
Abstract

Baba-Afzal Kashani tomb is located in the highest point 
of Margh village western end in Kashan is among Iranian 
tombs of Mogul era with some attachments of later periods 
decorated with tile and carved plaster. Baba-Afzal was one 
of the distinguished philosophers, poets and scientists in 
second half of 6th century and first half of 7th century. A plaster 
molded altar and a precious inlaid box on his tombstone 
as well as several writings are the important traits of his 
tomb. A large number of its graffiti have been destroyed. 
The purpose of this research is answering this question: 
“what is the content of Baba-Afzal Kashani tomb graffiti?” 
Here I intend to investigate these writings considering 
their content and language at the aim of recording them. 
These writing, mostly found at the western side of the 
tomb today, are exposed to the danger of destruction and a 
small number of them has been preserved. Therefore, after 
studying all investigated samples, just a limited number 
of them whose content, date and handwriting were intact 
and readable were selected and their photos and content 
were included in this paper due to their multiplicity (54 
samples) and space limitation of this paper. Rest of them 
has been just named here. The applied methodology was 
historical-descriptive conducted based on some field 
studies and written references. The results show that there 
are some writings with historical, religious, literal, blessing 
and advising content in Persian. The names of some famous 
poets such as Saadi, Hafez and Abu-Sa’id Abul-Khayr as well 
as Arabic traditions, narrations and poems can be seen. The 
handwritings are mostly Thulth. A number of them describe 
an incident or pilgrimage trip to Baba-Afzal tomb and only in 
one of them a picture can be seen. Considering the names, 
titles, family relations and dates used by the writers of the 
graffiti, it can be perceived that most visitors of this well-
known gnostic were from Kashan and the villages around 
Margh village such as: Joshaghan, Niasar, Kamo, Bidgol, 
Vorkan, Ghamsar and Naragh and the names belong to 
Borujerd, Khoi and Tabriz cities and Mazandaran province. 
Merchant, grocer, eulogist, preacher, tragedian of passion 
plays and tiler were among the jobs mentioned in graffiti. 
Some names such as Abd Al-Azim Joshaghani, Nasrollah the 

son of Sedgh Agha Esmail Agha Kazem, Seyed Mohamad-
Taghi  Attar Neishabouri were written several times. The 
dates are between 1130-1311AH which shows most visits 
occurred in 13th century (1208-1299AH), Rabi’ Al-Thani 
(repeated 6 times), Rajab (repeated 3 times) and Jumada 
Al-Awwal, Jumada Al-Thani, Rabi’ Al- Awwal ( each repeated 
twice).
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Graffiti, Content.

Picture: One of Baba Afzal Kashani tomb’s graffiti with such 
content: “A graffiti dated 1130AH”
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چکیده
آرامگاه بابا افضل کاشــانی، که از حکما، شاعران و دانشــمندان برجستۀ نیمۀ دوم سدۀ ششم و نیمۀ  
نخست سدۀ هفتم هجری به شمار می رود، در بلندترین نقطۀ منتهی الیه غرب روستای َمَرق شهرستان 
کاشــان قــرار دارد و از جمله بناهای آرامگاهی ایران در دورۀ مغول اســت کــه الحاقاتی از دوره های 
بعدی دارد و با تزئیناتی ازجمله کاشــی کاری و گچبری آراســته  شده اســت. در فضای داخلی مقبره 
یادگارنوشته های متعددی وجود دارد که نشان از قداست و احترام به مقام این حکیم دارد. اما متأسفانه 
بخش عظیمی از آن ها تخریب  شــده اســت. این مقاله، در پی پاسخگویی به این سؤال است: مضامین 
یادگارنوشــته های آرامگاه بابا افضل کاشانی چه هستند؟ لذا هدف پژوهش حاضر این است که بر پایۀ 
مطالعه میدانی و با اســتناد به منابع مکتوب، یادگارنوشــته های بقعۀ مذکور را مســتندنگاری کرده و 
بــه روش تاریخیـ  توصیفــی مطالعه کند. با توجه به نتایج حاصل شــده درمی یابیم که در نمونه های 
برجای مانده مضامین مذهبی و ادبی و تاریخی، به ترتیب فراوانی بیش تری دارند. این مضامین در قالب 

شعر و نثر و عبارات فارسی و عربی گنجیده است.

