
  رضويۀمعرفی کتابچه صورت اشیا و جواهرات گنجین

  1زاده سالم حسین
 چکیده

السطر با اعداد و ارقـام سـیاق و     ویس که به خط نستعلیق مختلف     نمعرفی کتاب نفیس و دست    
 ثبـت و موجـود اسـت و در آن    16532 یکصد برگ نوشته شده در گنجینه رضوي بـه شـماره        

حرم، اطراف حرم، در مشهد و دیگـر شـهرهاي   صورت اموال و امالك آستان قدس رضوي در   
 .ایران و هرات ضبط شده است

هـاي    اسناد و کتابچـه ، مرکزي آستان قدس رضويۀ کتابخانۀهاي خطی گنجین  نفایس نسخه ۀدر مجموع 
شوند که هریک قابل توجه و نیازمند بررسی و نقد تاریخی است، و معرفی آنهـا،             تاریخی بسیاري نگهداري می   

الیتها، ّ از آن جمله نسخی که ارتباط مستقیم به تاریخچه، و فع. ي را به محققان تاریخ اهدا خواهد کردفواید زیاد
ویـژه   هیهاي دربار والیتمدار رضوي دارند و توسط تحویلداران در مقاطع مختلف تاریخ بـ  یعملکرد و میزان دارا   

  2.اند  هجري قمري نگاشته شده13  و12 در قرن
یها در آستان قدس رضوي همانند سـایر امـاکن   ینویسی از موجودي اموال و دارا     برداري و سیاهه   صورت

 ایـن  .3االیام مرسوم و رایج بـوده اسـت   داران بزرگ از قدیم چون دربار سالطین و امیران، و تحویلداران و زمین       
مـت  تغییـر و تحـوالت آن بخـصوص پـس از حکو     سو با عنایت به افزایش بیش از حد موقوفـات و       مهم از یک  

مندي شیعیان جهت اختصاص موقوفات بیشر به اماکن و از سوي دیگر احتمال تجـاوزات          هصفوي به سبب عالق   
آالت و اسـباب نفـیس حـرم مطهـر امـري ضـروري و        اقوام مهاجم شرق خراسان بالتبع طمع حریصانه بـه زینـت       

  4. بوده استناپذیر اجتناب
پریشانی عصر صفوي   ق پس از گذشت دوران1160 در سال 5بر اساس مدارك و شواهد براي اولین بار    

                                                
ها و مركز اسناد آسـتان قـدس    ها، موزه زاده، كارشناس اسناد ادارة اسناد سازمان كتابخانه     ـ تهيه و بازنويسي توسط سالم حسين      ۱

 .رضوي
 در مجموعة نسخ خطي ثبت ۱۸۲۷۳-۱۸۲۷۰-۱۸۲۶۸-۱۸۲۶۷هاي  ستان قدس كه به شمارههاي جمع و خرج آ ـ ازجمله كتابچه۲

 .گرديده است
اهللا تاريخ سياسي و اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران،      ذبيح- و صفا۳۸۰ تا ۳۷۵ صفحات زندگاني شاه عباس اول ـ فلسفي، نصراهللا،    ۱

  .۲۸۵ ص ۱۳۵۶اميركبير، چاپ دوم، تهران 
اي با تني چند از ازبكان را در مشهد گماشته و از راه سرخس متوجه بلخ گرديد و در  زبك داروغه اُ انمن خ ؤسپس عبدالم ... ـ  ۲

همراه داشت كه قسمت اعظم آن شامل اثاثيه و قنديلهاي طـال و نقـره و ظـروف و كتابهـا و        م بسياري از شهر به    ئهنگام رفتن اموال و غنا    
 .... بودنهاي موجود در آستان قدس رضويآقر

 .۳۷۰  تا۳۶۸ ، صنقاوه آثار -اي نطنزي  تهافوش
  .۱۶-۱۷  ص۱۳۶۲ ، جلد دوم چاپ لغتالشمس عمطلاعتمادالسلطنه، 

 انجام نشده اگر چه فهرست برداري از موقوفات آستان قدس قبل از اين تاريخ توسط واليان و حاكمان و متوليان وقت رسماً  ـ  ۳



دسـتور   هو در زمان نادرشاره افشار که نظم و نسق تشکیالت آستان قدس مغشوش و مخـدوش گردیـده بـود، بـ         
سند مربوط به تشکیالت اداري و موقوفات آستان قدس  ترین ترین و باارزش  قدیمی6علیشاه افشار برادرزاده نادر

ستان قدس رضوي و مسجد جامع گوهرشاد از ابتـدا تـا زمـان صـدور طومـار بـه            که صورتی از کل موقوفات آ     
 قاجار ة پس از آن در اواخر عصر افشاریه و اوایل دور .7انضمام صد زوج ملک وقفی خود علیشاه تنظیم گردید        

