سنگهای گویا

مطالعهای تطبیقی بر سنگ قبرهای معاصر

(کارگاه هنری آستانه حضرت معصومه سالماهلل علیها – قم مقدسه)
سید صادق حسینی اشکوری

*

درآمد:
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در میان منابع تاریخی و مس��تندات فرهنگی (س��نگ نوش��ته ها) از دیرباز مورد توجه محققان و
مورخان بوده است ،بطوری که بعضی ،به جهت ماندگاری سنگها ،مطالب تاریخی مانند وقف نامه ها
را– عالوه بر س��نگهای مزارات – بر سنگ حک میکردهاند .اکنون با وجود آن سنگها راه مطالعه بر
آثار فراوانی بر ما گش��وده ش��ده و بدون آنها ،مطالب گوناگونی از تاریخ و فرهنگ بشریت به حيطه
فراموشی سپرده میشود.
مطالع��ات موجود بیش��تر به دو گونه اس��ت :بخش عمده مطالع��ات ،مربوط به باستانشناس��ی و
سلس��له مباحث معماری و هنری اس��ت .بخش کمتر عالوه بر جنبههای فوق به مباحث مضمونی نیز
پرداختهاند.
مطالع��ات مضمونی و محتوایی نیز بیش��تر در غالبهای معم��اری و هنری یا طرح مباحث تاریخی
و جغرافیایی گم ش��دهاند و اندک منابعی اس��ت که به محتوای س��نگ نوش��ته ها توجه ویژه داش��ته
باش��د .عالوه بر آنکه بیش��تر این گونه مباحث ،به دوره های باس��تانی و یا دوره های اولیه اس�لامی
پرداختهاند.
از آنجا که در مطالعات مرتبط با سنگها ،سنگهای دوره معاصر کمتر مورد توجه قرار گرفته ،مقاله
حاضر بدین مهم پرداخته است .به اعتقاد نگارنده ،بسیاری از این منابع در حال نابودی است و خود
در دهه های اخیر ش��اهد از بین رفتن ش��مار زیادی از این منابع تاریخی بوده اس��ت .بدون این نوع
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مطالعات ،حلقه بخش��ی از منابع مردم شناس��ی و تاریخ اجتماعی و فرهنگ��ی معاصر برای آیندگان
مجهول خواهد ماند.
در این مقاله ،حدود  500س��نگ قبر موجود در کارگاه هنری آس��تانه حضرت معصومه س�لام اهلل
علیها که از صحنها و حجره های حرم مطهر آن حضرت ،هنگام توس��عه حرم ،به کارگاه منتقل ش��ده
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .حجاران سنگها ،ادبیات آنها و مطالب تاریخی متنوعی که از سنگها
برداشت می شود بخشهای مهم این مقاله است.

هو الحى الذى ال يموت
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در ميان منابع تاريخى و مس��تندات فرهنگى « س��نگ نوش��ته ها » از ديرباز مورد توجه محققان
ِ
ِ
ماندگارى س��نگها،
�فكران تاريخ  ،به جهت
و مورخ��ان بوده ان��د ،بطورى كه حتّى عده اى از خوش�
مطال��ب تاريخى مانند وقف نامه ها  ،تاريخ بناى س��اختمانها ،وقوع حوادث و جز آن را بر س��نگ
حك مى كرده اند بطورى كه امروزه با وجود آن سنگها راه مطالعه بر آثار فراوانى بر ما گشوده شده
و بدون آنها ،مطالب گوناگونى از تاريخ و فرهنگ بشريت به حيطه فراموشى سپرده مى شد.
بى ش��ك ،نوع مطالعه بر س��نگ نوش��ته ها ،به مطالب تاريخى و فرهنگى نگاشته شده بر سنگها
محدود نمى ش��ود .با زيركى و دقت در اين اس��ناد س��ر س��خت مى توان تاريخ بعضى از فنون مانند
حجارى را نيز رهيابى كرد.
خوشنويسى و ّ
مطالعات مردم شناس��ىِ منطقه اى نيز كه امروزه بخش مهمى از كرسى هاى دانشگاهى را به خود
اختصاص داده از همين اسناد سنگى قابل استفاده است.
در چند سال اخير كه به تناسب مطالعه و عكسبردارى از نسخه هاى خطى و متون كهن ،در شهرها
و كش��ورهاى مختلف به بقاع مذهبی ،گورس��تانها و مزارات نيز س��رى زدهام با كمال شگفتى ديدهام
كه اين س��نگهاى سخت جان گر چه س��رما و گرماى فراوان را تجربه كرده و گاهى قرنها زير آفتاب
س��وزان يا رطوبت و ريزش نزوالت آس��مانى ،جان در گرو ديدار آيندگان كش��يده اند ،با بىمهرى
انسانهايى كه بيش از طبيعت به آنها ضربه زده اند شاهد از بين رفتن ،محو ،سرقت ،شكستگى ،رفتن
ب��ه زي��ر آوارها خاك و گل و  . . .بوده ام .آرى ،فرهنگ و تاريخ بزرگى را كه گاهى به پاسداش��ت
برقرارى پارك س��ر س��بز يا تدارك پاركينگ يا س��اختن برج و خانه و پل و س��د و معبر ،زير پا له
كرده ايم و خود و آيندگان را از آن محروم كرده ايم.
امروز چهره ناميمون مغول و خرابى هاى خشونت بار آن عصر را در ذهن تجسم مى كنيم و آنها را
ك��ه تاريخ و فرهنگ ما را به تاراج بردند لعن و نفرين مى كنيم  ،و آيا فكر كرده ايم كه فردا قضاوت
نسلهاى بعد درباره ما چه خواهد بود؟
***
بارى ،اگر چه مطالعه بر روى سنگ نوشته ها به طور جسته وگريخته بسيار صورت گرفته ،وسعت
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اين اس��ناد به حدى اس��ت كه مطالعه آن عزمى م ّلى و اراده اى همه جانبه مى طلبد و در اين ميان از
ديدگاه نگارنده  ،اين مطالعه بايد نسبت به سنگ نوشته هاى تمام عصرها و ملت ها باشد.
بنابراین بنظر می رس��د برای تحقیق و پژوهش در آثار اس�لامی ،نباید نسبت به سه عنصر جنس،
زمان و مکان محدودیتی قائل ش��د .در خصوص جنس باید هر نوش��ته ای را مد نظر داش��ت ،چه به
صورت نس��خه خطی و س��ند باشد و چه در قالب چوب نوشته ،سقف نوش��ته ،سنگ نوشته یا ..جز
آن.
در خصوص زمان ،اگر چه زمان قدیم برای تحقیق در آثار پیش��ینیان ضروری است ،دوره معاصر
نیز فردا قدیم است و بسیاری از آثار امروزی ،فردا نخواهند بود.
در خصوص مکان نیز ،فرهنگ و آثار هر مکان – اعم از ش��هر و روس��تا و کوه و دش��ت – دارای
ویژگیهای خاص خود بوده اند .بنابراین برای دستیابی به تحقیقی جامع ،باید از عالقهمندان با سالیق
مختلف دعوت به همکاری نمود.
***
از آن جا كه در مطالعات مرتبط با سنگها ،سنگهاى دوره معاصر كمتر مورد توجه قرار گرفته ،مقاله
حاضر بدين مهم پرداخته است .به اعتقاد نگارنده ما به حكم حجاب معاصرت گمان مى كنيم آنچه در
اطرافمان مى گذرد باقى است ،و حال آنكه با عمر كوتاه خود شاهد بوده ايم كه شمار زيادى از همين
سنگهاى معاصر يا دوره هاى قبل دچار حوادث طبيعى و انسانى شده و از بين رفتهاند.
و اگر اين مطالعات نس��بت به سنگ نوش��ته هاى معاصر صورت نپذيرد ،حلقه بخشى از مطالعات
مردم شناسى و اجتماعى و تاريخى معاصر براى آيندگان مجهول خواهد ماند.
و شايد زنگ خطر بزرگى كه نگارنده را بر آن داشت تا بدين مهم بپردازد جابجائى اين سنگها از
مكان اصلى به جايگاه ديگرى بوده است.
در مطالعه حاضر بيش از  500س��نگ مزار بررس��ى شده است .اين سنگها سالهاى قبل در صحنها
و حجره ه��اى حرم مطهر كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه س�لام اهلل عليها ،بوده اس��ت .در
فعل و انفعاالت توس��عه حرم مطهر با توجه به اينكه اكثر اين س��نگها زير پاى زائران بوده و بسيارى
از آنها حاوى اس��ماء طيبه بوده ،و نيز مالحظه جهات ديگر از جمله زيباس��ازى و يكس��ان س��ازى
صحنها و حجره ها  ،كليه سنگها از مكانهاى اصلى خارج شده و جنب كارگاه هنرى آستانه حضرت
معصومه ،سالم اهلل عليها ،منتقل شدند.
وضعيت سنگها به گونهاى است كه گمان مى رود اهتمام فراوانى در نگهدارى از آنها نباشد .از اين
رو در سال  1385هجرى شمسى با معاضدت استاد هنرمند جناب آقاى ابراهيم سليمانى ،از رياست
كارگاه هنرى دانش��مند فرزانه جناب حجة االسالم و المسلمين سيد جعفر حجت كشفى تقاضا كرديم
كه اجازه عكسبردارى از اين سنگ نوشته ها را از توليت محترم آستانه دريافت كنند.
با پيگيرى جناب ايشان اين موافقت اخذ شد .چند كارگر قوی بنیه ،اجير شدند و تصاوير مربوطه
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توس��ط استاد س��ليمانى گرفته شد .بنا بود مجموعه به صورت كتابى مس��تقل فراهم آيدّ ،اما تا كنون
ش��رايط تدوين كتاب فراهم نيامده ،از اين رو فرصت را غنيمت ش��مرده در مجموعه ارزش��مند پیام
بهارستان مقاله حاضر را تقديم عالقهمندان مى كنيم ،تا چه مقبول افتد و در نظر آيد.

نکته

محدوده تاریخی س��نگ قبرها قرن اخیر می باش��د .با توجه به جدیدترین س��نگهایی که در این
مجموعه وجود دارد مانند س��نگ ش  452حاج حيدر نوروزى  1363/5/30ش ،س��نگ ش 466
ش��هيد ذبيح اهلل گائينى  1364/3/7ش ،س��نگ ش  465خدمتگزار آس��تانه حاج محمد حس��ين مر
سراجى  ،1376/11/4وسنگ ش  572استاد مصطفى زمانى  1369/12/1می توان نتیجه گرفت که
س��نگ ها تا تاريخ سال  1376شمسی در حرم مطهر حضرت معصومه ،سالم اهلل عليها ،موجود بوده
و پس از آن پاكس��ازى ش��ده ،یا الاقل بخش��ی از آن در تاریخ مذکور به کارگاه هنری آستانه منتقل
شده است.
***
اینک بعضی از مطالب قابل اس��تفاده از این س��نگهای پرارزش را در س��ه فصل مجزا ذیل بررسی
می کنیم:

فصل اول – فوائد ونکات تاریخی

فصل دوم – بزرگان مدفون در حرم مطهر فاطمه معصومه ،س�لام اهلل علیها ،در سه
بخش:
 – 1علماء و دانشمندان؛
 – 2شاهزادگان؛
 – 3درباریان و رجال سیاسی (از دوره قاجار به بعد).
فصل سوم – ادبیات سنگ نوشته ها که از زوایای گوناگون قابل بررسی است .در این مقال،
به نکات ادبی سنگ نوشته ها اوال به صورت کلی با ذکر نکاتی چند برگرفته از سنگ نوشته پرداخته
شده ،سپس این موارد بیان شده است:
 – 1آیات؛
 – 2روایات؛
 – 3ماده تاریخها؛
 – 4اشعار؛
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مش��تمل بر حجاران س��نگها ،مطالب جالب ومنحصر که در البهالی نوشته های سنگها درج شده،
اش��اره به ش��غلهای صاحبان قبور ،نشانه هایی از تشویق بازماندگان به اعمال خیر ،و انتقال اموات از
شهرها یا کشورهای دیگر به حرم مطهر بی بی فاطمه معصومه سالم اهلل علیها.
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فصل اول – فوائد و نکات تاریخی

 - 1حجاران سنگهای قبور
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از البالی س��نگهای عکس��برداری شده ،فقط نام  14حجار حک شده است .تعداد زیادی از دیگر
س��نگها نیز به قرائن نوع س��نگ و تاریخ و سبک قلم تراش��ی و حکاکی و خطاطی نیز قابل تطبیق با
کار حجاران مذکور می باشد .در عین حال ،همچنان حجار تعدادی از سنگها با تمام نفاستی که دارند
قابل شناسائی نیست.
 1ـ اكب��ر طالب��ى با عبارت  ق��م حجارى اكبر طالبى  ـ س��نگ ش  ،1ش��عبان  1372ق  .عمل
اس��تاد اكب��ر طالب��ى ،ش  1330/2/11 ، 95ش  ،حج��ارى اكبر طالب��ى ،ش  14 ، 49دى 1329
 25 ،ربي��ع االول  ، 1370ش  1331/2/29 ، 142ش  ،حج��ارى طالب��ى ،ش  2 ، 228ش��عبان
  ، 1340/10/19( ،1381حج��ارى طالبى  ، 1331س��ال سنگتراش��ی را نيز ذكر كرده اس��ت ش
 1331/5/23 ، 368ش.
 2ـ  حجارى معبر ،سنگ ش  ،16شعبان  1372ق ،ش  1338/8/28 ،176ش ،ش 1342 ،89
ش  1347/3/4 ،ش.
 3ـ  حجار احمد ميرزا حسن 1319 ،ق ،ش  63و . 64
 4ـ  حجار حيدر ،ش  1322/3/3 ، 115ش.
 5ـ  حجارى كشاورز ،ش  1249/11/1 ، 162ش.
 6ـ  حجارى خسروى ،ش  1353/9/1 ، 195ش.
 7ـ  حجارى حاج على خاكى ،ش  1342 ، 197ش (  1383ق .
  - 8اثر سيد نصير ،ش .1315/2/29 ، 426
 9ـ  حجار عزيز آقاى فيلى زاده ،ش  27 ، 428رجب .1357
 10ـ  حجارى صفر لو ،ش  1350/10/25 ، 451ش.
 11ـ  حجارى استا وحيد ،ش  1386 ، 499ق ( 1345/3/20ش)
 – 12حجار حیدر عابدین زاده ،س��نگ  362مربوط به آیتاهلل سید امیر تقی گماری کوهکمری
سال 1380ق.
 – 13حجاری شیخانی ،سنگ  388آیتاهلل رسولی 1332 / 11 / 16ش.
 – 14عمل عباسقلی ،سنگ  389مربوط به افسر الدوله سال 1319ق.

ب  -نکات پراکنده تاریخی

 1ـ مؤس��س پرورش��گاه جعفرى در تهران ،حاج رضا جعفرى بوده كه در 90س��الگى به تاريخ
 13 ( 1360/2/28رجب  1401ق ) وفات يافته ( سنگ ش .) 2
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 2ـ مهندس على صعودى شب عاشوراى  1358ق متولد شده و روز عاشوراى  1390ق وفات
يافته مطابق  27اسفند  ( 1348سنگ ش .) 14
 3ـ از جمله مطالب جالبى كه بر سنگ ش  63ـ  64حك شده اشاره به وقف نامه متوفى است،
پس از نقل اشعارى از شاعرى متخلص به رضوانى بدين مطلع:
دل را دگر فلك از تطاول دو نيم كرد***طرح غم و مصيبت و رنج عظيم كرد
در حاشيه سنگ چنين آمده :قريه مايان ملكى مرحوم مغفور جنت و رضوان جايگاه قائم مقام كه
در تبريز واقع است بر حسب وصيت خود آن مرحوم وقف بر اين مقبره است كه همه ساله محصول
و منافع قريه مزبوره بايد صرف خيرات و تعزيه دارى اين مقبره ش��ود به تاريخ چهارم ش��هر رجب
المرجب سنه  1319هجرى.
 4ـ ش��جره نامه ش��خص متوفی که بر روی سنگ حک شده اس��ت (ش  / 79ش  )564بدین
عبارت:
ّ
المعظم السيد
س��نگ ش  79ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ هذا المرقد المرحوم المغفور س��يدنا
عالء الدين البهبهانى الملقب باعتماد االسالم خلف المرحوم السيّد عماد الدين ابن السيد اسمعيل قدس
اهلل اسرارهم خلف السيّد نصر اهلل ابن السيد مجمد شفيع ابن السيد يوسف ابن السيّد العالمة الفقيه عبد
اهلل البُالدى ابن السيّد الزاهد عتيق الحسين ابن العالّمة الحسين الغريفى البحرانى ابن السيّد الحسن ابن
الس��يد احمد ابن الس��يّد عبد اهلل ابن السيّد عيسى ابن الس��يّد خميس ابن السيد احمد ابن السيّد ناصر
الدين الفقيه ابن الس��يّد كمال الدين على ابن الس��يّد سليمان ابن السيّد ابى موسى جعفر بن ابى العشائر
موس��ى بن ابى الحمراء محمد ابن الس��يّد على الطاهر بن ابى الحس��ن على الفخيم ابن السيد ابو على
الحس��ن ابن الس��يّد محمد الحائرى ابن السيّد ابراهيم المجاب ابن الس��يّد محمد العابدين االمام موالنا
ابى ابراهيم العبد الصالح موسى بن جعفر سالم اهلل عليه و على آبائه و أبنائه فى  16ذى الحجة الحرام
سنه .1371
 5ـ فاطمه خانم ،قبرى از پيش براى خود خريده و هيچ تاريخى روى آن درج نكرده ،س��نگ را
به حجار سفارش داده و چنين بر آن نگاشته اند « :محل دفن فاطمه خانم فرزند قمر خانم ،مرحومه
چ��ون داراى دختر زياد هس��تم هرگاه م��ن زودتر از دنيا رفتم متعلق ب��ه زوج خود آقاى آقا عباس
باشد».
جاى س��ؤال اس��ت كه اگر قبر براى فاطمه خانم بوده پس سفارش اينكه براى آقا عباس باشد از
چه بابت است؟ احتماال قبر دو طبقه بوده يا دو قبر همجوار را خريدارى كرده و بر روى هر دو يك
سنگ گذاشته است ( به عكس سنگ مراجعه شود ) ش .325
 6ـ در س��نگ ش  437نوش��ته « آرامگاه ابدى جوان ش��هيد ايرج پاليزبان كرمانش��اهى رئيس
دادگس��ترى قزوين كه در تاريخ س��ى ام مرداد ماه  1346شمس��ى در اثر تصادف دار فانى را وداع
نمود » .جمع بين تصادف و شهادت كرده است ،البته لبه سنگ شکستگی دارد ،وشاید واژه «تصادف»
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را به گونه ای دیگر بتوان خواند.
 - 7در بعضی از سنگ قبرها نیز تصریح شده که متوفّی بزرگ خاندان یا از خانهای مورد احترام
در زادگاه خویش بوده است نظیر:
 353ـ « ه��و الح��ى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور حاج اس��د يحيى پور خامينه بزرگ
خاندان يحيى پور ( خادم الحس��ينى ) فرزند مرحوم محمد كه در س��ال هزار و دويست و نود 1290
شمسى متولد و در چهارم خردادماه هزار و سيصد و چهل و نه برحمت ايزدى [پيوست].)1
 356ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » آرامگاه ش��ادروان حاج الهيار خان مع ّززى از خوانين كتول
گرگان كه در هفتاد و سه سالگى در روز يكشنبه بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد  1345و چهل
و پنج شمسى در طهران برحمت ايزدى پيوست.
 372ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه يكى از برجس��ته ترين مردان ش��جاع صفحه لرستان
مرح��وم جنت مكان حاج س��يد مهدى خ��ان رئيس طايفه تائد رحمت خلف مرحوم ش��يخعليخان
عليهم��ا ،الرحم��ه ،كه در  24رمضان س��نه  1371مطابق  28خرداد ماه س��نه  1331برحمت ايزدى
پيوست.
سعديا مرد نكو نام نميرد هرگز***مرده آناست كه نامش به نكوئى نبرند
 421ـ آرام��گاه مرحوم مغفور حاجى عل��ى كمپانى بزرگ خاندان كمپانى به تاريخ دوم بهمن ماه
 1334بدرود زندگانى گفته.
 423ـ وفات مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان جايگاه آقاى محمد حسين خان زمانى خلف
مرحوم مغفور جنت مكان آقاى حاج محمد زمان خان نجف آباد فراهان عراق به تاريخ نوزدهم شهر
صیام  1351قمرى.
 416ـ آرامگاه ابدى مغفور خلد آشيان آقاى مير علينقى مير رئيسى رودسرى رئيس جمعيت شير
و خورشيد سرخ رودسر فرزند مرحوم مغفور حاج سيد احمد ارفع التجار رودسر كه در روز دوشنبه
ش��انزدهم اردى بهشت ماه يكهزار و س��يصد و چهل و هفت خورشيدى  1347دعوت حق را لبيك
و در جايگاه مرحوم والدش به خاك سپرده شد.
 - 8از دیگر مطالب تاریخی مهم ،سنگهای افرادی است که آن سنگ به جهت انتساب به شخصی
مهم در آن خاندان ارزش و اهمیت پیدا می کند نظیر:
 385ـ آرامگاه بانو اختر اعتصامى مادر خانم پروين اعتصامى وفات در تاريخ .1352/2/26
 477ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه ش��ادروان مرحوم حاج ماش��اء اهلل س��وهانى فرزند
مرحوم حاج حسين مؤسس هيئت مركزى قم جان نثاران على بن موسى الرضا كه در  59سالگى در
تاريخ جمعه دوم ذيحجة  1406برابر با  1365/5/17برحمت ايزدى پيوست.
هركه را موال على موسى الرضا شد سرورش***در دو عالم حق نهاده تاج عزت بر سرش
 333ـ آرام��گاه مرحوم��ه مغفوره فاطمه خانم بهزادى صبيه مرحوم آيتاهلل حاجى ميرزا حس��ين
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نورى محدث كه در ليله هفتم رجب  1367دارفانى را وداع نمود.

