
 
 
 
 

   *اصفهان در بهائی تربت و امظن  تربت
 

 ايرج افشار
 اصفهانی استاد همائی جاللبه  ناچیز پیشکشی

 

 اسحاق بنعلی بنحسن ابوعلی طوسی، الملکنظام خواجه وفات دانیممی

 السلفتجارب صاحب ةگفتبه کمال و بافضل و مقتدر و نامدار وزیر( 410-485)

 اسعب مرحوم ولی .افتاد اتفاق (1)«اسـت کوچک لر رهایشه از که بروجرد»در

 مانشاهکر و همدان بین محلی در را قتل موضع خود تحقیقات دنبال در اقبال

 (2).است کرده ضـبط

 جهخوا متعلقان و غالمان» السلفتجارب صاحب قولبه واقعه، این از پس

 آب جوی که یموضع در (3)کران ةمحل در و بردند اصفهان در را او شخص

 اهل را مقام آن و کردند دفن خوش و نزه بغایت رود مقام آن میان در بزرگ

 (4)«.گویند نظام تربت اصفهان

 حدم رد یمعزّ که ایقـطعه از استنباط براساس اقبال عباس مرحوم اما

 ةدرزادبرا اسحاق بن عبداللّه بن عبدالرزاق االسالمشهاب ابوالمحاسن خواجه

 قبر موضع باب در است سروده 511 در سنجر وزیر الملکظامن خواجه

 :کرد نقل باید که است کرده اظهار را شکی الملکنظام

 
                                                           

 .4تا  1صص   ،2و  1شمارة   ،ررسیهای تاریخیب.  *
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 بود گفته فراست از وزیران صدر او عم»

 تبار تاج و دوده فخر است رزاق عبد

 پدید آمد کار فرجام در که بین فراست این

 کار آغاز در گفت مبارک پیر آن آنچه

 رو زود رهنمود ای بو،مشک الشم ای

 گـذار نـشابورت بر باشد بلخ شهر ز چون

  بگو را ماضی صدر بندگان زبان نای

 برآر سر زمانی خوش خواب ز و بگشا چشم

 را خویش چشم نور و خویش پور ببینی تا

 الخ...«افتخار بساط بر وزارت در سلطان پیش

 

 عم الملکنـظام خـواجه که است صریح نکنم اشتباه اگر معزی ةقطع این

 در نییع سنجر وزارت به عبدالرزاق انتصاب موقع در ماضی صدر عبدالرزاق

 تربت یعنی بوده، «خوش خواب»نشابور در خود مرگ از بعد سال 26 یعنی 511

 کهدرصورتی داشته قرار شدهمی محسوب ایشان خانوادگی مقام که شهر آن در او

 یا .کندمی معین تصریحهب اصفهان در را خواجه قبر محل السلفتجارب صاحب

 من دست یرز در نسخه دو االن آن از که) معزی دیوان هاینسخه در بگوئیم باید

 خواجه شنع مدتی از بعد آنکه یا و بوده «صفاهان» و است غلط «نشابور» (است

 این هرحالهب .اندکرده دفن ایشان خانوادگی تربت در و داده قالتان نشابور به را

 رندهنگا آن فرصت جالهعالعلی که است تریدقـیق تحقیق مستلزم و باقی اشکال

 (5)«.نیست میسر را
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 «اصفهان تاریخی آثار ةگنجین» نفیس کتاب در هنرفر اهلللطف دکتر

 السـلفتـجارب مـصطلح که) «نظان تربت» توصیف به را کتاب از صفحاتی

 لوبیاس به و (6)است داده اختصاص اصفهان در سلجوقی ملکشاه گاهآرام و (است

 شانای کالم ةخالص .است کرده وصف را هعبق معماری و هنری وضع پسندیده

 همان در مردم افواه در الملکنظام به منسوب قبر فعلی صورت هک است این

 به محل این و است داشته مذکور السلفتجارب صاحب هک است محل

 و شودمی استعمال ...... صورت به عامه تـلفظ در کـه ستا مشهور دارالبـطیخ

 گـور بـر که قبری سنگ اما .هست وضع درین هم دیگری افراد گورهای

 ثلث طخ به را قرآنی آیات آن بر که مرمر از است سنگی است موجود خـواجه

 :شرح بدین رددا عبارتی سر بـاالی ةجـبه در مگر اند،کرده نقر

 و جنان غرفات به شد فایز و غفران و (7)مرحمت بجوار گشت واصل»