س ها در امـور آسـتان قـد     التولیه موقوفات آستان قدس دچار آشفتگی گردید و والیان خراسان و برخی از نایب            
  بعد از آن در سالهاي8.ورزیدند یها و رقبات آستان قدس طمع می   یکردند و به اموال و دار      دخالتهاي ناروایی می  

 9تصرف و فروش برخی از امالك آستان قدس توسط ساالر و تصرف جواهرآالت زرینه و سیمینه و    66-1362
رضـوي  یهـاي آسـتان قـدس     یل و دارا  برداري از میزان موجودیها و اموا      باعث شد متولیان وقت درصدد صورت     

 .برآیند
 بعـد از فتنـه سـاالر سـوادبرداري از          10 رضـوي  باشی متـولی آسـتان قـدس       دستور میرزا عبدالباقی منجم    به
رضوي انجام گرفت که حاصل آن کتابچه موقوفات آستان قدس رضوي هاي موجود در آستان قدس       نامه وقف
یرزا آقاخان نوري صدراعظم میرزا محمـد  م خان نظام نوري برادر   اهللا  دو سال پس از وي بعد از میرزا فضل         11شد

 هفت سال و نیم خدمات شایـسته    و جمع 12شدرضوي حسین معروف به عضدالملک دوبار متولی آستان قدس  
 13. دادانجامرضوي اي در آستان قدس  و ارزنده
الت وقفی آستان قـدس  طوماري تهیه شد که کلیه امالك و مزارع و مستغ          1273 دستور وي از رجب    به

دستور وي کتابچه سـیاهه    عالوه بر این به14.با نظم و ترتیب بلوك به بلوك و میزان آنها درج شده است       رضوي  
بـر آن   1283 نوشته شد و آنچه بعد از این تـاریخ تـا سـال    1276 در سالرضوي یهاي آستان قدس   یاموال و دارا  

 .در همین مقوله بدان خواهیم پرداختافزوده شده در ذیل صفحات نگارش یافته است که 
السطر  این نسخه از جمله کتابهاي نفیس و دستنویس ارزشمندي است که به خط شکسته نستعلیق مختلف

ثبـت و موجـود    16533  شـماره ـبا اعداد و ارقام سیاق و یکصد برگ نوشته شده و اکنون در گنجینـه رضـوي     

                                                                                                                                       
سط كارشناسان بخش بايگاني راكد اداره اسناد بررسي شده است نام موقوفـات و  است ليكن در مجموعه اسناد قديمي آستان قدس كه تو      

 .خورد چشم مي اوراق مربوط به اجاره امالك و مستغالت وقفي آستان قدس به كرات به
خطبه بعد از  .ميدارد مسترد. ق. ه ۱۱۶۰ عليشاه برادرزاده نادر كه موقوفات آستان قدس و مسجد جامع گوهرشاد را در رمضانـ ۴

و مفهوم اين . شود حسب التخمين نوشته مي] نادر[از قرار ايام پادشاه ... محال مشهد مقدس از مزارع و مستغالت و. نويسد طومار خود مي
 .كند  قلمداد ميًا  و تقريبًا  مسترد نكرده بلكه تخمينًا عبارت چنين است كه موقوفات را تمام

باشد كـه توسـط مركـز      در بخش مخطوطات كتابخانه مركزي مي  ۱۱۱ شماره ه از مجموعه نسخ خطي ب     طومار عليشاهي نسخه  ـ  ۵
  .شناسي و اداره اسناد كتابخانه بازنويسي و تصحيح شده است خراسان

  .۷۶۳ ص ۱۳۶۴  جلد چهارم، تهران، اميركبير،تاريخ اجتماعي ايرانراوندي، مرتضي، ـ ۱
 .۳۶۳،۳۶۲، صص ۱۳۶۲، جلد دوم، چاپ افست الشمس مطلع، )اعتمادالسلطنه(الدوله،  ضيع. ك-ر-ـ شرح فتنه ساالر ۲
ميرزا عبدالباقي منجم لنگرودي دخترزاده شاهرخ افشار و داماد فتحعليشاه و پسر ميرزا محمد مهدي معروف به حاج آقابزرگ ـ ۳

جاي حاج شـيخ    و ده ماه بهمدت يكسال هب ۱۳۷۰ تا رمضان ۱۳۶۷ االول رسد از جمادي مقام پيشكاري و وزارت ميه بود كه پس از پدر ب    
 .محمد رحيم بروجردي متولي آستان قدس شد

