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  چكيده
امامان و امامزادگان عظيم الشان بسـيار مـورد توجـه شـيعيان     ي  وقف نهادي است كه به واسطه

و هـم از   (ع)ياحمد بـن موسـ   تيهم از جهت شخص (ع)چراغ شاهبارگاه در شيراز . قرار گرفته است
و چـون نگينـي    اهميـت بسـياري دارد  ، است انيرانيا مذهبيو  يخيتار يجزو بناها نكهيجهت ا

هاي بي شـماري در طـول تـاريخ شـده      درخشان باعث جذب قلوب بسياري از مردم و باني وقف
از خانـدان  اي  ملكـه ، بانو تاشي خاتون، زندگي يكي از واقفان بزرگ اين حرم، اين پژوهش. است

ات زيـادي ازجملـه سـاخت گنبـدي عظـيم و      اين بانو موقوف. اينجو را مورد مطالعه قرارداده است
اي بـزرگ   بنا كردن كتابخانه، اي بزرگ در مجاورت آستان ساخت مدرسه و زاويه، چراغ شاهبارگاه 

دستور به پيريحيي جمالي صـوفي بـراي خوشنويسـي قـرآن و     ، نفيس به آناي  و اهداء مجموعه
  . ادگار گذاشته استسپس وقف آن و وقف روستاي ميمند بر حرم مطهر را از خود به ي
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  مقدمه
خصوص حضرت احمد بن موسي بـرادر   شيراز از روزگاران قبل به دليل وجود امامزادگان جليل القدر به

بـه طـرق   محبان به اين آسـتان پربركـت   . ي شيعيان بوده است مركزي براي نشر و توسعه (ع)رضاامام 
ها وقف اموال مختلف بر حرم مطهر  اند و يكي از اين راه گوناگون ارادت خود را به اين ايشان ابراز كرده

بررسي زندگي و موقوفات بانو تاشي خـاتون مـادر شـيخ     پژوهش پيش رو درصدد. بوده است چراغ شاه
آشنايي با ، حرم مطهرتوان به شناخت تاريخ  در خصوص اهميت اين پژوهش مي. ابواسحاق اينجو است

، انـد  تر از آن ضرورت شناخت بانويي كه اين موقوفات را وقـف كـرده   واقفان بنام آستان مقدس و مهم
ي اين پژوهش بايد گفت تاكنون تحقيقي مسـتقل در خصـوص تمـامي     در خصوص پيشينه. اشاره كرد

هـا از طريـق    و داده تحليلـي اسـت   - روش اين مقاله توصـيفي . هاي اين بانو مشاهده نشده است وقف
  . شده است آوري اي جمع كتابخانه

 (ع)چراغ شاهشخصيت حضرت  -1

بن  نيبن الحس يبن جعفر بن محمد بن عل يالرضا ابن موس يبرادر عل يبن موس حضرت سيد امير احمد
نـام  » ام احمـد «مادر ايشـان  . هستند» سيد السادات االعاظم«و » چراغ شاه«ملقب به  طالب يبن اب يعل
امـام   تيدر وص شانينام بردن از ا يكيبزرگوار وجود دارد؛  يبانو نيو كرامت ا لتيبر فض ليدو دل. ددارن

  ) 308، همان(. امامت عياز ودا يدار و دوم امانت )279: 1403، مجلسي( كاظم
: در وصف ايشـان آمـده اسـت   . حضرت احمد بن موسي شخصيتي واال و داراي صفات برجسته بود

الم او را  احمد بن موسى مرد ى كريم و بزرگوار و پارسا بوده و حضرت موسى بن جعفر عليهم السـ
: انـد  و بخشيد و گفتـه ه ابمعروف بود را داشت و مزرعه خود كه به بسيرة  دوست داشت و مقدم مي

همچنـين آمـده اسـت     )237: مفيد(. احمد بن موسى رضى اللَّه عنه در زمان خود هزار بنده آزاد كرد
اللت و وفور عبادت و نشر شـرايع و ظهـور كرامـاتي از ايـن بزرگـوار بعـد از وفـات        كه به دليل ج

ي بـرادر   خانهپدرشان موسي بن جعفر مردم گمان كردند كه امام بعدي هستند ولي ايشان به درب 
در بيعت ايشان هستند و ايشان امام بعد از پدرم ، خود علي بن موسي رفتند و اعالم كردند كه خود

