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 رسول جعفریان



قا حسین خوانساری برای میرزا رضیا محمد  وقفنامچه ای به قلم ادیبانه آ

رسول جعفریان

ــه  ک ــت  ــه ای اس ــاری، وقفنام ــین خوانس ــی آقاحس ــده ادب ــار برجای مان ــان آث ــده: از می چکی
بــرای میــرزا رضیــا محمــد نوشــته و تمــام تــالش خــود را بــرای نــگارش یــک متــن ادبــی در 
ــه  ــرده اســت. نســخه ای از وقفنام ــکار ب ــات و احادیــث ب ــا اســتفاده از آی چارچــوب وقــف ب
ــرای میــرزا رضیــا در نســخه شــماره 2570 دانشــگاه )فریــم 58-60( و نیــز نســخه  آقاحســین ب
شــماره 1997 دانشــگاه )فهرســت: 604/8( )فریــم 165-171( آمــده اســت. نویســنده، متــن 
کــرده و بــا نســخه 2570 مقابلــه و مــوارد افــزون یــا متفــاوت  حاضــر را از روی نســخه 1997 تهیــه 

ــزوده اســت. کروشــه اف را در 

کلیــدواژه: وقــف، اصفهــان، دوره صفــوی، آقاحســین خوانســاری، میــرزا رضیــا محمــد، 
وقفنامچــه، حــرم امــام علــی )ع(، حــرم امــام حســین )ع(، وقفنامــه، متــن ادبــی.

 A Waqf-nāme by Aghā Hossein Khānsāri to 
Mīrzā Raziyā Muhammad
By: Rasool Ja›fariān

Among the works left by Aghā Hossein Khānsāri 
there is a Waqf-nāme which is written to Mīrzā 
Raziyā Muhammad. In this work, he made an effort 
to write a literary text in the form of a Waqf-nāme 
by using the Qur›an verses and hadiths. A version of 
this Waqf-nāme is available in manuscript No. 2570 
of the University (frame 58-60), and also in the 
manuscript No. 1997 (frame 165-171). The author 
has based the present paper on the manuscript No. 
1997, then he compared it with the manuscript No. 
2570 and added the different and extra points in 
bracket.
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سلوبه األديّب 
ُ
كتهبا األغا حسني اخلوانساري بأ زا رضيا حمّمد    وقفّية للمير

الرفيع

يان رسول جعفر

فها األغا حسني اخلوانساري هي إحدى الوقفّيات 
ّ
من اآلثار األدبّية اليت خل

الــيت كتهبــا للميرزا رضيــا حمّمد، حيث بذل أقىص ما يف وســعه لكتابة نّصٍ 
أديّب يف إطار الوقف من خال االستفادة من اآليات واألحاديث.

وتوجــد مــن هــذه الوقفّيــة اليت كتهبــا األغا حســني للميرزا رضيا نســختان، 
إحدامهــا هي النســخة رقــم 2570 / اجلامعة )الرقائــق الفيلمّية 58 - 60(، 

والنسخة 1997 / اجلامعة )الفهرس: 604/8(.

ويف هذا املقال اســتند الكاتب عل النســخة 1997 اليت قابلها مع النســخة 
 إىل املوارد اإلضافّية أو املختلفة بإيرادها بني القوسني.

ً
2570، مشيرا

األغــا حســني  الصفــوي،  العهــد  أصفهــان،  الوقــف،  األساســّية:  املفــردات 
اخلوانســاري، امليــرزا رضيــا حمّمــد، وثيقــة الوقــف، مرقــد اإلمــام عــيّل عليــه 

السام، مرقد اإلمام احلسني عليه السام، الوقفّية، النّص األديب.
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 وقفنامچه ای به قلم ادبیانه
قا حسین خوانساری   آ
 برای میرزا رضیا محمد

برای حرم امام علی و امام حسین؟امهع؟

مقدمات
1. اصفهان دوره صفوی، بدون شک و ازهرجهت یکی از بهترین شهرهای دنیای پیش از عصر جدید است؛ 

یخــی را دارد، هنرمنــدان فراوانی از هر  کــه همه چیــز دارد، زیباســت، با فرهنگ اســت، بهترین آثار تار شــهری 

نــوع، معمــار، خطــاط، نقــاش و ... در آن زندگی می کنند، تجارت اش رونق دارد، دوســتی ملــل در آن در اوج 

که با تالش صفویان  کاخ ها، مدارس و مساجد فراوانی در آن دیده می شود. شهری سّنتی  است، خیابان ها، 

یست سال تالش دولت صفوی در آن تبلور  گرفته و حاصل دو و هزینه های فراوان، رنگ و بوی تازه ای به خود 

یافته اســت. شــاید مهم ترین مشــکل این شــهر، بازنبودن درهای آن از لحاظ فرهنگی و علمی برای پیشرفت 

گرچه توانایی تحمل یک موقعیت چند فرهنگی را داشــت، این امر در عمق آن نفوذ نکرد. شــاعران،  اســت. 

یشان و دانشمندانی از همه نوع، منجم، پزشک،  نویسندگان، عالمان و مجتهدان و فیلسوفان و عارفان و درو

و مشــاغلی از هر دســت در این شــهر دیده می شــد. البته که شــاعران آن، زندگی خوبی نداشــتند و در مقابل 

ی، اصفهان محل تربیت آنها  که در هند بود، در اصفهان خوش نبودند و به هند می رفتند، اما به  هر رو ثروتی 

بود و هند محل بروز این هنر. هرچه بود اصفهانی و ایرانی بود.

2. وجهــی از ایــن شــهر در حــوزه فرهنــگ و دیــن و دانــش، »سیاســت وقف« بــود که میــان اینها ارتبــاط برقرار 

که با وقف ارتباط داشتند.  می کرد. ساختن و اداره مدرسه و مسائل دینی و مذهبی مهم ترین مسائلی بودند 

یس و شهریه طالب، همه از وقف اداره  کتاب برای آن، تدر در زمینه مدرسه عالوه بر ساخت، اداره آن، تهیه 

کمک به  می شــد. درباره مســائل مذهبی هم عمدتًا اقامه عزا برای امام حســین )ع(، آبادکردن حرم امامان و 

زائران عتبات و رضوی از مسائلی بود که وقف به آنها تعلق می گرفت. وجوه دیگر وقف، مسائل عام المنفعه و 

کتاب بود  که آنها نیز بر حسب نیاز موقوفاتی را به خود اختصاص داده بود. بخش مهمی وقف  اجتماعی بود 

یادی داشت. صدها مدرسه  که هزاران از آن در منابع معرفی شده است. اصفهان در این زمینه برجستگی ز

کشــاورزی بود، به این  که عمده آنها زمین  و مســجد و بقعه با وقف اداره می شــد و بســیاری از مردم اموالی را 

کار وقف کردن از شاه شروع می شد. بسیاری از شاهزادگان در این زمینه مشارکت  امور اختصاص می دادند. 

