
1 
3 

8 
9 

آذر

95

نكتة  حائز اهميت در 
كتابت چگونگى و نوع 

خطوطى است كه 
استفاده مى شده است 
و اين كه بايد مصحف 

كريم را با خطى 
خوش، خوانا و روشن 

و درشت نگاشت

مقدمه 
ــر مصحف مجلس شوراى اسالمى  ــتاى روند گزينش و نش در راس
ــى و مشاهدة مصاحف موجود در گنج خانة  كه در پى مطالعه، بررس
ــى با  ــور و كارشناس ــات ش خطى كتابخانه مجلس و برگزارى جلس
شركت استادان و كارشناسان خوشنويسى، تذهيب، تصويربردارى و 
نشر منجر به انتخاب مصحفى موسوم به قرآن امام زمان (عج) شد، 
نگارنده كه افتخار حضور در تمامى مراحل اين كار مبارك را داشت 
ــد با استفاده از كالم و تصوير، ظرايف و دقايقى از صورت  بر آن ش
ــژه از كالم اهللا  ــت اين مصحف وي ــتان ايجاد و سرگذش زيبا و داس
ــت براى  ــتاق خوانندگان عزيز بگذرانم. نخس ــد را از نظر مش مجي
ــتياق ذهني و حس و حال هنري عزيزان گريزى مى زنم  ترغيب اش
ــى و آرايه هاى  به تأثير و نقش قرآن كريم در هنر خط و خوشنويس

وابسته به آن همچون تذهيب، ترصيع و تجليد ... .
چون ز نفس وحديتش آيي تنگ

به كالم قديم كن آهنگ
مصحفى جو، چو شاهد مهوش

بوسه زن دركنار خويشش كش
شاهدى گل عذار و مشكين خط

چهره آراسته به عجم و نقط
بلكه باغ بهشت و روضة حور

سبزه اش مشك و تربتش كافور
جدولش چون چهار جوى بهشت

فيض بخش از چهار سوى بهشت
گرد جدول نقوش اعشارش

ُرسته گلهاست گرد انهارش2

خط؛ تنها نمايشگر كالم اهللا مجيد
ــان كالم وحى آن را از  ــتين كتابت قرآن كريم كه حافظ «از نخس
ــينه هاى خويش بر روى الواح منتقل مى كردند تا زمان ابداع فن  س
ــته  ــر، قرآن كريم با بهره گيرى از خطوط مختلف نگاش چاپ و نش
ــلمان و  ــرام هنرمندان مس ــق خاطر و احت ــج تعل ــد و به تدري مى ش
ــناختى و نوآورى هنرى در  ــرى از تمام يافته هاى زيبائى ش بهره گي

ــّته) و آرايه هاى قرآنى  ــالمى (اقالم س ــل و تحول خطوط اس تكام
جلوه نمود.

نكتة  حائز اهميت در كتابت چگونگى و نوع خطوطى است كه 
استفاده مى شده است و اين كه بايد مصحف كريم را با خطى خوش، 
خوانا و روشن و درشت نگاشت؛ چنانچه آورده اند اميرالمؤمنين على 

(ع) از مصاحفى كه به خط ريز نوشته شده بود اكراه داشتند.
ــخه هايى از قرآن كه پس از حوادث روزگار به دست  بارى نس
ــى (ع) و ائمه  ــوب به حضرت عل ــخه هاى منس ــيده؛ چه نس ما رس
ــخه هايى از ديگر كاتبان نشان  ــالم و چه نس معصومين عليهم الس

مى دهد كه قرآن كريم را با خطى استوار و زيبايى مى نگاشته اند.
پس از ظهور ابن مقله (محمد بن على بن حسين 272 ـ 328 

قرآن وقف تالوت امام زمان (عج)  
ظرايف هنرى و دقايق تاريخي1

داود نظريان ■ 
كارشناس ارشد هنرى كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى

معرفي  نسخه هاي  خطيمعرفي  نسخه هاي  خطي
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نخستين مصاحف 
موجود كه از قرون 
دوم و سوم هجرى 
به جاى مانده نشان 
مى دهد كه تزئين و 
آراستن اوراق و جلد 
قرآن رواج نداشته 
ولى بنا به بعضي 
روايات مسلمانان 
صدر اسالم تزئين 
مصحف را با نقره 
جايز مى شمرده اند اّما 
طال مورد اختالف بوده 
است

ــن على بن هالل كاتب بغدادى 413 يا  هـق) و ابن بواب (ابوالحس
423هـ.ق) مصحف را در كمال زيبائى و استوارى به كتابت برگرفتند 
و از آن پس در قرون پنجم تا سيزدهم خوشنويسان نامدارى چون 
ــنويس ديگر بارها به كتابت قرآن  ــتعصمى و ده ها خوش ياقوت مس
ــان را  پرداختند و از جهت بهره ورى از پاداش معنوى عمر پربركتش
صرف نگارش قرآن مى كردند و با توجه به اين نكته بعيد نيست كه 
خازن (ابوالفوارس حسين بن على بن حسين) پانصد نسخه قرآن و 
آقا محمد شيرازى نزديك به چهار صد نسخه و ياقوت مستعصمى 
ــن ابوالمجد بن عبدال متوفى 698 هـ.ق) نيز كه دو خط  (جمال الدي
ــخ و ثلث را در نهايت زيبايى و دقت مى نوشت، نزديك به 364  نس

نسخه از قرآن كريم را كتابت كرده باشد.
ــلمان به قرآن  ــان مس اين توجه و تعلق صميمانه خوش نويس
ــالمى  ــول و تطور انواع خطوط اس ــد تا آنان با تح ــبب ش مجيد س
خوشنويسي را با توجه به الهامات قلبى و با نمايش آن توسط آيات 
ــوان اصيل ترين هنر  ــانند كه به عن ــور قرآنى به مرحله اى برس و س
اسالمى در تمدن بشرى شناخته شود». (مايل هروي، 1386 مجله 

ميراث جاويدان، ش 58، ص 18)
«بى پيرايه ترين هنر اسالمى يعنى خوشنويسي حقيقت اسالم 
ــمى  ــه هيچ كدام از هنرهاى تجس ــد در حالى ك ــى مى كن را متجل
ــر نمى كنند، فقط  ــتقيمًا ظاهر كلمات قرآن را تصوي ــالمى مس اس
ــتقيمًا به نمايش درمى آورد همين  ــت كه كلمات خدا را مس خط اس
ــت كه آن را در كنار معمارى، عالى ترين و شريف ترين هنرهاى  اس

تجسمى اسالمى كرده است.»(مددپور، 1371، ص 202 ـ 201)

كالم اهللا مجيد اوج جلوه گرى هنر تذهيب و تجليد
ــتين مصاحف موجود كه از قرون دوم و سوم هجرى به جاى  نخس
ــتن اوراق و جلد قرآن رواج  ــان مى دهد كه تزئين و آراس مانده نش
ــالم تزئين  ــلمانان صدر اس ــى بنا به بعضي روايات مس ــته ول نداش
ــال مورد اختالف بوده  ــمرده اند اّما ط مصحف را با نقره جايز مى ش
ــتند و عده اى  ــز نمى دانس ــده اى آن را طال جاي ــت؛ چنانچه ع اس
ــد هر چند طالكارى جلد را چون جدا از قرآن بود  ديگر مى پذيرفتن
ــرن اول و دّوم به  ــه هر حال مصاحفى كه از دو ق ــد. ب نمى پذيرفتن
ــّد و مّد قرآن  ــان مي دهد كه فقط اعجام و اعراب و ش جا مانده  نش
ــگار مى گذارده اند كه هر چند  ــنگرف و زن ــا رنگ هايى چون ش را ب
ــت، در آن زمان  ــم از نظر هنرى قابل تأمل اس ــروز اين مورد ه ام
ــراى ممتاز نمودن اعجام و اعراب  ــرى اين رنگ ها صرفًا ب به كارگي

صورت مى گرفته است.
ــج تزئين مختصر  ــده چهارم هجرى به تدري ــه هر حال از س ب
اوراق قرآن مجيد آغاز شد و سرسوره ها را با خطى غير از خط متنى 
ــتطيل داراى گره بندى ها  ــت كردند و آنها را بين كتيبه اى مس كتاب
ــده پنجم  ــداول تحريردار و گل و بوته و ترنج قرار دادند. در س و ج
ــال را مى پيمود هنر تذهيب  ــى قرآن راه كم هجرى كه خوشنويس
نسخه هاى قرآن نيز رواجى تام و تمام يافت؛ چنانچه نسخه هاى به 
جا مانده از اين دوره بعضًا از نفايس هنرى در تاريخ هنرى اسالمى 

