
)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغسواد سنگ وقف: رَجنقش َح

*محمدصادق میرزاابوالقاسمی

چکیده
. است)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغترین سند موجود از وقفعنوان مهم» نقش حجر«

ه بن الدین میرزا حبیبق از سوی امیر محب٩٤٧نامه در رمضان این وقف
ّ
الل

، صادر شده است و نسخۀ اعالی خاندان شریفی حسینیمرتضی شریفی، جّد
. نصب بوده است)ع(اصل آن در سنگ منقور و بر درگاه شمالی بقعۀ شاهچراغ

دست ه ب)ع(نامۀ نقش حجر اطالعات مفیدی از موقوفات بقعۀ شاهچراغوقف
نکات شایان توجهی از تحوالت معماری این بنای مذهبی در چنینهم. دهدمی

اوی مربوط به امور موقوفات و تولیت بقعۀ نامه در دعاین وقف. دورۀ صفوی دارد
.تا دورۀ معاصر نیز مورد استناد بوده است)ع(شاهچراغ

های متعددی از نامۀ نقش حجر از میان رفته است، اما رونوشتسنگ وقف
همین رونوشت. وقف نامه در دسترس است

ّ
ح از ها مبنای تصحیح و ارائۀ متنی منق

با استفاده از نامه عالوه، محتوای وقفبه. نامه در مقالۀ پیش روستاین وقف
معتبر تاریخی تحلیل میمنابعشواهد و

ّ
ت آن شود و مشخصات سوادها و سجال

.گردداالمکان معلوم میحتی

ه شریفی، دورۀ ، میرزا حبیب)ع(نامۀ نقش حجر، بقعۀ شاهچراغاسناد شرعی، وقف:هاکلیدواژه
ّ
الل

صفوی

٢/٩/٩٨: تاریخ پذیرش٩/٦/٩٨: تاریخ دریافت

abolqasemi.s@gmail.com/ اری دانشگاه شیرازهنر و معمۀاستادیار دانشکد*



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٠

قدمهم

در سدۀ هفتم هجـری شیرازدر )ع(مکان دفن احمد بن موسی،روایات معتبر تاریخیمطابق

ی اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگـ، وزیر خوشنام الدین مسعودبمقّرگویا امیر .گشتپدیدار

در در صدد ساخت عمارتی )ق٦٥٨-٦٢٣(
ّ

، نزدیک مسجد جامع عتیـق سوق المغازانتل

اتفاقی به مـدفن احمـد بـن موسـیطور شیراز بود که به
ً
زرکـوب شـیرازی، (رسـید )ع(کامال

: ١٣٦٤؛ عیسی بن جنیـد شـیرازی، ٢٩٠-٢٨٩: ١٣٢٨؛جنید شیرازی، ١٩١-١٩٠: ١٣٩٠

دانیم که او مجموعهمی). ٣٣٥-٣٣٤
ّ

فا و سق
ّ

اخانه ای از مدرسه و رباط و دارالحدیث و دارالش

؛ ١٠٠: ١٣٩٠زرکـوب شـیرازی، (در بازار بزرگ شیراز جنب مسـجد جـامع عتیـق سـاخت

)ع(ممکن است در خالل همین اقدامات مـدفن احمـد بـن موسـی). ١٢٤: ١٣٨٢بیضاوی، 

ت و سـاخبه هر صورت، همو نخستین قّبه و عمارت را بر سر این امامزاده. معلوم شده باشد

خاتون، با اقدامات تاشی)ع(جایگاه بقعۀ احمد بن موسیبعدیک سده ١.موقوفاتی بر آن نهاد

ای او نیز گنبدی رفیع بر این بقعه برپا کرد و مدرسه. مادر ابواسحاق اینجو، بسیار برجسته شد

؛ جنیـد ١٩١: ١٣٩٠زرکوب شیرازی، (متصل بدان ساخت و مرقد خود را پهلوی آن قرار داد 

بطوطـه، ؛ ابن٣٣٧-٣٣٥: ١٣٦٤؛ عیسی بن جنیـد شـیرازی، ٢٩٢-٢٩٠: ١٣٢٨شیرازی، 

ــدیمی. )؛١/٢٢٩: ١٣٥٩ ــهورترین و ق ــد، از مش ــی میمن ــف اراض ــۀ وق ــات بقع ترین موقوف

: ١٣٨٢، حسینی فسایی، ١/١٧٨: ١٣٧٧فرصت شیرازی، (، نیز بدو منسوب است )ع(شاهچراغ

در حدود ). ١٠٦: ١٣٨٠نگار خورموجی، ؛ حقایق٢/١٥٦٥
ً
ق ٧٥٠- ٧٤٤این موقوفه احتماال

با این حال، وقف. وقف شده باشد
ّ
این دوران که دامنۀ موقوفات اینجو بر بقعـۀ قی از نامۀ موث

در کتابچۀ امالک اینجـو مبلـغ. را نشان دهد در دست نیست)ع(شاهچراغ
ً
دینـار ٣٦٠صرفا

). ٦٤: ١٣٨٩، کتابچۀ امالک اینجوی فارس(برای ادارۀ امور این بقعه وضع شده است 

، اما)١٩١: ١٣٩٠زرکوب شیرازی، (در این کار پیشقدم بود یاتابک ابوبکر بن سعد بن زنگآمده که شیرازنامهدر . ١
جنید (اقدام کرده باشد )ع(الدین مسعود به ساخت گنبد و بقعۀ احمد بن موسیبرسد او بعد از امیر مقّربه نظر می

نامۀ منسوب به امیر یوسف در وقف). ٣٣٥-٣٣٤: ١٣٦٤؛ عیسی بن جنید شیرازی، ٢٩٠-٢٨٩: ١٣٢٨زی، شیرا
شـده اسـت دانسـتهیاتابک ابوبکر بـن سـعد بـن زنگـنیز این بنا از آثار ،ق٨٦٩مورخ ،بن جهانشاه قراقویونلو

).٢٥٦: ١٣٥٣مدرسی طباطبایی، (



١١/)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغسواد سنگ وقف: نقش َحَجر

هجـری بـه نـامدر سـدۀ دهـم )ع(نامـۀ بقعـۀ شـاهچراغترین سند موجود از وقفقدیمی

ه شریفی صادر شده استحبیب) میر(میرزا 
ّ
نامه که بر سنگ نگاشته صورتی از این وقف. الل

بر درگاه بقعۀ شاهچراغ
ً
نقـش «بـه ـ» کالّنقش فی الحجر«به مصداق ـنصب بود)ع(و سابقا

نامۀ نقـش حجـر را بایـد بـه نـوعی نسـخۀ ثـانی و مـتمم وقف. موسوم گردیده است» حجر

ایـن . تنظـیم شـده بـود)ع(ق دربارۀ موقوفات بقعۀ شاهچراغ٩٢٥ای دانست که در هناموقف

نکات شایان چنینهم. دهدبه دست می)ع(نامه اطالعات مفیدی از موقوفات شاهچراغوقف

نامــۀ نقــش حجــر وقف. در دورۀ صــفوی دارد)ع(تــوجهی از تحــوالت معمــاری شــاهچراغ

از )ع(ت خاندان شریفی حسینی بر بقعۀ شـاهچراغترین سند استحقاق و مشروعیت تولیمهم

، ادارۀ )ع(دهم تـا دورۀ معاصـر بـوده اسـت و در دعـاوی مربـوط بـه تولیـت شـاهچراغۀسد

پـیش از ایـن، . االرتزاق و نظایر آن همواره مورد استناد قرار گرفته اسـتموقوفات و سهم حق

نک(نامه شده اشاراتی به مفاد این وقف
ً
؛ شـریفی ٣٠-٢٩: ١٣٤١حی، سـالـشاملی .مثال

، امـا مـتن کامـل و )٤٠-٣٤: ١٣٩٥حیدری، ـ؛ بازیار ١٣٩٠؛ زارع، ٤٢: ١٣٤٤حسینی، 

هایی که از سواد سنگ نقش حجر در دست است مبنـای رونوشت. استنشر نشدهدقیق آن 
ّ

عالوه، محتـوای ایـن بـه. نامه در مقالۀ پـیش روسـتح از این وقفتصحیح و ارائۀ متنی منق

شود و مشخصات سـوادها و معتبر تاریخی تحلیل میمنابعشواهد وبا استفاده از نامه وقف
ّ

. گردداالمکان معلوم میت آن حتیسجال

یخی وقف نامۀ نقش حجرمحتوای تار

ه بن مرتضی شـریفی، بنیانالدین میرزا حبیبامیر محب
ّ
در )ع(گـذار موقوفـات شـاهچراغالل

) ق٨١٦-٧٤٠(قش حجر، از اوالد میر سید شریف جرجـانی نامۀ ندورۀ صفوی و بانی وقف

های هشتم تا دهم هجری در مناصب مهم علمـی، فقهـی و دیـوانی انساب او در سده. است

هاز فضل١.فعالیت داشتند
ّ
، مـورخ دورۀ قاجـار و از )ق١٢٦٦-١١٩٩(خـاوری شـیرازی الل

الدین محمد شـریفی، بن سید شریف جرجانی، سید علی بن شمسالدین محمد توان به شمسمیهاآنجملۀ از. ١
الدین میرزا مخدوم بن سید شریف حسینی جرجانی معینالدین محمد شریفی، امیر ابوالفتح بن محمد بن شمس