ج  -اشاره به شغل افراد در بعضی از سنگ نوشتهها
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 312ـ بن��ا بر تقديرات يزدانى و قضاياى آس��مانى ازين دارفانى بهس��راى جاودانى رحلت نمود
غره شهر
مرحوم مغفور خلد آشيان فردوس مكان آقا مشهدى امان عبدالهى تاجر اردبيلى طاب ثراه ّ
شوال المكرم سنه .1347
ّ
 347ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه ش��ادروان پزش��ك ف��داكار آقاى دكتر على اصغر
افراس��ياب .فرزند على اكبر اس��تاد دانش��گاه تهران كه در  1369/7/26جان به جان آفرين تس��ليم
و برحمت ايزدى پيوست
 330ـ محل دفن زينب خياط خوشدوخت.
 410ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور خلد آش��يان جنت مكان آقاى حاجى
احمد بُنَكدار ( ثالث ) ولد مرحوم رضوان مكان حاجى على بنكدار كه در يوم هش��تم جمادى االول
سنه  1371مطابق پانزدهم بهمن.
آرامگاه مرحومه طوبى مكان بانو خديجه تيله كن متعلقه مرحوم شادروان حاجى احمد بنكدار كه
در تاريخ شانزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و چهل و سه برحمت ايزدى پيوست.
 – 433وفات مرحوم دکتر اس��معیلخان خلعت بری خلف مرحوم آقا محمدرحیم مجتهد تنکابنی
طاب ثراهما در نهم محرم .1352
 493ـ هو الباقى ـ آرامگاه شادروان مرحوم مغفور آقاى حاج محمد ابراهيم شريفى فرزند محمود
كه از كاركنان صديق آس��تانه مقدسه حضرت معصومه ( س ) بوده كه در تاريخ چهارم تيرماه 1313
متولد و در تاريخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و س��يصد و ش��صت و پنج مطاب��ق با هفتم جمادى الثانى
يكهزار و چهارصد و هفت قمرى بسراى جاودان شتافت.
 502ـ « ه��و الحى الذى ال يم��وت » آرامگاه مرحوم مغفور حاج ابراهي��م هنديانى فرزند حاج
رئيس رضا شكس��ته بند كه در س��ن  72س��الگى در تاريخ  21مهرماه  1370هـ شمسى به رحمت
ايزدى پيوست.
 563ـ « كل نفس ذائقة الموت».
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شى***اذا كان الوفور على الكريم
هذا قبر المرحوم المغفور له خادم الروضة الحسينيه فى كربالء المقدسة و خادم الروضة الفاطمية فى
تغمده اهلل برحمته
قم المش��رفه الحاج عبد الجليل ابن المرحوم الحاج محمد مهدى الداودى الكربالئى ّ
الواسعة توفى فى ليله الجمعه  3ربيع الثانى سنه  1410قمرى الموافق  12آبان ماه  1368شمسى.
 571ـ ه��و الباق��ى ـ آرامگاه مرح��وم مغفور دكتر اكبر ش��يرازيان فرزند ابراهيم پزش��كى متعهد
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و ايثارگر كه عمرى را در خدمت به جامعه بشريت سپرى نمود و در تاريخ هفدهم اسفند ماه 1371
شمسى در  55سالگى برحمت ايزدى پيوست.
بهاالدينى خادم آستانه مقدسه فرزند مرحوم آسيد على.
 231ـ محل دفن سيد محمد
ّ
 203ـ هو الباقى ـ آرامگاه شادروان انسان وارسته  . .گرانمايه و حقوقدان برجسته مرحوم محمد
نونهال تهرانى فرزند مرحوم احمد على ،رحمة اهلل عليهم ،والدت  1282هجرى شمسى وفات بيستم
بهمن ماه . )21364
 108ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه شادروان فردوس مكان آقاى حاج سيد ابراهيم نظام
َدربانى فرند مرحوم خلد آش��يان حاج سيد على اصغر دربانى ( حاجب التوليه ) كه در تاريخ هفدهم
بهمن ماه  1353شمسى برحمت ايزدى پيوست.
 111ـ هذا من فضل ربى ـ آرامگاه ابدى مرحوم خلد آشيان سيد مرتضى معصومى خادم آستانه
مقدسه فرزند مرحوم سيد محمد شيخ كه در تاريخ  31خرداد ماه  1350برحمت ايزدى پيوست.
 134ـ آرامگاه مرحومه بانو مليحة الس��ادات سركش��يك صبيّه حاجى سيد حسن احتشام زوجه
آقاى حسن زاده تاريخ وفات چهارم مهرماه  1352برابر  28شعبان سنه .1393

د  -انتقال از شهرهای دیگر و بعضی از کشورها به مضجع بی بی فاطمه معصومه سالم اهلل علیها:

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 4تابستان 1388

926

غالمحس��ين خان غفارى صاحب اختيار فرزند ميرزا هاش��م خان امين الدوله كاشانى سال 1276
ق در تهران متولد ش��ده و  6جمادى الثانى  8 ( 1366فروردين  1326ش ) در تهران وفات يافته
ولى در حرم حضرت معصومه ،سالماهلل عليها ،دفن شده است ( سنگ ش  ) 28نيز سنگ ش  43در
طهران وفات يافته حاجى ابراهيم ارومچى  .در س��نگ ش  84مورخ  1353ش اين بيت ش��عر آمده
كه انگيزه انتقال جسد از تهران به قم را بيان كرده:
من ز تهران آمدم بى واهمه***تا شود در قم شفيعم فاطمه
دیگر سنگها نیز قابل تأمل هستند:
 403و  406ـ راضيه خانم چيت س��از صبيه مرحوم آقا ميرزا رضا اس��كوئى در تاريخ ليله پنجم
شعبان المعظم  1366مطابق دوم تير  1326جمادى در بابل برحمت ايزدى پيوسته است.
 426ـ « هو الحى الذى ال يموت » بس��مه تعالى هذا مرقد ش��ريف مرحوم مغفور رضوان جايگاه
آقاى حاجى اس��معيل آقا نصیرزاده تاجر توتونچى تبريزى روز ش��نبه  29ارديبهشت هزار و سيصد
و پانزده در تبريز برحمت ايزدى پيوست ( اثر سيد نصير ).
 432ـ ارامگاه مرحومه مغفوره عليويه اقدس شاه جعفرى فرزند آمير سيد محمود تاريخ فوت 25
فروردين  1366در س��ن پنجاه سالگى در خرم آباد لرستان در موقع اشتغال به خدمت صحى فشون
برحمت ايزدى پيوسته است.
 489ـ « ه��و الح��ى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور ح��اج عباس جواهرى همدانى پس
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از طى هفتاد س��ال از مراحل زندگانى يوم چهاردهم ارديبهش��ت ماه يكهزار و سيصد و سى و شش
شمسى در شهر همدان دارفانى را وداع نمود.
 621ـ آرامگاه ابدى مرحوم مغفور خلد آش��يان آقاى محمد حس��ن پاشا كجورى ولد مرحوم آقا
شيخ محمد حسين طاب ثراه كه در سن  42سالگى در تاريخ  1333/5/30شمسى در كشور آلمان
دار فانى را وداع نمود.
اى خاك تيره اينكه تو در بر گرفته اى***پاشا بود گرامى و دلخواه نزد ما
با او بساز كز ره دور آمده است او***با درد پاى و خستگى راه نزد ما
 238ـ آرامگاه مرحومه خلد آشيان حاجيه شهر بانو قاسميان فرزند مرحوم ابو طالب عيال مرحوم
حاج محمد تقى قاسميان تاريخ وفات  16بهمن  1343در بندر پهلوى.
 232ـ آرامگاه مرحومه خلد آشيان بانو زهرا حمله خوان رشتى فرزند مرحوم رضا عيال مرحوم
مير محمد حسين حمله خوان در تاريخ  15مهرماه  1342در رشت وفات نمود.

ه  -آرامگاه بعضی از شهدا در حرم مطهر فاطمه معصومه سالم اهلل علیها:
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 580ـ و ال تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اهلل اموات ًا بل احياء عند ربهم يرزقون ( آرم سازمان نصر
افغانستان ) نصر من اهلل و فتح قريب ـ سازمان نصر افغانستان ـ آرامگاه مجاهد عارف حجة االسالم
و المس��لمين شهيد حاج س��يد حسين حسينى عضو شوراى مركزى و مس��ئول سياسى سازمان نصر
افغانس��تان در خارج از كشور تاريخ ش��هادت دوازدهم  12مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش
مطابق با دهم صفر سنه  1408قمرى محل شهادت مسير مشهد هرات.
 599ـ « م��ن المؤمني��ن رجال صدقو ما عاهدو اهلل عليه فمنه��م من قضى نحبه و منهم من ينتظرو
ما بدلوا تبديال » الس�لام عليك يا ناصر الحس��ين ( ع ) ـ مزار طلبه ش��هيد بخون خفته سيد عليرضا
حسينى اشكورى فرزند مرحوم آیت اهلل سيد محمد حسين نجفى اشكورى كه در سال  1344شمسى
چش��م به جهان گش��ود و در  3دى ماه  1365شمسى در كربالى  ( 4جزيره بوارين ) به درجه رفيع
شهادت نائل گرديد.
الصدیقين « و ال تحسبن
 609ـ آرم سپاه ـ سپاه پاسدرارن انقالب اسالمى ـ بسم رب الشهداء و ّ
الذى قتلوا فى سبيل اهلل اموات ًا بل احياء عند ربهم يرزقون » ـ تربت پاك پاسدار شهيد محمد حسين
فرقانى فرزند رضا كه در س��ن  20سالگى در اولين هفته فروردين ماه سال  1361شمسى در نبرد با
ك ّفار بعثى عراق در حمله فتح المبين كه با كلمه رمز ( يا زهرا ) عليها س�لام ش��روع شد در ميعاد گاه
جبهه شوش به عشق حقيقى خود كه مالقات با اهلل بود رسيد و بدرجه رفيع شهادت نائل گرديد.
رب الشهداء و الصديقين ـ آرامگاه خانم دكتر پروين ناصحى فرزند ناصر يگانه بانوى
 414ـ بسم ّ
جراحى عمومى در ميهن اس�لامى ايران پزشك افتخارى سپاه قم جراح دلسوز مجروحين
متخصص ّ
عزيز جنگى در بيمارس��تانهاى ش��هيد بهشتى و نيكوئى كه در تاريخ  1367/4/21حين حاملگى در
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سن  33سالگى به فيض شهادت نائل آمد روحش شاد و يادش گرامى باد.
 468ـ انم��ا الدنيا فناء ـ مرحوم مغفور ش��هيد ن��اكام مهندس محمد رفيع فرزن��د حاج ابوالفضل
مستقيمى كه در سن  34سالگى در تاريخ سوم شهريور  1364به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.
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و  -توضیحاتی در بعضی از س��نگ نوش��ته ها به چش��م می خورد که عالوه بر تاریخچه مرتبط با
صاحب قبر ،نوعی تشویق به بازماندگان و افراد گذرا نسبت به انجام امور خیر و نیکی در دنیاست:
 590ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور خلد آش��يان حاج ابو الحس��ن چائى
چي��ان فرزند مرحوم ح��اج على اكبر كه عمر پر بركت خود را در انج��ام امور خيريه كمك به ضعفا
و مستمندان خدمت به خاندان عصمت و طهارت سپرى نموده و در  91سالگى در بيست و هشتم دى
ماه  1367برحمت ايزدى پيوست و آرامگاه مرحومه مغفوره حاجيه فاطمه چائى چى فرزند مرحوم
حاج آقا لَر كه در تاريخ  1367/12/4برحمت ايزدى پيوست.
 601ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » واليت على بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من
عذابى آرامگاه مرحوم مغفور و مبرور رضوان مكان خلد آش��يان حاج س��يد كاظم طباطبائى كرمانى
طاب ثراه كه تجسمى از زهد و تقوى و پرهيزگارى و عمرى را در ساختن مساجد و خدمت به خلق
و پيش قدم در كمك به امور خيريه بود كه در تاريخ سال  1282شمسى هجرى در كرمان متولد و در
روز س��ه شنبه تاريخ  1363/11/2در سن هشتاد و يك سالگى برحمت ايزدى پيوست كه خدايش
رحمت كند ،انشاء اهلل.
 415ـ و العمل الصالح يرفعه ـ
كم من شموس هدى لما علت افلت*** و تحت ترب آفاق القبر اقمار
مرقد عالم ربانى و زاهد صمدانى مرحوم آیت اهلل حاج شيخ على اصغر صالحى كرمانى طاب ثراه
كه تجس��مى از علم  ،زهد  ،تقوى و خدمت بخلق بود .تولد  1275شمس��ى هجرى ،وفات فروردين
 1360شمسى هجرى خدمات  :مدرس بزرگ حوزه علميه قم ـ مؤسس حوزه علميه كرمان ـ تربيت
مبلغين صالح مذهبى و اعزام آنها بنواحى مختلف  -نوسازى مسجد جامع كرمان بناى مدرسه علميه
صالحيه در كرمان ـ نوسازى مدارس علميه كرمان  -نجات مردم كرمان از بالى عظيم فقر در قحطى
جنگ جهانى دوم با تأسيس ( انجمن ) خيريه كرمان.
 115ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه فقيد س��عيد على الماس��ى فرزند عبد اهلل از بازرگانان
نيكو كار اصفهان كه عمر خود را در راه كمك بخلق مصروف و نس��بت به صنايع كش��ور مجاهدات
فراوانى از خود نش��ان داد با همت بلند در ايجاد صنايع و تأس��يس كارخانجات شهر خود پيشقدم
و از اي��ن لحاظ مقامى ش��امخ در جامعه احراز فقدان آن مرح��وم ضايعه جبران ناپذير بود در تاريخ
سوم خرداد  1332در سن  67سالگى برحمت ايزدى پيوست ( حجار حيدر ).
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فصل دوم _ بزرگان مدفون در حرم مطهر فاطمه معصومه ،سالم اهلل علیها

به جهت آنکه ،بازخوانی تمامی قبور بررس��ی ش��ده ،بر حجم این مق��ال می افزاید ،در این بخش
بزرگان عرصه علم و سیاس��ت را که در این حرم مطهر مدفون ش��ده اند و س��نگ مزار آن در کارگاه
هنری آستانه موجود بوده در سه بخش بیان می کنیم:

