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بررسی سند پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول
نوشتۀ عبدالعلی نجمالدوله تبریزی و معرفی او
مهرداد فردیار
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

fardyar@gmail.com
(دریافت ،1398/02/15 :پذیرش)1398/06/10 :

هرچند امروزه تقویمهای خطی و چاپ سنگی کمیاباند و نمونۀ اعالنهای

نجومی که در دورۀ قاجار منتشر و توزیع شدهاند و از گزند حوادث در امان بوده

و به دست پژوهشگران رسیده است ،بسیار نایاباند ،اما خوشبختانه نمونهای
از آنها شامل پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول در تیر ماه سال 1296ش.
در دسترس نگارنده قرار گرفت .این سند یک آگهی بدون تاریخ است .این

آ گهی به شیوۀ چاپ سنگی و بر روی کاغذ کاهی با خطوط نستعلیق و نسخ به
چاپ رسیده است .این پیشگویی توسط شخصی به نام عبدالعلی نجمالدوله
طهرانی [تبریزی] در اواخر آذر ماه سال 1295ش (حدود دو سال قبل از پایان
جنگ جهانی اول) انجام شده است .اگر چه این پیشگویی به حقیقت نپیوسته،

اما این سند مقدمۀ شناسایی و معرفی عبدالعلی نجمالدوله تبریزی (پیشتر
نجمالممالک) و خاندان وی به عنوان یکی از مهمترین خاندانهای منجمین

درباری در دورۀ قاجار است.

کلیدواژهها :تقویم ،عبدالعلی نجمالدوله ،قاجار ،نجوم.
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مقدمه

جغرافیا و نجوم از جمله کهنترین و متداولترین علوم سنتی به شمار میآیند که از قدیم

ترین دوران تا روزگار معاصر تداوم یافته است (ثقفی ،ص .)33در روزگاری که

طالعبینی و پیشگویی رواج داشت ،افراد برای باخبر شدن از بالهای طبیعی آینده ،به

اهل نجوم و منجمباشیها مراجعه میکردند(1برجیان ،ص )21و یکی از راهنماهای این
پیشگوها برای مردم تقویمهایی بود که منجمان چاپ میکردند .منجمانی که هم

تقویمهای سالیانه مینوشتند و هم بسان رمالها و کتاببینها پیشگویی میکردند
(شهریباف ،ج ،4ص ،)218مانند پیشگویی خطرات ،مضرات ،عزل و نصب،

پیشامدهای ناگوار ،سالمت ،نقاهت ،جنگ و جدال که افراد مواظب باشند

(شهریباف ،ج ،4ص .)219از اواسط دورۀ قاجار و با رواج صنعت چاپ و نشر،

تقویمهای بیشتری در اختیار مردم قرار گرفت.

اینک نمونهای نایاب از اعالنهای پیشگویی که احتماالً در کوچه ،بازار ،و یا سایر

محلهای عمومی نصب و یا خوانده میشدهاند ،برحسب اتفاق در اختیار ما قرار گرفته

است .این اعالن در ابعاد  35.5 × 22سانتیمتر و به شیوۀ چاپ سنگی و با

رسمالخطهای نستعلیق و نسخ بر روی کاغذ کاهی منتشر شده است .نقش مُهر چاپی
ناخوانایی در سمت راست آن دیده میشود و بنا بر مندرجات آن ،شخصی به نام عبدالعلی

نجمالدوله طهرانی تاریخ پایان جنگ جهانی اول را پیشگویی کرده است .ما از دالیل
اجتماعی ،سیاسی و  ...انتشار آن بیاطالع هستیم .این اعالن را میتوان در حوزۀ

اعالنهای مرتبط با نجوم دانست .معموالً بیشتر اعالنهای یافت شده از دورۀ قاجار
مربوط به اعالنهای دولتی و موضوعات دینی و تبلیغاتی بودند.
آنهایی که در کار جمعآوری این گونه اوراق و اسناد هستند میدانند که اوالً تا چه

اندازه این اوراق کمیاب و تعدادی از آنها نیز نایاب شده و در معرض تندباد حادثه قرار
دارد و در نتیجه انتشار آنها تا چه حد ضروری و مفید است (رضوانی ،ص .)260بنا بر

 .1نمونهای از پیشگوییها در خارج از کشور ایران در دورۀ قاجار :منجمی آلمانی به نام فالب روز  3نوامبر سال
1899م معادل چهاردهم رجب سال 1317ق را به عنوان تاریخ پایان جهان در کتابی پیشگویی کرد و یک منجم
روسی این پیشگویی را رد کرده بود و انتشار کتاب منجم آلمانی را شیوهای برای کسب درآمد بیشتر میدانست

(سپهر ،ج ،1ص.)461 ،348
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این هدف این تحقیق در گام نخست انتشار متن این اعالن و سپس شناسایی و معرفی

عبدالعلی نجمالدوله طهرانی به روش مطالعات تاریخی

است1.

[متن اعالن]
خبر مسرت انگیز
استخراج جناب جاللت مآب آقای میرزا عبدالعلی خان نجمالدوله طهرانی در
خصوص متارکه و مصالحه و خاتمۀ جنگها[ی] بینالملل [بینالمللی] که
در تقویم خودشان درج فرمودهاند به قرار ذیل است:
بسم اللّه تعالی
اوالً :بباید دانست که مدار احکامات نجومیه بر دالیل کلیه قرانات است،

2

چنانکه حکیم بطلمیوس در کتاب ثمرة الفلک خود که خواجه نصیرالدین

علیه الرحمة او را شرح کرده به این عبارت ذکر میفرماید« :ال تعقل عن امر
المائة والعشرین قراناً التی للکواکب المتحیر والنیرین فإن فیها الداللة علی علم
اکبر مما یقع فی عالم الکون و الفساد» از جملۀ آنها قران علویین است ،یعنی
زحل و مشتری .و اقسام او را حکمای علوم نجوم چهار قسم بیان نمودهاند:

اعظم ،اکبر ،اوسط ،اصغر .و دانستن و ضبط کلیات دالیل آنها برای منجم

احکامی الزم و واجب میباشد ،چنانکه حکیم بطلمیوس باز در ثمرة الفلک به
این عبارت ذکر مینماید« :فی القِران األصغر تفصیل األوسط وفی األوسط
تفضیل األ کبر فإذا تکلمت فی تفصیل فصحح جمله ».و اصغر این قرانات
تقریباً در مدت بیست سال یک دفعه واقع میشود و حوادثات این بیست سال

را از دالیل این قِران استنباط مینماید و این قِران اصغر که در ماه شعبان در سنه

 1319هجری در برج جدی واقع گردید که امسال شانزده سال تمام گذشته و
تقریباً سه سال مانده که قِران اصغر دیگر واقع شود .چون اکثر ادلۀ این قِران

گذشته در نهایت درجه نحوست واقع شده بودند داللت داشتند که در عرض

سنوات این قِران به شهادت بعضی دالیل دیگر که اتفاق میافتد انقالبات بزرگ

و جنگهای مفصل و خونریزیهای محیرالعقول در اکثر نفاط [نقاط] کره
 .1در اين تحقيق ،برای تبدیل تاريخ سالهای میالدی ،شمسی و قمري ،به یکدیگر از مبدل سايت
 www.bahesab.irو از عالمت [] برای تصحیح افتادگیها و اصالح کلمات استفاده شده است.