 خارافت و المفاخر...دیان رحمان صفته ب قیام مآبمغفرت حضرت رضوان ةروض

 دکتر ةنوشت از ایفشرده بود این و (8)،«الملک... خواجه ،..الوزراء اعاظم و االکابر

 .هنرفر

 شکستگی فوق در مذکور منقورات از مورد سه در شودمی مالحظه چنانکه

 و «ءالوزرا»ة قـرین به ولی است، شده ناقص عبارت و دارد وجود افتادگی و

 خواجه وفات زمان از موضع این که نسبتی و شهرت و «الملک» و «خواجه»

 آن زا همه را قبر صورت و سنگ این است داشته او قبر محل به الملکنظام

 !دانندمی هم هنوز و .اندانستهد خواجه

 از اسـت سـنگی مـذکور سنگ است داده توجه ایشان که همانطور البته

 قبر برای مرمر سنگ از استفاده ةالعادعلی که کرد اضافه باید و صفوی عهد لیاوا
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 از ـ امدیده خراسان و اصفهان حوالی و فارس و زدی مزارات در من کـه آنجا تاـ 

 هجری یازدهم/دهم قرن از باید هم سنگ این و شودمی دیده بعده ب نهم رنق

ـ  آن بودن صفوی بر است دال تماما سنگ نقوش و کاریکنده اسلوب .باشد

 بر سنگی، حکومت تبدالت علله ب خواجه دفن از پس که است ممکن اصوالا 

 امور رأس در مدتها گانشنواد و فرزندانش اگرچه) باشد نشده نصب خواجه گور

 بـعضی بـه صفوی سالطین توجه خرهباأل و ،(بودند سلجوقیان استیفای و وزارت

 .باشد شده بحث مورد سنگ نصب موجب قدیم مآثر از

 در نرفره آقای آنچه به باتوجه البته و اقبال ومحمر شک وجـود بـا اینک

 اراتالمخت» به موسوم خطی اینسخه از که را اطالعی است نوشته خود کتاب

 درینجا آیدمی دست به الملکنظام قبر موضع و مـوضوع در (9)«الرسـائلمن

 ایشتهنو یعنی هجری، 550 مورخ اسـت مـحضری و گواهی متن آن و آورممی

 به قریب مدتی و است شـده تـنظیم خواجه قتل از پس سال پنـج و شصت که

 آن بر مطلب و مضمون حیث از و است مقدم السلفتـجارب بـر سال 175

 :نظر مورد «محضر»متن است این .مرحج

 محضر انی آخر خویش خطوط کـه ثقات و معتمدان دهند گواهی»

 ابتغاء و سبحانه اهللالی تقرباا  اجـباری، و اکراهیبی مـعرفت، و عـلم از اندنوشته

 الشهید صاحب بن عبدالکریم ابـوالفـتح الملک[ء]بها سعید ةخواج کـه مـرضاته

 به که آسیائی ةجـمل کـرده وقف اسحق بن علی بن الحسن ابوعلی الملکنظام

 و اصفهان ةکـور از النـجان رسـتاق از است (10)جان سـنباد دیـه صحرای قرین

 موسی بن بکرابی بن عبداهلل به است معروف که زمینی بـا شودمی آن از حدی

 این(11)ایرشیب با حدی و سلیمان بـن خـداداد به است معروف وناکن و قدیماا
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 با حدی و دز بـاغ زمـین به است مـعروف کـه زمـینی و هـرزاب جـوی و آسیا

