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چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب دوازدهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان 
نســخه خوانــی، متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت. ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:

کاشانی در دفاع از تصوف رساله مشکوک از فیض 
کتاب از سوی شاه عباس اول بر آستانه عبدالعظیم حسنی در سال 1037 وقف 119 

کمال از سوی شاه سلطان حسین در سال 1129 کتابی در تفسیر برای مدرسه آقا  وقف 
ماده دوم عهدنامه ایران و عثمانی در سال 1239ق در باره رعایت حال حجاج

گوشه قبرستان است... شعری از ناصرالدین شاه قاجار خانه اصلی ما 

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

 Skimming Manuscript (13)
By: Rasool Ja›fariān
Abstract: In the form of the twelfth article of a se-
ries of publications titled “Skimming Manuscripts”, 
the author has scrutinized the texts of several manu-
scripts. These texts are as follow:
·	 A suspicious treatise by Faiz Kashani in de-
fense of Sufism
·	 Waqf (dedication) of 119 books by Shah Abbas 
I to Astana Abdul Azim Hasani in 1037
·	 Waqf of a book on interpretation to Aqa Kamāl 
school by Shah Sultan Hussein in 1129
·	 The second article of the Treaty of Iran and the 
Ottoman Empire in 1239 with regard to caring for 
the Hajjis
·	 Our main house is the corner of the cemetery ... 
A poem by Naser-al-Din Shah Qajār
Key words: Skimming manuscripts, manuscript, 
reading the texts.

  قراءات يف املخطوطات )13(

يان رسول جعفر

يقّدم الكاتب يف مقاله احلايل ـ  الذي ميّثل احللقة الثالثة عشرة من سلسلة 
مقاالته عن املخطوطات  ـ نصوَص عدٍد من النســخ مع مالحظاته النقدّية 

علهيا.

والنصوص هي:
1 ـ رسالة مشكوكة للفيض الكاشاين يف الدفاع عن التصّوف.

 حلرم عبد العظمي احلســي يف ســنة 
ً
2ـ  وقــف الشــاه عّبــاس األّول 119 كتابــا

.1037
 يف التفســير ملدرسة أغا كمال يف سنة 

ً
3ـ  وقف الشــاه ســلطان حســن كتابا

.1129
4 ـ املــاّدة الثانيــة مــن املعاهــدة اإليرانّيــة العثمانّيــة املعقودة يف ســنة 1239 

مورهم.
ُ
ّية حول رعاية احلّجاج وتسهيل أ هجر

ية من  5ـ  خانــه اصــى مــا گوشــه قبرســتان اســت )= بيتنــا احلقيــّي هــو زاو
املقبرة(... شعر للملك القاجاري ناصر الدين شاه.

املفردات األساسّية: مطالعة املخطوطات، املخطوطة، قراءة النصوص.
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کاشانیدردفاعازتصوف رسالهمشکوکازفیض

کاشــانی را در فهرســت نســخ  به تازگی رســاله ای با عنوان »ســؤال و جواب درباره تصوف« منســوب به فیض 

خطــی کتابخانــه ملــی دیــدم. از چنــد جهــت برایم جالب بــود. اول اینکه ســائل، یــک جدید االســام به نام 

عبدالهادی اســت که وقتی مســلمان شــده، طلبه شده و به مدرســه رفته، اما دیده است که قول و فعل علما 

بــا همدیگر ســازگار نیســت. می گویــد خوابی دیده و حضرت رســول)ص( به او توصیه کرده اســت که داخل 

صوفیه شود.

که صوفیه مورد حمله مجتهدین هســتند و  نکته دوم اینکه می گوید وقتی داخل متصوفه شــده دیده اســت 

عــده ای بــر بــاالی منابر آنــان را طعن و لعن می کننــد. از تصریح او چنیــن برمی آید که ماجــرا در اصفهان بوده 

ی وصفی از برخوردهای آنان و شدت آن دارد و اینکه صوفیه از ترس آنها جرأت ظاهرشدن در بیرون  است. و

را ندارند یا به قول او جرأت سبزشدن را ندارند.

در این باره از کســی که در اول رســاله اســمش موالنا محمد محســن اســت، سؤاالتی پرســیده که همگی آنها 

که ذیًا خواهد آمد. درباره تصوف و متصوفه و آداب آنهاست 

که عنوان آن هم هست و شنگرف نوشته شده چنین است:  عبارت نخست رساله 

که آخوندی عبدالهادی جدید االسام از موالنا محمد محسن نمود و ایشان جواب نوشته اند. سؤال چندی 

کاشــانی تا این حد  کار می رود. تصور اینکه فیض  علی الرســم، عنوان »موالنا محمد محســن« برای فیض به 

که احتمااًل نســخه از قرن  گفته اســت  کرده باشــد دشــوار اســت. فهرســت نویس  به صراحت از تصوف دفاع 

سیزدهم است.