←
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را بـه)ع(قعـۀ شـاهچراغق تولیـت ب٧٩٥نقل شده کـه تیمـور در ١منسوبین خاندان شریفی،

میر سید شریف جرجانی سپرد و این مقام از آن زمان یکسر در اختیار این خاندان بوده است 

بـه )ع(ق بقعۀ شاهچراغ٩٢٥نامۀ در مقدمۀ وقف). ٤١: ١٣٤٤شریفی حسینی، (
ً
نیز تلویحـا

. د نداردوجواین مّدعای برای اثباتتربیشاین موضوع اشاره شده است، اما شواهد تاریخی 

این دو نوبـتاو در یکی از . به شیراز آمد) ق٧٩٥ق و ٧٨٩(دانیم که تیمور در دو نوبت می

ـ
ً
حـوالِیبراین، جرجانی بنا.دفرستاسمرقندبهمیر سید شریف جرجانی را ـاول باراحتماال

فصیح خوافی، (ق که تیمور وفات یافت به شیراز بازنگشت ٨٠٧ق در سمرقند بود و تا ٧٩٥

احوال و آثار او به ایـن موضـوع تصـریح در، ولی )٦/١٦١: ١٣٣٩، ؛ میرخواند٩٩٧: ١٣٨٦

نیـز ،ق٨٦٩مـورخ ،نامۀ منسوب به امیر یوسف بن جهانشاه قراقویونلودر وقف. نشده است

٢.سخنی در میان نیست)ع(بر بقعۀ شاهچراغفاز تولیت احتمالی احفاد میر سید شری

ـه شـریفی از میـرزا حبیب)ع(ن شریفی بر بقعۀ شـاهچراغرسد تولیت خاندانظر میه ب
ّ
الل

گویا او، که . استآغاز شده 
ً
ق در مسـجد ٩٠٧داد، در تمایالت شیعی خود را بروز نمیقبال

از همـین رو بـه غضـب سـلطان مـراد . را بـر زبـان رانـد)ع(جامع شیراز نام ائمۀ معصـومین

حسـینی فسـایی، (و اموال او بـه غـارت رفـتقویونلو گرفتار شد و در زنجیر افتاد و خانهآق

تاجگـذاری دانیم شاهمی). ١٣٨٢:٢/٩٤٣
ً
اسماعیل صفوی در همین سال در تبریـز رسـما

خوانـدمیر، (کرد و دستور داد که از این پس علما و خطبا به نام دوازده امـام خطبـه بخواننـد

→
:١٣٣٩آدمیـت، ۀزاد؛ رکـن٤٢٤-١٣٧٨:١/٢٤١رازی، .نک(شیرازی، و میر مرتضی شریفی شیرازی اشاره کرد 

).٥٥-٥٢: ١٣٤٤، حسینییشریف؛ ٢٥٩-٣/٢٦٢
میرزا فضل. ١

ّ
شـاه و محمدشـاه او در دوران فتحعلی. ه خاوری شیرازی فرزند میرزا عبدالنبی شریفی شیرازی بـودالل

میـرزا . از منابع مهم تاریخ صدر قاجار، را نیز تألیف کردتاریخ ذوالقرنین،قاجار مناصب دیوانی داشت و 
ً
ظـاهرا

فضل
ّ
رسید، اما به علت مشاغلی که در تهران داشت، آن را بـه )ع(به تولیت بقعۀ شاهچراغق ١٢٣٢ه خاوری از الل

ق ١٢٥٧-١٢٥٦او در فاصـلۀ . تر خود ابوالقاسم راز شیرازی ملقب به میرزا بابای ذهبی واگذار کـردبرادر کوچک
تولیت بقعۀ شاهچراغ

ً
:١٣٦٤گی، بی؛ دیـوان٦٢٤: ١٣٧١نـواب شـیرازی، .نـک(را بـر عهـده گرفـت )ع(شخصا

).١٠-١٣٨٠:١/٦؛ خاوری شیرازی، ٦٥-٦٣: ١٣٤٤، حسینی؛ شریفی٥٣٧-١/٥٣٥
دریس حلقۀ درس الّتر صبوح آباد در حومۀ شیراز برای پرداخت حقنامه قریۀ خسروآباد و بستان مشّجدر این وقف. ٢

).٢٦٥-٢٤٥: ١٣٥٣مدرسی طباطبایی، .نک(وقف شده است )ع(بقعۀ شاهچراغ



١٣/)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغسواد سنگ وقف: نقش َحَجر

ـه زا حبیبهـیچ بعیـد نیسـت کـه میـر). ٩٧٧-١٣٨٤:٢/٩٧٦؛ روملو، ٤/٤٦٧: ١٣٦٢
ّ
الل

نیـاز بیه اسماعیل صفوی از تقّیشریفی در اثر همین تحوالت و گسترش روزافزون قدرت شاه

ـگرفتن سلطان مراد میرزا بر میرزا حبیبخشم. شده باشد
ّ
تـأثیر از وقـایع ه شـریفی نیـز بیالل

اسماعیلشاهق دامنۀ فتوحات ٩٠٩الثانی به هر ترتیب، وقتی در ربیع. سیاسی روز ایران نبود

ه شریفی دلجویی کـرد واز میرزا حبیبوی،صفوی به شیراز رسید
ّ
مافـاتفرمـان داد کـهالل

میـرزا بـه در همین سـال )ع(تولیت شاهچراغگویدمیفارسنامۀ ناصریصاحب . دجبران شو

حبیب
ّ
نامۀ نقش حجر سـال ، اما در وقف)١٣٨٢:٢/٩٤٣حسینی فسایی، (تفویض شد ه الل

تـوان ی میتـربیشاین تاریخ را بـا اطمینـان لذا،. ق ذکر شده است٩١٢ن کار ایبهشروع او 

. شمرد)ع(سرآغاز تولیت خاندان شریفی بر بقعۀ شاهچراغ

ه تا رمضان میرزا حبیب
ّ
نامۀ نقش حجر نوشـته شـد، در قیـد حیـات ق، که وقف٩٤٧الل

٣٥با این حساب، حداقل . بود
ً
در . داشـتنظـارت)ع(بقعۀ شـاهچراغبر امورسال مستقیما

نامـۀ بقعـۀ اول وقف: نامـۀ دیگـر نیـز از سـوی او صـادر شـدکـم دو وقفاین فاصله دست

الثـانی نامۀ مدرسۀ حبیبیه در دوم ربیعق؛ دوم وقف٩٢٥الثانی در دوازدهم ربیع)ع(شاهچراغ

و )ع(ها تولیـت بقعـۀ شـاهچراغنامـهمطابق این وقف). ٣٦، ٢١: ق١٣١١مستوفی، (ق ٩٣٥

ـترتیب به شاه خلیلسۀ حبیبیه بهمدر
ّ
و بـا رسـید ه و شـاه ابوالقاسـم، فرزنـدان واقـف، میالل

از مدرسۀ حبیبیه و موقوفات گستردۀ . کردتداوم پیدا میهاآنیک از هراوالد ذکوِرترینمسن

تولیـت ١.نامۀ ادعایی میرزا عبدالحسـین مسـتوفی بـاقی مانـده اسـتآن تنها رونوشت وقف

با احفاد ذکور شاه خلیل)ع(شاهچراغ
ّ
دوازدهم تداوم یافت و از همین زمان بـر ۀه نیز تا سدالل

٢.اختالف افتاد)ع(سر تولیت شاهچراغ

. شـدق محسـوب می٩٢٥نامـه تجدیدشـدۀ وقفنقش حجر در واقـع نسـخۀۀناموقف

حیات این . ، قرار داشت)ع(فاصل مسجد جامع عتیق و بقعۀ شاهچراغیبیه سرحوض بازار آقا، حّدمدرسۀ حب. ١
ً
ظاهرا

). ١٣٨٢:٢/٩٤٤حسینی فسایی، .نک(که ذکری از آن در منابع تاریخی نیست همدرسه دیری نپایید
)ع(تولیـت بقعـۀ شـاهچراغبخش مهمی از این منازعات به علت تصرف اوالد ذکور شاه ابوالقاسم در موقوفات و . ٢

مسـتوفی، .نـکبرای اطالع از مشروح این وقایع از سدۀ دوازدهم تا چهـاردهم هجـری قمـری (پیش آمده است
. )١٣٤٤، حسینیق؛ شریفی١٣١١
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اول: شامل چهار بخش اصلی اسـتـبعد از خطبه و مقدمات ـنامه محتوای متن این وقف

؛ دوم گزارشی از اقـدامات معمـاری در بقعـۀ )ع(صورت کلی موقوفات پیشین بقعۀ شاهچراغ

چهـارم و ؛ )ع(؛ سوم فهرست رقبات و امالک وقفـی جدیـد بـر بقعـۀ شـاهچراغ)ع(شاهچراغ

دامنۀ . )ع(شروط وقف و تقسیم سهم و محل مصرف منافع حاصل از موقوفات بقعۀ شاهچراغ

بخشی از این موقوفات از اعـاده . نامه بسیار گسترده استقفدر این و)ع(موقوفات شاهچراغ

از طـرف شـاه طهماسـب صـفوی ، وموقوفات قدیمی حاصل شدهعمرانو 
ً
بخشی مستقیما

از موقوفـات، اما بخش اصـلی اشخاص دیگر بودنیز اهداییچندین موقوفه . ه بودشدوقف 
ّ
در دورۀ تولیـت میـرزا )ع(اغآیـد موقوفـات بقعـۀ شـاهچربه نظـر می. ی بودخالص مال متول