ي مـنجم، خـط شكـسته    قدستور ميـرزا عبـدالبا   همن بن ابوالقاسم حسيني ب    ؤخط عبدالم  هب رضويكتابچه موقوفات آستان قدس     ـ  ۴
  .۸۵۵۷ ق شماره ثبت موجودي در مخزن مخطوطات ۱۳۶۸ نستعليق، سال

 تـا  ۱۳۶۷اهللا حسيني اسـترآبادي بـوده از    ه صدر ديوانخانه ملقب به عضدالملك پسر ميرزا فضل        ـ ميرزا محمدحسين معروف ب    ۵
 .شود شود و دوبار متولي آستان قدس مي  بعنوان وزير اوقاف تعيين مي۱۳۷۰ قمري وزير مختار ايران و روسيه از سال ۱۳۷۰

ـ  اعتمادالسلطنه، ضيع الدوله،   . ك-شرح خدمات عضدالملك رج   ـ  ۶  صـص ۱۳۶۲، جلـد دوم چـاپ افـست تهـران    شمسمطلـع ال
۲۳۷،۲۳۶. 

، نفر از علما ۵۵۳ طومار شامل تفصيل اسامي صحيح امالك و عقار و خانات و مستغالت وقفي آستان قدس است كه به مهر       ـ  ۷
  .شود سانتيمتر در بخش مخطوطات نگهداري مي ۴۴ متر و عرض ۱/۹ اكابر و بزرگان مشهد ممهور شده و اصل آن به طول،اليانو



 .یسی و تدوین و تصحیح شده و در اختیار محققان قرار گیردصورت کامل بازنو هباشد و در نظر است که ب می
بیان اعتقادات مذهبی و توجه جامعه آنروز و والیان : طّالعات مندرج سیاهه به طور مختصر عبارتست از     ا

عنـوان وقـف و نـذر و تـشخیص نـوع        امـوال شـخص بـه   ي ماننـد اهـدا    )ع(به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضـا      
 ضـریح مطهـر   وارترین آنها در جـ  ترین و نفیس  یی مردم در این زمینه، نگهداري با ارزش       موقوفات و میزان توانا   

شـده و   اسـتفاده مـی  مطهر، انواع وسایلی که جهت روشـنایی امـاکن مختلـف حـرم     )اموالد ول و اسنانقاموال م (
ع فرهنگـی  شده، شناخت اوضـا  شناخت مکانهاي جانبی حرم مطهر و انواع وسایلی که در هر قسمت استفاده می  

جامعه آنروز به تناسب کتب موجود در کتابخانـه، میـزان اسـتفاده از آنهـا، شـناخت اوضـاع اقتـصادي جامعـه،                     
شده از قبیل، کاروانسرا، حمام، بازارچـه، مـسجد،     ن و امکاناتی که جهت رفاه حال آنها فراهم می         انیازهاي زائر 

ها و شغلهایی که به تناسب ایـن امـر در        حرفه...  و )رالشفادا(و سالمتی آنها    ) کارخانه یا مهمانسرا  (تغذیه زائرین   
میزان درآمدها و میزان کرایه دکاکین و طراحی تصویري نزدیک به واقـع       . جنب حرم رضوي ایجاد شده است     

ها و  ی شهر مشهد و حرم رضوي و جوانب آن بر اساس تعمیم و تفکیک دکاکین و بازارچه یاز موقعیت جغرافیا  
و 15بندیهاي مشهد و سـایر والیـات خراسـان     بلوك. و سفلی که در این کتابچه مندرج شده است در خیابان علیا    

بـه رقبـه و میـزان     که بر همین اساس بلوك به بلـوك و رقبـه  رضوي عراق عجم و میزان موقوفات آستان قدس      
وقفـی و  صورت نقد و جنس و مشخصات کامـل اسـباب و اثاثیـه موجـود در امـاکن اعـم از        هدرآمدهاي آنان ب  

خـدمت  رضـوي   به انضمام نام برخی از بزرگان آن عصر که در آسـتان قـدس   )معلوم(ابتیاعی با ذکر نام واقفین  
طور کلی بخش مهمی از تـشکیالت حـرم رضـوي را در دهـه      هاند و ب ین هر صفحه را مهر زده     یاند و در پا    نموده

انـد کـه صـورت موقوفـات آسـتان قـدس       گفتـه نم  ان. نمایـد  هفتم و هشتم قرن سیزدهم هجري قمري روشن می        
 .بعد از این تاریخ در نسخ کاملتر درج گردیده استرضوي 

 :اسباب جوف ضریح مطهر. 1
هاي بـزرگ   به قطع] کذ[کتب قرآن نفیس بخط ائمه علیه السالم و رحلهاي طالیی و چوبی صندل   ـ  1.1