داشــتند و به دنبال آن زمین دارها و بازارهای و خواجگان نقش فعالی داشــتند، به طوری که صدها وقف نامه 

که با وقف اداره می شده است.       از این دوره برجای مانده و آثار خیر فراوانی را می توان یافت 

3. قــرن یازدهــم اصفهــان از لحاظ علمی پررونق بود. صدها دانشــمند برجســته در حوزه های مختلف علوم 

یاضی و دینی مشــغول پژوهش و تحقیق بودند. آنها با روش های ســنتی خود کار می کردند و ســعی  طبیعی، ر
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کــه بیش از محتوا  دیباچــه بــرای کتاب ها و آثاری از این  دســت بود 

که زبان فارسی  جنبه ادبی داشــت. در واقع او نشــانی از دوره ای بود 

در قــرن هشــتم و نهــم دوره نثــر مصنــوع خــود را پشــت می گذاشــت. 

ســال ها پیش دوســت دانشــمند جناب دکتــر محمدرضــا موحدی 

مقالــه ای بــا عنــوان آقاحســین خوانســاری و منشــآت ادبــی در آینــه 

پژوهش )شــماره 55، 56، فرودین ـ تیر 1378( نوشتند و وجوه ادبی 
کنون  کردنــد. تــا  و تنــوع آثــار ادبــی آقاحســین خوانســاری را معرفــی 

ی از جملــه نامه هایــی  تعــداد فراوانــی از ایــن  دســت نوشــته های و

که برای شــرفای مکه و از طرف شــاهان صفوی نوشــته منتشــر شــده 

اســت. تنوع و اهمیت نوشــته های ادبی آقاحســین در زمینه دبیری 

و نامه نگاری ســبب شــده اســت تــا از همــان دوره مجموعه هایی از 

که نمونه های فراوانی  گیرد  منشــآت آقاحســین در دســتان مردم قرار 

از آن را می تــوان در فهــارس خطــی یافــت.2 ایــن مجموعه هــا شــامل 

نامه های دوستانه، وقف نامه برای زمین یا وقف قرآن )مثاًل مجلس، 

ش 14183 بــرگ 23ـ 24(، دیباچــه بــرای آثــار دیگــران، تــا نامه های 

کــه بخش  سیاســی داخلــی و خارجــی را شــامل می شــود. بیفزاییــم 

قابــل توجهی از اندیشــه های صفوی در میان همین منشــآت پنهان 

شــده اســت. از یک سو دسترسی به آنها صعب و سخت است، اما 

و از ســوی دیگر چاره ای جز بازبینی این متون در ســایه پژوهش های 

نوین زبانشناســی و ارتباط آن با فرهنگ و حوزه اجتماع و دین برای 

اســتخراج ایــن اندیشــه ها وجود نــدارد. هنوز راهی تا رســیدن به این 

گرچه چندان دور نیست.          نقطه مانده، 

که برای میرزا  5. از میان آثار برجای مانده ادبی او وقفنامه ای اســت 

رضیا محمد نوشته و تمام تالش خود را برای نگارش یک متن ادبی 

در چارچوب وقف با اســتفاده از آیات و احادیث به کار برده اســت. 

فضای تصویرشده در درون این نوشته همزمان با آذین بندی صوری 

کوشــیده اســت تــا از انواع مفاهیــم و کلمات و ترکیب هــا برای خلق 

کند. در واقع همزمان به  یک نقاشــی منثور از وقف در اذهــان ایجاد 

محتــوا و شــکل بها داده شــده و مصالح برای ایجاد یــک ترکیبی که 

گرفته شــده  کار  بتوانــد هــر دو جــوه ظاهر و باطن را ســامان دهــد، به 

است. نثر فارسی این نوشته درست مانند شعر سبک هندی است. 

آن قــدر تشــبیهات شــگفت تودرتــو در آن بــه کار رفتــه و آن انــدازه بــا 

کــه دقیقًا و  کلمــات بــا بــار معنای عرفانی ـ ذهنی بازی شــده اســت 

گویــی صائــب در حــال ســرودن غزل های خــاص خود اســت. صد 

البتــه در اینجــا رنــگ دینــی و قرآنی بر این نوشــته غلبه دارد. از شــعر 

2. برای نمونه موردی که زمان خود آقاحســین نوشــته شده در: مرعشی، ش 13601 رساله دهم؛ 
و نمونه دیگر با عنوان مکاتبات، مرعشــی، ش 11639، نیز منشــآت، دانشــگاه، ش 2570، 

و ش 4758.

می کردنــد دســتاوردهای خــاص خــود را داشــته باشــند. شــماری از 

ایــن عالمــان، رنگ و بوی فلســفی یا عرفانی داشــتند، برخی بیشــتر 

فقیه بودند، شــماری به اخبار عالقه منــد بودند و برخی هم التقاطی 

و ترکیبــی بــه ایــن امــور می پرداختنــد. در حــوزه طــب و نجــوم هــم 

کــه در حــوزه علــوم طبیعی هم  نوشــته های فراوانــی بــود؛ همان طــور 

چنین بود. کســانی هم می کوشــیدند از دین وسیله ای برای ساختن 

یک جامعه و تمدن بهره برده و در این راه آثاری بیافرینند. مجلسی 

گردآوری همــه متون  بــه همــراه عالمانــی از این  دســت، همزمان بــه 

شــیعه برای تدوین دایرة المعارف بحار مشغول بودند و درعین حال 

در تالش برای ساختن یک جامعه مذهبی بودند.   

که هم عالم  4. دانشــمندی ماننــد آقاحســین خوانســاری )م 1098( 

بود و هم مدرس و هم سیاســتمدار، به همه این وجوه توجه داشــت. 