ــمار مى روند. بيشترين نسخ موجود قرآن از سده پنجم و ششم  به ش
ــنگرف،  ــرنج، ش ــا طال و رنگ هاى ديگر چون زنگار، س هجرى ب
ــت. در سده هفتم  ــده اس ــيلو، زعفران و غيره تزئين ش الجورد، س
ــت تذهيب قرآن نيز رونق  ــخ خطي رواج ياف كه خط ياقوت در نس
ــا رواج فن چاپ،  ــتم و پس از آن ت ــت. در قرن هش ــترى گرف بيش
مذهبان، وراقان و نقاشان و جلدسازان بسيار توانمندى پا به عرصه 
ــالمى گذاردند و هر يك بنا بر مقتضيات محل زندگى خود  هنر اس
ــيدند؛  و با توجه به كمال حرمت قرآن در تذهيب و تزئين آن كوش
ــان گرى، قطاعى، طالاندازى بين  ــليمى، ختائى، افش آنها نقوش اس
سطور، تشعير، سوزنزنى و ديگر يافته هاى هنرى شان را آنچنان در 
تزئين به كار گرفتند كه بدون ترديد نه تنها نمايه و نمونه آنها را در 
كتاب هاى آسمانى و الهى پيش از قرآن نمى توان سراغ گرفت بلكه 
ــه هنرنمايى را نمى توان يافت  ــته اى اين هم در هيچ كتاب و نگاش
ــلمان  و هنر تذهيب را بايد برآمده از گرايش و ايمان هنرمندان مس
ــت كه اگر چنين ايمانى نبود هرگز هنر  به كالم خداى تعالى دانس
ــالمى به  ــق و زيباى نگارگرى و تذهيب در تمدن اس ــف، دقي ظري
ــينيان،  ــد و نمو پيدا نمى كرد. جاى دارد كه اگر پيش اين صورت رش
ــيده اند، محققان نيز  بحث بالغت را در زمينه علوم قرآنى پيش كش
ــخه هاى قرآن را جزء علوم صورى قرآن مجيد  ــى نس زيبايى شناس
ــراث جاويدان، ش  ــمار آورند » (مايل هروي، 1386 مجله مي به ش

58، ص27 ـ 21).

ظرايف هنرى مصحف امام زمان (عج)
اين قرآن در قطع رحلى و به ابعاد 21 ×  32 سانتيمتر پديد آمده است.

ــد ميرزا احمد  ــخ ايراني3 و به قلم توانمن ــط متن قرآن، نس خ
ــت. مرحوم  ــخ نويس قديم و جديد اس ــرآمد كاتبان، نس نيريزى4 س
ــردش قلم زده  ــيوه منحصر به ف ــزى اين مصحف را نيز با ش نيري
ــيار روان، خوانا و موزون. فواصل حروف و كلمات  ــت؛ قلمى بس اس
از يكديگر آنچنان مناسب و بجاست كه نگاه خوانندة كالم اهللا را از 
ــيراب مى كند. اوج زيبائى و قوت  آرامش و رخوت و لذتى غريب س
ــزى را در دو صفحة متقابل فاتحه الكتاب و آيات  ــط ميرزاى نيري خ
طليعه سوره مباركه بقره (سرفصل) مى توان ديد. شدت درخشندگى 
ــز جلوه گرى خط را دو  ــياهى مخمل گونه مركب به كاررفته ني و س

چندان مى كند.
ــرآن رنگ آميزى  ــاى منحصر به فرد اين ق ــى از ويژگى ه يك
ــير  ــانت به رنگ نخودى س كاغذ زمينه متن در ابعاد 11 × 18/5 س
ــن است كه عالوه بر ايجاد تنوع و گريز از يكنواختى  يا اخراى روش
ــى به ديدگان قارى  ــتن از تضاد رنگى، با هدف آرام بخش و نيز كاس
ــكافانه در بافت و تار و پود  ــده است. با دقت موش كالم اهللا اجرا ش
ــمت حاشيه و  ــاز ايرانى از جنس كنف، در قس كاغذ ظريف دست س
متن كه فقط در مقابل نور و با ذره بين قابل رؤيت است5، (فضائلي، 
1350، ص 353) به شاخصه اعجاب برانگيز اين زمينه رنگى ـ اوج 
ــلط هنرمند وراق و صحاف در پيوند و وّصالى لبه هاى  مهارت و تس
ــفيد صفحات قرآن ـ پي مى بريم و همين  ــيه س كاغذ متن و حاش
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تذهيب فوق العاده 
زيبا و نفيس نقاش 
چيره دست صفويه 

كه رقمى از نام خود 
را ننگاشته است و 

همچون ديگر مذهبان 
و نگارگران قرآنى 

شاهكارهاى خود را بى 
هيچ شائبه اى مخلصانه 

و گمنام در خدمت 
آراستن و نوازش 

كتابت خطوط كالم 
الهى نهاده  است

ــم چنانكه پس از  ــيه نيز مى بيني ــمت عطف با حاش پيوند را در قس
ــه و گسيختگى در آن  ــت بيش از سيصد سال كمترين خدش گذش
ــمت باالى متن 7/8  ــيه سفيد در قس ــت؛ ابعاد حاش پديد نيامده اس

سانت، طرفين 5/7 سانت و پائين 4 سانتيمتر است.
جدول كشى فوق العاده دقيق و الوان در حاشيه متن با استفاده 
از رنگ هاى الجورد، مشكى، نقره، سبز روشن، آبى روشن، شنگرف 
ــده و با مركب مشكى جوهرى  ــفيد كه بر روى طال ترسيم ش و س
ــده و در لبه صفحات هم طال با دورگيرى مشكى اجرا  دورگيرى ش
ــمان تيزبين هنرمند  ــت و چش ــده، گواه ديگرى بر قدرت دس گردي

جدول كش است.
ــت صفويه  ــا و نفيس نقاش چيره دس ــب فوق العاده زيب تذهي
ــت و همچون ديگر مذهبان و  ــته اس كه رقمى از نام خود را ننگاش
ــاهكارهاى خود را بى هيچ شائبه اى مخلصانه و  نگارگران قرآنى ش
ــتن و نوازش كتابت خطوط كالم الهى نهاده   گمنام در خدمت آراس

است.
ــيم موزون خطوط و نقوش اسليمى و بهره گيرى از انواع   ترس
ــه هاى تركيبى و متناظر و  ــكال ختائى در قالب ترنج ها و شمس اش
ــيم بندى دقيق هر بخش از تذهيب كه در عين دارا بودن تنوع  تقس
ــب و وحدت در كل صفحه  ــكال داراى تقارن و تناس در اندازه و اش
مى باشد نيز از ويژگى هاى خاص سر فصل قرآن است. رنگ  گذارى 

و طالاندازى نقوش نيز از مهارت و آگاهى نگارگر حكايت دارد.
ــتفاده از الجورد و طال كه دو رنگ مكمل و غالب تذهيب  اس
است آنچنان بجا و هماهنگ به كار رفته است كه گويي نگاه بيننده 
ــرفى در  ــش طالى اش ــاغ گلها به گردش مى طلبد. درخش را در ب
ــرفصل و دو صفحه آيات  ــه س ــطور آيات در دو صفح ــالى س الب
ــوره بقره به صورت طالاندازى، بين دندان موشى ها و  ــت س نخس
نيز در كتيبه هاى عناوين تمام سور مبارك قرآن و حاشيه و تذهيب 
ــه  اجزاء و احزاب و سجده ها و گل آيه ها  صفحات وقفنامه ها و شمس

و جداول و حل كاريها نيز بر نفاست و زيبائى آن افزوده است.
ــرخ ها  رنگ هاى ما بين طال و الجورد، ضمن نمايش انواع س
ــنگرف و سرنج) و سبزها (زنگار و سيلو) و رنگ هاى اُخرا و آبى  (ش
ــفيدآب و نقره در چندين فام، هماهنگى و آرامش  نيلى و كبود و س
ــى به وجود آورده است. عناوين سوره هاى حمد و بقره  رنگى ملموس
در دو صفحة سرفصل با خط ثلث و با طال روى الجورد كتابت شده 
ــرآن نيز به خط ثلث ولى با رنگ هاى  ــوره هاى ق و عناوين ديگر س
ــتقل پديد آمده  مختلف بر روى تذهيب هايى با نقوش متنوع و مس

است.
ــرفصل كه خط و تذهيب آن متعلق به   عالوه بر صفحات س
ــا تذهيبي قاجاري كه  ــت دو صفحه پيش از آن ب ــه اس دوره صفوي
ــت  ــتعليق اس حاوى وقف نامه مجدد فرزند واقف اصلى به خط نس
ــال و هوايى متفاوت از تذهيب صفوى دارد؛ بدينگونه كه نقوش  ح
ــت و آزادتر و راحت تر كار  ختائى در آن به دقت و ظرافت قبلى نيس
ــكال و اندازه ها و تقارن نيز كامًال دقيق نيست و  ــت و اش ــده اس ش
گويا با بداهه و سرعت بيشترى رسم شده  اند. تعادل رنگ هاى سرد 

و گرم نيز رعايت نشده و رنگ هاى گرم غالب است.
ــعى در پركارى و ريزه كارى داشته، اين كار   گرچه نگارگر س
ــده است. در اين  ــلوغى و يكنواختى در كار ش او منجر به نوعى ش
صفحات نگارگر با جدول كشى هرصفحه را به پنج قسمت قاب بندى 
ــيم كرده، در حاشيه اصلى، نقوش اصلى و گل ها و شمسه ها و  تقس
ترنج به كار برده، در حاشيه دوم همان نقوش را به صورت ريزتر كار 
كرده و در كادر وسط حّتى وقفنامه مجدد با استفاده از دندان موشى 
و طالاندازى ثبت گرديده و در دو كتيبه باال و پايين متن به ترتيب 
ــاج رجبعلى و عبدالرضا خان  ــرع آن دوره ح مهر مجتهد و حاكم ش