واژه  های کلیدی 
بقعۀ بابا افضل کاشانی، روستای َمَرق، یادگارنوشته، مضامین. 
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پیش گفتار
بابا افضل کاشــانی در بالندگی و گســترش حکمت و ادبیات 
و عرفان در تاریخ و فرهنگ اســامی و ایرانی نقش بســزایی 
داشته و آثار فراوانی را به جامعۀ علم و ادب تقدیم کرده است. 
گرایش او به بینش و ســلوک عرفانی، عــاوه بر رباعی های 
وی، به پاره ای از رســائل او نیز رنگی صوفیانه بخشیده است. 
آرامگاه این حکیم در روستای َمَرق کاشان از دیرباز زیارتگاه 
عــوام و خواص بوده اســت. از مصداق هــای اهمیت آرامگاه 
مذکور، محــراب گچبری، صندوق نفیس منبت کاری شــده 
روی قبر و یادگارنوشــته های متعدد اســت. در این مقاله با 
هدف ثبت یادگارنوشته های بقعۀ مذکور، به گونه شناسی این 
دست نوشــته ها از حیث مضامین و زبان نوشــتاری پرداخته 
ایم. این در حالی اســت که معمــاری و تزئینات این آرامگاه 
نیز می تواند در مقاله هایی جداگانه مورد بررســی قرار گیرد. 
یادگارنوشــته ها که امروزه عمدتاً در ضلع غربی آرامگاه قابل 
مشاهده است، در معرض تخریب است و امروزه تعداد اندکی 
از آنها حفظ شده اســت. لذا پس از خوانش کلیۀ نمونه های 
مطالعه شــده، به دلیل حجم نمونه ها )پنجاه و چهار نمونه( و 
محدودیت صفحات، تعدادی از یادگارنوشــته ها را که از نظر 
مضمون، تاریخ، خط، و... دارای ویژگی های شاخصی همانند 
خوانــا بودن، تاریــخ دار بودن و آســیب دیدگی کمتر بودند، 
انتخاب کــرده ایم و در این مقاله تصاویر و متن شــان آمده 
است و بقیه نیز از منظر آمار مورد توجه قرار گرفته اند. روش 
تحقیق این جســتار تاریخی ـ توصیفی اســت که بر اساس 
پژوهشی میدانی و با استفاده از منابع مکتوب به انجام رسیده 

است. 

پیشینة تحقیق
مقولــۀ یادگارنویســی در بناهــای تاریخی کــه معموالً در 
بخش های خاصی از بنا مانند ازارۀ دیوارها مشاهده می شود، 
در منابع مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و بدان ها توجه شده 
است. مقاالت سهم عمده ای در این زمینه دارند. از قدیم ترین 
منابعی که به یادگارنوشــته ها پرداخته می توان به ســفرنامۀ 
االشــارات الی معرفه الزیارات اثر ابوالحســن علی بن ابوبکر 
هروی، مربوط به نیمۀ دوم سدۀ ششم هجری اشاره کرد. وی 
در این برهۀ زمانی به شــهرهای مختلفی سفر کرده و یادگار 
نوشته هایی را در بناهای گوناگون در اثر خود ذکر کرده است 
)ابوالحسن هروی، 1423(. صالحی کاخکی )1378 و 1379( 
در دو مقاله تحت عنوان »یادگاری های گنبدخانۀ تربت شیخ 
جام« و »یادگاری های گنبدخانۀ مزار موالنا زین الدین ابوبکر 
تایبادی« بــه معرفی، مطالعه و بازخوانی یادگارنوشــته های 
این دو بنا پرداخته اســت. یادگارنوشته های »مدرسۀ غیاثیه 
خرگرد خواف« مورد توجه خسروجردی و محمدی )1381( 

قرار گرفته اســت. شاه مندی و شــهیدانی )1391( در مقالۀ 
خود، بررســی و تحلیل یادگارنوشــته های بقعــه پیر بکران 
اصفهــان، از دوره ایلخانی تا عصر قاجار را، مورد مطالعه قرار 
داده اند. ســعیدی انارکی و ملک پور شــهرکی )1395( نیز 
ضمن معرفی یادگارنوشــته های مسجد جامع اصفهان، سعی 
کرده اند اطاعات اجتماعــی، اقتصادی، مذهبی و ادبی این 

یادگارنوشته ها را استخراج کنند. 
     کتاب هــا و مقــاالت بســیاری در مــورد زندگی نامــه و 
تألیفات بابا افضل کاشــانی نوشته شده است. در این آثار در 
کنــار زندگی نامۀ او از نظرات و باورهای فلســفی و عرفانی، 
از تألیفات و تصنیفات وی نیز یاد شــده اســت. از جملۀ این 
آثار می توان به مقالۀ عباس زریاب خویی در دانشنامه جهان 
اســام )1380(، بیدار )1361(، چیتیک )1379( و... اشاره 
کرد. برخی مأخــذ نیز به اختصار و گذرا به تزیینات بقعۀ وی 
نیــز توجه کرده  انــد، از جمله نیکوهمــت )1357(، تکمیل 
همایون )1373(، قرایی و )1380(. بعضی منابع دیگر تنها به 
معماری و تزیینات این بنا پرداخته اند. به عنوان مثال حسن 
نراقی )1374( در کتاب آثار تاریخی شهرســتان های کاشان 
و نطنز به  صورت کامل تری نســبت به سایر پژوهشگران، به 
معرفی بقعۀ بابا افضل و تزیینات آن پرداخته  اســت. مؤلفان 
کتابهای فهرســت بناهــای تاریخی و اماکن باســتانی ایران 
)1349(، معماری اســامی ایران در دوره ایلخانان )1365(، 
دائرۀ المعارف بناهای آرامگاهی )1376( و گنجنامه  )1389( 
نیز  به اختصار به معرفی بقعه و تزیینات مختلف آن پرداخته 
انــد. علیرغم مقاالت و کتاب هایی که دربارۀ زندگینامه و آثار 
و بقعه بابا افضل کاشانی به رشــته تحریر درآمده، در زمینۀ 
یادگارنوشــته های این بقعه، تاکنون پژوهش مستقلی صورت 
نگرفتــه و این مســئله ضرورت پرداختن بــه این موضوع را 

یادآوری می کند.

