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  *رضا شجري 

 **یالهام عربشاه

 

  چکیده

زمینۀ حیـات   تواند می هاي اجتماعی و رفاهی آن ثمره که هاي نیکو در دین مبین اسإلم است وقف یکی از سنت

هـاي مـذهبی، فرهنگـی، اجتمـاعی،      کارکردهاي فراوانی در زمینه وقف .آینده فراهم کند هاي بهتر را براي نسل

و در  اسـت، تعدیل ثروت و کنتـرل آن   ،، فقرزدایی از سطح جامعهها آنترین  که مهم ددار ...قتصادي، حقوقی وا

هـاي   نامـه  وقـف و تحلیل اجزاي سـاختاري   بعاد وقفبررسی ا .شود مییک کلمه باعث ایجاد عدالت اجتماعی 

در این پژوهش سـعی شـده    .هاي گوناگون سنت وقف در جامعه مشخص شود تا نقش شود یسبب مشده  فکش

 اعیـان و خیـرین مشـهور   فرزند حاج آقـا علـی از   » خواجه ملک«خواجه حاجی معزالدین معروف به  نامۀ فوق

 تحلیل و بررسی شود و ابعاد گوناگون و کارکردهاي ،از حیث ساختار و محتوا ،هجريدر قرن یازدهم  طاهرآباد

بـانی و ادبـی،   ز سیاسـی، مـذهبی،   فرهنگـی، اجتمـاعی،   از جهات گوناگون ،سند حقوقی و ماديدر شمار  آن

ـ در مجال امذکور  يها ارزش معرفی و تبیین شده، ...تاریخی و در واقـع، شـناخت    .ی شـود یبازنمـا  ،مقالـه  نی

وقـف و شـیوۀ آن، هـدف و    آشنایی بـا سـنت   ( هاي جاري در آن دوره رسوم اجتماعی هر عصر و سنتو دابآ

 آشنایی با مختصات زبانی و ادبـی هـر دوره  تاریخی، ، شناسایی برخی از واقعیات و حقایق ها) نامه وقفساختار 

                                                           
/ نویسنده مسئول، هاي خارجی دانشگاه کاشان علمی دانشکده ادبیات و زبان دانشیار و عضو هیئت *

rshajari@kashanu.co.uk 
/ انشگاه)(مدرس حوزه و د ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشانۀ دکترآموخته دور دانش **

e.arabshahi@yahoo.com 

 110ـ83 صفحات:)، 24 یاپیپ( 1شماره ، 13دوره ، 1399ستان بهار و تاب، یشناس کاشاندو فصلنامه علمی 

 

 ترویجی  مقاله علمی

ی معزالدین تحلیلی از زندگی و آثار خواجه حاج

»خواجه ملک«طاهرآبادي معروف به   

ۀ ایشاننام با تأکید بر وقف  

 20/5/99تاریخ پذیرش:             5/3/99تاریخ دریافت: 
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وردهاي تحلیـل و  ترین دستا از مهم ،یی از زندگی واقفها شناخت گوشهو  تحریف و تبدیل،به دور از هر گونه 

 ،ارجمنـد  اناز آثار نیک و موقوفات باارزش خیـر  توان می تنها نه ست که بدین وسیلهها نامه وقفبررسی ساختار 

  .پویا کرد ،سنتی ماندگار در جامعه عنوان به را سنت حسنۀ وقفتوان  میبلکه  کردیاد 

  .کاشان طاهرآبادساختار و محتوا، خواجه ملک،  وقف، ها: کلیدواژه

  

  قدمهم .1

و از بزرگـان   ،يطاهرآبـاد  یحاج آقا عل فرزند ،»خواجه ملک«لدین معروف به واجه حاجی معزاخ

هجري قمري است که آثار نیک و موقوفـات ارزشـمندي   در قرن یازدهم  1کاشان طاهرآبادخیرین 

خواجـه ملـک، حـاجی    «نقل شـده کـه    طاهرآبادفرهنگ در  .را از خویش به یادگار گذاشته است

 .)35: 1388 ،يطـاهر  یلیاسـماع ( »انـد  دهبو طاهرآبادعسگري، حاجی نعمت از متمو�ن و خیرین 

به نقـل   ها نند وقوع قحطی و نبرد با افغانالبته اط�عاتی دربارۀ خواجه ملک و حوادث عصر او ما

هـا در   تاریخی همخوانی ندارد، لذا از ذکر آن قرایناز عوام در این کتاب ذکر شده که با شواهد و 

    .شود می اینجا خودداري

کـاربري بسـیاري از    و تغییر خواجه ملک چهارصد سال از زمان وقف رغم گذشت بیش از به

ـ   ، هنوز این موقوفات بهطاهرآبادهاي  بات و ویرانی آسیاو خشکی قن ها و باغ ها زمین ام ایشـان  ن

ن امـروزه بـه امـاکنی چـو     ،هاي این واقـف ارجمنـد   ها و باغ بسیاري از زمین .شهره و زبانزد است

و  یطقـ ن دیشـه  صـدوقی،  شهید دبستان پسرانۀ چونرسی ، مدازمین فوتبال سابق)( فردوس  پارك

 کتابخانـۀ امـام جعفـر    پـور،  اهللا یزدان حاج قدرت و رحمانی  ن شهیددبیرستا ،طباطبایی شهید قاضی

 ،شـده اسـت کـه خـود     بـدل  ...و طاهرآبـاد مجموعه سالن ورزشـی شـهداي   داري، به ع)،(صادق

  2.استاي ارزشمند براي این مسافر ابدي  توشه

تـوان از   مـی  و تنهـا  میزان تحصی�ت وي اط�ع چندانی در دسـت نیسـت   و از زندگی، شغل

نگارنـدگان در   .اط�عاتی دست یافتمزار و تحقیقات میدانی به   ي سنگها نوشته ،نامه وقفي رو

ختار و او را از حیـث سـا   نامۀ بیان اهمیت کار این مرد نیکونام، وقف کوشند تا ضمن می این مقاله

 گوبـاز  اجتمـاعی و اقتصـادي آن را   ،، تـاریخی هاي فرهنگـی  محتوا تحلیل و بررسی کرده، ارزش

   .ندکن

  پژوهش ۀپیشین .1ـ1

 ،دربارۀ مفهوم و ماهیت وقف و کارکردهاي گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصـادي و مـذهبی آن  
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کارکرد موقوفات در گسترش «ست؛ براي مثال، احمدي در مقالۀ ي فراوانی انجام شده اها پژوهش

مانـده از دورۀ   برجـاي ي ها نامه وقفاسناد  ار دادن) با محور قر1385( »مراسم مذهبی دورۀ صفوي

را در تـا کـارکرد و نقـش موقوفـات      هان، کرمان و مشهد درصدد برآمـده صفویه در سه شهر اصف

سـنجش  «حسـینی در مقالـۀ    شـاه جامعۀ آن دوره تبیـین نمایـد؛ همچنـین    گسترش مراسم مذهبی 

فی گیري فضاهاي وق پیشینۀ وقف و شکل ،)1390( »ي قاجاریه و پهلويها تطبیقی وقف طی دوره

نخستین وقف، قنات مهرگـرد بـوده    کهاست به این نتیجه رسیده را بررسی کرده و در شهر تهران 

بعـد از اسـ�م بـا اشـکال متنـوعی شـامل امـاکن مـذهبی،         و شده که توسط بانویی زرتشتی آغاز 

مسـتغ�ت و امـوال    درمانی، تجهیزات زیربنـایی، ـ  آموزشی، بهداشتیـ  فرهنگی مسکونی، تجاري،

آبـادي   حـاجی ده  .وقفی ادامه داشته است ي سنتی تا بنیادهاي عظیم خیریۀها در قالب وقف منقول

هـاي   وقـف را از آمـوزه   ،)1388( »دیـدگی  بـزه نقش وقف در پیشگیري از بزهکـاري و  «در مقالۀ 

از جـرم دارد و بـا توجـه بـه      سیاست جنایی اس�م دانسته که نقش و جایگاه مهمی در پیشـگیري 

 .بررسی کرده اسـت  دیدگی بزهرا در بزهکاري و  ها نقش آن ،ی که تاکنون کشف شدهیها نامه وقف

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفـه در  «آبادي هم در مقالۀ  رضیان و ابهري علی

وقف را عقد دانسته نه ایقاع که با تحقـق آن، شخصـیت    ،)1387( »فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

حقـوق   ،گیرد که در واقع همان مالک مال موقوفه است و به این ترتیب می کلحقوقی جدیدي ش

خواجـه  نامـۀ   تاکنون پژوهشی دربارۀ وقـف د؛ ولی شو می رت ایران و فقه امامیه به هم نزدیکمدنی 

بـه ایـن    تـا  انـد  دهنگارندگان کوشـی  .انجام نشده است »ملک  خواجه«معروف به  نیمعزالد یحاج

تواننـد   مـی  چـه انـدازه  تا  ها نامه وقفمحتوایی  و تحلیل ساختاري و تجزیهپرسش پاسخ دهند که 

و زبـانی  فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادي، جغرافیـایی      ،هاي تاریخی، اجتماعی، مذهبی بیانگر ارزش

کارکردهـاي   داراي ،ارزش وقف ضمن تأکید برملک هم   نامۀ خواجه که ساختار وقف چنان باشند؛

  .پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفتی است که در این گوناگون

   مبانی نظري پژوهش .2ـ1

اعی و صورت یک نظـام اجتمـ   که از زمان پیش از ظهور اس�م بهي نیکویی است ها وقف از سنت

، اقتصـادي، فرهنگـی و   و وظـایف اجتمـاعی   ها ا ایفاگر نقشتنه تشکی�تی متداول بوده است و نه

مـراد  ( شـود  می شرفت و گسترش رفاه عمومی در جامعه نیز محسوببلکه از مظاهر پی مدنی بوده

  .)74: 1395علیان، 

نـدي اجتمـاعی   م برداري فردي به بهره همان تغییر کاربرد منافع از بهرهتعریف اقتصادي وقف  
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انـداز   هاي آینده است تا خدمات یا منافع آن فراگیر و باعث افزایش پـس  براي نسل حاضر و نسل