پر کـرك طالکـوبی و شمـشیر    و کوچک و طومارهاي امالك موقوفه که میان قاب چینـی گذاشـته شـده و سـ        
 ...غالف طالي مینا و قداره دسته نقره و

جواهرآالتی که در میان جعبه مخصوص گذاشته شده و قفل شـده و بـه مهـر سـرکار فـیض آثـار                 ـ  1.2
 انگشترها و قابهاي طال، ماه و خورشید طال، طلسم طال، ـها   حلقهـانواع گوشوارهاي طال : ممهور گردیده شامل

  .... حلقه دماغ طال و،له و سنجاق طال، قندیل و پیش سريدستبند ملی
دوزي مختلف با رنگهاي متنـوع و   هاي زربفت و گالبتون  شامل انواع پارچه   ؛صندوق پوش مبارك  ـ  1.3

 هاي فراوان طاقه
 یـاقوت،  ،و تعـداد قطعـات مرصـع اعـم از زمـرد          16جواهرآالت درب ضریح مطهر وقفی فتحعلیشاه قاجار      ـ  1.4

صـورت  ه ها و سایر قسمتها کـه بـ   ین و در ترنج یاس، فیردزرخ در مشعلهاي خورشیدي و خورشیدیهاي باال و پا         لعل، الم 
 .جزء به جزء ثبت شده است

 :اسباب خارج از ضریح مطهر که در حرم آویخته شده است. 2

                                                
در افغانستان كه در آن زمان متعلق به ايران بـوده در ايـن نـسخه آمـده اسـت جهـت       رضوي دس قصورت موقوفات آستان    ـ۱

 ۱۳۶۰-۱۱۸۱ .اسناد موقوفات آستان قدس در هرات -كريميان علي . ك-در هرات ررضوي اطّالعات بيشتر در مورد موقوفات آستان قدس 
  .۱۳۷۸ ول،سازمان اسناد ملي ايران، چاپ ا. ق

شكرانه استيال بر خراسان اين در را تقديم آستان ملك پاسبان امام رضا نموده و هـم        ههجري ب ۱۲۳۳فتحعليشاه قاجار در سال    ـ۱
 .ن نصب شده استئرااي جهت ديد زا اكنون بر ديوار شرقي و باالي سر حضرت در درون قاب شيشه



اي کـه از    نـشان شـیر و خورشـید طـالي وقفـی عـضدالملک، جقـه        17جقه مرحوم حسنعلی میـرزا،     -2.1
 مرصع وقفی )پنچه(هرآالت و طالي سرکار فیض آثار توسط محمد علیخان زرگر ساخته شده است، بنچه             جوا

تـه شـده، جقـه طـالي مکمـل وقفـی والـده        خوی آ1270 الحجه زوجه میرزا علی خان حاکم الهیجان که در ذي 
 ... قفل نقره درب ضریح مطهر و18حیدرقلی میرزا

ها و شمشیرهاي وقفی بـاالي در پـیش        فانوس ، چهار بلورها  ،اغهاچر  چهل ،واع قناویل طال و نقره     ان -2.2
لـسعاده و  اداررواق سـاخته شـده و در نقـره      1276 دستور عـضدالملک در    هروي مبارك، ساعت و در طال که ب       

 .در حرم آویخته شده است 1287 اي که بعد از این تاریخ تا قفلهاي طال و نقره و صورت قناویل طال و نقره
 :نهتحویلخا. 3

 )ین پا، پس پشت، و باالي سر مباركیرو، پا پیش(هاي نقره در چهار طرف  ها و ترنج زیارتنامه -3.1
 ، خنجـر ، دشنه، قمه،نها و آالت حربیه اعم از شمشیراها، شمعد سوزها، طالها و ترنج  آالت، پیه  سینه -3.2

 ...ساطور و شانزده قبضه تفنگ و
 گلیم، خرسک، زیلو، پـرده  ، جانماز،ها  انواع قالیها و قالیچه،رمفرشهاي عمارات و تحویلخانه و ح      -3.3

 ...سوزنی، ضریح پوش و
 ...آالت و کشکولهاي درویشی و ساعتها و قفلهاي طال و نقره و آینه و قاب و حلبی -3.4

 :اسباب موجود در اماکن. 4
هـا، بلـور و    آالت، تـرنج  نه شامل انواع مـسی ،خانه تحویلی مالمحمدرضاي پیش خدمت خانه و قهوه   کشک -4.1