الف  -سنگهای قبور علما و دانشمندان
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 292ـ قد ارتحل العالم العامل الفاضل نتيجة العلماء آقا فضل اهلل الملقب بمؤيد العلماء و االس�لام
خلف مرحوم المغفور حجة الس�لام حاجى آقا محمد مجتهد کرمانش��اهی نواده حجة االسالم آقا باقر
بهبهانى طاب ثراهم فى عيد اضحى در سنه .1328
 324ـ آرامگاه حضرت حجة االس�لام آقا س��يد على س��يد صدر دزفولى به تاريخ  29صفر سنه
 1385قمرى.
 326ـ [« هو الحى الذى ال يموت » یا عبارت مشابه که تراشیده شده است] هذا المضجع المطهر
المسدد و الفقيه الممجد عالمة دهره و فريد
و المرقد المنور مدفن الس��يّد الس��ند و الحبر المؤيد العالم
ّ
عصره حاوى الفروع و االصول وجامع المنقول و المعقول حامى االئمه سمى ثامن األئمه عليه السالم
حجة االسالم و الذ المسلمين من الخواص والعوام السيد المتقى الحاج آقا رضا المعروف بالجاء بلقى
قدس سره ابن المرحوم المبرور الحاج آقا على محمد حشره اهلل تعالى مع محمد و على .و كان وفات
هذا الس��يد طاب ثراه فى يوم الرابع من ش��هر ربيع الثانى فى القرية الموس��ومه بقاقان ،و دفن فى هذه
الروضة فى يوم الس��ادس من الش��هر المذكور فى س��نة  1351من الهجرة النبوية عليه آالف الصلواة
و التحية.
 350ـ « ه��و الحى القي��وم الرحمن الرحيم » ـ آرامگاه عالم ربانى خدمتگزار ش��رع مبين مروج
مكتب اهلبيت عصمت و طهارت ( ع ) جناب مس��تطاب حجة االس�لام و المس��لمين آقاى حاج آقا
مصطفى مسجد جامعى طاب ثراه فرزند آیت ا ...آقاى حاج ميرزا محمود مسجدجامعى كه در تاريخ
بیست و نهم رجب  1402برابر با  1361/2/31در سن پنجاه هشت سالگى به ديار باقى شتافت.
 362ـ « هو الحى الذى ال يموت » س�لام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ـ هذه روضة الش��جرة
النبوية المصطفويه و الوالية المرتضويه س�لالة آل طه و ي��س المرحوم المغفور الواصل الى رحمة اهلل
الملك الغنى الس��يّد العالم العامل الجليل و الفاضل الكامل النبيل الس��يد محمد الگمارى التبريزى ابن
العالمة آیت اهلل فى العالمين السيد االمير تقى گمارى الكوه كمرى الحجازى الحسينى الموسوى طاب
ثراهما و جعل الجنة مثواهما فى يوم الجمعه اول شهر رمضان المبارك  1380هـ قمرى .و كان السيد
ال��ورع التقى الزك��ى العالمة االمير تقی الگمارى الكوه كمرى فقيه ًا عالم�� ًا جليال مرجع ًا لالمور تبريز،
المجدد الشيرازى
و كان اش��تغاله بتحصيل العلوم فى العتبات المقدس��ه و تلمذ قرب ثمان سنين على
ّ
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بس��امرا و رجع اواخر حياته الى تبريز و نهض باحياء الشرع الى ان توفى فى اليوم الحادى عشر من
شهر صفر  .1337و دفن فى ايوان النجف مقابل مقبرة المقدس االردبيلى .حجار حیدر عابدین زاده.
 363ـ « ه��و الح��ى الذى ال يموت » ق��د ارتحل العالم��ه الجليل و البحر النبيل حجة االس�لام
و المسلمين آیت اهلل الحاج السيد فضل اهلل ابن العالمه آیت اهلل السيد على اكبر الموسوى الخوانسارى
رحمة اهلل عليهما فى االول من شهر ذى الحجة الحرام سنه  1401قمرى هـ. 
 366ـ ه��و الباق��ى ـ ق��د ارتحل العالّمه الجليل و البحر النبيل حجة االس�لام و المس��لمين آیت
اهلل الحاج الس��يد مهدى نجل المرحوم آیت اهلل العظمى الحاج ميرزا ابى الحس��ن الحس��ينى الانگجى
التبريزى طاب ثراهما فى  20شهر شوال المكرم سنه 1384
هى الدنيا تقول بمالء فيها ***حذار حذار من بطشى و فتكى
و ال يغرركم طول ابتسامى*** فقولى مضحك و الفعل مبكى
 388ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » آرامگاه ابدى پيش��واى روحان��ى و رهبر آزاد مردان ايمانى
مرحوم آيت اهلل رسولى به تاريخ  1332/11/16شمسى (حجاری شیخانی).
 436ـ مضجع عالم عامل و فقيه كامل مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عباس مستقيم طاب ثراه فرزند
مرحوم حاج حبيب ا… كه در تاريخ  1362/12/28دارفانى را وداع نمود.
 439ـ وفات رحمت و غفران پناه جنت و رضوان جايگاه س�لالة السادات العظام عمدة االشراف
و االطناب زبدة االعيان و االنجاب آقاى حاج آقا هادى خلف مرحوم مبرور ،سيد العلماء المجتهدين
 ،نخبة الفقهاء و المدققين آقاى حاجى س��يد على اصغر چاپلقى [طاب] ثراهما به تاريخ هفدهم ش��هر
رمضان المبارك .1326
 453ـ « هو الحى القیوم » مدفن شريف آیت اهلل العظمى حاج ميرزا خليل كمره اى ابن ابيطالب
معظم له در سال  1337قمرى در اراك بحوزه علميه آيت اهلل العظمى حائرى ملحق و در سال 1340
هم��گام با حوزه علميه از اراك بقم منتقل و در  1354در رابطه با كش��ف حجاب زندانى و به تهران
نفى بلد گرديد از آن مرحوم متجاوز از شصت اثر علمى و دينى منتشر شده است.
 456ـ هو الباقى ـ مضجع رضوان مقام عالم ربانى آيت اهلل سيد عبد المطلب شيرازى نواده مجدد
مذه��ب آيت اهلل العظمى ميرزاى بزرگ ش��يرازى ،قدس س��ره ،كه در روز جمعه دوازده صفر س��ال
 1404هـ . ق مطابق با بيست و هفتم آبانماه سال  1362شمسى نداى حق را لبيك گفته و در جوار
رحمتش آرميد.
 472ـ الناس موتى و اهل العلم أحياء ـ مضجع شريف عالم ربانى مرحوم حجةاالسالم و المسلمين
آقاى حاج ش��يخ محمد رضا عبد الحميدى گلپايگانى و فرزند برومندشان مرحوم حاج محمد حسن
( مجد ) عبد الحميدى رضوان ا ...تعالى عليهما كه پس از انجام مناسك حج در مراجعت از بيت اهلل
الحرام برحمت ايزدى پيوستند روانشان شاد .تاريخ اول محرم الحرام .1404
 473ـ العلماء باقون مابقى الدهر ـ دفن فى هذه التربة المباركه جوار بضعة الرساله فرع من الشجرة