ـ    ده و از طرف دیگر این پسش مصرف شو کاه دل خواهـد شـد؛   اندازها در نهایت بـه سـرمایه ب

طـاهري  ( یا خدمات اجتماعی در حال و آینده خواهد بـود  ا�هاي خصوصیکه مولد کاي  هسرمای

مهـم تعـدیل اجتمـاعی و     حل راهحداقل یک  ،به عبارت دیگر ؛)42: 1397 حیدري دارانی، دمنه و

بـراي او�د و  اهلـی یـا ذري) را کـه واقـف     ( حتی وقف فردي .تأمین زندگی جمعی، وقف است

تـر وقـف    اند؛ امـا مهـم   دانسته مؤثرین آیندۀ یک خانواده نوعی در تأم کند به خانوادۀ خود وقف می

مرفه به طبقۀ فقیر، ترویج روحیـۀ ایثـارگري و    ها از طبقۀ جتماعی است که از طریق ریزش ثروتا

: 1391کـائینی،  ( خواهـد داشـت  اخت�فات اجتماعی را در پـی  با�خره عدالت اجتماعی و کاهش 

  .)98: 1391 ؛ همایش ملی وقف به نقل از ناصر و اقبالی،69ـ68

قانون مدنی عبارت است از اینکه عین مال حـبس و منـافع آن تسـبیل     55قف مطابق با مادۀ و

تقـال آن را بـه غیـر    مال را حبس و براي ابد فروش و ان  عین ،در وقف .)28: 1392منصور، ( شود

دهنـد و   میاشخاص حقیقی یا حقوقی قرار رایگان در اختیار  طور بهنافعش را سازند و م می ممنوع

به نقلی صحیح روایت شده کـه فرمـود:    (ع)از امام صادق ي کهطور به ؛این امر ثواب بسیاري دارد

در زمان زندگی خـود  که اي  هرسد مگر سه چیز: یکی صدق چ پاداشی بعد از مرگ به آدمی نمیهی

جریان داده باشد که بعد از مرگ او نیز جاري باشد و دوم سنت هدایتی کـه بـاب کـرده باشـد و     

    .)299، 3ج: 1393موسوي همدانی، ( دصالحی که بعد از او برایش دعا کنسوم فرزند 

 باید از ساختار محکمـی برخـوردار   نامه وقفاست که  ضروريدر اینجا ذکر این نکته �زم و 

هاي حقوقی و رسمی از ساختار مشخصـی تشـکیل    نامه وقفمعمول  طور بهارت دیگر، عب باشد؛ به

  است: زیرکه به شکل  اند دهش

  
  )1(نمودار 

نامـۀ   توان گفت که وقف می هم رعایت شده و »خواجه ملک«نامۀ  در وقف نمودار با�،ساختار 
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تنظیم شـده اسـت کـه در اینجـا بـه       حقوقی و رسمی تهیه و نامۀ وقفمذکور مطابق ساختار یک 

تحلیـل و   خواجه ملـک اشـاره شـده و سـاختار و محتـواي آن      نامۀ وقف گانۀ هریک از ارکان پنج

  .شده استبررسی 

    نامۀ خواجه ملک وقفبررسی و تحلیل ساختاري . 2

  تحمیدیه. 1ـ2

خن است و بعد از عال در آغاز س، ذکر و نام خداوند متها نامه وقف ترین وجوه مشترك یکی از مهم

، سایر انبیا و اولیاي الهی و ائمـۀ اطهـار(ع)   و )صو ستایش الهی به حضرت ختمی مرتبت(د حم

الهی او براي وقف بـراي همگـان     ین گونه رویکرد مذهبی واقف و نیتدرود و س�م فرستاده و ا

پسندانۀ نیز این اصل رعایت شده و غرض و هدف خدا نامۀ خواجه ملک در وقف .شود می آشکار

ن الرحیم بسم اهللا الرحم« آورده است: نامه وقفخواجه در آغاز  .�ً واضح استخواجه از وقف کام

الس�م علی سید المرسلین محمد مصطفی و آله و و الحمدهللا الذي جعل الجنإل دار المتقین والص�ة

از ایـن   .)مۀ خواجه ملکنا وقف( »...منین و او�د الطاهرینخصوصاً امیرالمؤ ءو ا�وصیا ءانبیاعترته 

  .بوده است و رسالت از شیعیان و دوستداران خاندان نبوتکه واقف  آید برمیعبارات 

  بیان موضوع)( نیت و غرض تحریر. 2ـ2

شود؛ نیت و غـرض   می بیان ها نامه وقفرك در آغاز بعد از ذکر تحمیدیه که اغلب با مضامین مشت

کسب ثواب و پاداش شـرعی ایـن عمـل نیکـو بـوده      ، ويشود و اینکه غرض  می الهی واقف بیان

نشـان از پایبنـدي او    ،کـرده  و خجسته است و اینکه زمان این صلح شرعی را موکول به ایام سعد

از اي  هباوري که هنوز نیـز از سـوي پـار   ، استعصر خویش  ۀعامیان به باورهاي اجتماعی و احیاناً

غـرض از  اما بعد « آمده است: نامه وقفاین تن در م .شود می رعایت عوام در جامعهگرایان و  سنت

عی القواعد ا�رکان ربانی بر تسطیر ایـن خطـاب مسـتطاب بـه شـر      تحریر این کتاب ثواب شرعیإل

اقرار کرد و اعتـراف   ن ساعات و بهترین اوقاتترین ساعات و بهتری که در خجسته العاقد ا�بیان آن

  .)نامۀ خواجه ملک وقفمتن ( »...صلح شرعی نمود

نـوع   گیرد، می قانونی) انجام( با توجه به اینکه وقف کردن در راه خدا از دو راه شرعی و ثبتی

اقف نوع وقـف  و .است هم رسیدهتأیید شاهدان  ه، شرعی است که بنامه وقفوقف واقف در این 

 گونه بیـان شـده   ، غرض از صلح اینقانون مدنی 752در مادۀ  .نامیده است» صلح شرعی«خود را 

از تنـازع احتمـالی در   نازع موجود باشد یا براي جلـوگیري  لح ممکن است یا در مورد رفع تکه ص

 ،26ج: 1362 ،يجـواهر ال ینجفـ ک: ؛ نیز نـ 130: 1392منصور، ( مورد معامله و غیر آن واقع شود
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ـ بلـوغ، عقـل، قصـد، اخت    ،کننـدگان  البته در مصالحه .)1184: 1387 ،و راشدي يراشد ؛212 و  اری

    .)172 ،18جتا:  یب ،يسبزوار( ن شرط استمحجور نبود

  معرفی واقف و شرایط آن. 3ـ2

واقـف و   فضـایل اخ�قـی   معرفـی  ، مشخصات واقف بیـان شـده و بـا   نامه وقفدر این بخش از 

در ایـن   .پـی بـرد  تصـرف در مـورد صـلح    نیز اهلیـت  توان به اهلیت معامله و  می موقوف علیهم

ن خواجـه  أن الشـ ین ملک ابن جناب جنـت المکـان علیـ   خواجه حاجی معزالدی ،، واقفنامه وقف

 »محمد عسـگري « آقاي د صلبی ایشان یعنیحاجی آقا علی الطاهرآبادي است و موقوف علیهم ول

دسـتگاه   مـآب سـعادت   صلح شرعی نمود عالی جناب دولـت : «آمده است نامه وقفدر متن  .است

ر بیت اهللا الحرام و المشـعر و الـرکن و   ئصاحب اعظم ا�کرام بین ا�مم زاالپناه  إلعزت الشأن مکرم

 یآقـا علـ   ین خواجه حاجأالش نیملک ابن جناب جنت المکان عل نیمعزالد یحاج خواجه المقام

ي که وصی شرعی خود گردانید ولد صلبی خود را جناب سعادت آثار و مـودت اطـوار   آبادالطاهر

او را وفـات   )المـوت  ئقـإل کل الـنفس ذا ( محمد عسگري که چون حسب الفرموده واجب ا�ذعان

وقـف مقبـرۀ وي    ...همگی و تمـامی بوسـتان املـس    ،رحلت فرمایندرسد و دار فنا به عالم بقا در

    .)نامۀ خواجه ملک وقفبخشی از ( »نماید

تنباط اسـ  ...و میـزان موقوفـات و   »الـدین معز«، »حـاجی «، »خواجـه « ناز عناوین و القابی چـو 

بلکـه در   طاهرآبـاد تنها در  نهخویش بوده و  در عصر طاهرآبادشود که واقف از بزرگان و اعیان  می

 معمـو�ً کـه  معناي سرور) لقبی اسـت   به( خواجه؛ زیرا داشته استمنطقه شهرت و اعتبار فراوانی 

، خواجه عبداهللا انصـاري ؛ همچون شده است اي یا ادبا و فض� داده می به بزرگان کشوري یا منطقه

  . ...ه حسن میمندي وخواجه نصیرالدین طوسی، خواج

  ه و مشخصات آنرقبات موقوف. 4ـ2

کـه در  ، رقبات موقوفه و بیـان مشخصـات دقیـق آن اسـت     نامه وقفهاي  ترین بخش یکی از مهم

از سه رکن اصلی تشـکیل شـده اسـت: رکـن اول،      نامه وقفنامۀ خواجه ملک، این بخش از  وقف

وقوفه بعد از وفات و رکن سوم همـان  بیان مشخصات دقیق موقوفه، رکن دوم شروط مربوط به م

کنندۀ  ار لعن و نفرین آسمانی، براي تركکد کردن آن با اظهو مؤ تاریخ وقف موقوفه »ترقیمه« ذکر

    .است شرایط وقف

  مشخصات دقیق موقوفه .1ـ4ـ2

همگی و تمامی بوستان املس  ...«مشخصات موقوفه بدین شرح است:  نامۀ خواجه ملک، قفودر 
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کاشان مشهور به باغ  ا�یمان) مدینإل یا( ا�دیان مدینإل 3من قراء طاهرآبادواقع به قریۀ  کهاي  همحوط

