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 چکیده 

های  های مختلف در ســـرزمینوقف، ســـنت دیرپا و زنده اســـالمی، از دیروز تا امروز با انگیزه

های نخـستین  اـسالمی و بویژه ایران رواج داـشته اـست. ـسابقه وقف در ایران دوره اـسالمی به ـسده

مســتغالت برای دو نهاد دینی و آموزشــی مســجد و مدرســه  قف و بهاً  گردد و غالبمی  هجری باز

نقی دیهشـ ی  پسـر علی  حاج منمدرفیع  مریق  12اختصـا  داشـته اسـت. در نیمه دوم سـده  

ای را در ـشهر طبس پی ریخت و آن را وقف آموز  علوم دینی ـساخت. هدف مقاله  بنای مدرـسه

تیابیبازخوانی وقف  ،روپیش ی منتوا و دـس ت و  به ا  نامه و بررـس طالعات متنوع مندرج در آن اـس

باور راـسخ بانی   ،نامهبرد. بررـسی وقفتنلیلی بهره می  -برای نی  به این مقـصود از رو  توـصیفی

های شـیعی را نشـان داده و اطالعاتی دسـت اول و سـودمند از طبس در زمان  مدرسـه به آموزه

تفاده از وق  رایو اـس ه، متولی و ـش   دهد.در اختیار خواننده قرار میف را  وقف، چگونگی اداره مدرـس

ه به عهده بانی و پس از وی،پایه آنچه در وقف بر د و آنگاه  نامه آمده، تولیت این مدرـس ر ارـش پـس

امام  وقف  از میان بروند، متولی  نیز اگر اوالد ذکور    اســت.  شــده  هگذاشــت اوالد ذکور از نســ  وی

ودمند تاطبس خواهد بود.   جمعۀ گیری  در روزگار ـش   نامهوقفمتن  ریخی  از جمله اطالعات ـس
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ــ ی برادر واقف و  می  وقف، دعلی دیهشـ ه منـم ان طبس بویژه خواـج ام برخی از بزرـگ ه ـن توان ـب

گر اصفهانی  امام جمعۀ طبس و نیز حضور جماعت چیت  مالمنمدمهدی پسر حاجی منمدصالح

 . چنین اطالعات مربوط به مدار آب در این شهر اشاره کرددر بازار و هم
 

 مدرسه حاج منمدرفیع،  نامه، طبسوقف، وقفواژگان کلیدی:  

 

 مقدمه   -1

شود.  خوانده می کننده تعیین کرده است، وقف  خصین ملک یا مالی برای صرف در اموری که وقف ت 

وقف ملک یا مالی است که از طرف مالک آن هرگز فروخته و یا به گرو گذاشته نشود  عبارت دیگر،  به 

از منظر    (. 17:  1383آن در راه خدا، موافق نظر واقف به مصارف خیر برسد )رحیمی،  و سود و بهره  

  (. 62:  1398شود )بیات،    1که عین مال حبس و منافع آن َتسبی  علم حقوق، وقف عبارت است از این 

آیات بسیاری به انفاق،    اما   خورد، ای درباره وقف و ح م فقهی آن در قرآن به چشم نمی چه آیه   اگر 

 (.  21:  1388اند )منمدی،  کید کرده   و اعمال خیر سفار  و ت النسنه، تعاون  ن، صدقه، قرض احسا 

کن ا  در احادیث و سیره  های نظری درباره وقف، بررسی پیشینه آن و  فارغ از چنین بنث

ائمه هُدی  با ،  2رسول اکرم ) ( و  بزرگان به گستر  وقف ح ایت دارد.  فراوان آن  از اهتمام 

پدید آمد  جهان اسالم    تدریب اوقاف چشمگیری در شهرهای مهم این بزرگان، به  ت سی از سیره 

ارج شد و ت مین مخارج  ( و عواید وقف از اننصار بر فقیران خ42:  1392عبدالقهار،  فر و  )رحیمی 

ها و گذران معیشت دانشجویان،  سیس و گستر  مراکز علمی چون مدارس، مساجد و کتابخانه ت

 (.6: 1394 نژاد و عدالتی،، عارفزادها را نیز دربرگرفت )الهیمدرسان و خدام آنه

ریزی پایدار در جوامع انسانی  برنامه ای از  عنوان نمونه تر، به نظری گسترده   نظام و سنت وقف، از نقطه 

توان یافت که از جهت این  شود. با مطالعه تاریخ جوامع اسالمی، مجموعه بناهایی را می مطر  می 

چنان کاربری اولیه خود را از  اند و امروز نیز هم تری نسبت به دیگر بناها داشته طوالنی   سنت، پایداری 