931
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الطيبة االحمديه و ثمرة من الحديقه الزكيه العلويه هو السيد السند الجليل و الحبر المعتمد النبيل حجة
االس�لام و المسلمين الحاج السيد  ...الطباطبائى احسن ا ...له الجزاء و جعل الجنة مكانه و مأواه اكبر
اوالد االم��ام االعظم المنتهى اليه ازمة الرياس��ه آیت ا ...العظمى بروجردى قدس س��ره اجاب دعوة
بنفس الراضية مطمئنة قريب الفجر يوم السبت غرة ذى القعدة الحرام عام  1397هجرى قمرى .فهنيئ ًا
له اذ عاش سعيدا ً و مات سعيدا.
 490ـ هو الحى القيوم ـ العلماء ورثة االنبياء ـ مرحوم مغفور فقيه عالى قدر آیتاهلل العظمى حاجى
شيخ محمد حسين فقيه خراسانى رضوان اهلل عليه فرزند مرحوم شيخ حسن واعظ خراسانى تولد سوم
شعبان  1336قمرى برابر با  1295وفات غروب عاشوراى  1406قمرى برابر با .1364
الربانى الفقي��ه المتقى ، المربى الحجة،
 503ـ « ه��و الحى ال��ذى ال يموت » ( هذه روضه ) العالم ّ
سماحة آيت اهلل الحاج الشيخ حامد الواعظى رضوان اهلل تعالى عليه الذى أوقف عمره الشريف لخدمة
االس�لام و المس��لمين و المذهب الجعفرى فكان من ابرز العلماء العاملين فى الكاظميه المقدسه حيث
رب��ى جيال كبيرا ً من طلبة عل��وم آل محمد ( ص ) و كان يوم المؤمنين فى جامع الش��ريف المرتضى
و أقص��ى اخیرا الى قم المقدس��ه مواصال فيها مناهجه العلميّه ال��ى أن وافاه االجل فى تاريخ  27ربيع
االول  1410هـ قمرى الموافق  1368/8/6هـ ش عن عمر يناهز الثمانين فسالم عليه يوم ولد و يوم
يبعث حيا.
 506ـ الناس موتى و اهل العلم احياء ـ هذا مضجع الش��ريف عالم العامل االنسان الكامل المجتهد
الفقيه آيتاهلل الحاج شيخ عبد الحسين الفقيهى قدس سره قد ارتحل فى اليوم االربعاخمس و عشر من
شهر ربيع الثانى  1410هـ ق او  1368/8/24الى جوار رحمة ربه الكريم.
 568ـ « هو الحى الذى ال يموت » مرقد شريف عالمه جليله مرحومه بى بى نجفى روحانى صبيه
آی��ت اهلل العظمى مرحوم آقاى ش��يخ على قوچانى اعلى اهلل مقامها ،تولد  1323قمرى ،وفات ش��ب
ششم رجب .1411
 572ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ مرقد مطهر دانشمند و عالم ربّانى حجة االسالم و المسلمين
مرحوم استاد مصطفى زمانى كه پس از  27سال تالش مطبوعاتى و ترجمه و تأليف بيش از  70جلد
كتاب سرانجام در تاريخ اول اسفندماه  1369به ملكوت اعلى پيوست.
 579ـ « ه��و الحى الذى ال يم��وت » مرقد المرحوم المغفور العالم العام��ل و الفقيه الكامل العابد
مدرس حوزه
العارف س��ماحة آیت اهلل الش��يخ ابراهيم المراغى « خوش��نويس » قدس سره اديب و ّ
علميه قم كه در تاريخ هيجدهم رجب  1414برحمت ايزدى پيوست.
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شى***اذا كان الوفود على الكريم
 582ـ « هو الحى الذى ال يموت » هذا مرقد العالم العامل مرحوم حجة االسالم و المسلمين آقاى
حس��ين آقا حرم پناهى فرزند اكبر آيت اهلل آقاى آقا حس��ن و سبط مرحوم آيت اهلل العظمى حاج آقا
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مال حسين تاريخ وفات پنجشنبه چهاردهم  14شهر جمادى االول سنه  1399من الهجرة النبويه.
 585ـ مرقد شريف حجة االسالم و المسلمين حضرت آیت اهلل آقاى حاج سيد محمد سبزوارى
( قده ) فرزند ارش��د مرجع عاليقدر ش��يعه مرحوم آیت اهلل العظمى حاج س��يد عبداالعلى موس��وى
سبزوارى (قده) .آن مرحوم در تاريخ جمعه  1صفر  1364هـ . ق چشم به جهان گشود و پس از طى
مراحل علمى در حوزه نجف اشرف و نيل به مراتب عاليه علمى و عملى زندگى خود را وقف خدمت
به حوزه هاى علمى نجف اش��رف و قم و مش��هد مق��دس نمود و لحظه اى از خدم��ت به محرومين
و ضعفا دريغ نفرمود و در رهبرى نهضت  15ش��عبان مردم عراق متحمل صدمات و زحمات فراوان
شد تا باالخره در تاريخ  29شوال  1414هـ  .ق در  49سالگى در همين راه دار فانى را وداع گفتند
فسالم عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّا.
 587ـ « ه��و الحى ال��ذى ال يموت » الناس موتى و اهل العلم احياء ـ آرامگاه عالم ربانى و فقيه
صمدانى جامع معقول و منقول معلم اخالق و مهذّ ب نفوس آیت اهلل العظمى حاج ش��يخ حس��ين على
طوبايي قدس س��ره العزيز ،كه عمرى را در حوزه علميّه نجف اش��رف به تدريس علوم دينى و احياء
فقه آل محمد عليهم السالم اشتغال داشت  ،در تاريخ  1328هجرى قمرى در شهر شيراز متولد شدند
و در نيمه شب جمعه آخر ماه شعبان المعظم  1408هجرى قمرى مصادف با  26فروردين ماه 1367
هجرى شمسى در شهر مقدسه قم دعوت حق را لبيك گفت.
 588ـ « كل نفس ذائقة الموت » آرامگاه مرحومه فاضله مجلله متعلقه مرجع تقليد شيعيان جهان
اس��تاد الفقهاء و المجتهدين آيت ا ...العظمى مرحوم حاج سيد محمود حسينى شاهرودى ،قدس سره،
و بنت حجة االسالم و المسلمين آیت ا ...مرحوم آقا شيخ محمد رضا فاضل نيشابورى نجفى قدس
سره كه در تاريخ بيست و سوم شوال المكرم سال  1408هجرى قمرى دعوت حق را لبيك گفت.
 589ـ « هو الحى الذى ال يموت » مرقد المرحوم المبرور المغفور له حجة االس�لام و المس��لمين
الش��يخ محمد حسن نجف قدس س��ره ،حفيد المرجع الدينى الكبير آیت اهلل العظمى الشيخ محمد طه
نجف قدس س��ره و صهر مرجع العالم االس�لامى الكبير فقيد االمة االس�لاميه آیت اهلل العظمى السيد
محس��ن الطباطبائى الحكيم ،قدس س��ره ،المولود فى مدينة النجف االش��رف ليلة العش��رين من شهر
ذى القعدة الحرام عام  1334هـ و المتوفى يوم الس��بت الثالث من ش��هر ذيقعده عام  1408ه الموافق
 1367/3/28ش.
 594ـ هو الباقى ـ قد لبّى ربّه الجليل و ثوى فى هذه المضجع الشريف العالم الربانى و الورع التقى
صاحب اخالق الكريمه و العواطف العميمه حجة االس�لام و المس��لمين الحاج آقا احمد الغروى سبط
المؤس��س الحوزة العلمية آیت اهلل العظمی الحاج ش��یخ عبدالکریم الحائری الیزدی ،قدس سرهما ،فی
تاریخ پنجش��نبه  2ج  1403 – 2قمری .و كان المغفور له من المدرس��ين و تصدى بر َه ًة من الزمان
عمرها احسن التعمير غفر اهلل له.
مديرية الفيضيه و ّ
 598ـ « هو الحى الذى ال يموت » « يرفع اهلل الذين آمنو منكم و الذين اوتو العم درجات » مرقد
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العالم المحقق مثال الورع و التقوى المغفور له آیت اهلل الشيخ محمد حسن نجل العالمه الشيخ محسن
سليل شيخ الطائفه الشيخ صاحب الجواهر أعال اهلل مقامه المتوفى فى  21شعبان سنه  1408و المتولد
فى مدينة النجف االشرف فى  6شهر رمضان المبارك سنه  1327تغمده اهلل برحمته الواسعه.
 413ـ « هو الحى الذى ال يموت ».
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شى***اذا كان الوفود على الكريم
آرامگاه عالم ربانى مرحوم حضرت آیت اهلل حاج شيخ عزيزاهلل علميرديان ( نهاوندى ) طاب ثراه
كه تجسمى از علم و تقوى و خدمت بخلق بود در تاريخ  8هشتم شوال سنه  1325قمرى در نهاوند
متولد و در ش��ب س��وم رجب  1402قمرى در سن  77س��الگى برحمت ايزدى پيوست خدمات =
مؤس��س مدرسه علميه = تربيت عده اى از محصلين علوم دينى = سرپرستى ايتام و فقرا = نوسازى
و بناى مسجد فاطمه = پل = جاده = حمام در شهر و روستا و =.
 285ـ مدفن حضرت ثقة االس�لام آقاى سيد جالل شاه احمدى [مضجع مرحوم مغفور] آقاى آقا
ميرزا آقا  . .فوت در .1380 . .
 239ـ « كل نفس ذائقة الموت » ـ آرامگاه مرحوم مغفور خلد آش��يان اديب دانشمند يوسف اين
ابراهيم ملقب به اعتصام الملك آشتيانى طاب ثراه كه در تاريخ ليله يكشنبه بييست و نهم شهر شوال
سنه  1356از دنيا رحلت نمود.
 236ـ آرامگاه يكى از مفاخر علمى و ادبى و فلس��فى عصر حاضر پرفسور حبيباهلل شهاب . . .
عليه الرحمه داراى بزرگترين نش��انهاى علمى [آس��يايى]  . . .گوهر معرفت ...خودگیری (متأس��فانه
سنگ شکسته است).
 202ـ اميد  . . .آيت اله امام جمعه آباده كه در تاريخ هفدهم فروردين ماه  1364برحمت ايزدى
پيوست. )3
 61ـ هو الحى الذى ال يموت
آه و صد آه كه از شعبده دهر مشعبد***ميرسد هر نفسى صدمه بهر روح مجرد
از ازل عمر ابد نام نيكو كيست بگيتى***زنده آنمرد كه دارد به جهان عمر مؤبد
عادت چرخ برين بوده و باشد كه به هر دم***بفشاند به ستم دست و گشايد به جفا يد
حال بگشوده يد جور و تطاول به وجودى***كه بتابيد حق از روز ازل بوده مؤيد
كرده در خاك تنى را كه بدى جان مجسم***از ميان برده كسى را كه بدى عقل مجرر
روى فرخنده او كوكبه مذهب جعفر***راى مستحكم او قائمه ملت احمد (ص)
حامى دين مبين ماحى كفر آيت يزدان***پشت ايمان سند مجد و عال سيد امجد
كهف اسالم نظام العلماء ملجاء عالم***مفخر دوده آدم شرف آن محمد (ص)
نطق رضوانى از اخالص پى سال وفاتش***گفت تاريخ چو از موهبت خالق سرمد
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يكى آمد بسر مصرع تاريخ و بگفتا***زد نظام العلماء گام به آئين اب و جد
ه��ذا مرقد المرحوم المب��رور الحاج ميرزا محمد رفيع طباطبائى الش��يرازى الملقب به نظام العلماء
قدس سره و كان وفاته فى شهر شوال سنه الف و ثالثمائه و سته و عشرين .1326
 66ـ « هو الحى الذى ال يموت » هذا مضجع الس��يد الزاهد العابد الفقيه العالم الس��يد ابو القاس��م
اليزدى . . و كان من أئمة الجماعة فى دار الخالفه حتى كبر سنّه و زاده من المائة و خمسة و عشرين
س��نه و توفى فى آخر رجب خسمه و خمسين و ثلثه مأئه بعد األلف من الهجرة النبويه على حاجرها
شمسى  ( 1315آالف التحيه ) قمرى .1355
 68ـ آرامگاه مرحوم حجة االسالم سلطان العلماء طباطبائى بروجردى صفر  1374قمرى.
 110ـ آرامگاه شادروان دانشمند عاليمقام دكتر مهندس حسين ساعيدى استاد هنر سرايعالى فرزند
مرحوم حاج رضا قلى س��اعيدى همدانى در سال  1292پا به عرصه وجود نهاد و در شب  17ديماه
 1332بدرود حيات گفت.
 112ـ ( الناس موتى و اهل العلم احياء ) مضجع شريف و مرقد منيف عالم جليل و فقيه نبيل آیت
اهلل آقاى حاج ميرزا محمد حس��ين فقيه نراقى ابن المرحوم آيت اهلل الحاج ميرزا محمد ابن المرحوم
آي��ت اهلل آقاى مال مهدى نراقى ثانى ابن المرحوم آيت اهلل العظمى آقاى حاج مال مهدى فاضل نراقى
صاحب اللوامع كه در س��ال  1298متولد و پس از پايان تحصيالت نزد اس��اتيد بزرگ چهل سال با
عامه در كاش��ان داراى مرجعيت تام و ش��اخصيت تمام بود و آثار خيريه
تامه و مقبوليت ّ
محبوبيت ّ
بس��يارى از قبيل تعمير مسجد جامع كاش��ان از خود بيادگار گذارد و از سال  1369گاه مراجعت از
مشهد مقدس در تهران اقامت گزيد و پنجشنبه ششم جمادى االولى  1372رحلت يافت.
 122ـ مرقد حضرت حجة االسالم و المسلمين مروج االحكام و الدين ناشر اخبار سيد المرسلين
سالك مسالك آل طه و يس ،صلوات اهلل عليهم اجمعين المتسك بحبل اهلل المتين عالم عامل و عارف
كامل آيت اهلل آقاى حاج مير سيد على برقعى قمى نجل زكى حضرت آيت اهلل العظمى آقاى آقا سيد
عبد اهلل رضوى طاب ثراهما كه در تاريخ بيس��ت و پنجم صفر الخير يكهزار و س��يصد و نود و چهار
 1394قمرى برابر بيس��ت ونهم اس��فند ماه يكهزار و س��يصد و پنجاه و دو شمسى  1352از اين دار
فانى سراى جاودانى رحلت نمود.
 139ـ فقد العالم ثلم فى االسالم.
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
آرامگاه حضرت حجة االسالم و المسلمين المعى لوذعى ثاقب الرأى و الفكر آیت اهلل حاجى ميرزا
على قلى آقا شهيدى خوئى خلف خلد آشيان حاجى عبد العلى خان نواده جنت مكان مرحوم ميرزا
عبد اهلل شهيد متولى باشى آستان قدس رضوى ،عليه السالم.
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 320ـ . . . وفات مرحومه مغفوره مبروره آسيه خانم معينى آزاد ملقبه به شاهزاده بيگم خانم صبيه
مرحوم ميرزا رضا معين الس��لطنه زوجه مرحوم آقاى آقا ميرزا مصطفى آشتيانى ،رحمة اهلل عليها ،كه
در تاريخ جمعه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد وبيست  1320در طهران برحمت ايزدى پيوست.
 405و  407ـ وف��ات مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه نواب مس��تطاب عليه عاليه
متعاليه ش��اهزاده خان��م اختر الدوله ،طاب ثراها و جعل الجنة مكانه��ا و مثواها صبيه مرضيه مرحوم
مغفور مبرور فردوس جايگاه شاهنش��اه شهيد اسالم پناه س��لطان ناصر الدين شاه قاجار ،طاب ثراه،
بيست و هفتم شهر صفر سنه .1337
 409و  412ـ « هو الحى الذى ال يموت » وفات مرحومه مغفوره مبروره جنت و رضوان جايگاه
نوابه عليه عاليه حاجیه ش��اهزاده مهرى جان خانم ملقب به نديم العليا بنت خلد آشيان خاقان مغفور
فتحعلى شاه طاب ثراه شهر ذى الحجة الحرام سنه .1305
 575ـ « ه��و الحى الذى ال يم��وت » آرامگاه ابدى مرحومه مغفوره جنت مكان ش��اهزاده زهرا
افتخار الس��لطنه ناصرى قاجار فرزند مرحوم ناصرالدین شاه قاجار ،طاب ثراه ،که در تاریخ یازدهم
بهمن ماه یکهزار و سيصد و بيست و هشت شمسى مطابق با دوازدهم شهر ربيع الثانى هزار و سيصد
و شصت و نه قمرى برحمت ايزدى پيوست.
 184ـ  . .آرامگاه ش��ادروان جنت مكان ش��اهزاده عاليمقام سلطان حس��ين اعظم ركنى ( اعظم
الدول��ه ) كه از رجال نام��ى و خير خواه و تمام اوقات حيات را در راه خدمت باين مملكت به پايان
رس��انيده و بيش��تر دوران زندگى بحكومت شهرس��تانها و آخر ايام حيات بفرماندارى بلده طيبه قم
منصوب بوده تا در ش��ب  11ارديبهشت  1330خورش��يدى در طهران برحمت ايزدى پيوست و در
جوار حضرت معصومه ( ع ) مدفون گرديد ( عمل استاد اكبر طالبى. )4) 
(سپس دو بیت وفدت  ...درج شده است).
 181ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه ابدى ش��اهزاده س��لطان احمد ميرزا ملك پور قاجار
ملقب بعضد السلطنه ولد مرحوم ناصر الدين شاه قاجار متولد در شب پنجشنبه هيجدهم شب ذيقعده
 1308هجرى قمرى متوفى در روز س��ه ش��نبه بيس��ت و هفتم رجب  1358قمرى مصادف با بيست
شهريور . )5» . .
 180ـ « هو الحى الذى ال يموت »
دخت شاه مغفرت مظهر محمد شاه*** . . . . . . . . . .
اختر برج حيا عذراى مريم مرتبت. . . . . . . . ***)6
 96ـ « هو الحى الذى ال يموت » بنابر تقديرات يزدانى و قضاياى آسمانى در عنفوان جوانى ازين
دار فانى بس��راى جاودانى رحلت نمود ،مرحوم مغفور مبرور خلد مكان فردوس آشيان شاهزاده امير
اكرم محمود ميرزا ،طاب ثراه ،فرزند حضرت اقدس واال امير كبير نايب السلطنه شهر محرم .1337
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( حاشيه از چپ به راست دو بیت معروف وفدت) ...
 95ـ « هو الحى الذى ال يموت » )7ـ آرامگاه شادروان جنت مكان شاهزاده عاليمقام سلطانحسين
اعظم ركنى ( اعطم الدوله ) كه از رجال نامى و خير خواه و تمام اوقات حيات را در راه خدمت باين
مملكت به پايان رسانيده بيشتر دوران زندگى بحكومت شهرستانها و آخر ايّام حيات بفرماندارى بلده
طيبه قم منصوب بوده تا در شب  11ارديبهشت  1330خورشيدى در طهران برحمت ايزدى پيوست
و در جوار حضرت معصومه ( ع ) مدفون گرديد ( عمل استاد اكبر طالبى.) 
( حاشيه از چپ به راست دو بیت وفدت) ...
 93ـ هو الحى القيوم ـ تاريخ وفات رضوان مكان مرحومه مغفوره خانم حاجيه نور الضياء مظفرى
ملقبه به نور الس��لطنه صبيّه مرحوم مظفر الدين ش��اه قاجار نور اهلل مرقدهما متعلقه آقاى حاجى سيد
محمد كاظم س��يد امامى طباطبائى تبريزى در دوازدهم ش��هر ذيقعدة الحرام سنه  1355قمرى از دار
فنا به دار بقا رحلت نمود.
 3ـ « هو الحى الذى ال يموت » وفات مرحومه مغفوره شاهزاده ماه تابان خانم ملقب بقمر السلطنه
بنت خاقان مغفور فتحعلى شاه طاب ثراه شب دوشنبه هفدهم شهر جمادى الثانية سنه .1309
 4و  )85ـ « هو الحى الذى ال يموت » وفات مرحومه مغفوره مستوره عفت پناه شاهزاده صاحب
ملقب به حاجيه ش��اهزاده خانم بنت مرحمت و غف��ران پناه محمد امين ميرزا ابن خاقان جنت مكان
 2شهر محرم سنه .)91340
« ه��و الح��ى الذى ال يموت » آرامگاه مرحومه مبروره ش��ادروان بانو ُحس��ن جهان بنت مرحوم
صاحبقران ميرزا ابن خاقان مغفور كه در روز چهارشنبه (  ) 22جمادى االولى سال يكهزار و سيصد
و شصت هجرى قمرى در تهران برحمت ايزدى پيوست  .اللهم اغفر لها و احشرها مع محمد و آله.
 6ـ مقبره مرحومه مغفوره بانو غزال خانم كامرانى متعلقه مرحوم مغفور كامران ميرزا نايب السلطنه
طاب ثراه تاريخ فوت دوم بهمن ماه .1336
 12و  13ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » بنا بر تقديرات يزدانى و قضاياى آس��مانى رحلت نمود
ازين دنياى فانى بس��راى جاودانى مرحومه مغفوره مبروره مستوره نواب مستطاب عليه عاليه متعاليه
فاطمه خانم ش��مس الس��لطنه بنت مرحوم مغفور خلد آشيان خان باباخان سردار طاب ثراهما ،هفتم
محرم سنه .1338
 20و  21ـ « هو الحى الذى ال يموت »
بهشتى بدى گيتى با رنگ و بوى***اگر مرگ و پيرى نبودى در اوى
مرقد پاك ش��اهزاده واال مقام عبد الصمد ميرزا عز الدوله پس��ر س��وم خلد مقام محمد شاه غازى
ك��ه وجود محترمش از ادبيات فارس��ى و عرب��ى و تاريخ و غيره كامال با بهره و داراى خط بس��يار
ممتاز زبان فرانس��ه و انگليسى را بخوبى مى دانستند در طول عمر به حكومت ها و مناصب ارجمند
و س��فارت كبرا نايل ش��ده و پس از هش��تاد و هفت س��ال عمر بدون هيچ گونه رنج و درد در كمال
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 286ـ ش��هر رمضان سنه  1332وفات مرحومه مغفوره خورشيد آقا ملقبه به عفت السلطنه صبيه
مرحمت و غفران پناه حاجى علينقى خان نظام لشكر عراقى طاب ثراهما .
( حاشيه از چپ به راست شعر معروف وفدت) ...
 288ـ مضجع جناب جاللت مآب اجل آقاى حاجى مصطفى خان اش��ترى سربندى ولد فردوس
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راحت��ى ميان مجم��ع اوالد و احفاد دعوت حق را لبيك اجابت نمودند ،تولد شش��م ربيع االول هزار
و دويس��ت و شصت و يك هجرى قمرى رحلت شب هيجدهم جمادى االولى هزار و سيصد و چهل
و هشت مطابق شب  30مهر  1308شمسى رحمةاهلل عليه.
سرائى است گيتى گشاده دو در***يكى آمدن را شدن را دگر
 32ـ
يگانه دخت وليعهد و خسرو دوران***قبول شاهان عباس شاه خلد مكان
ستوده حاجيه بيگم مه سپهر عفاف***كه در  . . .؟ شهش نبود در دوران
ستوده فطرت و عالى نژاد و نيكسرشت***خجسته خصلت و نيكو نهاد و پاك روان
بدام گيتى دون دل نبست و دين ننهاد***نمود طائر جانش بال مكان طيران
چو شاهباز شكارى گزيد شاهد شد***كه دست دارش ؟ اقبال آن بلند مكان
ازين سراچه فانى بدار باقى رفت***بحلم و قصه ؟ كل من عليها فان
چو بود در دل وى مهر خاندان رسول***فنا پذير نگردد تنش ز رفتن جان
هزار و دو صد و هشتاد و هشت از هجرت***گذشت و آمد جانش فدائى جان
رقم نمود لسان الحق از پى تاريخ***مقام جان وى اندر بهشت جاويدان
1288
يكى بخاكش چون بگذرى جزاك اهلل***بروح پاكش رحمت فرست و فاتحه خوان
 81و  83ـ « هو الحى الذى ال يموت »
آنم كه در هواى دل خانمان خراب***كردم بسى گناه ،نترسيدم از عذاب
طاوس وار ميكشدم دل بباغ خلد***با نامه سياه ترك از پر عقاب
راهى كه گم كند به دو صد ديده هوشمند***من چشم بسته ميروم و انگه بدين شتاب
يا رب ،بحق احمد مرسل شفيع حشر***يا رب ،بحق عصمت زهرا و بو تراب
يا رب ،بخون پاك شهيدان كربال***شرمنده ام بحشر مكن در صف حساب
الدوله )
آرام��گاه ابدى مرحوم��ه مغفوره جنت مكان ش��اهزاده فضل بهار خانم فره��ادى ( ايران ّ
( جن��ت ) صبيه مرحوم مغفور س��لطان حس��ين ميرزا هزاء؟ الدوله به تاريخ غره ش��هر صيام س��نه
(  ) 1359قمرى.
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مكان آقاى ابو الفتح خان [ سرهنگ ].
 289ـ . . مرحومه مغفوره توران دارانى انجم الس��لطنه صبيه مرحوم محمد حس��ين ميرزا متعلقه
مرحوم يمين السلطنه طاب ثراه تولد  1285وفات  1342شمسى هجرى ( حجارى معبر ).
 298ـ وف��ات مرحم��ت و غفران پناه جنت و رضوان جايگاه خلد آش��يان آق��ا جعفر خان عطاء
السلطان اسطبل مباركه ولد مرحوم حاجی نايب به تاريخ شهر ربيع الثانى.
 301ـ وفات مرحومه مبروره مغفوره عالم خانم بنت مرحوم مبرور خلد آشيان طوبى مكان عطاء
السلطان طاب ثراهما نايب اسطبل مباركه فى شهر محرم.
 309ـ آرامگاه عباس��قلى محبى ( شحنة السلطنه ) فرزند مرحوم محمد صادق تبريزى تولد سال
 1340شمسى فوت در ليله چهارشنبه هفتم بهمن ماه سال  1315شمسى.
 322ـ آرامگاه مرحوم حاج محمد على س��ميعى ملقب به ثقة الملك ـ آرامگاه مرحوم محس��ن
سميعى ثقة الملك كه در تاريخ دوازدهم آذرماه  1344برحمت ايزدى پيوسته است.