و به حد صـحن   طاهرآبادو به حد قریه  [اگر خوانش درست باشد] آباد و به حد مسجد تنها دولت

مـذکور مشـهور بـه     مگی قطعه زمین املس) واقع بـه قریـۀ  ه( من الجانبین و الی احدهما اتمام و

یاط و به حـد زمـین   خ 4سلطانمد و غیره و به حد زمین یداهللا الو به زمین علیشاه مح ن کاسهمادیا

علـی و   ابن حسـن  و به حد زمین استاد شریف مند هالدین ع�ق مقبرة باب الجنإل آیات خواجه امین

ش قفیـز همگـی ثلـث    مذبور به زراع شاه سه جریب و شـ  با تمام مساحت قطعۀ به حد نحر واله

بـه وي   که آب آسیا وصل( مذکور مشهور به آسیاي صفا تمامی آسیا واقع بر سر آب قریۀاز مشاع 

گردد) با توابع و نواحی و کافه ضـمائم   می حسینی محدودشود و از آنجا به آسیاي میر می منشعب

و متعلقات و متفرعات و همگی و تمامی سابات واقع در قریۀ مـذکورۀ مشـهور بـه سـابات علـی      

است به دکان صباغی و بقالی و قصابی و خبازي محدود به سراي وصی مـذکور   معین که منحصر

 »و به حـد شـارع مـن الجـانبین نهـرا�م وقـف مقبـره نمایـد         سلطانو به حد سراي ورثۀ شیر آقا 

  .خواجه ملک) نامۀ وقفبخشی از (

  توان به چهار دسته تقسیم کرد: می را این موقوفات خواجه ملکبنابر 

 »تنهـا « آباد که از یک طرف به حـد مسـجد   ولتبوستان املس مشهور به باغ دتمام . 1ـ1ـ4ـ2

 .شود می منتهی طاهرآباد و از طرف دیگر به قریۀ صحت خوانش) به شرط(

از  قـرار داشـته و   طاهرآبـاد که امروزه نامی از آن نیست) در کنار ( سد این بوستانر می نظربه 

جـز  نشانی باقی نمانده اسـت  و نیز متأسفانه نام  »هاتن«از مسجد  .شده است می سیاي صفا آبیاريآ

باشد که پس از تخریب کلی امروزه دوباره بازسازي شـده  » پایین ده«جد آنکه نام دیگري براي مس

  .است

هللا سـلطان خیـاط و   محدود به زمین یدا» مادیان کاسه«. تمامی زمین املس مشهور به 2ـ1ـ4ـ2

  .زمین استاد شریف به مساحت سه جریب و شش قفیز و همچنین نحر واله و مقبرة باب الجنإل

 باقی نمانده است ولی احتما�ً طاهرآباددر  إلامروزه نامی از مادیان کاسه و نهر واله و باب الجن

آقا یـا مـ� محمـد حسـن      ۀهمان مقبر ،مند بوده است الدین ع�قه خواجه امین باب الجنإل که مقبرۀ

اینجـا دري از  : «و در افواه نیز گفته شده است اند ر آن آرمیدهاز دیرباز بزرگانی د ناصحی باشد که

 .)حسنز رضا ناصحی از فرزندان م� محمدبه نقل ا( »درهاي بهشت است

 ي اطراف آنها سوم آسیاي صفا به همراه تمامی زمین یا یک ثلث. 3ـ1ـ4ـ2

ـ امروزه د، مورد اشاره میرحسینی بو همچنین آسیا بنام و نشانی از این آسیا  ؛شـود  ده نمـی ی
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ي اطـراف آن  هـا  به همراه زمینقرار داشته و  طاهرآبادها در مسیر آب قنات  این آسیاب احتما�ً اما

ها نیز به مـرور زمـان از    ببا خشک شدن یا کاهش آب قنات این آسیا .متعلق به واقف بوده است

  .بین رفته است

، قصابی، بقالی و نانوایی اسـت  رنگرزيیا بازارچه علی معین که شامل دکان سابات . 4ـ1ـ4ـ2

و از  اسـت  وارثان منزل شیرآقا سـلطان محمد عسگري) و منزل ( به منزل وصی خویشو محدود 

    .[؟] طرف دیگر به نهر ا�م دو

بـوده   طاهرآبادسادات  در اطراف تکیۀ )بازارچه( تاین سابا احتما�ًدر اینجا باید ذکر شود که 

ـ ا شـتر یب نکـه یبا توجه بـه ا همچنین  .باقی بودآن  هایی از ز نشانهاس�می نی  که تا قبل از انق�ب  نی

دهـد   مـی  نشان ،بوده ...بوستان املس و ،یبقال ،یقصاب ،يخباز ،يرنگرز يها موقوفات شامل دکان

ـ یآفر از نوع درآمدزا بوده و در اشـتغال عمده  طور بهکه موقوفات خواجه  عـدالت   جـاد یرفـاه، ا  ،ین

 ییسـزا در عصر خواجه ملک، نقش مهم و ب مردم یطبقات ۀو کاهش فاصلثروت  میتقس ،یاجتماع

، لنهـاد مسـتق   عنـوان  بـه ت؛ زیرا تأثیر مستقیم وقف بر ایجاد و حفظ امنیت اجتمـاعی  داشته اس

تأسیس و تثبیت محل سکونت و منبع ارتـزاق و   ،شده است و هدف اصلی از وقف امري اثبات

واقـف یـا     اي از اعقـاب و فرزنـدان   عمـومی یـا دسـته    هـاي  با�خره تأمین قسمتی از نیازمندي

در حقیقـت   .نحوي باید حمایت شـوند  است که بهسایر طبقاتی  مسافران و بیماران، دانشمندان،

و منـابع تعلـیم و تربیـت عمـومی در ایـران و سـایر       دوسـتی  ز مظاهر عالیۀ تمدن و بشریکی ا

 اوقـاف و امـور خیریـه بـه نقـل از     سازمان ( است هاوقاف و صدقات جاری ،کشورهاي اس�می

 نـژاد،  اسـدي  ؛36 ،1ج :1387ایـازي،  همان بـه نقـل از    ک:؛ نیز ن132ـ131، 3ج: 1387سیمبر، 

  .)223، 1ج :1387

  شروط مربوط به موقوفه بعد از وفات . 2ـ4ـ2

 ...«گونه مشروط کـرده اسـت:    مشخصات موقوفه، ک�م خود را این بعد از بیان دقیق ملک  خواجه

 12وي نماید مشروط به این طریق که حاصل آن را بازیافت نموده و هر شب جمعـه   ۀمقبروقف 

 دینـار  500صرف حافظان و قاریان ک�م اهللا نماید و هر روز جمعه مبلغ  ،طبق حلوا پخته در مقبره

دینـار قیمـت    150دینـار بهـاي بـرنج و     300بدین منوال که مبلغ  نیز براي اخراجات طعام نموده

 واسـطۀ  اگر در لیالی و ایام جمعه به .نماید احتیاجات دیگر)( دینار قیمت جوع طعام 50 گوشت و

ها و روزهـاي دیگـر بـه عـوض آن صـرف صـرف        شب ،متعذر باشدموانع از حلوایات و اطعمه 

  .)خواجه ملک نامۀ وقفبخشی از ( »نمایند
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کننـدۀ شـروط    راي تركن با اظهار لعن و نفرین بکد کردن آؤترقیمه، تاریخ وقف و م. 3ـ4ـ2

    وقف

نامۀ خود بعد از بیان مشخصات موقوفـه و مشـروط کـردن آن، وارد بخـش      ملک در وقف  خواجه

کـردن   مؤکـد مشخص کـرده و بـراي   هجري  1036ماه رجب سال ترقیمه شده و تاریخ وقف را 

عمـل   نامـه  وقفداند که به شرایط  می ک�م خود، لعن خداوند و م�ئکه و مردم را بدرقۀ راه کسی

و بـه وقـع ا�شـهاد و     و موقوف ندارنـد «در این باره آمده است:  ملک نامۀ خواجه  وقفدر  .نکند

النـاس مـن شـهر رجـب     لعنـت اهللا و م�ئـک و    هیبعد ما عل داهللایفمن  اهللا توکل و ا�عتماد یعل

بخشـی از  ( »السـ�م و ةافضـل الصـلو   هیعل إلیالنبو ةو الف من الهجر نیو ث�ث إلست 1036المرجب 

  .)ملک نامۀ خواجه وقف

کومتی و فرامین ح ها نامه وقفکردن  مؤکد ،ي گوناگون تاریخیها یکی از موارد رایج در دوره

کـه در   چنـان هاي حکـومتی تضـمین شـود؛     و فرمان نامه وقفشروط  بوده تا بدین وسیله، اجراي

ـ یکت يبـزرگ کاشـان و بـا�    سردر مسـجدآقا  انیم ،قاجار ۀدور جلـو خـان، فرمـان     يکاریکاشـ  ۀب

 ياز سنگ مرمر حجـار اي  هکاشان بر لوح یو دباغ یقصاب اتیمال دنیبخش ۀمحمدشاه قاجار دربار

اه به حکم محکـم شاهنشـ  « شده است: مؤکد ها نامه وقفو پایان ک�م همانند ترقیمۀ و نصب شده 

آداب  عتیملکـه و احسـانه، حسـب الخـواهش جنـاب شـر       هللا شاه قاجار خلدعادل باذل محمد

بـه   مبـارك کاشـان بـه موجـب فرمـان      یو دباغ یمنال قصاب ،ینراق يمحمد مهد ا�س�م م�إلحج

رسـول گرفتـار    نیکننده به لعنت خدا و نفـر  معاف، خ�ف یوانید فیمقرر آمده و از تکال فیتخف

  .)190ـ189: 1382 ،ینراق( »ق1256محرم الحرام  .شوند

  وصی)( موقوف علیهم. 5ـ2

و مشخصـات موقوفـه بـه معرفـی      کـر شـرایط  بعـد از ذ  ،ملـک   ۀ خواجهنام قفر این بخش از ود

، تفـویض تعهـدات موقـوف    نامـه  وقـف علیهم، زمان حاضر شدن وي براي عمل به ایـن    موقوف