 باغ آسیای به است معروف آسیا این و ممر و طریق با حدی و آسیا این ایرشیب

 و حدیدی و حجری تآال و مرافق و حقوق و حدود هـمه بـه را آسـیا این .دز

 وقفیت وقیقت چنانک شرایط ةجـمل بـه مـحکوم شـرعی درسـت وقـفی خشبی

 جمله تربت این و است واقف تربت اکنون که جایگاهی بر است ناطق بدان

 محلت در اصفهان به الملکنظام به است معروف که سرایی در است ایخانه

 و نظامی، تربت مقابل داخل چپ نبجا از نظام تربت به معروف (12)خـوشینان

 مرقد جای که خانه این حد و شهرت، حکم به تحدید از مستغنی سرای این

 این دهلیز و خـربه بـا و است سرای این ةصف با خانه این حدود و است واقف

 .سرای این صـحن بـا و سرای

 عبدالرزاق ابن محمد مقری سدید شیخ به کرد مفوض وقف این والیت و

 آسیا عمارت آسیا این مستفل و ارتفاع حاصل از او تا باالنماطی یعرف محمد بن

 کند صرف آن باشد که فـاضلی آن از بـعد و بکند واقف مرقد مرمت و اصالح و

 آن، و مهمات به قیام و وقف این مصالح در او سعی حکم به خود مصالح با

 باشد، مشغول او اسالف و او خیر دعای و خواندن قرآن به تربت درین تا فرمود

 خواهد هرکه تا داد دستوری را او و بود را او نـیز عمل ایـن بـحق فاضل این و

 درست اذنی و ممات، تفویضی و حیات حال در گمارد عمل و والیت درین

 این را عبدالرزاق بن محمد سدیدالدین شیخ ایـن شرایط، و جملة به شرعی

 و المعالی بست و محمود عفیف خواجه خـود فـرزندان ابـ کرد مفوض والیت

ه ب  بود مفوض او با که وجه آن بر به محکوم شرعی درست تفویض ،ةالحیوتاج

 والیت این اکنون و دانست عمل و والیست این اهل را ایشان آنک از بعد شرایط
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 دهند گواهی جمله برین و تفویض، این حکم بـه دانند مفوض ایشان با شرعاا

 خمس و خمسین سـنة ةقعد ذی فی کتب و تعالی، اهلل الی متقربین

 .مائة

 در «منظا تربت» که شودمی استنباطـ  مهم تاریخی «گواهی»این از پس

 هایهخان از یکی در که اسـت بوده سرائی نام و شهرت قمری هجری 550 سال

 و) حیمعبدالر نام به الملک منظا خواجه فرزند تربت (آن حـجرات یعنی) آن

 «بهائی تربت» نام به خود قسمت این و است داشته قرار (الملکبهاء به ملقب

 پنج و هشتاد و پانصد سال آن از دیگری گواهی استناد به است بوده مشهور

 :است چنین متنش و است مضبوط مجموعه آن در هم کـه هجری

 از که مائة خمس و ثمانین و خمس ةسن االولیجمادی ماه تاریخ در»

 اسحاق بن الحسن ـ ابوعلی الوزراءنسب عماداالسالم الدیننظام اجل صدر جانب

 در است ثابت استحقاقی را او هک رفت دعوی علوه دام الملکنظام بن عثمان بن

 شنباذجان دیه در آسیا این و اصفهان در است بهائی تربة وقف که آسیائی

 معروف که زمینی با شودمی آن از حدی و اصفهان ةکور از النجان اقرست از است

 و هرزاب جوی و آسیا این شیب ایر با حدی و سلیمان بن خداداد به اسـت

 طریق با وحدی و آسیا این ایرشیب با حدی و دز باغ به است معروف که زمینی

 سست سرپوشیدگان اعتیجم و دز باغ آسیای به است معروف آسیا این و ممر، و

 بن عبدالرزاق بن محمد المقری الشیخبنات ةالحیوتاج و النساءتاج و المعالی

 انکار آسیا درین بودند متصرف و ید صاحب که المعروف باالنماطی محمد

 برین اسـت وقف جمله آسیا این که نمودند و کردند الدیننـظام صدر استحقاق

 این والیت آن از بعد و بودست را ایشان پدر وقف ینا والیت و بهائیه ةترب
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 ةعمار و الرحی ةعمار بعد آسیا این ارتفاع فاضل و راست، سرپوشیدگان

