر آن سوز و ت�اب

            اگر گ�اه يك ن�ان ب�ه منب�ر ش��دي             ت��و گفت�ي به منب�ر پيمب�ر ش��دي
            چه نان مي شدي ت�ا ب�رون از تن�ور              زگ�ري�ه بس��ي ك�رده طوف�ان ظه�ور
            هر آن را كه صد جام�ه بُ�د ع�ور ش�د             زمين ه�اي معم�ور ب�س گ�ور ش��د 

س��بحان اهلل مالك الملك، كه چنين دوري دوران روزگار نديده و گوش فلك چنين ناله هاي جان سوز. 
اگر تنوري افروخته مي شد چنان طوفان هاي اشك گوش نشنيده
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بيت:
            مردگان گشتند بي حد و حس�اب                      خانه ها بي صاحب آمد هم خراب                   

            خانه ها يكس�ر همه ويران بش�د                      هر كسي می گفت نان و جان بشد
            ج�ان بدادندي به ذكر نان هم�ي                     ن�ان بگفتي و بدادي ج�ان هم�ي

            مردگان باالی هم همچون حطب                      بود بر ج�ا چن�د روز و چن�د ش�ب 

هر چه بخواهم ش��رح اين قحطي را گوش��زد برادران نمايم در هنگام نوشتن سرشكم از ديده روان آيدو 
قوه تصور در راه همي ماند كه: هان! اي نجم! اين قيامت كبري و واقعه عظمي ديدي و چه سان تاب ديدن 

آوردي، چه اكنون از تصورش بي تاب و مات خراباتي.
 چه حكايت است؟ اين هم يكي از داليل قدرت الهي و الطاف نامتناهي يزدانی بوده كه در چنين مواقع 
قوت قلبي افاضه نمايد تا بنده بتواند مشاهده اين گونه وقايع كند و تاب ديدن آورد. چه آن گونه بال فرستد 

دولتی صبر و قلب سطبر عنايت كند. اين هم يكي از انوار قدرت حق است.
 عجب تر از همه اين كه گندم داشتند و به ذخيره مي گذاشتند و بر نوع خود مي گذشتند. 

مي ديدند چه آتش س��وزان بر خرمن جنس بش��ر افتاده و ابداً متأثر نمي ش��دند و با چنان قيمت به خير 
خواهان كه مي خواستند بلكه به وسيله ناني جاني بدر برند از حرص مفرط چون َگنجش مي اندوختند و به 
بهاي جانش نمي فروختند. اگر شرح دهم يك طرف مردگان بي غسل و كفن، يك جا گرسنگان در ناله و 
شيون، زنها بي چادر، طفالن سر و پا برهنه ، زنده و مرده به هر طرف فتاده، طائر هوشت از سر پرواز كند. 

خوب است بگذارم و بگذرم. 

حکايت
ش��بي اين فقير از مس��جد مرا جعت مي نمودم، ديدم جمعيت زيادي از مرد و زن دور چيزي را گرفته اند، 
و زبان به التماس و عز و الحاح گشوده اند. متحير شدم كه آيا چه هنگامه و چه خبر است. پيش رفتم ديدم 
اس��بي مرده و دور آن اس��ب مرده را گرفته اند و دو نفر گوشت آن را به فقرا قسمت مي كنند. حتي در مسلخ 
ها قيامتي برپا بود و مردم خون مي گرفتند و قوت خود مي س��اختند. پوس��ت هاي خيك را كباب مي كردند 
و مي خوردند. قلم از تحرير عاجز و زبان از تقرير الل اس��ت. بس��ا می ش��د مردگان چند روز مي ماندند كه 
جانور اعضاي آنها را مي خورد. يك روز در قريه اي كه معروف به ش��يخ يوس��ف16 است عبورم افتاد صداي 
سگ ها به گوشم رسيد، نظر كردم چيزي را گرفته اند. معلوم شد كه بيچاره اي از گرسنگي مرده، سگ ها 

گوشت آن مرده را مي خورند. 
كار خيلي س��خت ش��د به طوري كه بعضي از بزرگان با وجودي كه از خود جنس نداش��تند با وجود اين، 
انجمن ها كردند، اعانه ها دادند، دار العجزه در ميان ش��هر تر تيب دادند. در محالت اعانه ها دادند. - ش��كر 