که خیلی صریح است و عبارتی چنین:  پاسخ به سؤال اول 

که آزار اهل ذکر و زهد و عبادت می کنند، و مشایخ ایشان را لعن می کنند، بسیار بد می کنند،  این جماعت 

که فرســتاد، ســزاوار آن  گر جایی  که در حدیث آمده، لعن از العن ســر زد، ا و لعن بر خودشــان برمی گردد؛ چرا

کــه آن جماعت از اهل علم نیســتند، بلکه خود را به ایشــان  باشــد، واال بــر العــن برمی گرد، اما بباید دانســت 

کمه« بیان کرده ایم، اهل علم فاضل ترنــد از اهل عبادت به هفتاد مرتبه  شــبیه ســاخته اند، چنان کــه در »محا

که از راه زهد و عبادت او را معرفتی  گاه باشد  کرده باشند،  و صاحب زهد و عبادت قدری از علم تحصیل 

که باالتر باشد ... . حاصل شود 

کمه را از فیض می شناســیم، اما هنوز در اطمینان کردن  کمه ارجاع داده و ما رســاله محا در باال به رســاله محا

یــه می ماند. به عاوه که  بــه اینکــه متن جواب ها از فیض باشــد تردید دارم. عبارات رســاله هم به دوره قاجار

ایــن شــدت منازعــه بر ســر صوفیه و طرد و لعــن در اصفهان، با این وصــف، حتی از اواخــر دوره صفوی بعید 

می نماید؛ هر چند احتمالش هست.

 رسول جعفریان
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کیــد می کنــم این قــدر صریح در دفــاع از  باقــی ســؤاالت هــم همــه دربــاره اعمــال صوفیــان اســت و باز هــم تأ

گر مقصود، موالنا محمد محســن دیگری نباشــد، به نظر  که از فیض باشــد و ا رفتارهای صوفیان بعید اســت 

جعل می آید. واهلل اعلم.

کرد این است: که اصلش به خاطر این تعبیِر »عبدالهادی جدید االسام« بنده را متوجه خود  اما مقدمه 

که چون حق سبحانه و تعالی عنایت نمود و این  ...؛ اما بعد به عرض می رساند عبدالهادی جدید االسام 

گردانید، فقیر به واســطه طلب واجبات و مندوبات، در بعضی مدارس به  بیچاره را به شــرف اســام مشــرف 

تحصیل مشــغول شــدم، و از طالبه علم آداب مؤمنان و متقیان از فرایض و ســنن بســیار مســموع شد، و خدا 

شاهد است که از ایشان همین قولی مسموع شد و فعل را بسیار کم دیدم. بنا بر اینکه حدیث حضرت رسول 

صلی اهلل علیه و آله هست که می باید که شخص که مجالست و مؤانست نماید که حّب دنیا و ماسوا بر دل 

کمینه بهم رسدی و  او سرد شود و به غیر از خدا شیء به خاطرش نرسد. از این حدیث اثر تمام در خاطر این 

کم می دیدم، و طالب و فاعل این افعال بودم. که صاحب این افعال را  بسیار ملول و آزار بودم 

شبی در واقعه حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله دیدم که این فقیر را حواله به جماعتی نمودند که اهل بقاع 

و خانقــاه موســوم بــه صوفیه اند و چون فقیر به اشــاره آن ســید ابــرار داخل این جماعت شــدم، آنچه از علما و 

که از این  کمترین شده بود، خدا و رسول خدا، شاهد است  فضا در باب فرایض و سنن و غیره مسموع این 

ی از اجزای آن فرو گذاشــت نمی نمایند. مثل دوام صوم و صلــوة اللیل و غیره، و طریق  کــه جزو طایفــه دیــدم 

مؤمنان و متقیان این جماعت دست به دامن ایشان زدم.

کــه خود را بر باالی منبر موســوم بــه مجتهــد نموده اند قاطبتا در بــاالی منبر،  و حــال جمعــی از طالبــان علــوم 

که دربان حضــرت امام رضا علیه الســام بود، و  مشــایخ ایــن طایفــه را مثل معروف کرخی که مشــهور اســت 

یکی از مشــایخ این طایفه معروفســت و دیگر جنید بغدادی و شــبلی و شیخ عطار و حکیم سنایی و خواجه 

عبداهلل انصاری و میر حســنی ســادات و میر ســید علی همدانی و موالنای رومی و شــیخ محمود شبســتری و 

ســلطان ابوســعید ابوالخیر و شــیخ روزبهان فارسی و شیخ عاءالدوله ســمنانی و باباطاهر عریان و بابا افضل 

گیانی و شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ قاضی زاده الهیجی  کاشی و شیخ سهل صفاهانی و شیخ زاهد 

که بوده اند  یش محمد عارف و شیخ مؤمن مشهدی و قاضی اسداهلل و میر قاسم صوفی و مشایخ  و شیخ درو

و هســتند جهــت رضــای خدا بیــان فرمایید که ایــن جماعت کدام یک ملعــون و مطرودند تا ایــن فقیران نیز 