کـردن کـ�م    مؤکد به او�د ارشد ذکور خود و تعیین متعهدان بعدي، نامه وقفخصوص  علیهم در

د مهمـی  از مـوار  ،نامـه  وقفدم عدول و سرپیچی از شرایط سورۀ بقره مبتنی بر ع 181خود با آیۀ 

 »حاج محمد عسـگري «موقوف علیهم  .به آن توجه شده است ملک  نامۀ خواجه است که در وقف

شـرایط   ،»هجـري  1065مـاه صـفر سـال    «ملک است کـه در   ولد صلبی خواجه حاجی معزالدین

 »آقا ابوالحسـن « ه ارشد او�د ذکورشب تعهداتش را ؛ سپسرا پذیرفته و بدان عمل کرده نامه وقف

 ،او�د ارشـد ذکـورش   و بعد از وفات خـود گونه مشروط کرده که  تفویض کرده و ک�مش را این
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 ،منینؤ، یکـی از مـ  ایشان اناث انقراض او�داناث و در صورت  ارشد سایر او�د ذکور و بعد او�د

ر به تـاریخ یـازدهم شـه   «آمده است:  هنام وقفدر متن  .عمل به شرایط این موقوفه را متعهد گردد

مقتضـاي  حاضر شد حاج محمد عسگري وصـی مـتن و    صفر سنۀ خمس و ستین و الف هجریإل

وقـف صـلح    ،متن را وقف مقبرۀ والد ماجدش نمـود  وصایت عمل نمود همگی خصیصۀ مفصلۀ

کـه   شرعی خلد بر دوام و تولیت او را به ولد اعزازش خلف العیان آقا ابوالحسن مفـوض داشـت  

نموده نماید و آنچه زیاد آید  تصرف را نمود حاصل آن را به شرح متن به طریقی که جدش وقف

مخصوص وي باشد و بعد از آن تولیت با ارشد او�د ذکور وي بطن ما بعد الـبطن   علت تولیت به

ـ  ؛با ارشد او�د اناث مرجوع باشد ،مفوض داشته و اگر او�د ذکور منقرض شود اهللا چنانچه العیاذ ب

سـمعه و   فمن بدله بعد ما .منین اثنی عشري لوازم امر مذکور قیام نمایدمؤمنی از مؤ ،منقرض شود

  .)ملک نامۀ خواجه وقفبخشی از ( »...جمعینو ل�ه لعنت اهللا و م�ئکته و قال فی تعلّل

 سـورۀ بقـره   181بخشـی از آیـۀ   » سـمعه  فمن بدله بعد ما«ر اینجا باید ذکر شود که عبارت د

)دعب ّلَهدنْ بفَم یملع یعمس إِنَّ اللَّه ّلُونَهدبینَ یلَى الَّذع هفَإِنَّما إِثْم هعماسـت کـه ترجمـۀ آن بـدین     )  ما س

 نها بر کسـانی اسـت کـه آن   شرح است: پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند گناه آن ت

سورۀ بقره مربوط به حکـم   182تا  180آیات  .شنوا و داناستدهند؛ خداوند  می را تغییر )وصیت(

، کریم آمـده همچنین عبارت دعایی که به دنبال این بخش از آیۀ قرآن ؛وصیت دربارۀ ماترك است

آمـده   )صاز پیـامبر اکـرم(   مسـتدرك کـه در   چنـان احتمال بسیار، بخشی از حدیث نبوي است؛  به

من غیر عذر � یقبل منه صرف و � عدل و لعنه کـل  ثم عجز عنها  من ضمن وصیه المیت«: است

و  لّما قال یا رب نزلت علیـه اللعنـإل  ملک بین السماء و ا�رض و یصبح و یمسی فی سخط اهللا و ک

در حقیقـت ایـن حـدیث     ».مات علی حاله دخل النّـار  لهذا المیت فإنّ کتب اهللا ثواب حسناته کلّه

تواند وصیت  می اجب است به این معنی که هر اندازهوصیت واجب نیز واجراي کند که  می اشاره

را مستحکم کند که هم وصی بتواند انجام دهد و از آن سرپیچی نکند و هم دیگران نتوانند تبـدیل  

ن اسـت کـه گنـاه تـرك وصـیت      غرض این آیـه آ  .)116، 14ج: 1368، طبرسی نوريک: ن( کنند

رکسی اسـت کـه مـانع از انفـاذ وصـیت      شهود و نیز شامل ه ،ورثه ،ل اعم از وصیمخصوص مبد

هم بر این آیه تفریع شده  »...إِثْم علَیه فَلَا بینَهم فَأَصلَح إِثْما فَمنْ خَاف منْ موصٍ جنَفًا أَو«آیۀ بعد  .شود

، 1جتـا:   براي توضیح بیشتر: طباطبایی، بـی ( به معنی انحراف استفاده کرده است» جنف«و از کلمۀ 

سـورۀ بقـره    181ارت مشـهور در آیـۀ   بیشتر از این عب ،ي خودها نامه وقف واقفان در پایان .)667

  .کنند تا موقوف علیهم و افراد بعد از او را از تبدیل و تحریف و انحراف برحذر دارند می استفاده
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  تولیت. 6ـ2

ولیـت  امـر ت  ،موقوف علیهم که در حقیقـت همـان وصـی اسـت    مذکور،  نامۀ وقفبا توجه به متن 

رسیدگی به امور مربوط بـه موقوفـات اعـم از نحـوۀ اسـتفاده و       .موقوفات را به عهده داشته است

کـه در   عهدۀ تولیـت موقوفـه اسـت؛ چنـان     همگی بر آن، اجازۀ تصرف در موقوفات و...مصارف 

کاشـانی دربـارۀ اسـتفاده از آب    اهللا علـوي بروجـردي    وقتی از آیت نقل شده که نامۀ کاشانکتاب 

که  کردند، ایشان پاسخ دادند خانه و دکاکین بازار استفتا مدرسه در مصارف دیگر مانند بناییی وقف

  .)25، 3ج: 1389 عاطفی،( »این نوع تصرفات در آب مرقوم بدون اذن متولی جایز نیست«

 توان به نقش مهم تولیت در امور مربوط به موقوفه پی برد و اینکه هـر  می از فحواي این ک�م

  .خل و تصرف در این موقوفات باید با اجازه و ص�حدید تولیت موقوفه باشدگونه د

محمـد  ( تولیـت ایـن موقوفـات بعـد از وصـی      ،اوقاف کاشان بر اساس سند موجود در ادارۀ

 امـا نـام و   ؛ل به فرزنـدان دیگـر  سپس نسل در نس شده و عسگري) به فرزندش ابوالحسن واگذار

  .شود دیده نمید هشتا تا دهۀنشانی از این فرزندان 

شـود   می فرزند احمد خواهان تولیت این موقوفات ،آقاي سید محمود طاهري ،1385در سال 

آقـا سـید   ( کل موقوفات استان به استناد گواهی شهود مبنی بر دخالت جد او و شعبۀ حقوقی ادارۀ

آقـا  ( اوقاف کاشان را بـه عهـده داشـته) و عمـویش     که خود زمانی ریاست ادارۀ مصطفی طاهري

بـراي  ( کنـد  مـی  محمود طاهري) در این موقوفات و همچنین نبود معارض با تولیـت او موافقـت  

  5نوشت این نگاشته) پی 5تصویر ک: نتصویر این سند 

با نسخۀ اصـل، ممهـور کـردن بـا امضـا و       نامه وقفشهاد و مطابقت رونوشت تاس .7ـ2

  نامه وقفتعیین شخصی امین براي نگهداري نسخۀ اصیل 

هذا السواد مطـابق السـواد لـدي رقـم مـن      «در این باره آمده است:  ملک  نامۀ خواجه ن وقفدر مت

ا�صل منتها حاشا محل مهر مرحوم حاج عبدالوهاب ولد مرحوم آقـا حسـن محـل مهـر مرحـوم      

العابـدین خلـف مرحـوم حـاجی      جی علی محـل مهـر حـاجی زیـن    حاجی حسن ولد مرحوم حا

مهـر مرحـوم   محمد خان ابراهیم محل مهر قنبر علی محل خط ابوالقاسم محل مهر حاج علی ولد 

حسن ابن سواد مطابق است با سـوداي کـه حـرره الخـاطی     غفور م� عبدالرحیم محل مهر محمدم

مطابق لما مطابق سواد ا�صل حرره الخاطی فخرالـدین ابـن محمـد القـب      عبد محمد علی حاضا

مراله حسینی بسم اهللا تعـالی قـول اسـواد السـواد     ن الرقاب عند ما بطان حرره الخاطی عند الراجی

ا�میان علیـین المکـان میـرزا ابوالحسـن      خانم محل شریف بندگان خلد آخر طابقه حرره الخاطی
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رمضانعلی ابـن محمـد    مجتهد رحمت اهللا مطابق است این سواد با سوادي که محل حرره الراجی

ی طبـق طریقـه اصـله حـرره عبـد الراجـی       ابراهیم عبدالراجی محمد الحسینی عبد احمد الحسـین 

ابوالقاسم محمد ذا یطاق ما یطابقه حدود الخاطی عبدالراجی محمـد نصـیر ابـن ابـو نـواب سـواد       

السـواد   مطابق سواد اصل است الراجی عبدالعلی الحسینی عبدالراجی احمد ابن علی یطاق ذایطاق

اصـل   الرحمن الرحیم السواد المطابق الدین محمد علی بسم اهللا خاطی ج�لا�حق حرره ال ا�صل

  الرحمن الـرحیم بسم اهللا م شریف محمد رضا العجمیا�حق محمد رضا العجمی محل خاتسواد 

سـجع مهـر    1326رضا سنه حق محمدالسواد حدود نواب اقدام الع�ء ا� إلهذا السواد مطابق ا�صل

منی سـواد مطـابق   مؤ بادا�س�م سید محمدرضا اآل یف بندگان حجترضا محل مهر شرعبد محمد