او نه فقــط در ســنت فلســفی ایرانی نگاشــته های فراوانــی به صورت 

حاشیه و متن داشت، در علوم طبیعی هم می نوشت؛ همان طور که 

رساله ای در حسن و قبح داشت، رساله ای هم درباره »افتادن سنگ 

ی زمین« داشت و اینکه درگیرشدن آن با هوا به چه صورت  از باال رو

رخ می دهــد و اینکــه چطــور هبوط می کنــد که تداخل محــال اتفاق 

ی  نیفتــد.1 آقــا حســین یک امتیــاز دیگر هم داشــت و آن تخصص و

در نــگارش متن هــای ادبی از نامه های سیاســی به عربی و فارســی، 

کتاب هــا، متن هایــی بــه عنــوان وقف نامه،  مقدمه نویســی ادبــی بــر 

1.  آقا حسین الخوانساری، الرسائل، ص 321 ـ 324.
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دل دردمندان در پرواز  طواف شمع شبستان وصال او. 

کــه در تمامــی دار الضــرب ممالــک وجود، پشــیزی  مالــک الملکــی 

که ســّکه ملکّیتــش نقش جبین نکرده باشــد و از ماه تا  نتــوان یافت 

که خزانه ی  ماهــی عوالم غیب و شــهود، قلبی به دســت نتــوان آورد 

عامره ی قدرتش در تحت تصّرف نیاورده. 

گر هفتاد، تمامی به رشحه ای  گر هفت است و ا مزارع ســبز آســمان، ا

از بحر عطاش تا قیام قیامت هم آغوش سیرابی، و بساتین دلگشای 

گــر هشــتاد، همگــی بــه قطــره ای از ابــر  گــر هشــت اســت و ا جنــان، ا

سخاش، ابداآلباد دوش به دوش شادابی.

ت که سود که به کاله کیانی سر فرود آورد، 
ّ
بر آستان عّزتش جبهه مذل

ک عبودّیتش، پهلوی مسکنت که نهاد که بر مسند سلطانی  و به خا

پشت نکرد، و سعادت داَرین غالم خانه زاد قدیمی بلنداقبال رضی 

که خان و مان دیــن و دل، وقف رضای او  الفعالــی ]احســن الفعالی[ 

ســاخته و توفیق نشــأتین رفیق صمیمی مبارک فال حمیده خصالی 

که سرمایه مال و جان در هوای او درباخته.   

کرم بی منتهاست که هر آنچه این بندگان   تبارک اهلل! این چه رحم و 

کــه جمله را داغ  قلیــل البضاعــه و این فرومایگان عدیم االســتطاعه 

ــوکًا ال َیْقــِدُر َعلی  َشــْي ٍء« ]نحل: 75[ بر جبیــن، و همه را 
ُ
»َعْبــدًا َمْمل

کان لمواله« در آســتین اســت، از  اقرارنامچــه ی »العبــُد و مــا فی یده 

گرفتــه و به جهــت معاش و معــاد و به  یــغ فرا خزانــه ی رحمــت بی در

واســطه تحصیــل صــالح و ســداد، در ُســبل خیــرات و وجــوه ُقُربات 

انفاق نمودند، ]همگی[ را ]باز[ بر ذّمت واال نهمت احسان و امتنان 

خویــش بــه شــمار قــرض درآورده و به اضعاف بی شــمار آن تمّســک 

َکثیَرة«  ْضعافــًا 
َ
ُه أ

َ
ــذي ُیْقــِرُض اهلَل َقْرضًا َحَســنًا َفُیضاِعَفــُه ل

َّ
»َمــْن َذا ال

]بقره: 24[ به دستشان سپرده؛    

که  و ســبحان اهلل! ایــن چــه لطــف و احســان بــی عــّد و احصاســت 

کــرده ی توفیق و تأیید ازلی و آورده ی اعانت و امداد لم یزلی خویش 

کرده، و انعام عام »َمْن جاَء  را به نام مشتی درماندگان بیتاب و توان 

ْمثاِلها« ]انعام: 160[ در وجه ایشــان مقّرر شمرده 
َ
ُه َعْشــُر أ

َ
َحَســَنِة َفل

ْ
ِبال

کنهه العارفون، و أن یحیط بوصفه  ]کــرده[! »تعالی ذاته عن أن یبلغ 

الواصفون، و له الُملک و له الحمد، و الیه ترجعون«.

یــب و زیــور پریچهــرگان محفــل نکتــه پــروری، و حلــی و حلــل  و ز

دوشــیزگان انجمــن عبارت گســتری، نامــزد بــرودوش دلربای عروس 

نعــت عالم آرایــی اســت که به جز از بلبل دستانســرای وحی، کســی 

کــه بــر شاخســار مدیحش ســراید، و به غیــر از طوطی  را یــارای آن نــه 

استفاده نشده و نویسنده می خواهد وقفنامه ای با هدف کاماًل دینی 

کند و طبعًا آن را در یک خاســتگاه دینی با تصویری از دنیا،  تنظیم 

آخرت، انفاق، بیع و شرای با خدا، باقیات الصالحات و مفاهیمی 

از این  دســت می بیند. این متن یکی از بهترین متن هایی اســت که 

می تواند کاربرد قرآن را در ادب فارسی این دوره نشان دهد؛ روشی که 

از دیرباز و طی قرون در متن های فارســی بوده و با اســتفاده از آیات، 

کنار تعابیر فارسی و فضاسازی های  الفاظ و معانی و فضای آنها در 

ی وقف اســت و  آن رایــج بوده اســت. تمرکــز خوانســاری در اینجا رو

بــرای تفســیر آن بــا آیاتی که درباره دنیا و آخرت، اســتفاده از زرع دنیا 

بــرای مزرعــه آخــرت و بهره مندی از مواهــب انفاق در ایــن دنیا برای 

آن دنیاســت، ارزش وقــف بیــان شــده اســت. نســخه ای از وقفنامــه 

آقاحســین برای میرزا رضیا در نســخه شــماره 2570 دانشــگاه )فریم 

58 ـ 60( و نیــز نســخه شــماره 1997 دانشــگاه )فهرســت: 604/8( 

ی نســخه 1997 تهیه  )فریم 165ـ  171[ آمده اســت. متن حاضر از رو

کروشــه  شــده و بــا نســخه 2570 مقابلــه و موارد افــزون یا متفاوت در 

کاماًل غلط  کــه در یک نســخه  افــزوده شــده اســت. عجالتًا مــواردی 

ی »ه« قرار  که »ء« رو گردید. تمام مواردی  تشخیص داده شد حذف 

گرفته بود، به »ـه ی« تبدیل شد. هر دو نسخه از قرن یازدهم و نسخه 

که در زمان حیات خوانســاری  اصل ما در ســال 1083 نوشــته شــده 

است.      