 .2در خصوص مفهوم قِران نکـ  :کریمی ،بهزاد( .پاییز و زمستان 1394ش) «پیوند تاریخنگاری با ستارهشناسی و
تنجیم در عصر صفویه (1148-907ق)» ،تاریخ و تمدن اسالمی .شمارۀ  ،22ص.170-135
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أرض واقع شود .این بود بعد از تاریخ این قِران با اندک مدت جنگ دولتین
روس و ژاپون [ژاپن] واقع شد و انقالبات داخلۀ روس و عثمانی و چین و آن
همه قتل و تلفات نفوس در مدت این قِران اتفاق افتاد و خاتمۀ اثرات دالیل

این قِران منجر به جنگهای عمومی بینالملل [بینالمللی] گردید و در عرض
این یک دو سال تقریباً ده و دوازده دلیل معتبر متعاقب یکدیگر واقع گردید که

اگر یکان یکان آنها را به عرض رسانم (مثنوی هفتاد من کاغذ برد) .پس نتایج

مجسمۀ این همه دالیل قویۀ معظمه باالخره منجر به آن حوادثات عظیمه و

جنگهای متطاوله در قطعۀ اروپا ما بین هفده دولت بزرگ و کوچک

فرنگستان گردید ،یعنی از اوایل اسد ماه پارس ئیل[ 1332 1ق] شروع به جنگ
نمودند و حال که موقع تحریر این تقویم اواخر فصل پایز [پاییز] لوی ئیل

2

[1335ق]  3میباشد .و دول متحاربه با کمال شدت مشغول جنگ و خونریزی

میباشد [میباشند] .حاال بهتر و اوقع به نفوس عامه آن است که دالیل خاتمۀ
جنگ را بعرض رسانم.

4

خاتمۀ جنگها بینالملل [بینالمللی] و اوقات متارکه و مصالحه ربنا «العلم
لنا اال ما علّمتنا» 5اگرچه در نظر سیاسیون عالم از مالحظۀ کثرت قوی [قوا] و

استعدادات دول متحاربه و تصادف اشکاالت امور سیاسیۀ آنها بر این است که

آتش تنورۀ این جنگهای عمومی بینالملل [بینالمللی] به این زودیها
خواموش [خاموش] نخواهد شد .بلکه به سنوات متطاوله خواهد کشید و اشتداد

آن را بعد از فصل زمستان حالیه و رفع صولت سرما میدانند .لکن این بنده آنچه

از مالحظۀ قوانین علمیۀ نجومیه استخراج نموده معروض میدارم:

اوالً به طریق اجمال مفهوم از عالیم علوی و اوضاع آسمانی این است که در
نصف اول سال ئیالن ئیل که عبارت از مارس ماه الی اکتبر ماه فرانسه ()1917

6

مسیحی بوده باشد ،دالیل مصالحه و متارکۀ اکثر دول عظام با همدیگر به اذن

 .1سال پلنگ ،نام سال سوم از دوره دوازده سالۀ تاریخ ترکان [تقویم ترکی] است (نکـ  :لغتنامۀ دهخدا)
 .2سال نهنگ ،نام سال پنجم از دوره دوازده ساله تاریخ ترکان[تقویم ترکی] است( .نکـ  :لغتنامۀ دهخدا)
 .3آذر ماه سال 1295ش.

 .4در حاشیه« :علیّ حکم البریا من طوالعهم/ماذا علیّ اذا لم یفهم البقر» .معنی بیت« :من باید حکم مخلوقات را از
روی طالعهایشان بگویم/اگر گاو چیزی نفهمید من مقصر نیستم».

 .5آیۀ  32سورۀ بقره.

 .6بازۀ زمانی اردیبهشت تا مهرماه سال 1296ش.
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و ارادۀ خداوند عالم موجود است و تفصیل این اجمال همین است .از اوایل
عید نوروز بلکه قدری هم زودتر صحبت مصالحۀ فیما بین دول بیطرف به
شدت مطرح مذاکره میگردد و خود دول متحاربه هم باطناً مایل میشوند.

متدرجاً رفته رفته تخفیف در حمالت جنگ حاصل گردد و در ماه دویم بهار
ئیالن ئیل در عشر دویم و سوم ماه رجبالمرجب ( 1)1335هجری مطابق

نصف اول ماه مه فرانسه ( )1917مسیحی خود دول متحاربه قدم به دایرۀ صلح

میگذارند و حکم بر متارکۀ جنگها صادر میشود .و یحتمل رشتۀ بعضی مواد
و شرایط صلح هم در این ایام به همدیگر حاصل گردد رفته رفته استحکام پیدا

کرده در ماه اول تابستان که دهۀ دوم رمضانالمبارک ( 2)1335مطابق دهۀ اول

ژویت ماه فرانسه ( )1917مسیحی بوده باشد مصالحۀ تام ما بین دول و ملل
متحاربه واقع میگردد و توپ مصالحه انداخته میشود .این است مفهوم از دالیل

اوضاع علوی .بعد خداوند تعالی عالم و داننده است و اللّه اعلم.

براساس اطالعات مندرج در اعالن پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول،

یافتههای اولیه عبارتند از:

 نام پیشگو :عبدالعلی لقب :نجمالدوله طهرانی :عنوان تهرانی ،پس از لقب عبدالعلی نجمالدوله ،که اشاره به شهر محلسکونت و یا اصالت وی دارد.

 عبدالعلی نجمالدوله مستخرج تقویم بوده و احتماالً تقویم سال 1296ش رااستخراج کرده است.

-

زمان انجام پیشگویی :اواخر پاییز سال 1335ق1295/ش.

 -تاریخ وقوع پیشگویی خاتمۀ جنگ جهانی :تیرماه سال 1296ش.

 .1بازۀ بیست روزه پس از تاریخ 1296/2/13ش.
 .2بازۀ ده روزه پس از تاریخ  1296/4/10ش [که با تاریخ پایان جنگ جهانی اول اختالف دارد]
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تصویر  .1تصویر بخشی از اعالن چاپ سنگی پیشگویی زمان پایان جنگ جهانی اول

بررسی گزینه های احتمالی

با توجه به اینکه پیش از صدور و رواج شناسنامه در ایران و در دورۀ قاجار افراد با

القاب شناخته می شدند و این القاب نیز با گذشت زمان ممکن بود تغییر کند و یا به
افراد دیگر اعطا شود ،بنا بر این رصد کردن تغییرات القاب ،شناسایی افراد و

شخصیتها با دشواریهای خاصی روبهرو است .تا کنون در دورۀ قاجار حداقل سه نفر
با لقب نجمالدوله شناسایی شدهاند :عبدالغفار نجمالدوله [اصفهانی] (-1259
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1326ق) ،عبدالعلی خان نجمالدوله تبریزی (افشار ،1361 ،ص ،)611محمدعلی خان
نجمالدوله جد اسمعیل مصباح (1382-1300ق) (مصباح ،ص1؛ جواهرکالم ،ج،1

ص  )420که مشهورترین آنها عبدالغفار نجمالدوله است.