کــه اهل حکمت انــد و درس حکمت می خوانند ایشــان را نیز  ایشــان را لعــن می کــرده باشــند؛ و جمعی دیگر 

کافرند، و راه زنان دین اند، البته این جماعت مسأله  که این جماعت حکما  لعن و طعن نمودند و می گویند 

کوچه و بازارهای  کافر و ملعونند و عوام بسیار از این نوع سخنان شنیده در  که  نشنوید، و پیرو ایشان مشوید 

که  که بغیر از خدا کسی را دفع آن میسر نیست، و هر یک از این جماعت را  اصفهان، یک آشوبی بهم رسیده 

می بینند آزار و طعن بســیار می کنند، و می گویند جماعتی که تصنیفی از این مشــایخ مذکور در خانه ایشــان 

اســت، آن خانه را ســوزاندن ثواب اســت، و چنان شــده که در میان دو کس که جنگ و آشوب بهم می رسد، 

که این فقیران چه مقدار از  گر چنان و چنین نکنم. بر خدا ظاهر است  که صوفی باشم ا به یکدیگر می گویند 

کشتن این جماعت واجب  که می گویند  دست مردم می کشند و در پی قتل این جماعت چنان ایستاده اند 

است.

که عاقبت مذهب شــما دق باشــد، و اعتبار از این مذهب برطرف   و جمعی از مذاهب باطل طعن می زنند 

که تصوف غیر مذهب اثناعشر است. گمان می کنند  شده و 
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کــه ایــن   ان شــاءآهلل خــدای تعالــی دفــع ظالمــان بکنــد 

بیچارگان از ترس ظالمان سبز نمی توانند شد، و حجتی 

کــه مذکور  چنــد در بــاالی منبــر بر آن جماعــت گرفته اند 

می شــود، قربتا الی اهلل آنچه موافق نص و حدیث اســت 

بیان فرمایید ... .

]بعــد از آن جواب هــا و ســؤاالت دیگــر مطــرح می شــود و 

از جمله ســؤاالت این اســت:[ و حجت دیگر آن اســت 

کرباس درشــتی  کثــر اوقات ملبــوس چیــزی ندارند،  کــه ا

کــرد  گرمــا بتوانــد  کــه دفــع ســرما و  کم قیمتــی  یــا شــال 

می پوشــند. ایشان ]مخالفان[ شال پوشی را بدعت و بد 

می دانند، هر چه به خاطر مبارک می رســد، درج نمایند، 

جواب: شــال پوشــیدن قصوری نــدارد، خصوصًا هر گاه 

مصلحتی در آن باشد ... .

که در میان صوت های حسن،  و حجت دیگر آن اســت 

کدام صوت اســت که خدا و رســول خدا و ائمه طاهرین 

که  کدام اســت  گردانیده انــد؟ بیــان فرماییــد  او را حــرام 

بعضی بیچارگان مخبر شــوند. جواب: آنچه حرام است 

ســازهای و ترانه هــای اهل فســق و اما آنچــه از خدا با یاد 

آورد قصوری ندارد ... .

کــه بعضــی از طالبــان علــوم دینیه که ایشــان  و دیگــر آن 

درس حکمت می خوانند و می گویند ایشــان ]مخالفان[ 

کــه ایــن طایفه ی حکمــا کافرنــد و معلونند.  می فرماینــد 

مســأله از ایــن جماعــت حکمــا یــاد می گیرنــد و نمــاز به 

که حکمت چیست تا بعضی بدانند. جواب: مبتدیان  ید. بیان فرمایید  اقتدای این جماعت حکما مگذار

و ناقصان را خوب نیست که حکمت بخوانند یا درس بگویند، یعنی سخنان فاسفه یونان را، و اما کامًا که 

کنند و به میزان شرع بسنجند،  گر مطالعه این سخنان  کرده باشند و در آن ماهر شده، ا علوم دینیه را محکم 

قصوری ندارد.

 ]و آخرین سؤال[ دیگر بفرمایید شخصی بظاهر شرع، مسلمان باشد، به کدام قول و فعل سزاوار لعن می شود، 

که تأویل پذیر نباشــد و موضع  کفر صریح و بدعتی فضیح از او هویدا شــود  که  بیان فرمایید. جواب: مگر آن 

تکفیر توان شد. موضع ]مهر[ ان اهلل یحب المحسنین. تمت الرساله.