فرزند واقف نقش گرديده است.
دو صفحة ما قبل وقفنامه مجدد نيز اختصاص به تكرار تحرير 
ــى  ــق و پرنويس ــيوه سياه مش وقفنامه واقف اصلى با خط ثلث به ش
ــش از بياض). در  ــواد بي ــت (س ــتن فواصل خالى اس و بدون گذاش
ــياه و آيات كالم اهللا به خط  ــن وقفنامه اصلى با مركب س اينجا مت
ــول اكرم(ص) و امام  ــامي متبرك جالله و رس ــطر و اس نسخ مس
ــرخ كتابت شده است. تذهيب  زمان(عج) و كلمات مهم با مركب س
ــى اين دو صفحه نيز منحصراً با طال و به شيوة حل كارى و با  حواش
استفاده از نقوش ختائى انجام شده كه نشان  دهندة تسلط نگارگر در 
ــت و دو صفحه ديگر نيز با همين شيوه به صورت  ــازى اس بداهه س
ــادل و متقارن در انتهاى كالم اهللا زيبائى خاصى به مصحف امام  مع

زمان(عج) داده است.
ــاء مخصوص  ــور مباركه قرآن، دع ــس از خاتمه كتابت س پ
ــاجدين (ع) در هفت صفحه با خط نسخ عالى  حضرت امام سيدالس
ــپس در آخرين صفحه رقم كاتب با عبارت «كتبه اقل عباداهللا  و س
المجتاج لرحمه اهللا الملك الغنى احمد النيريزى فى سنه 1122 من 
ــل و بعد از تالوت  ــده و در زير آن دعاهاى قب ــره» كتابت ش الهج
ــت به خط  قرآن كه جاى آن در طليعه و خاتمة قرآن خالى بوده اس
نسخ عالى با رقم محمد هاشم (لؤ لؤ) اصفهانى6 (فضائلي، اصفهان، 
ــم فى 1200  ــا عبارت «حرره اآلثم محمد هاش 1350، ص 355) ب
ــده است.محصف امام زمان (عج) از  من الهجرة النبويه» تكميل ش

جلدى نفيس و بديع برخوردار است. 
ــيه فام ساغرى و داخل آن از چرم  روية بيرونى جلد از چرم س
ــده است. نقوش روية بيرونى جلد  ــرخ رنگى ساخته و پرداخته ش س
تجسم نقش قاليچه اى است كه به شيوه سوخت و قالب ضربى اجرا 
شده و حاصل آن كتيبه ها و نقوش برجسته طاليى در زمينه تيره با 
ــي فوق العاده است. حاشيه لبه بيرونى جلد نيز با چرم سرخ  درخشش
ــليمى  ــيه فام با نقش اس ــده و پس از رنگ  آميزى س رنگى ترميم ش
ــى شده و حاشيه كتيبه اى آن را با احاديث نبوى  ختائى با طال نقاش
(ص) در مورد قرآن به خط ثلث با تركيب بندى فوق العاده زيبا و به 
ــته كه با استفاده از ده ترنج در هر رويه جلد به فواصل  حالت برجس
يكسان تقسيم شده اند تزئين كرده است. احاديث كتيبه اي منقوش 

عبارتند از:
ــلم: من جمع القرآن و ظّن  قال النبى صلى اهللا عليه و آله و س

فقيًر فقد َحّقَر عظيمًا؛
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تاريخ كتابت قرآن 
سال 1122 هـ.ق 
مطابق با دوران 
سلطنت شاه سلطان 
حسين آخرين پادشاه 
سلسله صفويه است

و قال عليه السالم: مونُس القبر تالوة القرآن؛
ــوه ثم قرأه  ــالم: افضل االعمال الصل ــن كالمه عليه الس و م

القرآن؛
صدق النبى من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله حسنه.

قسمت ميانى و اصلى جلد نيز با نقوش برجسته لچك و ترنج 
ــه ها آراسته شده است. قابل ذكر است  ــط و گوش و نيم ترنج در وس
ــده بر رويه ابتدائى و انتهائى جلد هم عينًا تكرار  كه نقوش اجراء ش
ــت. روية داخلى جلد را هم نقش لچك و ترنج به صورت  ــده اس ش
ــيوه سوخت ضربى و با طال بر روى  ــاده  تر و خلوت  تر با همان ش س
زمينه قرمز تزئين كرده است. در دو گوشه جلد اثر ترميم شكستگى 

كامل مشهود است.

دقايق تاريخى مصحف امام زمان (عج)
ــلطنت  ــال 1122 هـ.ق مطابق با دوران س ــخ كتابت قرآن س تاري
ــله صفويه است (1106  ــين آخرين پادشاه سلس ــلطان حس شاه س
ــلطنه  ــال ها ميرزا احمد نيريزى در دارالس تا 1135هـ.ق). در اين س
ــاه و صاحب منصبان  ــته و مورد توجه و احترام ش اصفهان مى زيس
ــلطانى» رقم مى زد و  دربار صفوي بوده؛ بدين جهت آثارش را «س
ــده و واقف اصلى قرآن،  ــت. دارن ملقب به «قبله الكتاب» بوده اس
ــى و حاكم مقتدر يزد و معروف به  ــان بافقى، بيگلربيگ محمدتقى خ
ــت7 و با استناد به شرح حال و دوران حكمرانى  خان بزرگ بوده اس
ــت مى آيد نمى توانسته سفارش دهنده كتابت قرآن  او كه در پى نوش
به ميرزاى نيريزى باشد، نگارنده نيز سندى در اين خصوص نيافته 
ــت. مى توان حدس زد پدر تقى خان سفارش دهنده باشد يا اينكه    اس
ــت تقى خان رسيده باشد و يا اينكه  ــم هديه از طريقى به دس به رس
ــلطان دائِى محمدتقى خان بوده  قرآن مذكور جزء ماترك عنايت س
ــين صفوى و  ــلطان حس ــاه س ــه او هم حاكم يزد و از امراى ش ك

هم دورة مرحوم نيريزى بوده است.
ــور را وقف ناحيه  ــال او اراده مى كند كه قرآن مذك ــه هر ح ب
مقدسة مهدويه (عج) كند. بدين جهت وقفنامه اى جامع تنظيم و در 
ــعار مى دارد كه اوالد ذكور از اعقابش نسل اندر نسل و اكبر  آن اش
مقدم بر اصغر قرآن را تالوت كرده و ثواب آن را به پيشگاه پربركت 
ــه در هر دوره فرزند  ــج) هديه كنند و چنانچ ــرت امام عصر(ع حض
ذكورى از اعقابش باقى نباشد توليت قرائت به اعلم مجتهدين زمان 
ــر زمان كه پروردگار  ــت، و ه ـ نايب عام آن حضرت ـ مفوض اس
ــاخت، قرآن به ساحت  ــكار س متعال اراده فرموده و حضرتش را آش
مقدس مهدوى (عج) تقديم گردد كه در اين صورت وقف به انجام 
رسيده و اختيار در تفويض توليت تالوت و غير آن با وجود ذى جود 

قائم آل محمد (ص) خواهد بود.
ــت محمدتقى خان و در ايام سلطه  در هر حال پس از درگذش
ــزد، وي قرآن را  ــاه بر دارالعباده ي ــر فتحعلى ش محمدولى ميرزا پس
ــاخته و  ــان خارج و وقفنامه اصلى را محو س ــت اوالد تقى خ از تولي
ــى كه منجر به عزيمت  ــخه را تصاحب مى كند و پس از حوادث نس
ــش به تهران  ــه همراه اموال ــود ب ــاهزاده قاجار به تهران مى ش ش

ــين، ص 434)  منتقل مى گردد تا اينكه عبدالرضاخان8 (بامداد، پيش
ــى مجتهد زمان كه  ــر محمدتقى خان از حاج رجبعل (اميرمؤيد) پس
ساكن دارالسلطنه تهران بود استعانت مي طلبد وآن جناب نيز حكم 
عودت نسخة مبارك رابه يزد صادر9 و فرمان انفاد آن را از فتحعلى 
ــت مصحف عالوه بر  ــاه مى گيرد.10 عبدالرضاخان پس از درياف ش
ــى در دو صفحه بر طبق مفاد وقف پدر  ــت مجدد وقفنامه اصل كتاب
ــش،11 وقفنامه ديگرى نيز در تأكيد و توضيح وقفنامه اصلى  مرحوم
با مهر خود و مهر شيخ رجبعلى مجتهد در دو صفحه ديگر به تاريخ 
ــم12 و بر طليعه قرآن منضم  ــال 1245 هـ.ق تنظي محرم الحرام س

