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نسخه خوانی 12
رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب دوازدهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان
نســخهخوانــی،متــنچنــدنســخهرامــوردمداقــهقــرار دادهاســت.ایــنمتــونبدیــنشــرحانــد:
•شعری از «مشتری» در تعریف قم و مدح حضرت معصومه علیها السالم
•مادهتاریخ مسجد گلشن استرآباد از 1249ق
•کتابهای وقفی از قزوین بیرون نرود
•چند یادداشت تاریخی از یک مجموعه تاریخی باارزش از قرن دهم
•چند یادداشت پشت نسخهای درباره زلزله
•شمارش دقیق اسبان دربار شاه عباس دوم
•در قرن دهم سا کنان سرزمین عثمانی درباره آخرالزمان چطور میاندیشیدند؟
•خرید کتاب نهایة ابن اثیر در سال  1084به قیمت دو هزار و پانصد دینار
•وقفنامــه ســلطانی بــرای شــرح اصــول کافــی از کتــب موقوفــه مدرســه چهاربــاغ
اصفهــان
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.
قراءات يف املخطوطات ()12

رسول جعفر يان

ّ
ّ
يقــدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل  -الــذي ميثــل احللقــة الثانيــة عشــرة مــن
َ
عدد من النسخ مع مالحظاته
سلسلة مقاالته عن املخطوطات  -نصوص ٍ
ّ
النقدية علهيا.
والنصوص هي:
 - 1أبيــات شــعر ّية للشــاعر (مشــتري) يف بيــان فضائــل مدينــة قــم ومــدح
ّ
السيدة املعصومة علهيا السالم.
ّ
 - 2مادة تار يخ مســجد گلشــن يف مدينة أســترآباد الذي يعود تار خيه لسنة

 1249هـ .
ّ
الوقفية اليت ال جيوز إخراجها من مدينة قزو ين.
 - 3الكتب
خيية ّ
خيية من إحدى املجموعــات التار ّ
 - 4بعــض اخلواطــر التار ّ
القيمة من
القرن العاشر.
ّ
اخللفيــة مــن إحــدى املخطوطــات
 - 5بعــض املالحظــات يف الصفحــات
حول الزلزلة.
 - 6اإلحصاء الدقيق خليول بالط الشاه ّ
عباس الثاين.
ّ
 - 7مــا هــي ّ
العثمانية يف القرن العاشــر حول
تصــورات القاطنني يف البلدان
فترة آخر الزمان ؟
 - 8شــراء كتــاب الهنايــة البــن األثير بقيمة ألفان ومخســمائة دينار يف ســنة
.1084
ُ
ّ
 - 9وثيقة وقف ســلطانية لكتاب شــرح أصول الكايف أحد الكتب املوقوفة
يف مدرسة چهار باغ مبدينة أصفهان.
ّ
األساسية :مطالعة املخطوطات ،املخطوطة ،قراءة النصوص.
املفردات
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)Skimming Manuscript (12
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the twelfth article of a series of publications titled “Skimming Manuscripts”,
the author has scrutinized the texts of several manuscripts. These texts are as follow:
•One of Maserri’s poems which is in praise of Qom
and Hazrat-e Ma’sumeh
•A Chronogram of Golshan Mosque in Estarābād,
left from 1249 AH.
•Endowed books should not go out of Qazvin.
•Some valuable notes from a precious historical
collection left from 10th century.
•Some notes about earthquake, written behind the
manuscripts.
•The precise counting of the horses of the court of
Shah Abbas II
•How did the inhabitants of the Ottoman lands
?think of the Apocalypse in the 10th century
•Purchasing Ibn Athīr’s Nahāyat for two thousands
and five hundred dinars in 1084 AH.
•Soltāni’s Waqf-nāme for Sharh-e Osool-e Kāfi, one
of the endowed books in Chahār Bāq School in
Isfahan.
Key words: Skimming manuscripts, manuscript,
reading the texts.
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نسخه خوانی 12
شعری از «مشتری» در تعریف قم و مدح حضرت
معصومه(علیها السالم)

رسول جعفریان

گویی سرشــــــــــته ُمشــــــــــک ختـــ ـ ـ ــن در هوای قم

ّ
خــــــــــر ِم شــــــــــادیفزای قم
خوشــــــــــا هــــــــــوای
از بهــــــــــر بــــــــــاردادن خیــــــــــل ملــــــــــک ز عرش