همچنین میدانیم ،از اواسط دورۀ قاجار به بعد چندین منجم به نام عبدالعلی وجود

داشته ،که شاید یک یا چند نفر از آنها مدتی لقب «نجمالدوله» داشتهاند:
 .1عبدالعلی بن محمد تقی ،منجمباشی آستانۀ مقدسه رضوی
 .2عبدالعلی گوگانی فرزند مال احمد
 .3عبدالعلی فرزند علی
-1عبدالعلی بن محمد تقی

به نام ایشان در تذکرۀ علما و شعرای مشهد به عنوان مؤلف کتابهای نجوم (عبرت

مصاحبی نایینی ،ص )252-212و همچنین در فهرست تعدادی از اسناد پرداخت
مواجب و مستمری کارکنان آستان قدس نام ایشان به عنوان منجمباشی ،نجمالتولیه

حسینی اشاره شده است (کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی ،اسناد به شمارههای
ثبتی.)20544 ،15244 ،15543:
-2میرزا عبدالعلی بن مال احمد گوکانی (وفات 1335ق؟)

میرزا عبدالعلی ابن مال احمد گوگانی:(1گوگانی ،گاوگانی ،جاوجانی کرکانی ،گوگان) از
علمای معروف علم هیئت و نجوم است (تربیت ،ص )257و میرزا عبداللّه ثقةاالسالم
فرزند شهید علی ثقهاالسالم ،ابوالقاسم فیوضات و عزیز دولت آبادی با احترام و تعابیر

مشابهی از ایشان یاد کردهاند (فتحی ،ص75؛ امید ،ج ،1ص یب ؛ دولت آبادی ،ج،1

ص .)277اعتمادالسلطنه وی را چنین توصیف کرده است:

علم نجوم را محکم ساخته در استخراج احکام و نوشتن تقویم نیک ماهر است
و تکمیل این فن را خدمت استاد ماهر میرزا اسداللّه هزار جریبی منجم باشی

2

کرده است (اعتمادالسلطنه ،ص.)221

 .1از روستاهای اطراف شهر تبریز در زمان گذشته که اکنون به شهر تبدیل شده است.
 .2میرزا اسداللّه هزار جریبی ،از منجمان معروف دورۀ قاجار که در دورۀ والیتعهدی مظفرالدین میرزا به منصب
منجم باشی انتخاب شده و بعدها در جرگۀ درویشان قرار گرفت (اعتمادالسلطنه ،ص .)222برای آشنایی بیشتر با

آثار ایشان رجوع کنید به فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا).
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وی از دوستان نزدیک میرزا لعلی حکیم (ملقب به شمسالعلما) و با هم در سال
1314ق به زیارت عتبات عالیات مشرف شده بودند (صفوت ،ص .)2شیخ محمد
خیابانی (آذری ،ص ،)10مالعلی واعظ خیابانی تبریزی (الوانساز خویی ،ص )32و
میرزا علی آقا ثقةاالسالم تبریزی از شاگردان عبدالعلی گوگانی بودهاند (مقدمۀ نسخۀ

خطی تسهیل زیج هندی (کتابخانۀ مجلس)) و در مقالۀ «لحظه تحویل سال اعتدالی»

شیوۀ استخراج و محاسبۀ وقت تحویل سال اعتدالی به روش میرزا عبدالعلی گوگانی
تشریح شده است (رضا زاده ملک ،ص .)31 ،23مدت زمان زیادی استخراج تقویم و

تتبع احکام نجوم در صفحۀ آذربایجان منحصر به وی بوده و در سنه 1335ق وفات
کرده است (تربیت ،ص .)257آثار عبدالعلی گوگانی از این قرارند:
 -دفتر تقویم (آقابزرگ تهرانی ،ج ،3ص)104؛

 معرفت التقویم (گوگانی1302 ،ق)و یا رساله تبیان التقویم فی علم التنجیم(رضا زاده ملک ،ص)23؛
 شرح سی فصل در معرفت التقویم ،خواجه نصیرالدین طوسی (عبدالعلی منجم،1322ق)؛

 کتاب خطی تسهیل زیج هندی یا تسهیل زیج محمدشاه هندی موجود درکتابخانۀ مجلس که ظاهراً دیباچه و مقدمۀ آن از علی آقا ثقةاالسالم تبریزی و
مؤلف کتاب عبدالعلی گوگانی است(.حائری ،ج ،19ص )403اما در متن کتاب
به صراحت به این موضوع اشاره نشده است.
-3عبدالعلی فرزند علی

در این دو منبع از این شخص نام برده شده است:
 دفتر تقویم از نجمالدوله عبدالعلی بن میرزا علی منجم باشی (آقابزرگ تهرانی،ج ،3ص)104؛
 میرزا عبدالعلی :فرزند میرزا علی منجم باشی و از خاندان محمد جعفر منجم ،واین خاندان در محله چست دوزان شهر تبریز اقامت دارند (نادر میرزا ،ص.)67

براساس مطالب باال عبدالعلی فرزند میرزا علی مدتی لقب «نجمالدوله» داشته است،

اما این موضوع دلیل بر این نیست که دو نفر دیگر لقب نجمالدوله نداشتهاند و همچنین

بررسی سند پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول89/ ...

ما را از انتساب این اعالن به عبدالعلی فرزند میرزا علم منجم باشی مطمئن نمیکند.

همچنین براساس اطالعات فوق متوجه شدیم ،افراد ردیفهای  2و  3از اهالی

آذربایجان هستند .بنا بر این دسترسی به تقویمهایی که توسط افراد فوق استخراج و
تنظیم شده باشند راهگشای شناسایی نویسندۀ اعالن خواهد بود.

از آنجایی که اکثر مردم ایران عالقهای به آرشیوداری نداشتند تقویم پارینه را مثل

مطبوعات و کتابهای خطی روانۀ مغازۀ عطاری و بقالی کردند تا به جای کاغذ باطله
استفاده شود (مهران ،ص .)572متأسفانه در پایگاههای اطالعاتی مؤسسات و

کتابخانههای مهم کشور تقویمی از عبدالعلی نجمالدوله وجود ندارد .اما خوشبختانه
مقالۀ نمایشگاه «تقویم پارینه» و بازنشر ناقص آن با عنوان «تقویم پارینه» ما را از وجود
تعدادی از تقویمهای عبدالعلی منجمباشی تبریزی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
(افشار ،1353 ،ص196-192؛ افشار ،1361 ،ص )613-610که تاکنون فهرست
نشده است ،مطلع میسازد  .هر چند در این فهرست اشتباهاتی در خصوص سال انتشار

و انتساب استخراج تقویمها به منجمین رخ داده است .با مشاهده این مجموعه تقویمها

در مییابیم:

مشابه متن اعالن با اختالف اندکی در خصوص خاتمۀ جنگ جهانی اول در تقویم

چاپ سنگی سال 1296ش در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود و علم
نجوم بنا بر گفتۀ عبدالعلی نجمالدوله تقریباً صد و پنجاه سال در این خاندان رواج داشته

(نجمالدوله و منجمباشی ،1295 ،ص2و )3و همچنین جزئیات و اطالعات مختصری

دربارۀ آنها در تقویم سال 1288ش ثبت شده است (نجمالدوله ،1287 ،ص )2که ما
را از صحت انتساب این اعالن به عبدالعلی نجمالدوله فرزند علی منجمباشی مطمئن

میسازد.