 »طـاهري  با سواد اصل است که نزد اینجانب موجود است محل امضاي مرحوم آقا سید مصـطفی 

  .)خواجه ملک نامۀ وقفبخشی از (

و بـا یکـدیگر    نوشـته شـده   نامـه  وقـف چندین نسخه از ایـن   ،شود می دهطور که مشاه  همان

مرحـوم آقـا سـید مصـطفی     ن رسیده اسـت؛  و کاشا طاهرآبادگان یید بزرمطابقت داده شده و به تأ

در احیـاي   ،قاف کاشان بـوده او که خود زمانی مسئول ادارۀ )ق1360ش و 1320متوفی ( 6طاهري

  .ها کوشیده است و تطبیق آن ها نامه وقفاین 

  خواجه ملک نامۀ وقفتحلیل کارکردهاي . 3

 ،اجتمـاعی  ــ  فرهنگـی  مـذهبی، تـوان بـه کارکردهـاي     مـی  نامـه  وقفترین کارکردهاي این  از مهم

بـا بررسـی و تحلیـل محتـواي ایـن      اشـاره کـرد کـه     ...حقوقی وادبی،  ـ ، زبانیتاریخیاقتصادي، 

بـه  اي  هاط�عات مفید و ارزنـد  ...هاي مختلف، دینی، تاریخی، زبانی و توان در بخش می نامه وقف

  شود:   می دست آورد که در اینجا به شماري از این کارکردها اشاره

  با تأکید بر رعایت آداب و مستحبات شرعی کارکرد مذهبی .1ـ3

کـه اغلـب در شـمار     اسـت  نامۀ خواجـه ملـک   ترین کارکردهاي وقف یکی از مهمکارکرد مذهبی 

واقف تا چه اندازه به اصـول و قـوانین و   دهد که  می ها محسوب شده و نشان نامه وقفمشترکات 

مثال، واقف با توجه به اعتقادات و باورهاي خـود،  ات شرعی پایبند و متعهد بوده است؛ براي الزام

را با نام خداوند متعال و حمد انبیا و اولیاي الهی آغاز کرده تا بدین وسـیله سـنت آغـاز     نامه وقف

بسـم اهللا  « آمـده اسـت:   نامـه  وقـف در کـه   چنـان  هر کار با نام و یاد خداوند متعال را نهادینه کند؛

محمد  نیالمرسل دیس یالس�م علو ةوالص� نیدار المتق إلل الجنجع يالحمدهللا الذ میالرحمن الرح

اما بعد غرض از  ن؛یالطاهرده و او� نیمؤمنالریخصوصاً ام ءایو ا�وص ءایو آله و عترته انب یمصطف
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  .)خواجه ملک نامۀ وقفبخشی از ( »...یالقواعد ا�رکان ربان إلیکتاب ثواب شرع نیا ریتحر

توان به این نکتـه پـی بـرد     میر آیات و روایات ائمۀ معصومین(ع) ل ددر حقیقت با اندکی تأم

ت ائـ ي کـه بعـد از قر  طـور  بـه  ؛توجه خاصی داشته اسـت هم که فرد واقف به فحواي متون دینی 

توان گفت که خواجه قصد داشته تا دستورات و تعالیم بزرگـان دیـن را    می خواجه ملک نامۀ وقف

شیخ صـدوق اشـاره   خصال توان به کتاب  خنان مذکور میدر تأیید س .در زندگی خود عملی سازد

کنـد مگـر از    پس از مرگ خود مزدي دریافت نمـی  فرماید: انسان می نقل (ع)امام صادقاز  کرد که

بـه   از خـود  کـه  وقفـی  که براي او آمرزش بخواهد واي  ه، فرزند شایستصدقۀ جاریه :سه خصلت

ـ ؛ نیـز  158ق: 1376ابن بابویـه،  ( رودنبه ارث جاي گذارد و  ، 3ج: 1393همـدانی،   ک: موسـوي ن

فـراهم  اي جاریه براي خود،  واقف نیز در نظر داشته تا از راه صدقه و انفاق اموالش، صدقه .)336

شده و بـه  اي  هتوجه ویژ ،هم به این سنت حسنه خواجه ملک نامۀ وقفدر متن  اي که گونه کند؛ به

زنـد و در  ردادن خیـرات در مقبـره اهتمـام و    موقوف علیه سفارش شده که در هر شب جمعه بـه 

هـر   ...«بـراي مثـال:    .صورت پیش آمدن هر مانعی، در روزهاي دیگر قضاي آن را به جاي آورند

ـ اگر در ل ...دیک�م اهللا نما انیصرف حافظان و قار ،طبق حلوا پخته در مقبره 12شب جمعه  و  یالی

به عـوض آن   گرید يها و روزها شب ،تعذر باشدو اطعمه م اتیموانع از حلوا ۀطواس جمعه به امیا

    .ملک) نامۀ خواجه وقفاز  یبخش( »ندیصرف نما ،صرف

  ملک نامۀ خواجه وقفاجتماعی  ـ فرهنگی کارکرد .2ـ3

 و) میرحسـینی  و صـفا ( هـا  بآسیا ،)امروزي يها بازارچه یا سرپوشیده هاي گذرگاه( سابات وجود

 توجـه  و مسـجد  سلطان، شیرآقا چون ییها نام یا و يخباز ،)رنگرزي( صباغی همچون ییها شغل

 کیـد تأ و اشـاره  آن بـه  نامـه  وقـف  این در کهخیرات  و وقفلۀ مسئ آن، حافظان و قرآن اهمیت به

    .است نامه وقف این فرهنگی و اجتماعی کارکردهاي شمار در نیز ،شده

  اختربینی و توجه به سعد و نحسی زمان. 1ـ2ـ3

بـوده کـه مطـابق بـا      1036سال  المرجب رجبماه در  نامه وقف نیا میتنظ زمان نکهیتوجه به ا با

، نقش مهمـی  ه و بررسی تأثیر اجرام آسمانی بر زندگی زمینو از سویی مطالعاست  يعصر صفو

د هاي تنجیمی بـراي تنظـیم امـور خـو     ، مردم از تقویمدر تنظیم زمان در دورۀ صفویه داشته است

 دهد که متشرعین عصر صفوي بـا تأسـی از   می نشان ها ه نتایج پژوهشک چنان ؛اند دهکر می استفاده

 انـد  دهت�ش کـر  ونموده نحس اوقات را از احادیث روایی استخراج  منابع و متون شرعی، سعد و

 .هاي شرعی منتشر کننـد  داده یا تقویم تا بدون مخالفت با اختربینی، به احکام نجومی وجهۀ شرعی
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 ،هم معتقد بودنـد علـت رواج تقـویم در عصـر صـفوي      )chardin( ردنسیاحان اروپایی مانند شا

و  همان اعتقاد و باورمندي مردم به تأثیر اجـرام آسـمانی در امـور ریـز و درشـت حیـات بشـري       

بیمـاري   وهوا، محصول و سرحدات، مـرگ و  مزاج شاه، وضع آببینی آینده در اموري مانند  پیش

بیشتر در جدول اختیارات قرار گرفته که محورش نیـک و   ها مبناي اختربینی تقویم .بوده است و...

 .بد ایام و اوقات براي امور مختلف از شیردهی به کودك تا مشخص کردن زمان جنگ بوده اسـت 

قـادر و قـدرت انتخـاب و     با نیروي مطلق پروردگارِ البته جبري بودن آثار صادره از اجرام آسمانی

سازش نداشته؛ اما با توجیه دینی اخترشناسی به ایـن بـاور    اختیار انسان براي رسیدن به رستگاري

ریزي الهـی اسـت و ایـن اجـرام تـا حـدي از        این اجرام بخشی از طرح و برنامه رسیدند که تأثیر

  .)122ـ105: 1396مشکوریان و جعفري، ( جوهرۀ الهی است

کـه در   چنان؛ بسیار رایج بوده است يامر ،توجه به سعد و نحس بودن اوقات در عصر صفویه

سـتطاب بـه شـرعی العاقـد ا�بیـان آنکـه در       خطـاب م  ...«نیز آمده است:  نامۀ خواجه ملک وقف

  .)خواجه ملک نامۀ وقفبخشی از متن ( »ترین ساعات و بهترین اوقات اقرار کرد خجسته

 همچنین واقف محترم از زمان سعد شـب جمعـه بـراي دادن خیـرات یـاد کـرده و در ادامـه       

توانید در روزهاي دیگر قضـاي آن   می ،ادن خیرات در شب و روز جمعه میسر نشدگوید اگر د می

دهد که واقف به سعد بودن زمان  می را به جا آورید که این امر هم بسیار قابل توجه است و نشان

بـوده و  آگاه  )ع(دادن خیرات در این بازۀ زمانی با توجه به احادیث روایی ائمۀ معصومینجمعه و 

ابوبصـیر از ابـی عبـداهللا نقـل      من �یحضره الفقیـه در کتاب که  چنان تأکید داشته است؛ بر این امر

د را از خـو  مؤمنکرده که خداوند تبارك و تعالی از با�ي عرش در شب جمعه ندا درداده و بندۀ 

بـن مسـلم از ابـی     همچنین باز ابوبصیر از محمد ؛خواند امیسوي خود فر آغاز تا پایان این شب به

بـرآورده   خداونـد متعـال   ،از خداوند متعال طلب حاجتی کنـد  مؤمنهللا نقل کرده که اگر بندۀ عبدا

  .)422ـ420، 1ج تا: ، بیابن بابویه( اندازد می شدنش را تا روز جمعه به تأخیر

طبق حلوا پخته در مقبره صـرف   12 شب جمعههر . ..«آمده است:  نامه وقفمتن در همچنین 

ـ موانع از حلوا ۀواسط جمعه به امیو ا یالیاگر در ل ...دیهللا نماک�م ا انیحافظان و قار و اطعمـه   اتی

  ».ندیبه عوض آن صرف صرف نما گرید يها و روزها شب ،متعذر باشد

  گریکدیمختلف در کنار  انیاد یستیهمز. 2ـ2ـ3

 پیـروان  سـکونت توانـد نشـانگر    می »یمان�ا مدینإل«یا » ا�دیان مدینإل«کرد از شهر کاشان به نام یاد