مى كند. 
ــيد على حائرى كه از فحول علماي يزد و  چندى بعد ميرزا س
از اوالد محمدتقى خان بود مصحف مذكور را زيارت كرده و با اجازة 
ــم اهللا الرحمن الرحيم» در ابتداي  ــان كلمه وقف به روى «بس ايش
ــوره و نيز شماره اوراق در گوشه راست باال و عنوان سوره در  هر س
ــته مى شود و در حدود  ــه چپ باالى اوراق با مركب قرمز نوش گوش
سال هاى 1300 تا 1307 هـ.ق مرحوم سيد ابوالحسن حائرى زاده13 
ــتگان  ــزد آقا ميرزا محمد حاج جناب كه از بس ــرآن را در يزد و ن ق
ــان بوده مى بيند؛ كه از بى مبادالتى دارندگان آن جلد و اوراقش  ايش
ــت و چون خود مرحوم حائرى زاده نيز از  ــده اس ــته و پاره ش شكس
ــخه  اعقاب مرحوم واقف اصلى بود تصميم به نگهدارى و احياء نس
ــتگى  ــپارد و پس از ترميم شكس گرفته و آن را به مرمت كار مى س
ــخيص اكبر اوالد ذكور  ــد و تثبيت اوراق، چون پيدا كردن و تش جل
ــهرهاى مختلف پراكنده  ــل واقف كه به ضرورت زمانه در ش از نس
ــود و در صورت امكان نيز احيانًا به  ــده بودند براى وي ممكن نب ش
ــه و درگيرى  ــى احتمال بروز مناقش علت اختالفات فاميلى و سياس
ــالوه بر نمايندگى،  ــان ع و مخالفت مى رفت و از طرفي چون ايش
عضو هيئت مباشرت (كارپردازى) مجلس شوراى ملى نيز بوده و از 
ــاس كتابخانه مجلس و اعتبار آن اطالع كامل داشت و در نظر  اس
ــان كتابخانه مجلس محلى مناسب و مطمئن براى حفاظت از  ايش
ــخه بود، موضوع را در هيئت مباشرت مطرح و درخواست حفظ  نس
ــپس با رعايت  ــر (عج) را در كتابخانه مى كند و س ــت امام عص امان
كمال دقت و ثبت و قيد جزئيات و مشخصات نسخه آن را به رسم 
امانت تا زمان ظهور منجى عالم بشريت به كتابخانة مجلس سپرده 
ــرو شاهرخ مباشر و كارپرداز مجلس رسيد  و از مرحوم ارباب كيخس

دريافت مى دارند.
وبگاه مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، رجال: 1 .

 www.iichs.org

ــق روال معمول پس از ختم دوره  ــرو طب و آقاى ارباب كيخس
ــزارش داده و امور  ــوراى ملى گ ــرت جريان امر را به مجلس ش فت
ــّجل و تأئيد  ــرح داده و موضوع امانت قرآن را مس ــه را ش كتابخان
ــر شده است. گروهى ناشناس از  مى كند كه خبر اين گزارش منتش
ــا از مخالفين حائرى زاده با جنجال موضوع را  اوالد مرحوم واقف ي
ــيدگى به ادعاى خود  ــب و فردى به نام نقيب زاده را وكيل رس تعقي
ــكايت از حائرى  زاده مبنى بر تغيير  مى كنند. نقيب زاده نامه  اى در ش

في
معر

في
معر
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ــيد محمد تدين  ــپردن آن به كتابخانه مجلس به س جلد قرآن و س
ــتار  ــد و خواس ــوراى كلى در دوره پنجم مى نويس رئيس مجلس ش
محكوميت ايشان و استرداد قرآن مى شود. خبر اين هياهو و جنجال 
به آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائرى  در قم رسيده و از طرف معظم له 
ــرحى به مجلس نوشته شده بدين مضمون كه خوب است هدية  ش
ــرو خريدارى و  ــتاده و آن را از ارباب كيخس كالم اهللا را از قم فرس

قرآن را به قم بفرستند.
ارباب كيخسرو هم طرح موضوع و مكاتبات رسيده در هيئت 
ــه مجلس را درخواست كرده و با موافقت رئيس مجلس قرآن  رئيس
را از كتابخانه آورده و پس از رعايت احترامات الزمه همگى زيارت 
و جلد و اوراق و وقفنامه هاى آن را با دقت مالحظه و مطالعه كردند. 
ــاركت  ــه حضور يافته و در مذاكرات مش آقاى مدرس هم در جلس
ــپردن قرآن و شكايت آقاى نقيب زاده  كردند و گزارش به امانت س
ــد. موضوع اول تعويض جلد  ــله يزد بود مطرح ش كه ضميمه مراس
ــاهده حاضرين معلوم شد كه جلد همان  قرآن بود كه با ذقت و مش
ــق اظهارات آقاى  ــت كه مواف ــت اس ــد اصلى و در نهايِت نفاس جل
ــده است.  ــتگى ترميم ش ــه  هاى آن به علت شكس حائرى زاده گوش
ــپردن قرآن به كتابخانه نيز پس از گفتگو  دوم، در مورد موضوع س
ــد به اين شرح كه براى حفظ كالم اهللا فوق  موافقتتامه اي حاصل ش
ــت زيرا موجبات حفظ و  ــب تر از كتابخانه مجلس نيس محلى مناس
ــدارى آن با تهيه صندوقچه آهنى و پيش بينى هاى الزم براى  نگاه

پيشگيرى از حريق و حوادث ديگر فراهم شده است.
ــه هيئت  ــيزدهمين جلس ــرو صورت س ــپس ارباب كيخس س
ــاه 1304 را به اين مضمون قرائت كردند:  ــرت مورخ 19 تيرم مباش
ــرت يك جلد  ــاى حائرى زاده نماينده محترم يزد و عضو مباش «آق
ــد نيريزى مورخ  ــط مرحوم ميرزا احم ــد خطى به خ كالم اهللا مجي
ــه  ــيصد و نود و س 1122 هـ.ق داراى دو ورق مذهبى مقدمه و س
ــت كه جمعًا 395  ــده اس ورق مرتين و در آغاز هر ورق نمره زده ش
ــرلوحه مذهبى و جلد سوخته ماشى تيره  رنگ و  ــد با س ورق مى باش
ــيه مـذهب طالئى كه در مقدمة آن شرح وقف از طرف واقف  حاش
ــت و چون جائى امن تر از كتابخانة مجلس سراغ  ــده اس ــته ش نوش
ــور حضرت حجة ابن  ــد مزبور را تا زمان ظه ــد، كالم اهللا مجي ندارن
الحسن صلوات اهللا عليه به رسم امانت در كتابخانه مجلس سپردند 

و مطابقًا رسيد خدمتشان داده شده است».
ــد كه به آقاى نقيب زاده به مضمون  ــه مقرر ش در خاتمه جلس
ذيل جواب داده شود: «اوًال بعد از مالحظه كامل كالم اهللا مجيد در 
هيئت رئيسه و مشاهده آن معلوم شد كه جلد آن عوض نشده و در 
ساير قسمت هاى آن هيچ تغيير اساسى عارض نگرديده است، ثانيًا 
ــرف آقاى حائرى زاده به عنوان امانت حضرت امام عصر (عج)  از ط
ــوراى ملى گذارده شده و در دفتر مخصوص  در كتابخانه مجلس ش
ــت تمام عالمات مميزه آن از جلد  ــرت ضبط اس كه در اداره مباش
ــت. ثالثًا چون در  ــده اس و عدة اوراق و صفحات و خط راقم قيد ش
ــده كه توليت آن با اكبر اوالد ذكور  صفحه اول قرآن مزبور قيد ش
مرحوم واقف است، الزم است كه اكبر اوالد ذكور آن مرحوم خود را 

به مجلس معرفي نمايد تا با او مذاكره شود و فعًال كالم اهللا مزبور در 
كتابخانه مجلس در محل مناسب و محفوظى به طور امانت ضبط و 

به احدي داده نمي شود».14

پى نوشت ها
ــوراى  ــخ خطى كتابخانه مجلس ش ــع امانى موجود در گنجينه نس 1. از مناب

اسالمى.
2. (جامي، هفت اورنگ، 1378ص 77)

3. خط نسخ: اين خط تا صدر اسالم و باالتر ريشه مي رساند لكن از زمان ابن 
ــي كردن او، اين خط به قالبي بهتر درآمده  ــطة هندس مقله به بعد كه به واس
مشهور و معروف و قابل توجه گرديد و از آن پس در نوشتن قرآن به كار رفت 
و قلم نسخ بر خِط كوفي كشيد. خط نسخ تحت تأثير محقق و ريحان و ثلث و 
توقيع به قوام آمده و اصالح شده است. اكثر رساله ها و تذكره ها و فرهنگ ها 
ابن مقله را واضع خط نسخ دانسته و گويند او آن را از خط ثلث استخراج كرده 
ــخ تابع ثلث است. خط نسخ امروز به دو شيوه نوشته مي شود: يكي  و خط نس

قرآن وقف تالوت امام زمان (عج) ظرايف هنرى و دقايق تاريخيقرآن وقف تالوت امام زمان (عج) ظرايف هنرى و دقايق تاريخي
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شيوه ياقوتي (عربي)، ديگري شيوه  نيريزي (ايراني). شيوه اول كه متمايل به 
ثلث و توقيع است و آن را از فروع ثلث مي شمارند، از زمان ياقوت مستعصمي 
تا پيش از نيريزي در تمام ممالك اسالمي و از جمله ايران رايج بوده است. از 
اين رو است كه جعفر بايسنقري مي گويد: «لفظ نسخ مصدري است به معني 
ــخ، زيرا اكثر كتابت به اين خط واقع است به تخصيص  ــم فاعل يعني ناس اس
كتابت كالم اهللا پس گويا باقي انواع خطوط را نسخ كرده است. هم اكنون اين 
ــت ولي شيوه دوم كه شيوه  ــاير ممالك اسالمي رايج اس ــيوه ياقوتي در س ش
نيريزي است و چاشني از نستعليق دارد فقط در ايران متداول است. اين شيوه 
ــل قرن دوازدهم هجري). طول  ــت (اوائ را ميرزا احمد نيريزي تعليم داده اس
الف و افراشته هاي مناسب در خط نسخ پنج نقطه است. بعضي چهار نقطه هم 

