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 فهرست موقوفات بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی:

دو اثر نویافته

سید علی آل داود

از اس��ناد موقوف��ات و دارایی های آس��تانۀ ش��یخ صفی الدین 

اردبیلی، نیای دودمان صفویه در اردبیل، انبوهی بر جای مانده 

که بیش��تر آنها را دو تن از دانشمندان روزگار صفویان تدوین و 

تألیف کرده و ملّخص اسناد موجود را در کتاب های خود �� که 

به صریح الملک موس��وم گردیده �� جای داده اند. این دو مؤلف 

که در عصر شاه طهماسب  و شاه عباس می زیستند عبارتند از:

1. زین العابدین عبدی بیک ش��یرازی متخل��ص به »نویدی«، 

ش��اعر و مورخ و نویس��ندۀ روزگار شاه طهماس��ب که هم به 

دس��تور این ش��اه به اردبیل رفت تا فهرس��تی برای این اسناد 

فراه��م آورد. او ضم��ن پرداختن به این امر، خالصۀ هر س��ند 

را نیز در کتابش گنجاند. از اثر عبدی بیک س��ه نس��خۀ خطی 

جداگانه بر جای مانده بود که دو نس��خۀ آن که در بقعۀ ش��یخ 

صفی نگهداری می شد، به موزۀ ایران باستان در تهران انتقال 

یافت و هم اکنون ذیل شماره های 3718 و 3719 در کتابخانۀ 

آن موزه نگهداری می شود. نسخۀ سوم نیز اکنون در کتابخانۀ 

ملی ایران به شمارۀ 2734 موجود است و نگارنده سال ها پیش 

مقاله ای در باب آنها نگاشته است.1 این سه نسخه تفاوت هایی 

با هم دارند و مخصوصًا نس��خۀ کتابخانۀ ملی حاوی مقدمه و 

مؤخره ای است که در دو دست نویس دیگر به چشم نمی خورد.

2. محمدطاهر اصفهانی. او مستوفی بقعۀ شیخ صفی در عصر 

شاه عباس اول بوده و از سوی این شاه مأمور شد که باقی ماندۀ 

اس��ناد را در مجل��ۀ دیگری تدوین نمای��د و اثری جدید فراهم 

آورد. ماحص��ل پژوهش های او در مجلۀ جدید مدون ش��د که 

هم اکنون دو نسخۀ آن ذیل شماره های 3703 و 4324 در موزۀ 

ملی ایران در دس��ت است. اصفهانی فهرست اسنادی را در اثر 

خود وارد کرده که مربوط به امالک موقوفه یا خریداری ش��دۀ 

آس��تانۀ شیخ صفی بین سال های 1000 تا 1050 یعنی روزگار 

پادشاهی ش��اه عباس و شاه صفی است. محمدطاهر اصفهانی، 

چنان ک��ه خ��ود در صفح��ۀ 9 کتابش تصریح ک��رده، منصب 

استیفای موقوفات شیخ صفی را بر عهده داشته است.

منبع آثاری ک��ه عبدی بیک و اصفهان��ی فراهم آورده اند 

اصول اس��نادی اس��ت که خوش��بختانه هم اکنون بیشتر آنها 

موجود اس��ت و دانش��مند متتب��ع عمادالدین ش��یخ الحکمایی 

فهرست تفصیلی آنها را فراهم آورده و اخیراً در شمار انتشارات 

کتابخانۀ مجلس به طبع رسانده است.2 

1. »نوشته های تاریخی عبدی بیک شیرازی«، مجلۀ تحقیقات اسالمی ]یادنامۀ دکتر زریاب خویی[، سال 10 ش 1 و 2 ]1374 ش[، صص 121 - 141چ

2. فهرست اسناد بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی، عمادالدین شیخ الحکمایی، تهران، کتابخانۀ مجلس، 1387 ش، چهل+ 310 صفحه.
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نگارنده از س��ال ها پیش و به ویژه پس از آنکه مقاله ای در 

ب��اب عبدی بیک در یادنامۀ مرحوم دکتر زریاب خویی نوش��ت 

به این موضوع عالقه مند شد تا آنکه سال ها بعد ضمن بررسی 

آلبوم های اسناد بیوتات س��لطنتی در سازمان اسناد ملی ایران 

دریاف��ت که دو دفتر از 390 آلبوم موج��ود در آنجا به موضوع 

اس��ناد بقعۀ ش��یخ صفی اختصاص یافته و چون از وجود دو اثر 

مذکور تا کنون آگاهی در دس��ت نب��ود در اینجا به اختصار به 

معرفی آنها می پردازد: 

آلبوم شمارۀ 56 مجموعۀ بیوتات

این مجلد، نس��خۀ خطی صریح الملک اس��ت و در عطف آن 

عن��وان اثر »کتاب امالک وقف س��الطین صفویه« ذکر ش��ده 

اس��ت. این نس��خه 218 برگ دارد و در تاریخ 1282 ه� ثبت 

کتابخانۀ دربار ش��ده است. نس��خه حاوی 435 صفحه است و 

چنین آغاز می گردد:

حمدی صفی صافی که فاتحۀ کتاب کریم و صدرالخطاب 

کالم حکیم را کافی باشد که الحمد هلل رب العالمین... 