ه شریفی بهحبیب
ّ
نامۀ مـورخ رونوشت وقفاین نکته از مقایسۀ. تناوب افزایش یافته استالل

ـه شـریفی در ابنیـۀ موقوفـۀ میـرزا حبیب١.نامۀ نقش حجر مشخص اسـتق و وقف٩٢٥
ّ
الل

و حجـره ناه و دّکـدّکـهمهدستخوش تغییرات زیادی شده و از آن)ع(پیرامون بقعۀ شاهچراغ

ایـن اراضـی هنـوز ٢.چیزی نمانده است، اما بخشی از اراضی و مزارع موقوفۀ او باقی اسـت

.شودمحسوب می)ع(ترین موقوفات بقعۀ شاهچراغعمده

اقداماتی که میرزا حبیب
ّ
شـامل کـرد)ع(احیـای بقعـۀ شـاهچراغجهـته شـریفی درالل

اولیـۀ سـاختمان. جدیـد بـودیبنـااحـداث چنـدین و و تعمیـر عمـارات پیشـین بازسازی

اصـلی در جبهـۀ طوری که صـحن و ورودِیبه،جنوبی داشتـ ، محور شمالی)ع(شاهچراغ

بخـش مهمـی از . شمالی، و ساختمان بقعه و گنبد و الحاقات آن رو به جنوب قرار گرفته بود

ـه میـرزا حبیب. دهم فرسوده یا مخروبه بودۀاین بنا در اوایل سد
ّ
بقعـۀ ریمعمـاشـریفی الل

١ .
ً
از بلـوک یآباد وارکـحسـنۀناصرآباد کاره و تمام مزرعۀتمام مزرع«نامۀ نقش حجر از وقف در پایان وقف،مثال

شده که جزو موقوفات ادی» )وندیسۀرودخان(فروآب یمرتبه بر آن از واداهیمیودشت با قبضات مجارمرخفرک و 
ق بـا ٩٢٥نامـۀ در وقف)ع(با این حال، مشخصات موقوفات بقعـۀ شـاهچراغ. ق نیست٩٢٥نامۀ مندرج در وقف

.ی نوشته شده استتربیشجزئیات 
، اهم این موقوفات شامل چهاربید و خلف و کوشکو و حرمیان و )ع(مطابق اسناد معاونت موقوفات بقعۀ شاهچراغ. ٢

پرزیتون و تنگ ریزه و لتیان و مجدآباد و امیرساالری و باغ کهنه و شبانکاره از توابع میمند، مل تل از توابـع کـوار، 
ز توابـع مهرآبـاد او بزمیان از توابع مرودشت، جلـودر و مـیج از توابـع ارسـنجان، شـورجه از توابـع سروسـتان، 

.شودشهر میسعادت
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َ
ابنیۀ جدید را نیز در امتداد محـور جنوبی گنبد آغاز کرد و ]تاالر[بیَنشاهچراغ را با تعمیر ط

نشین و پیشگاه جنوبی گنبد، ساختمان دوطبقۀ موسوم بـه بقعـۀ شاه.اصلی بقعه احداث کرد

ترین بناهای تـازه تأسیسـی بودنـد کـه دراز مهم،کریاس میدانک و ملحقات آنو کاظمیه، 

درگاه و دهلیز شمالی گنبد، که به صـحن . سمت جنوب و جنوب غربی بقعه واقع شده بودند

چهار. اصلی بقعه راه داشت، نیز تعمیر شد
ً
ایوانی بـود و ارکـان آن بـر اثـر این صحن ظاهرا

تصریح آمده که صحن شمالی طی چهار سال متوالی نامه بهدر وقف. زلزله شکسته شده بود

تـربیشرسد این تغییر با این حال، به نظر می. احیا شد» غایر طرح سابقطرحی مجدد م«با 

صـحن . صحن تغییر چندانی رخ نداده باشدۀها باشد، و در نقشه فرم و نمای ایوانبمعطوف

نقش . باقی مانده بودبا کمترین تصرف تا سدۀ اخیر هنوز )ع(و مدخل شمالی بقعۀ شاهچراغ

.حجر در همین مدخل قرار داشت

میرزا حبیب
ّ
المسـلمین العـابرین النـازلین القامـة «ه شریفی مجموع ابنیۀ مذکور را بر الل

وقف گردانیده و منافع حاصـل از موقوفـات ملحقـه بـدان را بـه ده » والزیارةةالصلوة والتالو

: سهم تقسیم کرده است
ّ
١،االرتزاق دختـران واقـفی، دو سـهم حـقدو سهم مخصوص متول

خواجه مظفرالدین علی برای مباشری و معماری و سـرکاری موقوفـات، السعی یک سهم حق

چـهآنایـن ترتیـب بـا . )ع(و پنج سهم دیگر در وجه امور جاری و ضروریات بقعۀ شـاهچراغ

٢.ق مطرح شده بود، مقداری متفاوت است٩٢٥نامۀ مورخ تر در وقفپیش

نامۀ نقش حجرهای وقفرونوشت

بقعــۀ و بــر درگــاه شــمالی،در ســنگ منقــور،ق٩٤٧نامــۀ نقــش حجــر در رمضــان وقف

در برخـی اکنـون در دسـترس نیسـت، امـانامـهاین وقفاصل . نصب شده بود)ع(شاهچراغ

میرزا حبیب. ١
ّ
).٣١، ١٩: ق١٣١١مستوفی، (ه شریفی هفت دختر داشت الل

در وقف. ٢
ً
االرتزاق دختران واقف نیـز بعـد از سهم حق. ق سه سهم برای متولی بقعه مقرر شده است٩٢٥نامۀ مثال

ّ
علی مادامی برقرار بود که حیات داشت طور سهم مباشری خواجه مظفرالدینهمین. رسیدمیثانی ی فوت به متول

نامۀ نقش حجر سهم این در حالی است که در وقف). ٢٠-١٩: ق١٣١١مستوفی، (کردو به امور بقعه رسیدگی می
. یافتبه اوالد ذکور ایشان انتقال میهاآنمخصوص دختران واقف و مباشر بقعه بعد از 
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نقل شده کـه )ع(ه و بقعۀ شاهچراغمنابع حکایتی عامیانه از لوحی سنگی بر درگاه نخستین قّب

نقـش ۀنامـایی کـه از وقفهرونوشـت١.باشـدسنگ و سرانجام آنای به این تواند اشارهمی

از دوران پهلوی باقی مانده است
ً
با وفات میـرزا محمدرضـا . حجر موجود است غالبا

ً
ظاهرا

اث و برخـی منازعات فراوانـی میـان وّر) ش١٣٠٦حدود (الّتولیه در اوایل دورۀ پهلوی نایب

ه شریفی بر سر تولیت بقعۀ شاهچراغمنتسبین میرزا حبیب
ّ
ریفی حسینی، ش(گیرد درمی)ع(الل

ای از اسناد و مدارک مربوط بـه همین دعاوی موجب ارائۀ مجموعه٢).٧٥-٧١، ٤٣: ١٣٤٤

ادارۀ اوقـاف و معـارف فـارس نیـز . شـوددر محاکم قضایی و شرعی می)ع(تولیت شاهچراغ

کند تا در محاکم مربـوط مـورد اسـتناد قـرار نقش حجر تهیه میۀنامهایی از وقفرونوشت

هـاآنگذشـته، از روی از این . رسندنظر میها هرچند متأخرند، معتبر بهنوشتاین رو. گیرد

در نسـخۀ خطـی . بـه دسـت آوردنامـه راهای پیشین این وقفتوان مشخصات رونوشتمی

.نـک(نامۀ نقش حجـر ثبـت شـده اسـتنیز متن وقف)ع(کتابخانۀ شاهچراغ٢٥٣٦شمارۀ 

نامۀ نقش حجر تـا پـیش از های وقفنوشتبا این حساب، رو).٢٦-٢١: ق١٣١١مستوفی، 

:ترتیب دادتوان این گونهمیدورۀ پهلوی را 

از اصِل:سواد اول
ً
«نقش حجر استنساخ شـده و بـا عبـارات این رونوشت مستقیما

ّ
اقـل

خلق ال
ّ
ن به تأیید دو تـ» ریئه الغنی محمد الجزاالفقیر الی رّب«و » ه الغنی خمیس الجزائریل

.از رسیده استاز علمای وقت شیر

میـرزا محمـد این رونوشت از روی سواد اول برداشته شده و بـه مهـر و تأییـد :سواد دوم

) ق٣٧١-٣٣٨(بـه دوران حکومـت عضـدالدوله دیلمـی )ع(یمطابق روایتی متأخر، کشف مدفن احمد بن موسـ. ١
شود و علت شهرت این امامزاده به شاهچراغ را توضیح این روایت، که در قالب حکایتی شیرین بیان می. رسدمی
چون عضدالدوله نخستین قبه و بارگـاه را بـر سـر که اند گفتهروایت متأثر از همین . دهد، اعتبار تاریخی نداردمی

بنا کرد، فرمان داد تا این حکایت را بر لوحی سنگی منقور و بر درگاه بقعه نصـب )ع(طهر احمد بن موسیروضۀ م
سوادی از آن برداشته شد و به تصدیق و تأییـد علمـای وقـت ،از این رو؛زائل گشتبه مرور زمانسنگاین.دننک