 
 . انفاق در راه خدا 1
 . 659: 1382شعبه حرانی،  ابن . ک. به:  ر . جهت اطالعات بیشتر،  2
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که وقف سنتی اسالمی است و در عقاید عامه  ن ای وجه به  (. با ت 17:  1383اند )رحیمی،  دست نداده 

درسه،  مسجد و م   ای از بناهای دینی در جهان اسالم و غالباً مسلمانان ریشه دارد، برپایی بخش عمده 

دار این سنت بوده و تداوم حیات دینی و فرهنگی آنها به سرنوشت این سنت اسالمی گره خورده  وام 

شده است )شهابی،  و مرمت این بناها نیز از طریق موقوفات ت مین می هزینه نگهداری    از طرفی،   است. 

بود   . ( 10  : 1343 توانگرانی  ب   چنین موقوفاتی مرهون دست و جیب سرشار  توجه  با  موقعیت  که  ه 

توان به  از آن جمله می   که گذاشتند  ها و تمایالت مختلفی قدم در این راه می انگیزه   ا ب   ، ماعی خود اجت 

ه کرد: کسب ثواب اخروی، مقبولیت نزد عامه، یافتن اعتبار دنیوی و مصون نگهداشتن  ها اشار این انگیزه 

 (. 58:  1392،  عبدالقهار فر و  اموال از مصادره )رحیمی 

چه    کردند. اگر ای برقرار و ثبت می نامه وقف و شرایو مورد نظر خود را از طریق وقف   لباً واقفان غا 

ر نامه وقف  برای نشان دادن عم  وقف و  آن تنظیم می ها  به  اطالعات    ولی   شوند، سمیت بخشیدن 

فردی در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  تاریخی کم و بیش سودمند و گاه مننصر به 

وقف دربر  تمام  ت راری  جمالت  از  فارغ  ارزشمند ها نامه دارند.  اسناد  این  ضمنی  اطالعات  طیف    ، ، 

  ها شخصیت   داران، اسامی های مالی و مالیاتی ح ومت تم ای از موضوعات در زمینه چپاول و س گسترده 

یب زمانه،  پایه پول را   ها، ارز  برخی از کاالها بر و اعالم جغرافیایی، اصطالحات خا  اوزان و مقیاس 

بندی و مقایسه  گونه اسناد و طبقه د. افزون بر آن، رجوع به این ن گیر ... را دربرمی   یر تطور وا گان و س 

  ،اجتماعی ادوار مختلف تاریخی   - های فرهنگی تواند از سیر تنوالت و تفاوت دودی می تطبیقی آنها تاح 

ها  نامه توان به وقف چنین می هم   . د ده نشان    را   از قبی  سیر تنول شهرنشینی و رشد و رکود اقتصادی 

ین  عنوان منبع ارزشمندی در زمینه تاریخ معماری و شهرسازی نگریست و با نظر به اطالعاتی از ا به 

   (. 5:  1393مانند بازار را ترسیم کرد )احمدی،    ، هایی از آن شهر یا بخش   کلی   توان طر  دست، می 

 

 پیشینه پژوهش  - 2

به انجام  در اسناد تاریخی طبس  و اوقاف  سنت وقف  باره  در   عی قاب  ذکر و جام اکنون پژوهش  ت 

صرفًا بازخوانی    تی مقاال صورت موردی و در قالب  هایی به نامه با وجود این، اخیراً وقف   ، است نرسیده  
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مسجد و موقوفات حاجی ابومنمد در    ه نام معرفی وقف "عنوان    با در پژوهشی    ( 1387)   نقدی اند.  شده 

بازخوانی   "طبس  است.  وقف   این   به  پرداخته  دیگران  نژاد  انزابی چنین  هم نامه  مقال   ( 1388) و    ه در 

امیرمنمدحسن وقف " طبسی نامه  با   "خان  از   زخوانی به  خان،  حسن منمد امیر های  نامه وقف   ی ی 

( در کتاب  1388الن مایی ) که شیخ دیگر این ند. ا ه شیبانی طبس، پرداخت  عرب  ه سومین حاکم سلسل 

تبار  عرب ه  سلسل المل ی طبس، از حاکمان  های عماد نامه اول به بازخوانی وقف   تر دف اسناد معماری ایران،  

به    "تاریخی نامه از دو مسجد  یک وقف "( نیز در مقاله 1391طبس، پرداخته است. حسینی ) یبانی ش 

ه مذکور وقف  سلسل خان از دیگر حاکمان  وسیله امیرحسن نامه دو مسجد تاریخی که به بازخوانی وقف 