  ) 308: 1403، يمجلس(. عت ايشان واجب استهستند و طا

 و زمان كشف آن چراغ شاهمدفن  -2

هرچند قول ثابت و مطمئني در دسـت نيسـت و پيـدايش     (ع)از جهت پيدايش قبر حضرت احمد بن موسي
ي اتابك  ي متفاوت ديالمه در زمان عضدالدوله ديلمي و نيز در زمان اتابكان در دوره قبر ايشان در دو دوره

بنا بر داليل متقن قبر حضـرت در زمـان اتابكـان و در     شده است اما  ر بن سعد زنگي احتمال دادهابي بك
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كه از وزيران اتابك ابي بكـر بـن سـعد    ) 658-623هاي  بين سال( امير مقرّب الدين مسعود بن بدر عصر
  . زنگي بوده است يافت شده است

، )290 و 289: 1364، جنيـد شـيرازي  ( شـد االزار ، )191: 1390، زركـوب ( تر هـم چـون شـيراز نامـه     منابع قديمي
 رمقـرب يام. دارند تأكيد نيمقرب الد ريبر كشف مرقد حضرت در زمان ام، )308: 1403، مجلسي( بحاراالنوار

از دو ركـن دولـت و    يكـ يو  ياتابك ابوبكر بن سعد زنگ رياز دو وز يكي، ابوالمفاخر مسعود بن بدر نيالد
  ) 290 و 289: 1364، جنيد شيرازي(. است يممدوح سعد يابوبكر بن ابونصر حوائج نيدفخر ال ريام گريد ريوز

آمده است كه امير مقرب الدين بـه دليـل   ) عليه اسالم( در چگونگي و سبب كشف مشهد احمد بن موسي
قبري آشـكار   حفر شالوده هنگام، خواست عمارتي بنا و يا مرمت كند، گرايش زيادي كه به عمران داشت

كنند كه قبـر آن   روايت مي. افتنددر آن قبر ي، ي اعضاي بدنش سالم بود و جسدي تمام اندام كه همهشد 
كه رنگ مبارك وي برنگشته و هيچ تغييرنيافتـه بـود و    حضرت را چون يافتند و حضرت را ديدند درست

العـزه اهللا  ( كفن آن حضرت همچنان تازه بود و دردست وي انگشتري بود و بر خاتم شريف او نوشته بـود 
  ) 337 و 335، همان(. وسيله حضرت را شناختند بدين) احمد بن موسي

 چراغ شاهسير تاريخي ساخت بارگاه  -3

بارگـاه پرنـور و    افـت يآن  يبـرا  ينشـيبي در معمـار   و ي پرفراز توان پيشينه كه مي يخيتار هياز ابن يكي
  . باشد مي چراغ شاهمعروف به  ع)(يمقدس حضرت احمد بن موس

سـاخته شـد در زمـان     (ع)چـراغ  شـاه حـرم   يكه بر رو يگنبد نيشود اول استنباط مي خيكه از توار طوري به
اتابـك بـوده    ريـ وز نيمسعود بن بدر الد نيمقرب الد ريي ام وسيله به يسلطنت اتابك ابوبكر بن سعد زنگ

عمارت  ين سعد بن زنگاتابك ابوبكر ب، مسعود بن بدر نيمقرب الد ريپس از ام) 171: 1349، يبهروز(. تاس
 نيمقرب الد ريكه ام يعمران ياز كارها )335: 1364، يرازيش ديجن(. شده بود بنا كرد به آنچه ساخته يبلندتر

 يگونـه آثـار   اند امروزه هيچ انجام داده (ع)يدر آرامگاه حضرت احمد بن موس يو اتابك ابوبكر سعد بن زنگ
قبر حضرت گنبد و بارگاه بلند  يكه برا يشخص نيرسد اول به نظر مي يپس از ابوبكر بن سعد زنگ. ستين

، ابواسحاق ممدوح حـافظ  خيمادر شاه ش، شد؛ ساخت محسوب مي يي خود شاهكار هنر نوبه كه به عيو رف
  . بوده است ملكه تاشي خاتون

و  يچه از جهـت معمـار  ) اسالم هيعل( يبارگاه حضرت احمد بن موس، رازيي جهانگردان به ش در سفرنامه
 مـذهبي  – يو فرهنگـ  يهاي معمار جنبه فينظر نمانده و به توص آن دور از ينيو د يفرهنگ تيچه اهم