و در ص 8 و 9 چنین آمده: 

اما بع��د فهذا کتاٌب صریح و خط��اب فصیح لتعداد امالک 

منس��وبة و ترتیب اشقاص موقوفه بش��روط مقرره معهوده 

مذکوره علی العتبة الرفیعة الکریمه العظیمه الصفیه المهدیه 

الزکی��ه التقیه النقی��ه الرضیة الموس��ویه الجعفریه الباقریة 

العابدیة الحس��ینیة الحسنیة العلویه المش��هورة المنصورة 

بالصفویه - ُحفت باالنوار القدسیه االلهیة الملکوتیه.

و در ص 18 چنین آورده است: 

پوشیده نماند که این اوراق مخصوص رقبات آستانۀ معلی 

است با آنکه در حجج و اسناد بعضی زاویه و بعضی به اسم 

حظیره یا مزار و بعضی آستانۀ صفویه است با زاویه حضرت 

عالی رتبت شیخ صفی الدین با حضرت هدایت مرتبت شیخ 

صدرالدین با اسم شریف ایشان و اوالد امجاد ایشان، مرتب 

بر دو حرف سوی رقبات منسوبه به سرکار ذوالجالل نواب 

اعلی حضرت خاقانی جنت مکانی ش��اه اسماعیل انارهلل که 

رس��الۀ علی ح��ده جهت آن ترتیب خواه��د یافت، و هم در 

ای��ن جلد خواهد بود. و س��وای رقب��ات متعلقه به حضرات 

ش��اه زاده های عظام که آن هم رساله علی حده خواهد بود 

که با این دو دفتر مجلد گش��ته، سّر حدیث خاتم المرسلین 

- صلوات هلل علیه و آله و سلم - به وضوح پیوندد.

ای��ن مجلد چند بار خاتمه یافته و باز از نو ش��روع می ش��ود؛ از 

جمله در ص 376 کتاب این گونه پایان می یابد: 

پدی��د  آرد  گنج��ی  هرکج��ا  خ��رد 

کلی��د را  آن  س��ازد  خ��دا  ن��ام  ز 

اما بعد: این خاتمه ای اس��ت مش��تمل بر ذکر چیزی چند با 

گریز ختامه مسک و فی ذلک... 

این خاتمه که سر صفحه است ظاهراً در یکی از دو نسخۀ دیگر 

هم موجود اس��ت. درین خاتمه او از تقس��یم بندی کتاب های 

مشهور به »صریح الملک« سخن رانده. این خاتمه تا ص 378 

ادام��ه یافته و از ص 379 مجدداً فهرس��ت امالک دیگر دنبال 

ش��ده اس��ت. در ص 400 خاتمۀ دیگر کتاب است که این گونه 

شروع می شود: 

قد تم بالخیر فی یوم الخمیس ش��هر ش��وال سنه 977ه�. 

چون حجج و قباالت و اس��ناد و مجالت منسوبه به آستانۀ 

معلی مزّکی مطالعه شده، آنچه از آن مضمون فهم شد، به 

ترتیبی که سزاوار بود درین »صریح الملک« سمت تلفیق و 

صفت تعلیق یافت. ااّل طوماری که همین قدر فهم می شود 

که بعضی رقبات وقف خاندان حضرت ش��یخ صفی است و 

چون اس��م واقف معلوم نیست و آن طومار از غایت اندراس 

به مرتبه ای است که اکثر اسامی  آن محو شده، بلکه بعضی 

را عم��داً قطع کرده و ضایع س��اخته اند. چون آن طومار به 

نظر فقیر رس��یده، واجب دید که آن را همچنانکه هست در 

این جا صورت نویسی نماید تا آنچه از آن معلوم شود معمول 

س��ازند. و آنچه از نوش��ته های طومار ضایع و س��اده است 

در این ج��ا نیز بیاض گذاش��ته، عوض آن برخی لفظ بیاض 

نوش��ته می ش��ود. و آنچه از مواضع و محال وقف در محل 

خود به موجب سند دیگر نوشته شده، خطی مستدیر بر آن 

کشیده می شود، تا ارباب فهم بر حقایق آن مطلع گردند.«

در ص 404 بار دیگر کتاب خاتمه می یابد: 

تم��ت الکتاب بعون الملک الوهاب عل��ی یدی الفقیر علی 

الملقب بزین العابدین الش��هیر بعبدی و هو ابن عبدالمؤمن 

بن صدرالدین محمد بن ناصرالدین احمد القوامی الشیرازی 

عفا هلل عنهما.