***
که بندگان آقاحسینا به جهت میرزا رضیا نوشته اند  وقفنامچه 

]تحمیدیه و مقدمه[
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین ]بسم اهلل خیر االسماء[

آب و رنگ گلستان سخن پردازی و گلگونه بهارستان معنی طرازی، 

وقــف چهــره ی دالرای شــاهد صمــد ]دالرای حمــد جهــان[ پیرایی 

کــه منظــر رفیع ُنــه فلک، پســت ترین غرفــه ای، از ایــوان ابداع  اســت 

اوســت و کشــور وســیع هفت اقلیــم، کمتریــن قریــه ای از شهرســتان 

اختراع او. 

هیــچ  ســینه ی  درج  در  رازی  مکنــون  گوهــر  کــه  الســرایری  واقــُف 

که به ُمهر خازن وقوف لم یزلیش نرســیده  آفریده ای مخزون نگشــته 

یشــه ی نخــل اندیشــه در قعــر ضمیــر هیــچ  کــه ر و عالــُم الضمایــری 

که مهر جهان تاب مشرق علم ازلیش برو نتابیده.  یده  مخلوقی ندو

که از بیم دورباش انوار قاهــره قهرمان جاللش، نظر تیزرو  شهنشــاهی 

عقل دانشــوران از دورگردان ســرادقات مشــاهده ی جمال است و به 

پشــت گرمی مســکین نوازی مرحمــت بی زوالش، پروانه شکســته بال 
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کام و زبان بپاالید. که به شهد توصیفش  شکرخای الهام دیگری را حّد آن نه 

ه روحانیت طــراز حقیقتش را در کارخانه ی صنع ازل از تاروپود شــعاع خورشــید ذات 
ّ
کــه حل  تقــّدس نــژادی 

احدّیــت بافته انــد، و کســوت هیوالنــی باف صورتش را ســمن اندامان حجله ی ملکوت از دیبــای تجّرد نگار 

خلقت خویش به صد پیرهن نازک تر یافته اند. 

رهنمایــی که بی پرتو مشــاعل عالم افروز هدایتش، ســمند بادپای دانش خضــر در ظلمات حیرت و جهالت 

یا شــکاف عصای  هزار اســکندری می خورده، و بی نظم و نســق، عامل مصلحت آموز شــریعتش، نهنگ در

گاو زّرین سامری می شود.  موسی در شیار زمین  فتنه و ضاللت ]فتنه ی ضاللت[ جفت 

ُبلغــای قحطــان از ریــزه ی خــوان فصاحتــش تمــام چشــم و دل ســیر، و فصحــای عدنــان از شــرم جواهر کان 

بالغتــش، ســراپا معــدن تشــویر؛ طایر وحی مــرغ دســت آموز ]3[ دل غیب بینــش، و برق الهام شــمع بزم افروز 

گر ســبحه ی حصبا در دســت معجز نماش ســبحان اهلل گفته چــه تعّجب! تعّجب  خاطــر حقیقت گزینش، ا

یا در وقت طلوع نّیر ســعادت فزاش  گر آب در یگ بیابان اســت، و ا یاده  از ر که ز کرده  از معجزات بیشــمارش 

]افزایــش[ بــه زمین فرو رفته، چه شــگفت! شــرم از کف دســت گهربارش نمــوده که فــزون ]افزون تر[ از محیط 

ک زدن جیــب بــدر منیر به ایمای بنان براعت اســتهاللی ظاهر بر شــرح صــدر پرنور مؤمنان،  و عّمانســت. چــا

و فرونشــاندن آتشــکده ی فارس در شــب میالد ســعات نشان، اشــاره ی روشــن به اطفاء نائره ی جحیم در روز 

میعاد بر مجرمان،          

آنجا که حضرتش بر مسند قرب قاب قوسین تکیه زده، مقّربان مالء اعلی هزار سر تیر دور ایستاده اند، و آن دم 

که خدمتش ]صدمتش[ به عزم دخول حرم، وصال نعلین از پا کنده، صدرنشــینان عالم باال به پیش دســتی 

کــه چین جبین دلتنگی همدمانش  ی هم افتاده، وســعت ُخلق عظیمش به مرتبه ای  یــش همــه بر رو نگهدار

که نشان نعل نعلین سرهنگان  سرمشق گشادگی به خیابان های جنان داده، و رفعت قدر بلندش در پایه ای 

کیوان نهاده،  آستانش، داغ بندگی بر جبهه ی 

قرن هــا پیــش از وجــود آدم و حوا، ســریر نبّوت بــه گوهر ذات بی مثالــش مزّین، و دوره ها قبــل از حدوث ارض 

و ســما، عرصــه ی خالفت پرتو آفتاب جمالش روشــن. روح االمیــن به دولت مرتبه ی مالزمتــش امیر جمله ی 

کّروبیان.  گرامیش مسجود همه ی  روحانیان، و سالله طین به نسبت سلسله ی 

ی الُقرباش، وسیله ی فتوح، و َمَثُل أهل بیته  فاتحه ی دیوان شــفاعت و خاتمه ی رســاله ی رسالت موّدت ذو

کارخانه ی مشــّیت خویش، عبای عصمت بــه جهت قامت  َکَمثــل ســفینة نوح، قــدرت نامتناهی الهــی در 

دالرای او و آل بی همــال او مهّیــا ســاخته و بــه دســت اراده ی خــود، ردای طهــارت بــر دوش َفلــک ســای او و 

اهل بیــت او انداختــه، تا قیام قیامت سرابســتان امامت وقف اوالدی اوالد اطهار اوســت و شهرســتان والیت 

وات اهلل الملک الرؤوف، مادامت الســور مقّطعة بالحروف، 
َ
ُملــک موروثــی عتــرت اخیار او؛ علیه و علیهم َصل

و اآلیات مخّتمة بالوقوف.