اهلل مساعيهم. 
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چ��ه اين واقعه فجيعه بزرگ، امتحان براي اغنيا و فقرا بود. اغنيای دين دار و فقرای صابر از محك امتحان 
ممتاز ش��دند. چه الحق و االنصاف در تمام محالت، انجمن هاي خيريه تش��كيل دادند و تا س��ر محصول 
مهما امكن بود دستگيري نمودند. خاصه چند نفر در اين مورد بی اختيار ]كذا[ مخصوصًا آقاي حاج محمد 
ابراهيم ملك التجار كه يكي از مردان متدين و يگانه دوران بود جدي وافر در اين مورد داشته و بذر نيك 
نامي در مزرعه دنيا همي كاشته. چه شبي با اين فقير مذاكره نمودند كه خداوند محّبت سيم و زر از نهاد من 
برداشته، هر جا محله اطراف بلكه غالبًا از محالت بعيده، گذشته از مردگان محل، مخارجات دفن و كفن در 
عهده معّزي اليه بود. اين مرد خير خواه، گندم و جو از قرار خروار س��يصد و پنجاه يا س��يصد و هفتاد تومان 
مي خريده و صرف فقيران و گرس��نگان مي نموده. از طرف مس��جد شاه، آقاي شريعتمدار نيز در اين هنگام 
خيلي همراهي مي نمودند. و كذا تّجار اخيار و بزرگان ابرار و شاهزادگان نيكوكار در اين موقع هر يك به قدر 
وس��ع و طاقت دقيقه اي بر خود غفلت روا نداشتند. در عين اشتعال نائره قحط كه مصداق َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن 
ِه َو أَبيِه )عبس: 34 � 35( بود. پدرها از پسرها اعراض نمودند. بسا پدران  كه جنس در انبار داشتند  أَخيِه َو ُأمِّ
و به اهل و عيال خود ندادند، تا از گرس��نگي بمردند و ندانم اينها چه جنس جانوران بودند. بس��ا از اين گونه 
پس��ت فطرت ها و بي غير]ت ها[ ديده شد كه مردگان را وسيله دخل خود قرار مي دادند. يك نفر، مادرش در 
همس��ايگي اين فقير از گرس��نگي بمرد. جنازه او را در خانه ملك التجار نهاد و وجه دفن و كفن گرفت و از 

آن جا به مسجد شاه ببرد كه آن جا هم وجه بگيرد. سگ ها بعض اعضاء مرده را خوردند . 
دلهاي بعضي چنان قّس��ي ش��ده بود كه دادرسي از كسي نمي بود. حكايتي در اين موقع به نظر دارم كه 
در همس��ايگي اين فقير قطعه ملكي بود قريب قلعه تبره ]طبرك[ اصفهان و آن زمين را ُينجه ِكشته بودند. 
فق��راء بيچ��اره  گاهي كنار17 آن مي رفتند؛ يك مرتبه مثل مل��خ به ُينجه ها مي ريختند. صاحب ينجه هر چه 
فرياد مي زد به جايي نمي رسيد. يك روز فرياد آن دهقان- رجبعلي نام - بلند شد. من آمدم از طرف بام خانه 
تماشا كنم، ديدم پسري است قريب به ده ساله، از غلبه جوع رفته قدري ُينجه چيده، بخورد. رعيت او را به 
ضرب چوب و مش��ت زده و آن پس��ر دارد التماس مي كند كه، اي بي انصاف اين ينجه باز س��بز مي شود و 
خداوند بركت مي دهد، چرا مرا منع مي كني و آزار مي كني. آن قسيُّ القلب اعتنا نمي كرد عاقبت گفت: اي 
پير مرد قس��ي القلب تو به بس حاصل اين ملك را خواهي برد و خورد براي خدا مرا اذيت مكن و بگذار از 
اين ينجه ها سّد جوعي نمايم ، اعتنا نمي كرد. آخر االمر چندان چوبش زد كه آن پسر زبان به نفرين گشود 
كه اميدوارم محصول اين زمين را نخوري. اين مطلب گذش��ت. چند روز طول نكشيد كه موقع حصاد گندم 
رس��يد. روزي عبورم از آن س��وها افتاد. ديدم زني آنجا ايستاده و امر و نهي مي نمايد. گفتم آن زارع چه شد؟ 
گفتند: هفته اي بيش نيست كه بمرده و اين ضعيفه عيال اوست. گفتم، سبحان اهلل! چگونه نفرين آن طفل 
تأثير بخش��يد. »پس خنك آن كو كه گوي نيكي برد«. اي عزيز تا تواني احس��ان نما كه چند روزي فرصت 
اس��ت و همانا نعمت و دولت عاريت اس��ت و دست به دس��ت همي رود. به دولت مستعار زهی دل مبند كه 

خردمند بر ملك نوبتي و جامه عاريتي دل نبندد. 
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        درين سراي دو در، دل مبند بر زر و سيم       كه سيم و زر نبرد همرهش به گور، لئيم 
        بپ�اش بذر نكوي�ي و رو دل�ي خ�وش دار        كه دل به جيفه دني� نبس�ته م�رد حكيم 
        برو تو »نج�م« و مي�ازار از جف�ا يك دل                كه آدمي بشود خاك و نام نيك مقي��م 
        كرم نما و به احسان بكوش و عدل نماي                كه تا ببخشد از اين ره تو را خداي كريم 

 منشأ احسان رحم است. تا صفت رحم نباشد دست احسان بر بينوايان نگشايد. دلي كه رحم ندارد، از او 
چشم احسان مدار. و زهي  راه اطاعتش مسپار. چه رحم دل موجب داد و دهش است. اگر اثر و نتايج صفت 
رحم را بخواهم به ش��مار آورم، همانا دفتر ديگري بايد. رحم كليةً پس��نديده است، خواه بر حيوان و خواه بر 

انسان ، خواه كافر يا مسلمان باشد. امتياز آدمي از حيوان به همين صفت احسان است. 
از حكيمي پرس��يدند كه انس��ان از حيوان به چه صفت شناخته شود؟ جواب گفتي: نخست به صفت رحم 
و احسان، و ديگر به محكمي عهد و پيمان. در اين موقع، آن هايي كه جنس داشتند و به ذخيره گذاشتند و 
دانه ای به گرسنگان ندادند. طولي نكشيد كه شحنه اجل گريبانشان بگرفتي و به خواري بمردندي و ديگران 
به راحت بخوردندي، وارثان آنها حّظي نبردندي، برفتند و بگذاشتند و هيچ به همراه خود بر نداشتند، جز بذر 

نكويي كه در مزرع حيات نكاشتند.
اي عزيز! امروز كه بينوايي َكَرم كني، چه  فردا  كرمی است در گور اعضاي تو را قوت خود سازند. 