تسـ ـ ـ ـ ــرای قم
جبریل حاجب اســــــــــت به دول 

مگر بــــــــــه چشــــــــــم دل نظری کن کــــــــــه بنگری

عــــــــــرش خــــــــــدای در حــــــــــرم کبر یـ ـ ـ ـ ــای قم

در بــــــــــاغ خلــــــــــد فخــــــــــر کنــــــــــد آدم صفــــــــــی

از خوبــــــــــی و طــــــــــراوت و لطـــــــ ــف و صفای قم

دو مشــــــــــهد مقــــــــــدس و قــــــــــم نــــــــــور واحدند

جانــــــــــم فدای مشــــــــــهد بــــــــــاد و فـ ـ ـ ـ ــدای قم

چون قم حریــــــــــم بانوی حوران جنت اســــــــــت

زان رو بــــــــــود چــــــــــو گلشــــــــــن مینو لقـ ـ ـ ـ ــای قم

خواهی شــــــــــود فصیح زبانت به نظــــــــــم و نثر

ای مشــــــــــتری بگــــــــــوی مدیــــــــــح و ثنـ ـ ـ ـ ــای قم

مادهتاریخ مسجد گلشن استرآباد از 1249ق
مثـال مسـجد اقصـی کـه در آفـاق مشـهور اسـت

ز خوبی شــــــــــهره ایام شــــــــــد این مسجد گلشن

تعالــــــــــیاهلل از آن ایوان او کــــــــــز رفعت طاقش

قریــن بــا چــرخ ازر قفــام شــد ایــن مســجد گلشــن

چو بیتاهلل امــــــــــام رکن شــــــــــرع و کعبه دین را

مقام سجده و احرام شــــــــــد این مسجد گلشن

پی تاریخــــــــــش از طبع درافشــــــــــان نادری گفتا

چو کعبه قبله اسالم شد این مسجد گلشن 1249
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یک رأس االغ هم مرحمت نکردید!
حجة االسالما ،شریعتمدار ،قبله االناما ،قربانت شوم
بعد از طی دعا گویی و رســم عبودیت کیش عرض میشــود که ســابق بر این ،عریضهای مشتمل بر آنکه یک
رأس االغ محبــت فرماییــد که در عتبات عتبه بوســی نماییم و به دعاگویی حضرت ولی النعمیام مشــغول
باشــم ،مرحمتی نشــد .حال که اول زمســتان است ،یک طرف برودت هوا و بیلحاف و هیمه و سوخت یک
طرف ،گرســنگی خود و عیال و بیپولی یک طرف ،ضعف پیری و کوری .ما همیشــه نمکپرورده حضرت
مرحوم اعلی اهلل مقامه بودیم ،ســیاه و ثبت داشــتیم .شــما هیچ ما را نمیشناسید .خداوند میداند که دیگر
هیچ قوت و قدرتی ندارم از هر باب زیاد[...زحمت؟] نه و السالم
و ایــن عریضه ،عریضه ســیم اســت و شــما هیچ متحمل نشــدهاید .اگر چنانچــه میفرمایید خــودم ندارم به
کسی محول بفرمایید.
(بعد از سطر دوم ،بین دو سطر آمده :سید صادق ولد آقا سیدمحمد دروازه نوی)
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کتابهای وقفی از قزوین بیرون نرود
وقفنامــه زیــر روی نســخهای از صومیــه شــیخ بهاءالدیــن و ترجمه الصلــوة مالعلی گیالنی به عربی نوشــته
شده است .بر اساس این شرح ،حاجی محمد زمان در حین مراجعت از مکه آثارش را وقف کرده و برادرش
ً
حاجــی محمدرحیــم کــه محتمــا همــراه او بوده بــر این امر گواهــی داده و والده او شــهربانو خانم و همســرش
زیبندهبیگــم کــه تنهــا وارثش بودهاند ،این گواهــی کردهاند .به این ترتیب کتابها وقف شــده ،برادر واقف و
ابن عم او متولی شده و مقرر شده است تا کتابها از قزوین بیرون نرفته و برای بیش از شش ماه نیز به امانت
داده نشود ،مگر باز متولی اجازه دهد .وقفنامه از سال  1111هجری است.