اطالعات تکمیلی درباره عبدالعلیخان نجمالدوله
او تاريخ تولد خود را در یادداشت یکی از صفحات کتاب خطی 27 1ذيقعده سال

1255ق نوشته است (نصیری امینی و حکیم ،ص )487و به تحصیالت خود در زمینۀ

علوم ریاضی اشاره کرده است (منجم1313 ،ق ،ص )7و تقریباً شانزده سال در تبریز
در آستان مبارک پادشاه جمجاه جوان عادل و سیزده سال هم همراه شاه مرحوم

 .1از سرنوشت و محل نگهداری این کتاب اطالعی نداریم.
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[مظفرالدین شاه] در تهران به خدمت دولت مشغول بوده است (نجمالدوله،1287 ،

ص .)2همچنین در منابع زیر و تصویر  2به لقب نجمالممالک ایشان اشاره شده است:


«یک ثوب لبادۀ ترمۀ شمسۀ مرصع به میرزا عبدالعلی نجمالممالک مرحمت
شد» (سپهر ،ج ،1ص.)161



«در رجبالمرجب [سال  1317ق.؟] یک جبۀ شمسۀ مرصع به نجمالممالک

ترک که با شاه از تبریز آمده بود ،داده شد (همو ،ج ،1ص .)467

تصویر .2رقم ولیعهد در خصوص دریافت عریضه و تقویم در سالهای 1314و 1316ق (محل
نگهداری :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی به شمارههای 1912359 :و )1945539

بنا بر گفتۀ او تقویم سال 1288ش را به دستور محمدعلی شاه استخراج و منتشر

کرده است (نجمالدوله ،1287 ،ص )2و بر روی جلد کاغذی این تقویم عبارت
«کمترین چاکر آستان مبارک همایونی» و همچنین در صفحۀ نخست تقویم به موضوع

اعطای لقب نجمالدوله به عبدالعلی نجمالدوله و امتیاز انتشار تقویم به شرح زیر مشاهده

میشود (تصویر :)3

اعالن ،بموجب دستخط انجم نقط مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس
شاهنشاهی خلد اللّه ملکه و سلطانه و به موجب و ارادۀ منیۀ ملوکانه لقب
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نجمالدوله و منجم باشیگری حضور مبارک و خطبۀ سالم و تحویل سال و طبع
تقاویم به جناب مستطاب اجل میرزا عبدالعلیخان نجمالدوله مرحمت شده
سوای از تقویم فارسی نجمالدوله که تقدماً بطبع رسیده کس دیگری حق طبع
ندارد و هرکس برخالف حکم دولت قاهره رفتار نماید مواخذه سخت خواهد

شد[ .نقش مُهر چاپ شده] اعتمادالسلطنه [محمد باقر خان]

تصویر .3متن حکم اعطای لقب نجمالدوله و امتیاز انتشار تقویم به عبدالعلی خان نجمالدوله
(نجمالدوله ،1287 ،ص( )2محل نگهداری :کتابخانۀ دانشگاه تهران)

از اواسط سال  1329تا 1331ق عبدالعلیخان نجمالدوله به نیابت تولیت مدرسه

سپهساالر منصوب شده است (تیموری ،ص .)144همچنین تقویم سال 1289ش او از
چند جهت قابل توجه است:

 .1به لحاظ سیاسی و اجتماعی که در این سال و مقارن با دوران مشروطه تقویم با
عبارات «پاینده باد اسالم»« ،زنده باد حجج اسالم»« ،زنده باد حامیان اسالم»،

«زنده باد سلطان احمد شاه مشروطه خواه»« ،زنده باد مجاهدین عدالت خواه»
و «زنده باد اهل اسالم» و تصویری از کودکی احمد شاه قاجار آغاز میشود
(نجمالدوله ،1288 ،ص)2؛

 .2تجلیل از خدمات ،زحمات و جایگاه علمی مرحوم عبدالغفار نجمالدوله
(نجمالدوله ،1288 ،ص)7؛

 .3عدم تفاوت بین منجم زحمت کشیده و مستخرج بازاری تقویم (نجمالدوله،
 ،1288ص)7؛
 .4پیشگویی احتمال وقوع فتنه و جنگ بین دول عظام (جنگ جهانی اول؟)
(نجمالدوله ،1288 ،ص.)3
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همچنین در تقویم سال 1290ش همانند تقویم سال 1289ش احتمال وقوع فتنه و

جنگ بین دول عظام (نجمالدوله ،1289 ،ص )3و پیشبینی ورود قشون روسبه ایران

(نجمالدوله ،1289 ،ص )3مشاهده میشود.

بنا بر گفتۀ عبدالعلی نجمالدوله ،از زمان فوت رضا نجمالملک (1290ق) رشتۀ

خدمت به دست دیگران افتاد (نجمالدوله ،1287 ،ص .)2همچنین سند سواد مصالحه

نامهای بین علی منجمباشی و فرزندش (عبدالعلی) به شرح تصویر زیر وجود دارد
(تصویر  .)4اما از دالیل واگذاری و فروش این امالک به عبدالعلی بی اطالع هستیم.

تصویر .4تصویر سواد مصالحه نامچه میرزا علی منجم باشی و فرزندش عبدالعلی در سال 1299ق با
تأیید میرزا محمدتقی حجةاالسالم (متخلص به نیر)(.محل نگهداری :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی،
شناسۀ سند)1140/360 :
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آثار عبدالعلی فرزند میرزا علی:
 تصنيف کتاب مصابيح األنوار (فارسى) در  28ماه جمادىاالخرى سال1313ق (نصیری امینی و حکیم ،ص )462که هم اکنون در کتابخانۀ آستان
قدس نگهداری میشود (تصویر )5؛
 -استخراج و تنظیم تقویم سالهای 1288ش1289 ،ش1290 ،ش و  1296با

لقب نجمالدوله (نجمالدوله1289 ،1288 ،1287 ،؛ نجمالدوله و منجم باشی،
)1295؛

 مطالبی در حاشیۀ كتاب در علم نجوم (فارسى) ،حاشية الفوائد الضيائيه ،رسالهمن الحکما و منهاج االستخراج (فارسى) و طالع مولود نگاشتهاند (نصیری امینی

و حکیم ،ص  481 ،480 ،474 ،462و .)487

 تصحيح و استخراج اسما مالئكه از رساله خطی (همو ،ص .)471 استخراج و تصحیح درجات انحراف بالد در دایرۀ قبلهنما تقویم سال 1290ش(نجمالدوله ،1289 ،ص.)4

تصویر .5تصویر صفحۀ نخست و انجامه و بخشی از صفحه  5کتاب مصابیح األنوار میرزا عبدالعلی
منجمباشی (محل نگهداری :کتابخانۀ آستانه قدس)

 /94تاریخ علم ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

تصویرمیرزا عبدالعلی نجمالدوله

در بررسی تقویمهای چاپ سنگی به دو نمونه از تصاویر چاپی ایشان دسترسی پیدا
کردیم ،که یکی از آنها در کنار تصویر عبدالغفار نجمالدوله چاپ شده است (تصویر

.)6

تصویر .6راست :تصاویر مرحوم عبدالغفار نجمالدوله و عبدالعلی نجمالدوله (منجمباشی (محمد
مهدی) ،1297 ،ص2؛ افشار ،1353 ،ص )195و چپ :تصویر عبدالعلی نجمالدوله (نجمالدوله و
منجمباشی ،1295 ،ص( )3محل نگهداری :کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)