اما بعد
کامــل نصابــان نقــود گنجینه ی دانش و بینش و ســرمایه داران متاع ســفینه آفرینش که بــه رهنمونی تعلیم »یا 

لیٍم« ]صف: 10[ بــه نیک و بد معامالت داَرین 
َ
ُکْم َعلی  ِتجــاَرٍة ُتْنجیُکْم ِمْن َعذاٍب أ

ُّ
ُدل

َ
ذیــَن آَمُنــوا َهْل أ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
أ

پــی برده انــد ]و بــه نفع و ضرر معاوضات نشــأتین وقوف تمام پیدا کرده، چندان که بر گرد ســراپای بندر وجود 

برآمده انــد و طــواف بــر و بحر کشــور هســتی نموده انــد، بر هیچ گونــه تجارتی ظفــر نیافته اند، و رشــته هیچ نحو 

 وجهی از این شـــــهر در حوزه 
فرهنـــــگ و دیـــــن و دانـــــش، 
که میان  »سیاست وقف« بود 
اینهـــــا ارتباط برقـــــرار می کرد. 
و  مدرســـــه  اداره  و  ســـــاختن 
مذهبـــــی  و  دینـــــی  مســـــائل 
مهم تریـــــن مســـــائلی بودنـــــد 
ارتباط داشـــــتند.  با وقف  که 
در زمینه مدرســـــه عـــــالوه بر 
تهیـــــه  آن،  اداره  ســـــاخت، 
کتـــــاب بـــــرای آن، تدریس و 
وقف  از  همه  طالب،  شهریه 
مسائل  درباره  می شد.  اداره 
مذهبـــــی هـــــم عمدتـــــاً اقامه 
عزا بـــــرای امام حســـــین )ع(، 
کمک  آبادکردن حرم امامان و 
به زائـــــران عتبات و رضوی از 
که وقف به آنها  مســـــائلی بود 
تعلق می گرفـــــت. وجوه دیگر 
وقف، مســـــائل عام المنفعه و 
کـــــه آنها نیز بر  اجتماعـــــی بود 
حســـــب نیاز موقوفاتـــــی را به 
خـــــود اختصـــــاص داده بود. 
کتاب  بخـــــش مهمی وقـــــف 
از آن در  هـــــزاران  کـــــه  بـــــود 
اســـــت. منابع معرفی شـــــده 
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معامله ای به دســت نیاورده[ که به عین الیقین مشــاهده نکرده باشــند که در روز بازار رســتخیز که محل رنج 

و خســران معامالت، و هنگام پدیدآمدن فایده و نقصان تجارات اســت، به نقص »َفما َرِبَحْت ِتجاَرُتُهْم َو ما 

کاُنــوا ُمْهَتدیــن « ]بقره: 16[ مقرون اســت و بــه غبن »ذِلَک ُهَو الُخســراُن المبین« مغبون. به غیــر از اینکه متاع 

گرفته اند، صفقًة واحدًة در معرض  یــت  کــه روزی چند از مقّدر ارزاق و آجال به عار مســتعار انفــس و اموال را 

َة« ]توبــه:111[ درآرند و در بیع این بضاعت  َجّنَ
ْ
ُهُم ال

َ
 ل

َ
ّن

َ
ُهــْم ِبأ

َ
ْموال

َ
ْنُفَســُهْم َو أ

َ
ُمْؤِمنیَن أ

ْ
 اهلَل اْشــَترى  ِمَن ال

َ
بیــع »ِإّن

کــرم، به صــد گونه لطف  کــه فــی الحقیقــة ملــک طلق مشــتری اســت، و مع هــذا از غایــت لطف و  مزجــات 

و دلــداری و اضعــاف مضاعــف قیمــت آن خریداری 

می نمایند و ســر مویی مضایقه و مماســکه روا ندارند تا 

که حلول اجل اســت، سرابســتان جنان  بــه یوم میعاد 

کــه ثمــن ایــن مبایعــه ی شــرعیة االرکان اســت، در  را 

ک درآورده، به فــراغ بال در مناظر 
ّ
تحــت تصــّرف و تمل

ُغُرفاِت آِمُنون « منــزل گزینند، و 
ْ
دلگشــای »َو ُهــْم ِفــي ال

بــه اســتراحت تمام بــر چاربالش »َعلــی  ُســُرٍر َمْوُضوَنة« 

]واقعه: 15[ »َعلی  ُسُرٍر ُمَتقاِبلین « ]صافات: 44[ تکیه 

ــُدون ، 
َّ
ــداٌن ُمَخل

ْ
ْیِهــْم ِول

َ
زده، بــزم عشــرت »َیُطــوُف َعل

ٍس ِمْن َمعیــن « ]واقعه: 17، 18[ 
ْ
َکأ باریــَق َو 

َ
ْکــواٍب َو أ

َ
ِبأ

ــذي َصَدَقنــا َوْعَدُه 
َّ
َحْمــُد هلِلَِّ ال

ْ
ــوا ال

ُ
]4[ فروچینــد »َو قال

ْجُر 
َ
ِة َحْیُث َنشــاُء َفِنْعَم أ َجّنَ

ْ
 ِمَن ال

ُ
أ ْرَض َنَتَبــّوَ

َ ْ
َرَثَنــا األ ْو

َ
َو أ

عاِملین « ]زمر: 74[.   
ْ
ال

و زارعــان مــزارع پیش بینــی و حارثــان والیــت عافیــت 

گرد خرمن هدایت توتیای  که  گزینــی[  گزینی ]عاقبت 

دیــده ی بصیــرت ســاخته اند، هــر چنــد در اطــراف و 

کناف »زرُع الدنیا، مزرعُة االخرة« تکاپو نموده اند، و به  ا

ِخَرِة َنِزْد 
ْ

کاَن ُیریُد َحْرَث اآل جهــت تحصیل نمای »َمْن 

کرده، تخم عملی  ُه في  َحْرِثه « ]شــوری: 20[ جســتجو 
َ
ل

کــه در ایــن دهکــده فانــی تواننــد  کــف نیاورده انــد  بــه 

کون و  ی عالــم  کــه ]تــا[ از آفات ارضی و ســماو ِکشــت 

فســاد، مأمون، و از حوادث و ســوانح صیفی و َشــَتوی 

معــاد و معاش مصون بوده باشــد، جز اینکه به دســت 

اخالص، دانه ی انفاق در ُسبل خیرات و طُرق مبّرات 

بکارنــد، و به آب سرچشــمه ی خلــوص نّیت و صفای 

گرمای روز  طوّیت، سرســبز و ســیراب دارند تا به وقــت 

که هنگام  یدن صرصر نفخه ی صور  نشــور، و موســم وز

ِکشته ی امانی  باددادن خرمن اعمال و محل برداشتن 

ٍة 
َ
ُکّلِ ُســْنُبل ْنَبَتْت َســْبَع َســناِبَل في  

َ
ٍة أ َکَمَثِل َحّبَ ُهْم في  َســبیِل اهلِل 

َ
ْموال

َ
ذیَن ُیْنِفُقوَن أ

َّ
یع »َمَثُل ال و آمال اســت، ر

ٍة َو اهلُل ُیضاِعُف ِلَمْن َیشاء« ]بقره: 261[ بردارند و به وسیله آن، در روزگار دراز »خاِلدیَن فیها ما داَمِت  ِماَئُة َحّبَ