گفته اند كه اندازه حروف ديگر از اين مقياس به دست مي آيد. 
ــخ نه به كندي محقق و نه به تندي رقاع است و  ــرعت حركت قلم در نس س
ــت و خط  ــد جهات ديگر آن از نظم و زيبايي منظر به حد دارا اعتدال اس مانن

نسخ در روشني و وضوح چون محقق است. 
خط نسخ بيش از همه خطوط استعمال داشته و دارد و در خدمت قرآن و چاپ 
است لكن شيوه نسخي كه در حروف چاپ است اندك تغييري با نسخ قرآني 
ــخ  ــت و بدين جهت آن را نس دارد كه در تهيه حروف چاپ منظور گرديده اس
ــه و دقت اين تغيير و تفاوت معلوم مي گردد. تعليم  ميانه مي نامند و با مقايس
نسخ ميانه از وظايف استادان نيست زيرا ماشين چاپ به هر اندازه كه بخواهند 
در اختيار مي گذارد و نوشتن نسخ ميانه با دست كاري متكلفانه و تصنعي است 

كه لزومي ندارد.»(سرمدي، 1380، ص 67)
4. ميرزا احمد نيريزي. احمد بن شمس الدين محمد نيريزي، بزرگ ترين نسخ 
ــتعليق  نويس ايراني كه او را در اين خط مي توان همپايه ميرعماد در خط نس
ــت در نيريز به دنيا آمد و مقدمات خط را نزد آقا محمد صادق ارجستاني  دانس
آموخت سپس به قم رفت و در سلك شاگردان آقامحمد ابراهيم قمي درآمد و 
ــق بسيار مي كرد. وي پس از مرگ  از روي خطوط عالء الدين تبريزي نيز مش
ــتادش آقا محمد ابراهيم از قم به نيريز برگشت و به مشق پرداخت و پس  اس
ــرآمد استادان زمانه شد و شيوه خاصي در خط به وجود آورد  از تكميل خط س

كه مي توان آن را نسخ ايراني ناميد. 
ــپس در اوج جواني از نيريز به اصفهان مهاجرت كرد و در حدود  وي س
سال 1100 در اين شهر مسكن گزيد و در دربار شاه سلطان حسين صفوي و 
نزد امراء و فضال و هنرمندان عصر با احترام بزيست. بزرگان عصر به هنر وي 
ــد و وي نيز آثار گرانبهايي پديد مي آورد. گويند در مدت عمرش  ارج مي نهادن
ــصت هزار تومان صفوي از دستمزد هنر خود درآمد يافته است؛ نقل  حدود ش
كرده اند از درآمد خود به مبلغ اندك اكتفاء كرده و بقيه را انفاق مي كرده است.

( فضائلي، 1350، ص 353)
ميرزا احمد عمر خود را به تحرير قرآن و ادعيه و صحايف اشتغال داشته 
ــيار نيكو خصال و مّتورع بود و به زيارت مكه و مدينه و عتبات عاليات  و بس
ــهد مقدس رفته است. از يادگارهاي اين سفرها يكي قطعه اي است در  و مش
مدح حضرت رسول اكرم (ص) كه به آب زر روي كاغذ خان بالغ به خط نسخ 

هنگام زيارت مدينه نوشته است و بيت اول آن اين است: 
ــار  ــت دارالملك جز رخس كفر و ايمان را هم اندر تيرگي هم در صفانيس

و زلف مصطفي(19)
ــخه دعاي كميل به خط وي كه در كتابخانه سلطنتي  و ديگري يك نس

ــت و آن را در سال 1152 هـ.ق در نجف اشرف كتابت كرده  ايران موجود اس
ــلطان حسين صفوي  ــبت اختصاص به دربار شاه س ــت. نيريزي به مناس اس
ــاه كتابت شده  ــياري از آثار او به امر اين پادش ــلطاني» رقم مي كرد و بس «س

است.(20)
ــتاد ديده شده است. نستعليق و  ــعار نيز به خط آن اس بعضي قطعات اش

شكسته را نيز خوش مي نوشت و از اين قبيل خطوط وي موجود است. 
ــود و نه مجلد قرآن و هفتاد و هفت  ــده ن از آثاري كه به خط او ديده ش
صحيفه و بسياري ادعيه و مرقعات ديگر است. در يكي از قطعات كه به خط 
ــصت هزار تومان حق التحرير و  ــده، نوشته است در مدت عمرم ش او ديده ش
ــنويش عاليقدر  ــته ام. از مجموع آثار قلمي اين خوش ــه دريافت داش حق الكتاب
ــال هاي 1094 و 1177 است كه جمعًا 83  ــود كه اين آثار بين س معلوم مي ش
ــتاد از آغاز جواني به خوشنويسي  ــان مي دهد كه اس ــال مي شود و اين نش س
مشهور و ممتاز بوده و عمر درازي يافته است و پس از وفات، پيكر وي را به 

كربالي معال انتقال داده اند رحمه اهللا عليه. (بياني، ص 1030 و 1041)
ــخ خطي  ــد مرمت نس ــناس ارش ــت نظر آقاي حميد ملكيان كارش ــا دق 5. ب

مشخص شد.
ــم بن محمد صالح لؤلؤي اصفهاني معروف به زرگر (پدر ميرزا  6. محمد هاش
محمد علي محرم و جد عبدالوهاب محرم يزدي شاعر دوره قاجار) از استادان 
مسلم خط نسخ در قرن دوازدهم و اوائل قرن سيزدهم است كه در زمان خود 
ــهرت داشت و حّتي در خوشنويسي ممدوح  ــر كشورهاي اسالمي ش در سراس
شعراي عصر بود و او را در نسخ هم رديف عبدالمجيد درويش در خط شكسته 
ــت. آنچه مسلم است بين سال هاي 1172  نهاده اند. تاريخ وفاتش معلوم نيس
ــته معرف  ــته و آثاري كه در اين مدت برجاي گذاش و 1212هـ. ق حيات داش

قدرت وي در خوشنويسي است.(فضائلي، ص 355)
ــت، تولدش از  ــهور بوده و هس 7. محمدتقي خان بافقي كه به خان بزرگ مش
ــادات  ــلطان از س صلب ميرزا محمد باقر و رحم فاطمه بيگم خواهر عنايت س
ــارت به  ـــ.ق در قصبه بافق اتفاق افتاده. بعد از اس ــال 1129 ه عقيلي در س
ــغول تحصيل  ــقط الرأس خويش (بافق) مش اصفهان و مراجعت به يزد و مس
ــته و تا موقع حكمراني علم خان سفيه در  ــب كماالت گش علم و ادب و كس
ــي از اكابر يزد با َعلَم  ــيده بود كه جمع ــي رس آنجا بود. عمرش نزديك به س
ــر مكابره برداشته و علم به جانب بافق افراشته، خان بزرگ را به يزد  خان س
طلبيدند. ميرزا اسمعيل كالنتر و مير سعيد مرتضي وزير صاحب مسجد وزير و 
مراد علي بيك بايندر و برادرانش در اين دعوت شركت داشتند و چون محمد 
ــان را اجابت كرده و در  ــتعد قبول ديد دعوت ايش تقي خان مزاج همه را مس
ــال1161ق عنان عزيمت به يزد معطوف داشت. آن سال نخستين سال از  س
سلطنت عليقلي خان افشار بود كه خان بزرگ با هفتاد تن از دالوران بافق كه 
همه در چابكي بي نظير بودند به يزد آمده در كوي مالمير فرود آمد و در همان 
ــيخ داد و نوكرهاي علم خان  ــي جندقي، كالنتر كوي ش ــاج تق روز ورود از ح
ــم گرفت. باالخره كار به آنجا كشيد كه علم خان و نوكرانش شبانه  زهر چش
ــان مدعيان  ــيدند كه صداي پاي ايش نمد بر تخته پل هاي قلعه و دروازه كش
ــازد و بدين گونه فرار كرده يزد را به خان بزرگ واگذاشتند و يزد  را خبردار نس
ــي مي نويسد: «يزديان به قدري  ــور و فتنه آرام گرفت. ميرزا جعفر منش از ش
ــاد شدند كه همان روز جشن گرفته و شادي ها آغاز كردند.  در اين انتخاب ش
ــال هاي طوالني (53 سال) دوام داشت و  فرمانداري و حكومت خان بزرگ س
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او در همه اين مدت به كار عمارت و اجراي قنوات كثير در تمامي بالد يزد و 
صدقات جاريه مشغول بود و با كمال مهارت زمامداران عصر را هر يك از پي 

ديگري خشنود و براي خود نگاه مي داشت.» (آيتي، ص 360)
ــلطنت كريم  خان زند  ــتگانش در دوره س ــد تقي خان و بس ــار محم رفت
همواره با قدم حزم و احتياط بود تا گرد كدورتي بر خاطر اولياء دولت ننشيند. 
از اين رو در آن دوره چندان خسارت متوجه يزد نشد و هر چه بود براي خان 
ــاهانه همه دارايي ها و  ــكش هاي ش بزرگ بود كه بر اثر هدايا و تحف و پيش
ــد ولي در حوادث ديگر  ــت داده و بي چيز ش اندوخته هاي پدران خود را از دس

جبران شده و غنائمي بدستش آمد. 
ــد تقي خان گاه ياغي و گاه مطيع حكومت مركزي بود و چون دم  محم
از استقالل مي زد در دل به هيچ يك از مدعيان سلطنت وابسته نبود و تمكين 
ــت. هر يك از آنان مايل بود كه يزد را گرفته و تقي خان را منقاد خود  نداش
ــت و جانبداري آحاد  ــش و رفتار خان بزرگ با مردم يزد و اطاع ــد ولي من كن
ــده بود سالطين ايران  ــبب ش مردم از او كه قدرت بالمنازع او را در منطقه س
را  ناچار به ادامه فرمانداري او با اكتفاء به اخذ ماليات و خراج از او مي ساخت.