 »ینمـؤمن دارال«و شهرت این شـهر بـه    این منطقهاعتقادات دینی ساکنان  یا شهراین  در ادیان دیگر
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که واقع بـه  اي  هبوستان املس محوط« :، که خوانش این عبارت به هر دو صورت ممکن استباشد

 نظـر باشـد،   مـد » ا�دیـان  إلمدینـ «در صـورتی کـه    ؛»...ا�دیان کاشان من قراء مدینإل طاهرآباد قریۀ

هودیـان  ویژه ی هسکونت پیروان ادیان دیگر ب ،قراین تاریخی توجه به این گزاره باتوان گفت که  می

هرچند از ورود اس�م به ایـران تـا دوران صـفوي، از یهودیـان کاشـان       .کند می را در کاشان اثبات

و گفتـار سـیاحان    داخلی نامۀ به مدد دو وقایع ،با ورود به عصر صفوي ،اط�عاتی در دست نیست

هـزار   دهجمعیـت   .بـریم  مـی  به رشد و پویایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این جامعه پی ،غربی

هـاي برجسـتۀ ادبـی،     چهـره هاي اسپانیا و اورشلیم، وجود  ورود راب ،گانه هاي سیزده کنیسه نفري،

اشـان در دورۀ صـفوي   یافته در یهودیـان ک  هایی از این حیات توسعه فلسفی، نشانه ـ ي عرفانیفقها

بـا توجـه بـه     رچنـد ؛ ه)165: 1398، هموک: ؛ نیز ن87: 1392وادقانی و حیدري، ف�حیان ( است

گـزاف گفتـه    هم خوانـده شـود، سـخن بـه    » إل ا�یمانمدین«ی در صورتی که خیاسناد و شواهد تار

کـه اسـ�م    چناناند،  رانیدر ا عیمراکز تش نیتر در شمار مهم ير و قم، کاشان يشهرها رایز ؛نشده

 ،یکاشان نیک: ملک المورخن زی؛ ن236: 1392 ،يدیجمش( اند دهینام یعیش  شهر را اس�م نیمردم ا

1378 :9(.  

  خواجه ملک نامۀ وقفرد اقتصادي کارک. 3ـ3

ملـک از    خواجـه  .برد  پول دورۀ عباسی پی  توان به واحد می جه ملکنامۀ خوا با بررسی متن وقف

دهـد کـه    مـی  اسـناد و شـواهد تـاریخی نشـان     .استفاده کرده است نامه وقفن در مت» دینار«واحد 

و  نـار ید 200آن را ضرب و برابر با  يواحد پول نقره بود که شاه عباس صفو نیتر بزرگ »یعباس«

 بـود و  نـار ید 100برابـر بـا    »يمحمـد «از لحـاظ ارزش   »یعباسـ «بعد از  .دو مثقال نقره وزن بود

تـر   کوچک يو محمد یاز عباس» یشاه« .ر شاه عباس آن را مرسوم کردسلطان محمد خدابنده پد

 ينقـره در عهـد صـفو    ۀسک نیتر کوچک .ارزش داشت نارید 50گرم وزن و معادل  1/20که  دبو

هم در شمار » تومان« .دیارز می یستیب 1/5 یبود و هر شاه نارید 20نام داشت که برابر با  »یستیب«

 »ي�ر«بـه نـام   اي  هفارس هم سک جیخل لدر سواح .بود یعباس 50و معادل  یمحاسبات يواحدها

 یسـت یبـود کـه هـر ب   » فلـوس « ایـ  »کیقازب«دوره به نام  نیا یپول مس .بود میو ن یدو شاه دلمعا

محمـد   ،کلمـات � الـه ا� اهللا   هـا  سـکه  يرو .ارزش داشت نارید 5بود و معادل  کیقازب 4معادل 

و محـل ضـرب    خیاسم پادشاه و تـار  ،گریع) و در طرف د(امام رسول اهللا و اطراف آن نام دوازده

  .)1070: 1391 ،یزدانی( بود شمنقو

 نارید 150برنج و  يبها نارید 300منوال که مبلغ  نیبد ...«آمده است:  نامه وقفدر  ،براي مثال
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  .ملک)خواجه  نامۀ وقفاز متن  یبخش( »یدجوع طعام نما متیق نارید 50گوشت و  متیق

ریال است و خواجه ملک،  190000تقریبی معادل  طور بهاکنون یک دینار  ه به اینکه همبا توج

توان گفت اگر به وصیت ایشـان   می ود ذکر کرده،خ نامۀ وقفدینار نذري را در  500 هر هفته دادن

صـرف دادن   ریـال،  95000000تقریبی مبلغی معادل  طور بهر هفته ه ،شد در حال حاضر می عمل

ري و رسـیدگی  راد تهیدست و فقیر شده و هر هفته مراسم خواندن قرآن کریم و عـزادا نذري به اف

ي هـا  تبع آن برگزاري مراسم نماز جماعت و آشنایی بیشتر جوانـان بـا آمـوزه    به امور حافظان و به

  .شد می اخ�قی دین مبین اس�م و شعائر حسینی فراهم

  يدر عصر صفو جیخوراك را. 1ـ3ـ3

ـ را ۀتوان به نوع اطعم می یملک نامۀ قفوبا توجه به متن  و سـطح اقتصـادي    يدر عصـر صـفو   جی

در امـر   هـا  ینوع از خـوراک  نیاز بهتراي  هاغلب افراد در هر دور را؛ زیبرد یپجامعه در آن دوران 

مانند بـرنج، گوشـت،    ییها یهم از خوراک نامه وقفکه در متن اي  هگون به ؛کنند می استفاده راتیخ

هـر شـب جمعـه     ...«آمده است:  نامه وقفدر متن  .اد شده استیجات) و حلوا  هیدوانواع ا( جوع

 500و هر روز جمعـه مبلـغ    دیک�م اهللا نما انیصرف حافظان و قار ،طبق حلوا پخته در مقبره 12

 نـار ید 150بـرنج و   يبهـا  نـار ید 300منوال کـه مبلـغ    نیبد اخراجات طعام نموده يبرا زین نارید

موانـع از   ۀواسـط  جمعـه بـه   امیو ا یالیاگر در ل .دینما عامجوع ط متیق نارید 50گوشت و  متیق

 »نـد یبـه عـوض آن صـرف صـرف نما     گـر ید يها و روزهـا  شب ،و اطعمه متعذر باشد اتیحلوا

  .ملک)خواجه  نامۀ وقفاز متن  یبخش(

  خواجه ملک نامۀ وقفادبی  ـ کارکردهاي زبانی. 4ـ3

 بـه شـرح  شود کـه   می اشاره نامه وقفي سبکی، زبانی و بیانی این ها یدر اینجا به شماري از ویژگ

  است: زیر

   ي آنها و ویژگی نامه وقف نوع زبان. 1ـ4ـ3

    )کهیمقراء/ سواد /يبو /جنابیبعلت/ عال( پیوسته الخط رسم. 1ـ1ـ4ـ3

شـده و   صورت پیوسـته نوشـته مـی    رکیبات امروزي در گذشته بهبا توجه به اینکه بسیاري از ت

همین امر سبب شده تا مشـک�ت فراوانـی در خـوانش ایجـاد شـود؛      ، نویسی بوده ه بر پیوستهتکی

  .نویسی بوده است هم تأکید بر پیوسته نامه وقفکه در  چنان

  .مثال برشمردن اوصاف خواجه ملک يبرا؛ از اطناب يموجز بودن ک�م و دور. 2ـ1ـ4ـ3

    .وادس، کافه ،سابات :یمیاستفاده از لغات قد. 3ـ1ـ4ـ3
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  .وفات دررسد :يشوندیاستفاده از افعال پ. 4ـ1ـ4ـ3

    .مردن)( ندیدار فنا به عالم بقا رحلت فرما :ییاستفاده از عبارات کنا. 5ـ1ـ4ـ3

  .اتیحلوا معمول:ریمع غج کاربرد. 6ـ1ـ4ـ3

    .مفوض داشت، شد حاضر، ندیصرف نما، کثرت افعال مرکب: اقرار کرد. 7ـ1ـ4ـ3

سـواد   ،القواعد ا�رکـان  ،مذکوره هیقر ،مفصله صهیت و موصوف: خصمطابقت صف. 8ـ1ـ4ـ3

  .ا�صل

  .ف را نمود حاصل آن را به شرح متنکه تصر سرگردان: يرا کاربرد. 9ـ1ـ4ـ3

  .لعنت اهللا ،باهللا اذیکثرت جم�ت معترضه: الع. 10ـ1ـ4ـ3

و متفرعـات   کافه ضمائم و متعلقـات ، بوستان املس یو تمام یحشو: همگکاربرد . 11ـ1ـ4ـ3

  .سابات یو تمام یو همگ

ترکیـب نادرسـت واژۀ   ( به کار بردن ترکیبات جعلی و ساختگی: حسب الفرمـوده . 12ـ1ـ4ـ3

ـ   »فرموده«اژۀ فارسی با و» حسب«عربی  ردن ترکیبـات جدیـد ماننـد: ترکیـب     ؛ همچنین بـه کـار ب

ـ » سعادتناك« دان اشـاره خواهـد   در شعر نجومی بر روي سنگ قبر پسر خواجه ملک که در ادامه ب

  .همین نگاشته) 24ک: صن( شد

  ي ادبی لفظی و معنوي ها استفاده از انواع آرایه. 2ـ4ـ3

  جعسانواع . 1ـ2ـ4ـ3

  ؛مآب جناب/ ا؛یاوص /ایساعات/ اوقات؛ انب :يمتوازسجع ـ 

  ؛  مستطاب مرجب؛ خطاب/ جب/ر :سجع مطرفـ 

  .مکان ملک/ سجع متوازن:ـ 

  جناسنواع ا. 2ـ2ـ4ـ3

  ؛يسواد سواد/ :لیمذ جناسـ 

  ؛طابقی/ طاقی در وسط: یشیجناس افزاـ 

  .)سواد اسواد/ در آغاز: یشیجناس افزاـ 

 دولـت/ دسـتگاه؛   ؛جـوع  بـرنج/ گوشـت/   طعـام/ حلـوا/   ناسـب: تمراعات النظیر یا . 3ـ2ـ4ـ3