1. نگاهی گذرا به شخصیت و آثار بابا افضل کاشانی
خواجه حکیم افضل الدین محمد بن حســن بن حســین بن 
محمد مرقی کاشــانی معروف به »بابا افضل« از دانشمندان، 
حکما و عرفای قرن هفتم هجری اســت که ســال تولد او را 
582 یا 592ق نوشــته  اند. البتــه در تاریخ وفات او اختاف 
 نظر اســت و چندین تاریخ مختلف را برای وفات وی در نظر 
گرفته  اند که از آن جمله می توان به سال های 705 و 707ق 
)نیکوهمت، 1357: 53(، سال 610 ق )زریاب خویی، 1380: 
13( و تاریخی بین این دو تاریخ یعنی 667ق )تکمیل همایون، 
1372: 106( اشــاره کرد. »وی به ویژه به سبب داشتن آثار 
فلسفی و نیز سروده هایش، در ایران آوازه ای بلند دارد، با این 
همه، شــرح زندگانی وی چندان آشــکار نیست. نام او ظاهراً 
نخستین بار در برخی آثار خواجه  نصیرالدین طوسی آمده که 
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خود را شاگرد یکی از شاگردان بابا، یعنی کمال الدین محمد 
حاســب ریاضی دان دانسته اســت« )قرایی گرگانی، 1380: 
735(. خواجه نصیرالدین طوســی همچنین یک  دوبیتی در 

وصف بابا افضل سروده است:
گر عرض دهــد سپــهر اعا            فضل فضا و فضل افضل
از هر ملکی به جای تسبیح          آواز آید که افضل افضـل 
)هدایت، 1382: 358(.

بابــا افضل عاوه بر رباعیات، تألیفــات و تصنیفات زیادی به 
نظم و نثر و به زبان های فارسی و عربی دارد. وی اندیشه های 
فلســفی و آراء حکمی و اخاقی و اجتماعی خود را با زبان و 
اطاعاتی نو در رســاله های متعددی به نگارش درآورده است 
که مجموع آن نزدیک به بیست کتاب و رساله است. این آثار 
بیانگر مطالعات وســیع او در آثــار متقدمان مخصوصاً حکما 
و اندیشــمندان اسامی و نوافاطون اســت و جنبه هایی از 
اســتقال فکری و نوآوری های علمی او را نیز نشان می دهد. 
مهم ترین این آثــار عبارتند از: جاودان نامــه، مدارج الکمال 
الی معارج الوصال )گشــایش نامه(، انجام نامه، رســاله َعرض 
)عرض نامه(، ســاز و پیرایه شاهان، رســالۀ ینبوع الحیاة )یا 

ترجمه ســیزده فصل ادریس(، چهار عنــوان، و مطالب الهیۀ 
سبعه )بیدار، 1361: 879ـ 878(. 

2. معماری و تزئینات مقبرۀ بابا افضل کاشانی
آرامگاه بابا افضل در بلندترین نقطۀ روستای َمَرِق شهرستان 
کاشــان قرار دارد )تصویر 1(. این روستا از غرب به روستاي 
قال هر، از شــمال به ییاق روستاي اســحاق آباد و صحراي 
نشلج، از جنوب به روستاهاي ویدوج، ازوار، ویدجا، و از طرف 
شــرق با  دوازده کیلومتر فاصله به مزرعۀ خنچه در مســیر 
کاشان محدود مي شود )جعفری، 1379 :1192(. اصل بنای 
این بقعه را که مشــتمل بر صحنی وسیع، حرم چهارضلعی، 
ایوانی با ســتون های چوبی، و گنبد کاشــیکاری هرمی شکل 
)گنبد رک( دوازده ترک اســت، متعلق به دوران مغول )قرن 
هشــتم هجری( می دانند که در دوره هــای بعد، به ویژه دورۀ 
صفویه الحاقاتی بدان اضافه شــده اســت )نقشه های 1ـ 3( 
)مشــکوتی، 1349 :68(. آرامگاه بابا افضل به شمارۀ 373 در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
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در داخــل این بقعــه دو قبر قابل  رؤیت اســت؛ یکی قبر بابا 
افضل، در سمت راســِت محراب و دیگری قبری که به یکی 
از ســاطین زنگبار نسبت داده شده و در سمت چپ محراب 
قرار دارد. نقل است که این پادشاه در ایام سیر و جهانگردی 
بابا افضل مجذوب او شــده و از سلطنت کناره گیری کرده و 
همۀ عمر در خدمت وی بوده تا این که در آن جا درگذشــته 
و در جوار او مدفون  شــده است )نراقی، 1374: 252ـ 253(. 
بــر روی قبر بابا افضل صندوق چوبی منبت کاری شــدۀ زیبا 
و ظریفــی قرار دارد که با تکنیک گره چینی )توپر( ســاخته 
 شــده و دورتادور آن با آیاتــی از قرآن )آیه نور و دیگر آیات( 
به قلم نسخ کنده  شــده و بر تخته های روی صندوق صلوات 
دوازده امام )صلوات کبیره( و تاریخ »شهر ذیحجۀ الحرام سنۀ 
اثنی عشر و تسعمائه هجریه« )912ق( و عبارت »حرره العبد 