 365ـ والي��ت عل��ى بن ابى طالب حضى فمن دخل حض��ى امن من عذابى ـ « هو الحى الذى ال
يموت » آرامگاه مرحومه مغفوره فردوس و ساده خانم بانو اقدس صبيه مرحوم فردوس مقام كامران
السلطنه امير سليمانى كه در
الس��لطنه رحمة اهلل عليهما متعلقه حضرت اشرف آقاى مشير ّ
ميرزا نايب ّ
شب هشتم جمادى الثانيه  1363مطابق دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه در سن چهل
و دو سالگى رحلت نمود ،رحمةاهلل عليها رحمة واسعه.
( حاشيه از چپ به راست شعر :وفدت) ...
 367ـ والي��ت عل��ى بن ابى طالب حضى فمن دخل حض��ى امن من عذابى ـ « هو الحى الذى ال
يموت » آرامگاه ابدى مرحوم فردوس و جنت آش��يان اسد اهلل خان شجاع پور فرزند مرحوم محمد
حسن خان شجاع لشكر كه در پنجاه سالگى در اراك دعوت حق را لبيك گفت .تاريخ تولد يكهزار
و دويس��ت و هشتاد شمس��ى تاريخ وفات جمعه اول آذر برابر با بيس��ت و سوم صفر المظفر يكهزار
و سيصد و هفتاد يك قمرى.
( حاش��يه از چپ به راس��ت ابیات معروف :الهى بنبى عربى و رس��ول مدنى ...تا ...بنهار و غدوة
و ليال و عشي)
 370ـ « ه��و الحى الذى ال يم��وت » آرامگاه ابدى مرحوم مغفور رضوان مكان عباس��قلى خان
رضوان الملك كودرز طاب ثراه كه در س��ال  1348شمس��ى متولد و در پنجش��نبه پنجم آذرماه سنه
 1326دارفانى را وداع نمود و برحمت ايزدى پيوست.
( حاشيه از چپ به راست :وفدت) ...
درة
 386ـ « هو الحى الذى ال يموت » اينجا آرامگاه علويه صالحه مرحومه فاطمه خانم عزيزى ّ
الدوله متع ّلقة احمد احتش��ام شريف سلطانى ، صبيه شادروان عزيز السلطان سردار محترم و مرحومه
الدوله دخت مرحوم ناصر الدين شاه ،طاب ثراه ،میباشد كه شب چهارشنبه چهاردهم محرم هزار
اختر ّ
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و سيصد و شصت و هشت مطابق بيست و پنجم آبان هزار و سيصد و بيست و هفت شمسى دارفانى
را وداع گفته انشاء اهلل با اجداد طاهرينش محشور خواهد بود ( .حجاری معبّر).
 387ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه مرحومه مغفوره جنت و رضوان آشيان بانو سكينه
فروه��ر ( اكرم الدوله ) بن��ت مرحوم مغفور فردوس مكان عباس ميرزا مل��ك آرا ،طاب ثراه در 69
سالگى سنه  1362قمرى هجرى برحمت ايزدى پيوست.
 401ـ هو الباقى ـ آرامگاه شادروان نصرت اهلل اسكندرى ( امير نصرت ) فرزند مرحوم اسكندرخان
سردار مفخم طاب ثراه متولد سال هزار و دويست و شصت و هشت شمسى كه در تاريخ سي و يكم
ارديبهشت يكهزار و سيصد و سى و هشت برحمت ايزدى پيوسته است.
 410ـ « هو الحى الذى ال يموت » در سن پنجاه و دو سالگى ـ بنا بر تقديرات يزدانى و قضاياى
آس��مانى  -رحل��ت نمود از اين دني��اى فانى بس��راى جاودانى مرحوم مغفور س��رهنگ محمد باقر
كامرانى ( امير ارفع ) فرزند مرحوم كامران ميرزا نايب الس��لطنه امير كبير روز س��يزدهم فروردين ماه
( .) 1334
 409ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه ابدى مرحومه مغفوره بانو فاطمه ُمصطفوى رجالى
الدوله ) متعلقه مرحوم س��رهنگ س��يّد علیرضا رجالى كه در تاريخ بيست و سوم دى ماه
( ش��رافت ّ
يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسى بسراى جاودانى شتافت.
 411ـ آرامگاه مرحومه مغفوره بانو كبرى ( همايون ) از خاندان مرحوم س��پهر و همسر شاهزاده
ابو الحسن ميرزا ( بشیر الممالك ) تاريخ وفات جمعه  26آذر .1338
 413ـ « . . .جنت مكان نوابه عليه عاليه نوابه كرامت الس��لطنه ،طاباهلل ثراها فى يوم پنجش��نبه
دوم شهر رجب .1329
)10
( حاشيه از چپ به راست :وفدت)...
در ره عقبى است دنيا چون تلى***بى بقا جا...
 ...گريز***از گدا و شاه و از برنا و پير
 415ـ مرحوم��ه ش��اهزاده خانم و مرحومه بانو زبيده س��جادى صبيه مرحوم س��راج الملك كه
در تاري��خ جمعه س��يزدهم بهمن ماه يكهزار و س��يصد و چهل  1340خورش��يدى دار فانى را وداع
گفته اند.
 416ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه ابدى مرحوم مغفور س��رهنگ سيد عليرضا مصطفوى
رجالى متولد س��ال يكهزار و دويس��ت و ش��صت و هش��ت كه در تاريخ يازدهم خرداد ماه يكهزار
و سيصد و سى برحمت ايزدى پيوست.
 417ـ آرامگاه
اي كه بر تربت ما ميگذرى ديده گشاى***كه بخاك قدمت چشم ترى دوخته ايم
آرامگاه ابدى مرحوم خليل فهيمى « فهيم الملك » كه در روز جمعه بيست و هفتم ارديبهشت ماه
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 1330شمسى دعوت حق را لبيك نمود( .م – ص رجزی).
 429ـ آرام��گاه ابدى مرحوم جن��ت مكان ميرزا محمود خان نعيم الس��لطنه فرزند مرحوم ميرزا
اسمعيل خان وزير كرمان شوال .1334
 434ـ انم��ا الدني��ا فنا ـ آرامگاه مرحوم مغفور خلد آش��يان جنت مكان آق��اى ميرزا يحيى خان
صارمى طاب ثراه فرزند مرحوم آقاى حاج عبداهلل خان (صارم السلطان ) ماليرى كه در تاريخ جمعه
س��ى و يكم تيرماه يكهزار و س��يصد و سى و نه برابر با بيس��ت و هفتم محرم  1380در  66سالگى
برحمت ايزدى پيوست.
( حاشيه از چپ به راست  :وفدت)...
 481ـ آرامگاه س��ركار عليه فخر الملوك وثوق عترة السلطنه طاب ثراها صبيه مرحوم امير افخم
قراگزلو والدت  1268درگذشت  9فروردين .49
 482ـ آرامگاه ابدى شادروان ميرزا عبد اهلل خان وثوق معتمد السلطنه طاب ثراه ،والدت هجدهم
شهر رجب المرجب سنه  1301وفات  27ربيع الثانيه  1382پنج مهر  1331شمسى.
 483ـ آرامگاه شادروان مرحومه مغفوره بانو ملوك اسكوئى فرزند مرحوم ميرزا جواد خان منشى
باشى كه در تاريخ  12مهرماه ماه  1350مطابق با  13شعبان  1391دارفانى را وداع نمود.
اى خاك تيره ،مادر ما را عزيز دار***اين نور چشم ماست كه در بر گرفتهاى
 488ـ هو الباقى ـ آرامگاه ابدى مرحومه بانو زهرا خازنى مقدم معزز السلطنه صبيه مرحوم رضا
خان كه در تاريخ اول آذرماه س��ال يكهزار و س��يصد وچهل و پنج هجرى شمس��ی برحمت ايزدى
پيوست.
(وفدت)...
 277ـ آرامگاه مرحومه بانو حاجيه زرين كاله همايون فرلقاء السلطنه كه در تاريخ چهاردهم بهمن
ماه يكهزار و سيصد و بيست و يك خورشيدى برحمت ايزدى پيوسته.
 245ـ وفات مرحومه مغفوره مبروره س��لطان خانم صبيه مرحوم مغفور محمد اسمعيل خان وكيل
الملك اسفنديارى طاب ثراه .1350
 255ـ مدفن مرحومه بانو اختر رضوى امامى صبيه مرحوم حاج س��يد جواد اعتماد الواعظين به
تاريخ  29ربيع االول  1380قمرى.
 256ـ وفات مرحمت و غفران پناه حاجى آقاس��ى خان خلفمرحوم خلد آش��يان مقرب الخاقان
قاسم خان سرتيپ ماليرى طايفه شاملو  2شهر صفر سنه .1326
 224ـ ـ وف��ات مرحومه مغفوره مب��روره بى بى زرين تاج خانم بنت مرحوم حاجى مهدى خان
قاجار من طايفه نور محمد خان سردار فى سنه ( .1327تاریخ بر فراز سنگ حک شده است).
 219ـ وف��ات مرحوم��ه مغفوره عفت و عصمت پن��اه نصرت خانم مزيّ��ن الدوله زوجه مرحمت
و غفران پناه حاجى ميرزا محمد تقى خان دبیر الدوله ،طاب ثراهما به تاريخ نوزدهم ش��هر ذى قعده
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سنه .1353
 216ـ . . آرام��گاه اب��دى بان��و گوهر وثوق مادر آق��اى رضا وثوق ( معتضد الملك ) در ش��ب
شانزدهم فروردين  1322يكهزار و سيصد و بيست و دو برحمت ايزدى پيوست.
 208ـ. . . 
الصبح راحل
اال انما الدنيا كمنزل راكب***اناخ عشيا و هو فى ّ
از خاك عيان چو گوهر پاك شديم***وانگاه نهان چو گنج در خاك شديم
ديروز بروى خاك بوديم چو سرو***امروز بزير خاك چون تاك شديم
اين دهر كه بود مدتى منزل ما***نامد بجز از بال و غم حاصل ما
افسوس كه حل نگشت يكمشكلما***رفتيم و هزار حسرت اندر دل ما
مخدره طوبى مكان رضوان جايگاه فرنكيس خانم ملقب بزيب
وفات مرحومه مغفوره مبروره عليا ّ
السلطنة صبيه مرضيه مرحمت و غفران پناه رضوان جايگاه خلد آشيان جناب مستطاب اسمعيل خان
امير پنجه ماكوئى به تاريخ شهر ذى القعدة الحرام سنه هزار و سيصد و بيست و هشت.)11
)12
 204ـ « هو الحى الذى ال يموت »
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
وف��ات مرحومه مبروره جنت و رضوان جايگاه عفت پناه ملكتاج خانم مفرح الدوله مرضيه صبيّه
جناب مس��تطاب اجل اكرم آقا ميرزا ابراهيم معتمد الس��لطنه دام اقباله كه در سن نوزده سالگى داعي
ح��ق را لبيك اجابت گفته اي��ن دار پرمحن فانى را بدرود و بازماندگان را با چش��م گريان و دل پر
افس��وس وحس��رت گذاشته خود در جوار حضرت صديقه كبرى و ش��فيعه روز جزا بفردوس عليين
ش��تافت به تاريخ روز ش��نبه بيست و يكم ش��هر ربيع المولود سنه هزار و س��يصد و بيست و هشت
.1328
 207ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » واليت على اب��ن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من
عذابى ـ آرامگاه ابدى مرحوم مغفور ش��ادروان محمد ابراهيم اعتماد دربار حامدى كه در صبح روز
سه شنبه بيست و هفتم آذرماه (  ) 1318مطابق با هفتم ذى قعده  1358قمرى بر اثر سكته قلبى در
طهران برحمت ايزدى پيوسته است خدايش بيامرزد.
( حاشيه از چپ به راست شعر معروف  :وفدت) ...
 199ـ  1329ـ وفات مرحومه مغفوره مبروره فخر التاج خانم صبيه مرضيه حاجى ميرزا نصراهلل
خان طباطبائى ناصر السلطنه در يازده سالگى برحمت ايزدى پيوست.
مخدره عليا مقامه س��يّده طباطبائى حاجيه مع ّزز
 186ـ وف��ات مرحومه مغفوره مبروره مس��توره ّ
الدوله اعلى اهلل مقامها و رفع اهلل درجتها و طاب اهلل ثراها ،صبيه مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان
جايگاه خلد آش��يان حضرت مس��تطاب اجل اكرم افخم آقاى ميرزا عبد الرحيم خان قايم مقام طاب
ثراه زوجه مرحوم مغفور ع ّليين مقام طوبى مكان حضرت مستطاب اجل اكرم افخم اعظم حاجى ميرزا
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شفيعخان ساعد الملك ،طاب ثراه ،به تاريخ شهر رجب .1330
)13
( حاشيه از چپ به راست :وفدت) ...
 187ـ « هو الحى الذى ال يموت »
دردى بجان رسيد كه آرام جان برفت***از هجر آن جوان كه جوان از جهان برفت
شايد كه چشم چشمه بگريد بهايهاى***بر بوستان كه سرو بلند از ميان برفت
تلخست شربت غم هجران و تلخ تر***بر سرو قامتى كه بحسرت جوان برفت
همچون شقايقم دل خونين سياه شد***كان سرو نو برآمده از بوستان برفت
چشم و چراغ قوم و قبائل ز پيش چشم***چونانكه برق ميجهد آنچنان برفت
دانند عاقالن بحقيقت كه مرغ روح***آندم شود خالص كزين آشيان برفت
زخمى چنان نبود كه مرحم كند قبول***داروى دل چه فايده دارد چو جان برفت
شرح غمت تمام نگفتيم و همچنان***از صد يكيست كز غم دل بر زبان برفت
در هجر تو سعيد دل از جان بشست از آنكه***اعزاز جان و روح روان از جهان برفت
در سيصد و چهارده از بعد يك هزار***در فارس در ربيع دويم از ميان برفت
شد واژگون بيدق و چون ريخت ابر چشم***عالم نمود تيره كه اين نوجوان برفت
كرده اجل اسير درين نوجوانيش***كام از جهان نديده به باغ جنان برفت
فتح اهلل و سعيد حسينى ز غم بگفت***صد حيف من بماندم و آن زين جهان برفت
اقبال خاندان نظام و برادران***جاويد با دگر از يكى خاندان برفت
ه��ذا مرقد المغفور المبرور آقا ميرزا اس��معيل خان اعزاز الس��لطنه نجل العال��م الربانى و الفاضل
الصمدان��ى نظام العلماء اعنى آقا ميرزا محمد رفيع طباطبائى النس��ب تبريزى المس��كن اللهم اغفر له
و تجاوز عنه و رحمه برحمتك الواسعه توفى فى شيراز سنه اربع عشر بعد ثالث مأة و الف فى شهر
ربيع الثانى .1314
 189ـ « ه��و الح��ى الذى ال يموت » ـ آرامگاه مرحوم حاج حس��ينعلى خان معين الدوله فرزند
مرح��وم محمد رحيم خان َد َولّو قاجار امير نظام كه در تاريخ بيس��ت و يكم ش��وال هزار و س��يصد
و بيست و پنج قمرى وفات يافته است.
 192ـ آرامگاه ادیب ش��ادروان مرحوم نصرت اهلل اتابكى فرزند مرحوم عبد اهلل اتابكى ( ملقب به
امين الس��لطان ) كه در تاريخ دوم خرداد ماه هزار و س��يصد و چهل و شش  1346در اثر تصادف با
ماشين برحمت ايزدى پيوست.
 179ـ آرامگاه مرحوم مغفور ش��ادروان منوچهر اتابكى فرزند مرحوم فردوس مكان محمد قاسم
ملقب بوكيل الس��لطنه كه در  1372متولد و در س��يزدهم آذرماه  1339مطابق با چهاردهم جمادى
الثانى سنه  1380در شهر اراك بعلت كسالت قلبى دار فانى را وداع گفته.
حجارى معبر .آرامگاه مرحوم داود طباطبائى ديبا ،فرزند مرحوم حاج سعيد السلطنه كه در
 176ـ ّ
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سال  1270شمسى متولد و در شب جمعه  28آبان ماه سنه  1338برحمت ايزدى پيوست.
بعد از وفات تربت ما در زمين مجوى***در سينه هاى مردم عارف مزار ماست
 177ـ بسراى جاودانى مرحومه مغفوره مبروره طوبى آشيان منشأ خيرات و منبع حساب حاجيه
م��اه رخس��ار خانم محت��رم الملوك قاجار امير نظام��ى صبيه مرضيه حضرت اش��رف مرحوم محمد
رحيمخان امير نظام طاب ثراهما به تاريخ ليله هفتم ذيحجه .)141351
 165ـ وفات مرحومه مغفوره س��تاره خانم بنت محمد قليخان امير الوزاره زوجه محمد باقر خان
احتصام الدوله در س��ن  68وفات نموده در  2ش��وال ( 1345س��ال تاریخ بر فراز سنگ کتابت شده
است).
)15
 166و  170ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم��ه مغفوره بانو ربابه صبيه مرحوم
فخر ُ
الكتّاب زوجه مرحوم مغفور خلد آشيان آقاى بديع الملك طاب ثراه كه در تاريخ جمادى الثانى
سنه  1339برحمت ايزدى پيوست.
 169و  171ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه جنت مكان بانو فاطمه نوائى مفتخر الس��لطنه
متعلقه آقا س��يد عبد المهدى طباطبائى كه در روز يكش��نبه چهاردهم خرداد يكهزار و س��يصد بيست
و نه دار فانى را وداع نمود.
 - 173هو الحى الذى ال يموت ـ آرامگاه ش��ادروان مرحوم غالم عليخان حسام الملك قراكوزلو
فرزن��د مرحوم زي��ن العابدين خان اميرا افخ��م قراگوزلو تولّد هفتم ش��عبان  1340قمرى وفات ماه
جمادى االولى  1344قمرى.
 174ـ وفات مرحومه س��تاره خانم بنت محمد قليخان امير الوزاره زوجه محمدباقرخان احتصام
الدوله در سن  68وفات نموده .)161345
 175ـ  1335وف��ات مرحم��ت و غفران پناه جنت و رضوان جايگاه آقاى حاجب الس��لطان ولد
جناب مستطاب اجل اكرم آقاى وزير افخم  15محرم.
( حاشيه از چپ به راست دو بیت معروف  :وفدت) ...
 160ـ واليت على ابن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى ـ هو الحى الذى ال يموت
ـ آرامگاه ابدى مرحومه مغفوره عفت و عصمت پناه رقيه نوائى ملقبه به افتخار الملوك صبيه مرحوم
خلد آش��يان جنت مكان آقاى محمد حس��ن خان نوائى كه در ليله جمعه پنجم مهرماه س��نه يكهزار
و سيصد و بيست و پنج در سن هفتاد و چهارسالگى وفات نمود.
( حاشيه از چپ به راست شعر معروف  :وفدت) ...
 )17161ـ وف��ات مرحمت و مغفرت پناه رضوان جايگاه خلد آش��يان طوبى مكان اش��رف الحاج
حاجى ميرزا يوس��ف خان مدير الممالك ،طاب ثراه ،خلفمرحوم مغفور جنت آرامگاه طوبى و عليين
م��كان حاجى ميرزا عبدالكريم مس��توفى ماليرى طاب ثراه به تاريخ ش��هر ذى الحجه الحرام س��نه
. 1332
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 155و  158ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه بانو صغرى صبيه مرحوم شادروان فيلسوف
الس��لطنه متعلقه مرحوم فردوس م��كان حضرت آيت اهلل آقا ميرزا س��يد محمد مدرس يزدى ،طاب
ثراهم��ا ،كه در روز هيجدهم ش��هر ذيحجة الحرام يكهزار و س��يصد و هفت��اد و چهار دعوت حق را
اجابت نمود.
 62ـ
تا جهان است نيابد كس ازو بوى وفا***نيست يكدل كه از و نيست گرفتار عتا
هر زمان رنج ديگر ميرسد از پرده غيب***آدمى يكتن و صد گونه غم جانفرسا
درد و غم گر چه بسى هست ولى برداز ياد***همه را رحلت آن آيت آزرم و حيا
عمه ناصر دين دخت وليعهد گزين***منبع طاعت و دين ساره ناهيد لقا
حوا
آسيه سيرت و مريموش و زهرا عصمت***انكه دختر به ازو نامده بود از ّ
مفخر دوده قاجار كه از بدو وجود***تا دم مرگ همى بود بفكر فردا
هيچ از توشه عقبى به جهان باقى نيست***كان عفيفه بفرستاد سوى ملك بقا
زير گل رخت نهان كرد رخ خود ناچار***بسكه مى خواست ز اغيار بپوشد سيما
سالها زيست به خرسندى و اقبال و مراد***او پس شصت برون جست ازين سست فنا
شب دوشنبه دويم بود ز شهر شعبان***كه بر آسود ز غم بر كنف آل عبا
گفت در كوس بهر وفاتش رضوان***چه خوشا آمده در سايه طوبى طوبى
شايد ار بر حجر مقبره عمه شاه***خلق همچون حجر االسود سايند حياه
چون ز سعى ظفر الملك حجر ساخته شد***سال تاريخ حجر از ظفر الملك بخواه
 25ـ
وفدت ...
وفات مرحوم مغفور خلد آشيان رضوان مكان آغا على خواجه مرحومه رضوان آرامگاه حضرت
قدس��يه متعلقه سلطان مبرور ناصر الدين شاه قاجار ولد مرحوم مشهدى عبد المحمد تفرشى طهرانى
پنجشنبه دهم شهر صفر .1332
 39ـ [ ه��و الح��ى الذى ال يموت] مرح��وم مغفور مبرور جنت مكان خلد آش��يان موحد و متقى
و مسلمان آقاى ميرزا على اكبر خان كالنترى ظهير الممالك فرزند مرحوم مغفور رضوان جايگاه آقا
ميرزا مهدى خان قزوينى طاب ثراه ليله جمعه پانزدهم آبان ماه هزار و س��يصد و چهارده شمسى در
طهران برحمت ايزدى پيوست.
( حاشيه از چپ به راست )
مژده وصل تو كو كز سر جان برخيزم***طاير قدسم و از دام جهان برخيزم
بوالى تو كه گر بنده خويشم خوانى***از سر خواجگى كون و مكان برخيزم
گرچه پيرم ،تو شبى تنگ در آغوشم گير***تا سحركه ز كنار تو جوان برخيزم
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 50ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه ش��ادروان مرحوم غالم عليخان حسام الملك قرا گزلو
فرزند مرحوم زينالعابدين خان امير افخم قراگزلو تولد هفتم ش��عبان  1304قمرى وفات ماه جمادى
االولى  1344قمرى.
 55ـ « ه��و الحى ال��ذى ال يموت » وفات مرحومه مغفوره مبروره مس��توره عليا مخدره رضوان
جايگاه عليه عاليه س��يده طباطبائى س��عادت الدوله ،طاب ثراها ،زوجه حضرت مستطاب اجل اكرم
افخم آقاى حاجى ناصر الس��لطنه ميرزا نصر اهلل خان طباطبائى به تاريخ جمعه س��يزدهم ش��هر صفر
المظفر سنه هزار و سيصد و سى .1330
وفدت...
 65ـ تاريخ وفات مرحوم مبرور مغفور خلدآش��يان جنت و رضوان مكان آقا ميرزا اس��د اهلل پسر
عاليجاه ( عالى جاه ) عزت همراه مقرب الحضرات العاليه العليه آقا ميرزا هادى پس��ر وارسته  .نايب
الرياسة.
تفريشى فى يوم پنجشنبه بيست و يكم ماه رجب المرجب سنه .1302
گر ريخت گلى ز باغ حسرت در خاك***از باد خزان درخت گل ايمن باد
وفدت...
 80ـ وفات مرحوم مغفور مبرور جنت و رضوان جايگاه خلد آشيان على قلى خان صارم السلطنه
ولد مرحوم جناب شير على خان ماليرى ،طاب ثراه ،بتاريخ  4شوال المكرم سنه . 1326
الدار الفانيه الى النش��أة الباقيه و ُصعدت الى
 87ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ لقد ارتحلت من ّ
ّ
المعظم
معارج الجنه حضرت العليه دفتر الملوك مضيئة حرم المحترم الحضرت االقدس ابن الس��لطان
ابو الفضل ميرزا الملقب بعضد الس��لطان دامت ش��وكته و كان وفاتها ضحوة يوم السابع عشر من شهر
جمادى االولى سنه .1352
 88ـ
وفدت ...
وفات مرحوم مغفور خلد آش��يان رضوان مكان آغا على خواجه رضوان آرامگاه حضرت قدس��يّه
متعلقه السلطان مبرور ناصر الدين شاه قاجار ولد مرحوم مشهدى عبد المحمد تفرشى طهرانى پنجشنبه
دهم شهر صفر .1332
 90ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه مرحوم جنت مكان حاج محمد خان اسعد الدوله ولد
الدوله امير تومان بمى در س��نه  1313برحمت ايزدى پيوست
مرحوم حاج زين العابدين خان الس��عد ّ
و آرام��گاه مرحوم��ه رضوان مكان حاجيه بى بى كوچك صبيّه مرح��وم ابراهيمخان مير پنجه كه در
نوزدهم آذر سنه  1315برحمت ايزدى پيوست .1355
 91ـ وف��ات مرحوم��ه مغفوره جنت مكان نوابه عليه متعاليه بتول خانم بنت مرحمت و غفران پناه
رضوان جايگاه اسدا اال ( اهلل ) ميرزا نايب االياله ،طاب ثراها ،فيشهر رمضان المبارك .1311
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 106ـ آرامگاه مرحومه عذرا شريف عيال تيمسار نجات اهلل ضرغامى دى ماه .1315
 138ـ آرامگاه ابدى مرحومه نيره س��ادات بش��ارتى فرزند بشارت السلطان تاريخ فوت هيجدهم
بهمن ماه  1317شمسى دار فانى را وداع گفت.
 140ـ آرامگاه شادروان تيمسار سرتيپ دكتر على معارفى فرزند شادروان امير پنجه ميرزا محمد
صادق خان جالل لش��كر كه در تاريخ اول اس��فند ماه  1277شمسى در شيراز چشم به جهان گشود
و در سى ام تير ماه  1354شمسى  2534شاهنشاهى در تهران ديده از جهان فروبست.