  و مشاع؛ زیقف /بیجر

  ؛ی/ حرره الراجیبه حد/ حرره الخاط تکرار:

 آقا اث/ ذکور؛ خانم// عالم بقا؛ انفنا تضاد: دار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

100   

  مآبی یعرب. 3ـ4ـ3

، نیمـن الجـانب   ،انیـ خلف الع، متفرعات، یصلب، حسب الفرموده :یکثرت لغات عرب. 1ـ3ـ4ـ3

  .یصباغ، کافه

  .القب الرقاب عند ما بطان ،طن ما بعد البطنب :یاستفاده از عبارات مشهور عرب. 2ـ3ـ4ـ3

  .اطعمه ،یالیل کثرت جمع مکسر:. 3ـ3ـ4ـ3

فمـن بدلـه بعـد مـا      ،راجعون هیال انا هللا و انا :اتیو روا میقرآن کر اتیستشهاد از آا. 4ـ3ـ4ـ3

  .سمعه

السـواد مطـابق    میبسم اهللا الـرحمن الـرح   یعل کردن: مؤکد يستفاده از سوگند براا. 5ـ4ـ3ـ5

  .اصل سواد

  خواجه ملک نامۀ وقف یخیتار يکارکردها. 5ـ3

 نامـه  وقفآن است که با توجه به متن  یخیکارکرد تار ،کخواجه مل نامۀ وقف يکارکردها گرید از

در دورۀ نوري در مقالۀ خود اذعان کـرده کـه    .برد یپ يوقف در عصر صفو این خیتوان به تار می

 ،آمـده وجود در ایـران و رشـد و تحـو�ت بـه    گذاشته شدن حکومت شـیعی  علت بنیان  صفویه به

گسـترش و  یۀ حکومت شیعه را در سراسـر ایـران   توانست با ابزارهاي گوناگون از جمله وقف، پا

سـازمان  ( و ارکانش سوق دهـد  ها سوي یک جامعۀ شیعی با همۀ ویژگی فضاي جامعۀ ایرانی را به

در حقیقت نهـاد وقـف سیاسـت شـاهان      .)613 ،3ج :1387نوري، اوقاف و امور خیریه به نقل از 

ینفک سیاست مذهبی این خاندان شـد  � ءو نهاد وقف جز صفوي را تقویت و بر آن مهر تأیید زد

همچنین بـا   )؛153: 1390احمدي، ( مذهبی بسیاري را به ارمغان آورد ـ ي فرهنگیها که دگرگونی

 نیمـذکور واحـد پـول، واحـد مسـاحت، قـوان       ۀدر دور توان فهمید که می نامه وقفتوجه به متن 

    .ه صورت بوده استبه چ یو مدن یحقوق

همچـون مسـجد تنهـا،     طاهرآباد شدۀ اري از آثار تاریخی و فراموشیرد پاي بس ،ع�وه بر این

ن و حتی نام بعضـی  الدی خواجه امین مقبرۀ ،سیاي صفا و میرحسینینهر واله، آ علی معین، ۀبازارچ

لحـاظ تـاریخی از ارزش    پیدا کـرد کـه بـه    نامه وقفتوان در این  می را طاهرآباد از بزرگان گذشتۀ

  .زیادي برخوردار است

   و فرهنگی مربوط به مزار این واقف و فرزندان ایشان اطالعات تاریخی .1ـ5ـ3

وار و  اننـد عمـودي، افقـی، محرابـی، تنـدیس     سنگ مزارها به اشکال مختلفـی م  ،در دورۀ اس�می

و  شـته تر از دورۀ تیموري دا ابعادي بزرگ ،سنگ قبرهاي مربوط به دورۀ صفویه .اند دهصندوقی بو
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بیشـتر از   ،در دورۀ صـفویه  .متر اسـت  78/0متر و ارتفاع  95/0عرض با ر مت 73/2 شاناغلب طول

ي گـل و بوتـه اسـتفاده    ها پر، حاشیۀ مقرنس، کتیبه و طرح ي هشتها گل آیات قرآنی، اشعار ادبی،

گـود،   هـا  بـا آیـات ادغـام شـده و حجـاري      نقوش اسـلیمی  شده که در بعضی از این سنگ قبرها

اصو�ً سـنگ قبرهـا از    .صندوقی و محرابی است ها نکل ظاهري آباشد و ش می برجسته و ترکیبی

شده بر سـنگ قبرهـاي ایـن دوره     ي نوشتهها سه بخش سرلوح، حاشیه و متن تشکیل شده که متن

بیشتر شامل ادعیه، آیات، اسماء الهی، اشعار ادبی، نام و سال فوت متوفی بوده است خـط حاشـیۀ   

شـیخی و  ( متن میانی با نستعلیق حکـاکی شـده اسـت    ثلث و با خط صورت قبر از اواخر صفوي

  .)84ـ83: 1397جهانیان، 

بیشـتر   ،سنگ قبر خواجه ملک و پسر او هم با توجه به اینکه مربـوط بـه دورۀ صـفویه اسـت    

سنگ قبر خواجه و پسرش از سـه بخـش   که  دارند؛ چنان مشخصات سنگ قبور این دوره را در بر

مـنقش   ،جـه و پسـرش  دور حاشیۀ سنگ قبر خواتادور .ستا شده لیتشک هیسرلوح و متن و حاش

تَـدع   إل و ...«ح این دو سنگ قبر هم آیۀ شـریفۀ  و در قسمت سرلو الکرسی استبه آیۀ مبارکۀ آیإل

عم إِلهاً آخَرَ اللَّه کُلُّ شَی وإِلَّا ه إل إِله کْمالْح لَه ههجإِلَّا و کهال ء ـو   وعتُرْج ـهحـک   )88 قصـص: ( »نَإِلَی

 اسـت:  هم بـدین شـرح   سورۀ قصص 88آیۀ ذکر بعد از  ،قبر خواجه  متن روي سنگ .شده است

الس�م: یا من بدنیاه اشـتغل/   الدین علی بن ابیطالب علیه ین و امام المتقین و یعسوبمؤمنالقال امیر«

لی اهللا علیه و آله و سـلّم  قال النبی ص .قد غره طول ا�مل/ الموت یأتی بغته/ و القبر صندوق العمل

و اخرهم مهـدي  علی و ثامنهم علی و عاشرهم علی  من بعدي اثنی عشر اوله علی و رابعهم ا�ئمإل

و در ضـلع پـایین    ».علیه و علیهم الس�م الطیبین الطاهرین المعصـومین والحمـدهللا رب العـالمین   

 ...کـه ایـن  آیـد هر الهـی در که بفروشد و به غضب لعنت خدا بر هر«خواجه آمده است:   سنگ قبر

وفات نمود جناب سعادت یار توفیق آثار حاجی الحرمین الشـریفین خواجـه ملـک بـن المغفـور      

در بخش ارتفاع سـنگ قبـر خواجـه و پسـرش هـم       ».يطاهرآبادالمبرور و المرحوم حاجی علی 

و  نیوالعابـد  نیالحسـن والحسـ   نیوالبتول والسـبط  یوالمرتض یالمصطف یاللهم صلّ عل«عبارت 

صـاحب الزمـان و    يالهـاد  يوالمهـد  يوالعسـکر  یالنقـ و یالباقر والصادق والکاظم والرضا والتقـ 

ـ یو الط نیمعاج همیو عل هیعل و س�مه ةالرحمن صلو إلفیخل آمـده   »مایتسـل  و سـلّم  نیالطـاهر  نیب

ي مربـوط بـه ارتفـاع ایـن     ها صویر سنگ قبر خواجه ملک و حکاکی) ت2( ) و1(در تصویر  .است

  شان داده شده است:سنگ ن
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  سنگ قبر خواجه ملک :)1( تصویر

  
  ارتفاع سنگ قبر خواجه ملک :)2( تصویر

ه بـه  ذکر شده کـ  7م� غیاث نجومی کاشیقبر پسر خواجه هم قطعه شعري از  سنگدر روي 

سـازي   در فن نجـوم و سـاعت   وي ـ یاد شده استوي تنها جایی که از ـ  نصرآبادي تذکرۀنقل از 

از غیاث نجومی بر روي سنگ قبر  شعر زیرقطعه  .و البته طبع نظمی هم داشته است قدرت بسیار

  است: حک شدهپسر خواجه 

  ســـتودۀ خواجـــه محمـــدتقی مـــه دراك     ضیاي دیـدۀ حـاجی ملـک بـه لمعـۀ درك      

ــو ادراك        چه مه که مهر فلک از رخش خجل گشتی ــره پرت ــافتی ز چه ــه ت ــی ک   گه

ــ�ك      اي کــه نبــودش بــدیل در آفــاق      نــهیگا ــردش اف ــالش ز گ ــر مث ــده ده   ندی

  که در ریاض جهان بـود چابـک و چـا�ك       شکســته شــاخ گلــی بــود از حدیقــۀ عمــر
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بـاك نداشت یک سر موي از هزار دشـمن      نوازي کـه در شـجاعت طبـع    جوان دوست  

ــه    د�وري کــه ســر خصــم را ز روي غضــب  ــه بســت ب ــ یروز معرک ــه حلق ــراك ۀب   فت

ــخن ــکافی او        س ــه موش ــی ک ــناس فهیم   به عرض مو فکندي ز طـول دانـش خـاك     ش

  شـــد از حـــوادث ایـــام نـــاگوار هـــ�ك    دریــغ و درد کــه نــاخورده میــوۀ امیــد     

ــادي ا�ول    ــلخ جمـ ــنبه سـ ــب دوشـ ــعادت      شـ ــفند آن س ــانی اس ــود ث ــه ب ــاك ک   ن

ــاك   به سوي روضۀ پاك بهشت رضوان رفت                           ــاریخ او بــه روضــۀ پ   نمــود حاصــل ت

ــو�ك     علــی و آل علــی» ینجــوم«شــفیع اوســت    ز فضــل ایــزدي و لطــف خواجــۀ ل