محمود بن حبیب اهلل« نوشته شده است.
     در ضلع جنوبی بقعه در بین دو قبر مذکور، محرابی گچ بری 
به ارتفاع 258 سانتی متر، عرض 198 سانتی متر، و عمق 18 
سانتی متر موجود اســت که با کتیبه ای به قلم ثلث )آیۀ 78 
سورۀ اســراء( و نقوش گیاهی )اسلیمی و ختایی( و هندسی 
و هم چنین دو کتیبه کوفی بنایی آراســته  شده است )تصویر 
2(. عــاوه بر این در فضای داخل و بیرون مقبره نیز تزیینات 
گچبری، مقرنس و نقاشــی روی گچ با رنگ آبی روی زمینۀ 
سفید دیده می شود. کاربندی باالی سردر ورودی و دیوارهای 
جانبی بقعه نیز با نقوش جانوری )طاووس و آهو( در دو سوی 
قاب ترنجی شــکل و نقش گلدانی آراسته شده است )تصاویر 
3 و 4(. هر وجه گنبد رک دوازده ترک بقعه با کاشــی نره به 
رنگ فیروزه ای )در زمینه( و تزئینات گلچین معقلی به شکل 
لوزی هــای متداخل و متناوب و همچنین کتیبۀ کوفی بنایی 
)محمد چهار مرتبه( ـ که در قابی به شــکل ستاره هشت پَر 
قرار گرفته ـ با رنگ های سفید و الجوردی و زرد تزئین شده 

است )تصویر 5(.
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تصویر2. محراب گچبری آرامگاه بابا افضل کاشانی )عکس از: نویسندگان(.
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تصویر 3. تزیینات گچبری فضای داخلی آرامگاه بابا افضل کاشانی 
)عکس از: نویسندگان(.
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تصویر 4. تزیینات نقاشی روی گچ سردر ورودی آرامگاه بابا افضل 
کاشانی )عکس از: نویسندگان(.

۵


  

  

  

3.       

              )6  (   )6   (
        )6         .(  

        )  6   .(     
           .        

              .  

 2  .    .( : )  3  .       
.( : ) 

 4           .
 ).( :

 5       .
.( : )

تصویر 5. گنبد رک آرامگاه بابا افضل کاشانی )عکس از: نویسندگان(.
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6 .  )      : .( )تصویر6. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی )عکس ها از: نویسندگان 

د

3. یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی
بخش اعظم یادگار نوشته های بقعۀ بابا افضل در زیر الیه ای از 
گچ پنهان است )تصویر 6 د(، همچنین کمرنگ شدن )تصویر 
6 ب( و تخریــب برخــی از دست نوشــته ها از خوانایی آن ها 
کاســته است )تصاویر6 ج(. امروزه به منظور حفظ و حراست 
از نمونه هــای برجای مانده، تعدادی از این یادگارنوشــته ها 
با حفاظ شیشــه ای محافظت می شــود )تصویر 6 الف(. اکثر 
یادگارنوشــته های برجای مانده در ضلــع غربی بقعه متمرکز 
اســت که عمدتاً به قرن ســیزدهم هجری تعلــق دارد. لذا 
تقسیم بندی انجام شده بر اساس مضامین این یادگارنوشته ها 
صورت گرفته که به دو زبان فارســی و عربی در این مکان به 

چشم می خورد.

3 ـ 1. مضمون یادگارنوشته ها 
مضمون یادگارنوشته های این بقعه را می توان به دو گروه عام 
و خاص تقســیم کرد. یادگارنوشته های عام شامل نمونه هایی 

اســت که صرفاً جهت برجای گذاشــتن یادگاری بر این مزار 
نقش شده است، که ممکن است یک نام و تاریخ یا مضامینی 
زیبا و اشــعاری که بیانگر احساســات مختلف کاتبان است، 
باشد و تقریباً در اکثر یادگارنویسی های بقاع، اماکن مقدس به 
چشم می خورد. اما تعدادی از این دست نوشته ها مشخصاً در 
وصف شخصیت و مزار بابا افضل نوشته شده و یا به پاره ای از 
رخدادها، اتفاقات و وقایع تاریخی اشاره کرده و اطاع رسانی 
می کند که در گروه یادگارنوشــته های خاص قرار می گیرند. 
البته قابل ذکر است که برخی از یادگارنوشته ها هم مضامین 

عام و هم خاص را در خود دارند. 

3 ـ 1 ـ 1. یادگارنوشته های عام
در این قســمت عنوان های مضمون یادگارنوشته های عام را 
ذکر کرده و ســپس به عنوان نمونه، تصویر یک یا چند نمونه 

را همراه با متن قرائت شده آن ها آورده ایم.
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 الف. تمنا و درخواست دعا
فی یوم جمعه هجدهم شــهر رجب المرجب باتفاق جمعی از 
دوستان ]یکی )؟([ سرکار آقای حاجی سید محمد و آقای آقا 
میرزا قوام الدین و آقای آقا محمدحســن و آقا علی صابونی و 
استاد احمد و آقا میرزا محمدحسین ولد حاجی سید اسداهلل 
و چند نفر دیگر از غامان ســرکار ]؟[ آقایی وارد این مکان 
شــریف شدیم ]،[ بسیار خوش گذشت و چند فردی به نظرم 

رسید]:[ 
خوش منزل باصفا است اینجا]/[ گویا نظر خداست این جا]//[ 
ایدل بطلب هر آنچه خواهی]/[ مستوجب هر دوعا ]کذا[ است 
این ]جا.[ حررها حقیر فقیر ســراپا تقصیر محمد باقر خلف 
]مرحمــت؟[ و غفران پناه ما محمدجعفــر نراقی ].[ هر که 
خواند دعا طمع دارم]/[ زانکه من بنده گنه کارم].[ تحریراً فی 

18)1( شهر رجب المرجب 1292 )تصویر 7(.
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تصویر 7. نمونه ای از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون تمنا و درخواست دعا )عکس از: نویسندگان(.