تقویم  1290شمسی ( 1327قمری) تا  1302شمسی استخراج عبدالعلی منجمباشی
تبریزی ملقب به نجمالدوله .در متن با مشاهده تقویمها مشکالتی در تاریخ و بازه دیده

میشود .عالوه بر تقویمهایی که در سالهای  1290 ،1289 ،1288و 1295ش با نام
عبدالعلی و لقب نجم الدوله منتشر شده است ،تعدادی تقویم دیگر با نام عبدالعلی و

القاب منجم باشی (سالهای  1297 ،1296 ،1295 ،1294 ،1291و 1298ش)

(منجم باشی )1297 ،1296 ،1295 ،1294 ،1293 ،1290 ،و منجم باشی تبریز
(سال 1290ش) (منجم باشی تبریز )1289 ،در مجموعۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران وجود دارد و عبدالعلی منجم باشی تبریز (منجم باشی ،1289 ،ص )1و عبدالعلی

نجمالدوله (نجمالدوله ،1289 ،ص )1تقویم سال 1290ش را در شهر تهران و چاپخانۀ
میرزا علی اصغر به شیوۀ چاپ سنگی منتشر کرده اند (تصویر  .)7تقویم های منجم

باشی دارای نقش مُهر با متن «منجمباشی تبریز» و کلمۀ «حقیر» قبل از نام عبدالعلی

است که برخی از آنها در شهر تبریز منتشر شده اند و ما براساس نشانههای یادشده آنها
را به عبدالعلی گوگانی منتسب میکنیم.
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همچنین با توجه به انتشار تقویم سال های 1298-1296ش عبدالعلی گوگانی و

نیز انتشار دو سال آخر این تقویمها در شهر تبریز ،تاریخ وفات ایشان در سال 1335ق
که همه منابع به آقای محمدعلی تربیت استناد کردهاند ،صحیح به نظر نمیرسد.

در دورۀ قاجار تقویم عبدالغفار [نجمالدوله] پس از وفاتش با ذکر نام ایشان و

معاونت بازماندگانش به چاپ رسیده و به نام او معروف بوده است .از جمله میتوان به

تقویم سال 1289ش (به نام عبدالغفار نجمالدوله و بعد از وفاتش) توسط محمدعلی
خان نائینی اشاره کرد (نجمالدوله (عبدالغفار) ،1288 ،ص )1بنا بر این اظهار نظر

قطعی در بارۀ تاریخ وفات عبدالعلی گوگانی منوط به دستیابی به مدارک و مستندات
جدید است.

تصویر .7تصاویر صفحۀ نخست تقویمهای سال 1329ق استخراج عبدالعلی نجمالدوله و عبدالعلی
منجمباشی تبریز (محل نگهداری :کتابخانۀ دانشگاه تهران)

شناسایی و معرفی مختصر بعضی از منجمان خاندان نجمالدوله تبریزی

برمبنای اطالعات مندرج در تقویمها و سایر منابع اطالعات به شرح ذیل جمعآوری

شده است:

 .1عبدالکریم منجم باشی (نجمالدوله ،1287 ،ص )2دفتر تقویم ،عبدالکریم
معاصر آقا محمد خان قاجار(1211-ق) و فتحعلی شاه قاجار (آقابزرگ
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تهرانی ،ج ،3ص« )104و ایشان سوای علم نجوم معلومات دیگر هم داشته

است» (نجمالدوله ،1287 ،ص.)2

 .2محمد جعفر منجم باشی (نجمالدوله ،1287 ،ص )2منجم باشی نایبالسلطنه
عباس میرزا در تبریز (آقابزرگ تهرانی ،ج ،3ص )103و مدت اقامت روس

را در تبریز با تعیین ماه و روز قبل از ایشان نوشته به نایبالسلطنه مرحوم

[عباس میرزا] داده بودند و ساعت مصالحه دولتین روس و ایران را در شب

جمعه ششم شعبان [ 1242ق] ایشان معین نموده (نجمالدوله ،1287 ،ص2؛

نجمالدوله ،1289 ،ص )3و از آثار وی دفتر تقویم است( .آقابزرگ تهرانی،
ج ،3ص .)103همچنین در کتاب خطی به شمارۀ ،1127از مجموعه کتاب

های کتابخانۀ کاخ گلستان قصیدهای از محمد جعفر منجم باشی موجود است
(بیانی ،1349 ،ص.)545-544

 .3میرزا رضا نجمالملک (نجمالدوله ،1287 ،ص« )2خلف مرحوم میرزا جعفر
منجم باشی نایبالسلطنۀ بزرگ ،وی ساکن تهران بود و در دانش اخترشماری

باالرث و االستحقاق از یگانگان آفاق بشمار میرفت .جنگ پروس و پاریس

در شش ماه قبل از وقوع در تقویم خود خبر داده بود .و در اواخر عمرش

دارایی خود را در طلب اکسیر از دست داد و در سال 1290ق رحلت کردند»

(اعتمادالسلطنه1307 ،ق ،ص .)219وی چهار ماه قبل از فتح شهر هرات،
تاریخ دقیق آن را پیشگویی کرده بود (سپهر،ج ،3ص .)1342از آثار ایشان

به «دفتر تقویم» اشاره شده است (آقابزرگ تهرانی ،ج ،3ص.)104

 .4میرزا یحیی (1310-1252ق) (نجمالدوله ،1287 ،ص2؛ اقبال ،ص)27
نوۀ آقا محمد جعفر (نادر میرزا ،ص )67و فرزند میرزا رضا (آقابزرگ تهرانی،

ج ،3ص )106است .از آثار وی رساله نجومی در احوال زهره یا تعریف ستاره
زهره و حرکت آن( 1نجمالملک1291 ،ق) و دفتر تقویم (آقابزرگ تهرانی،
 .1این کتاب خطی با عنوان گذر سیاره زهره در عصر قاجار (متن منقح و انتقادی رساله تعریف ستاره زهره) به
اهتمام زهره مرادی و با مقدمۀ جعفر آقایانیچاوشی منتشر شده است و نویسندۀ این رساله به اشتباه عبدالغفار نجم
الدوله معرفی شده است و سرکار خانم مریم زمانی در مقاله «گذر سیاره زهره در عصر قاجار » در شمارۀ  ،3سال

 ،1392نشریه میراث علمی اسالم و ایران به درستی به عدم وجود دالیل روشن نویسندگان برای انتساب این اثر به
عبدالغفار نجمالدوله اشاره کردهاند.
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ج ،3ص )106شناسایی شدهاند .آقا بزرگ تهرانی ایشان را منجم باشی
مظفرالدین میرزا ولیعهد (آقابزرگ تهرانی ،ج ،3ص )106و نادر میرزا لقب

وی را «نجمالملک» (نادر میرزا ،ص )67و عباس اقبال «نجم الممالک» ذکر
کردهاند.
 .5میرزا رضا منجم باشی ،از شاگردان مدرسۀ مظفریه که بعد از فوت پدرش میرزا
یحیی ،محمدعلى میرزا وی را به عنوان منجمباشى انتخاب كرد (اقبال،