طبعًا رســاله مفصل تر اســت که ان شــاءاهلل ســر فرصت باید آماده کنم و در دســترس بگذارم. نمی دانم کسی 

کرده است یا خیر. کاری  درباره آن 
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کتابازسویشاهعباساولبرآستانه وقف119
عبدالعظیمحسنیدرسال1037

شــاه عباس در ســال 1037 یک ســال پیش از درگذشــت خود، 119 کتاب 

کرد. بنده خبر ندارم چند تای آنها در  را وقف آستانه حضرت عبدالعظیم 

کتابخانه  که در  کتابخانه باقی مانده است. سابقًا وقف نامه یکی از آنها را 

مجلــس اســت، در کلــک و کتاب، دفتر دوم منتشــر کردم. امــروز نمونه ای 

کتابخانــه ملی یافت شــد که عینًا درج می کنــم. از این وقف نامه  دیگــر در 

که آســتانه عبدالعظیم مدرســه ای داشــته که طاب در آن  معلوم می شــود 

کتاب ها بر آستانه وقف و در مدرسه نگهداری می شده تا  کن بوده اند.  ســا

کنند: طاب استفاده 

یخ غره شهر ذی قعدة الحرام 1037 وقف نمود این کتاب را با یک صد  به تار

و نــوزده جلــد کتــاب دیگــر، کلــب آســتان علی بــن ابی طالــب)ع( عباس 

الصفــوی الحســینی بــر آســتانه مقدســه متبرکــه امــام زاده واجب التعظیــم 

و التکریــم امامــزاده عبدالعظیــم و بر مدرســه آســتانه مذکره واقعــه در بلوک 

که از روضه و مدرســه  کــه طلبه از آنها منتفع شــوند، مشــروط بر آن  غــارری 

کــس بیــرون برد در خــون حضــرت ابی عبداهلل الحســین  بیــرون نبرنــد. هــر 

شریک بوده باشد. فمن بدله بعد ما سمعه فانمه اثمه علی الذین یبدلونه 

تمت. 

وقفنامهشاهسلطانحسینصفوی
برایوقفجلدسومبحاربرای
مدرسهجدیدسلطانی

پیــش از ایــن وقف نامــه کتابی را که شــاه ســلطان حســین صفوی بــرای کتابخانه مدرســه جدید ســلطانی یا 

که باقی مانده این کتاب ها که در اصفهان  همان مدرســه چهارباغ نوشــته بود، همین جا آوردم و عرض کردم 

ی مجلد ســوم بحار بوده  بوده، اخیرًا به کتابخانه ملی منتقل شــده اســت. در اینجا وقف نامه دیگری را که رو

کرده می آورم. در این  و شخص شاه سلطان حسین از اموال شخصی خود آن را وقف مدرسه جدید سلطانی 

کتاب های بزرگ  که پشــت  که شــروط این وقف در وقف نامه مفصلی  کوتاه اســت اشــاره شــده  که  وقف نامه 

یخ این وقف نامه شــوال ماه 1123، ســه ســال پس از افتتاح این مدرسه  وقف شــده بوده درج شــده اســت. تار

است. جای کلماتی مانند اهلل و امامان، کلمه ای نوشته شده و خطی مورب به رنگ قرمز گذاشته شده است 

که در تصویر ماحظه می فرمایید:

ی المجد و  الحمــدهلل المتفــّرد بالجالــة و الصلــوة علی نبیه الــذی ختم به الرســالة، و علی آله الطاهریــن ذو

الفخار و النبالة صلوات اهلل علیهم اجمعین الی یوم الدین.
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ی این فقرات صدق بّینــات، مبّین این  امــا بعد فحــاو

کامیــاب ســپهر بــرکات مقدس  کــه نــواب  مّدعاســت 

القاب، ســلطان ســاطین بســیط ارضین، فرمانفرمای 

ی زمیــن، ســلیل جلیــل خاندان  جملــه پادشــاهان رو

]ائمــه طاهرین[ نســل نبیــل خانواده افضــل الوصّیین، 

غــام خاص خــادم بــا اخــاص عتبــات ... ـ صلوات 

االعظــم  االعــدل  الســلطان  ـ  اجمعیــن  علیهــم  اهلل 

رقــاب  مالــک  االفخــم،  االجــل  الخاقــان  و  االفخــم، 

االمم، باســط بســاط الجود و الکرم، المؤید بتأییدات 

الملــک المّنــان، الســلطان بــن الســلطان، و الخاقــان 

بن الخاقان، ابوالمظفر شــاه ســلطان حســین الصفوی 

اّیــام  اّبــداهلل تعالــی  ـ  الموســوی الحســینی بهادرخــان 

دولتــه و ســلطنته، و شــّید ارکان حشــمته و عظمتــه 

ـ در ایــن والی ســعادت انتمــا، ایــن مجلــد ثالث بحار 

االنــوار را قربة الــی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته، به جهت 
مدرســه مبارکه جدید ســلطانی وقف صحیح شــرعی 

ــد فرمودنــد، بــه قیود و 
ّ
مؤبــد و حبــس صریــح الزم مخل

که به جهت  کبیره  کتب  که مشــروحًا در ظهر  شــروطی 

مدرســه مبارکــه مزبــوره وقــف فرموده انــد قلمــی شــده، 

وقفــًا صحیحًا شــرعیًا الزمــًا بتًا بتا بحیــث الیباع و ال 

یوهــب و ال یــورث الی أن یــرث اهلل االرض و من علیها 

و هــو خیــر الوارثین. و آن خاقان موفق بــه توفیقات ایزد 

کتاب مزبور را از ملک خود اخراج نموده به  مســتعان، 

تصــّرف وقــف دادند و ثواب این وقــف را هدیه نمودند 

بــه ارواح مقّدســه حضــرات مطهــرات عــرش درجــات 

]ائمه طاهرین[ صلوات اهلل و ســامه علیهم اجمعین. 