 ب. نوشتن شرح غم بر دیوار
هر جا که رسم شرح غم یار نویسم

کاغذ نبود بر در ]و[ دیوار نویسم
خوش منزلی است حیف ]…[

یادگار اقل العباد غام رضا
ابن مرحوم ]...[ کاظم )؟(/}عبدالعظیم{ )؟(

]؟[ نراقی
1287)تصویر 8(
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تصویر 8. نمونه ای از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون نوشتن شرح غم بر دیوار )عکس از: نویسندگان(.

 ج. بی اعتباری و ناپایداری دنیا
اینقدر خونیکه دنیا بر دل ما میکند )تصویر 9 الف(

هر که آمد در جهان پر ز شور
عاقبت میبایدش رفتن بگور

 در ده ]...[ )تصویر 9 ب(
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تصویر 9. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون بی اعتباری و ناپایداری دنیا )عکس از: نویسندگان(.

 د. عشق به معشوق
بهر دیار که رفتم بهر چمن که رسیدم
زآبدیده)2( نوشتم که یار جای تو خالی

یادگار حسین ثمر)؟( بیدگلی
سنه 1286 )تصویر 10 الف(.
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بهر دیار که رفتم بهر چمن که رسیدم
ز آبدیده)3( نوشتم که یار جای توخالی

یادگار آقا ابراهیم ابن ســرکار مقرب الخاقان ابن سید هدایت 
بتاریخ شهر شعبان سنه 1295 

)تصویر 10 ب(.
ایدوست بوصل تو رسیدن مشکل )تصویر 10 ج(.

٨


  

  .    

       ) 9 (  
       

    
   ]...[  )9 (  

  

  

  

    .  

         
2      

  )(   
 1286 ) 10 .(  

  
  
  

       
 3       

              1295   
 )10 .(  

  

  

  

      )10 .(  

  


2   .
3   .



 9.         
  : )    .(









٨


  

  .    

       ) 9 (  
       

    
   ]...[  )9 (  

  

  

  

    .  

         
2      

  )(   
 1286 ) 10 .(  

  
  
  

       
 3       

              1295   
 )10 .(  

  

  

  

      )10 .(  

  


2   .
3   .



 9.         
  : )    .(









٨


  

  .    

       ) 9 (  
       

    
   ]...[  )9 (  

  

  

  

    .  

         
2      

  )(   
 1286 ) 10 .(  

  
  
  

       
 3       

              1295   
 )10 .(  

  

  

  

      )10 .(  

  


2   .
3   .



 9.         
  : )    .(








تصویر10: نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 

مضمون عشق به معشوق )عکس از: نویسندگان(.
 

هـ. یادگاری
برخی از دست نوشته ها فقط یادگاری اشخاصی است که بدین 
مکان مراجعه کرده اند و حاوی اطاعات خاصی نیســت. این 
اشــخاص معموالً به ذکر نام و نسب و کنیه و یا تاریخ نوشتن 

یادگاری بر دیوار بسنده کرده اند.
یادگار کمترین آقا عبدالوهاب ولد ا 

 ... ... علی قناد کاشانی ... مشهدی )؟(
صفر ... سنه 1278 )؟( )تصویر 11 الف(  

یادگار عبدالرزاق )تصویر 11ب(

یا حسین
هو اهلل تعالی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
این یادگاری میرزا حسین خلف

صدق ... }حاجی{ ما محمد روضه
خان در شهر صفا

سنه  1130/}1313{)تصویر 11ج(.
یادگار رحمت اهلل خان غفاری سنۀ 1299 )تصویر 11 د(.
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تصویر 11: نمونه هایی از یادگار نوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون یادگاری )عکس از: نویسندگان(.
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3 ـ 1 ـ 2. یادگارنوشته های خاص
در این بخش نیز مثل یادگارنوشــته های عام، عنوان مضمون 
یادگارنوشــته ها را ذکر کرده و تصویر یــک یا چند نمونه را 

همراه متن قرائت شدۀ آن ها آورده ایم.
 الف. در وصف بنا و مزار بابا افضل

به به از این مکان که عجب جای باصفاست
با رُوح با طراوت و جانبخش و جانفزاست 

بوستان اگرچه نیست و لیکن صفای او
از بوستان گذشــته چنین روضه سفاســت ]صفاست[ راقم 

الحروف 
سید ابوالقاسم ابن مرحمت و غفران پناه آقا سید محمد تقی 

عطار نواب شهره کاشانی
امروز که چهارشــنبه دوازدهم رمضان المبارک است حقیر با 

جناب 
آقا ســید محمد حسین ولد مرحمت مأب حاجی سید حیدر 

رضوی کاشانی
 )تصویر 12 الف(. 
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خوش منزل با صفا است اینجا       گویا نظر خداست اینجا
کتبــه احقرالســادات و اقــل العباد محمد بــن محمد علی 

الحسینی  
الکاشانی فی شهر شوال المکرم من شهور سنه 1280)تصویر 

12 ب( 

د
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تصویر 12. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 

مضمون وصف بنا و مزار بابا افضل )عکس از: نویسندگان(.