ترين جهانگردان است؛ دو بـار بـه شـيراز سـفركرده      ابن بطوطه كه يكي از معروف. شده است آن پرداخته
ـ ي  وي در سفر دوم خويش در بيان مشاهد و مزارات شيراز ابتدا به مقبره. است  اشـاره  (ع)ن موسـي احمد ب
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دارد كه اين بقعه در نظر شيرازيان احترام تمام دارد و مردم جهـت تبـرك و توسـل بـه      كند و بيان مي مي
   )229: 1348، ابن بطوطه(. روند زيارت ايشان مي

 زندگي تاشي خاتون -4

 نام و تبار تاشي خاتون -1- 4

در كتاب شيراز نامه كه و  است شده نوشته زين يطاش، صورت طاش ها به تذكره يكه در برخ) تاش( يتاش 
 هيـ حضـرت عل «و بـا عنـوان    اوردهيـ طور مشخص ن را به اوبوده است نام  تاشي خاتونصاحب آن معاصر 

خـاتون   يتاشـ  ايـ هـا او همـان تـاش     تذكره گريي د اما بنا بر شواهد و اشاره ؛كند مي ادي ياز و» سيبلق
عابـده   بـه يط رهيـ معظمه و خاتون مفخمه خ ي ملكه«ن ي هزار مزار از اين بانو با عنوا در تذكره. باشد مي

همسـر  ايشـان  ) 335 :1364، يرازيشـ  ديـ جن(. نشان از عظمـت او دارد  كه برد مي نام »خاتون يمجتهده تاش
كـه فرزنـدش    743در سال ) 51: 1374، رجبي(. بود) ق( 758-744 نجويمحمود شاه و مادر شاه ابواسحاق ا

پسرش شاه ابو اسحاق همـان ممـدوح   . ه همراه وي به اين شهر وارد شدشيخ ابواسحاق وارد شيراز شد ب
  ي وي گفته است كه حافظ درباره) 192: 1386 :، مبرتيل( حافظ است

ــاه شـــيخ ابواســـحق   بـــه عهـــد ســـلطنت شـ
  

 به پـنج شـخص عجـب ملـك فـارس بـود آبـاد         
  

  كه جان خويش بپرورد و داد عيش بداد   نخست پادشهي همچو او واليت بخش
گويد خاتون بـر عـادت زنـان تـرك      كه ابن بطوطه چنين مي چنان آن، شود او تباري ترك داشت مي گفته

همچنين مؤلف كتاب شيراز در روزگار حـافظ در   )223: 1348، ابن بطوطـه ( رفت معموالً با روي باز بيرون مي
مادر شاه ، تلغنويسد تاش خاتون مادر شاه شيخ ابواسحاق و مخدوم شاه خان ق نوشت كتاب خويش مي پي

   )192: 1386، ليمبرت(. شجاع هر دو ترك بودند
  اقدامات مذهبي تاشي خاتون -2- 4

ـ   خاتون مادر شاه ابواسـحق و  يچون تاش يمانيا و با كوكاريوجود ملكه ن و حضـرت   ياردات او بـه آل عل
مـذهب   تشـرف يپ، بقعه اضافه و وقـف نمـود   نيكه بر ا ييو بناها) چراغ شاه( السالم هيعل ياحمد بن موس

  ) 578و  577: 1363، يسام(. دينما يم دييتأ رازيقرن در شهر ش نيرا در ا عيتش
همت واالي اين بانو در برقراري جلسات قرائت قرآن و وعظ كه به دنبال آن موجب ترويج مفاهيم دينـي  

اول در  ي مرتبـه  آمده بود؛ رازيبه ش بار معروف كه دو ابن بطوطه سياح. ستودني است، باشد و اسالمي مي
 ابواسـحاق  خيخاتون و سلطنت پسرش شاه ش نيهم اتيدر ح 748 ي دوم در سنه ي و مرتبه 727 ي سنه

هاي تاشي خاتون در  برنامه ي خويش به توصيف كاملي از سفرنامه در )335: 1364، يرازيش ديجن( بوده است؛
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آيـد در آن شـب قضـات و     بقعه ميهاي دوشنبه را به زيارت اين  خاتون شب«: پردازد مي چراغ شاهي  بقعه
شيراز از جمله شهرهايي است كه سيد در آن بـس زيـاد اسـت و    . آيند فقها و سادات شيراز نيز در آنجا مي