            ب�زرگ��ان بگفتن�د از عق�ل پ�اك                       كه ب�ي خي�ر بهتر بود زير خ�اك 
            ب�ه احس�ان بك�وش از ره فرّه�ي                       ك�ه آخ�ر روي و هم�ه مي نه�ي 
            برو سير كن جان من يك ش�كم                        كه از جود و احسان نشد مال كم 

چنان خاطر دارم در اين هنگامه كه زبان خامه )قلم( و عرصه نامه از تحرير و ثبت آن قاصر است. جماعتي 
به فكر افتاده اند كه فقراء هر محل را به جامع شهر اصفهان ببرند و در آنجا متحمل قوت آنها شوند. 

آقاي ملك الّتجار دراين موقع فرمودي كه اين بيرون بردن فقرا روا نيست. ترسم موجب قهر الهي شود 
و به بالی اش��د از اين دچار آييم. چه در حديث قدس��ي اس��ت:  قال اهلل تعالی: المال مالي و الفقراء عيالي و 
األغنياء وكالئي  ) جامع االخبار:80( اين فقيران و بينوايان عيال خدا هستند. توانگران وكيالن خدايند. البته 
عيال از وكيل محبوب تر و بي اعتنايي از عيال اهلل بي اعتنايي به موكل و وكيل علي االطالق اس��ت. از آنها 
اعراض نمودن س��خط يزداني فزودن است. اّوال آنها را از شهر خارج ننماييد و اگر خارج مي نماييد در جاي 
دور نبريد. در عين معموره آنها را مجتمع سازيد و زنهار قافيه را نبازيد. بشنيدند، و آنها را  در جامع شهِر شهر 
]كذا[ نو بردند. با وجود اين كمال مواظبت نمودند از طبيب و دوا و غذا و لباس و بستر خواب كوتاهي نكردند، 
با وجود اين خيلي از آنها تلف ش��د و طولي نكش��يد كه ظهور مرض وبا گرديد. اگر متوسل به تعزيه داري و 
سوگواري در محله ها و بازارها عموما نكرده بودند هر آينه از اين آتش بال كه در تمام ممالك افروخته شده 
بود، تمام عالم را سوخته بودي وگرنه همان حكايت قصه ابوشهر ]بوشهر[ و  قحط هزار و دويست و هشتاد 
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و هشت ]1288[ مي شد كه آقاي ملك التجار اصفهاني حكايت نمودند كه در آن سال در ابوشهر بوده و به 
عزيمت تجارت چندي متوطن ش��دم كه اهل بوش��هر همين كار كردند. فقراء را در خارج شهر منزل دادند . 
ظهور مرض وبا شد، به نحوي كه اهالي از شهر روبه فرار نهادند، به نحوي كه بعضي اغنياء سوار بر گاوها 

شدند و به خارج شهر از بيم بالي وبا فرار نمودند. 
بر فقيران بينوا به چشم حقارت نگريستن موجب هزار بال و در قهر خداوندي زيستن است. فقيران صابر 

محبوبان خداوند رحمان اند و گنج هاي حضرت سبحان اند. الُْفَقَراُء ُمُلوُك أَْهِل الَْجنَّة )بحار : 49/69(.
           نبين به چشم حقارت به اين گروه فقير                       ب�ر آس�مان وفايند همچو بدر منير 
           مبين ....  كه عريان تنيد از خاري                       به بند فقر دچاُر  به دام غصه اسير

           مبين برنده دالن ژنده پوش باشند                      لباسشان بزند طعن  بر لباس حرير 
           اگر چه كوزه آنها همه سفالين است                      مبين كاله نمدشان و زير پاي حقير 
           مبي�ن گليم بر كشيده اند از فق�ر                        كه در گليم به سر برد آن بشير و نذير 
           بسي گليم كه چون بنگري به واقع امر                        َكليم بنگرد آن گونه شد به راه بصير 
           َكليم بس به درون گليم پنهان است                         به چشم آن كه بصير است و در ره است خبير 
           برو گداي گدايان شهر شو اي »نجم«                        غناء حال از اين پا برهنگان برگير 

زنهار بر فقيران خاك نش��ين به چش��م ُعجب منگر كه از سالطين با تمكين در آن عالم قدرشان افزون 
تر و مقاماتشان واالتر باشد. 