). ٣٥: ١٣٤٤، حسینی؛ شریفی٥٤: ١٣٤١سالحی، ـشاملی (رسید
، قطـب )ق١٣٣١-١٢٤٣(الـدین محمـد مجداالشـراف تر میـرزا جاللولیه برادر کوچکالّتمحمدرضا نایبمیرزا٢

از ولیه را داشـت و پـس الّتاو در مدت تولیت برادر خود سمت نایب. ، بود)ع(سلسلۀ ذهبیه و متولی بقعۀ شاهچراغ
؛ ٢/٧٤٩: ١٣٧٧، ؛ فرصــت شــیرازی٢/٩٤٨: ١٣٨٢حســینی فســایی، (مــرگ مجداالشــراف جانشــین او شــد 

).٧٠٧، ٣٩٤: ١٣٨٣؛ خاوری، ٤٩-٤٠: ١٣٨٣مجداالشراف، 
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بـن محمـد شیخ عبـدالکاظم،)دستغیب شیرازی(حسینین میر عضدالدین مسعود بصالح 

.رسیده استو میر سید علی قاضی،باطباییطحسنی حسینی امین

اشته شده است و به مهـر شـیخ محمـدباقر بـن این رونوشت از سواد دوم برد:سواد سوم

. االسالم وقت شیراز رسیده استمحمد تمامی، شیخ

در حـدود )ع(های شـاهچراغنامـهایـن رونوشـت در کتابچـۀ خطـی وقف:سواد چهـارم

. شده استق تحریر١٣١١-١٣١٠

ق به١٣٣١این رونوشت از روی سواد سوم برداشته شده و در یازدهم شعبان :سواد پنجم

.اکبر طباطبائی، امام جماعت مسجد سر ُدزک، رسیده استهاشم بن علیمهر آقا سید

در نقش حجرۀنامسواد اول وقف
ً
یـازدهم ۀدهـم یـا اوایـل سـدۀسـدنیمۀ دوماحتماال

حـدود ایـن.یـازدهم تحریـر شـده اسـتۀسواد دوم نیز در سد. هجری استنساخ شده است

نامـۀ نقـش حجـر سـنگ وقفزوال تـدریجیخریب یـا زمان احتمالی تتوانمیرا تاریخی 

کتابخانــۀ ٢٥٣٦بــا ایــن حــال، مطــابق یادداشــت حاشــیۀ نســخۀ خطــی شــمارۀ .دانسـت

نامۀ نقش حجر به تأیید و مهر شاه خلیلمتن وقف، )ع(شاهچراغ
ّ
ـه ه، فرزند میـرزا حبیبالل

ّ
الل

ت، امـا اگـر درسـت ها ذکر نشده اساین یادداشت در سایر رونوشت١.شریفی، رسیده است

ۀنامباشد سواد اول وقف
ّ
استنسـاخ )ع(ی ثانی بقعۀ شاهچراغنقش حجر در زمان حیات متول

» الصله الرفیع«عبارت . شده است
ّ

تواند بـدین معنـا نامه نیز میت سواد اول وقفدر سجال

نامۀ نقـش حجـر هنـوز بـر درگـاه که این رونوشت زمانی استنساخ شده که سنگ وقفباشد

.نصب بوده است)ع(شاهچراغبقعۀ
ّ

ۀاالسالمینامۀ نقش حجر نیز متعلق به یکی از بزرگان خاندان شیخسواد سوم وقفسجل

تـرین امنـای شـرع شـیراز این خاندان از اواخر صفوی تا پایان قاجار جـزو مهم. شیراز است

وهذا الشروح والمسطور الکتاب بالشروح والشروط والقیود الوقفیه حضرت مرحمت و غفران مـآب بـانی والـد «. ١
منقوش ف

ً
وموافقا

ً
ـکورهسـه مـذره مقّدره منـّووب بجانبی درب البقعه مبارکـه مطّهـصالحجر المنيالحقیر مطابقا

محل مهر شاه خلیل. المعلیه الّس
ّ
رتفارغ از سهو نگارشی مـتن عربـی ایـن عبـا). ٢١: ق١٣١١مستوفی، (» هالل
گویای این نکته باشد که وقف» بجانبی«معنای ـ که در متون متأخر معمول است ـ 

ً
نامۀ نقش حجر بر دو احتماال
.استقطعه سنگ نگاشته شده و بر طرفین ورودی بقعه نصب بوده 
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ی، حسـینی فسـای.نـک(نشسـتندشدند و یکی پس از دیگری بر مسـند قضـا میشناخته می

با توجه به تاریخ وفات پدر شیخ ). ٨٤٠-١٣٧٧:٢/٨٣٨؛ فرصت شیرازی، ٢/٩٢١: ١٣٨٢

ق نوشـته ١١٧٠نامۀ نقـش حجـر بعـد از سواد سوم وقف،محمدباقر تمامی، به احتمال زیاد

١ّ.شده است
٢٥٣٦نامـۀ نقـش حجـر در نسـخۀ خطـی شـمارۀ ت و مأخذ وقفمتن سجال

بـا ایـن حـال، معلـوم اسـت میـرزا . ق ثبت نشده اسـتطور دقینیز به)ع(کتابخانۀ شاهچراغ

نامـۀ سواد پنجم وقف. نامه را در اختیار داشته استعبدالحسین مستوفی سواد سوم این وقف

.های دوران پهلوی گرفتتوان مأخذ استنساخ رونوشتنقش حجر را نیز می

به
ّ

گانـۀ ایـن نجهفت تن از علمای شرع شیراز بر پای سـوادهای پطور کلی، مهر و سجل

ها، در یکی از رونوشـتعالوه بر این. نامه ثبت شده استوقف
ّ

دیگـر ها مـتن چهـار سـجل

هـا بـا عنـاوین ابوالقاسـم بـن محمدرضـا وجود دارد که مشخصـات بانیـان دو مـورد از آن

. الجواهری، و اسمعیل مشخص شده است
ّ

شیخ محمدباقر تمـامی این رونوشت فاقد سجل

ای متفاوت از روی نسخهبه احتمالام جماعت مسجد سر دزک، است و هاشم، امو آقا سید

ترتیب . ها مشابه استنامه با سایر رونوشتبا این حال، متن کلی وقف. استاستنساخ شده 
ّ

یکدیگر متفـاوت اسـت، بانقش حجر اندکی ۀنامهای موجود از وقفت در رونوشتسجال

اما به نظر می
ّ

اصل نقش حجر استنساخ شده در ذیـل و غالـب ت سواد اول که از رسد سجال
ّ

.نداهت دیگر در صدر سند جای داشتسجال

نامـۀ نقـش حجـر اسـتفاده در تصحیح پیش رو از مقابلۀ هفت رونوشت موجود از وقف

ـ )ع(کتابخانۀ شـاهچراغ٢٥٣٦ها ـ به استثنای نسخۀ خطی شمارۀ این رونوشت. شده است

و )ع(الی اسـناد راکـد معاونـت موقوفـات شـاهچراغالبهپهلوی استنساخ شده و ازدر دوران

نسخۀ اساس تصحیح، که با کـد ٢.بایگانی ادارۀ کل اوقاف استان فارس به دست آمده است

شــود، بــا مرکــب ســیاه و قلــم نســخ و نســتعلیق تحریــری در کاغــذی شــناخته می» الــف«

شیخ محمد تمامی در . ١
ً
.نـک(ق وفـات یافتـه اسـت١١٨٨ق و شیخ محمدباقر تمامی پیش از رجب ١١٧٠ظاهرا

). ١٠٣: ١٣٩٧؛ رضایی، ٢/٩٢٢: ١٣٨٢حسینی فسایی،
. گزارمشیبانی برای تسهیل دسترسی به اسناد مذکور سپاسدریغ جناب آقای زارعاز همکاری بی. ٢



١٩/)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغسواد سنگ وقف: نقش َحَجر

یق ثبـت آن معلـوم مکان نگهداری اصل طومار و تاریخ دق. شکل تحریر شده استطوماری

ۀنسـخ» ب«رونوشـت . نیست، اما چند نسخۀ کپی برابر با اصل آن در دسترس بـوده اسـت

نامـه، ازبرخی حواشـی وقف. است)ع(کتابخانۀ شاهچراغ
ّ

ت، در ایـن نسـخۀ جملـه سـجال

همان نسخه» ج«رونوشت . طور کامل ذکر نشده استخطی به
ّ

ای است کـه چنـدین سـجل

آن را » ادیـب«ن رونوشت بدون تاریخ اسـت و شخصـی موسـوم بـه ای. فرد داشتمنحصربه

ادارۀ معارف و اوقـاف فـارس ٣٨از رونوشت نمرۀ » د«رونوشت ١.مقابله و امضا کرده است

از »ه«رونوشـت . اخـذ شـده اسـتشمسی١٣٠٨وهفتم خرداد تاریخ هجدهم و بیستبه

١٣١٠شنبه پـنجم خـرداد خ سهادارۀ معارف و اوقاف فارس به تاری١٦٥روی رونوشت نمرۀ 

ادارۀ معـارف و ٢٧٨کپی برابر اصل رونوشت نمـرۀ » و«نسخۀ ٢.شمسی برداشته شده است

نیز از روی رونوشت دفتـر » ز«رونوشت . شمسی است١٣١١اوقاف فارس به تاریخ اول دی 

. ثبت گردیده است، اما تاریخ ندارد٣١اوقاف فارس در پنج برگ نوشته و به نمره 

های مختصر اداری دارنـد و برخـی بـه مهـر و ها حواشی و یادداشتب این رونوشتغال

غیـر از اختالفـات جزئـی در ضـبط عبـارات و کلمـات . اندتمبر و امضـای رسـمی رسـیده

های متفـاوت ها بـه صـورتعمومی، برخی کلمات یا اصطالحات خاص در این رونوشـت

. نگاشته یا ظاهر کلمه نقاشی شده است
ّ

قا سید هاشم، امام جماعت مسـجد سـر آدر سجل

رسد، عدم تشخیص صـحیح به نظر می. شده اشاره شده استدزک، نیز به این واژگان نقاشی

های متـأخر بـه رونوشـتهـاآنیا ناخوانایی این کلمات در سوادهای مقدم، موجب تسـری 

یـده ها در پانوشـت ذکـر گردها و حـدسنامه اغلب ایـن ضـبطدر تصحیح متن وقف. باشد

. است

الـدین محمـد ولیـه، بـرادر میـرزا جاللالّتمیرزا هاشـم ناظمهاآنیکی از . شناسیممیاشخاص مختلفی بدین نام . ١
حسـینی فسـایی، (کـرد تخلـص می»ادیـب«ولیه است، که در شـعر الّتمجداالشراف و میرزا محمدرضای نایب