آخرین خاتمۀ این کتاب از ص 418 تا 425 مبحثی است تحت 

عن��وان »صورت وقفنامچه صاحبقران امیر تیمور گورکان« این 
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قس��مت در نس��خ دیگر خطی صریح الملک دیده نمی ش��ود. 

موض��وع آن ارادت امیر تیمور به اجداد صفویه و وقف امالکی 

بر بارگاه ش��یخ صفی است و ش��روع با مطالب تاریخی خاصی 

است که با افسانه ها اختالط و امتزاج یافته است. لیکن بررسی 

و ارزیاب��ی دقیق آن کار ضروری مورخ اس��ت که در خصوص 

تیم��ور و عصر تیموریان به تتبع می پ��ردازد. این بخش چنین 

شروع می شود:

در ش��هور س��نۀ احدی عش��ر و ال��ف، نواب س��پهررکاب 

ظفرانتس��اب، خاک آس��تان علی بن ابی طالب شاه عباس 

صفوی الموس��وی الحس��ینی به جانب والیت بلخ فرمود، 

چون قلعۀ اندود ش��برغان که عمدۀ قالع آن والیت است 

مفت��وح گردید، این وقفنامچه در میان درختی مخزون بود، 

ب��ه چنگ درآمد. گوییا علت غای��ی آن حرکت همین بوده 

است. 

پس از این مقدمه مطالبی متنوع و حکایات تاریخی دلپذیر 

و خواندنی در باب امیرتیمور و اعتقادات او به اجداد صفویه آمده 

اس��ت. این بخش را می توان با تحقیق و پژوهش و مقایسه با 

متون تاریخی به صورت رسالۀ علی حده ای انتشار داد.

آلبوم شمارۀ 239

دفتری است به قطع رقعی و به خط نستعلیق زیبا در 110 برگ 

و 221 صفحه، ش��مارۀ پیش��ین آن در کتابخانۀ کاخ گلس��تان 

4986 بوده است. این آلبوم کتابچۀ موقوفات شیخ صفی الدین 

اردبیلی اس��ت ک��ه آن را ب��ه روزگار حکومت حس��نعلی خان 

امیرنظام گروس��ی در آذربایجان و هم به دس��تور او و دس��تور 

میرزا اس��دهلل خان وکیل الملک حاکم اردبیل میرزا حسن خان 

سررشته دار مس��توفی والیت اردبیل مأمور تهیۀ آن شد. میرزا 

حسن خان بر اس��اس متون صریح الملک برجای مانده از عصر 

شاه طهماسب و ش��اه عباس صفوی این کتاب را فراهم آورد و 

در حقیقت اثر او خالصۀ صریح الملک عبدی بیک ش��یرازی و 

محمد اصفهانی است.

میرزا حس��ن خان در این رس��اله امالک وقفی بقعۀ شیخ 

صفی الدین را شناس��ایی و در ب��اب متولی و بقعه اطالعاتی به 

دس��ت داده است. اثر او در مجموع کتابی قابل توجه، خواندنی 

و قابل اس��تناد است و نسخه با خطی خوش کتابت شده است. 

ای��ن اثر برای تصحیح صریح الملک ه��ا از جملۀ منابع ارزنده و 

آثار منحصربه فرد اس��ت. توان گفت میرزا حسن خان اثرش را 

در تحت سه بخش تنظیم و تدوین کرده است. این سه بخش 

که خود نام فقره بر آنها نهاده به شرح زیرند:

فقره اول: موقوفات بقعۀ متبرکه در اردبیل و سایر شهرها.

فقرۀ ثانی: در تعیین و اسامی خدام آستان مبارکۀ خیرآثار.

فقره ثالث: در مال االجاره و وجه روشنایی بقعۀ متبرکۀ حضرت 

ش��یخ صفی الدین و مقرری خدام آس��تان معلی. این نس��خه 

با وقفنام��ه امیرتیمور گورکان آغاز می گ��ردد که با مقدمه ای 

مفصل همراه است. ارقام و اعداد این دفتر به خط سیاق است.

■