هو الواقف بالضمایر و السرایر

غــرض از تســوید چهــره ایــن بیــاض آنکه چون ّ
عــزت و مکرمت شــعار توفیــق آثار ،حــاج الحرمین الشــریفین
ّ
حاجــی محمدرحیم ،ولد مغفرتمــآب حاجی محمدصالح تاجر قزوینی مدعی بود که برادرم مرحمت پناه
حاجی محمدزمان در حین مراجعت از سفر خیراثر مکه معظمه ـ زادها اهلل شرفا و تعظیما ـ کتب خود را که از
ً
َ
آن جمله این مجلد اســت ،و عدد و تفصیلش در نوشــتهای علی ِحده مشــروحا قلمی گردیده ،وقف نموده،
ً
فبنــاء علیــه و رعایــة لغایــة االحتیاط ،والدهاش عصمت نســا خدارت دســتگاه شــهربانو خانــم ،و زوجهاش
عفت مآب محترمه مخدره زیبنده بیگم نیز که وارث شــرعی مغفور مذکورند ،الغیر ،تنفیذ و امضاّ ،
وقفیت
همگــی نمودنــد؛ مشــروط بر آنکه تولیت آنها با حاجی مشــارالیه و بــا ابن عمش ،حمیده اطــوار تأیید آثار زائر
بیتاهلل الحرام و الرکن و المقام حاجی محمد رفیع ،و بعدهما با ارشد اوالد ذکور ایشان بوده باشد.
و متولیــان کســی را کــه امیــن و محل اعتماد و ّمتصف به صفت صالح و ســداد داننــد ،از جانب خود نایب
ضابــط کتــب موقوفــه گرداننــد که به هر کــس دهد ،قبض مدت شــش ماه بگیرد ،و شــرط نماید کــه زیاده بر
آنقدر نگاه ندارند مگر به اذن [متولی] و اگر پیش از مدت مذکوره مهمسازی کرده باشند قبض خود را گرفته
تسلیم نمایند.
و از دارالسلطنه قزوین که بلد واقف است ـ طاب ثراه ـ بیرون نبرند.
و در حضانتش کمال احتیاط مرعی دارند.
و ثواب آن را به روح با فتوح واقف مبرور مزبور هدیه نمایند.
و خالف شرط وقف به عمل نیاورند.
وقفــا صحیحــا دائمــا موبدا بحیــث الیباع و الیوهب و الیورث الــی ان یرث اهلل االرض و مــن علیها و هو خیر
ّ
ّ
فانما ُ
اثمه علی الذین یبدلونه،
الوارثین .فمن بدله بعد ما سمعه
و کان ذلک اواسط شهر شعبان المعظم من شهورسنة احد عشر و مائة و الف الهجریة سنة .1111

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

171

89

(یناوخ هخسن ن

90

171

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

(یناوخ هخسن ن


تاریخی
چند یادداشت
از یک مجموعه تاریخی باارزش از قرن دهم

یادداشت یک دیوار نوشته از قرن ششم ،در نیمه اول قرن دهم:
در نبش طاق مسجد جامع قدیم نخشب این بیت را نوشتهاند:
کلک فلک چو پانصد و هفتاد و یک نوشــــــــــت

تاریخ ســــــــــال هجــــــــــرت خورشـ ـ ـ ـ ــید انبیاء

زلزله کاشان در سهشنبه  25ذی قعده 1192

ً
یادداشت مهم ذیل در پشت یک نسخه خطی آمده است( :تصویر آن را ذیال مالحظه فرمایید).
به تاریخ قریب به صبح سهشنبه  25شهر ذیالقعدةالحرام من شهور سنه  1192در بلده کاشان زلزله عظیمه
واقع شــد با بعضی از توابع آن و عمارت درســت کم ماند و قریب به دوازدههزار کس هال ک شــدند و غرایب و

عجایب بســیار به ظهور آمد ،و غربائی که در آنجا بودند بر ســبیل عبور کمتر هال ک شــدند و توابع آن نیز اشــد
بود.
تاریخی به خاطر رسیده از برای زلزله مزبوره« :زلزلة عظیمة».
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تاریخ قتل عام بلد نسف که ترکمان عراق که شاه اسماعیل فرستاده بود سنه 918

تاریخ فوت سلطان حسین میرزا ـ نور مرقده ـ در خراسان روی امنیت نماند»  911تاریخ فوت امیر علیشیر
علیه الرحمه «جنت جنت» 906
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چند یادداشت پشت نسخهای درباره زلزله
زلزله در کلیجان ساری در سال 1314
از قــدرت کاملــه قادر متعال ،لیله هشــتم محرمالحرام مطابق با ســنه هزار و ســیصد و پنجــاه و چهار هجری
نبوی ،آفت ارضی زلزله شــدیدی در والیات مازندران ظاهر شــد ،به طور شــدت ،به نوعی که در اثر زلزله تمام
دهــات طــرف کلیجان رســتاق خراب نمود و خانهها خراب و مــردم و زنها و اطفال زیر آوار رفتند ،و به همین
ً
نوع در دهات اطراف چهاردانگه تقریبا حدود هزار و پانصد نفر از زن و مرد و اطفال در محال کلیجان رستاق
و چهاردانگه زیر آوار رفتند .تاریخ آمدن زلزله شدیده تاریخ فوق (1314[ )1354ش] ولی تا حالالتحریر این
زلزله همان طور ادامه دارد ،ولی به طور سابق شدت نیست.
تحریرا بتاریخ  24شهر جمادی االولی  1354هزار و سیصد و پنجاه و چهار تمام شد.