ت ق وفـات یافـ١٣١٨او در ). ٥١-٥٠: ١٣٧١؛ داور شیرازی، ١٣٧٧:٢/٧٤٩؛ فرصت شیرازی، ١٣٨٢:٢/٩٤٨
ولیـه مقابلـه الّتکه آن را میرزا هاشم ناظماینفرضهب،نیز» ج«بنابراین رونوشت ). ٩٥: ١٣٧٥فرصت شیرازی، (

. استاز دوران قاجار باقی مانده ،کرده باشد
.استبودهنویسندهکپی برابر اصل این رونوشت در اختیار . ٢
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١نقش حجرنامۀ وقفمتن

ّ
.س ذاته و عظم صفاتهسبحانه و تعالی تقّدههو الل

ّ
ه تیّمبسم الل

ً
علی احمد.علیاألبذکره نا

ً
مصلیا

ً
عادات ادات و منبـع الّسـد الّسسّی،حمدا

.شرف المنازل و افضل المقاماتأالهادین الی ٢ئمةواأل

تفـویض ـ حیة لوة والّتالّص٣علی مشرفهاـ ه علّیشود که تولیت این بقعۀ نموده می،و بعد

انـار ـفوی الحسـینی جاه ابوالمظفر شاه اسمعیل الّصـپناه خاقان اعظم جمفرمود پادشاه دین
ّ
ـبه فقیر حقیـر حبیبـبرهانه هالل

ّ
ـالل

ّ
شـروع در آن نمـود و ٩١٢ریفی بـه تـاریخ سـنۀ ه الش

ز موضع میمند و گرمسیر و در شش قطعـه موقوفات آنجا بایر بود و منحصر در بعض مزارع ا

در ثلثان شایع از مزرعۀ تبـدیان قـری االسـافل حومـه و وحومه نه از قصرالدشت اراضی معّی

از ،داده بـودمزارع میمند که متولی سابق به اجارۀ طویله خالف شـرع بـه بعـض امـراء ُکـرد 
ّ
و از .بقعه مشـغول شـد٤اینبه ترویج و تعمیروبه انتزاع نمود و معمور و مزروع داشتمتغل

بلـی و نشـین ِقطنبی طوالنی جنوبی این جنبـد عـالی و احـداث شاهۀخالص مال خود اعاد

و احداث کرد بقعۀ دو .رو نمودو منازل و راه٥پیشگاه جنوبی و ابنیۀ تحت این جمله از مقابر

ه گردانید و مـزین از محیط طاق و تاجگا٦بلی این جنبد عالیِقدِر؛طبقۀ موسومه به کاظمیه

وب علـی الجـدار صت سواد نقش الحجر المنصور: ب. )ع(نامۀ نقش حجر موقوفۀ حضرت شاهچراغوقف: الف. ١
سواد اول که از روی حجر برداشته شده به ـحیة علی ساکنها الف الف صلوة و الّتـةمن البقعة االحمدییالصبو

پناه میرزا محمد صـالحاو غفرانو مهر مرحمتیپناه شیخ عبدالکاظم الحسنی الحسینی الطباطبایمهر مرحمت
پناه میرزا سید علی، قاضی سابق سابق سـابق شـیراز، و مهـر عود الحسینی و مهر مرحمتابن میر عضدالدین مس

پناه جنت و ها را در این سواد محل مهر نوشته شده و مرحمت و غفرانپناه شیخ عبدالغنی الجزایری که اینمرحمت
اند لکت فارس مهر فرمودهاالسالم سابق سابق سابق سابق ممشیخی،آرامگاه شیخ محمدباقر تمامی االمامرضوان

من البدایة الی النهای
ً
مشروحا

ً
. )ع(چراغ موقوفات حضرت سید میر احمد شاه: ه. شودمرقوم داشته میةکه مفصال

.نامۀ حضرت آستانۀ شاهچراغوقف: ز
.له االئمة: ج. ٢
.شرفها: ج. ٣
.آن: ز. ٤
.مقام: ج. ٥
.خط خورده است»درگاه قبلی«نیز همین عبارت وجود دارد اما » و«رونوشت در . جنبد عالی و درگاه قبلی: ج، د. ٦
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١وی جنبـدیو اعاده نمـود ارکـان اربعـۀ صـحن صـَب.تراشی دو مرتبهساخت به کتابۀ کاشی

.سامی
ّ

د مغـایر ات و طاقات اطراف آن در عرض چهار سال متـوالی بـه طرحـی مجـّدو صف

مکتوب علیه سورۀ کریمۀ یوسـف دران کهتراشی در وسط ُجطرح سابق مع الی کتابۀ کاشی

و .و تاریخ اتمام عمارت٣القاب همیونبه فوق درگاه قبلی طاقات ٢کتابۀ کاشیو الی .است

خانۀ جنـوبی به اعادۀ تعمیر و جنبد به دهلیز موسوم صبوی این جنبد عالی و آش٤موفق شده

عمـارات ۀاعـاد،مسـبوق بـودههو فرش صحن از احجار اتابکیه و منجوی٥صحن قدیم بقعه

و بعض به سـقوط و انعـدام بـه سـبب زلزلـۀ ٨یۀ قدیمه به انهداماشراف اکثر ابن٧به٦مذکوره

وقف شرعی و تصدق نمود بـانی و ضرورًة.سقوفیةنهاتا و قلع مهدومات از اساس ٩عظیم

زال حبیبالـالیهعام مومی
ّ
١٠ًتحدثات جدیدیۀستمام مـه تعالیالل

ابنیۀ مـذکوره را قاصـدا

علی المسلمین العابرین الّن
ً
ـ١١والزیـارة الـیةلوة والتالوزلین القامة الّصامتقربا

ّ
ه ان یـرث الل

ام و در اّیـ.ۀ قدیمـهبقعـۀ علّیـه و ملحـق گردانیـده بـ؛االرض و من علیها و هو خیر الوارثین

نه واقعـه در بلـده و حومـه و بلوکـات شـیراز وقـف الیه بعض امالک معّیی بانی مومیتصّد

و سـایر ١٣بـةیه از واقفـین معلـومین مقرونـه بقرصادر١٢ۀیقفوبه هشرعی شده بدین علیا بقع

.١٤شرائط صحت و مشهور است بـه موقوفـات جدیدیـه
ً
و شـرطا

ً
شـرعا

ً
و تولیـت آن تمامـا

.جنبد: ب،ج، د، و. ١
.ندارد» کاشی«: ج. ٢
.همایونی: ج. ٣
.شد: ب، د، و. ٤
.ندارد» بقعه«: ج. ٥
.مذکور: ب. ٦
.با: ج، د. ٧
.انهدام امر: ب. ٨
.عظیمه: ج، د، و. ٩

.جدیده: ج. ١٠
.لک: ب. ١١
.توفیقه: توفقیه؛ ج: هب، د،. ١٢
.فرضیه: ج، و. ١٣
.جدیده: جدید؛ ج، و: ه. ١٤
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ـالنبیـل وجیهـا خلیل١مخصوص و منصوص است به متولی مشارالیه و بعده الی ولـده
ّ
ه و الل

علـی مـا ٢سـجلهفنامچه ُمارشد ذکور اوالده ماتعاقبوا به موجب مستفاد از وقبعده الی اسّن

.سیذکر اسامیها و مواقعها

مقسـوم اسـت از وز است نصف دیوانی مفر:اند و آناما آنچه نواب همیون وقف فرموده
ّ

بریز و آباده و شرب مجاری مرتب بـر آن از ٣قریۀ مدعوه به جلودر و آسکل
ُ

چپ از بلوک خ

.چشمۀ میج

کوشن عن حومه و مجاری شـرب مرتبـه و تمام قطعات معینه از اراضی واقعه در صحراء

.بر آن از رودخانۀ کوشن

و آن ربع قریه جلـودر مـذکور اسـت ٤پناه متولی از مال خود وقف نموداما آنچه سیادت

بلـیبـه میـدانک واقعـه در ِقو تمام فضاء کریاس مشهور.٦به مزرعۀ نومین و بنیاق٥مشهور