تغییردهنــده وقــف مزبــور بــه لعنــت ابــدی و غضــب 

گردد. گرفتار  سرمدی 

کان ذلک فی شــهر شــوال المکرم سنه ثلث و عشرین  و 

و مائــه بعــد االلــف مــن الهجــرة المقدســة النبویــة علی 

مهاجرها الف الف صلوة و سام و تحیة.
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کمالازسویشاه قا کتابیدرتفسیربرایمدرسهآ وقف
سلطانحسیندرسال1129

ی و  که در دوره این پادشاه تقریبًا همه کاره امور و کمال از غامان خاصه درگاه شاه سلطان حسین است  آقا 

ی در کتیبه های مدرســه ســلطانی یا همان چهارباغ  به اصطاح دوره های بعد وزیر دربار او بوده اســت. نام و

ی هم مدرســه در عباس آباد ســاخته و وقف نامه مفصلی شــاید قریب چهل  اصفهــان دیــده می شــود. خــود و

که  کتاب تفسیر  کردم. این  پنج سال قبل آن را در میراث اسامی ایران منتشر  که قریب بیست و صفحه دارد 

که مشهور  گفته شده از میرزا محمدرضا نصیری است )البد از خاندان نصیری های اصفهان  در متن حاضر 

و معروف اند( از ســوی شــاه، وقف مدرســه ســلطانیهـ  نامی که آقا کمال به مدرسه خود داده و نباید با مدرسه 

ســلطانی خــود شــاه در چهارباغ اشــتباه کنیمـ  شــده اســت. این وقف نامه قــدری مفصل بــوده و در آن آداب 

کتاب ها به خصوص در امر امانت درج شده است. حفظ و حراست از 

کنیم  کتابخانه ملی وارد شده است. باید خدا را شکر  که اخیرًا در  کتاب هایی است  کتاب نیز در میان  این 

یم  گــر اینهــا بــر خاف وقف از اصفهــان درآمده، الاقل به کتابخانــه ملی رفته که حاال دسترســی به آن دار کــه ا

کــه دیگر دسترســی به آن به قــول مــردم، محال ممکن بــود، مگر  کــه به مشــهد منتقل نشــد  و چــه خــوب شــد 

به سختی.

متن وقفنامه
گــزارش آن را دیباچه  کــه واقفان اســرار ُملک و ملکــوت، و ثنایی که عارفان معالــم ُقدس و َجبروت  حمــدی 

صحایــف معرفــت و دانایــی داننــد، و ادای آن را مقّدمــه ی کتــاب فهــم و شناســایی خواننــد، خداوند عّام 

کامله از قیــاس بیــرون را به بنان قلــم »ُکن  کــه آیــات وحــدت ذات بیچــون و آثــار قــدرت  الغیــوب را رواســت 

َفَیکــون« بــر اوراق لیــل و نهار و صفحات اجزای روزگار تحریر و بیان فرمود تــا طالبان علوم رّبانی و جویندگان 

کتابهای آســمانی و  کنوز حقایق دانشــوری و رموز دقایق هنرپروری راه ُبرده، عالم احکام  معــارف ایمانــی، به 

کاشــف اســتار از وجــه الفاظ و معانی گردند؛ و رســایل صلــوات تاّمات و مجموعه های تســلیمات نامیات، 

َوقــف مســکن رســول مبیــن و صاحب مقام امیــن و اوصیای گزیــن و اوالد معصومین اوـ  صلــوات اهلل علیهم 

اجمعینـ  را شــاید که به تعلیم اصول و فروع دین و ارشــاد به حق الیقین، صاحبان مدارک و افهام و ســالکان 

ی ائمه انام را به ُمنَتهی المطلب فوز ابدی و حیات القلوب ســعادت ســرمدی رســانیدند، و به  مســالک پیرو

کافیه و داللت وافیه ســبق خوانان مدرســه ایجاد و وظیفه خوران زاد معاد را قابل مراتب عالیه ایمان  هدایت 

گردانیدند. یدان  کن حجرات بهشت جاو و سا

اما بعد
کامیــاب خایــق مآب  که چــون نــّواب  کّشــاف مضامیــن صــدق مفــاد شــرح ایــن مقاصــد خیربنیــاد اســت 

شاهنشــاه دین پنــاه، ِظــّل اهلل منصــور المؤید من عنــداهلل، بانی مبانی شــریعت پروری، ُمشــّید ارکان معدلت 

کر دربار  کســار آســتان ســّید انبیا، چا گســتری، باســط بســاط عدل و داد، ماحی آیات جور و بیداد، بنده خا