ختــم کتابــت این نســخه از تهذیب در وقتی که (در ســال  1206یا  )1260از خــوف زلزله در صحرا بوده
است:
فقیــر الحقیــر اقــل العباد مذنب العاصی ایــن کاتب بیمقدار این نســخه را از خوف زلزلــه در صحرا در پیش
آفتاب نوشــته اســت .هر گاه معهود! فراموش شــده باشــد ،قلم عفو بر جرم فقیرم! بکشــند .ملتمس از برادران
ایمانــی آن اســت هــر گاه بــه احادیــث ایــن کتاب مشــرف شــوند ،ایــن فقیر عاصــی را بحمــدهلل یــاد فرمایند.
میرزاعلی اشرف تاریخ زلزله ...
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شمارش دقیق اسبان دربار شاه عباس دوم
به مناسبت دیدن برخی از فرسنامهها ،نسخهای از دوره صفوی (فرسنامه ،نسخه مجلس )16901 :دیدم که
از آغاز ناقص بود ،اما حدسم از خاتمه این است که کتاب زاد الراکب و توضیح المراتب بوده و مباحث آن
هم طبق معمول درباره اســب و بیمار یها و راههای عالج اســت و مسائل دیگر .خاتمۀ رساله برای شناخت
دوره صفــوی یکــی دو نکتــه جالــب داشــت .این نکتههــا مربوط بــه تعداد اســبها و مادیانهــای موجود در
اصطبــل شــاهی بــود .معاالســف آن قــدر این متن پرغلط اســت که مجبور شــدم برخــی از مــوارد را تصحیح
قیاسی کنم تا بشود چیزی از آن فهمید .این نسخه بر اساس همین خاتمه مربوط به سال  1066از دوره عباس
دوم ( 1052ـ  )1077اســت .نکته جالب این اســت که وقتی ســال  1066را می آورد ،قید میکند که مصادف
است با «سال یک صد و شصت و یک شاهی صفوی».
وی در مقدمه اشــاره به گذشــتهها دارد که ســاطین و حتی ســلیمان اســب زیادی نداشــتند ،اما اکنون ...
تعداد اســبان زیاد اســت .به جز تعدادی که شــمرده ،به برخی از مســائل اداره آنها ،ضبط و ثبت دقیق تعداد
اسبان در دفاتر مستوفیان نیز اشاره کرده است .در هر حال نکتهای جالب است .چندین کلمه از این چند
صفحه قابل خواندن نبود که باید مرا ببخشید .این شما و این هم این متن:

خاتمه در بیان مجملی از اسبان پادشاه و ذکر دیگر  ...در مقدمه  ...تحصیل زاد الراکب و تفصیل المراتب
رقمزد کلکبنیان شد و پیشینیان در این فن تألیفها نمودهاند ،و در شرح نتاج زاد الراکب ،و کمیت خامه را
به هر سو دوانیده و سخنها نگاشتهاند ،همان در ازمنه سابقه که عالم  ...به معموری نگرفتهاند ،اگر بر سبیل
ندرت در قبیلهای از قبایل عرب اســبی یافت می شــد ،هر طرف از اوصاف شــمایلش داســتانها پرداخته ،و
بسا که به پیروی امانتداران روایت اینگونه اختالف بر چهره آن سخنان میکشیده.
[الحال] المنت هلل از شــگفتیها به درجه اعال رســیده ،و همتای بلند گرفته ،عقول و اوهام را ســر ستایش این
قســم امــور نیســت .آن روز خیــل اســبان حضرت ســلیمان را به کثرت میســتودند که بعد از قصــه فوت نماز
موازی یک صد رأس بودهاند.
امروز در جمع اســبان پادشــاهی بعد از آنکه ســه عشــرات الوف و مأه الوف بخرج رفته باشد ،هنوز بقایای آن
در اطراف عالم منتشــر اســت .باری ،بنا بر پیروی بیشــتر و آن الزم شــد از ایلخیان سرکار خاصه شریفه که هر
یک چون مرغ ،نامه خویش تا زاد الراکب بر بال پرواز دارد ،مجملی به کمند تحریر آید.
از آنچــه مادیــان کامــل و غیــره کــه محــال مناســب از ممالک محروســه بــه ضبط ایلخیــان و ســرکردگی امیر
آخورباشی صحرا مقرر است ،موافق عرض یونت ئیل از قرار نوشته کتاب و تصدیق مستوفی ارباب تحاویل،
بعــد از وضــع آنچه انعام داده شــده ،بیســت و نه هــزار و هفصد و هفتاد و یــک رأس [ 29771هزار] ،و آنچه از
ابتــدای یونــت ائیــل تا انتهای بیچــی ئیل به وقوف امیر آخورباشــی جلو و تصدیق ســرکردگان از اســاکر [کذا]
و قورچیــان و غالمــان و تفنــگ چیــان و توپچیــان و عمله بیوتات و ارباب قلم و ســایر اســاکر [کــذا] منصوره و
مالزمان از مقربان و آقایان و اطبا و منجمان و شعرا و ندماء و ارباب طرب سیزده شده ،موافق تصدیق دفتر،
بیست و یک هزار و هشتصد و نود و هشت رأس [ 21898هزار].
آنچه بالفعل که ایام اقامتســت و احتمال ســفر و حرکتی نمیرود ،و در اصطبل خاصه حاضر اســت ،از قرار
نوشــتۀ مشــرف اصطبل ،به تاریخ شهر رجبالمرجب سنه  1066هجری مطابق سال یکصد و شصت و یک
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شاهی صفوی موافق تخاقوئیل ،و آنچه به جهت چهارپایان و مرغان در کل طول و عرض ممالک ده به ده و
منزل به منزل مهیا و آماده می باشد ،و قیمت و خرج آنها از تحویل وزراء و عمال حجال [کذا] داده می شود،
چون نســخۀ منقحه از آن به دفترخانه همایون نمی رســد ،و هر چه در محل باشــد به جناب عامل آن محل
در دفاتر متعدده مشخص می شود ،زبان خامه از شماره آن عاجز است .و همچنین نتاجی که بعد از عرض
بهم رسیده تا حال سال چهارم است ،و یحتمل که از اصل بیشتر شده باشد .تمت و السالم.

در قرن دهم سا کنان سرزمین عثمانی درباره آخرالزمان
چطور میاندیشیدند؟
رسالهای درباره دولت عثمانی و جنگ و نبرد آنان با صفویان و قزلباشها در دست است که به عهد سلطان
سلیمان ( 926ـ )974نوشته شده است .خالصهای از محتوای این رساله در صفحه اول توسط خوانندهای
درج شــده اســت .از این خالصه میتوان اهمیت این کتاب را از یک طرف و درک افکار و اندیش ـههای رایج
در آن دوره را درک کرد .به نظرم خالصه بسیار عالی است.
در این کتاب آمده اســت که مهدی هفت ســال قبل از دجال ظهور میکند و دجال در ســر ســال هزار ()1000
یا هزار و صد ( )1100خروج میکند .قول دوم بر قول اول ترجیح دارد .در این کتاب ثابت میشود که قیامت،
حتما قبل از سال هزار نخواهد بود و بعد از سال هزار به مقدار  300سال خواهد بود ،اما به  500سال نخواهد
رسید .در این کتاب بیان حدیثی خواهد بود که داللت میکند بر اینکه پادشاهانی از نسل بنیعثمان ظهور
کرده ،در آخر الزمان صاحب تمام زمین خواهند شــد .آنها ـ در آن وقت ،یعنی آخر الزمان ـ  150ســال در زمین
باقی خواهند ماند.
در این کتاب شرح داده شده است که خداوند سلطان سلیمان را بر قزلباش و دیار عجم پیروز کرده ،بر آنها
غلبه داده و شــوکت رافضه را از میان خواهد برد .در این کتاب کفر قزلباش و هر کســی که بر باور آنها باشــد
ثابت شده و درباره وجوب جنگ با قزلباش و پیروان آنها سخن گفته شده است .اینکه جنگ با آنان بهترین
عمــل و فریضــه عینــی اســت .در این کتاب از وجوب جنگ با هر کســی کــه قزلباش را یاری میکند ســخن
گفته شده و به رد رافضه و باطلکردن عقاید آنان پرداخته شده است .در این کتاب درباره پاداش بزرگی که
ً
خداوند برای گروه بنیعثمان مخصوصا سلطان سلیمان و دولت او مانند وزیر اعظم ابراهیم ـ کسی که همه
عقال اتفاق بر ســیرت نیکوی او و تدبیرش دارند ـ در نظر گرفته یاد شــده اســت .نیز از لزوم اطاعت از ســلطان
سلیمان از سوی همه پادشاهان روی زمین و جز آنها یاد شده و درباره ستایش بنیعثمان و پیروان آن سخن
به میان آمده است.