و حوانیـت بـا ٨فخریاتمحیطه اطراف آن از اصل بقعۀ کاظمیه و تمام ابنیۀ٧طاق و دستگاه

حجرات فوقانی و سوق موسوم به امیر دو طبقه و نقاره
ّ

به ٩و سوق جنوبی مشهور.فخانۀ مسق

صله به آن و بیتدوزان و حجرۀ مّتکفش
ّ

و تمام حّم.هارهالط
ّ

ه و چهـار ام مشـتمله بـر دو صـف

و درگاه هحوانیت شمالی بقعۀ کاظمین به کاشی و سقاخانه و فخریات و خلوت و سردخانۀ مزّی

.جنوبیی اسهّربقعۀ قدیمیه و حانوتعضو صبوی بوسط سوق المغازان و حوانیت شمالی

مشـتمل بـر دو حجـرۀ طـوالنی هگران دشـتک از بلـدبناء واقعه در محلۀ پاالن١٠و دیگر

.تحتانی و چهار حجرۀ دیگر فوقانی و تحتانی

.اوالده: د. ١
. مشتمله: ز. ٢
.آیس: الف، ه. ٣
.نموده: ج. ٤
. مشهوره: د. ٥
). ؟(اق مین/منیاق: ه. ٦
.درگاه: ج، د. ٧
.حجرات: محدثات؛ ج: الف. ٨
. مشهوره: ج، د. ٩

.دگر: الف، ه. ١٠
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و .و تمام مزرعۀ بیـدک.و تمام قریۀ برزنجان.قصرالدشت١آباد برهانیو تمام بستان قوام
٢ّتآباد عن کفرویه سفلی حومه و قناتمام مزرعۀ یحیی

و نصف شایع از .قه به هر محلمتعل
و .و نصف قریـۀ فخرآبـاد فرغـان.طاهری بیرون از حومه] قریۀ[از بستان بادامک و ارض از 

و تمـام مزرعـۀ .ت در بنـد قصـار کربـالو نصف قریـۀ فهلـوی واقعـا.آبادنصف قریۀ عادل
و .کـوار٤مریسه واقعـه در فرمشـکان٣و نصف قریۀ.آباد و مهرآباد خفرک و مرودشتجالل

. رامجرد٥و یک سهم از جمله هفت سهم سهام تمام قریۀ گروازجان.قریۀ اونجان
و از حسنات اعمال حضرت متولی بانی واقف انتزاع امالک شـهریاری میمنـد اسـت از

ّ
مرای اکراد متغل

ُ
ف هرکس بوده بعد از اثبات وقفیت اعطـاء مبلغـی بـه ها در تصّربه که مدتا

.شرعی با مال خود و الحاق به موقوفات قدیمیه٦ۀرسم مصالح
ّ
٨در محلـۀ بالکـت٧هالحیطان واقعی بانی تمام چهابی جدیدةو همچنین وقف کرد متول

ً
و ب٩که عرصۀ آن انتقال یافته، بعضی رقبة

ّ
، و از مـال خـالص خـود مسـط

ً
ح و عضـی منفعـة

.محّوط و دایر گردانید
١٢در صـبوی بعـض١١دو باب حانوت متواصله یک طبقه واقعـه١٠و همچنین وقف کرده

ر مکروم مدعّوو تمام بستان مشّج.دوزانکشان و سه باب حانوت واقعه در بازار تاجبازار گیوه
ه در قصرالدشت که زمین آن از جمله موقوفات چهل فیمان واقع١٣به بستان امامزاده مبسوطه

.به بستان کاظمی واقعه در قریۀ جلودر١٤و تمام بستان موسومه.قدیم آنجاست

).؟(درهانی: رهابی؛ ز: ب. ١
. قناة: اصل. ٢
.مزرعۀ: ج، د. ٣
. فرمیشکان: الف، ب، ج، ه. ٤
. کروازجان: اصل. ٥
. مصالح: اصل. ٦
.واقع: ب، د، ه. ٧
.باالکت: د. ٨
.رقبةبه: د. ٩

.کرد: ه. ١٠
.واقع: ج، د، و. ١١
.و بعض: ج، و.و بعضی: د. ١٢
.مبسوط: ب. ١٣
.موسوم: ج، و. ١٤
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مخصوص آن سـیادتو اما آنچه هرکس وقف کرده
ً
١آنپناه اسـت و اند و تولیت آن شرعا

] بـازار[بـاب حـانوت نـدافی ازو یـک.٢تمام دو باب حانوت از سوق الکبیر اسـت از بلـد

صله و نصف شایع از بستان بادامک و اراضی مّت.و ثلث مزرعۀ تبدیان مذکور آنفا.کشانگیوه

دینکان حومه و مجاری مرتبـه ٣واقعیرو ثلث شایع از کل مجّد.طاهری حومهبه آن از قریۀ

و .و تمــام قصـر قدومچــه از بلـوک رامجــرد. و نصـف قریــۀ گروازجـان.بـر بقعـۀ کاظمیــه

و تمام نخیالت قائمه .از خفرک٤یم از جمله شش سهم شایع از کل مزرعۀ نیستانوندوسهم

.تمع قنوا٧و نصف صحراء سفید میمند.صیمکان گرمسیر٦کاغ از٥در قریۀ

سـیما ،کـرده٩موقوفـاتی کـه از خـالص مـال خـود وقـف٨پناه واقـف وو شرط سیادت

یکسم
ً
و شصـت ١٠یـک ِمعَصـره ُکنجـدیصدوبیست حانوت و دکه و تحدثه بلده که تقریبا

مـذکوره بـه ١١حجرۀ فوقانیه است آنکه ابتداء کند متـولی بعـد از واقـف از منـافع موقوفـات

عمارت رقبات وقفیه و مؤنه زراعت و فاضل آن تقسیم نماید بر ده سهم که دو سـهم از آن بـه 

پناه سیادتو دو سهم ارتزاق دهد به بنات طاهرات موجودات .التولیه مخصوص او باشدحّق

١٢ً.واقف علی السوا
ماتعـاقبوا و تناسـلوا و قـّد١٣واو بعد از هریک به اوالدهـا ذکـورا

ً
م اناثـا

.١٤به سایر بنات که در درجۀ او باشـد، سل باشدو اگر احدی منقطع الّن.االعلی علی االسفل

. از: ، والف، ب، ه. ١
.بلده: د. ٢
)؟(ومی: ، والف، ج، د، ه. ٣
.نبنیا: ، وج، د. ٤
.مزرعۀ: ج. ٥
. قریه و باغ: ز. ٦
.از میمند: د. ٧
.در: د. ٨
. وقفیت: ز. ٩

.کنجد: ج. ١٠
.ندارد» موقوفات«: ج. ١١
. السرائر: ز. ١٢
. و: ب، ج، ه. ١٣
. باشند: د. ١٤
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مـاری و السـعی و مباشـری و معبه خواجه مظفرالدین علی متعلق دانند به رسـم حّق١و یک سهم

بقعۀ علیۀ و پنج سهم دیگر در وجه ضروریات.به لوازم آن قیام نمایدسرکاری موقوفات مذکور تا

خانه و بیتخانه و آشو بقعۀ جدیدۀ کاظمیه و ملحقات آن از نقاره٢قدیمه
ّ

هـاره و غیرهـا الط

ن هـو حقـه کنـد و اعـادۀ مهـدومات نمایـد دوو تعمیر و تزئین ابنیـۀ آن کمـا.صرف نماید

فقرا و مساکین و عـابرین و ٣و ترتیب طعام لیل و نهار جمعه و عیدین و آش یومی.االحداث

پنـاه شـاه طهماسـب بـه و ده من نان در وجه صدقه فرق همیون شاه عالم.نازلین یومیه دهند

خانه جهت ضیافت زائرین و فقرا نماید و فرش و روشـنایی و ترتیب شربت.٤دهندمستحقان 
ّ

او وظایف حف
ّ
ن و خادمان حسبظ و مؤذ

ّ
صد پیـراهن و سـی کپنـک و و یک.روره نمایدالض

.سی پاافزار در سالی به مستحقین دهد و مطلق این مصارف منوط گردانید به رأی متولی

سابقۀ شرعیه در موقوفاتی که غیر آن سیادت٥طیاما شرا
ً
پناه وقف کرده و تولیت آن شـرعا

مخصوص مشارالیه به موجب
ً
نامجات متعدده کـه در ایـن ابـواب ی است که در وقفو شرطا

اسالم گشته مسطور و مرقوم است و آنچـه ٧تل به سجالت قضاو مسّج٦سمت تحریر یافته

اند متولی آن به نوعی که صالح داند به مصارف شرعیه آنچه واقفان منوط به رأی متولی داشته

کـور اوالد او داننـد علـی مـایراه مباشر مذکور بعد از او متعلق بـه ذبه و سهم متعلق .رساند

دار عتبـۀو منافع حاصـلۀ اراضـی از کریـاس مخصـوص خـادم و آسـتانه.٨المباشر المزبور

١١مفوض بـه میـر١٠علیتینبقعتین و خادمیداریو شیخی و پیشنمازی و آستانه.دانند٩هعلّی

.رسهم دیگ: ج. ١
. قدیمیه: ه. ٢
.موقتی: ج. ٣
. دهد: د، و. ٤
. شرائط: اصل. ٥
.یافت: الف. ٦
. قضاة: اصل. ٧
.المذکور: ج، د. ٨
. علیه عالیه: ، زه. ٩

. علیین: ب، د. ١٠
.پیر: ج، د. ١١
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و همچنین از موقوفات .االدین علی دانند و بعد از او به ذکور اوالد او ماتعاقبوا و تناسلوغیاث