ســرور اولیا و اصفیا، خادم عتبات ائمه اثنی عشــر، مرّوج سنن سنّیه حضرت خیر البشر ـ علیهم صلوات اهلل 

که عنوان منشور باهرالّنور  گردون رفعتی  کبر ـ واسطه نظام لیالی و اّیام، شیرازه اوراق شهور و اعوام،  الملک اال

هم مالک الُملک ُتؤتی الُملک َمن تشــاء« مطّرز و موّشــح اســت، آســمان 
ّ
یش به طغرای غّرای »ُقل الل شــهریار

یش به ســرلوح زیبای »واَتینــاُه ُملکًا َعظیمــا« مزّین و منّقش  کــه دیباچــه ی فرمان فرمایــی و جهاندار شــوکتی 
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اســت، صاحب نســب بزرگوار نبوی، فایز حســب با اعتبار علوی، پشــت و پناه اهل ایمان، َمظهر آثار لطف 

و احســان، ســلطان ســاطین زمان، پادشــاه پادشــاه فشــان، الســلطان بن الســلطان، و الخاقان بن الخاقان، 

ابوالمظفر ابوالمنصور شــاه ســلطان ]حســین[ الصفوی الموسوی بهادرخانـ  مّد اهلل تعالی ظال َمعدلته علی 

مفارق االنام و جعل دولته متصلة بدولة صاحب الزمان ـ علیه الصلوة و الســام، پیوســته انتشار قواعد علوم 

ین 
ّ
دین مبین و اشــتهار شــعایر شرایع ملت مســتبین، حضرت سّیدالمرسلینـ  علیه افضل الصلوات المصل

ـ و تکثیــر علمــای دیــن دار، و ترفیه طالبان علوم ســعادت مدار و تهئیه ی اســباب تحصیل و تمهید مایحتاج 

تکمیــل آن قــوم نبیــل را، منظــور نظر کیمیا اثــر و مرکوز ضمیــر منیر حق پرور عدالت گســتر فرمــوده، و عالیجاه 

رفعت و دولت و اقبال پناه، محرم سرادقات جاه و جال و معتمد دولت قاهره بی زوال، َسنّی الشأن مقّرب 

که نقد حیات را صرف  کمال«  کیش، و بنده خیراندیش دودمان والیت نشــان، »آقا  الخاقان، غام اخاص 

کرده، و از همگنان در مضمار اخاصمندی قصب السبق  خدمتگذاری و بندگی این آستان خافت بنیان 

ربــوده، مدرســه ای در محلــه عباس آبــاد بنــا کرده، و در غایــت رصانت و رفعت به اتمام رســیده و به مدرســه 

که شیوه ی مرضیه آن خدیو زمان است،  گردانیده، بندگان ثریا مکان اشرف، از بنده پروری  سلطانیه مسّمی 

ف مرحوم مبرور میرزا محمدرضــا نصیری واقعه نویس 
ّ
د را با ســایر مجلدات تفســیر کام مجیــد مؤل

ّ
ایــن مجل

د 
ّ
سابق سابق، قربة الی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته، وقف صحیح الزم مؤّبد شرعی و حبس صریح جازم مخل

ملی نمودند، بر شــیعیان اثنی عشــریهـ  کثرهم اهلل تعالی بین البریةـ  ســکنه مدرســه مبارکه مزبوره، به این نهج 

کــه همیشــه در ضبــط و تحویل کتابداری که به جهت مدرســه مبارکه مزبوره تعیین می شــود بــوده، هر یک از 

طلبه عظام ســکنه مدرســه مزبوره که محتاج به آنها باشــند، به تجویز مدّرس مدرســه مزبوره بگیرند، و به قدر 

یــاده از قدر احتیاج نگاه ندارنــد، و در محافظت آن از تضییع و  احتیــاج نگاه داشــته، از آن منتفع شــوند، و ز

کمال اهتمام و ســعی نمایند، و هر شــش ماه یک مرتبه به نظر مدّرس رســانند تا خاطر خود را از وجود  تلف، 

گاه بازخواهند و مدرس اذن جدید دهد، باز برده، به نحو مســطور از آن  و ضایع نشــدن آن جمع نمایند، و هر 

بهره یاب گردند و مدّرس مدرســه مبارکه مزبوره از آنها، و ضبط از تلف و ضایع شــدن، نهایت ســعی و اهتمام 

و در هر یک از مراتب مزبوره فوق به لوازم آن قیام نماید.

و اعلیحضرت واقفـ  حّرســه اهلل تعالی من جمیع المخاوفـ  شــرط شــرعی فرمودند که کتب مزبوره را نخرند 

که به جهت انتفــاع آنها را نگاه  و نفروشــند و رهــن ننماینــد و در عرضــه ی زوال و انتقال درنیاورنــد، و جمعی 

گاه اهل علم از آنها منتفع شــوند، در اوقات شــریفه، آن ولینعمت عالمیان و  میدارند، معطل نگذارند، و هر 

قبله گاه جهانیان را به دعای خیر یاد نمایند.