 ... خرسک و، فرش، قفل آهنی، تراز، الله،چینی، شمعدان، کاسه
 .سقاخانه میان عمارت تحویلی آقا سید ابراهیم سقا -4.2
 .دار خزانه مبارکه تحویلی سید محمد خزانه -4.3
 .کشیک خانه دربانان -4.4
 .دفترخانه تحویلی میرزا ابراهیم پیش خدمت -4.5
 .خانه تحویلی آقا سید علی معلم بمکت -4.6
 سقاخانه طال تحویلی مالقربانعلی سقاباشی -4.7
 .چی باشی خانه تحویلی آقا محمد علی نقاره نقاره -4.8
 .شماعخانه تحویلی مال محمد علی شماعی -4.9
 .بام حرم تحویلی مالعبدالعمید پشت -4.10
آالت،  شـامل انـواع مـسینه   ،  علـی طبـاخ   تحـویلی کربالیـی  )مطبخ خـدام (کارخانه صحن جدید    -4.11

 ...دیگ، فانوس مجموعه، طشت، طاس، کارد، ساطور، هاون و
 ...آالت، بشقاب، کاسه، دوري، نعلبکی و  شامل مسینه،شربتخانه تحویلی کربالیی جعفر -4.12
م،  لگـن، جـا  ،تابـه فآالت، دیگ، مجموعه سینی، طشت، آ     کارخانه زواري در خیابان علیا، مسینه      -4.13

 ...ساطور، هاون، جاي چراغ، ترازو، سنگ ساب، کرسی و تخت چوبی، قالیچه و سفره و

                                                
شرح  - مهدي-بامداد : ك-رج:  اطّالعات بيشتر،صورت غيرپياپي هال بحسنعلي ميرزا شجاع السلطنه حكمران خراسان چند س    ـ۲

  .۳۷۸ تا ۳۶۷ جلد اول صص -۱۳۵۷.  انتشارات زوارهجري قمري ۱۳ و۱۲ رجال ايران در قرن
خان برادر صلبي آقا محمدخان قاجار بود در اين   مادرش دختر مرتضي قلي-حيدرقلي ميرزا پسر چهاردهم فتحعليشاه قاجار ـ ۱

. ق.  ه۱۳ و ۱۲ شرح حـال رجـال ايـران در قـرن     - مهدي- بامداد-به نقل از . ها در دربار محمد شاه و صاحب جاه و جالل بوده است        سال
 .۹۵ جلد ششم ص ۱۳۵۷ شارات زوار تهرانتان



 .دارالشفا -4.14
 :کتابخانه. 5

دستور عضدالملک متولی آستان  هقمري ب 1276 کتابخانه و بازدید از آن در رجب سال     ابهاي  صورت کت 
 19اهللا خادم ولی  میرزا ابوالحسن سرکشیک و حاج مالرضوي توسطقدس 

 اهللا  کالم-5.1
الـسالم و بـه خـط نـسخ و ریحـان و بـا         صورت کتابهاي قرآن به خط کوفی منسوب به ائمـه علیـه           ) الف

 ... و مشخصات کامل آنها)معلوم(هاي رحلی و وزیري و نام برخی از واقفان  قطع
 .صورت قرآنهایی که تحویل فراشان پنج کشیک داده شده است) ب
 .باشد ر نزد صحاف میی که جهت تعمییصورت قرآنها) پ
 .ی که از قبل نزد صحاف بوده استیصورت قرآنها) ت
 .صورت قرآنهاي ابتیاعی) ث
 .ین پاي مبارك جهت قرائت حفاظ برده شده استیصورت قرآنهاي خطی که تحویل فراشان پا) ج
 . ثبت شده استصورت قرآنهایی که بعداً) د
 .صروت جزوهاي قرآنی) ذ
 )عامه و خاصه و اصول فقه( فقه ، تفسیر قرآن،) مجموعه الدعواتوزادالمعاد ( قرائت، ادعیه :  علوم -5.2
 نحو و صرف، اخبـار  ، منطق، ریاضی و هندسه و حساب، علم اللغه، اخالق و معارف الحقه   ،بیانو   معانی   ،رجال

 و اصول و فروع، حکمت، کالم، طب، تاریخ
هـا، مرقعـات مجـدول      نامـه  هـا و مـصالحه     نامه  شهادت ،ا و طومارها  ه ها و عریضه   ها، قباله  ها، وصیت نامه   نامه وقف -5.3

هـا و احکـام و سـواد     و فـرامین و تعلیقـه   117 مذهب به خطوط خوشنویسان، قطعات مصور وقفی عبدالخالق دستورخان تا رقـم           
 فرامین و احکام شرعی

  :صورت اراضی و دکاکین. 6
 کـه توسـط حـاج آقاجـان     ) اعیـان آن از غیـر    اراضـی آنهـا از سـرکار فـیض آثـار و           (میزان کرایه آنهـا     
  .شود به جهت عدم اطاله کالم از شرح مشخصات خودداري می. معمارباشی مهر شده است