ب. در وصف مقام بابا افضل و عرض ارادت نویســنده 
به وی

ای عارف حقشناس کافضل نامی          
خوردی ز می محتسب حق جامی

در مستی عشق حق بحق حق گفتی      
هرگز ننهاده ای بناحق گامی

چندان که دِر شوق وصالت زده ام            
تا حال که حاصل نشده ]کذا[ ما را کامی

این منزل باصفا و وصل محبوب             
تو جنة و فردوس برینش نامی

افضل ز تو من حوائج خود خاهم ]کذا[     
در نزد خدای خود بده انجامی

گردیده جال ما ز اخاصش تام             
این تازه مرید را بده انعامی

حرره جال ابن ســید محمد حسین الکاشانی فی شهر ربیع 
الثانی

 من شهور سنه 1285 )تصویر 13 الف(.
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ب

ب

تصویر 12 الف

تصویر 13. الف. نمونه اشعار در وصف مقام بابا افضل و عرض 
ارادت نویسنده به وی )عکس از: نویسندگان(.

تصویر 12.ب
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بابا بفدای آستانت گردم
قربان تو و جاه و مکانت گردم

صدبار فدای مقدمت جان حسن
قربان همین دو بلبانت گردم

قدر تو خدا داند ]و[ پیغمبر او 
بابا بفدای جسم و جانت گردم

دریاب مرا و مطلبم ساز روا
قربان تو و لفظ و بیانت گردم
تو گوشه چشمی بنما بر عّطار
قربان تو و لب و دهانت گردم

یا بابا ادرکنی یادگار
حقیرحسن عّطار کاموئی

تعزیه خوان سنه 1294 )تصویر 13 ب(.
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تصویر 13. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل 

کاشانی با مضمون وصف مقام بابا افضل و عرض ارادت نویسنده 
به وی )عکس از: نویسندگان(.

ج. اشعار 
اگر آن ]عهد[ شکن بر سر میثاق آید   

جان رفته است که بر قالب مشتاق آید ]از غزلیات سعدی[
یادگار کمترین آقا محمد تعزیه خوان

کاشانی ولد آقا علی رضا بک مازندرانی
سنه1290... )تصویر 14 الف(.
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تصویر 14 الف

در پس آینه طوطی صفتم داشته اند              
آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست      
بهمان دست که می پروردم می رویم

یادگار کمترین بنده ضعیف نحیف حســین ابن..... ]؟؟؟[ ]از 
اشعار حافظ[ )تصویر14ب(.
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ُکل ِشُی ها لٌِک ااِّل َوَجِهُه ألحکٌم هلِلّ َو الَِیِه تُرجعون
روزی که چرخ بر من مسکین جفا کند    

در زیرخاک بند ز بندم جدا کند
گر عمر بصد هزار سالم باشد           

آخر شکم زمین قرارم باشد
شمع بزم آفرینش شاه مردانست و بس             

گر توام ]تویی[ از جان غام شاه ]مردان غم مخور[
یادگار اقل الخایق اسداهلل ولد مرحوم مغفور جنت و رضوان 

آرامگاه  ...
ابن جنت و رضوان آرامــگاه مجتهدالزمانی آقای حاجی ما 

عبدالباقی رحمه اهلل علیهم
و کان ذلک تحریرا فی 3 شنبه سلخ جمادی السانی ]الثانی[ 

فی شهور سنه 1289 )تصویر14ج(

تصویر 14. ب.

تصویر 13. ب
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بِسِم اهلل َرحِما نَِرحیم
دوش رفتم بدرکعبه کفن در گردن 

چندان بگریستم که تر شد دامن از جرم گناه
گفتم که شفیع ما که خاهد ]کذا[ بودن

در روز جزاه ]کذا[
شاه نجف از میانه برخاست که من

از لطف اله یادگار عبد الوهاب
صباغ کاشانی هر که خاند ]کذا[ دعا

طمع دارم ز]ا[نکه من بنده گنه کارم فی شهرسه شنبه ]کذا[ 
21

شهر ربیع ثانی فی
سنۀ 1287)تصویر14د(
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تصویر 14. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون اشعار )عکس از: نویسندگان(.

د. احادیث، روایات و اشعار عربی
در بعضی دست نوشته ها که با نام خداوند آغاز می شود عباراتی 
چون بسم اهلل الرحمن و الرحیم و یا هو در ابتدای متن می آید 
و در بعضی از آنها به نحوی از اســامی باری تعالی اســتفاده 
می شود که با نام نویسنده یادگاری مرتبط است.  تعدادی از 
یادگاری ها آیاتی از قرآن و یا احادیثی از پیامبر اکرم است که 

در پایان فقط نام کاتب و تاریخ آن درج شده است.