ص.)27
 .6میرزا علی منجم باشی فرزند[محمد]جعفر منجم باشی و برادر میرزا رضا
نجمالملک از مشاهیر منجمان تبریز بود و در ادبیات و نظم اشعار نیز مهارت
داشت (اعتمادالسلطنه ،ص )219و به زبانهای فارسی و عربی شعرهای نیکو
سروده است (نادر میرزا ،ص .)67از دوستان میرزا محمدتقی حجةاالسالم
متخلص به نیر بود (نخجوانی ،ص« .)91ميرزا على منجمباشى تبريزى پدر

نجمالدولۀ حاليه به همراه مظفرالدين شاه به تهران آمده بود »(ممتحنالدوله،

ص .)136آثار منسوب به وی عبارتند از :دفتر تقویم (آقابزرگ تهرانی ،ج،3

ص ،)105قصاید علی بن جعفر منجم تبریزی (منجم تبریزی ،بی تا) .سجع

مُهر ایشان« :صراط على حق نمسکه» بود (نصیری امینی و حکیم ،ص475؛

تصویر .)4همچنین وی مالک کتابهای خطی به نامهای :زيج سلطانى
(فارسى) ،قاعده در استخراج طالع مولود و احکام آن ،اسرار قاسمى (فارسى)،

رساله نجوميه در اعمال زايجه (فارسى) ،كتاب الدالئل (عربى) بوده است
(نصیری امینی و حکیم ،ص .)477 ،475 ،472 ،470در صورت صحت
یادداشت منسوب به ایشان در حاشیۀ یک کتاب خطی مبنی بر خریداری آن

در سال 1319ق در شهر تهران( ،نصیری امینی و حکیم ،ص )472تا آن سال
زنده بوده اند.
 .7عبدالعلی نجمالدوله (پیشتر لقب نجمالممالک) که در بخشهای قبلی مقاله
به وی اشاره شده است.

 .8جعفر و علی حکیمی فرزندان عبدالعلی نجمالدوله از شاگردان مدرسۀ
دارالفنون و دستیاران میرزا عبدالعلی نجمالدوله در استخراج تقویم بودند
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(نجمالدوله ،1288 ،ص )6که براساس قانون اعزام محصل به خارج (قبادی،

ص93؛ هاشمیان ،ص )467به ترتیب جهت تحصیل در مدارس نظامی
صومور 1و سن سیر 2ونسن 3اعزام شدند (یغمایی ،ص .)59-58سروان

ژاندارم جعفر حکيمی (1300-1271ش) متولد شهر تبریز ،در  13مهرماه سال

1300ش در نبرد با اسماعیل سمیتقو در شهر ارومیه کشته شد (ویژهنامۀ نشریۀ

اخگر ،1329 ،ص .)99نجمالدوله در زمان استخراج تقویم سال 1289ش
سن علی و جعفر را  19و  14سال بیان کرده است (نجمالدوله ،1288 ،ص)6
که اندکی اختالف با سن درج شدۀ جعفر در ویژه نامه نشریه اخگر مالحظه

میشود.
 .9شيخ عباس مصباح زاده (-1309؟) ،وارث علم هيأت و نجوم از آبای گرام
خود حاج شيخ اسمعيل مصباح ملقب به نجمالممالك و حاج نجمالدوله

تبريزی 4بود .از آثار او عالوه بر قسمتی از کتیبههای مسجد جامع و مسجد
اعظم و مسجد فاطمی قم (مهران ،ص )40-39میتوان به استخراج تقویمهای

سالیانه ،ترجمۀ قرآن کریم ،صحیفۀ کامله سجادیه ،صالی عشق (دیوان اشعار)
و کتابت کلیات مفاتیح الجنان ،قرآن کریم ،دعای دوازده امام خواجه
نصیرالدین طوسی و خوشنویسی  ...اشاره کرد.

1. Saumur.
2. Saint-Cyr.
3. Vincennes.
 .4از نسبت دقیق آقای عباس مصباح زاده با آقای نجمالدوله تبریزی بیاطالع هستیم.
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تصویر.8جمعی از محصلین دولتی ایرانی در پایان تعطیالت تابستای سال 1291ش ردیف جلو از
راست به چپ علی حکیمی ،ردیف وسط از راست به چپ نفر دوم جعفر حکیمی (دلفانی ،ص)20

نمودار افراد شناسایی شده خاندان نجمالدوله تبریزی

عبدالکریم منجم باشی
محمدجعفر منجم باشی
رضا نجم الملک (وفات 1290ق)

علی منجم باشی

یحیی نجم الملک (1310-1252ق)

*عبدالعلی نجم الدوله (پیشتر نجم
الممالک)

رضا منجم باشی

علی

جعفر(1271؟ 1300-ش)
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نادر میرزا محل زندگی این خاندان و فرزندان علی منجمباشی را محله چستدوزان

[یا چوستدوزان] معرفی کرده است ( ،1360ص .)67این محله از محالت شمال تبریز

است که از شمال به محلۀ امیرخیز و از جنوب به ویجویه و از مشرق به سنجران و از

مغرب به مهرانرود و امیر زینالدین محدود است (مشکور ،ص .)19-18همچنین
براساس نقشۀ دارالسلطنۀ تبریز در سال 1297ق حمام [عمومی] (رشید نجفی ،ص،63

 65و  ،)67باغ (بانی مسعود ،ص )41و آسیابی (بزاز دستفروش )1398 ،به نام میرزا
علی منجمباشی وجود داشته است و عالوه بر آنها به پل منجم و چوستدوزان در دوران
انقالب مشروطه در این شهر اشاره شده است (کسروی ،ص .)861محلۀ منجم در شهر
تبریز احتماالً به دلیل اقامت این خاندان در این محله و نیز وجود پل ،حمام ،آسیاب و

باغ یاد شده ،به این نام معروف و مشهور شده است.
نتیجهگیری

در این مقاله با استفاده از مطالعات تاریخی و مجموعه ارزشمند تقویمهای قدیمی آقایان

احمد نجمآبادی ،سعید نفیسی ،محمد رمضانی و  ...که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه

تهران نگهداری میشوند .عالوه بر شناسایی و معرفی عبدالعلی نجمالدوله از منجمان و

مستخرجان تقویم در اواخر دورۀ قاجار و مؤلف کتاب مصابیح األنوار موفق به شناسایی
خاندان وی به عنوان یکی از مهمترین خاندانهای منجمان در دورۀ قاجار شدیم .هرچند
عناوین برخی از تألیفات و تصحیحات از میرزا عبدالعلی نجمالدوله به استناد منابع

دیگر معرفی شده است ،اما به دلیل آنکه از محل نگهداری آنها بیاطالع هستیم ،ممکن
است دسترسی و مشاهدۀ اصل نسخهها تغییراتی در انتساب و یا نتیجهگیریهای این

تحقیق ایجاد کند.
پیشنهاد تحقیقات آتی

در این بخش اسامی بعضی افرادی که در آذربایجان عنوان یا لقب منجم داشته و یا

نسبت به استخراج و یا تنظیم تقویم اقدام کردهاند ،مشاهده میشود که این اسامی

میتواند مقدمه ای برای تحقیقات بعدی و شناسایی افراد بیشتری در این زمینه باشد،
نظیر :نظامالدین عبدالصمد منجم تبریزی (دولت آبادی ،ج ،2ص ،)547محمد تبریزی