کــه در ده روزه حبس این  ْرض « ]هــود: 107[ دام عیــش و کامرانــی و قــرض نشــاط و شــادمانی 
َ ْ
ــماواُت َو األ الّسَ



 اناا یضت تت وت ن د تاوب  ت !ن  سیبف  نت ی مت ووتت یبویت مچب  ی وم

سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر961701397

ی « ]محمد: 15[ دوانــده، و در حالتی که 
ً

ْنهــاٌر ِمــْن َعَســٍل ُمَصّف
َ
و »َو أ

کافــوری رضا از  پیــر نورانــی خرد، از پرده داران خلوت شــعور و شــمع 

ک معّینه  مجلــس افــروزان انجمن حضور بود، شــاهد رقبات و امــال

ک مفّصلــه[ ذیــل را که ملــک یمین  مفّصلــه ]شــاهد اســباب و امــال

تصّرف ]ملک یمینی متصّرف[ وکالی عالیمقدار آن توفیق آثار بود، 

بــه عقد دوام وقــف درآورده، وقفی ]وقف[ صحیح شــرعی، بنیانش 

از قصور فســاد مبّرا و ارکانش از فتور خلل معّرا، خصوصًا رکن اعظم 

کــه عبــارت از موقــوٌف علیه ]اســت[ که بی شــائبه گمــان به صد  آن 

پایــه از بنیان آســمان متین تر اســت، و هزار مرتبه از چــار دیوار ارکان 

کعبــه حقیقــی و دو قبلــه تحقیقــی، دو منــزل  حصین تــر؛ یعنــی دو 

فیض ایزدی و دو محمل رحمت ســرمدی، دو منّور بنای رحمانی، 

ک روبی  دو مقــّدس اســاس روحانی که جاروب شــعاع مهــر وقف خا

یشــه ی[ پرتاب صبح نذر فتیله ی شمع  آســتان است، و رشــته ی ]ر

شبستان:          

]وقف برای حرم امام علی بن ابی طالب علیه السالم[
یه ی  ســماو متبّرکــه  منــّوره ی  مقدســه ی  مطّهــره ی  روضــه ی  یکــی 

اجتبــا،  اقلیــم  پادشــاه  ارتضــا،  ســریر  ســلطان  ملکوتّیــه  عرشــّیه ی 

یای وجود، اّولین مرتبه جامعه ی مراتب غیب  نخســتین موجه ی در

و شــهود، صدرنشــین ایــوان خالفــت، شهســوار میــدان شــجاعت، 

گنجینــه ی ازل ]ازلــی[، خــازن خزینــه ی وافــی  کنــز مخفــی  طلســم 

گوهر مکنون، اسم اعظم إله،  رحمت لم یزل ]یزلی[، درج دربسته ی 

معنــی سربســته ی نقطه ی تحــت باء بســم اهلل، وکیل علــی االطالق 

گنج روان  کم باســتحقاق اقالیم ســبع شــداد،  کارخانه ی ایجاد، حا

طلســم آفرینش، تفســیر و بیان اسم دانش و بینش، صدر مشروحش 

صندوق کتب آســمانی، و قلب مفتوحش مسکن سکینه ی رّبانی، 

فصحــای مکه و یثرب در وصف جاللش اعجمی، و بلغای مشــرق 

کمالــش قایــل بابکمــی، صــرح ممــّرد ســاحت  و مغــرب در نعــت 

یک اندیشــی موّحدان، و  حقیقیتــش بــا لغز نظِر ثابت قدم دیده ی بار

رکن مشّید حصن معرفتش، سرشکسته ی تیشه ی الماس دم نقاب 

اندیشــه ی تیزهوشــی عارفان. بی امر مطاعش، نقش بســتن نطفه در 

گــرم روح در  ارحــام صــورت نپذیــرد و بــی فرمــان الزم االتباعش، دم 

گواه َدر  رمیــم عظــام درنگیرد. دعــوی والیتش را از دســت خیبرگشــا 

آســتین. امامتــش را از خاتم »اّنما ولّیکــم اهلل« نقش صدق بر جبین. 

سررشــته ی امور جنبش و ســکونش از پنجه ی اقتدار عامل طبیعت 

بیــرون و اندیشــه ی وقوف بــر معامالت ظهور و بطونــش از حوصله ی 

طاقت، و  پیر خرد فزون ]افزون[. درودیوار محفل ضمیرش مهر نگار، 

کار. بال وپــر روح االمین  و کوچــه و بــازار کشــور خاطــر منیرش فیــض 

َحْمُد هلِلَِّ 
ْ
وا ال

ُ
ســرای فانی بر ذّمه ی خاطر حزین مانده، بگذارند »َو قال

َغُفوٌر َشُکور«. ]فاطر: 34[
َ
نا ل ّبَ  َر

َ
َحَزَن ِإّن

ْ
ا ال ْذَهَب َعّنَ

َ
ذي أ

َّ
ال

که به انــواع هدایات ازلی و به  کرم و اصحاب هَمم   بنابرایــن اربــاب 

اصناف ســعادات لم یزلــی ارجمندند، پیوســته نصب العین خاطر 

که به قــدر مقــدور در انفــاق انفس و امــوال، به   جــز ایــن نســاخته اند 

واســطه ی ابتغاء وجه ذوالجالل، کمر جهد بر میان بندند و همیشــه 

که مهما َامکن، در  مطمح نظر اندیشــه غیر این نساخته ]نشــناخته[ 

ی به قدم ســعی  صــرف اغراض دنیوی بــه جهت اقتناء ذخایر اخرو

کوشش نمایند.    