(بامداد، ص 434)
ــوال المكرم سال  ــم ش تا اينكه پس ازعمري مجاهده و تالش در شش
ــته و  ــالگي به عارضه بيماري رخت از دنيا بر بس ــن 84 س 1312 هـ.ق در س
ــح اميرالمؤمنين(ع) به خاك  ــرف انتقال و در پاي ضري ــرش به نجف اش پيك

سپرده شد. (جعفري، ص 462)
ــر و 26 دختر مخلف شده كه سه پسر ارشد  از خان بزرگ 24 پس
او از فاطمه بيگم خواهر عنايت سلطان كه از سادات عقيلي و سرداران 
ــين صفوي بودند به نام هاي حاج علينقي خان، حاج  ــلطان حس شاه س

عبدالرحيم خان و زين العابدين خان پس از او به حكومت رسيدند.
8. عبدالرضاخان. چهارمين حاكم از پسران محمد تقي خان بود. در سال 
ــاه به حكومت يزد  ــر چهارم فتحعلي ش 1238 هـ.ق كه محمد ولي ميرزا پس
ــان در يزد از پدر خود به ارث  ــيد به دليل نفوذ و اقتداري كه عبدالرضا خ رس
ــال  ــكار خويش كرد. در س ــرفت كار خود وزير و پيش برده بود او را براي پيش
ــم  1243 ق محمد ولي ميرزا براي گزارش كار حكومت و از ترس حمله قاس
ــان گرجي حاكم كرمان و نيز به طمع گرفتن حكومت كرمان و نظم دادن  خ
ــيدن او به پايتخت عبدالرضا تمام  ــه آن واليت به تهران رفت و پس از رس ب
زمين ها و عمارات او را تصاحب كرد و سپس زنان و فرزندان و بستگان او را 

با دادن اموال و خرجي راه روانه تهران كرد. 
ــلطنه والي خراسان را كه براي  ــاه، حسنعلي ميرزا شجاع الس فتحعلي ش
ــال به  ــهد به تهران آمده بود در همان س قضاياي جنگ روس و ايران از مش
ــيد  ــلطنه كه به يزد رس حكومت يزد و كرمان منصوب و روانه كرد. شجاع الس
ــهر راه نداد و سرانجام به لحاظ حمايت مردم يزد از  عبدالرضا خان او را به ش
ــاطت متنفذيني چون شيخ رجبعلي مجتهد شاه  او و لياقت و كارداني او و وس
را راضي كردند كه حكومت يزد را به عبدالرضا خان بدهد و به شجاع السلطنه 
ــال 1246 ق  ــت از محاصره يزد بردارد. در س ــد كه دس ــتور داده ش نيز دس
ــا عبدالرضا خان وصلت كرد؛  ــدار بلوك راور كرمان ب ــفيع خان حاكم با اقت ش
ــان را وادار كرد از فرمانبرداري  ــفيع  خ پس از اين مواصلت عبدالرضا خان ش
ــلطنه سربتابد. شاه به ناچار عباس ميرزا نايب السطنه خود را در اين  شجاع الس
ــاندن انقالبات آن نواحي مأمور كرد.  ــال از آذربايجان خواسته براي فرونش س

ــر و سامان دادن و تصفيه امور يزد و كرمان جزئي از كارهاي عباس ميرزا  س
ــر عبدالرضا  ــال 1247ق علي خان پس ــان در س بود. هنگام عزيمت به خراس
ــتاد. عبدالرضا خان و  ــم گروگان به آذربايجان فرس خان و خانواده او را به رس
شفيع  خان كه در كرمان زير نظر خسرو ميرزا بودند پس از رفتن نايب السلطنه 
ــفيع  خان به راور و عبدالرضا خان  يكديگر را ديدند و از كرمان فرار كردند. ش
ــرش به قلعه  ــد و با دو پس ــفيع  خان در راور گرفتار ش به بهاباد بافق رفت. ش
اردبيل فرستاده شدند و عبدالرضا خان كه محصور بود و مي دانست كه گرفتار 
مي شود شبانه از بافق فرار كرد و به طرف قائن و طبس رفت و به امير اسداله 
ــداله خان از وي نزد  ــه حكمران آن حدود پناه برد. امير اس ــان عرب خزيم خ
ــايش واقع شد. بعدها او را با  ــفاعت كرد و عبدالرضا خان مورد بخش نايب ش
جمعي از اُمرا و خوانين سركش خراسان كه در پيشگاه دولت مقصر بودند در 
ماه اول سال 1249 ق با خود به تهران آورد؛ رضا قلي خان ايلخاني زعفرانلو 
ــان را در ارگ زنداني  ــد خان قرائي ازبزرگ ترين امرا و خوانين خراس و محم
ــخانه خارج از ارگ نگهداشتند و معلوم شد  كردند و عبدالرضا خان را در فراش
كه مي خواهند با او معامله ديگر انجام دهند. عبدالرضا خان را به وضع بسيار 
ــند. خانواده  ــه كمتر مقصر و مجرمي را به آن نحو مي كش ــتند ك فجيعي كش

افخمي از اعقاب عبدالرضا خان هستند. (بامداد، ص 434)
9. اعالن شرذمه اي از مدارج التفات خاطر همايون پادشاهي درباره نواب 

امير مؤيد خلداهللا حشمته.
ــار در تصاريف ايام فرمانروايي يزد  ــاهزاده محمد ولي ميرزا قاج چون ش
رحمت نامه  قديم يعني كالم اهللا واجب التعظيمي به خط ملك ملوك صناعت 
ــأبيب المغفره كه در  ــي ميرزا احمد نيريزي ادراهللا تعالي علي روحه ش خطاط
ــته، گوهري  ــت صوري از كرايم معنوي گذش ــب قدر و مرتب حقيقت به حس
ــب افروز مي نمود و بهاي آن در گرانبها را علم احدي ماوراي عالم الغيوب  ش
احاطتي نداشت و به دست غايت ثواب انديشي نواب خان سعيد مغفور محمد 
تقي خان به داغ وقفيت موسوم فرموده بودند از تصرف وقف به حيل شرعيه 
انتزاع و به خاصه  خود متصرف گشته رقم ملكيت پا به مهر بر ظهر آن كشيده 
بود. و نواب امير مؤيد زاده اهللا شوكتًا و حشمتًا بعد از حمالت مخلفات سركار 
ــرف واال به دارالخالفه  طهران به توسط مقرب الخاقان آقا محمد اسمعيل  اش
ــركار اقدس همايون آن را نيز در ضمن كتب ملكيهي  ــي س ــخدمت باش پيش
ــالل ايامي كه جناب  ــته بودند. در خ ــاهزاده به محضر همايون روانه داش ش
مجتهد الزمان حاجي رجبعلي متوقف دارالخالفه بودند سركار اقدس همايون 
ــزون آن همايون نامه رحمت ختامه  ــه اظهار دقايق مرحمت و التفات روزاف ب
ــآت عم  ــوب آن جناب به جهت نواب امير مؤيد روانه فرموده از منش را مصح
ــي ديوان اعلي اين فرمان مطاع  عنايت توأمم مقر الخاقان ميرزا محمد منش
ــهرياري  ــدار يافته. چون حاكي از كمال مرحمت خاطر رأفتا مقرون ش عزاص

نسبت به آن باسط بساط كامكاري بود ايرادش در اين مساق الزم نمود.
ــارك انفاد يك مجلد قرآن مجيد وقفي به جهت  10. صورت فرمان مب

نواب امير مؤيد 
ــت همراه مجدت و مناعت  ــهامت و فخام آنكه عاليجاه رفيع جايگاه ش
ــاه، اخالص و ارادت آگاه، نتيجه االمراء العظام عبدالرضا خان بيگلربيگي  اكتن
ــاهي معزز و مباهي  ــاده  يزد به ترادف اعطاف خاطر مهر اتصاف پادش دارالعب
ــاف حقايق  ــون رأي بيضا ضياي همايون كه كش ــد كه چون مكن ــوده بدان ب
ــت افتاده كه آيات  ــرائر اس ــر دقايق ارادت چاكران صافي س و ضماير و مفس