تغییردهنــده وقــف مزبور به لعنت اهلل و نفرین حضرت رســالت پناهی و ائمه معصومین ـ صلوات اهلل علیهم 

ذین یبّدلونــه، إّن اهلل ســمیٌع علیٌم«. و 
ّ
گــردد. »َفَمــن بّدلــه بعد ما ســمعه فاّنما إثُمُه علــی ال گرفتــار  اجمعیــنـ  

اعلیحضــرت واقــفـ  جعلــه اهلل تعالی آمنا من جمیع المخاوف و واقفا علی ســبیل الهدی فی کل المواقفـ  

ثواب این وقف را قربة الی اهلل تعالی هدیه نمودند به ارواح مطّهره حضرات مقّدسات، سدره مرتبات، عرش 

که اّول ایشــان حضرت رســول امین مختار جناب رّب العالمین،  درجات، چهارده معصوم ـ علیهم الســام ـ 

ی اهلل علیه و آله و ســلمـ  و آخر ایشــان 
ّ
ک خاتم انبیاءـ  صل ک مخصوص به خطاب لوال مقصــود از ایجــاد افــا

خاتــم اوصیــا هــادی راه هدی، غایب به امر خدا امام به حق پیشــوای مطلق حجة الرحمــن صاحب الزمان ـ 

صلوات اهلل و سامه علیه ـ است.

و کان تحریــر ذلــک فی محرم الحرام من شــهور ســنه تســع و عشــرین و مأئة بعــد االلف من الهجرة المقدســة 

النبویة علی مهاجرها صلوة و سام و تحّیة
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نمونهایعقدشرعیسنیانفارسیزبان
ماوراءالنهرازیکمتنمنشآت

کح و ولی یا وکیل ولی منکوحی  که نا کفتن آن، وظیفه آن اســت  کیفیت آن: در وقت  کلمه ایجاب و قبول و 

کح ابتدا  کوینــد تا حاضران بشــنوند: اول نا کنند، و دســت در دســت یکدیکــر نهند، و به آواز  ی بیکدیگــر  رو

که به زنی به من دهی  کند و بگوید: بســم اهلل و الحمد هلل و الصلوة و الســام علی رســول اهلل، از تو می خواهم 

که باشد فانه بکاوین جندین مثقال طاء سرخ و جندین من ابریشم الهجی زرد و سفید  دختر تو یا آن کس 

که ترا حاصل  که ترا حاصل اســت بر او، یا بحق وکالتی شــرعیه  بدســتوری و رضاء او، و بحق والیتی شــرعیه 

کوید به اذن او رضاء او، و بحق اذنی  کر مأذون از محکمه باشد، چنین  که باشد، و ا است از بذر او، یا آن ولی 

گر صغیره باشــد، بکفتن دســتوری و رضاء او حاجت نباشــد. و  کم مســلمانان، و ا که ترا حاصل اســت از حا

دیکــر ولــی یــا وکیل ولی یــا مأذون محکمه بکوید: بخواســت تو بزنی دادم دختر خود یا دختــر موکل خوذ فانه 

بکاویــن جندیــن و جندیــن بدســتوری و رضــاء او، و بحق والیتی شــرعیه که حاصل اســت مرا بــر او، یا بحق 

کح بکوید  گر نا کم مسلمانان، و ا که صادر است مرا از حا که حاصل است مرا از بذر او، یا بحق اذنی  وکالتی 

کرفتم. کواه  کاوین و حاضران را بر خوذ  کردم از تو این نکاح را به این  قبول 
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نمونهایازآزادنامهبرایغالمان

که از هزاران ســال، بشــر با آن خو  کنیزکان بود  بخشــی از نظام اجتماعی بشــر قدیم، وجود بردگان و غامان و 

کند و تا حدی هم موفق شد، اما  کرد تا این نظام را تعدیل  کید بر آزادکردن بردگان تاش  کرده بود. اسام با تأ

کنند. پس از اســام  تغییر این نظام اجتماعی امر ســاده ای نبود و ســبب شــد تا فقها قواعدی برای آن عرضه 

یســت ســال طول کشید تا با توسعه و تغییر مناسبات اجتماعی، نظام گذشته بشر به چالش کشیده  هزارودو

شــد و بــا همــکاری ملــل مختلــف بردگی از میــان برود؛ گرچــه دنیای جدید شــاهد انــواع دیگــری از بردگی از 

جنسی و غیره است. در آن روزگاران برای آزاد کردن بردگان به دلیل جنبه های حقوقی سندی تنظیم می شد 

گواهی باشد برای اینکه بنده آزادشده، آزاد آزاد بوده و صاحب قبلی و دیگری حقی بر او ندارد. بنده بارها  تا 

نمونه هایی از عتق نامه ها را منتشــر کرده ام. این مورد هم جالب توجه اســت، نمونه ای حقوقی از نوعی انشــاء 

اداریـ  محضری اســت که نام افراد در آن نیامده و به جای آن از تعبیر »فان« اســتفاده شــده است. این متن 

در نسخه شماره 2254 مجلس آمده است.