از كوچـك و بـزرگ    -ها كه مستمري دارنـد  آن –ي سادات شيراز  ام كه عده من از اشخاص موثق شنيده
اين جمعيت چون در بقعه گـرد  . سيني نام داردهزار و چهارصد و كسري است و نقيب آنان عضد الدين ح

شوند و خـوراك و ميـوه و    هاي خوش به قرائت مشغول مي قاريان با آهنگ، پردازند آيند به ختم قرآن مي مي
ي بين نماز عصر و  رود و همه اين تفصيالت در فاصله شود و پس از طعام واعظ باالي منبر مي حلوا داده مي

نشيند و آخر سر هـم بـر در    ي مشبكي كه مشرف بر مسجد است مي خاتون در غرفه .يابد نماز شام انجام مي
شـده   همچنـين؛ گفتـه   )229: 1348، ابن بطوطـه (. نوازند مقبره چون در سراي پادشاهان طبل و شيپور و بوق مي

   )99: 1353، افسر(. اولين بار در زمان تاشي خاتون بوده است چراغ شاهاست كه نواختن نقاره در بقعه 

 حيات سياسي تاشي خاتون -3- 4

در ، بودهداشتند و عضو مؤثر جامعه  ياسيزنان نفوذ س انلخانيي ا طوركلي در دوره بهكه است  بيان  شايان
  . كردند شركت مي يو اجتماع يمذهب، هيريهاي خ فعاليت

در ايـن  . دتوان به نفوذ سياسي تاشي خاتون در ميان مـردم پـي بـر    مي، ي ابن بطوطهها با توجه به نوشته
ابوسعيد سلطان عراق با سـپاهي بـزرگ بـه     شيخ حسين پسر چوپان اميراالمرا از جانب: كتاب آمده است

آوري ماليات قصد كرد به عراق برگردد؛ او ابواسحق پسر محمدشاه اينجو را با دو  شيراز آمد و پس از جمع
ها را هم به عراق برد تـا   ست آنخوا مي. طاش خاتون گرفتاش  برادرش ركن الدين و مسعود بك و والده

اين گروه چون به وسط بازار شيراز ، مورد مطالبه و بازخواست قرار گيرند 1در آنجا راجع به اموال محمدشاه
رفـت   خاتون برعادت زنان ترك معموالً با روي باز بيرون مي. رسيدند طاش خاتون نقاب از چهره برداشت

كنده بود وي از شيرازيان استمداد كرد و گفـت اي مـردم شـيراز    ليكن آن روز از خجالت نقاب بر چهره اف
درودگـري  . سان از ميان شما بيرون كنند گذاريد كه مرا بدين من زن فالنم و نامم فالن است آيا شما مي

گذاريم و ابداً راضي نخواهيم شد كـه او را از شـيراز    نمي نهكه پهلوان محمود نام داشت برخاست و گفت 
ي زيادي  مردم نيز آواز در آواز دادند و شورشي درگرفت همه شيرازيان سالح برداشتند و عده ،بيرون ببرند

اميـر حسـين بـا    . هاي فراوان را گرفتند و خاتون را با پسـرانش نجـات دادنـد    از سربازان را كشتند و مال
   )223-224: 1348، ابن بطوطه(. همراهان خود از شيراز گريخت و پيش سلطان ابوسعيد رفت

 خاتون يدرگذشت و مزار تاش -4- 4

ق درگذشت؛ اما وفات وي ممكن است در اين تاريخ صـورت نگرفتـه    750بنا بر روايات تاشي خاتون در 
ساخته بود را به سال  (ع)باشد چرا كه برخي تاريخ ساخت آرامگاهي كه جهت خود كنار قبر احمد بن موسي

                                                            
  . محمدشاه ينجو از جانب سلطان عراق حكومت شيراز را داشت و او مردي نيكخوي و مورد محبت مردم بود 1
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ي  اي كه در مجاور بقعـه  بنا به وصيتش وي را در بقعه و )337، 1364، جنيد شيرازي(. كنند ق ذكر مي. ه 750
هاي بعـدي ويـران شـد و اكنـون      ي تاشي خاتون در دوران مقبره. به خاك سپردند، ساخته بود (ع)چراغ شاه

  . خورد به چشم نمي چراغ شاهي  ي آستانه قبر وي در كناره اثري از ساختمان يا سنگ
قبر تاشي خاتون وجـود   اثري از سنگ چراغ شاهويد كه اينك در گ مي تاشي خاتوني  مهراز در مورد مقبره