             نبين به چشم حقارت به اين گروه فقير                   بر آسمان وفاين�د همچ�و بدر مني�ر 
             برهنه اند اگر چه فقير و سر گردان                  گداي درگهشان است صد جم و خاقان 
             برهنه اند چه خورشيد اين گروه فقير                  نه نقص مهر شمارند گر بود عريان 
             به روي خاك نشينند و باكشان نبود                   از آن كه خاك بگرديده صورت رحمان
            چه خاك راه برو پست شو همي اي نجم                   ز خاك خلق نمودت چه قادر سبحان
             زخاك خلقت آدم ز نار خلقت ديو      زخاك گشت صنع و ز نار شد شيطان 
             هزار حكمت و دانش در اين سخن درج است                 سخن چه ُدرج در او بس آللی تابان

از اين قصه پر غصه قحط عالم گير چه تحرير نمايم كه حجاب ها از رخس��ار زنان گش��اد گش��تي و در 
دكان ها بسته گرديدي از مايحتاج و مخلّفات و اثاثيه براي اغلب باقي نماندي. حتي خانه هاي خود را مردم 

فروختند. بعضي جانشان بدر رفتي و اغلب دنيا را وداع نمودندي.
 از غرائب آن كه قدري كه نائره قحط فرو نشس��ت، مرضي پيدا ش��د عمومي كه مردم مبتال به حصبه و 
نفخ مي ش��دند. برخي به نفخ شكم دچار مي ش��دند خصوص آن ها كه علف و خون و سائر متفرقات خورده 
بودند، كمر به اصطالح َعلَم نكردند . عجب تر آن كه ديگر از اين قحطي اس��ب و قاطر و االغ باقي نماند. 
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جايي كه جو ش��د َمِن ش��اه به شش تومان برس��د، آن هم پيدا نشود و سائر عليق كه به همين قياس معلوم 
اس��ت، ديگر حيوانات هم مثل انس��ان باقي نمي ماند جز كساني كه به همان نان مجاني قناعت مي كردند، 
نيمه جاني بدر بردند . عجب تر آن كه هر آدمي در سائر اوقات يك چارك نان قوت او مي بود، در اين موقع 
به صد درم نان س��ير نمي ش��د. چون قاعده كليه است كه در زمان قحط حرص آدم و حيوان زيادتر مي شود 

چه از عالمات قحط، وفور حرص و اشتها در آدمي و حيوانات است. 
در تواريخ و س��ير اس��ت كه زماني كه ملك ريان19 آن خواب را ديده كه هفت گاو الغر هفت گاو چاق و 
فربه را بخوردند و هفت سنبله خشك، هفت سنبله سبز و تر را، بسيار مضطرب شد. معّبر خواست كه خواب 
او را تعبير نمايد. س��اقي ملك كه هفت س��ال قبل با خوانس��االرش  در زندان به علت تقصير محبوس شده 
��ْجُن  بودند، در موقعي كه حضرت صديق در زندان به تهمت زليخا گرفتار ش��ده بود كه عرض نمود َربِّ السِّ
أََحبُّ إِلَيّ  )يوس��ف:33( خود زندان را اختيار نمود؛ هر دو خوابي ديده بودند، خّباز خواب ديد كه َطَبق نان بر 
س��ر دارد و مرغان دور َطَبق ريخته و نان ها را مي ربايند. س��اقي ديد كه انگور براي شراب مي فشارد: إِنِّي 
أَراني  أَْعِصُر َخْمرا )يوس��ف:36( از براي صديق نقل كردند، تعبير فرموده: اما اي خباز و خوانس��االر! ملك تو 
را بر دار خواهد نمود و مرغان اطراف تو ريزند و از گوش��ت بدنت مي خورند و اما اي س��اقي! تو به منصب 
اّول منصوب خواهي ش��د و به قرب تو افزوده مي ش��ود، ولي اي ساقي در هنگام خالص خود ياد از من نزد 
ملك بنما و در اس��تخالص من شفاعت بنما، اْذُكْرني  ِعْنَد َربِّك  )يوسف:42( چه رب را اطالقات است، يكي 
از آنها بر سلطان اطالق مي شود.20 شيطان حكايت يوسف را از خاطرش ببردي و هفت سال حبس به طول 
انجاميدي، چرا كه بر مخلوقي متوّسل شدي. در آن موقع ساقي از استماع خواب سلطان، متذكر حال صديق 
شد كه آن غالم كنعاني تعبير خواب مي داند. او را احضار فرماييد. ملك امر به احضار صديق فرمودي، خواب 
خود را تقرير ساختي. صديق زبان به تعبير بگشودي كه گاوهاي الغر، سال هاي قحط و غال است و هفت 
سال ديگر مهلت است. گندم را با سنبله انبار سازيد تا موقع قحط كه مي رسد بسي فوائد در اين كار است. 
مجمال تا شبي كه اول قحط بود، صديق بفرمودي تا غذايي باالي سر ملك نهادند كه ملك ميل به غذا 
مي نمايد بي وقت، سلطان گرسنه گرديد، غذاي خود را موجود مشاهده نمود. علت پرسيد؟ صديق فرمودي: 
ه��ان اي ملك آغاز قحط اس��ت و آماده قحط بايد ش��دن. ِمن باب همين تعبي��ر خوابي كه صديق نمودي، 
تمام كليد خزائن را َملِك به او س��پردي تا آن كه باالستقالل عزيز مصر گرديد. آنها كه قناعت پيشه بودند، 
نمردندي و جان بدر بردندي . چه قناعت نيكو خصلت و بزرگ دولت است كه هر كه را قناعت باشد داراي 
علم اكثير اس��ت، گر چه در صورت درويش و فقير اس��ت. الَْقَناَعةُ َكْنٌز ال َيْفَنی )مستدرك: 226/15( همين 
است. اگر از سّر قناعت درويش آگاه بودي پادشاهي روي زمين را  به نظر نياوردي. اي برادر! هميشه قناعت 
پيشه ساز و از اسراف و تبذير انديشه كن كه قناعت بزرگ مايه و بسي بلند پايه است كه آدمي به مقام غناء 