قرآن وقف تالوت امام زمان (عج) ظرايف هنرى و دقايق تاريخيقرآن وقف تالوت امام زمان (عج) ظرايف هنرى و دقايق تاريخي
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ــل درباره آن  ــه ظهور تفقدات كام ــامل ب ــرات اعطاف خاطر مرحمت ش باه
ــته  عاليجاه متواتر و متواصل و از تواتر آثار التفات ضمير وحي ترجمان پيوس
صدر صداقت او را شرحي تازه حاصل آيد. درين وقت كه يك مجلد كالم اهللا 
مجيد از نفايس منقوله دارالعباده يزد منظور انظار زيارت افتاد و از قراين معلوم 
ــان و يكي از اسباب دعاگويي  ــد كه قرآن مكرم از آِن خانواده صداقت نش ش
ــمت انتزاع يافته، باز به  ــم عنف و اجحاف س ــان بوده به رس و ثنا طرازي ايش
ــاب مقدس القاب فضايل و فواضل  ــت آن عاليجاه منظور و چون عاليجن جه
ــاب، حقايق و شرايع نصاب، جامع معالم الفروع و  مأب، افاضت و افادت انتس
ــول، حاوي معارف المعقول و المنقول، عمده العلماء و المجتهدين، زبده  االص
الفضالء و المحققين، كهف الحاج و المعتمرين حاجي رجبعلي را بعد از حصول 
ــتفاضه از فيوضات صحبت معارف  ــعادت نشان و اس تكرير مجالس حضور س
آيت ايشان عزيمت معاودت بود انفاد آن مصحوب معزي البه مناسب بود. بايد 
آن عاليجاه شهود اينگونه مراحم را كهف حصول مأرب و عوده حدوث نوايب 
ــق اليل تالوت مصحف ثنا طرازي را به اتفاق  ــته از قرآن فجر الي غس دانس
ــان ارادت دارد و از فاتحه   ــراف دولتخواهان با وفاق بي توريه نفاق زبور زب اع
ــمس در جمع احزاب اخالص به تكاثر اسباب اختصاص  فلق تا نجم تكوير ش
ــد مأموله بي زلزال مخافت  ــتدعا مقاص ــد و در عوض قصص واقعه و اس افزاي
ــعاف  ــرف اس ــاهانه به عز انجاح و ش اقدام نموده در معرض كمال التفات ش

مقرون داند و در عهده شناسد.(نائيني، ص 680 - 684)
11. بازنويس وقف نامه اصلي قرآن

ــاس هر خطاب مقرون به صواب حمد  ــتطاب و اس فاتحه هر كتاب مس
كريمي است وهاب عّز شأنه و َجلَّ برهانُه كه فرقان حميدش خط نسخ بر ُزبُر 
ــيده و قدرت كامله اش نداي معجز اواي قل لئن اجتمعت األنس و  اولين كش
ــن علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض  الج
ظهيراً بگوش اهل هوش رسانيده ُمنّزل كتابيست هدايت آيات اعجاز َماب كه 
ــور بيضاي جهان آراي در ليالي ديجور چون يد  ــت لوامع آن زبور پر ن از خجل
بيضاي موسوي در ايام فرعون كفور در جيب اختفاء از مهابت آيتش كه و لو 
ــيرت به الجبال و قطعت به االرض او كلم به الموتي نيرنگ زمانه  ان قرانًا س
گوناگون و حبال احتيال روزگار بوقلمون چون حبال و عصي سحره ذو فنون 
مصداق و ال يفلح الساحر حيت اتي مرسل رسولي بلسان عربي مبين كه فتح 
ابواب آن از اعشار معشار معجزات باهرات آن سيد بشر و قصص انبياء ماضين 
ــر حالي از حاالت آن خواجه كائنات منطوي و مضمر مطلع االنواري كه  در ه
چون به انگشت مبارك اشاره فرمود ماه ضياء اكتفاه از پي تقبيل انامل فيض 
ــاهد هدايت معاهاد اقتربت الساعه و انشق القمر از  ــواملش لب گشود و ش ش
ــراري كه چون از  ــي جلوه نمود. قبله االح ــاب آغوش قدس نبوتش وح حج
ــيانه اول بيت وضع للناس  بطحاء موصوف و عال هجرت گزيد خانه قدس آش
ــيد محمد  ــياه پوش للذي ببكه مباركًا و هدي للعالمين در حرمان مقدمش س
سيد الكونين و الثقلين و الفريقين من عرب و من عجم صلوات اهللا و سالمه 
ــرار االطهار افضل ما صلّيت علي ابراهيم و آل  ــه ابد االبيد و علي اله االب علي
ــهود و  ابراهيم انك حميد مجيد و بعد مقصود از تحرير اين كلمات خيريت ش
ــطير اين كالم صالحيت آمود آنكه هدايات جليله و توفيقات جميله شامل  تس
ــتگاه  ــمت و اقبال دس ــال فرخنده فال عاليجاه معلي جايگاه و عظمت حش ح
اُبهت جاللت و بسالت انتباه شوكت و مناعت و نصفت اكتناه ايالت و معدلت 
ــام حاتم از مصحف َكَرم و  ــاني كه از آن ن ــروت پناه منبع الجود و اإلحس و م

كان آيت كريمه در شأن اوست نازل خان عظيم القدر و الشأني كه اگر احدي 
ــته نفس زنجيردار  ــجل بندد رش نيرنگ مخالفت او را در دل بي رنگ نقش س
ــي از فرمان واجب االذعانش اغماض  ــكار را در گلو افتد و هر گاه كس آن ناب
نمايد به مژگان شقاوت توأمان بر مردمك ديده اي ثمره روان را خنجر كيني 
ــايد و چنانچه نقيض امر مطاعش در خاطر عكس صورت بندد در حصار  گش
ــتخالص آن را به هيچ وجه  ــتوار الي األبد محبوس ماند و طريق اس آئينه اس
ــال تعالي اقلت منك  ــازي و جاوزت الُعالء ف ــابقين فما ُتج ــبقت الس نداند. س
ــروف قدر تو را صورت  ــماء و ان طلعت كواكبهن خصاًال و ح ــي في اس طرف
ــت كه عكس قاعده ما بين فتاده از ارقام العظيم العظيم الناسل  فلك صفريس
ــخي الباذل المعظم المفخم الجالجل اعني وكالء اجالء ذوي  من الجواد الس
ــدوم الخوانين الكرام محمد تقي خان  ــز و االعتالء امير االمراء العظام مخ الع
ــزد دام اقباله العالي گرديد  ــادة عظمت متكي دارالعباده ي ي بيگلربيگي برو س
ــرعي و حبس ُمخلّد ُمؤبّد ديني نمود اين قرآن مجيد و فرقان حميد  وقف ش
ــرفه بر ناحيه مقدسه مهدوّيه عليه االف صلوات و تسليمات و  را دام عّزه و ش
تحيه مشروط بر آن كه وكالء واقف را عمر شريف قرار و حياه مستعار پايدار 

بلغه اهللا الي منتهي االعمار باشد.
ــه اهداء و اتّحاف  خود تالوت و قرائت نموده ثواب آن را به ناحيه مقدس
ــتغال  ــد و بعد از وكالء واقف موفق اوالد امجاد ذكور به تالئت آن اش فرماين
ــر مقدم بر اصغر و در  ــواب آن را به كيفيت متقدمه اهداء نمايند اكب ــوده ث نم
ــر مرتبه از مراتب در اوان ظهور افتتاح نور كه قائم آل محمد عليه صلوات  ه
ــوده حقيقت آمود مبارك  ــك المحمود االحمد خروج فرمايند به فرم اهللا المل
ــل نمايند و توليت آن را مفوض فرموده وكالء واقف اوقفه اهللا تعالي علي  عم
ــد از رّد زندگاني و وصول به  ــف مادام الحيوه به نفس نفيس خود و بع المواق
ــذا علي النهج المذكور در هر مرتبه  ــات جاوداني به اكبر اوالد ذكور و هك حي
ــًا و جوراً كه اختيار  ــطًا بعد ما ملئت ظلم ــي ان يمأل اهللا االرض عدًال و قس ال
ــرت آفريدگار عليه الصلوه  ــض توليت تالوت و غيرهما برگزيده حض در تفوي
والسالم است. و اگر چنانچه در طبقه اي از طبقات قبل از ظهور خليفه اهللا عليه 
التحيه و الثناء وكال واقف ُمعّظٌم اِلَيه را معاذاهللا َعَقبي نباشد و نسلي نماند قيام 
به توليت و قرائت آن مفّوض است به عالم رباني و متشّرح صمداني كه در آن 
وقت ساكن بلده باشد و عند الّتعدد و الّتشاح به قرعه شرعّيه تميز خواهد يافت 
كه چون ايشان نايب عام امام عجل اهللا فرجه مي باشند در خصوص امر مزبور 
ــيه جريان يافت  ــه نيابت دارند و صيغه وقفيت بالعربيه و الفارس ــز به ضابط ني
واقف، قرآن مزبور را از ملكيت اخراج و به عنوان توليت متوجه قرائت هستند 
ــع كننده و تغيير  ــنده و طم ــرعيًا، َخرنده و فروش وقفًا الزمًا جازمًا صحيحًا ش