. كرده و اعيان شيراز هر قسمتي را به قبرستان خانوادگي اختصاص داده بودند زيرا بعداً آنجا را صاف؛ ندارد
خوشبختانه در اثر اقدامات انجمن آثار ملي آن روضه نيز از صورت قبرستان درآمـده و دفـن امـوات را در    

   )426و  425: 1348، مهراز(. اند نوع كردهآنجا مم

 موقوفات تاشي خاتون -5

 چراغ شاهبارگاه و گنبد  -5- 4

ساخت بارگـاه  ، باشد اقدام او مي نيمرهون هم يشهرت و نيشتريخاتون كه ب يترين اقدامات تاش از مهم
اخته هجـري سـ   750اين گنبد در سال . است (ع)يمرقد احمد بن موس يو درخور توجه برا عيرف يو گنبد

نـواز اسـت كـه مؤلـف شـيراز نامـه در مقـام         اي چشـم  گونـه  آن بـه  يبلندا )335: 1364، يرازيش ديجن(. شد
  ) 195: 1310، زركوب(. داند مي و حتي باالتر برابر يكرس سطحگويي رفعت آن را با قمر عرش و  اغراق
تـرك داشـت كـه هـر      72 ي احمد بن موسي ساخته بود شده گنبدي كه تاشي خاتون بر روي بقعه گفته 

يكي از شاهكارهاي هنري ) ه ق( متر عرض داشته است كه در قرن هشتم يسانت 90، ي آن ترك و قطعه
شـده كـه     ساخته يفيهاي ظر كاري ها و آيينه كاري مقرنس نيز در داخل حرم. رفت و معماري به شمار مي

   )70: 1334، بهروزي(. است سيالعاده نف فوق
گشت و در اعصـار   بيزمان و براثر زلزله تخر مرور  به، بر سر مزار حضرت برآوردخاتون  يكه تاش يگنبد

  . و مرمت شد ريمختلف توسط حاكمان و بزرگان وقت تعم
نشـده   ثبـت  يگزارش ق. ه 912تا  750هاي  سال نيب يعمران يو كارها رهاياز تعم، يمحل خيدر منابع تار

ي  زلزلـه  در. تعميرهايي در آرامگاه صـورت گرفـت  ، ق توسط شاه اسماعيل صفوي. ه 912در سال . است
ق نيز به دستور نادرشـاه افشـار   . ه 1141سپس در سال ، هايي از آرامگاه ويران شد ق بخش. ه 997سال 

بخشي از آرامگاه احمد ، ق در شيراز. ه 1169هاي  ي سال مجدداً در زلزله. شد تعميرهايي در آرامگاه انجام
كـه گنبـد و آرامگـاه    ق . ه 1269در سـال  . تجديد عمارت و بازسـازي گرديـد   ويران شد كه (ع)بن موسي
 (ع)يو مرمت گنبـد و بارگـاه احمـد بـن موسـ      ريپس از بارها تعم. و مرمت شد ريتعم، يبازساز، فروريخت

 يبا آهن و مصـالح سـاختمان  ، جاي آن به، شده دهيآرامگاه برچ يميش گنبد قد. ه 1337سرانجام در سال 
  ) 171: 1349، بهروزي(. تري به همان سبك ساخته شد تر و مقاوم سبك گنبد، ديجد
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 ساخت مدرسه و زاويه در حرم مطهر -6- 4

 يكـ ي. بـوده اسـت   زيـ ن يگريد رياقدامات خ يخاتون بان يتاش چراغ شاه ياز ساخت بارگاه و گنبد برا ريغ
را  هيز علما و زهاد و صوفا يا عدهكه  است (ع)ياي كنار حرم احمد بن موس و زاويه بزرگ اي ساخت مدرسه

كه وقف بر آنجا بـود   يا بودجه از. بدان آنجا داد يواداشت و رونق سيو تدر غيدر آن بقعه و مدرسه به تبل
و در آن به مسافران و زائران اطعـام داده   )426و  425: 1348، مهراز( شد يم ييرايپذ دستانيو ته نياز مسافر

. بنـا كـرد   زيـ خاتون در جنب آن مدرسه؛ مرقد خود را ن يتاشفته جنيد به گ )229: 1348، ابن بطوطه(. شد مي
) م. 1343( ق. ه 764بـه قـولي در سـال    ، ي خاتونيه مدرسه با عنوان مدرسه نيا )335: 1364، يرازيش ديجن(