حقيقي و مقام بندگي نائل آيد.
             رو قناعت را ش�عار خوي�ش س�از                       ب�ا هم�ان رزق مق�ّدر رو بس�از 
             از قن�اعت ديو انس�ان مي ش��ود                      ورنه او با خاك يكسان مي ش�ود
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             در همه حالت قناعت پيشه س��از          روز اسراف اي اخي انديشه س�از 
             از قن�اعت، پادش�ه گ�ردد گ�دا                      از قن�اعت، پادش�ه گ�ردد گ�دا 

 
آن كه را سيرت قناعت است، داراي بسي مقامات و كرامت است. دليل بر اين مدعا در اين قحط سالي، از 
سلسله جليله طالب  علوم در هر مرز و بوم و اهل منبر و واعظين از گرسنگي نمردندي و راه فنا نسپردندي. 
آن كه صفت قنوع ش��عار س��ازد، ذّل سؤال مشاهده نكند. علماء اخالق راست گفته اند: قناعت حّد وسط بين 
اس��راف و تبذير اس��ت كه صراط مستقيم اخالقي است كه س��الك را به منزل مقصود مي رساند. همان حد 
وسط بين افراط و تفريط را در هر موقع دانستن، معني حكمت دانسته اند، و مقصود در حكمت همين است. 

َو َمْن ُيْؤَت الِْحْكَمةَ َفَقْد ُأوتَِي َخْيراً َكثيرا )بقره: 269(.
اي عزيز من، نكته »من ال معاش ال معاد له« را از دست مده. تحصيل نان اّول، آن گاه تصفيه دل 
و جان اس��ت. مس��ئله آكل و مأكول در اين قحطي مشهود افتادي كه حيوانات كه از بي قوتي كه مي مردند 
گرس��نگانش مي خوردند، آن گاه گرس��نگان كه جان مي دادند، بس مي ش��د ]كه[ اين آكالن را كالب و 
طيور طعمه خود نمودندي، ش��بهه آكل و مأكول محس��وس آمد. چه از همين ش��بهه آكل و مأكول بود كه 
خليل الرحمن ]عليه السالم[ عرضه داشت: َربِّ أَِرني  َكْيَف ُتْحِي الَْمْوتی  )بقره:260( خدايا چگونه مردگان را 
زنده مي نمايي در صورتي كه گوش��ت انس��ان طعمه حيوان ديگر شود؟ خطاب رسيد: أََو لَْم ُتْؤِمْن؟ آيا ايمان 
ْيِر رسيد كه چهار مرغ  نياورده اي؟ عرضه داش��ت: بَلی  َو لِكْن لَِيْطَمئِنهَّ َقلْبي؛  آنگاه خطاِب  َفُخْذ أَْربََعًة ِمَن الطهَّ
را ذبح كن و گوشت هاي آن ها را بكوب و مخلوط ساز و چهار قسمت نما و سرهاي تيور بر دست نگاه دار. 
چهار مرغ را گويند طاووس و خروس و بط و كبوتر بوده  كه تعبير به صفات مشتهر و خود آرايي و غضب و 
امنيت مي نمايند، اجزاء بدن هر يك از هم جدا شده و هر كدام سرهاي خود قبول نمودندي. تعالي شأنه 

عما يقول الظالمون.
پيكر آدمي كه در اين چهار روز عمر از اين خاك قوتي خورده، به جرم  آن كه چهار روز از اين خاك در 

اين خاكدان به هزار خون دل قوتي خورده تا قيامت خاك از كالبد آدمي بايد قوت بخورد.
 نجم گويد:

         براي آن كه در اين كاروانسراي دو در                         بخورده ايم از اين خاك نان به خون جگر 
         سزاي آن كه بگرديده قوت ما از خاك                         زخاك ما بخورد خاك تا به روز ثمر 

اي عزيز! فكر كن كه چه بايد آدمي اگر در موقع نعمت شكر كند، به نقمت قحط مبتال نگردد. در موقع 
آن قحط و غال، دوستي اظهار داشتي خوب است قصيده]اي[ انشا سازي. جواب گفتم: برادر قافيه بسي تنگ 
و پاي توسن طبع لنگ گرديده؛ چگونه با اين پريشاني هاي بندگان كه مشاهده  مي   شود مي توان به شعر و 

شاعري پرداخت. بايد در اين آتش بال همي سوخت و ساخت. طبع پريشان جز پريشان چيز ديگر نگويد. 
          از پريشان جز پريشاني كجا باشد صواب                          زآتش سوزنده كي خيزد بغير از سوز و تاب      

         از براي هيچ كس خاطري مجموع نيست                          چون حقيقت بنگري مخلوق را اعضاء يكي است
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         اي برادر فكر نان بايد، بگو نان در كجاست                         تو نمي بيني چه شور و چه قيامت ها به پاست 
         نان پري گرديده، پنهان در كجا پنهان بود                         نان چه نرخ جان گران و جان بسي ارزان بود 