از بلوک خفـرک و ١آباد وارکیو تمام مزرعۀ حسن.ارهکه است تمام مزرعۀ ناصرآباد بقعۀ علّی

لـه بعـد ماسـمعهفمـن بّد(. مجاری میاه مرتبه بـر آن از وادی فـروآب٢اتبضمرودشت با ق

فاّن
ّ
لونه اّنذین یبّدما اثمه علی ال

ّ
٣.)ه سمیع علیمالل

.٩٤٧هسنفی رمضان المبارک

]
ّ

]تسجال

علی ـة الکاظمیةحمدیاألةالباب الصبوی من البقع٤فیع المنقوش علی صفحتیالصله الّر. ١

٧الغنی خمـیس٦اللهو کتب اقل خلق ؛مطابقـ ٥حیهّتالالم والحال بها الف الف صلوة والّس

.٨الجزائری

.)محل مهر(

ةالکاظمیـةحمدیـاألة مـن البقعـبویی البـاب الَصـتفیع المنقوش علی صفحالصله الّر. ٢

ه الفقیـر الـی رّبـ٩و کتـب؛مطـابقـحیـهّتالالم ولوة والّسعلی الحال فیها و علی آبائه الّصـ

.ریئالغنی محمد الجزا

١٠]).مهر[محل (

٣ .
ّ
الحمد لل

ّ
(١١)لـیس کمثلـه شـیء(ذیه العلی الکبیر الواقف الخبیر ال

ّ
و هـو علـی کـل

قدیر بوصـایته یـوم ذی نـّصو الحبل الذیر الم علی رسول البشیر الّنلوة والّسوالّص.١٢)شیٍء

.و دارکی: ز. ١
. قصبات: ه. ٢
. ١٨١: بقره. ٣
. صفحی: ه. ٤
. تحیه: اصل. ٥
اله: اصل. ٦
. حسین: و.٧
).٢٢: ق١٣١١مستوفی، (عبدالحسین مستوفی نام این شخص را عبدالغنی جزایری ذکر کرده است . جزاری: اصل. الف. ٨
. کتبه: ه. ٩

.ندارد» ]مهر[محل «: ه. ١٠
.١١: شوری. ١١
.١: ؛ تغابن٥٠: ؛ روم٤: هود. ١٢
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،لهما المعصومینآالغدیر و 
ّ

.القمر مستنیرمس منیره ومادامت الش

شـیقة المعتبـره هـذه و مأخـذها المنقـوش فـی الحجـر بین الّر١قد ثبت المطابق،و بعد

دران البقعة المنوّرلمنصوب فی ُجا
ّ

الم ها الـف الـف الّسـعلـی سـاکنـ ٢حمدیرة األة المعط

جّمة٣باخبارة ـحیوالّت
ّ
بشـهادتهم و ة لجالمشامهوالمرسلین و ٤قات النقات التقاتمن الث

٨عالمهم مطـابقأو تشـاکلهما بـو تناوحهمـا٧و موافقهمـا٦فشهدت مطابقهما٥و رشومهم

و اشـهدت علـی اشـهادهم).؟(و سـرحانصرعانفهما سرعان و ٩ینمعلین و موافق القدالّن

حّر.القول علیهالمعتبران ذاب
ّ

ره من هو بکل
ّ
.فقیره من خیرما انزل الل

)
ّ

). مهر مرحمت و غفران پناه میرزا محمد صالحا ابن میر عضدالدین مسعود الحسینیمحل

٤ .
ّ
بسم الل

ّ
لوة والّسه والّصه والحمد لل

ّ
هءله اتقیاآه و الم علی محمد رسول الل

ّ
.الل

ّ
.اعیلدی و کتب الّد١٠خذ المعتبرأالفرع الموذانباق بیقد وضح الط

)
ّ

١١،المـامیاشیخ محمد باقر تمامی ،آرامگاهت و رضوانپناه جّنمهر مرحمت و غفرانمحل

.)مملکت فارس١٢االسالم سابق سابق سابقشیخ

.١٥ةاهرقال١٤تهولالّداموداعی لدالو کتب ١٣لدیطابق بین ذا و مأخذ المعتبر وضح الّت. ٥

. تطابق: ج. ١
. احمدیه: ج، د. ٢
. اخبار: ج. ٣
.ها نقاشی شده استالثقات الثقات الثقات؛ در سایر رونوشت: دان برگزیدگان پرهیزگار؛ همعتم: ترجمه. ٤
. رشوم: ه. رسومهم: ج. ٥
. مطابقتهما: ه. بتطابقهما: ج. ٦
.موافقتهما: ه. ٧
. تطابق: ج. ٨
.القدمین: ، وج، د. ٩

.المعتبره: د. ١٠
.ندارد»االمامی«: ه. ١١
.ق سابقسابق سابق ساب: د. ١٢
.الذی: د. ١٣
. دوام دولته: ، زالف، ه. ١٤
.الطاهره: د. ١٥
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)
ّ

.)قاضی سابق سابق سابق شیراز،میر سید علی،مرحمت و غفران پناهمهر محل

٦ .
ً
هحمدا

ّ
٣المسـتجمع لجمیـع)ص(علی نبیه محمد٢صلوةوثلماشابه والّتعن الّت١المنزهلل

.سلالکماالت بین الّر٣لجمیع

،و بعد
ّ

وب علـی صـالمنقـوش علـی الحجـر المن٤خـذ المماثـللعت علی مأبعد ما اط

و وجـدتهما ــ ةحیلوة والّتعلی ساکنها الف الف الّصـ ةحمدیقعة األلصبوی من الباالجدار 

تماثلهمتماثلین
ً
؛ النعلین٦طابقتتماثل المثلین و تطابقهما ٥امشاهدا

عبد الکاظم الحسنی الحسینی ،ه سید الثقلین ابن محمد امینو انا الفقیر الی شفاعة جّد

٧.الطباطبائی

٧ .
ّ
.ه الخیر االسماءبسم الل

شهادت جمعی از ثقات مطابق است با فرع مأخوذ از اصل به این معنیه صورت سواد باین

فرع ۀمطابق است با ماحصل آنچه در آن ورق،آنچه در این ورقه نوشته شده استماحصلکه 

در اینجا است و پاره
ً
ـوال؛شده اسـتنقلای از عبارات که در فرع معلوم نشد عینا

ّ
.ه العـالمل

٩.صح. ١٣٣١المعظم سنه انشهر شعب١١٨فی 

)
ّ

علی ال١٠لالمتوّک:مهرمحل
ّ
١٢).١١طباطبائیالهاشم ابن علی اکبر ،هل

.لمن: د؛ المن: ج، و. ١
.والصلوة: د. ٢
.الجمیع: الف،ه. ٣
. المماثله: الف. ٤
.بتماثلهما: ج،د، ه. ٥
.بقمطا: ج، د. ٦
).محل مهر: (د. ٧
.یازدهم: ه. ٨
.ندارد» صح«: د، ه. ٩

.توکل: الف. ١٠
.طباطبائی: فال. ١١
آقـا ی محل مهر جناب مستطاب شـریعتمدار آقـا: (د). محل مهر جناب مستطاب آقای سید هاشم پیشنماز: (ه. ١٢

: مهر. سید هاشم امام جماعت مسجد سر دزک
ّ
).ه هاشم ابن علی اکبر الطباطبائیالمتوکل علی الل
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ه تعالی. ٨
ّ
ه قـد وضـح الطبـاق بـین ذا . بسم الل

ّ
بعد الحمد والّصلوة لمن هو اهله و مسـتحق

١... .والفرع المعتبر المأخوذ عن مأخذه المعتبر لدی 

مهر(
ّ

).محل

هو الواقف. ٩

.والخلودلالبودسوم مطابق و کتب الداعی بالّره المرسومواضح اصل

).عبده اسمعیل: محل مهر(

ه الّرحمن الّرحیم. ١٠
ّ
.بسم الل

بحـرف و هـو و ذا عنـدی فـی 
ً
وجدت الّتطابق بین ذا و اصله المعتبـر کلمـه بکلمـة و حرفـا

مس فی وسط الّنهار
ّ

.االعتبار کاش

مهر(
ّ

٣). ... .٢: ...محل

انهـاءکافوا والّتوفیق بین ذا و مأخذه المأخوذ عن المنقول عـن االقنـوم المعتبـر وضح الّت. ١١

.وام، ابن المرحوم محمدرضا الجواهریلدی کتب الّداعی للّد

مهر(
ّ

٤).عبده ابوالقاسم: محل

نتیجه

ـه شـریفی در نامۀ نقـش حجـر، میـرزا حبیبمطابق وقف
ّ
اسـماعیلشاهق از طـرف ٩١٢الل

توان سـرآغاز تولیـت این تاریخ را می. گماشته شد)ع(امور بقعۀ شاهچراغوفتقصفوی به رتق

سال بعد از این تـاریخ ٣٥ر نقش حجنامۀوقف. گرفت)ع(خاندان شریفی بر بقعۀ شاهچراغ

شـمار در حیـات واقـف بـه)ع(نامۀ بقعۀ شـاهچراغنوعی واپسین وقفشده است و بهتنظیم

ظرات واقف در خصوص شروط وقف، تقسیم سـهام و توان آخرین نبدین لحاظ می. رودمی

. محل مصرف منافع حاصل از موقوفات را از روی آن دنبال کرد

.یک کلمه بعد از لدی الیقرأ است: اصل. ١
.یقرأ استال: اصل. ٢
: اصل. ٣

ّ
. ه ال یقرأ استیک جمله قبل از الحمدلل

در رونوشت . ٤
ً
. ذکر شده است) ج(چهار سجل اخیر صرفا
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نقش حجـر بـه اختصـار و ایجـاز بیـان شـده و ۀنامدر وقف)ع(موقوفات بقعۀ شاهچراغ