، يرازيشـ  ديـ جن( انـد  ذكر كرده 750و به قولي ديگر احداث مدرسه را در سال  )77: 1386، مبرتيل(. شد ساخته
. انـد  كـرده  نيـي تع يمجاور مزار احمـد بـن موسـ    قيي مسجد عت مدرسه را ناحيه نيا تيموقع )335: 1364

، بنـاكرده اسـت   چـراغ  شـاه اي كه ملكه تاشي خاتون در بارگـاه   امروزه از مدرسه و بقعه )81: 1386، مبرتيل(
  . شود اثري ديده نمي

 ي تاشي خاتون كتابخانه -7- 4

  . استي  شده كتابخانه  خاتون نسبت داده يها به تاش رهتذك يكه در برخ يموقوفات گرياز د
، رجبـي (. بدان اهداء كرد يسيي نف تأسيس نمود و مجموعه زياي ن كتابخانهشده است كه تاشي خاتون  نقل

در  و روزگـار درامـان نمانـد    از گزند، تاشي خاتون بنا نهاد كه ي بقعه را كتابخانهبه احتمال زياد  )51: 1374
  . هم هجري بازسازي و دوباره داير شدآغاز قرن د

 وقف قريه ميمند -8- 4

كـه گلزارهـا و گالبـش    – منـد يم يو مزرعه از روسـتا  هيوقف چند قر تاشي خاتونموقوفات مهمترين از 
  . بود (ع)يحرم احمد بن موس يبرا -معروف است

د را كه يكـي  روستاي ميمن) تاشي خاتون( ملكهي علي سامي آمده است كه همين  در كتاب شيراز نوشته
الظـاهر از موقوفـات آن    نمود كه هنـوز هـم علـي    چراغ شاهي حضرت  از امالك بزرگ است وقف بر بقعه

تي تجـاوزا ، طرف از طرف اشخاص سودجو و متجاوز ولي متأسفانه از چهل پنجاه سال به اين، آستانه است
ي  سر بزرگي براي متـولي و اداره اند و درد ها را نموده به حريم اين موقوفه شده و دعوي ملكيت مزارع آن

ميمند . گردد ينماند و چند سال است كه ديناري از عوايد سرشار آن رقبه عايد توليت  اوقاف فراهم ساخته
رسـد اراضـي    به نظر مـي  )578و  577: 1363، سامي(. نزديك كوار و گالب و عطر گل سرخش معروف است
ي خـود   نكه خاندان اينجو به دليـل امـالك خاصـه   ميمند در ملك شخصي وي و خاندانش بوده است چنا

  ) 339: 1380، خوب نظر( بدين نام مشهور گشته بودند؛
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 وقف قرآن پيريحيي جمالي صوفي -9- 4

نمود قرآن سي پاره به خط ثلـث بسـيار    (ع)از ديگر موقوفات تاشي خاتون كه وقف آستان احمد بن موسي
 1او كه از خوشنويسان به نام آن عصر بوده اسـت . باشد خوش موسوم به قرآن پيريحيي جمالي صوفي مي
كتابت اين قرآن  (ع)احمد بن موسيي  هاي جديد مقبره به دستور تاشي خاتون و به مناسبت ساخت قسمت

. شـود  اين سي جزء قرآن وقفي در موزه پارس شيراز نگاهداري مـي . ق به پايان رسانيد. ه 746را در سال 
ي او را بـه   سـو ارادت ويـژه   تاشي خاتون بر كتابت چنـين قرآنـي از يـك   دستور  )578و  577: 1363، يسـام (

اين قرآن . دهد را در آن زمان نشان مي زمين و از سوي ديگر حمايت وي از هنر و فرهنگ ايران چراغ شاه
طال نگاشته شده و داراي سبكي ويژه و متفاوت در مكتـب شـيراز در قـرن     با خط بسيار زيباي ثلث با آب

 سـت يكه اكنـون باق  يزيخاتون تنها چ يموقوفات تاش انيدر م )8: 1395، اريهوش(. شود ب ميهشتم محسو
  . استقرآن  نيهم

  گيري نتيجه -6
يكـي از  . از ديرباز در طول تاريخ وجود داشته است چراغ شاههاي مقدس ازجمله حرم مطهر  وقف بر مكان
. تاشي خاتون مادر شيخ ابواسحاق اينجو است، اند كه موقوفات زيادي را وقف اين آستان كرده واقفان بنام