معروف به «برهانة المنجمین» (درایتی ،ج ،1ص ،)214میرزا بابا منجم تبریزی (بیاض
اشعار ،کتابخانۀ مجلس به شمارۀ بازیابی ،)17443:حیدر بن احمد منجم تبریزی
(ویافی،

بیتا)،

عبدالکریم

تبریزی

(رسالۀ

خطی

اسطرالب

عبدالکریم
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تبریزی1307،ق) ،حسین منجم زنوزی (اعتمادالسلطنه ،ص ،)222میرزا حاجی آقا
(وفات 1271ق) (بایبوردی ،ص ،)197-196میرزا جعفر منجم و خوشنویس و پدرش
میرزا غالم منجم تبریزی (بیانی ،1363 ،ج ،1ص125؛ آقابزرگ تهرانی ،ج،3

ص ،)103هایک عجمیان (رجائی زفرهای ،ص )1041میرزا حسین تبریزی (تبریزی،
 ،1302ص1؛ تبریزی ،1307 ،ص ،)1باقر نطاق (پرورش ،ص ،)4محمد بقا (بقا،

ص.)1

سپاسگزاری :جهت دستیابی و مشاهدۀ تصاویر مجموعۀ تقویم های چاپ سنگی دانشگاه تهران از
همکاری صمیمانۀ جناب آقای دکتر رسول جعفریان رئیس محترم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و
کارکنان آن مجموعه قدردانی و تشکر ویژه مینمایم.

 /102تاریخ علم ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

منابع
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن1307( .ق) .المآثر و اآلثار .چاپ سنگی.شمارۀ  1150491سازمان
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

«افسران شهید» .اخگر(ویژهنامه)( ،فروردین 1329ش) .ص.121-94

افشار ،ایرج( .فروردین ،اردیبهشت و خرداد 1353ش) .نمایشگاه «تقویم پارینه» .راهنمای کتاب،
سال  ،17شمارۀ 2 ،1و  ،3ص .196-192

افشار ،ایرج( .آذر 1361ش)« .تقویم پارینه» .آینده ،سال هشتم ،9 ،ص . 613-610

اقبال ،عباس( .مهر 1340ش)« .یادداشت های مرحوم عباس اقبال( .»)2مهر ،سال  ،9شمارۀ ،1
ص .31-14

الوانساز خویی ،محمد( .پاییز 1385ش)« .فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ آیتاللّه مال علی
واعظ خیابانی تبریزی (مال علی واعظ خیابانی تبریزی)».نسخه پژوهی ،3 ،ص.58-31

امید ،حسین1332( .ش) .تاریخ فرهنگ آذربایجان .تبریز.

آذری ،علی1346( .ش) .قیام شیخ محمد خیابانی .تهران :بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.
آقا بزرگ طهرانی ،محمد محسن1373( .ش) .مصنفات شیعه :ترجمه و تلخیص الذریعة الی

تصانیف الشیعة .به اهتمام محمد آصف فکرت .مشهد :آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای

اسالمی.

بانی مسعود ،امیر1390( .ش) .باغهای تاریخی تبریز .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
بایبوردی ،حسین1341( .ش) .تاریخ ارسباران .تهران :کتابفروشی ابن سینا.

برجیان ،حبیب( .زمستان 1385ش)« .زمین لرزه در پندار و اندیشۀ ایرانی» .نامۀ فرهنگستان،32 ،
ص .25-6

بزاز دستفروش ،مهدی« .آسیابهای تبریز» .پایگاه اینترنتی ادارۀ کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگردی استان آذربایجان شرقی .تاریخ دسترسی .1398/4/1:قابل دسترس:
https://www.eachto.org/index.php/etc/3531-2017-11-07-10-00-36
بقا ،محمد1315( .ش) .تقویم بغلی  1316شمسی .تنظیم :محمد بقا [تبریز] :شرکت چاپ کتاب.
بیانی ،مهدی .)1363( .احوال و آثار خوشنویسان .تهران :علمی .چاپ دوم.
ـــــــــــــــــ 1349( .ش) .فهرست ناتمام تعدادی از کتب کتابخانۀ سلطنتی .تهران :کتابخانۀ
سلطنتی.

بیاض اشعار .نسخۀ خطی شمارۀ  17443کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

پرورش ،كريم1308( .ش)« .اعالن تقويم پرورش» .روزنامۀ شمال غرب ،مورخ .1308/9/20
ص.4

تبریزی ،حسین1303( .ش) .تقویم فارسی .چاپ سنگی[ .تبریز ]:حاج محمود آقا کتابفروش.
شمارۀ  1214606سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

بررسی سند پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول103/ ...

ـــــــــــــــــ 1307( .ش) .تقویم بغلی ادبیه تقویم سال 1308ش[ .تبریز ]:کتابخانۀ ادبیه .کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تهران.
تربيت ،محمدعلی(.بیتا) دانشمندان آذربايجان .تبریز :بنیاد کتابخانۀ فردوسی تبریز .چاپ دوم.

تیموری ،ابراهیم( .مرداد و شهریور 1389ش)« .چهار راه سرچشمه تهران» .بخارا ،76 ،ص -132
.158

ثقفی ،مریم( .اسفند 1394ش)« .عبدالغفار نجمالملك و تحول جغرافيا و تقويمهای نجومی با
تكيه بر كاربرد آنها در طب در عهد قاجار» .اخالق و تاریخ پزشکی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،6ص-34

.44

جواهرکالم ،عبدالحسین1382( .ش) .تربت پاکان قم .ج .1قم :انصاریان.

حائری ،عبدالحسین1350( .ش) .فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی .ج  .19تهران :انتشارات
کتابخانۀ ملی.

درایتی ،مصطفی1390( .ش) فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) .به کوشش مصطفی درایتی.

ج .1تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
دلفانی ،محمود( .تابستان و پاييز 1372ش)« .محصالن ایرانی در اروپا در طول جنگ جهانی
اول» .گنجینه اسناد 10 ،و  ،11ص.51-14

دولت آبادی ،عزیز1377( .ش) .سخنوران آذربایجان (از قطران تا شهریار) .تبریز :ستوده.

رجائی زفرهای ،محمدحسن( .بهمن 1354ش)« .وفیات معاصرین (اصفهان)» .وحید 188 ،و
 ،189ص.1042-1041
رساله اسطرالب عبدالکریم تبریزی .نسخۀ خطی شمارۀ 2/6142کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

رشيدنجفی ،عطيه( .پاییز و زمستان 1389ش)« .بررسی موقعيت و وضعيت حمامهای تاريخی شهر
تبريز» .صفه ،دورۀ  ،20شمارۀ  .51ص .74-61
رضا زاده ملک ،رحیم( .بهار 1385ش)« .لحظه تحویل سال اعتدالی» .آینه میراث ،شمارۀ ،32
ص.259-11

رضوانی ،محمد اسمعیل(.خرداد و تیر 1349ش)« .اعالنها و اعالمیههای دورۀ قاجار».
بررسیهای تاریخی ،شمارۀ  ،26ص .292-253

زمانی ،مریم( .بهار و تابستان 1392ش)« .گذر سیاره زهره در عصر قاجار» .میراث علمی اسالم و
ایران ،3 ،ص .128-123

سپهر ،عبدالحسین1386( .ش) .مراة الوقایع مظفری .تصحیح عبدالحسین نوایی .تهران :میراث
مکتوب.