فصل سوم – ادبیات سنگ نوشتهها

شاید ادبیات سنگ نوشته ها مهمترین بخش قابل توجه در الواح قبور این مجموعه باشد .مطالبی
که از البالی این سنگها استخراج می شود ،عموما در هیچ کتاب و مجموعه ای یافت نمی شود ،مگر
آنکه مرجع آن کتاب همین س��نگ نوش��ته ها باشد .عالوه بر آنکه این سنگها ،قابل اعتمادترین اسناد
تاریخی برای انعکاس وقایع ادبی معاصر هستند که گوشه ای از آنها در البالی این گونه اسناد سنگی
قابل استخراج است .در اینجا نگاه جامع به الواح داشتن ،خود مقال یا کتابی مستقل می طلبد .بنابراین
آنچه در این وجیزه بدان پرداختهایم ،پنجره ای اس��ت بس��وی دنیای الواح باشد که ناظر خوش ذوق
دیگری ،مطالبی جالبتر و رموزی ژرفتر در آن بیابد.

الف– کلیات
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آنچه در ادبیات از آن تعبیر به براعت اس��تهالل می ش��ود ،در آغاز بسیاری از الواح مشهود است.
ش��ما بجای عبارت بس��مله (بسم اهلل الرحمن الرحیم) به مناسبت ترک دنیای فانی و شتافتن به سرای
ابدی عبارت «هو الحی الذی ال یموت» را مشاهده می کنید.
در بعضی از سنگها عالوه بر عبارت مذکور ،اشعاری با مضمون بی اعتنایی به دنیای فانی و گذرا
بودن این سرا بچشم می خورد.
 328ـ « هو الحى الذى ال يموت »
انما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت***انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت
بنابر تقديرات آس��مانى و قضاياى ربانى جناب مس��تطاب امجد آقاى ميرزا هاديخان اصانلو بيان
الدوله ابن مرحوم مغفور ميرزا محديخان اصانلو در ليله نهم ش��عبان  1351از تنگناى دنياى فانى به
عالم جاودانى شتافت.
 376ـ هو الغفار ـ آرامگاه مرحوم حاج آقا خان عسكرى چهار دولى فرزند مرحوم فتح اهلل خان
طاب ثراه كه در تاريخ نهم اس��فندماه يكهزار و س��يصد و چهل و دو شمسى مطابق با چهاردهم شهر
شوال المكرم هزار و سيصد و هشتاد و سه قمرى در كنكاور برحمت ايزدى پيوست.
ّ
***
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رایجترین عبارت شعری که در سنگ مزارات آستانه مقدسه فاطمه معصومه ،سالم اهلل علیها ،بوفور
دیده می شود دو بیت معروف است بدین مضمون:
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
توسل به ذوات مقدسه معصومین ،علیهم السالم :یکی از شفافترین و مهمترین معتقدات دینی
که در ش��یعه نمود خاصی دارد مس��أله توسل به اولیای واقعی و ذوات مقدسه چهارده نور پاک است
که در عدهای از سنگها بدان اشارت رفته است .بدیهی است از ِ
باب کلهم نور واحد ،گاهی به یکی از
این ذوات مقدسه در سنگ تصریح شده است .از این نمونه هاست:
 317ـ « هو الحى الذى ال يموت »
مسمى بعلى
الهى بنبى عربى و رسول مدنى***و اخيه اسد اهلل ّ
و بزهراء بتول و بام و لدتها***و بسبطيه و شبليه همانجل زكى
و بسجاد و بالباقر و الصادق حقا***و بموسى و على و تقى و نقى
و بذا العسكر و الحجة القائم بالحق***الذى يضرب بالسيف بحكم ازلى
و عليهم صلواتى و سالمى ماته الف***بنهار و غدوة [و ليال] و عشي
آرامگاه مرحوم مبرور جنت مكان حس��ينخان ناصر نظام بمى كه در نهم ديماه س��نه  1301لبيك
حق را اجابت و اين دارفانى را وداع گفت سنه . 1355
 343ـ « هو الحى الذى ال يموت » ( يا على مدد ) آرام گاه ابدى مرحوم خلد آش��يان ش��ادروان
الس��لطان نهاوندى كه در
آق��اى ح��اج على اكبر خان فرزن��د جناب آقاى حاج خ��داداد خان هژبر ّ
تاريخ  25آذرماه س��نه  1341مطابق  18رجب سنه  1382در پنجاه و هشت سالگى برحمت ايزدى
پيوست.
( حاشيه از چپ به راست شعر معروف :وفدت ...
 354ـ هو الحى القيوم ـ
رضا بحكم قضا رفت سوى باغ جنان***فراق و دورى او سوخت جسم را با جان
در تاريخ  13فروردين  1333خورش��يدى مطابق با بيس��ت و هفتم رجب هزار و سيصد و هفتاد
و س��ه قمرى مرحوم رضای كوثر دار فانى را وداع و بديار ابد ش��تافت تا بكمك ساقى كوثر كه آباء
و اجدادش افتخار نوكريش را داشتند قرين لطف و مرحمت پروردگار گردد.
در سنگ  361مربوط به ربابه خانم صبيه مرحوم حاجى حسين چيت ساز تبريزى متعلقه مرحوم
حاجى نقى جورابچى كه در تاريخ چهارش��نبه  28رمض��ان  1378مطابق هيجدهم فروردين 1338
برحمت ايزدى پيوسته تصریح به نام  14معصوم شده است.
 496ـ آرامگاه شادروان جنت مكان مؤمن بخدا و ائمه اطهار ،عليه (علیهم؟) السالم ،حاج محمد
فتحى فرزند مرحوم حاج ميرزا حسين فتحى كه در تاريخ  1363/8/29دار فانى را وداع گفت.
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 596ـ هو الباقى ـ يا غفار الذنوب اغفر ذنوبى كلها بحرمة محمد و آله ( ص ) ـ آرامگاه مرحومه
مغفوره حاجيه خانم ربابه عليمراديان متعلقه مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عزيزاهلل عليمراديان نهاوندى
كه در تاريخ دهم شهريور ماه  1375برحمت ايزدى پيوست.
 114ـ ي��ا على بن موس��ى الرضا ( ع ) ـ آرامگاه جناب آقاى على اكب��ر ملك زاده آملى فرزند
مرحوم حاج يوس��ف ملك التجار متولد  1261خورش��يدى در شب جمعه اول ماه محرم سنه 1373
قمرى در  71سالگى سر به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه ،عليها السالم نهاد و غريق رحمت
ابدى گرديد.
 162ـ يا فاطمه اش��فعى لنا عند اهلل ـ مرحوم مغف��ور جنت و رضوان جايگاه حضرت اقدس واال
ش��اهزاده اعظم ابو الفضل ميرزا ملقب به عضد الس��لطان فرزند س��لطان معظم مظفر الدين شاه قاجار
س��لطان عادل قاجار كه در تاريخ پنجش��نبه اول بهمن ماه  1349بس��راى جاودانى و درجات عالى
و مالقات محبوب گرامى شتافت ( حجارى كشاورز ).
( حاشيه از چپ به راست :وفدت ) ...
***
کاربرد زبان عربی :زبان سنگ نوشته ها عموما فارسی است جز سنگ مزارات علما و دانشمندان،
یا کسانی که بنظر می رسد از مناطق عرب زبان در قم دفن شده اند و خانواده آنها سنگ را به زبان
عربی سفارش داده است .از این نمونه است:
 428ـ [  ] . .اللهم احينى مسكينا و امتنى مستكينا واحشرنى فى زمرة المساكين [بجهت بزرگان]
شيرازى .حجار عزيز آقاى فيلى زاده.
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
هذه مدفن المنور للسيد العارف الكامل و الواعظ الزاهد العامل الحاج سيد محمد الشرفه نجل الزكى
المرحوم السيد جعفر الخراسانى طاب ثراهما فى  27رجب سنه . 1357
 117ـ هو الباقى قد ارتحل العالمة الجليل و الحبر النبيل حجة السالم و المسلمين آیت اهلل الحاج
السيد مهدى نجل المرحوم آیت اهلل العظمى الحاج ميرزا ابى الحسن الحسينى َ
االبكجى التبريزى طاب
ثراهما فى  20شهر شوال المكرم سنه .1384
هى الدنيا تقول بمالء فيها***حذار حذار من بطشي و فتكي
)18
و ال يغرركم طول ابتسامى***فقولى مضحك و الفعل مبكى

کتیبهها

     ندرت ًا در البهالی الواح سنگهایی به چشم می خورد که سنگ نوشته قبور نیست ،بلکه کتیبه
سردر ورودی آرامگاههای خانوادگی است؛ مانند
952

سنگهای گویا مطالعهای تطبیقی بر سنگ قبرهای معاصر /سید صادق حسینی اشکوری

 412ـ آرامگاه خانوادگى شادروان مشير السلطنه.

ادبیات معاصر

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 4تابستان 1388

جم�لات ادب��ی معاصر را بعضا به صورتهای زیبایی در س��نگهای این مزارات می توان جس��تجو
کرد:
 445ـ آرامگاه روانش��اد و بهش��ت جايگاه بزرگ مرد ادب ،حس��ين قدس نخعى كه عمرى را با
صداقت و پاكدامنى به خدمت خلق گذراند و غروب روز شش��م شهريور ماه سال  2536در سن 76
سالگى آفتاب حياتش غروب كرد.
 591ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ مرقد مرحوم شادروان حاج سيد كمال حجازى فرزند سيّد
على مؤمن وارسته اى كه عمرى را در راه اعتالي اسالم و نهضت امام خمينى (ره ) با عزت و افتخار
س��پرى نمود و در آخرين جمعه ماه ش��عبان المعظم  1413مطابق با  30بهمن ماه  1371در سن 95
سالگى روح بلندش به ملكوت اعلى پيوست رضوان خدا بر او مبارك باد.
 417ـ آرامگاه ابدى مرحومه بانو حاجيه فاطمه پناهنده فرزند حاج س��يد يوس��ف حرمى كه در
تاريخ  1362/6/16هجرى شمسى دار فانى را وداع گفته و دلهايي را داغدار نمود.
 217ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه مرحوم حاج عيس��ى كرملو فرزند مرحوم كربالئى
امان اهلل كه در تاريخ  31/9/16در سن  63سالگى در اثر سكته قلبى بدرود حيات گفته است.
 213ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ آرامگاه بانو اعظم الحاجيه مهرداد قائم مقامى كه در چهارم
شهريور ماه سنه  1341شمسى مطابق با  25بيست و پنجم ربيع االول سنه  1382قمرى در شهرستان
اراك چراغ حياتش خاموش شد.
 195ـ هو الباقى ـ
من ز تهران آمدم بى واهمه***تا شود در قم شفيعم فاطمه
آرام��گاه مرحومه بانو اقدس لش��كرى ( ايرانى ) فرزند مرحمت پناه فتح اهلل كه در س��ال 1285
شمسى هجرى متولد و در جمعه اول آذر سنه  1353برحمت ايزدى پيوست.
اى كه بر من بگذرى دامن كشان***از سر اخالص الحمدى بخوان
حجارى خسروى
 121ـ ه��و الغفار ـ بانو ايران غ ّفارى ( وجدانى ) در مرداد ماه  1287شمس��ى از مادر بزاد و در
سيزدهم فروردين ماه هزار و سيصد و چهل و هفت از دنيا برفت خدايش بيامرزد.
 148و  149ـ « هو الحى الذى ال يموت »
( حاشيه قسمت باال و پائين) :
)19
كار ما سهو است و نسيان و خطا***كار تو رحم است و جود است و عطا
بن��ا بر تقديرات يزدانى و قضاياى آس��مانى از اين دار فان��ى رحلت نمود آقاى حاجى محمد تقى
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قاس��ميان فرزند مرحوم مغفور فردوس مكان حاجى قاس��م بازرگان بندر پهلوى طاب ثراه به تاريخ
دوشنبه ششم خرداد سنه .1325
( حاشيه از چپ به راست) :
بدرگاه عفو تو اى پادشاه***نياورده ام تحفه جز گناه
ببخشا گناه مرا از كرم***كه از شرم سارى بخاك اندرم
ادبیات «اختصار» را در بعضی از س��نگ نوش��ته می توان دنبال نمود .سنگهایی که نه به جهت بی
بضاعتی صاحبان قبور ،بلکه به جهت اختصار در نوشتار از طرف بازماندگان – که منشأهای متفاوت
داشته – سنگها دارای نوشتههای کوتاه هستند .از این قبیل است:
 278ـ آرامگاه سرهنگ على اصغر رزم ساز مردادماه ( .) 1337
 276ـ قبر شوكت االياله كاشميرى.
 345ـ هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق .يحيى ظفرى  1354ـ .1283
 424ـ حسن قانع اعتماد همايون  18بهمن .1325
س��نگهای تصویردار :گرچه در س��الهای اخیر ،نقش صورت بر قبور بسیار مرسوم شده است ،اما
در مجموعه مورد نظر ،این نقوش بس��یار نادر اس��ت .حتی در س��نگهای این دوره در خارج از این
مجموعه ،گاهی تصاویری که داللت بر ش��غل صاحب قبر مانند اس��لحه ،قیچی ... ،می کند ،مشاهده
میشود یا آنچه داللت بر زهد و تقوا کند مانند تسبیح و جانماز ،ولی در این مجموعه چنین مواردی
را نیز نمی یابیم.
از نادر مواردی که مش��اهده می شود س��نگ شماره  183است که تصویر ملکی در حال پرواز بر
فراز سنگ حک شده است .عبارت لوح چنین است :آرامگاه مرحوم ميرزا قاسم خان صور اسرافيل
كه در هفدهم بهمن ماه  1327در سن  69سالگى برحمت ايزدى پيوست.

ب – آیات

از جمله مواردی که در سنگها قابل پیگیری است ،آیات قرآنی است که به مناسبتهایی بدان استناد
شده است .از آن جمله است:
 23ـ « هو الحى الذى ال يموت » سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين  ،هذه روضة الثمرة الشجرة
النبوية المصطفويه و الوالية المرتضويه س�لالة آل طه و ي��س المرحوم المغفور الواصل الى رحمة اهلل
الملك الغنى السيّد العالم العامل الجليل و الفاضل.)20
 109ـ « َو اِن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اهلل يحب المقسطين ».
مرحوم مغفور محمد رضا ُوجدانى از مجتهدين عالى مقام و قضات عالى رتبهاى بود كه دادگسترى
ايران به تقوى و شهامت اخالقى آنان استوار و سربلند گرديد و سالهاى آخر عمرش با مقام دادستانى
كل كشور در منتهاى شجاعت و عزت نفس و حمايت از مظلومان سپرى شد و در تاريخ  17هفدهم