]درباره واقف: میرزا رضیا[
چنانچه در این اّیام به مددکاری عنایات رّبانی و رهنمونی توفیقات 

ی القاب، 
ّ
یزدانی، بندگان واالمکان رفیع الشأن، نواب مستطاب معل

اختــر بــرج ســیادت و اجــالل، گوهــر درج دولــت و اقبــال، گلدســته 

شــجره ی  فــرع  مرتضــوی،  بوســتان  نوبــاوه ی  مصطفــوی،  گلســتان 

کامکاری، ُغصن دوحه ی عظمت و شــهریاری،  مبارکه ســلطنت و 

خالصــه ی خانــدان عــّزت و عــال، نقــاوه ی دودمــان رفعــت و اعتال، 

خلُف الصدق سلسله ی فضل و افضال، قّرة العین قبیله ی دانش و 

کمال، جامع خصال رضیه ی روحانی، مستجمع اخالق حمیده ی 

کریــم االبوین تر و از  کــه زاده ی َابر و بحر اســت  گهــر  انســانی؛ از طفــل 

کــه نتیجه ی عقــل و نفــس اســت، نجیب الطرفین تر،  شــخص هنــر 

پیرخرد یکی از کودکان شعورش و مشعل مهر پرتوی از شمع شبستان 

کامــل نصــاب ســعادت آســمانی و تــام الّنصیــب  ضمیــر پرنــورش، 

علمــًا  و  عمــاًل  االمجــاد  بأجــداده  المقتــدی  دوجهانــی،  توفیقــات 

]المحتذی[ ألبیه الّنبیه اسمًا و رسمًا، ذوالنسب الرفیع، و الحسب 

المنیع و الّشــرف البدیع، الموّفق بتوفیقات الملک الّصمد، المؤّید 

 للّســیادة و الّنجابــة  ]و النقابة[ و 
ً
بتأییــدات الفــرد األحد، میرزا رضّیا

الفضیلــة و االفاضــة و الهدایــة و االقبال و االجــالل و الدنیا و الدین 

محّمدـ  الزال غمائم التوفیق علیه هاطلة، و أمطار التأیید علیه نازلة 

کریم ذوالجالل، و اســترضای  رضای جســیم  ـ بمحــض ابتغاء وجه 

]رحیــم[ ایزد متعــال، خالیًا ]خاٍل[ من شــوایب االغــراض الدنیویة، 

یــة، طالــب الرفیــع الدرجات فی  ُمســتجلبًا لفوائــد االعــواض االخرو

َکَعْرِض« الّســموات، راجیًا لنیــل األجر و الجزآء، »َیْوَم  ــٍة َعْرُضها  »َجّنَ

ْت ِمْن َخْیــٍر ُمْحَضرا« ]آل عمــران: 30[ مریدًا 
َ
 َنْفــٍس مــا َعِمل

ُ
ُکّل َتِجــُد 

]مزیدًا[  من فضل رّبه الکریم جزاًء و شــکورًا، خائفًا من بأســه العظیم 

که سلســله  »َیْومــًا َعُبوســًا َقْمَطریــرا« ]انســان: 10[ بــه ]خلوص[ نّیتی 

َســبیال« ]انسان: 18[ 
ْ
ی َسل نســب به مشــرب خالص »َعْینًا فیها ُتَسّمَ

یشــه ی حســب تا سرچشــمه صافی  که ر رســانده، و صفــای طوّیتی 
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بارهــا، در رقعــه کاری نعلیــن مبارکــش بــه کار رفتــه و گیســوی حورالعیــن مکّرر به جهــت پابنــد ُدلدلش قنبر 

گرفتــه، کمنــد خیال به کنگره ی قصر توصیفش نارســا، و نقد ســخن در راســته بازار شــهر تعریفش  از رضــوان 

ناروا، در میدان هّمت طبع واالنژادش غبار پی موری باالنشــین چهره ی مهر و ماه، و از آســتان صفوت خاطر 

گــرد رانده از دور[ صیقل گر آینه ی جبیــن صبحگاه. نقطه ی علم  رِد رنده ای از َدِر او ]هر 
َ
گ قدســی نهــادش هــر 

کــودکان مکتب افادت اوســت، و قــاف قدرت که  کــه محیــط بــه علوی و ســفلی اســت، در تحت بــاء ابجد 

شــامخ تر از عرش و کرســی اســت، در قبضه تصّرف بال وپر صعوه گان چمن والیت اوســت، خیل و حشمت 

گنج ثروت قارون،  کشد، و  که از خرمن احسانش دانه  سلیمان، خیاالت دیده ی ضعیف مور بی برگ ونوایی 

که از ریزه خواران ]ریزه ی خوان[ انعامش در یوزه کند، خورشــید  تعبیر اضغاُث احالم خواب ســودای گدایی 

کافوری روضه مطّهرش، نّص  کســتر عود سوِز مرقد معّطرش، و صبح نورافشــان ته مانده ی شمع  درخشــان خا

کتابت و سّنت بر حّقیت خالفتش دو نوشته مّتفق  گواه معصوم از خطا؛ و  و عصمت در دعوی امامتش دو 

فــظ والمعنــا؛ محّبتــش بر همــه ی کائنات فرض عین و عیــن فرض، و والیتش امانت معروضه بر ســموات 
ّ
الل

و ارض، برهــاُن الموّحدیــن، أمیرالمؤمنیــن، إمام المّتقین، و یعســوب المســلمین، و قائد الغــّر المحّجلین، و 

کّل طالب،  کّل غالب، اســداهلل الغالب، مطلــوب  وصــّی رســول رّب العالمیــن، لیــث بنی غالــب، و غالــب 

ابوالحســنین علــّی بــن ابــی طالب ـ صلــوات اهلل علیــه قضینا ]علیه مــا تناقضــت[ الموجبات بالســوالب، و 

تقابلت المحاسن بالمثالب.    

]وقف برای حرم امام حسین السالم[
ی مزّکی مجتبی، إماُم الثقلین، سلطان الخافقین، گل بوستان رسالت، غنچه ی 

ّ
و دیگری مشهد مقّدس معل

گلســتان والیــت، محرم اســرار خفّیه ی رّبانی، مظهر انوار جلّیه ی یزدانی، ســّید شــباب اهــل الجنة ]جّنت[، 

ســرور ارباب علم و حکمت، عارف معارف کونی و الهی، واقف ســرایر هستی کما هی، خازن کنوز حکمت 

رّب العبــاد، کاشــف رمــوز مبهــم مبــدأ و معاد، رهنمای مســالک ســلوک و وصول، پیشــوای سلســله نفوس و 

عقول، مطالعه ی حاشیه ی جمالش شرح افزای سینه ی رسول.       