ـــــــــــــــــ 1377( .ش) .ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه) .به اهتمام جمشید کیانفر .ج .3تهران:
انتشارات اساطیر.
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شهریباف ،جعفر1383( .ش) .طهران قدیم .تهران :معین.
عبرت مصاحبی نایینی ،محمدعلی1320( .ش) .مدینة األدب (تذکره.)...نسخۀ خطی شمارۀ
 130285کتابخانۀ دانشگاه امام صادق.

فتحی ،نصرت اللّه1352( .ش) .زندگینامۀ شهید نیکنام ثقةاالسالم تبریزی و بخشی از مشروطیت
ایران[ .تهران] :انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.

قبادی ،محمد( .زمستان 1394ش)«.چهارمین کاروان معرفت تصویب قانون اعزام محصل در
مجلس دوم مشروطه» .تاریخپژوهی ،65 ،ص .96-79

کسروی ،احمد1383( .ش) .تاریخ مشروطه ایران .تهران :امیرکبیر .چاپ .13

گوکانی ،عبدالعلی1302( .ق) .معرفت تقويم [چاپ سنگی] ،بیجا .شمارۀ  2538982سازمان
اسناد و کتابخانۀ ملی.

لعلی ایروانی ،علی( .بیتا) .دیوان لعلی حکیم .مقدمۀ محمدعلی صفوت .تبریز :انجمن معارف
آذربایجان.

مشکور ،محمدجواد1352( .ش) .تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری .تهران :انتشارات انجمن
آثار ملی.

مصباح ،اسمعیل1302( .ش) .تقویم فارسی[ .چاپ سنگی] .شمارۀ  1522934سازمان اسناد و
کتابخانۀ ملی.

ممتحنالدوله ،مهدی1353( .ش) .خاطرات ممتحنالدوله :زندگینامه میرزا مهدیخان
ممتحنالدوله شقاقی .بهکوشش :حسینقلی خان شقاقی .تهران :امیرکبیر.

منجم باشی تبریز (جاوجانی) ،عبدالعلی1289( .ش) .تقویم فارسی تنگوزئیل سال  1290هجری
شمسی[ .چاپ سنگی] .تهران[ :مطبعه میرزا علی اصغر] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

منجم باشی ،عبدالعلی1290( .ش) .تقویم فارسی ممتاز صحیح با قواعد علمی سال  834جاللی
شمسی[ .چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــــ 1293( .ش) .تقویم فارسی ممتاز و صحیح با قواعد علمی سال  837جاللی شمسی.
[چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــــ 1294( .ش) .تقویم فارسی ممتاز و صحیح با قواعد علمی سال  838جاللی شمسی.
[چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــــ 1295( .ش) .تقویم فارسی ممتاز و صحیح با قواعد علمی سال  840جاللی شمسی.
[چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــــ 1296( .ش) .تقویم فارسی ممتاز و صحیح با قواعد علمی سال  841جاللی و شمسی.
[چاپ سنگی][ .تبریز:کتابخانۀ حقیقت].کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
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ـــــــــــــــــ 1297( .ش) .تقویم فارسی ممتاز و صحیح سال سنه  842جاللی و شمسی[ .چاپ
سنگی] .تبریز:کتابخانۀ حقیقت .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
منجم باشی ،محمد مهدی1297( .ش) .تقویم فارسی ممتاز قوی یئل سنه  1298هجری شمسی
مطابق[ .چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

منجم تبریزی ،علی( .بی تا) .قصاید[ .نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

منجم ،عبدالعلی1313( .ق) .مصابيح األنوار[ .نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ آستان قدس
رضوی.

مهران ،محمد( .خرداد و تير 1344ش) .حاج شيخ عباس مصباح زاده .هنر و مردم .دورۀ .3
ش32و .33ص .40-39

مهران ،مهدی( .زمستان 1390ش) .تقویم پارینه آید به کار؛ بررسی چند تقویم خطی و چاپ سنگی
عصر قاجار .پیام بهارستان ،دورۀ  ،14 ،2ص .573-569

نادر میرزا قاجار1360( .ش) .تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز (جغرافیای مظفری) .تهران :اقبال.

چاپ سوم.
نجمالدوله ،عبدالعلی و منجمباشی ،اسمعیل1295( .ش) .تقویم فارسی صحیح با قواعد علمی؛
ئیالن ئیل سال  1296شمسی[.چاپ سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

نجمالدوله ،عبدالعلی1287( .ش) .تقویم فارسی صحیح با قواعد علمی سال  831جاللی شمسی.

[چاپ سنگی] .تهران[ :مطبعه میرزا علی اصغر] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــــ 1288( .ش) .تقویم فارسی صحیح با قواعد علمی سال  832جاللی شمسی[ .چاپ
سنگی] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

ـــــــــــــــــ 1289( .ش).تقویم فارسی ممتاز صحیح با قواعد علمی سال  833جاللی شمسی.

[چاپ سنگی] .تهران[ :مطبعه میرزا علی اصغر] .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
نجمالدوله ،عبدالغفار1288( .ش) .تقویم فارسی سال  1289هجری شمسی .به کوشش محمدعلی
خان نائینی[ .چاپ سنگی] .شمارۀ  1522924سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.

نجمالملک ،یحیی1291( .ق) .تعریف ستاره زهره و حرکت آن .نسخۀ خطی شمارۀ 10196-5
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.

نخجوانی ،حسین( .اردیبهشت 1341ش)« .حجة االسالم میرزا محمد تقی متخلص به «نیر»» .یغما،
 ،166ص .93-90

نصیری امینی ،فخرالدین؛ حکیم ،سید محمد حسین1394( .ش)« .فهرست نسخههای خطی
فخرالدین نصیری (ثمرة العمر)» .اوراق عتیق ،4 ،ص .651-317

ویافی ،عبدالقادر( .بیتا) .رساله در معرفت تقویم[ .نسخۀ خطی شمارۀ  1525073کتابخانۀ
عمومی مرکزی شهر تبریز.
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هاشمیان ،احمد1379( .ش) .تحوالت فرهنگی ایران .تهران :مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی
سحاب.
یغمایی ،اقبال( .مهر 1353ش)« .عیسی صدیق سی و ششمین وزیر فرهنگ» .آموزش و پرورش،
 ،77ص .60-47

عبدالعلی منجم1322( .ق) .شرح سیفصل .کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
اسناد آرشیوی:

ارائه اسناد مالکیت روستای فلک به وزارت خارجه جهت دریافت حق عبور راهآهن جلفا .محل
نگهداری :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی .شناسۀ سند1140/360 :

پرداخت مواجب به مدرسان و معلمان در ماه شوال .کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی .شمارۀ
ثبت.20544 :

پرداخت و رسيد مواجب جنسی و نقدی کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه محرم .کتابخانۀ
دیجیتال آستان قدس رضوی .شمارۀ ثبت.15543 :

دستور پرداخت و رسيد مواجب و انعام به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيقعده .کتابخانۀ
دیجیتال آستان قدس رضوی .شمارۀ ثبت.15224 :

رقم ولیعهد به نجم الممالک .محل نگهداری:سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.به شمارۀ .1912359
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1912359
رقم ولیعهد محمد علی شاه به نجمالممالک .محل نگهداری:سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.به شمارۀ
.1945539

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1945539
.