روزي از تخت فوالد اصفهان مراجعت مي نموديم يك مرتبه ديده گش��ودم، سه گاري متعاقب ديدم كه 
م��ي آمدند مملو از مردگان كه باالي هم چيده بودند. برخي متعفن ش��ده ب��ود كه آدم از عفونت هوا ديوانه 
مي ش��د. دكان هاي خبازي بسته ش��د، اگر گاهي دكاني باز شدي، قيامت برپا شدي و فرياد بينوايان گوش 

فلك را كر ساختي.
         آتش اين قحط خرمن ها بس�وخت                        هر كه را هر چيز مي بودش فروخت 
         در جهان پر دود از اين آتش اس�ت                         يك هزار و سيصد و سي و شش است 

خوب است قصيده اي كه نجم انشا نموده نوشته شود:
            العجب ثم العجب زين محشر كبراستي                   هر زمين هر جا نشور و شورش و غوغاستي 
            جز نداء ذكر نان ديگر صدائي مي نبود                   پر صدا از ذكر نان هم اسفل و اعالستي

            غير مرده هيچ ديگر مي نديدی، ديده                   كل شيئ هالك اال وجهه شد راستي 
            روي هم بودند بر روي زمين اموات و بس                   گر چنين باشد چه اموات اين همه احياستی 
            زندگان چون مردگان، بي روح خيل مرده گان                   روي هم همچون حطب يا للعجب برپاستي 
            نه پدر فكر پسر نه مادري در فكر دخت                   نه برادر با برادر مهر او برخاستي 
            پر زگندم اي بسي انبار منعم هاي شهر                   مفلس بيچاره غمگين در بر نانواستي 
            پادشه نانوا و شاطر چون اميران وزير                   بنده گان چون عبد ها گريان بر موالستی
            بي نوايان بر در دكان خّبازي اسير                   در بهاي نان بسي جان داده و برپاستي

            هست نانوا مالك جان ها و شاطر همچو او                    مالكان دوزخی اين هر دو استغناستي 
            جان بهاي گرده ناني چه ...  حكمت است                   همچو مجنون خلق و نان معشوق چون ليالستي 
            هرچه هست از نان بود پس فكر نان بايد نمود                   نان شود خود جان، جان خود مظهر اسماستي
            گر بود نان، بندگي شايد، وگرنه كي توان                   چون كه نان داري در امروزي غم فرداستي 
            نان ببايد اّول از بهر بدن پس بندگي                   بندگي بي قوت نان ممكن نگردد راستی
            هر چه مي بيني ز علوی سفلی كار كن                   از براي لقمه ناني اسفل و اعالستي
            بهر ناني اين همه سيارگان و ماه و خور                    تا نمايي قوت جان اين سان همه نعماستي

              رو به شكر منعمت مي كوش پند من نيوش                   شكر نعمت كن كه بي حد است و بي احصاستي 
             خوان نعمت آن چنان گسترده حق هرجا ز جود                           تا ببيني غرق نعمت دوست يا اعداستي 
             شكر نعمت نعمت افزايد همي بر بندگان                     ريزه خوار خوان او هم كافر و ترساستي 
               از همين تاريخ من مي خوان و هر دم پند گير                   پند »نجم« ار صورتش زهر است، دل حلواستي 
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نرخ زردك و چغندر را چه نويسم كه مثل خربزه، قاچ مي زدند و مي فروختند. زردك حكم زر پيدا كرده،  
همين قدر بار زردك و چغندر را خالي مي كردند و هم وزن آن بارها پول می بردند.

            حض�رت زردك به منب�ر ش�اه ش�د       چ�ون چغندر بس فزون از جاه ش�د
            ن�رخ كاه�و االم�ان االم�ان       ش�ش هزارش گشت�ه قيمت رايگان

اين فقير در ايام اين قحط در س��راي آقاي ش�يخ االس�الم كه يكي از خير خواهان بود، روضه خواني 
بود. روزي رفتم به در خانه شيخ رسيدم، ديدم ازدحام غريبي است. در خانه را بسته بودند. فقرا مي خواستند 
در خانه را بش��كنند. گفتم: چه خبر اس��ت؟ گفتند: فقرايي كه در خانه اند نان مي دهند. ازدحامي شده بود كه 
آدم مضطرب مي ش��د. هر چه در خانه را زدم باز نش��د. از تهاجم فقيران نزديك بود هالك ش��وم. در هفته 
دو روز َطَبق ه��اي ن��ان مي آوردند. بع��د از فراغ از روضه نفري يك نان منظم��ا مي دادند. در محالت الحق 
جناب ش��يخ اقدامات وافيه نمود. »ُمرد محس��ن ليك احسانش نمرد«. ارامنه و يهود در كنيس خودشان نيز 
به هممذهب هاي خود كه فقير بودند دستگيري مي نمودند كه در چهار باغ اسباب حراج مي كردند و صرف 
فقيران مذهب خود مي ساختند. هر كه را سعادت قرين حال گرديد از مال گذشت و در راه حق صرف نمود 
و حيات ابدي براي خود خريد. ...  .... 22كه يعيش��ون في الدنيا عيش الفقراء و يحاس��بون حس��اب االغنياء. 
صفات نيكو نيكوس��ت، هر كه مي خواهد باشد، ممدوح است. اين مختصر نگاشته شد و موسومش به عبرة 
للناظرين نمود كه هر كه مطالعه كند، بداند كه چنان زماني هم بوده كه اين طور سخط الهي عالم را فرو 
گرفت��ه و زه��ي كفران نعماء الهي ننمايد و نعمتي از نعم حق را خوار نش��مارد كه مبادا به اين عقوبت قحط 