قــال النبی ص مــن عرف اهلل و عظمته منع فــاه من الکام 
و بطنه من الطعام و عنا نفســه بالصیــام و القیام قالوا بآبائنا 
و امهاتنا ]یا رســول اهلل[ هؤالء أولیــاء اهلل  قال إن أولیاء اهلل 
اذا تکلمــوا فکان کامکم ]کامهم[ ذکراً و اذا ســکتوا فکان 
ســکوتهم فکــراً و اذا نظروا فــکان نظرهم عبرۀ و اذا مشــو 
]خــط خوردگی و تکــرار کلمه[ فکان مشــیهم بین الناس 
برکــۀ لوال اآلجال الذی)4( ]کذا[ قد کتبت علیهم لم تســتقر 
 أرواحهــم في أجســادهم خوفا مــن العذاب و شــوقا من)5(

 الثواب حرره حبیب اهلل ابــن مرحمت پناه آقا علی اکبر تاجر 
کاشانی فی شهر ربیع االخر فی سنه 1285 )تصویر 15الف(.
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السام علی اولیاء اهلل                      
السام علی انصار دین اهلل

السام علی معادن العلم                   
و بحور الحلم

السام علی اقطاب دوائر العارفین        

تصویر 14. ج.

تصویر 14. د.

تصویر 15. الف.
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و مراکز )؟( طرق السالکین 
السام علی القلوب الخاشعه               و العیون الدامعه

السام علی المتفقین فی سبیل اهلل      والمتدینین بدین اهلل
السام علی منابع الجود                    و مصابیح الوجود 

السام علیهم و علی ارواحهم و علی اجسادهم
مادامت السموات و االرض و سلم تسلیما      

حرره محمد مهدی )تصویر 15 ب(
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هو

ولو أن لیلی األخیلیۀ سلمـت  
علـي ودوني تربـۀ وصـفائح

لسلمت تسلیم البشاشۀ اورقی)6( ]کذا[ 
إلیها صدی من جانب القبر صائح

]شعری از شعرای عرب به نام نوبه[
حرره العبد المذنب الخاطی اقل الطاب محمد مهدی
ابن حاج لطفعلی تبریزی ساکن القاشانی )عکس15ج(

١٣


     .  

                             
              .             

        .             

  

                     
 Ĥ   [  ]       []       

            ة     ]   
     [آ   4         []

      5          
       1285  )15.(  

  

  

  

  

                               
                        

              )(     
                      

               
                            

         
              

   ) 15 (  
  
  
  
  


4 .  
5 .  





تصویر 15. ج. نمونه هایی از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون احادیث و روایات )عکس از: نویسندگان(.

 هـ.. مشخص کردن آرامگاه متوفی در بقعه 
وفات یافت مرحوم مغفور

جّنت و رضوان آرامگاه جناب
خیر الحاج حاجی مّا محمد صادق 

مرقی رحمة اهلل در یوم دوازدهم

شهر مّحرم الحرام فی شهور سنۀ 1293 )تصویر 16(
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 15.   .( : )          

 16.          : )       .( تصویر 16. نمونه ای از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با
مضمون مشخص کردن آرامگاه متوفی در بقعه )عکس از: نویسندگان(.

و. رخداد تاریخی
تاریخ تگرگ باریدن در طوس من کام سید ابوالقاسم ملقب 

به آقا میرزا سید محمد تقی عطار کاشانی 
به سال تسعین مأتان خمس معه هزار              

به شهر طوس مشرف شدم بفصل بهار      
بیوم هجده شهر جمادی االولی

دو مه تمام گذشته ز عید شاه کبار                 
چنان تگرگ ببارید زآسمان در ُطوس     
که هیچکس نتوانست یافت راه فرار       

تگرگ را بترازو نهاد بقالی               
بدون کسر دو سیر آمدیش در مقدار         

شبی؟ شکست سر خلق و گشته شد در خون
تمام جامه تن شان بصورت گلنار                

کبوتران حرم با طیور اطرافی                
نمانده است یکی زنده بالیقین ز هزار 

ز باغ سبز چگویم بخاک یکسان شد               
بریخت جملگی برگ و میوه از اشجار             

 ... ... ... ... از  معاصی مخلوق      
اساس فسق و فجور است رونق بازا]ر[            

گناهکار دیگر؟ و بیگنه بهم سوزند             
بلی چنین بود آتش صدمه در نیزار

زنا و شرب ]و[ لواط است آشکار و عیان           
چرا که سنگ نبارد  زآسمان ستار        

مگر ز فضل و کرم بگذرد حق از این قوم      
وگرنه وای بر احوال فاسق و فّجار             
ببخش معصیت سید عادل کاشی را         

مکن حساب از این فرقهاش تو ای غفار
در یوم ســه شــنبه 17 شــهر ربیع الثانی فی شــهور سنه 

1297)تصویر 17(

تصویر 15. ب.
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تصویر 17: نمونه ای از یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی با 
مضمون رخداد تاریخی )عکس از: نویسندگان(.

    

نمودار 1. تراکم زبانی یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی )تهیه 
از: نویسندگان(.
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نمودار 2. تراکم نظم / نثر یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی 
)تهیه از: نویسندگان(.
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 3 . /      )  : (.  نمودار 3. تراکم قلم/ خط یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی
)تهیه از: نویسندگان(.