  داخل بست  رو به قبله
ــه   ــشت بـ پـ

  قبله
  رو به قبله

ــف ــان ) الـ خیابـ
  علیا  

ــه    خارج بست ــشت بـ پـ
  قبله

  داخل بست  خیابان سفلی) ب  رو به قبله
ــه   ــشت بـ پـ

  لهقب
                                                

باشد زده  ميرضوي ين هر برگ از اين قسمت مهر يا باقرالعلوم كه متعلق به محمدباقر رضوي مدرس اول آستان قدس يدر پاـ ۱
 .شده است



  رو به قبله
ــه    خارج بست ــشت بـ پـ

  قبله
 پشت مدرسـه  -شت بازار بزازان پ) شود که از قرار ربع کرایه گرفته می    ( بازار سیاه آب، بازار بزرگ       )ج

پریزاد بازار سرشور، دکاکین بازار کـاله دوزان، بـازار آغچـه، تخـت داروغـه در خیابـان سـفلی، ضـرابخانه در           
رچهارسوق، سکوهاي صحن عتیـق و جدیـد، تیمچـه سـرکار واقـع در خیابـان          سرچهارسوق جدید، دکاکین س   

 ...موقوفات شاهوردیخان و. سفلی دکاکین خان میرمعین و خان سلطانی، حمام شاه، موقوفات مهدیقلی خانی
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  خراسان، مشهد-به ترتیب بلوك و حروف الفبا ] مطلقه و خاصه[
 . مزارع عارفی، ده غیبی، کرتیان،بلوك اردمه -7.1
 .بلوك اخلومد -7.2
 .ن، مزارع سلطان آباد، ده علیان، ساخله نو، شاه تقیژ بلوك پیوه -7.3
 .بلوك تبادکان -7.4

سـلوك، محرابخـان، اخنجـان، رودخانـه طـرق، کنـوجرد، سـمزقند، کالتچـه بوغـا          گـود  مزارع  : مطلقه
 . قوزقان، نصرآباد، کنه بیشه و مزرعه خانقاهنوکاریز، دستجرد، چالقی،

 ...رفان وُ ین، عوضی، چاهنو، دیمزارع کازرگاه، گوجکی، کاریز پا: خاصه
 .بلوك درزاب -7.5

 .مزارع پیشاوك، خیرآباد، خرق، باغشک، وجیه آباد، و مزرعه نوشان: مطلقه
س پشته، رفیقان، سعدآباد، درنگ آباد، فرشـان، ماریـان، انـداد، شـاه طغـاي، کلوخـان،                  مزارع پ : خاصه
 .کاجوان، دوله

 .بلوك چناران -7.6
 .مزارع مرنگ، منیژان، دستجرد غالمان، ماسی: مطلقه
 .مزرعه بروزها: خاصه

 . کل آن موقوفه خاصه است-بلوك رادکان مزرعه رادکان  -7.7
 .شخانه، فرهادجور، باغچهمزارع دا: بلوك سرجام -7.8
 .مزارع چاه خاصه و توچاه که کل آن خاصه است: بلوك شاندیز -7.9
  :بلوك گلمکان -7.10

 .مزارع اسجیل و گلمکان: مطلقه
 .مزارع گلمکان، کاهو، سعدآباد: خاصه

 .بلوك میان والیت -7.11
ین چماقی، جو پایان، ماهی     آباد خ  مزارع الندشت، آبکوه، مردارکشان، خایقان، نهرطوس، پرکن      : مطلقه

 جنابـد  -آباد و کـسالنجرد    قزلحصار، سروآباد، شاه فیل، موسی)ترغبه(خرود، سربرق، بیلدر و محوطات طرقبه     
 ...و

                                                
شرح مشخصات كامل و حدود چهارگانه و ميزان عايدات نقدي و جنسي اين امالك و مزارع بصورت مفـصل نوشـته شـده               ـ  ۱

  .است



مزارع فولیان، نهر شاهی، دهشک، چنبرغال، سران، دینه تپه خطایان، منزل آباد، اشتفتر به انضمام : خاصه
 .آباد، مزرعه باغوي  آباد مشهور به فیض آباد، موسی علی-کالتچه متعلقه آن، شیالنجرد 

 .باغات و قنوات، طواحین و یخچالها -7.12
 : باغات)الف
باغ عنبر، باغ آصف الدوله، باغ ساالر، باغ بابا اسماعیل، باغ مـصلی، بـاغ اخلومـد و بـاغ واقـع در         : مطلقه