سنگهای گویا مطالعهای تطبیقی بر سنگ قبرهای معاصر /سید صادق حسینی اشکوری

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 4تابستان 1388

فروردين ماه هزار و سيصد و بيست و شش برحمت ايزدى پيوست.
 315ـ[  یرف��ع اهلل الذی��ن] آمنو منكم و الذين اوتو العلم درجات  ...ـ يوم على آل رس��ول عظيم
برحلت مرحوم مبرور خلد مقام سيّد الفقهاء و المجتهدين آيت اهلل آقاى آقا سيد ميرزا آقا.
 455ـ و م��ن يخرج من بيته مهاجرا ً الى اهلل و رس��وله ثم يدركه الم��وت فقد وقع اجره على اهلل.
مرقد الفقير الى عفو ربه الراجی ش��فاعة س��ادته االئمة االطهار (ع) الشیخ رشید حاجی غلوم الکویتی
الذی وافاه االجل المحتوم يوم عيد الغدير ( الجمعه ) س��نه  1404هـ عن  22س��نه قضاها فى الخير
و الصالح.
 466ـ بأى ذنب قتلت  .شهيد ذبيح اهلل گائينى فرزند مرحوم ولى خان كه در تاريخ نهم خرداد ماه
 1320متولد و در تاريخ هفتم خرداد ماه  1364در اثر حمله هوائى در تهران بدرجه رفيع ش��هادت
نائل گرديد.
 500ـ
ذكر قد طبق الخافقين
يحتويك التراب جسم ًا و لكن***لك ٌ
و كذا يخلد العظيم اذا ما***بذل الروح فى طريق الحسين
هذا مرقد الخطيب المجاهد حجة االسالم و المسلمين السيد عبد الرحيم السيّد على آلبو شوكة الذى
و افاه االجل و بدار الغربه و هو يؤدى واجبه االس�لامى المقدس فى دولة االمارات بتاريخ  15صفر
 1410هـ . ق عن عمر ناهز الثامنة و الخمس��ين ( و من يخرج من بيته مهاجرا ً الى اهلل و رس��وله ثم
يدركه الموت فقد وقع اجره على اهلل).
 562ـ كل من عليها فان ـ مرقد المرحوم سيد احمد سيد عابد الموسوى الذى وافته المنية فى الرابع
و العش��رين من محرم الحرام س��نه  1415ه الموافق  1994/7/4م عن عمر يناهز الواحد و التس��عين
و رحم اهلل من قرأ الفاتحه.
در س��نگ  598ـ « يرفع اهلل الذين آمنو منكم و الذين اوت��و العلم درجات » مرقد العالم المحقق
مثال الورع و التقوى آیت اهلل الش��يخ محمد حس��ن نجل الشيخ محسن سليل الشيخ صاحب الجواهر
المتوفى فى  21شعبان سنه 1408
 567ـ « واعدو لهم ما اس��تطعتم من قوة » س��پاه پاسداران انقالب اس�لامى  1357شهيد عباس
خسرو پناهى فرزند حسين در سن  21سالگى تاريخ شهادت .1358/9/28
از زبان حال من بشنو خروش رهبرم***بانگ تكبير آيد از سلولهاى پيكرم
بستگانم را كسى هرگز نگوید تسليت***كه مبارك باد گوييد از براى مادرم
زندگانى شما مرهون جانبازى ماست***پس رويد راهى كه من پيمودهام ازرهبرم
 599ـ « م��ن المؤمنين رجال صدقو ما عاه��دو اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و
ما بدلوا تبديال » الس�لام عليك يا ناصر الحس��ين ( ع ) ـ مزار طلبه ش��هيد بخون خفته سيد عليرضا
حسينى اشكورى فرزند مرحوم آیت اهلل سيد محمد حسين نجفى اشكورى كه در سال  1344شمسى
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چش��م به جهان گش��ود و در  3دى ماه  1365شمس��ى در كربالى  ( 4جزيره بوارين ) بدرجه رفيع
شهادت نائل گرديد (در تاریخی هم درج شد – مختصر شود).
 600ـ كل من عليها فان ـ مرقد مرحومه خانم ملك العلوم رفيع متعلقه مرحوم آيت اهلل حاج آقا
نور الدين ش��ريعتمدار رفيع وفات دوشنبه بيستم ذى الحجه سنه  1392قمرى مطابق بيست و چهارم
دى ماه  1352خورشيدى.
در س��نگ  415این آیه آمده اس��ت :ـ و العمل الصالح يرفعه (مرقد آیت اهلل حاج شيخ على اصغر
صالحى كرمانى  1360شمسى وفات).
عبارت بعضی از سنگها نیز برگرفته از آیه شریفه می باشند:
تضمین آیه در قبر ش  585آیت اهلل سيد محمد سبزوارى ( قده ) فرزند ارشد مرجع شيعه مرحوم
آیت اهلل العظمى حاج س��يد عبداالعلى موس��وى سبزوارى (قده) .تاريخ  29شوال  1414هـ  .ق در
سن  49سالگى :فسالم عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّا.
 504ـ ال يبقى اال وجهه ـ مدفن مرحوم مغفور س�لالة االطياب آقاى حاج س��يد مرتضى موسوى
مرتض��وى طاب ثراه فرزند مرحوم آیت اهلل آقاى حاج س��يّد محمد كاظ��م اصفهانى نور ا ...مضجعه
تاريخ فوت  27آبانماه  1368مطابق با  18ربيع الثانى سال  1410هجرى قمرى.

ج– روایات

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 4تابستان 1388

956

انما الدنيا فناء ـ وفات مرحوم مغفور مبرور خلد آش��يان رضوان جايگاه آقاى حاجى حس��ن آقا
تاجر كرباس��ى تبريزى ابن مرحوم مبرور جنت مكان حاجى ش��يخ جواد تبريزى ،طاب ثراهما ،س��ه
شبنه  13ذيقعده سنه  1355هجرى ششم بهمن ماه  1315در طهران وفات يافت.
 478ـ الناس موتى واهل العلم احياء ـ مرقد مطهر عالم متقى مجتهد فقيه ممتحن رس��مى س��طح
عال��ى ح��وزه علميه قم حضرت آیت اهلل مرحوم آقاى حاج ش��يخ عبد الوهاب روحى يزدى ،قدس
سره ،متوفاى سوم دى ماه سنه  1368هـ شمسى رحمت اهلل عليه.
 17ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » واليت على بن اب��ى طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من
عذابى.
عبارت هو الحی الذی ال یموت در بیشترین سنگ مزارات مشهود است.
 101ـ بس��م اهلل الرحمن الرحيم « هو الحى الذى ال يموت » واليت على بن ابيطالب حصنى فمن
دخل حصنى امن من عذابى.
)21
( حاشيه از چپ به راست :الهی ،بنبی عربی و رسول مدنی) ...
 107ـ آرامگاه ابدى ـ واليت على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن عذابى
( حاش��يه از قس��مت باال راست به چپ ) على ابن ابيطالب ،حسن ابن على ،حسين ابن على ،على
ابن حسين ،محمد ابن على ،جعفر ابن محمد ،موسى ابن جعفر ،على ابن موسى ،محمد ابن على ،على

سنگهای گویا مطالعهای تطبیقی بر سنگ قبرهای معاصر /سید صادق حسینی اشکوری

ابن محمد ،حسن ابن على ،حجة ابن الحسن.)22

د – ماده تاریخها و شعرها

اش��عاری را که در مجموعه این الواح بچش��م می خورند ،میتوان به دو دس��ته عمده تقسیم نمود:
الف  -اش��عار پند و اندرز یا التجاء به خداوند رحیم و توس��ل به ذوات معصومین علیهم الس�لام .ب
– اش��عار تاریخی .این اش��عار نیز گاهی شامل ماده تاریخ هستند وگاهی بدون ماده تاریخ ،بخشهایی
از زندگانی صاحب قبر را بیان داش��ته اند .بدیهی اس��ت که پاره ای از سنگها شامل بند الف و ب می
باشند یعنی هم به مطالب اخالقی پرداخته اند و هم تاریخی.
چنانچه پیش از این گفتیم رایجترین اشعار مندرج در سنگها این ابیات است( :مث ً
ال سنگهای ،56
59و:).. 60
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
عالوه بر اش��عار فراوانی که پیش از این در البهالی مطالب ذکر ش��د ،اش��عار ذیل قابل بررسی و
تأمل است:

تک مصرعی

تک بیتی

 407ـ
هر جا كه درى بود ز خود ببريدم***بر درگه بى بى ام پناه آوردم
آرامگاه شادروان مرحوم مغفور حاج محمد ( عبدا ...هی = عبداللهی ) فرزند مرحوم حاج غالمرضا
كه در روز جمعه  25شوال  1367/3/20 - 1308در سن  75سالگى به لقاء ا ...پيوست.
توجه  :دو تاریخ شمسی و قمری با یکدیگر مطابقت ندارند.
 454ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه فردوس جايگاه حاج ابوالفضل مستقسمى قمى فرزند
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 459ـ آرامگاه ابدى مرحومه مغفوره ملك زاده خانم صبيه مرحوم مغفور مبرور ابراهيم خان ظفر
السلطان طاب ثراه تاريخ وفات اسفندماه سنه  1316شمسى.
گر ما مقصريم تو درياى رحمتى
 569ـ هو الباقى ـ هرگز نميرد آنكه دلش زنده ش��ده به عش��ق ـ آرامگاه ش��ادروان حاج احمد
صاب��رى فرزند حاج ميرزا على اكبر صابرى قمى پدرى دلس��وز و همس��رى مهرب��ان خلص درگاه
حض��رت ابوالفضل عباس (ع) در س��ن  59س��الگى كه در تاري��خ  1372/3/27برابر با  26ذيحجه
 1413دعوت حق را لبيك گفت.
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958

حاج ابراهيم بنكدار كه در س��ال  1299هجرى شمس��ى ديده به دنيا گش��ود و در سى و يكم خرداد
 1375هجرى شمسى برحمت ايزدى پيوست.
پايان زندگى هر كس به مرگ اوست***جز مرگ مرد حق كه سر آغاز زندگيست
 465ـ انما الدنيا فناء ـ آرامگاه خدمتگزار صديق استان مقدس اهل بيت مرحوم حاج محمد حسين
مرسراجى.
آلوده از نخست نبوديم كامديم***ما را بحسن سابقه روز جزا ببخش
والدت  1309/9/5وفات .1376/11/4
 509ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه شادروان مرحوم حاج محمد حسين روحانى وزيرى
فرزند محمد تقى متولد  1303و در تاريخ هفدهم آبان ماه  1368برحمت ايزدى پيوست.
اى پدر ،رفتى و داغ تو بود بر دل ما***بی وجود تو چه ماتمكده شد محفل ما
 561ـ آرامگاه مرحومه فخر الحاجيه ملوك هاش��مى تاريخ وفات شش��م مردادماه هزار و سيصد
و چهل و دو  1342شمسى.
ايكه بر ما بگذرى دامن كشان***از سر اخالص الحمدی بخوان
 576ـ « ه��و الح��ى الذى ال يموت » آرامگاه مرحومه مغفوره حاجيه اقدس خانم اناركيان فرزند
مرحوم حاج حس��ن همس��ر حاج اسد اهلل مقدم نژاد كه در تاريخ  29فروردين ماه  1367برابر با ّاول
رمضان  1408برحمت ایزدی پيوست.
قسم بتربت مادر كه سجدهگاه من است***كه مهر مادريش تا ابد پناه من است
 577ـ كل من عليها فان ـ
مرگ نقل و انتقال بيش نيست***در تنوع مرد را تشويش نيست
آرامگاه ش��ادروان آقاى مهندس اكبر فقيهى رضائى تاريخ تولد دهم بهمن ماه  1324تاريخ فوت
 27رجب  1411مطابق با  24بهمن .1369
 608ـ آرامگاه ابدى شادروان مرحوم حاجى آقا رضا شيشه اى كه در روز سه شنبه چهارم اسفند
ماه يكهزار و سيصد و سى و دو در سن پنجاه و سه سالگى دار فانى را وداع گفته است.
ايكه بر تربت ما ميگذرى ديده گشاى***كه بخاك قدمت ديده تر دوختهام
دو بیتی:
 371ـ « هو الحى الذى ال يموت »
يگانه گوهر بحر طهارت آنكه جهان***بعصمت و شرفش قرنها نداشت نشان
)23
سپهر مجد عليخان كهين وجى***كه جز رضاى ويش را نگشت و هيچ عيان
 438ـ آرامگاه ابدى مرحومه مبروره صالحه عليه عاليه صغرى خانم روناس��ى بنت مرحوم جنت
تربت الحاج اسداهلل اصفهانى عليهما الرحمه بتاريخ  21فروردينماه سنه .1339
( حاشيه از چپ به راست )
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اين منم در پيشگاه نازت اى داناى راز***سوده رخسار غبار آلوده بر خاك نياز
عفو كن يا رب ،ز جرمم در گذر عيبم بپوش***بسته شد كامم در رحمت بسويم ساز باز
 475ـ انما الدنيا فناء ـ آرامگاه مرحوم حاج ميرزا محمد سبحانى فرزند مرحوم مهدى تاريخ فوت
 1364/3/19برابر با  19رمضان .1405
اى آنكسى كه آمده اى بر مزار من***بشنو حديث زندگى و روزگار من
من در ميان مردم و در هيئت حسين***خدمت گذار بودم و بود افتخار من
 507ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور دكتر حاج احمد عليزاده خوئى فرزند
�ن ش��صت و پنج سالگى در تاريخ ششم شهريور ماه 1368
مرحوم ابوطالب علیزاده خوئی كه در س� ّ
برحمت ايزدى پيوست.
افسوس كه گلرخان كفنپوش شدند***يا رب چه خبر شد كه فراموش شدند
آنان كه بصد زبان سخن مى گفتند***آيا چه شنيدند كه خاموش شدند
 592ـ زنده ياد حاج على اصغر ارسالنى شانزدهم مهر .1366
اين پادشه ملك هنر اصغر ماست***نامش به على بسته و تاج سر ماست
از ديده نهان شده ولى در واقع***او زنده و جاويد و هميشه بر ماست
 610ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحومه حاجيه خانم فاطمه شاديان فرزند عباس كه
درتاريخ  8خرداد ماه  1367دار فانى را وداع نمود.
تو بودى شمع اين خانه***شده تاريك كاشانه
بدور قبر تو مادر*** پى ايثار مى گردم
 620ـ « هو الحى الذى ال يموت » ـ مرحومه حاجيه س��يّده زيور عظيم زاده رش��تى فرزند سيد
اس��د اهلل مادر جوان ناكام س��يّد احمد عظيم زاده متعلقه حاج سيد محمد عظيم زاده تولد سال 1289
وفات .1367/9/7
آبروى اهل دل از خاك پاى مادر است***هرچه دارند اين جماعت از دعاى مادراست
بهشتى را كه قرآن مى كند توصيف آن***صاحب قرآن بگفتا زير پاى مادر است
 263ـ  ...كه در س��ن  33س��الگى در وز دوشنبه بيست و شش��م آبان ماه  1338در اثر تصادف
اتومبيل درگذشته است.)24
وگر طاعتم رد كنى ،ور قبول***من و دست دامان آل رسول
بضاعت نياوردم اال اميد***بحقت ز عفوم مكن نا اميد

 105ـ که مربوط به آرامگاه ابدى حاجيه ساره خانم بنت مرحوم حاجى عبد الرحيم والده برادران
چيت ساز است (تاریخ وفات 14 :فروردين ماه هزار و سيصد و سى و پنج :) 1335
959
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اى خداى كريم و داننده***كس ندانم بجز تو پاينده
آمدم زى تو و ره آوردى***جز گنه نيست در كف بنده
بر گنه كار ميسزد بخشش***من گنه كارم و تو بخشنده
 474ـ
رفتم و در سينه داغ كربال دارم هنوز***من بياد تشنه كامان گريه ها دارم هنوز
مردم چشمم سيه پوش است ميگريم نهان***عاشقم عاشق نمى ميرد عزادارم هنوز
شد غم جانسوز عاشورا چراغ قبر من***گر چه خاموشم نواى نينوا دارم هنوز
آرامگاه شادروان حاجى  ...كاظمى والدت سنه  1300شمسى وفات  1371/5/1شمسى.
 586ـ هو الباقى ـ عبد اهلل مقدم  1281ـ .1361/12/11
رهگذار آهسته اينجا زير خاك***خفته مردى با روانى تابناك
مرد حق روحى مكرم خفته است***بنده يزدان مقدم خفته است
اى بسا دل را به خدمت شاد كرد***خانه ها را از كرم آباد كرد
الصدر قزوينى كه در س��ال  1280قمرى در قزوين
 15ـ فرزانه خانم كالنترى صبيه مرحوم نايب ّ
متولد و در اول ربيع الثانى سنه  1373در طهران دار فانى را وداع نموده است:
خرم آنروز كز اينمنزل ويران بروم***راحت جان طلبم از پى جانان بروم
چون صبا با تن بيمار و دل بيطاقت***به هوادارى آن سرو خرامان بروم
گر چه دانم كه بجاى نبرد راه غريب***من ببوى خوش آن زلف پريشان بروم
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت***رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم
 152و  154ـ
از داغ تو ديده همچو دريا باشد***و ز هجر تو ماتمكده برپا باشد
هر سرو و صنوبرى كه آيد به نظر***گويم كه مگر قامت زهرا باشد
 26ـ هو الباقى
هر كه در عالم ايجاد از آغاز آمد***مرغ روحش زره شوق به پرواز آمد
(بقیه تصویر ناقص است).
 33ـ س��نگ قبر حاجى ارباب غالمرضا ابو طالبى خلف مشهدى كاظم شميرانى طاب ثراه كه در
تاريخ روز اول بهمن ماه  1328شمسى برحمت ايزدى پيوست.
حاشيه سمت راست
اى خداى كريم داننده***كس ندانم بجز تو پاينده
حاشيه سمت چپ
آمده ام زى تو ره آوردى***جز گنه نيست در كف بنده
بر گنه كار ميسزد بخشش***من گنه كارم و تو بخشنده
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 182ـ  )25. . .آرام��گاه ابدى بانو زينب ملك لقاى حس��ابى همس��ر مرح��وم حاج يمين الملك
حس��ابى كه در س��ال يكهزار و دويس��ت و چهل و يك شمس��ى بدار فانى پا نهاده و در صبح جمعه
پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست امر حق را لبيك گفته
. . . . . . . . .كند هوس***آن نوع زى كه چون قفست بشكند اجل
تا روضه جنان نكنى روى باز پس***آراسته . . . .
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
 414ـ « هو الحى الذى ال يموت »
ايكه رفتى ز جهان سوى جنان با دل پاك***ياورت هست حسين گوهر يكتات چه باك
خرم از او است***دل هر مرده ولى زنده چه شد ،گفته او است
دست بردامن او زن كه جهان ّ
تو براى همه اوقات مدد جو ز شهت***كه بود يار و بدرگاه خدا محترم است
نام تو هست حسين باك مدار از ملكين***چونكه هم اسم تو باشد چه شه بدر و حنين
در تاريخ شنبه هفتم ذيقعده هزار و سيصد و هفتاد مطابق با  7مرداد  1330برحمت ايزدى پيوست.
 413ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » واليت على بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من
عذابى ـ آرامگاه ش��ادروان فردوس آش��يان آقاى حاج رحيم آقا قزوينى خلف مرحوم مغفور جنت
مكان آقاى حاج فتحعلى آقا قزوينى كه در تاريخ ش��انزدهم ارديبهش��ت س��ال  1316خورش��يدى
برحمت ايزدى پيوست.
( حاشيه از چپ به راست )
يا رب ،بنسل طاهر اوالد فاطمه***يا رب ،بخون پاك شهيدان كربال
ايم***اميد هست از كرمت عفو ما مضى
يا رب ،خالف امر تو بسيار كرده
ّ
چشم گناه كار بود بر خطاى خويش***ما را ز غايت كرمت چشم بر عطا
 492ـ هو الباقى ـ مرحوم شادروان دكتر حاج سيّد يحيى غفورى ارمكى فرزند مرحوم سيّد على
نقى كه در تاريخ  1364/8/22بدرود حيات گفت.
در هجر تو يا على ز بس غم خوردم***افروختم و سوختم و افسردم
افسوس كه دور از نجف اشرف تو***با ياد حريم تو بحسرت مردم
خفتم به جوار دخترت معصومه***عطر تو ازين مزار با خود بردم
 85ـ [ ه��و الحى ال��ذى ال يموت ] )26آرامگاه ابدى حاج محمد فري��ور فرزند مرحوم حاج على
اكبر خان مازندرانى كه در شصتمين سال زندگى در فروردين ماه  1318خورشيدى اين دار فانى را
بدرود گفت.
باز جهان تيز پر و خلق شكار است***باز جهان را خبر از شكار چكار است
قافله هرگز نخورد و راه نزد باز***بازجهان رهزن است و خلق شكار است
صحبت دنيا بسوى عاقل هوشيار***صحبت ديوار پر ز نقش و نگار است
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كار جهان همچو كار بيهش مستان***يكسره ناخوب و پر ز عيب و عوار است
الجرم از خلق جز كه مست و خسانرا***بر در اين مست بر نه جاه و نه بار است
 159ـ « هو الحى الذى ال يموت » آرامگاه مرحوم مغفور جوان ناكام آقاى سيد حسين طباطبائى
همدانى كه در اول اسفند هزار و سيصد و بيست و دو برحمت ايزدى پيوست.
در اين دنياى محنت زاى فانى***نشايد كرد آنى زندگانى
جهانرا عادت ديرنيه اينست***كه غم آرد بجاى شادمانى
از اين بيدادگر خونخواره دون***نبايد داشت چشم مهربانى
بدنياى شما يكروز من هم***گلى بودم به باغ كامرانى
بسال بيست و دو در برج اسفند***به روز اول آن ناگهانى
جهان چون تنگ شد بر مرغ جانم***رها كردم قفس را در جوانى
اگر چه بسته ام چشم آشكارا***ولى دارم بتو چشم نهانى
بالحمدى روانم شاد گردان***اال اى آنكه بر خاكم روانى