96

171

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

(یناوخ هخسن ن

خرید کتاب نهایه ابن اثیر در سال  1084به قیمت دو
هزار و پانصد دینار
یادداشــت پشــت نســخهای زیر از کتاب «النهایه فی غریب الحدیث و االثار» از ابن کثیر که به شــماره 1590
در کتابخانه مجلس نگهداری میشود آمده است .کتاب در اختیار شخصی بوده که نویسنده این خط به
او ارادات داشته و او را «مرحوم مغفور خدایگانی ام» یاد کرده است .در مرحله بعد کتاب یادشده به ارث به
«مرحوم میرزامحمد معصوم» فرزند آن شخص رسیده است .علیالقاعده وی زود درگذشته و مادرش کتاب
را بــرای ادای دیــون خــود به معرض فروش نهاده اســت .قیمت پا ک شــده ،اما به یمن دقت یکی از دوســتان
چنین خوانده شــد «دو هزار و پانصد دینار» .نویســنده ما که خود را فدوی قدیمی این سلســله جلیله معرفی
کرده در ســنه  1084آن را خریداری کرده اســت .البته زیر عدد  ،4عدد  5هم نوشــته شــده اســت .در همین
صفحه یادداشت بلندی بوده که روی آن کاغذی چسبانده شده است ،اما باالی آن این نکته به عربی آمده
اســت که قد اشــتریناه فی بلدة کرمان شــاه ســنه  1130فی العالم الذی حجینا فیه  . ...با فاصله کنار آن به
ســیاق آمده اســت :قیمت بیســت تومان  . ...محتمل اســت که مربوط به دوره های بعد باشــد که یا قیمت
کتاب افزایش یافته یا ارزش پول کم شده است.
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اهلل تعالی
هو
بعد از آنی که از مرحوم مغفور مبرور خدایگانی ام ـ کساه ثوب بمغفرته بحرمت النبی و اهل بیته ـ کتاب مزبور
به مرحوم میرزامحمد معصوم خلف مرحمت پناه معز[ی] الیه حسب االرث الشرعی انتقال یافته بود ،و بعد
ازو به والده مخدره ستیرهاش به جهت اداء دیون خود به معرض مبایعه در آوردند و اهل خبرت به مبلغ [دو
هزار و پانصد دینار قیمة گذاردند] .فقیر حقیر بنده فدوی قدیمی این سلسله جلیله به مبلغ مذکور از عفیفه
مومی الیها خرید ،مجمال نوبت عاریت رسید به ما .و کان ذلک شهر محرم الحرام سنه .1084