 .سمزقند
 .علیشیر و کفشکن متصل به ایوان طالباغ واقع به بلوك اردمه وقف سرکفشداران صفه میر: خاصه
 : قنوات)ب

 .قنات عشرت آباد، قنات سناباد: مطلقه
 .قنات درویش بیک، قنات محمدآباد نوغان: خاصه
 : طواحین)ج

طاحونـه میرعلیـشیر و میرشـیحم در نهـر طـرق، طاحونـه کبـود حمـام در نهـر التیمـور، طاحونـه                     : مطلقه
 .جوارشک، طاحونه عالءالدین

 .ان علیابنه کلوخ در نهر طرق، طاحونه نهر خیاطاحو: خاصه
 : یخچالها)د

 .یخچال گودسلوك، یخچال اراضی الندشت، یخچال اراضی سمزقند: مطلقه
 .یخچال اراضی محراب خان، یخچال اراضی چاهنو: خاصه

 ).آنچه تماما وقف سرکار است(مستغالت  -7.13
کارخانـه زواري سـراچه و   . )سـلطانی (اده سلطانم  خان شاهز  -خان میرمعین   : خانات و غیره  ) الف: مطلقه

عمارت فوق بازار بزازان، سراچه و عمارت فوق حوض آب انبار صحن عتیق، اراضی و اعیان و انبارهاي سرکار    
 .در بست خیابان علیا متصل به کارخانه، کارخانه جدید البنا، عمارتهاي متصل به دارالشفا، حوالی ابتیاعی سرکار

اکین بازار وزیر نظام با سکوهاي آن، دکاکین واقع در زیر طاق در دارالشفا، دکـاکین           دک:  دکاکین )ب
 .چه، سکوهاي درب صحن مقدس عتیقغبازار حجاران مشهور به بازار آ

 مقدس عمارتها و حوالی صحنتیمچه داخل بست، تیمچه حکاکان، تیمچه واقع در درب شرقی      : خاصه
سن خان، خان شاهور دیخان، حمام آغچه، موقوفه مرحـوم مهـدیقلی خـان،        ها حاج میرزا ابوالح     موقوفه )منازل(

حمام ساالر، حمام وقفی میرزا ابوالحسن خان دکاکین و امالك موقوفه عباسقلی خان، بازار کاله دوزان، بـازار       
 .استرضوي رهاي دکاکینی که اعیان آن از غیر ولی اراضی آن وقف آستان قدس وزیر نظام، پیشطُ

 :، والیاتخراسان. 8
 .مزرعه معان که موقوفه مطلقه است: والیت ترشیز -8.1
 .اند موقوفه مطلقهۀ آنها  که هم)حکیم آباد(مزرعه دوبرجه، لق لق، تاتار : والیت بجنورد -8.2
 ).حمید آباد(مزرعه کمالستان و صمدآباد : والیت جوین -8.3
 :والیت تربت حیدریه -8.4

 بلـوك زاوه، نـصرآباد در بلـوك زاوه، و مـزارع      در سنگان، برق مزار   مزارع احمدآباد در بلوك    :مطلقه
 .براکوه و ده نو
 .مزرعه احمد آباد در بلوك سنگان: خاصه

 :جنابدتون -8.5



مزارع جویمند، جعفرآباد، کمالی، دیزباد رضویه، رشید آباد، روشناوند، بویمرغ، بیلند قوژبیلند و : مطلقه
کلــوت و مزرعــه رتبــه،  اصــان چاهــشک، صــیدآباد، نــوده پــشنگ، پــس رق-مزرعــه ســنو در محــال پــستکوه 

 . قصبه بجستان، طواحین کستان-مرندیزشور
 .قصبه جنابد: خاصه

 یوسف آباد، کالتچه بـام، منـصوران،   )آباد اران یا ولی  ( مزارع آران    : مطلقه است     قوچان که تمام   -8.6
 .ه و مزرعه برزل آباد مفرنقاه، طاحونه مفرنقا)تیسوان(قلجوق، سرچشمه پیشواك 

 ...مزارع عمید آباد، انارستان، میان آباد و:  مطلقه است  سبزوار که تمام -8.7
 :والیت نیشابور -8.8

در تـصرف وقـف   (مزارع دیزباد علیا و سفلی، جهان آبـاد، پـیش فـروش، بغیـشن              .  بلوك زبرخان  )الف
 . چنگرك، ادك، مهرآباد، سینی سرا)نیست

 :لوك درب قاضیب) ب
آباد و حصاریخی، طالجرد و روتخت طواحین طرباب که از آب  آباد، علی  بیرام: مزارع اردوغش : طلقهم