 .است ایشان حق مرمته و اصالحه و مرقدالواقـف

 منصور مظفر مؤید کـبیر صـدر معظم امام االنعامولی موالنا حضرت در و

 سلطان العالمینفی ماءلالعملوک ملک لمینوالمس االسالمرکن صدرالدین

 ظـالله اللّهحـرس القرآن صـاحب الزمان شافعی العراق الرءساء رئیس االئمة

 فصل اتـ اللّه اجلها حضرت بدین رفت تشبث طرفین از و افتاد عرض حال این

 خادم این فرمود اشارت و فرماید مقرر مستحق بر حق و شود کرده تخصوم این

 تا کنداف نظری علماء کبار و ائمه از جماعتی خدمت در توسط سبیل بر تا را

 جانبین از اگر مـسالحت، و ةمـراضا به اما شود، کرده خصومت این فصل

 لتم وفق و شریعت مقتضی بر رود امتناع مصالحت از اگر و کنند مساعدت

 پیش موجب برین ائمه خدمت در خادم این و .مستحق بر شود کرده تقدیر

 و شدندنمی راضی مصالحت به سرپوشیدگان جانب از اصال و البته و گرفت

 فقو بر کردند عرض الدیننظام صدر اقرار و ةقضا سـجل و شـرعی وثـایق

 و گفتندمی ایشان که نسق برین اسـت وقف آسـیا این اینکه بر و خویش دعوی

 تقریر بود چـنین وثـایق این ظاهر چون و نیست آن در دینالنظام صدر حق هیچ

 جایبه فوق شرایط و نمایندمی قیام بدان تا سرپوشیدگان برین شد کرده

 تا باب درین ار ایشان نکنند منازعتی و مـزاحمتی جائی هـیچ از و آوردندمـی

 و علی بن فرمظال بن عبدالمنعم خط هذا و اهلل،شاءان رسدمی واقف به آن ثواب

 .التاریخفی کتب
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 بود تواند اطالع بـرآمدن کـه کـار ظاهر و اندنوشته که رفت چنین حال

 بن حمدم بن رجا عیفضالعبدال کتبه است، سرپوشیدگان حق که نمودمی چنان

 .تاریخه فی بخطه عبدالوهاب بن اللّههبة

 تبهک دیـن، مواجب از و است شرع لوازم از داشتن مقرر مستحق بر حق

 .مصلیا و حامدا بخطبه الفاخر بن معمر بن مـحمد

 نـام بـه خواجه نوادگان از یکی نام دوم سند ازین که شود گفته ضمناا

 دست به الملکنظام بن عثمان بن اسحق پدرش و حسن ابوعلی الدیننـظام

 مدعی که هموست و است بوده حیات قید در 858 سال در اولی که آیدمی

 ابـوعـلی این نام .شده وقفی و دعوی مورد آسیای در مالکیت باب از استحقاقی

 زحمت به که الملکنظام خواجه خاندان اسامی جدول در اسحاق پدرش و حسن

 مـفید اسـت اطالعی خود این و .نیامده (13)است یافته ترتیب اقبال عباس مرحوم

 .خواجه خاندان ةدربـار
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قدیم که توسط  و تـرسالت وثـایقو  ای است از فرامین و احکامالرسائل مجموعه. المختارات من9

هجری در  693مورخ به سال  آن از آوری شده است و نسخة ظاهراا منحصردانائی گمنام جمع

آن را  انتشارات انجمن آثار ملی کتابخانة وزیری در یزد موجود است و به صورت عکس در سلسله

 .ی نـشر خواهد شدام و بـزودبه طبع رسانیده

 .جان و سنبادجان مضبوط شده استشنباد . نام این دیه به صورت10

صـورت  ر بـه. این اصطالح که دو بار در این سند مصرحاا به صورت ایرشیب و دو بار در سند دیگ11

 .هست« ایر»و « ابر»نشد.البته  آمده است در کتب رایج لغت دیـده« ایرسب»و « ایرسیب»

جمله  است، از حله بسیار معروف و نامش در بسیاری از کتب قدیم مربوط به اصفهان آمده. این م12

 .در ذکر اخبار اصفهان از حافظ ابونعیم اصفهانی
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