وقفنامه سلطانی برای شرح اصول کافی از کتب
موقوفه مدرسه چهارباغ اصفهان
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متن زیر وقفنامهای است که برای کتاب شرح اصول کافی که در سال  1120برای کتابخانه مدرسه چهارباغ
نوشــته شــده اســت .زمانی که این مدرســه آماده بازگشــایی شــد ،شــاه ســلطان حســین کتابهایی را برای آن
وقف کرد که پشــت هر یک از آنها وقفنامه ای نوشــته شــده است .معاالسف 15 ،سال پس از این اصفهان
بــه دســت افغانــان گرفتــار آمــد و این کتابخانه هم دچار مشــکل شــد کــه شــرح آن را باید اهل فن بنویســند.
ً
کتابهــای کتابخانــه مزبــور یا بخشــی از آن به دالیلی بــه تهران منتقل شــده و اخیرا به کتابخانــه ملی رفت!
شاید این برخالف وقف صریح آنها برای مدرسه چهار باغ بود.
ً
عجالتا نمونهای از وقفنامه نوشتهشده بر روی این کتابها در اینجا درج می شود .به جز توضیحات کلی
مربوط به وقف ،شرایط حفظ کتاب ،امانت آن و جنبه های دیگر از قبیل امکان خروج از شهر یا مسائل دیگر
در داخل این وقفنامه آمده است.
هر چه هســت یک وقفنامه ســلطانی و از نظر خط و شــیوه نگارش بســیار زیبا و قابل شرح و بسط است .در
مواردی به جای اهلل ،فاصلهای گذاشته شده و یک خط قرمز مورب از پایین به باال کشیده شده است .آیات
نیز به رنگ طالیی و برخی از کلمات از جمله نام شاه به رنگ قرمز نوشته شده است.
در بــاالی صفحــه اول آهلل ،الــه ،الهــی ،محمدمصطفــی ،چهــارده معصــوم و صاحبالزمــان آمده اســت .در
انتهای آن مهر شاه سلطان حسین هم زده شده که عالی است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حمــدی کــه واقفان اســرار ملک و ملکــوت ،و ثنایی که عارفــان معالم قدس و جبروت گــزارش آن را دیباچه
صحایف معرفت و دانایی دانند و ادای آن را مقدمه کتاب فهم و شناســایی خوانند ،خداوند عالم الغیوب
ُ َ
را رواست که آیات وحدت ذات بیچون و آثار قدرت کامله از قیاس بیرون را به بنان قلم کن ف َیکون بر اوراق
لیــل و نهــار و صفحــات اجــزای روزگار تحریر و بیان فرمود تــا طالبان علوم ربانی و جوینــدگان معارف ایمانی
به کنوز حقایق دانشــوری و رموز دقایق هنرپروری راه برده ،عالم احکام کتابهای آســمانی و کاشــف اســتار از
وجوه الفاظ و معانی گردند،
و رســایل صلوات تامات و مجموعه های تســلیمات نامیات وقف مسکن رسول مبین و صاحب مقام امین
و اوصیای گزین و اوالد معصومین او ـ صلوات اهلل علیهم اجمعین ـ را شــاید که به تعلیم اصول و فروع دین و
ارشــاد به حق الیقین صاحبان مدارک و افهام و ســالکان مســالک پیروی ائمه انام را به منتهی المطلب فوز
ابدی و حیات القلوب ســعادت ســرمدی رســانیدند و به هدایت کافیه و داللت وافیه ســبق خوانان مدرســه
ایجاد و وظیفه خواران زاد معاد را قابل مراتب عالیه ایمان و ساکن حجرات بهشت جاویدان گردانیدند.
امــا بعــد؛ کشــاف مضامین صدق مفاد شــرح ایــن مقاصد خیر بنیاد اســت کــه چون نــواب کامیاب خالیق
مــآب ،شاهنشــاه دیــن پنــاه ،ظل المنصــور المویــد من عنــد اهلل ،بانی مبانی شــریعت پــروری ،مشـ ّـید ازکان
معدلــت گســتری ،باســط بســاط عــدل و داد ،ماحــی آیات جــور و بیداد ،بنده خا کســار آســتان ســید انبیا،
چا کر دربار ســرور اولیا و اصفیا ،خادم عتبات ائمه اثنی عشــر ،مروج ســنن سنیه حضرت خیر البشر ـ علیهم
صلــوات اهلل الملــک اال کبــر ـ واســطه نظام لیالی و ایام ،شــیرازه اوراق شــهور و اعــوام ،گردو نرفعتی که عنوان
ّ
ّ
اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشــاء» ّ
مطرز و موشــح
منشــور باهرالنور شــهریاریش به طغرای غرای «قل
اســت ،آسمانشــوکتی که دیباچه فرمان فرمانفرمایی و جهانداریش به ســرلوح زیبای «و اتیناه ُملکا عظیما»
ّ
مزیــن و منقــش اســت ،صاحب نســب بزرگــوار نبوی ،فایز حســب با اعتبار علوی ،پشــت و پنــاه اهل ایمان،