دهنده حرفي از وقفيت مزبوره، ملعون ازل و ابد و در حجيم اليم مخلّد باد.
12. وقف نامه مجدد عبدالرضا فرزند واقف اصلي 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــي محمد و آله  ــالم عل ــرائر و الصلوه و الس ــا بعد حمداهللا الواقف علي الس اّم
ــن مجلد كالم اهللا مجيد  ــس مخفي نماناد كه اي ــادات االوايل و االواخر پ س
ــان خان سعيد مغفور عليين آشيان  را عز قائله بندگان جنت مكان غفران نش
ــابيب  والد ماجد بزرگوار عديم االقرانم محمدتقي خان افاض اله علي روحه ش
ــرعي مؤبّد و حبس صريح ملّي ُمخلّد فرموده بودند به شرايط  الغفران وقف ش
ــد ولي ميرزا، ايام حكمروائي  ــرره معلومه مكتوبه بر ظهر آن و نواب محم مق
ــزاع و وقف نامه آن را محو  ــله، انت ــرعي از سلس اين وال از تصرف متوليان ش
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ــاب رأي همايون  ــود. در اين وقت كه آفت ــه خاّصه خود تصرف نم ــاخته ب س
ــمول و  ــريعت پرور بر حقيقت احوال پرتو اطالع افكند به اظهار ش ــاه ش پادش
ــر مهر انتما، آن را به جهت اين نيازمند درگاه خدا ابن  ــم و عواطف خاط مراح
ــل و فواضل آثار حقايق و  ــركار فضاي المرحوم المعظم عبدالرضا مصحوب س
ــعار شرايع و معالم آثار عالمي فّهامي مجتهد الزماني حاجي رجبعلي  دقايق ش
سلمه اهللا تعالي انفاد فرمودند بناًء عليه اين نيازمند هم مجدداً آن را به شرايط 
مقرره معلومه سركار جنت مدار واقف معظم بعينها وقف موبّد صحيح شرعي 
ــرره را در وقف ثانوي  ــرايط مق ــس مخلّد صريح ملّي نمودم و جميع ش و حب
ــف المعظم وجبًا موافقًا له حاويًا  ــات كردم وقفًا مطابقًا لما وقف الواق آن مراع
ــرايطه من امتناع االشتراء و البيع و الرهن و الهبه و جرت الصيغه الشرعيه  لش
بالعربيه و الفارسيه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه و حرر 

في شهر محرم سنه 1245.
ــيد علي حائري، متولد  ــن حائري زاده فرزند مرحوم ميرزا س ــيد ابوالحس 13. س
ــهد،  داراي تحصيالت قديم در اصفهان و يزد نزد علماي  1267 هـ.ش در مش
ــي او هم زمان با  ــمار مي رفت. چون عنفوان جوان ــود و از روحانيون به ش روز ب
ــن مدرس روحاني و  ــيد حس ــروطيت بود و از همه باالتر در اصفهان با س مش
ــنايي يافت، سوداي سياست داشت و تدريجاً در محافل  سياستمدار معروف آش
سياسي داخل شد. در سي سالگي كانديداي مجلس شوراي ملي شد و در دوره 
ــد،  چهارم از يزد به پارلمان راه يافت. در دوره پنجم كه مجدداً از يزد وكيل ش
ــماً با مرحوم مدرس، ملك الشعراي بهار و زعيم و چند تن ديگر به تشكيل  رس
ــم و رسم زيادي يافت.  اقليت پارلماني پرداختند و حائري زاده از اين رهگذر اس
حائري زاده از هم گامان مدرس بود. مواضع او قبل از سلطنت رضا شاه با مدرس 
ــهادت او نيز در اين يگانگي استوار ماند. وي در دوره  ــان بود و پس از ش يكس
ششم نيز وكيل مجلس بود ولي داور او را به دادگستري دعوت كرد و مستشار 
ــران بود. بعد از  ــراي ته ــد. زماني نيز مدير صندوق صغار دادس ديوان كيفر ش
شهريور 1320 مجدداً حائري زاده وارد سياست شد و خود را كانديداي انتخابات 
از يزد نمود ولي وجود افرادي مانند سيد كاظم جليلي، دكتر طاهري و سيد ضياء 

الدين طباطبايي مانع از اين بود كه حائري زاده وارد مجلس شود. 
ــكيل داد و  ــزب دموكرات ايران را تش ــال 1325 ح ــلطنه در س قوام الس
ــات دوره يازدهم از  ــين بود. در انتخاب ــري زاده نيز در آن حزب از مؤسس حائ
ــبزوار  ــد و خود نيز كانديداي س ــان ش طرف حزب مجري انتخابات در خراس
ــود، خيلي زودتر از آنچه  ــلطنه ب ــد. مجلس پانزدهم كه مخلوق قوام الس گردي
ــان داد و در اولين مقاومت مجلس در  تصور مي رفت چهره واقعي خود را نش
ــغول  ــت، حائري زاده نيز كم كم از او روي برگردانيد و مش ــل رئيس دول مقاب
ــت هاي خاص خود شد. در دوره پانزدهم قوام السلطنه خيلي زود  اجراي سياس
ــپرد  ــاي خود را به حكيم الملك داد و حكيم الملك نيز كابينه را به هژير س ج
ــاعد داد. حائري زاده در حكومت اين افراد در نقش يك  و هژير هم تحويل س
اقليت تندرو قرار گرفت و با چند تن ديگر از وكال به استيضاح و ساقط كردن 
ــوز و  دولت ها پرداختند. حائري زاده از اين جهت براي مردم يك نماينده دلس

تا حدي مصلح قلمداد شد. 
در انتخابات دوره شانزدهم قانونگذاري با كمك و مساعدت سرلشكر زاهدي، 
چند تن از افراد جبهه ملي از تهران به پارلمان راه يافتند. از جمله حائري زاده كه 

عضو اين جبهه بود وكيل مردم تهران در مجلس شوراي ملي شد. 
ــنج دانست. اقليت هفت  ــانزدهم مجلس را بايد يكي از ادوار تش دوره ش

ــار قرار داده  ــديداً در فش نفري كه حائري زاده هم عضو آن بود، دولت ها را ش
بودند، مخصوصًا فكر ملي شدن صنعت نفت در اين دوره قوت گرفت و ظاهراً 
ــاعد،  اقليت آن را تعقيب مي كرد. نطق هاي حائري زاده در اين دوره بر ضد س
ــيار تند و تحريك آميز بود. در اواخر  ــت وزيران وقت، بس منصور و رزم آرا نخس
ــد و چند روزي عالء حكومت  ــت وزير كشته ش ــانزدهم رزم آرا نخس دوره ش
ــنهاد ليدر اكثريت (جمال امامي) به  ــرانجام رهبر جبهه ملي به پيش كرد تا س
ــيد و پس از مدت كوتاهي انتخابات دوره هفدهم به طور  ــت وزيري رس نخس
ــد و در جريان  ــد انجام گرفت و حائري زاده اين بار هم وكيل تهران ش نيم بن
ملي شدن صنعت نفت بسيار فعال بود. ابتدا موافق دكتر مصدق بود و همراه 
ــركت داشت. اّما در اين دوره جبهه ملي متالشي شد و  او در تحصن دربار ش
حائري زاده نير در صف مخالفان قرار گرفت و مبارزات او با دولت شروع شد. 
حائري زاده ميل داشت با عنوان سفير فوق العاده و سيار به كشورهاي اروپايي 
ــرود ولي دولتي كه خود او نيز يكي از بنيانگذاران آن بود به اين تقاضا اعتنا  ب

نكرد، حائري زاده هم در صف مخالفين جدي قرار گرفت. 
ــري زاده تحت تعقيب بود ولي  ــم خوردن دوره هفدهم، حائ بعد از به ه
ــپهبد فضل اهللا زاهدي قرار  كودتاي 28 مرداد او را نجات داد و مورد توجه س
ــد. در انتخابات دوره هجدهم  ــيار اعزام ش ــفارت س گرفت و به مأموريت س
ــي به علت خوي مخالفتي  ــوراي ملي، وكيل اول تهران گرديد ول مجلس ش
ــت با زاهدي نيز نساخت و در سلك مخالفين او قرار  كه با همه دولت ها داش
ــه وزير دارايي كابينه (دكتر علي  ــئله نفت، ب گرفت؛ خصوصًا هنگام طرح مس

اميني) حمالت زيادي كرد.  
حائري زاده تا پايان دوره هجدهم در مجلس شوراي ملي بود. بعد از آن 
ــت انجام دهد و با حقوق بازنشستگي و رتبه يازده قضايي  ديگر كاري نتوانس
ــي خود مدتي توقيف و  امرار معاش مي كرد. حائري زاده در طول حيات سياس
ــن 84 سالگي در  ــر برد. وفات او در س ــد و زماني نيز در تبعيد به س زنداني ش
ــه مطالعات تاريخ  ــران اتفاق افتاد.( بابائي، وبگاه مؤسس ـــ.ش در ته 1351 ه

.www.iichs معاصر ايران، رجال
ــه هيئت رئيسه مجلس شوراي ملي، دوره پنجم، دوم  14. دفتر صورت جلس

آبان ماه 1305، موجود در مخزن خطي كتابخانه مجلس.
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