گرفتار و به اين درد بي درمان دچار آيد. 
تاكن��ون كه اين مختصر به اتمام رس��يد، گندم خرواري چهل تومان مي بود به علت اغتش��اش طرق و 
بعضي جهات خارجه اميدواريم كه از بركت حجت وقت، خدا ترحم فرمايد، چه ديگر نفسي براي كسي باقي 

نمانده. اللهم احفظنا من شرور انفسنا.
خوب است سطري هم در قحط هزار و دويست و هشتاد و هشت نويسم كه با وجود آنكه گندم خرواري 
پنج��اه تومان باال نرفت، در هر ش��هري و قريه چه وقايع فجيع��ه روي داده. در كتاب مختصري كه نام آن 
عبرة لالخالف است، و ظن قوي دارم كه آن چه نوشته از روي تحقيق و خالي از خالف است. و آن كتاب 
مركب از نظم ونثر اس��ت از وقايع مش��هد مقدس چنان نوشته: آن چنان بر اهل خراسان باب معيشت تنگ 
شدي كه اهالي از براي خوردن سگ در جنگ مي شدند و چنان بود كه گربه و سگ مي كشتند و به مردم مي 
فروختند. آدم هاي حكمران خراسان مطلع شدند و آن خسان المذهب را بسي سياست نمودندي. در خراسان 
چنان سخت شد كه مردي زن صاحب جمال داشتي و از آن زن طفلي هشت ساله داشت، روزي به آن زن 
مي گويد: جز ازاري براي من باقي نمانده، خوب اس��ت ازار را در بازار بَري بفروش��ي و قدري علف بخري كه 
جان ما در معرض تلف است. شايد امروز به واسطه علف جان بدر بريم. زن را به بازار فرستاد. خانه تنها شد، 
هوس كبابش به س��ر افتادي. بر خواس��ته پسر هشت ساله را كشته و به خونش آغشته، قدري از گوشت آن 



13
88

ار 
 به

/ 
3 

ش
 ،1

س
 ،2

 د
/ 

ان
ست

هار
م ب

پيا

147

رساله تنبيه الغافلين و عبرةللناظرين در قحطی اصفهان / رسول جعفريان، فرشته كوشكي

پس��ر بريده به س��يخ كشيده كباب نموده چند لقمه چون زهر مار كردي، اشكش جاري گرديد. قدري كه به 
خود آمد، پسر خود را كشته و در خون آغشته ديد. در آن اثنا آن زن در خانه رسيد. چشمش به كودك كشته 
افتاد كه فريادش از نهان برآمد. از ناله و شيون زن همسايگان با خبر شدند. از فعل شنيع مرد آگاهي يافتند 

كه پدر آن پسر را كباب كرده و مادر بر سر و سينه مي زند. ديگر معلوم نشد با آن مرد چه كردند.
 اما در قحط حاليه، پسري مادر خود را براي نصف چغندر خام با لگد زد و كشت.  سبحان اهلل مالك الملك.

حكايت ديگري از قحط خراسان نوشته كه مرد خاركني براي تحصيل قوت به صحرا رفته بود كه براي 
تحصيل قوت هيزم به شهر آورد. هنگام مراجعت دو نفر چون غول بياباني به آن خار كن مي رسند. غفلًة او 
را بغل مي كنند و او را مي كشند و گوشتش را مي خورند. در هنگامي كه گوشت آن بيچاره را مي خوردند 
چند نفر مردمان محترم از راه مي رس��ند. چون اين حال مش��اهده نمودندي آن دو نفر را گرفتندي با كتف 