مظهر آثار لطف و احســان ،ســلطان ســاطین زمان ،پادشــاه پادشاه نشان ،السلطان بن الســلطان و الخاقان
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ّ
بن الخاقان ابوالمظفر ابوالمنصور شاه سلطان حسین الصفوی الموسوی الحسینی بهادرخان ـ مد اهلل تعالی
ظالل معدلته علی مفارق االنام و جعل دولته متصلة بدولة المهدی ـ علیه الصلوة والســلم ـ پیوســته انتشــار
قواعد علوم دین مبین و اشــتهار شــعایر شــرایع ملت مســتبین حضرت سیدالمرســلین علیه افضل صلوات
ّ
المصلیــن و تکثیــر علمــای دیــن دار و ترفیــه طالبان علوم ســعادت مدار و تهیئه اســباب تحصیــل و تمهید
مایحتــاج تکمیــل آن قــوم نبیل را منظور نظر انــور کیمیا اثر و مرکوز ضمیر منیر حق پرور عدالت گســتر نموده،
و از خالــص مال حالل مدرســه عدیم المثال در جنب چهارباغ دارالســلطنه اصفهــان ـ صانها اهلل تعالی عن
طوارق الحدثان ـ به جهت سکنی و مأوای ایشان ،احداث و بنا فرموده اند و به فضل خالق انام آن نیکو مقام
رتبه اتمام یافته ،لهذا از جمله تهیئه اســباب تحصیل آن فریق توفیق نشــان ،که تیســیر آنها منظور آن خســرو
اهل زمان اســت ،این مجلد از «شــرح کتاب کافی» را با ســایر کتبی که در ظهر هر یک وقفیه به همین شــرح
مرقوم گردیده است ،قربة الی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته ،وقف صحیح الزم مؤبد شرعی و حبس صریح جازم
ّ
مخلد ملی نمودند.
ّ
بر شیعیان اثنی عشریه ـ کثرهم اهلل تعالی بین البریة ـ به این نهج که همیشه در ضبط و تحویل کتابداری که
به جهت مدرســه مبارکه مزبوره تعیین می شــود بوده ،هر یک از طلبه عظام ســکنه مدرسه مذکوره که محتاج
به آنها باشند ،به تجویز ّ
مدرس مدرسه مزبوره بگیرند و به قدر احتیاج نگاه داشته از آن منتفع شوند ،و زیاده
از قدر احتیاج نگاه ندارند.
و اگر کسی از شیعیان غیر ساکنین آن مدرسه محتاج به آنها باشد و خواهد ،بعد از تجویز ّ
مدرس قبض به مهر
مدرس به کتابدار مذکور ســپارد و کتاب را گرفته ،به قدر احتیاج نزد خود نگاه داشــته از دارالســلطنه اصفهان
بیرون نبرد .و اگر مدرس خاطر به او جمع ننماید و مناسب داند ،رهن از او گرفته کتاب را به او دهد.
و هــر یــک از کتــب مزبــوره که بردن آن به مشــاهد مشــرفه به جهت ز یــارات و ســایر اعمال مرغوبــه و عبادات
مناســب باشــد ،اگر کســی خواهد و محل اعتماد مدرس باشــد یا رهن دهد ،بعد از تجویز ّ
مدرس و قبض به
مهــر او ،جایــز اســت کــه آن کتــاب را به موعد معیــن به نحو مزبور از اصفهــان بیرون برد ،و بعــد از انتفاع و رفع
رجوع باز آورده به کتابدار سپارد.
و به هر تقدیر در محافظت آن از تضییع و تلف ،کمال اهتمام و سعی نمایند.
و مــادام کــه در اصفهــان باشــد ،هــر شــش مــاه یــک مرتبــه بــه نظر مــدرس رســانند تــا خاطــر خــود را از وجود و
ضایعنشدن آن جمع نماید،و هر گاه باز خواهند و مدرس اذن جدید دهد ،باز برده به نحو مسطور از آن بهره
یاب گردند.
عشــدن ارباب احتیــاج ،بل کافه طلبه علوم و شــیعیان از آنها و
و مــدرس مدرســه مبارکــه مزبوره در باب منتف 
ضبط از تلف و ضایع شدن نهایت سعی و اهتمام و در هر یک از مراتب مزبوره فوق به لوازم آن قیام نماید.
و اعلیحضرت واقف ـ ّ
حرســه اهلل تعالی من جمیع المخاوف ـ شــرط شــرعی فرمودند که کتب مزبوره را نخرند
و نفروشــند و نبخشــند و رهن ننمایند و در عرضه زوال و انتقال درنیاورند و جمعی که به جهت انتفاع آنها را
نگاه می دارند معطل نگذارند و هر گاه اهل علم از آنها منتفع شــوند ،در اوقات شــریفه ولینعمت عالمیان و
قبله گاه جهانیان را به دعای خیر یاد نمایند.
تغییردهنــده وقــف مزبور به لعنتاهلل و نفرین حضرت رســالت پناهی و ائمــه معصومین ـ صلوات اهلل علیهم
ّ
اجمعین گرفتار گردد« .فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان سمیع علیم».
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ّ
و اعلیحضرت واقف ـ جعله اهلل تعالی امنا من جمیع المخاوف و واقفا علی سبیل الهدی فی کل المواقف،
ثواب این وقف را قربة الی اهلل تعالی هدیه نمودند به ارواح ّ
مطهره حضرات مقدســات ،ســدره مرتبات عرش

درجــات ـ علیهم الســام ـ که ّاول ایشــان حضرت رســول امیــن مختار جناب ّ
رب العالمیــن ،مقصود ازایجاد
ّ
افــا ک مخصــوص بــه خطــاب لوال ک ،خاتم االنبیــاء ـ صلی اهلل علیه و آله و ســلم ـ و آخر ایشــان خاتم اوصیا
هادی راه هدی به امر خدا غایب ،امر و زمان را صاحب ،امام بحق ،پیشوای مطلق ،حجة ّ
الرحمن صلوات
اهلل و سالمه علیه است .و کان تحریر ذلک فی شهر ربیع الثانی من شهور سنة عشرین و مائة بعد االلف من
الهجرة المقدسة النبویة علی مهاجرها آالف صلوة و سالم و ّ
تحیة.
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