و    داشتن کارکرد نهاد وقف در زنده نگاه "( در مقاله  1398ن، فتنایی ) اخته است. افزون بر آ شده، پرد 

نامه را که در آن تمام یا بخشی از عواید  هایی از پنب وقف بر    "ترویب معارف شیعی در شهرستان طبس 

 های مذهبی در طبس شده، ذکر کرده است. موقوفه، صرف برگزاری و بزرگداشت آیین 

در دو ـصفنه    "مدارس قدیم طبس "در موـضوع مدارس طبس و موقوفات آنها، مقاله    یان، در این م 

ار به  و   وعاتی مانند  به اختـص اخت، نام  موـض االنه و  بانی زمان ـس مار ، درآمد ـس   ه طالب چهار مدرسـ   ـش

ت )فاـض ،  حاج   و   دومنار، وکیلی، میدان  اره    (. 610- 609، 1352رفیع پرداخته اـس باید بدین ن ته اـش

ــود تناســبی دیده نمی طبس  فراوان موقوفات    های اندک و میان این پژوهش  کرد که  در ادامه این .  ش

و درک مضــامین و فوائد و فهم بســتر    1نامه زمان، تصــنیح متن وقف هم   نیز پژوهش حاضــر  ت اپوها،  

ــتـند ـبه مـطالـعات میـ  از و  در نظر دارد  نـگار  آن را  ـــفاهی مسـ چنین اطالـعات  دانی و هم اطالـعات شـ

گفتنی اســت که قل ت اطالعات  . بهره جســته اســت ه آمده،  نام  توب بویژه آنچه در خود وقف منابع م 

ه حاج  فاهی درباره مدرـس تری از تاریخ این م توب و ـش ف زوایای بیـش یر کـش رفیع، مانعی مهم در مـس

ــه و چگونگی وقف آن اســت و بنابراین، مطالب این مقاله تنها اط  ــمند از مدرس العات موجود و ارزش

شـود. در مجموع، از آنجا که های آن شـمرده می رفیع طبس و وقف سـال حاج چه مدرسـه کهن تاریخ 

نامه مدارس علمیه طبس بازخوانی و تنلی  نشــده، این مقاله در نوع خود نخســتین اثر  تاکنون وقف 

 شود. شمرده می 

 
تصـاویری از مدرسـه را در   ، نامه و آقای منمدرضـا باقری ه وقف . آقای عبدالرضـا رفیعی از اخالف بانی مدرسـه مورد نظر، متن اولی 1

 دانند که مراتب سپاسگزاری خویش را از این عزیزان اعالم دارند.  ر دادند. نویسندگان الزم می اختیار نویسندگان قرا 
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 مروری بر تاریخ طبس و نهضت وقف در زمانه واقف   -3

هر طبسهشـ  تان طبس به مرکزیت ـش هرهای  رـس ان    از ـش یه کویر مرکزی ایران، در خراـس حاـش

جنوبی واقع اســت و از شــمال، غرب و جنوب به کویر و از شــرق به شــهرهای فردوس و گناباد  

(. فارغ از  .ق29عنوان دروازه خراســـان در خالفت عثمان فتح شـــد )شـــود. طبس بهمنتهی می

در  جغرافیایی پیرامون این ـشهر   ـسالم، عمده اطالعات تاریخی وهای فتح طبس در ـصدر اگزار 

خورد. اصطخری و مقدسی  به چشم می  چهارم قمریدر آثار جغرافیایی ـسده    ،های نخـستینـسده

های فراوان، مجاری آب  های خـشت و گلی، نخلـستاندر این ـسده آن را ـشهری پرجمعیت با خانه

ر این زمان از ناامنی و  اند. به نوشـــته آنان، مردم دروباز و منصـــور در بارو بدون ارا دانســـته

 (.301 :م.1906؛ مقدسی،  232 :م.1927اند )اصطخری،  نان در رنب بودهراهز

فر طوالنی خود پانزده    پنجم قمریدر نیمه قرن   رو که در راه ـس رخـس روز در طبس اقامت  ناـص

کرده و شـر  مبسـوطی درباره آن نوشـته، از صـلح و امنیت حاکم بر طبس سـخن گفته اسـت.  