مشــاهده ی طلعــت همایونــش فالش ســرمه کش دیده ی بتــول، در تحت قّبــه مبارکه اش، اســتجابت صبح 

کــرده. روزی که  و شــام دســت بــه دعــا بــرآورده و از برکت تربــت طّیبه اش صّحــت، به زاری تمام شــفا طلب 

کروبــه ی آســتان ســدره نشــانش به وجود آمــده، کوران مــادرزاد چشم روشــنی یکدیگر گفته انــد و زمانی که  خا

کرده اند.        کنان سبع شداد یکبارگی وداع آسمان ها  ی زمین هویدا شده، سا ئک پاسبانش بر رو روضه ی مال

که از سر پستان صبح شیر نمکیده، در حلقه ی نوآموزان دبستان نعمت ضمیر مهر مانندش راه  طفل اندیشه 

کنار جویبار مجّره، قد نکشیده، در صف نونهاالن بوستان وقف قدر بلندش بار  که در  نیابد، و نخل حیایی 

ندارد. با وجود ســاحت بســیط ]حریم[ حرمش، مدفن موتی در روضه ی بهشــت برین ســاختن جهل مرکب، 

ک شــفابخش محترمــش، دفتر اطبا باب نشســتن، خــالف قانون عقــل و ادب. جبهه ای که  و در حضــور خــا

ک ســایی ُمهــر تربتش آموخت، به صندلین ماه و مهرش ســر فــرو نمی آید ]نمی یابــد[، و دیده ای که به  بــه خــا

کرد، ُنه قّبه سپهرش در نظر نمی آید ]نمی نماید[.  نظاره ی روضه ی  بارفعتش خو 

تاروپــود فــرش حریمــش حوالــه ی زلــف و گیســوی حورالعیــن، و ُرفــت وروب آســتانه ی عــرش تعظیمــش، در 

یارت مرقدش باالنشین است، طواف کعبه ]طواف  ئکه[ مقّربین. در محفلی که ز ئک ]مال عهده ی بال وپر مال

کــه قــدم زائرانش بر زمین اســت، روح فرشــته به ســیر می رود.  مکــه معظمــه[ بیــرون در می گــردد، و در موقفــی 

گنــاه عالمی پایمال ]پامال[، و به ُیمن شــفاعتش، یمین ســابقین ]ســابقی[ بر ســر  یارتــش،  بــه دســت آویزی ز

اصحاب شــمال، درخت طوبی نهال شــجره ی ســیادتی که از ارض مقّدس صلب مبارکش رسته، و فردوس 



 اناا یضت تت وت ن د تاوب  ت !ن  سیبف  نت ی مت ووتت یبویت مچب  ی وم

سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر981701397

گوشــواره ی عرش رحمن حلقه ی باب  گرد موکب همایونش روشســته،  که از  اعلی لب تشــنه فیض ســاحتی 

غفران ثالث ائمه هدی، خامس آل عبا، قّرة العین رسول ثقلین ]الثقلین[، اباعبداهلل ]ابی عبداهلل[ الحسین ـ 

علیه صلوات اهلل ]7[ رّب المشرقین، ما أردف الخبر ]الحّر[ بالعین و أتبع الصدق بالیمین ]بالمین[ ـ 

]اجرای صیغه وقف[
یــة نافذة بتة  یــًة نافذًة بتًة بتــًة ]ِمن َصَدقة جار دًا، و صدقًة جار

ّ
َوقفــًا صحیحــًا، ]شــرعیا،[ دینیــًا، مؤّبــدًا، مخل

بّینة[ قائمًة علی ُاصولها، مستمرًة علی شرایطها، الیباع، و الیوهب، و الیرهن، و الیورث، و الیغّیر و الیبّدل، 

و الیصــرف و الیحــول، إلــی أن یــرث اهلل األرض، و اّنه ]فهو[ خیــر الوارثین، فی حالة یصّح عنــه جمیع االقاریر 

الشــرعیة، و ینفذ من أمثاله االعترافات الســمعّیة، المّتصف باقصی کمال العقل و الرشــد و البلوغ، و صّحة 

البدن و الطوع و االختیار، و فقدان الکره علیه  واالجبار، 

بعــد از جریــان صیغــه ی شــرعیه عربّیــه ]ماضویــه تاّمــه[ جامعــه شــرایط صّحت و قبــول و نفاذ، معترف شــد 

عالیحضــرت واقــف مذکور، عالمًا بجمیع الجهــات، راغبًا ]مراعیًا[ بجمیع الشــرائط، محال مذکوره را وقف 

کرده، و به تصّرف وقفّیت داده، و اقباض ]اقتباض[ شرعی واقع شده.  نموده، و قطع سلطنت ]ملکیت[ 

ک مذکوره، وقف صحیح است بر مشهدین ]شهرین[ مذبوَرین، و سایر مصارف، و بالکلیه  پس بنابراین، امال

گر کسی به خالف این ادعا نماید، باطل و عاطل، و از درجه ی اعتبار  ملکّیت مشاٌرالیه از او زایل شده. پس ا

ُه َبْعَد ما 
َ
ل

َ
ســاقط خواهد بود، و به مقتضای قواعد شــرع شــریف فاســد و غیر محکوم به ]غیر محکم[ » َفَمْن َبّد

 اهلَل َسمیٌع َعلیم « ]بقره: 181[. و الّسالم علی من اّتبع الهدی.
َ

وَنُه ِإّن
ُ
ل ذیَن ُیَبّدِ

َّ
ی ال

َ
ما ِإْثُمُه َعل

َ
َسِمَعُه َفِإّن

]ترقیمه[
تمام شــد خســرو شــیرین وحشــی ]رســاله پیــش از ایــن وقفنامه در ایــن مجموعــه[، و وقفنامچــه عالیجناب 

افضل العلماء آقا حســیناء خنســاری ]خوانســاری[، فی یوم یکشنبه هشتم شــهر رجب المرجب سنه 1083 

کابر مالذی شهریاریـ  طّول اهلل  در دارالســلطنه اصفهان، حّرســه اهلل تعالی عن طوارق الحدثان، در حجره ی ا

عمره و رفع شانه العزیز.

چــون بیکار بودیم، لهذا به رســم مشــغلت، به جهت اعــّزی محبوب القلوبی، نوباوه ی بوســتان آدمیت و گل 

حدیقــه مردمیــت، محــب علــی بیــگ ابــن کلب علــی بیگ مرقــوم قلم شکســته رقم گردیــد، علی یــد العبد 

الضعیــف المحتــاج الــی رحمة رّب الغنی حیدری ابن آقا ســلطان حســین محمودی محمــدی. اللهم اغفر 

لهما!