هاي بسته و در كمال خواري در شهرشان آوردند. اهالي دورشان ريختند، سنگ بارانشان كردند.
ديگر از حكايات فجيعه خراس��ان نوش��ته: مردي بود او را دو زن بود. از يك زن چهار طفل مي داش��ت و 
از ديگري هيچ اوالد نبودش. با زن اوالددار خود خلوت نمود و گفت: هان اي زن! ما از گرس��نگي نزديك 
اس��ت تلف ش��ويم. فكري نموده ام كه بچه هاي خودمان را جايي حبس كنيم كه مطلع نشوند، چه بچه آدم 
را رس��وا مي كند. من مي روم آن ضعيفه را مي كش��م و گوش��ت او را قوت خود قرار مي دهيم. اين زن هم 
صحه گذاردي. بچه ها را جايي حبس نمودند، آن مرد يك مرتبه با كاردي دويد بر سر آن زني كه بي اوالد 
بود. اول به طريق مضاح ]كذا[ نزد زن آمد تا او را كش��ته و گوش��تش را كباب ساختند. هر دو بخوردند، يك 
قدري هم به كودكان دادند. از بيم جانشان چشمهاي گريان هر دو رو به فرار نهادند. دو سه روزي گذشت. 
همس��ايگان ديدند خبري در اين خانه نيس��ت و اين ها كه رفتند برنگشتند، گفتند خوب است برويم در خانه 
آنها ببينيم چه خبر اس��ت س��راغي بگيريم كه آنها چه شدند. چون درون خانه رفتند آن زن را كشته به خون 
آغش��ته ديدند. متعجب ش��دند كه آيا كی اين ضعيفه بيچاره را كشته كه آن مرد و زن با چشم گريان از راه 
مي رس��ند. مي بينند همس��ايه ها در خانه ريخته اند و براي آن زن گريه مي كنند. پرسيدند: اي مرد اين چه 
حكايت است؟ كي اين ضعيفه را كشته، شماها كجا بوديد؟ قاتل اين زن كه بوده و تقصيرش چه بوده؟ آن 
مرد حقيقت را خودش بالتمام اقرار كرد. مردم همسايه گفتند بچه هاتان چه شدند؟ آمدند به سراغ بچه ها در 
اتاقي كه حبس كرده بودند، ديدند دو نفر از آن ها مرده اند و دو نفر ديگر در حال جان دادن. مجمال آن دو 
طفل كه مرده بودند به خاك سپردند و در يك قبرشان نهادند. مرده خوارها فهميدند شب هر دو را معلوم شد، 

از قبر در آورده اند و خوردند. صبح ديدند قبر خالي مانده. مجمال زندگان خراسان غالبًا مرده خوار شدند.
اما در اين قرن اخير از قراري كه ثقات و زائرين خبر داده اند نان از يك من يك تومان در خراس��ان باال 
نرفتي، خيلي باز جاي ش��كر اس��ت. چنان كه در اصفهان شنيده شد در اين قحط اخير مرده يا سگ يا گربه 

نخورند. اگر خفا بعضي خورده اند مطلع نشديم .
 در آن كتاب از كرمان و يزد خبرمي رسد، حال كرمان و يزد چون حال مشهد مقدس بوده است. 
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از دل م�ردم ق�رار و ت�اب ش�د               گربه و سگ چون ديگر ناياب ش�د  
گ�وشتش ببريده مي ك�ردي كب�اب               هر كه مي مردي ديگر كس با شتاب  

همه آكل و مأكول يكديگر مي شدند. با وجود اين سختي و بدبختي گويد: 
گندم آنج�ا گشت يك من شش قران               گشت در يزد آنچنان گندم گران 
يك من ش�اه دوازده ق�ران               ي�ك من تب�ري�زی ای ول�ی فالن  

بوده23 و اين قيامت ش��ده بوده. پس نعوذ باهلل از اين قحط تازه گذش��ته كه گندم علي التحقيق يك من 
ش��اه به يك من هفت تومان رس��يد. اگر گير مي آمد و اين ش��ّدت بحمد اهلل نبود كه صاحب كتاب عبرة 

لالخالف نوشته .
اما در وقايع اصفهان در آن جا نوشته: 

            مرد و زن در كوچه ها آن ق�در مرد     كه ك�س آن ها را نيارس�تي ش�م�رد 
            ه�ر كجا ه�ر ك�س تردد مي نم�ود     ده ق�دم يك مرده اي افت�اده ب�ود

            دو نف�ر يك ت�ن نه�ادي در طب�ق                 سوي قبرستان ببردي هر فل�ق 
            بي كفن بي غسل مي كردي به خاك                اي خدا دل زين حكايت گشت چاك 
            هفته هفت�ه مرده ه�ا در كوچ�ه ه�ا                مانده بي غسل و كفن بر كوچه ها 
            دخت�ران را جملگي ب�ف�روختن�د                 از غم و درد درون مي سوختند
            اصفه�اني كه ب�دي نص�ف جه�ان                 گشت ويران تر ز خوان مفلسان
            شد خراب آن سان كه پنداري جهان                در جهان هرگز نبودش اصفهان
            آن ق�در ن�ان بودش�ان ورد زب�ان                تا كه از تنشان برون مي گشت جان 

مانند قحط قرن اخير بعينه حال مخلوق همين طور بودي:
            رح�م ك�ن بر زيردست�ان زينه�ار                 كه نگ�ردي بر چني�ن س�ال�ي دچ�ار 
            اي كه ان�در نعمت�ي ق�درش ب�دان                 پيش از آن كانگشت گيري بر ده�ان
           در جه�ان م�انند گن�دم ي�ار نيس�ت                 همچو نان باهلل كسي دل دار نيس�ت

            نجم گويد ش�كر نعمت ك�ن هم�ي      ت�ا فزاي�د نعمتش را ه�ر دم�ي 
            رو بخوان اين مختصر عبرت بجوي                زانكه عب�رت هس�ت بر غافل نكوي 
            لب به كفران ي�ك دمي منم�ا عزيز      ي�اد آور زي�ن دو قحط س�خت ني�ز

            ش�رح اي�ن دو قحط در دفت�ر ببين     عبرت اس�ت و عب�رة للناظري�ن 
            يك هزار و سيصد و سي و شش است                ماه ذي الحجة كه خاموش آتش است

اللهم احفظنا ..... 
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