ماده تاریخها
ب��ر این س��نگ جز این اش��عار و تاریخ وفات (به ص��ورت ماده تاریخ) چیز دیگری حک نش��ده
است:
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 19ـ اين كاخ كهن كه آمدش نام جهان***دارى است كز او دلى نگردد شادان
باغى است هرآن گل كه درو باز شكفت***پژمرده شد آخر آن گل از باد خزان
هر كو كه نهاد پا در اين كهنه رباط***شويد ناچار بايدش دست ز جان
بينى كه چسان نو گل باغ شاهى***خاور سلطان دخت شهنشاه زمان
(حاشيه سمت چپ):
از دار فنا رخت به فردوس كشيد***گرديد خرامان سوى گلزار جنان
از دل چو محب آن پيغمبر بود***در باغ جنان گشت جليس حوران
(حاشيه سمت راست):
از صافى دلخسته همچو خرد است***تاريخ وفات را به چشم گريان
زين غم جان سر بسوخت كلكم گفتا***طوبى بادا سراى جاويد سلطان
1260
 48ـ « هو الحى الذى ال يموت » .
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
سر حاجيان مير فرخ سرشت***حسنخان كه رحمت كنادى خداش
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 . . .؟ در گوش جانش سرود***سروشى مر اين نكته نغز فاش
كه  . . .؟ قدرت ايزدى***بكش رخت ازين كاخ آمال و كاش؟
ترا منصب خازن لشكرى***نه زيباست خازن بفردوس باش
ترا امر گشته باغ بهشت***ازين خاكدان بايدت  . . .ش
بشاخى ترا آشيان كرده اند***ز حورى و غلمان تر خواجه تاش
صبورى بتاريخ تو كس نگفت***همين نكته خازن بفردوس باش
1313
 57و  58ـ « هو الحى الذى ال يموت »
فغان كه از روش آسمان كجرفتار***بچشم اهل زمن شد زمانه چون شب تار
ز صرصر اجل از پا در اوفتاد گلى***كه روزگاران شاخى چنو نيارد بار
جهان مجد اسد اهلل خان پاك سرشت***سپهر فضل و هنر كان حلم و كوه و قار
امين خسرو جمجاه ناظم الدوله***سليل ختم رسل پور حيدر كرار
يمين دولت و دين كهف آسمان و زمين***كه بود درگه او ملجا صغار و كبار
اسالم***بروم و ُروس كه بشكست رونق كفار
بزرگ فرزين كافراشت بيدق
ُ
اگر چه دامن دولت گرفت مستحكم***گسست گيتى از آن رشته پود را از تار
بخاك تيره فرو بردش از سرير جالل***لذاك فاعتبروا منه يا اولى االبصار
بلى خداى جهان آنچه مى كند نيكواست***ز قول چون و چرا كرد بايد استغفار
خداى در دو جهانش جزاى خير دهاد***كه راد مردى خوشخوى بود مردم دار
ز سال فوتش جويا شدند خرد )27و بزرگ***كه اى دبير چه دارى هنر بيا و بيار
زچار عنصر چون شد تهى ملك چهار***ز جا برونشده گفتند شان هو الغفار
( حاشيه از پايين سمت راست شروع شده و به قسمت پايين سمت چپ ختم شده است )
مسمى بعلى
الهى ،بنبى عربى و رسول مدنى***و اخيه اسد اهلل
ّ
و بزهراء بتول و بام و لدتها***و بسبطيه و شبليه هما نجل زكى
و بسجاد و بالباقر و الصادق حقا***و بموسى و على و تقى و نقى
و بذا العسكر و الحجة القائم بالحق***الذى يضرب بالسيف بحكم ازلى
و عليهم صلواتى و سالمى مائة الف***بنهار و غدوة و ليال و عشي
 63و  64ـ ( هو الحى الذى ال يموت )
دل را دگر فلك ز تطاول دو نيم كرد***طرح غم و مصيبت و رنج عظيم كرد
بودى بناى چرخ ستمكار از قديم***امروز باد تازه بناى قديم كرد
دل ريخت در اشك ز چشمم چو ديدچرخ***طفل عزيز فضل و ادب را يتيم كرد
افگند چرخ رايت سيري كه از ازل***رأيش اساس دولت و ملت قويم كرد
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بى همسري كه ما در ايام را فلك***در زادن همال وعديلش عقيم كرد
مير درستكار كه در خط راستى***كلكش صراط دولت و دين مستقيم كرد
عبد الرحيمخان كه جهان را به عمر خويش***چون نام خويش زنده به خلق كريم كرد
مير طباطبائى عالى مقام راد***كيزد بقرب رحمت خويشش مقيم كرد
جبريل مرغ روح وى از خاكدان تن***همت نمود و رو سوى باغ نعيم كرد
در دين كردگار زبان و بيان او***كاردم مسيح و عصاى كليم كرد
رضوانى اى فلك پى سال وفات او***اندر جهان ز غم دل عالم دو نيم كرد
بيداد كرد بر سر تاريخ و پس بگفت***قائم مقام او سوى رب رحيم كرد
( حجار احمد ميرزا حسن )
 411ـ هو الباقى
يادگار فروغ عظمى شد***نصب اين سنگ بانى و تعمير
جوهر پادشاه مهر و سرير***نايب السلطنه امير كبير
بسر و علن***از غالمى شاه خيبرگير
آنكه دم زد همى ّ
سال هفتاد و يك ز بعد دويست***آن همايون نژاد پاك ضمير
روز پنجم ز ماه ذى القعده***شد فروزان چو مه برج منير
كامران گشت و كامرانى كرد***سالها با نهايت توقير
وندرين روزگار آخر عمر***منزوى شد با حسن التدبير
چند ماهى مريض شد ز قضا***گشت تسليم پنجه تقدير
رمضان سال سيصد و چهل و هفت***آمد از دور زندگانى سير
دوم مه ز روى شوق كشيد***مرغ روحش بشاخ سدره صفير
رحمت حق به روح پاكش باد***از خداى كريم حى قدير
دوم رمضان 1347
 70ـ وفات مرحوم  . .حاجى ميرزا م ر ح  . .كاشانى خلفمرحمت و غفران مآب جنت مكان آقا
ع ب دال باق ى )28تاجر كاشانى فى بيست و نهم شهر ربيع الثانى سنه .1317
آن مهر بهى سپهر دانش فرهنگ***آهنگ جنان كرد چو از خانه محنت
گفتم كه چه شد آن مه و تاريخ چه باشد***پاسخ ز دل آمد بخراميده بجنت
1317
 73ـ
از دو محمد به خاك خفت دو زهرا*** اين بقم آسود و بيثرب و بطحا
حوا
آن به طهارت كجا رضيعه مريم***اين بخدارت كجا ضحيفه ّ
اين بهخطير احترام دولت ايران***آن به شرف اعتصام ملت بيضا
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چون ز محرم گذشت هفت سر آمد***دخت شهنشاه را اجل به تقاضا
گفت كه اى دخت شهريار مؤيد***خيز و بجنت خرام بهر تماشا
چون بشنيد اين ندا ز داعى رحمت***ساغر مرگش به كام گفت گورا
حور بهشتى ز دام ديو رها شد***صحبت غلمان گزيد و سايه طوبى
رفته ز عمرش دو سيزده كه بدل ساخت***تخته بتخت و كفن به اطلس خارا
خامه فارس رقم زد از پى تاريخ***شد بجنان او قرين به مريم و حورا
 82ـ « هو الحى الذى ال يموت »
ازين سراى پر از غم هدايت اهلل حيف***كه با هزار تمنا ز دهر فانى رفت
كسى كه بود ز اوالد پاك پيغمبر***بشوق خدمت جدش چنانكه دانى رفت
چو بست رخت تمنا ازين سراچه غم***بدل غم آمده و از سينه شادمانى رفت
چو اين حديقه ناپايدار فانى ديد***ازان به گلشن فردوس جاودانى رفت
غم جوانى او كاست جان پير و جوان***كه آن جوان ز جهان اول جوانى رفت
نخورد دانه از خرمن حيات و گذشت***نبرد بهره از كشت زندگانى رفت
السلطان آه از جهان فانى رفت
سرود طبع خوشم از براى تاريخش***سراج ّ
1339
( حاشيه باال و پايين )
والية على ابن ابيطالب حصنى***فمن دخل حصنى امن من عذابى
( حاشيه چپ )
وفدت على الكريم بغير زاد***من الحسنات و القلب السليم
( حاشيه راست )
و حمل الزاد اقبح كل شىء***اذا كان الوفود على الكريم
 378ـ تا 384
هر كه در عالم ايجاد ز آغاز آمد***مرغ روحش ز ره شوق به پرواز آمد
كوس رحلت چه زند قافله ساالر اجل***اى خوش آن بخت که با زاد ره و ساز آمد
مادر شاه فلک مرتبه مهد علیا*** كه ز رفعت بسر نه فلکش ناز آمد
چشمه از دير فنا زد بسوی دار بقا *** در بر دخت نبی از همه ممتاز آمد
خازن خلد چو اين مژده رسانيد بحور***با بشارت به برش همدم و همراز آمد
شكرها كرد وليعهد بفردوس برين***كه دگر باره مرا مونس و دمساز آمد
بست چون بار سفر بهر بشارت بسرش***حضرت شير خدا از ره اعجاز آمد
بود در مسند عزت همه جا در دنيا***در بهشت ابدى نيز به اعزاز آمد
رفت چون سوى جنان از پى تاريخ مرا***طوطى طبع زهر سوى به پرواز آمد
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هاتفى گفت به تاريخ وفاتش به سرور***كه بگو مادر خسرو به جنان باز آمد
سنه 1273
 418ـ « ه��و الحى الذى ال يموت » آرامگاه ابدى مرحوم محمد جواد رفعتى خوانس��ارى فرزند
مرحوم مغفور محمد على كه در اول آبان ماه سال يكهزار و سيصد و سى و يك در طهران به رحمت
ايزدى پيوست.
( حاشيه از چپ به راست )
يا جواد السائلين ،شخص جواد رفعتى***همچو سائل بر در آل پيمبر آمده
گشت از خوانسار چون احرام اين بيت الشرف***نیّتش باالتر از صد حج اکبر آمده
....خیل حسین***چشم امیدش باو در روز محشر آمده
سال فوتش افسر خوانساز از درياى طبع***يك صدف آورد كان درج دو گوهر آمده
در هزار و سيصد و هفتاد و دو ماه صفر***رفعتى سرمست جام حوض كوثر آمده
 ....آید***در پناه دختر موسى ابن جعفر آمده
 389ـ
بردى اى آسمان كم فرصت***اخترى را كه بود مه طلعت
وه چه ماهى ز شرم رخسارش***سر فرو برده مهر از خجلت
آفتاب از سپهر چار نديد***سايه اش زانكه با عفت
نخبه از بنات شاه شهيد***ناصر الدين شه فلك رفعت
در حرمخانه او نظير نداشت***از حيا و جاللت و عصمت
افسر الدوله اش لقب فرمود***شاه قاضى فرا خور حرمت
در گذشت از جهان به سال هزار***سيصد و نوزده پس از هجرت
بشد اندر بهشت جاويدان***با دلى داغدار و پر حسرت
رفت در قم جوار معصومه***تا شود شافعش مر آن حضرت
بيقين دان ز حب آل رسول***منزل خاص او است در جنت
بارالها ،بساز محشورش***تو بمعصومه از ره رحمت
 ( 1319عمل عباسقلى) 
 612ـ « هو الحى الذى ال يموت » مرقد العالم التقى المغفور له آیت اهلل السيد ابراهيم الخراسانى
درود شوال سنه  1345هجرى ق و الذى
قدس س��ره امام جماعة صحن الكاظمين ( ع ) المولود فی ّ
وافاه االجل فى الرابع و العشرين من ربيع الثانى  1409هجرى ق
الرضا و هدى االله نديم
الرضا ***و ابن ّ
عاش الحياة مجاورا ً ألبى ّ
أرخ  :بلى بجوار فاطم مرق ٌد*** لفقيد اهل العلم ابراهيم
1409
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 284ـ
سراسر جهانست با غم قرين***به درد و اسف رنج و محنت عجين
به آزادگانش همه مكر و غدر***به فرزانگانش همه جور و كين
به جاى شكر زهر ريزد بكام***به هر سور او ماتم اندر كمين
سمى محمد شه انس و جان***روانش روان شد بخلد برين
ّ
عفارى نسب مير عالى حسب***بعقل و ادب سرو راستين
رئيس اكابر بُزرگ رجال***ز پاكان و خاصان اهل يقين
بعلم و عمل فضل و مجد و شرف***عقيم است دهر از نظیر چنين
پس سال تاريخ فوتش كنون***رقم كرد نيك اختر دل غمين
ربيع نخست از جهان شد نهان***جهانى ز حسرت شد اندوهگين
تو عالى نیفگن ز تاريخ او***شد اقبال دولت بجنت مكين
وف��ات ياف��ت مرحوم جنت مكان مي��رزا محمد خان اقب��ال الدوله خلفمرحم��ت و غفرانمآب ميرزا
هاش��مخان امين الدوله غ ّفارى كاش��انى ،طاب ثراهما ،هفدهم ش��هر ربيع االول  1342مطابق تنکوزئیل
.1302
( حاشيه از چپ به راست :وفدت) ...
 178ـ هو الغفور
در ايام خاقان خم بارگاه***خديو جهان گير عباس شاه
سليمان غالمى رحيل درش***باقبال سمساحت ابن طوف گاه
همين بس بود بهر اوصاف او***كه شد سايبان سر قبر شاه
شهى كو به عصمت نظيرش نبود***از ان گشت معصومه اش جايگاه
بهشت برين بوده مأواى او***همين گشت تاريخ آن قبله گاه
چو اين جنت آباد اتمام يافت***بسعى سليمان و اقبال شاه
عقايا پى ؟ سال تاريخ گفت***سليمان ثانى در آن ؟ بارگاه
 118ـ ( در شماره  147تكرار شده است ) « هو الحى الذى ال يموت »
در اين سراى سپنجى كه نام اوست جهان***كسى نديده جز آسيب و محنت و حرمان
نشاط او همه رنجست و شهد او همه زهر***نهاده بر سر هر سود او هزار زيان
حكيم گفت :ز كار زمانه عبرت گير***كه هر چه يافت كمال از پيش بود نقصان
كمان مگير بماندن يقين برفتن دار***يقين چو آمد كس تكيه كى كند بگمان
به پيش تير اجل نرم تر بود ز حرير***كسى از آهن برتن كند خفتان
از آن ستوده بزرگان كه محتشم بودند***كنون كسى مبرد نام و نيست هيچ نشان
يكى از آنها كافى امين دولت بود***كه رفت و كرد ز ما روى خوب خويش نهان
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فرشته خوى و ملك طينت و فلك همت***خدايكان غفارى نژاد هاشمخان
چو روح پاكش تنرا بسان زندان ديد***برفت و تا به ابد وارهيد از آن زندان
به سال رحلت آن خواجه مشترى بسرود***قرين رحمت حق باد جاودان به جنان
سنه 1292
)29
 137ـ [ هو الحى الذى ال يموت ]
زين دامگه كه عارف و عامى گريختند***اين يك باختيار ديگر يك باضطرار
بربست رخت نايب الصدرى كه صدر دهر***ناورده همچو او گهرى هيچ در كنار
آل نبى سمى على سيد جليل . )30. . .
( حاشيه از چپ به راست )
اندر هزار و سيصد و سى و يك آن جناب***بيچاره وار كرده در او مسكن و قرار
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آنچه در اين مقال نوش��تيم ،نكات و گوش��ه هايى است از گوهرهاى قابل استفاده از اين سنگهاى 
خاموش كه با سكوت خود حرفها مى زنند.
بى ش��ك ،اگر دامنه بحث از س��نگهاى كارگاه هنرى آس��تانه حضرت معصومه ،سالم اهلل عليها،
فراتر رفته و س��اير مزارات و قبرستانهاى ش��هر قم را هم شامل شود نتايج حاصله شفاف تر ،دقيقتر
و جامعتر خواهد بود.
اميد كه اين مقال فتح بابى باش��د براى دوس��تداران تاريخ قم و فرهنگ ش��يعه ،و فراخوانى باشد براى 
عالقهمندان به مطالعات مزارات و قبور تا در اقدامى فراگير به شناسايى تمامى سنگ نوشته ها و كتيبه هاى 
اسالمى در سرزمينهاى مختلف اقدام كرده و خدمتى بزرگ به جامعه علمى كنند ،انشاء اهلل.

تقدير و تشكر

عرض س��پاس دارم ّاوال از توليت محترم آستانه حضرت معصومه ،سالم اهلل عليها ،حضرت آيت
اهلل مسعودى كه اجازه عكسبردارى از سنگ نوشته ها را عطا كردند و سپس مخدوم و استاد گرامى
مش��وق نگارش مقاله حاضر بودند؛
حضرت حجةاالس�لام و المس��لمين سيد جعفر حجت كشفى که
ّ
استاد هنرمند جناب آقاى ابراهيم سليمانى كه با دقت و حوصله فراوان اين نقوش را ثبت كردند؛ دو
ِ
خوانى
دوس��ت گرامى جناب آقاى سيد محمد موسوى نژاد و سيد محمود نريمانى كه زحمت نمونه
ِ
بخشى اين مقال سهيم بودند .دست
سنگ نوشته ها را بعهده گرفتند و نيز كليه دوستانى كه در نتيجه
اندرکاران پیام بهارس��تان نیز که انتش��ار این مقاله را به عهده گرفتند صدیق دانشمند حضرت حجة 
االس�لام والمسلمین جعفریان ریاست محترم کتابخانه مجلس ش��ورای اسالمی ،جناب آقای مرادی
وسایر دوستان صمیمانه سپاسگزارم.