صورت کتیبـه سـنگی و قرارگیـری آن نامه بهارائۀ وقف. رسانی داشته استجنبه اطالعتربیش

نامه، عالوه بـر موقوفـات میـرزا در متن وقف. گذارده میمدخل بنا نیز بر این کارکرد صّحدر 

ه شریفی، از چند موقوفۀ بهحبیب
ّ
اهم این موقوفـات . اصطالح قدیمیه نیز سخن رفته استالل

)ع(در بقعـۀ شـاهچراغ،مادر ابواسحاق اینجو،خاتونباید مربوط به خدمات و خیرات تاشی

. باشد
ً
این مجموعه بعد از اعاده و احیا جزء موقوفاتی قرار گرفت کـه از خـالص مـال ظاهرا

. واقف تأمین شده بود

نقـش ۀنامـدر وقف)ع(دامنۀ وسیع موقوفات و گزارش اقدامات معماری بقعـۀ شـاهچراغ

. حجر نشانگر افزایش نقش اجتماعی این بنای مذهبی در شیراز در سدۀ دهم هجـری اسـت

همو گرایشکمسلاین نکته با 
ً
ـه میرزا حبیب. سوستهای شیعی حکومت صفوی کامال

ّ
الل

را به فرزند خود شاه خلیل)ع(شریفی تولیت بقعۀ شاهچراغ
ّ
اوالد ذکـور او نِّه و سـپس اَسـالل

پـس بـا مسـائل و آندوازدهم هجری برقرار بـود و از ۀاین ترتیب تا سد. تفویض کرده است

نقش حجر و اسـتنادها ۀنامل موجب افزایش اهمیت وقفهمین مسائ. اشکاالتی مواجه شد

بیش از هناموقفاین.ادامه داشته استچنانهماین نکته تا سدۀ معاصر . بدان گردیده است

ترین کارکرد شرعی و تـاریخی و مهم، همه در میان احفاد و منسوبین واقف مطرح بوده است

فی حسینی بر سر تعیـین و تفـویض تولیـت آن را نیز باید به دعاوی مطروحه در خاندان شری

.مربوط دانست)ع(بقعۀ شاهچراغ

منابع

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: نتهرا. ترجمۀ محمدعلی موحد. ١، جسفرنامه). ١٣٥٩(بطوطه ابنـ

افسر، کرامتـ
ّ
.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران. تاریخ بافت قدیمی شیراز). ١٣٧٤(ه الل

در )ع(بررسی تحوالت مجموعۀ احمد بن موسـی«). ١٣٩٥(اکبر حیدری و علیبازیار، مرضیهـ

.٤١-٣١: ٢٣، ش مطالعات شهر ایرانی اسالمی. »شهر شیراز در دورۀ صفویه

تاریخچۀ ساختمان و شرح آثار تـاریخی و هنـری مسـجد جـامع ). ١٣٤٩(نقی بهروزی، علیـ

.ارسکل فرهنگ و هنر استان فۀادار: شیراز. عتیق شیراز



٣١/)ع(نامۀ بقعۀ شاهچراغسواد سنگ وقف: نقش َحَجر

ـ
ّ
تصـحیح میرهاشـم به.نظـام التـواریخ). ١٣٨٢(ه بن عمـر بیضاوی، قاضی ناصرالدین عبدالل

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. محدث

االوزار عـن زّوار المـزار). ١٣٢٨(الدین ابوالقاسـممعین، جنید شیرازیـ
ّ

االزار فـی حـط ـّد
َ

. ش

.چاپخانه مجلس: تهران. قبالتصحیح و تحشیۀ محمد قزوینی و عباس ابه

تصـحیح منصـور رسـتگار بـه. ٢ج،ناصـریهفارسـنام). ١٣٨٢(حسینی فسایی، میرزا حسـن ـ

.امیرکبیر: تهران. فسایی

، تاریخ و جغرافیای فارس: نزهت االخبار). ١٣٨٠(نگار خورموجی، میرزا محمدجعفر حقایق-

.رشاد اسالمیوزارت فرهنگ و ا: تهران. تصحیح سیدعلی آل داوودبه

ـ
ّ
.دانشگاه تهران: تهران.آثار ادبیـ تصوف علمی: ذهبیه). ١٣٨٣(هخاوری، اسدالل

هخاوری شیرازی، میرزا فضلـ
ّ
. تصـحیح نـادر افشـارفربه. ١، جتـاریخ ذوالقـرنین). ١٣٨٠(الل

.کتابخانه مجلس شورای اسالمی: تهران

. ٤، جالسیر فی اخبار افـراد بشـراریخ حبیب ت). ١٣٦٢(الدین الدین بن همامخواندمیر، غیاثـ

.خیام: تهران. کوشش محمد دبیرسیاقیبه

. تصـحیح عبدالحسـین نـوائیبه. ١، جحدیقة الشـعرا). ١٣٦٤(بیگی شیرازی، سیداحمد دیوانـ

. زرین: تهران

: تهـران.تصـحیح محمدرضـا طـاهریبه. ١جتذکرۀ هفت اقلیم، ). ١٣٧٨(رازی، امین احمد ـ

.سروش

اســتفاده از نقــش مهرهــای شخصــی در بازشناســی دوبــارۀ «). ١٣٩٧(رضــایی، امیــد ـ

. ١١٨-٩٨: ١٥، ش ملیآرشیو . »های شیرازاالسالمشیخ

ــمندان و سخن. )١٣٣٩(آدمیــت، محمدحســینۀزادرکــنـ ــارسدانش ــران.٣، جســرایان ف : ته

.فروشی اسالمیهکتاب

.اساطیر: تهران. صحیح عبدالحسین نوائیت. ٢ج،التواریخاحسن). ١٣٨٤(روملو، حسن ـ

نوشتۀ منصوب در دیوار بقعۀ حضرت احمد بـن بازنویسی سند سنگ). ١٣٩٠(زارع، ایمانعلی ـ

.)ع(معاونت موقوفات بقعۀ شاهچراغ]. منتشر نشده[)ع(موسی

دانشـنامۀ: شیراز.تصحیح اکبر نحوی.شیرازنامه). ١٣٩٠(الخیر، احمد بن ابیزرکوب شیرازیـ

. فارس



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٣٢

. تصحیح محمود طاووسـی. مرآت الفصاحةتذکرۀ ). ١٣٧١(داور شیرازی، مفید بن محمدنبی ـ

.نوید شیراز: شیراز

.موسوی: شیراز.هدیه احمدی). ١٣٤١(شاملی، شیخ محمدجعفر و محمدهادی سالحی ـ

.مؤلف: شیراز).گلچین شریفی(چراغ ایمان ). ١٣٤٤(شریفی حسینی، ابراهیم ـ

عبـدالوهابتصـحیح. )ملـتمس االِحّبـاء(تذکرۀ هزارمـزار ). ١٣٦٤(بن جنید شیرازی عیسی ـ

.کتابخانۀ احمدی: شیراز. نورانی وصال

منصـور رسـتگار ۀتصـحیح و تحشـی. ج٢،آثار عجم). ١٣٧٧(نصیرفرصت شیرازی، محمدـ

.امیرکبیر: تهران.فسایی

منصـور رسـتگار ۀتصـحیح و تحشـیبه.زراالعلم شیتذکرۀ شعرای دار).١٣٧٥(ــــــــــــــ ـ

.دانشگاه شیراز: شیراز. فسایی

تصـحیح بـه. ٣ج،مجمـل فصـیحی). ١٣٨٦(الـدین محمـد فصیح خوافی، احمد بـن جالل-

.اساطیر: تهران. محسن ناجی نصرآبادی

. الحکماییتصحیح ایرج افشـار و عمادالـدین شـیخبه). ١٣٨٩(کتابچۀ امالک اینجوی فارسـ

.فرهنگستان هنر: تهران. ، دفتر دوممعماری ایراناسناد

. )ع(آثار حضرت احمد بـن موسـی الکـاظمحاالت فیض). ١٣٨٣(الدین مجداالشراف، جاللـ

تصـحیح و تحشـیۀ محمدیوسـف به. )ع(دو رساله در حاالت و کرامات حضرت شـاهچراغ:در

.دانشگاه شیراز: شیراز.نّیری

، زمینفرهنگ ایران. »ای از ترکمانان قراقویونلونامهوقف«. )١٣٥٣(مدرسی طباطبایی، حسین ـ

.٢٦٥-٢٤٥: ٢٠ش 

ش نسـخۀ خطـی. های شـاهچراغنامـهکتابچـۀ وقف.)ق١٣١١(مستوفی، میـرزا عبدالحسـین ـ

.شیراز)ع(شاهچراغبقعۀکتابخانۀ ٢٥٣٦

.خیام: تهران. ٦، جتاریخ روضة الصفا). ١٣٣٩(میرخواند، محمد بن خاوندشاه ـ

نویـد : شـیراز. تصحیح منصور رستگار فسایی.دلگشاۀتذکر.)١٣٧١(اکبرنواب شیرازی، علیـ

.شیراز
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