71 
 

یف
رد

 

 هضاهین 

 زبان

ظن
ن

 

نثر
نثر 

ن/ 
نظ

 

 قلن/خط

یخ
تار

داد 
تع

-
دار

تب 
 کا

نام
کل 

داد 
تع

 

 عربی فارسی
فارسی/ 

 عربی

نستعلیق/ 
شکسته 
 نستعلیق

 ثلث نسخ

عام
 

 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 تمىا ي درخًاست دعا
 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 وًشته شرح غم بر دیًار

 5 - 3 - 1 4 - 1 4 - - 5 بی اعتباری ي واپایذاری دویا
 4 2 2 - - 4 - - 4 - - 4 عشق بٍ معشًق

 14 11 11  1 13 - 14 - 4 - 11 یادگاری

ص
خا

 

 3 2 2 - - 3 2 1 - 2 - 1 در يصف بىا يمسار بابا افضل
دريصف مقام بابا افضل ي عرض ارادت 

 6 5 5 - - 6 2 1 3 3 - 3 وًیسىذٌ بٍ يی

 11 8 7 - - 11 - - 11 - - 11 اشعار
 8 4 4 - 1 7 2 4 2 - 8 - احادیث، ريایات ي اشعار عربی

 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - مشخص کردن آرامگاٌ متًفی در بقعٍ

 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - تاریخی رخذاد
 

  

 .(ٌىذًیسوتُیٍ از: َای آرامگاٌ بابا افضل کاشاوی )یادگاروًشتٍمضامیه ِ دَىذجذيل وشان. 1جذيل 
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جدول 1. مضامین یادگار نوشته هاي آرامگاه باباافضل کاشاني )تهیه از: نویسندگان(.
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نتیجه گیری 
یادگارنوشته های تاریخی ســند ماندگاری از تاریخ، فرهنگ، 
مذهب، اعتقادات و باورها، و شرایط اجتماعی مردم است که 
پس از سال ها اطاعات مفید و ارزشمندی را می توان از آن ها 
استخراج کرد. چه بسا که ماهیت خود بنای تاریخی و اسناد 
مرتبط با آن فاقد چنین اطاعاتی باشد. این دست نوشته های 
تاریخــی معموالً در بعضي بقاع، برج مقبره ها، و... روی دیوار، 
در، و منبر و محراب  به چشم می خورد و کمابیش محتوایش 
متون و عبارات دعایی در طلب آمرزش و اســتغفار، توصیف 
شخصیت فرد متوفی و گاه نقل شعرهایی یادگارگونه از خود 
فرد یا شاعران مشهور است. یادگارنوشته های بقعۀ بابا افضل 
کاشانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این مقبره نیز 
یادگاری هایی با مضامین مختلف مذهبی، دعایی، پند و اندرز، 
و تاریخی وجود دارد که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره خواهد 
شد. بر اساس نتایج حاصله بیشتر متون عمدتاً به زبان فارسی 
و حاوی مضامین مذهبی و ادبی اســت. شعر سعدی، حافظ، 
ابوســعید ابوالخیر و همچنین احادیث و روایات و اشعاری به 
زبان عربی در این یادگارنوشــته ها دیده می شود. در نوشته ها 
بیشــتر از قلم ثلث بهره گرفته شــده است و تنها یک نمونه 
یادگاری تصویری مشاهده شد. با استناد به اسامی، نسبت ها، 
القــاب و تاریخ هایی که نویســندگان در ایــن بقعه از خود 
برجای گذاشــته اند می توان گفت بیشترین مراجعه کنندگان 
به بقعه این عارف نامدار )عاوه بر بازدیدکنندگان محلی(، از 
شهر کاشان و شهرســتان های اطراف روستای مرق از جمله 
جوشــقان، نیاســر، کامو، بیدگل، ورکان، قمصر و نراق بوده 
اند و در چند نمونه نیز نســبت مراجعه کنندگان به شهرهای 
بروجرد، خــوی، تبریز و مازندران می رســد. از جمله القابی 
که به شــغل افراد داللت دارد می توان به تاجر، عطار، مداح، 
تعزیه خوان، روضه خوان و کاشیکار اشاره کرد. برخی از اسامی 
از جمله عبدالعظیم جوشقانی، نصراهلل ولد صدق آقا اسمعیل 
آقا کاظم، و سید محمدتقی عطار کاشانی، چند بار تکرار شده 
است. تاریخ های یادگارنوشــته ها در فاصله سال های 1130 
تا 1311ق بــوده که قرن ســیزدهم )1208 تا 1299ق( و 
ماه های ربیع الثاني )شش بار(، رجب )سه بار(، جمادي االول، 
جمادي الثاني و ربیع االول )هر کدام دو بار( بیش ترین میزان 
مراجعه زائرین را نشان می دهد. امید است با انتشار این دست 
پژوهش های میدانی، برخی از آثار ایرانی معرفی شــده و نظر 
عاقمندان به ســوی این منطقۀ تاریخی سوق یابد. در پایان 
اشاره به این نکته ضروری است که برای حفظ و نگاه داشتن 

این آثار ارزشمند تاش بسیار باید کرد.

پي نوشت ها
1. به شیوۀ قدما 108 نوشته شده است.

2. ز آِب دیده
3. ز آب دیده

4. التی صحیح است.
5. الی صحیح است

6. أوصاحی صحیح است.
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