در صورت اعتاق
الحمدهلل و الصلوة علی رسول اهلل

و بعــد، مضمــون ایــن مرقومــه و مقصــود ایــن مســطوره مشــتمل 

اســت بــر آنــک فان بن فان بن فــان، آزاد کرد غــام خود را فان 

بــن عبــداهلل حبشــی یــا هندی و مثــل آن، یــا کنیزک خــود را فانه 

بنــت فــان زنگیه یا ترکیــه و مانند آن، آزادکردنی صحیح شــرعی 

و اعتاقــی صریــح مرعــی متمســکًا بقول ســید المرســلین و خاتم 

النبییــن صلــی اهلل علیــه و علــی آلــه اجمعیــن »مــن اعتــق رقبــة 

اعتــق اهلل بکل عضــو منها عضوا منه من النــار«. پس بنابراین این 

که معتق است بر مملوک عتیق را هیچ  آزادکردن مالک مذکوره را 

حقــی و دعــوی باقــی نمانــد، خاصــه از جهــت رقیــت و بندگی و 

یخ فان فان. گرفت در تار گواه بر خود  برین جمله 
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مادهدومعهدنامهایرانوعثمانیدرسال1239ق
دربارهرعایتحالحجاج

کرام حجاج بیت اهلل الحرام الزم است در مکه مقدسه معظمه و مدینه منوره مطهره  ماده ثانیه: چون اعزاز و ا

و ُمضیــرب و شــام و ســایر باد اســام، با اهــل مملکت ایران مثل اهالــی ممالک آل عثمان بــی توفیر و تغییر 

کننــد و دورمه و باج از طایفه حاج نخواهند، و امرای حــاج و وزرای عظام و میرمیرانهای  بالمجاملــه معاملــه 

کــرام و ســایر ضابطــان و حکام موافق شــروط قدیمه در منازل و مراحــل، ذهابًا و ایابًا، رعایــت و حمایت اهل 

ایران را منظور دارند، و امنای ُصّره همایون بخصوصه، ناظر و مراقب باشند که از شام الی حرمین و از حرمین 

الی شام، خاف این شرایط نسبت به معاشر اعجام نشود؛ و هر جا نزاعی اتفاق افتد، به نظارت امنای صّره 

کــه در میــان حاج ایــران خواهد بود، قطع و فصــل یابد، و هر یک از حجــاج بیت اهلل زوار  و معرفــت معتمــدی 

گمرک از آنها نشود، و هر یک داشته  که مال التجاره در دست نداشته باشند، مطالبه باج و  عتبات عالیات 

یادتــی نســبت بــه آنها واقــع نگردد، و هرگاه کســی از اقارب ســلطان و اعالی ایران قصــد حج و عزم  باشــند، ز

که شایسته زی و فراخور حال اوست، بعمل آید. کرامی  کند، از جانب دولت علیه عثمانی اعزاز و ا یارت  ز
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گوشهقبرستاناست... خانهاصلیما
شعریازناصرالدینشاهقاجار

در مجموعــه یادداشــت های تویســرکانی نامی، اشــعاری از ناصرالدین شــاه آمــده که بنــدی از آن درباره مرگ 

بدین شرح است:

یـم کـه از ایـن دار فنـا درگذر یموقـت آن شـد  کاروان رفتــــــــــه و ما در ســــــــــر ره درگذر

کنیم تدبیر  چــــــــــه  یم  ندار راه  بی خبریـمتوشــــــــــه  عجـب  اسـت  دورودراز  منـزل 

ببریمتوشه راه حقیقت که نه نان است و نه آب درستی  ایمان  که  آنســــــــــت  توشه 

یمخانــــــــــه و خانقه و منزل مــــــــــا زیر زمین ما به تعمیر سر و ســــــــــاختن بام و در

اسـت قبرسـتان  گوشـه  مـا  اصلـی  یمخانـه  ای خوش آن روز که من با تو در آن خانه در

یـم چـه کوته نظریمپدر و مــــــــــادر و یاران و عزیــــــــــزان رفتند مـا عجـب مسـت غرور

یاران ما  نظــــــــــر  از  کـه در خـود نگریـمدم بــــــــــه دم می گذرند  یـم  این قـدر دیـده ندار

نبریمگر دو صد مملکت از روی زمین جمع کنیم ز دنیا  بیــــــــــش  کفنی  از  به غیر  ما 

رحیم و  غفــــــــــوری  و  کریمی  تو  الها  که درمانده و بی بال و پریمبار  گیر  دست ما 

یـمیا رب از لطف تــــــــــو و بندگی ناصر دین دربه در همگـی  مـا  نمـا  خیـر  عاقبـت 



خسناوخ هخسن ن  

51 172 سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397