  )1310: 1388اسماعیلی طاهري، (

ملـک ذکـر     ، مربوط به روي سنگ قبر خواجـه ، قطعه شعر مذکورطاهرآبادفرهنگ چند در هر

ضیاي دیدۀ حاجی ملـک بـه لمعـۀ    «در مصرع آغازین این شعر آمده:  با توجه به اینکه ،شده است

توان تشخیص داد که این شعر در وصف پسر خواجه ملک سروده شده و بـر   می راحتی به »كادرا

 و ، عکس سـنگ قبـر پسـر خواجـه ملـک     )3(تصویر در  .روي سنگ قبر وي حکاکی شده است

  ي روي این سنگ نشان داده شده است:ها حکاکی

  
  پسر خواجه ملک مربوط به سنگ قبر ریتصو :)3( ریتصو

را  يمشخصات عصـر صـفو   شتریسنگ قبر خواجه و پسرش ب ،که ذکر شد یتوجه به مطالب با

ـ  ییروا ثیاحاد م،یاز قرآن کر یاتیسنگ قبرها، آ نیا يکه رو دارد؛ چنان در بر ذکـر   یو اشعار ادب

ـ متـر، ارتفـاع و عـرض آن ن    یسـانت  166طول سنگ قبر خواجه ملک  .شده است  40کـدام   هـر  زی

کـدام   هـر  زیمتر و عرض و ارتفاع آن ن یسانت185قبر پسر خواجه هم  گطول سن .متر است یسانت

البته سنگ قبرهاي دیگري هم مربوط به وابستگان و آشـنایان خواجـه وجـود     .متر است یسانت 40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

104   

کـه تـاریخ فـوت    » يطاهرآبـاد حاج محمد عسگري «از جمله سنگ قبر وصی خواجه ملک  ؛دارد

ذکـر شـده اسـت و اغلـب، مشخصـات       1130به مشخصات روي سنگ قبر، سال ایشان با توجه 

  .بر اثر گذر زمان از بین رفته و خوانا نیست ها روي این سنگ

  گیري جهینت. 4

ـ یکارکردهـا و آثـار ترب  بـا   اس�مي حسنۀ ها از سنت ،وقفبا توجه به اینکه   در جامعـه  خـاص  یت

مختلـف   يکنـد تـا کارکردهـا    مـی  به ما کمک ها نامه وقفساختار   يمحتوا لیو تحل یبررساست، 

ـ  یزبـان  ،ياقتصـاد  ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یها در سطوح مذهب آن  ...و یو اجتمـاع  یخیتـار  ،یو ادب

 ادی یکیبه ن ها شود تا از واقفان آن می شده سبب کشف يها نامه وقف یبررس ،ییاز سو .شود نییتب

ـ پ يشـتر یسنت حسنه در سـطح جامعـه رواج ب   نیشده و ا  یخواجـه حـاج   ۀنامـ  وقـف  .کنـد  دای

ـ از اع يطاهرآبـاد  یفرزند حاج آقا علـ » خواجه ملک«معروف به  نیلدمعزا مشـهور   نیریـ و خ انی

ساختار  یو بررس لیتحل قیاست که از طر ییها نامه وقفاز  یکی يهجر ازدهمیدر قرن  طاهرآباد

 ــ  یخیتـار  ،یاجتماع ـ یرهنگف ،یدر ابعاد گوناگون مذهب یآن، اط�عات ارزشمند فراوان ییمحتوا

مـذکور شـامل پـنج بخـش      نامۀ وقفساختار  .دیآ می به دست يو اقتصاد یادب ـ یزبان ،ییایجغراف

عقـد،   نیـ در نگـارش ا  سندهیاست که نو تیو تول همیشرح حال موقوفه، موقوف عل ت،یواقف، ن

و  میقـرآن کـر   اتیـ و بـه آ  آغاز کرده یاهللا داشته، سخن را با ذکر حمد و سپاس اله یال إلقرب تین

مـوجز و رسـا و    یخواجه ملک، بـا زبـان   .داشته استاي  هژیتوجه و )ع(اطهار ۀمائ ییروا ثیاحاد

ـ تداوم ا يکرده و برا میو تنظ هیاز هرگونه اطناب و تکلف آن را ته يعار  یسـنت حسـنه سـع    نی

ـ به ا دنیرس يرا برا نهیصالح زم همیکرده تا با مشروط کردن موقوفه و انتخاب موقوف عل مهـم   نی

در حال حاضر بـه  بوده که  و صاحب موقوفات بسیاري طاهرآبادملک از اعیان   خواجه .فراهم کند

و سـنگ   نامـه  وقـف اسـت؛ همچنـین    بدل شده یپارك و سالن ورزش ،کتابخانه ،يمدرسه، بهدار

ـ  دا قبرهایی که از ایشان به جا مانده، ارزش تاریخی و فرهنگی و اجتماعی فراوانـی  ن رد کـه در ای

خواجـه ملـک   توان گفت که  می ها اشاره شده است و بدین ترتیب از این ارزشاي  هنگاشته به پار

نامشان تا ابـد بـر سـر     و ردگذا يزمان بعد از مرگ خود به جا يبرا هیجاراي  هثمر ،توانسته است

ـ ا شـتر یب نکهیبا توجه به ا .ساري و جاري باشد ها زبان انـواع  شـامل   خواجـه ملـک   موقوفـات  نی

از نوع درآمدزا بـوده و در   بیشتر موقوفات خواجهتوان اذعان کرد که  می ،بوده ...بوستان و ،ها دکان

در عصـر  مـردم   یطبقات ۀثروت و کاهش فاصل میتقس ،یعدالت اجتماع جادیرفاه، ا ،ینیآفر اشتغال

 یو بررسـ  لیـ تحلتـا بـا    انـد  دهیرو نگارنـدگان کوشـ   نیااز .داشته استمهمی  ، نقشخواجه ملک
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موقوفه و رقبـات آن،   اقف،و ۀدربار يخواجه ملک، اط�عات ارزشمند نامۀ وقف ییساختار محتوا

ـ یبـه دسـت آورنـد و زم    همیو موقوف علـ  تیوقف، تول طیواقف، شرا تیغرض و ن شـناخت   ۀن

  .مخاطبان فراهم کنند يرا برا يو اوضاع عصر و طیواقف و موقوفه و شرا شتریب

 
  ها نوشت پی

حـدود   یتیجمع يو دارا وستهیبه شهر پ 1374اطراف کاشان که از سال  یو فرهنگ یمیقد ياز روستاها .1

  .است نفر پنج هزار

  .ها  توسیک: پنخواجه ملک  ۀافتی يکاربر رییموقافات تغ ریتصو يبرا .2

  .آمده که اینجا اص�ح شد» مقراء«در متن  .3

  .آمده است» یداهللا ا� السلطان«، نامه وقفدر متن  .4

) 1393سـال   یفرزند م� محمد حسـن و متـوف  ( یسند مرحوم حاج آقا محمد ناصح ادعا و نیرغم ا به .5

امـ�ك و عمـل بـه مفـاد      ۀدر ادار یسـبب نـاتوان   او بوده و بـه  ۀموقوفات به عهد نیا تیمعتقد بود که تول

در هـا،   هیو توصـ  داتیکأت برخ�ففانه سأمتاما  ؛اوقاف واگذار کرده است ۀرا به ادار شاراتی، اختنامه وقف

تغییـر کـاربري داده و آرامگـاه     ،اوقاف کاشـان اسـت   ۀادار اریاموال که در اخت نیاز ا ياریبسحال حاضر، 

ارزشمند قبـور آنـان در انبـار     يها کامل نشده و سنگ يهنوز بازساز ،یکل بیتخر ازپس  زیخواجه ملک ن

  .اردقرار د بیدر معرض آس طاهرآباد يشهردار

 .خواجه ملک است ۀدر همان مقبر زیدلسوز ن دیس نیآرامگاه ا .6

  .437، 1ج: 1378نصرآبادي،  .7
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  ها پیوست

  
  کخواجه مل نامۀ وقفاصل ): 4( ریتصو
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  کاشان ارۀ اوقاف و امور خیریۀاثبات تولیت موقوفه خواجه ملک به درخواست اد): 5(تصویر 

  

  
  طاهرآباددر  آرامگاه خواجه ملک): 6(تصویر 
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  طاهرآبادع)، موقوفۀ خواجه ملک در (کتابخانۀ امام جعفر صادق): 7( تصویر

  
  موقوفۀ خواجه ملک طاهرآبادسالن ورزشی شهداي ): 8( تصویر

  
 پور از موقوفات خواجه ملک  یزداناهللا دبیرستان شهید رحمانی و حاج قدرت): 9( یرتصو
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  منابع

  .میقرآن کر .1

ق یحقت، من �یحضره الفقیه تا)، بی( ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین ،صدوق) شیخ( ابن بابویه قمی .2

  .ة العلمیهالمدرسین فی الحوز نشر جماعإل :الثانی، قم الطبعإلاکبر غفاري،  علی

   .هیاس�م یکتابفروشتهران: ، 7چ ،يا اهللا کمره تیآ یو شرح فارس هترجم ،خصالالق)، 1376( ــــــ .3

 يهـا  پـژوهش ، »کارکرد موقوفات در گسترش مراسـم مـذهبی دورۀ صـفوي   « )،1385( احمدي، نزهت .4

  .26ـ7، 1شماره ، تاریخی

موزه و مرکز اسناد مجلس  کتابخانه،تهران: ، مجموعه مقا�ت)( يدر باب اوقاف صفو)، 1390(ـــــــ  .5

  .یاس�م يشورا

  انتشارات مرسل. :، کاشانفرهنگ طاهرآباد)، 1388حسن ( اسماعیلی طاهري، .6

ع�مه  یمتألّه و عارف ربان میفرزانه، حک هیبر احوال فق یشرح :یقدس ریطا ،)1392( نیحس ،يدیشجم .7

  .انتشارات محتشمجا:  ، بی1چ ،یآخوند م� محمد کاشان

حقـوق  ، »دیـدگی  بـزه وقـف در پیشـگیري از بزهکـاري و     نقش« )،1388( محمدعلی آبادي، حاجی ده .8
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