 .رودخانه خرس فرود دائر است سواي ملک طایفه کرد عمارلو
 .آباد مزرعه سرده و حسین: خاصه
 .آباد سآباد چگنه و عبا  مزارع کاهو، کلیدر، بیرخان، حسن، شامل مطلقه استالًک:  بلوك سروالیت)ج

 :دارالسلطنه هرات. 9
مزارع غوران پاشنان، مظفریه در بلوك اسفزار، کلوسک، ارتخوان ده شکر، مزرعه قهوه خانه در       : مطلقه

اراضی ارگ نو، علی آباد، خیرآباد، عطارباشی، نـضره اوج در بلـوك غـوران، مزرعـه نوشـاهرخ، قنـات ربـاط                   
 .سرخ

 .حمام ستار در بازار ملک: خاصه
 :کرمان. 10

آبـاد واقـع در بـازار محمـودي      عبارتند از باغ عبـاس . امالك موقوفه گنجعلیخان که موقوفه خاصه است      
منافع و مجاري قنات استخدر، منافع و مجاري قنات علیا باد، خان واقع در بازار محـودي حمـام گنجعلـی خـان،      

یخدان، قنات شهرآباد، یکصد من  ،...دکاکین و حجرات تحتانی و فوقانی و فضاي میدان بازار گنجعلی خان، و 
بذر افشان مزرعه مبارك آباد رفسنجان، مزرعه سلطان آباد مویدي مـشهور بـه بلنـدي، بـاغ ناصـرآباد و خیابـان               

 در نـیم فرسـخی کرمـان و خـان گلـشن و مزرعـه       )بهـرام آبـاد   (آباد   بیرون باغ نعمت آباد و باغ ناصریه باغ بیرام        
 .باغجوان

دل خان واقع در کهستان حومه کرمان و مزرعـه وقفـی محمدحـسین در حومـه     موقوفه مرحوم عا  : مطلقه
 .کرمان

 :عراق. 11
مطابق سند توشقان ئیل حسب االمر اولیـاي دولـت قـاهره و      1271 از قرار شرح فرمان همایون در شعبان      

مـشخص و  مستوفیان عظام از روي ثبت دفاتر معتبره امالك موقوفه محروسه واقع در عراق سـرکار فـیض آثـار      
 .اند مالیات آنرا نوشته

 :تهران -11.1
آید و باید وجه مالیـات سـرکارگزاران فـیض     مالیات دیوانی به خرج دیوان می     که   قراء و مزارعی     )الف
 .یندمزرعه خور. مزرعه رشید آباد.  مزرعه اوین شمیران مزرعه کبوترخان:آثار برسد



 قریـه شـنده   ،آبـاد   قریه امین ، قمصره هقری ...آید و  ی قراء و مزارعی که مالیات آنها به خرج دیوان نم          )ب
آباد در جنب   مزرعه حسن و دکان وقفی، کفشدوز، امالك ورامین، مزرعه باغ فیض،ساوجبالغ، مزرعه رضویه 

 .قریه کن
 :اصفهان -11.2
 ).چنین اسمی الحال جزو متسغالت اصفهان نیست( خان پیرانجلی  وقریه طالیجرد،  فردوانهقری
 . مزرعه مهران خوارومزرعه سلیمان آباد ، خوارو -11.3
اسـترآباد مـزارع خرچنـگ،    ، )آیـد  به اسم موقوفات چیزي به خرج دیوان نمی    (استرآباد و بسطام     -11.4

 .تلو، الوکاله باغ، سیاه کلوکن، سورمن، مزرعه خمیدین، طالیهو، خامه
 ).آید چیزي به خرج دیوان نمیبه اسم موقوفه (قریه کالتچه خان، قریه شیروان : بسطام مزارع

 . آستانه علی بالغی ومزرعه برم دامغان، السجرد، مایان، بوسنیجان، واموزان: سمنان و دامغان -11.5
 30 قیمت موم جهـت روشـنایی    (تومان   233 آید تنخواهی که بابت مالیات به خرج می      : مازندران -11.6
 ).تومان 200 تومان وجه نقدي که به خدام میرسد 3 تومان کرایه

قطعـه زمـین شـلتوك    2  قنات سلطان میدان و  ، مزارع مفصله که جمع دیوانی ندارد      ،...قریه سنگتراشان و  
 .زاري

 .قریه سلیمان آباد و  باغ سبزي کار آقا جمالی،قریه و مزرعه زیاران، مزرعه دستجرد: قزوین -11.7
 ).ستدر سر رشته مشخص نی( فیض آباد -مزرعه دوم طسوج : کاشان -11.8
موقوفه امـام قلـی   و  موقوفات والیت قبه  ،حمام مرتضی حاج میرزا موسی خان     . تبریز. آذربایجان -11.9

 .قبه