كـه بـه دسـتور     طوري به، اين بانو نقش بزرگي در پيشرفت مذهب تشيع در شيراز در آن زمان داشته است
گرديد و براي سادات  مي برگزار چراغ شاهوي هر دوشنبه مراسمي مخصوص به همراه ختم قرآن در بارگاه 

، ي عظـيم الشـان   شان از ساخت گنبد و حرم بر مزار ايـن امـامزاده  موقوفات اي. مقرري در نظر گرفته بود
عـالوه بـر آن ايشـان    . توان نام برد اي در كنار حرم مي اي بزرگ تا ساخت كتابخانه ساخت مدرسه و زاويه

. ي را وقف كردندصوف يجمال ييحيريپنموده و قرآني به خط خوش  چراغ شاهي ميمند را وقف آستان  قريه
اي است كه به اين بارگاه اهدا شـده اسـت؛ ايـن خـود نشـان از ارادت       اي از صدها موقوفه هاين تنها گوش

  . بيت بر اين آستان پربركت دارد شيعيان و دوستداران اهل

  منابع 
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران، موحدترجمه محمد علي ، ي ابن بطوطه سفرنامه. )1348(. ابن بطوطه .1
  . انجمن آثار ملي: تهران، تاريخ بافت قديمي شيراز. )1353(. كرامت اهللا، افسر .2
  . يموسو: رازيش، كشور خال رخ هفت اي رازيشهر ش. )1334(. ينق يعل، يبهروز .3
تـا عصـر    انيهخامنشـ  ي از دوره رازيشـ  ي جلگـه  يو آثار هنر يخيتار يبناها. )1349(... ... ... ... ... ... ... . - .4

                                                            
نزد همين مبارك شاه زرين قلـم و احمـد   ، لي مقام زمان شاه شيخ ابو اسحق اينجو پادشاه فارسيحيي الصوفي الجمالي خوشنويس عا 1

هاي معرق سنگي دور خدا خانه مسجد جامع عتيق شيراز و  سنگ نوشته. رومي خط را ياد گرفته و شاگرد خوب اين خوشنويس بوده است
 . باشد خط همين خوش نويس بلند پايه ميچراغ،  شاهوقف بر بقعه  مادر شيخ ابو اسحق اينجو، سي جزء قرآن وقفي ملكه تاشي خاتون



    103 )(عچراغ بررسي موقوفات بانو تاشي خاتون، بر حرم مطهر شاه

 

  . و هنر فارساداره كل فرهنگ : شيراز، يپهلو
  . سخن: تهران، خان ميسلطنت كر ياز آغاز تا ابتدا رازيش خيتار. )1380(. حسن، خوب نظر .5
كتابخانـه  : شـيراز ، وصـال تصـحيح دكتـر نـوراني    ، تذكره هزار مـزار . )1364(. جنيد بن يسيع، يرازيش ديجن .6

  . ياحمد
  . سروش: تهران، تا مشروطهاز آغاز  يگو يو پارس يرانيزنان ا ريمشاه. )1374(. محمدحسن، يرجب .7
  . دانشنامه فارس: شيراز، تصحيح و توضيح اكبر نحوي، شيراز نامه. )1390(. زركوب شيرازي .8
  . ييگو ديانتشارات نو: رازيش، رازيش. )1363(. يعل، يسام .9

ـ يشهر ا يشكوهمند( در روزگار حافظ رازيش. )1386(. جان، ليمبرت .10 ترجمـه همـايون   ) وسـطي  در قـرون  يران
  . دانشنامه فارس يو پژوهش يو موسسه فرهنگ يموسسه فرهنگ: رازيش، زاده يصنعت

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت، بحار األنوار. )1403(. يمحمدباقر بن محمدتق، مجلسى .11
  . اسالميه: تهران، اإلرشاد للمفيد. )بي تا(. محمد بن محمد، مفيد .12
  . مرد مبارز: نتهرا، رازيبزرگان ش. )1348(. اهللا رحمت، مهراز .13
ي  فصـلنامه ، هاي ساختاري تهذيب قـرآن تاشـي خـاتون    ويژگي. )1395(. وحيده، مهران و ميرزاخانلو، هوشيار .14

  16-5، 40، نگره