بن منمد، در این زمان سـبب شـده بود که در آن شـهر قت  و    امیر طبس، گیل یهای  کوشـش

ــرو،  ــرقتی رخ ندهد )ناصـــرخسـ مدتی، ناحیه طبس به ی ی از مراکز    پس از (. 169: 1373سـ

توســو ی ی از امرای ســلجوقی از دائره   مری ق  494فعالیت اســماعیلیان بدل شــد و در ســال  

ــهر طبس در حمله   ــد. ش ــلو آنان خارج ش ــیب ندید و در دوره تس های ایلخانی و  مغوالن آس

زی ایران  های مرک بخـشی از قلمرو ح ومت   ، جنوب خراـسان   تیموری نیز همانند دیگر ـشهرهای 

ــ:    بود. در زمان شاه  ها به طبس یور  آوردند و آن را  ( ازبک. ق 1038- 996عباس صفوی )ح 

 (. 482  : 10ج خانی ی،    ویران ساختند )لباف 

ـــ:  شـــاهاواخـــر دوره صـــفوی و در زمـــان ح مرانـــی نادرر د مـــری،ق  12در ســـده  )ح ـ

ــرب.ق1148-1160 ــه ع ــم می ( طایف ــبس ح  ــر ط ــیبانی ب ــ ش ــان در ع ــد. آن ــاد ربراندن آب

ســاکن بــوده و بــه دامپــروری اشــتغال داشــتند. نادرشــاه در بازگشــت از فــتح هنــد،  1دیهــوک

ــه ســوی خراســان می ــان ب ــه از کرم ــامی ک ــد،هنگ ــم شــده و ســپا آم ــویر گ ــه در ک هیانش ب

 
ح ومت بر طبس بوده اســت  شــیبان پیش از و دو فرســنگی شــهر طبس، من   زندگی اعراب بنی آباد روســتایی در بیســت . عرب 1

 (. 22: 1320،  طبس گلشن ) 
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شــیبانی و جــد ایــن ح ومــت، میرافتخــار، ســاکن عــرب شــدند. رئــیس طایفــه  آبــی مبــتالبی

ــادو، مــواد غــذایی ــادر  ده ــده عرببآب فرســتاد و تــا نزدی ــی اردوگــاه شــاه و آب بــه اردوی ن

ــید ــی کش ــال آب ــن .کان ــردان )از ای ــر وی، علیم ــه پس ــبس را ب ــت ط ــادر ح وم -1146رو، ن

ــدا .ق1164 ــر( اه ــیک ــیبان )د و بن ــن .ق1325-1159ش ــدرت در ای ــه ق ــس اری  ــن پ ( از ای

ــس از علیمردان ــد. پ ــود کردن ــهر را از آن خ ــب مش ــه ترتی ــر  ب ــان، دو پس ــدخان خ یرمنم

ــن.ق1202د. ) ــادری، .ق1235-1204خان )( و میرحسـ ــد )نـ ــم راندنـ ــبس ح ـ ــر طـ ( بـ

ــت(. 59: 1357 ــرف فعالی ــویش را ص ــر خ ــتر عم ــدخان بیش ــان، امیرمنم ــن می ــای در ای ه

ــ  ــینظ ــی، امی ب ســرانجامی کــرد کــه عاقبــت جــانش را هــم در همــین راه از کــف داد )قزوین

 (.1402: 2: ج1367؛ اعتمادالسلطنه،  162: 1367

به رونق و ـش وفایی  ا  طبس را در دوره امارتش  خان بویژه اقدامات عمرانیاقدامات میرحـسن

ار و اـستن امات مناـسب  های اـستو گرد ـشهر حـصاری چهارـضلعی با برج   بر . او چـشمگیری رـساند

ش    میدانی مربع   ، چنین در مدخ  بازار رتاسری نیز در شهر احدا  کرد. هم برآورد و بازاری س 

ــ  انـبارـهای بزرا و حـمام ایـجاد کرد. افزون بر آن، خـیاـبانی عری   اـخت و در اطراف آن، آب سـ

او    (. 482 : 10ج ،  خانی ی ـشد )لباف منتهی می   "باغ گلـشن "احدا  کرد که به باغ زیبایی به نام  

اموال زیادی را وقف مـصارف گوناگون کرد. این    مریق   1234و    1218ی  هادر دو مرحله در ـسال

  (.905: 1388خانی مشهور است )قصابیان،  کنون به موقوفات میرحسنموقوفات ا

 

 مدرسه حاج محمدرفیع و بانی آن  - 4

رهنگ وقف و گـستر  ف ( ـشاهد  .ق1325-1159)ـشیبان  که گذـشت، طبس در زمان بنینانچ

در این شـــهر رونق و تداوم یافت و    ،پس از آن  وقف  گیری اوقاف فراوان بود. این فرهنگ شـــ  

ــاهدی بر این  50:  1398وقفی بودن حدود یک ســوم امالک طبس در حال حاضــر )باقری،   ( ش

در بافت    که  این مدرـسهمدعاـست. مدرـسه حاج منمدرفیع نیز در ـشمار همان اوقاف بوده اـست. 

دهتاریخی و  هر طبس واقع ـش ال    ،در مرکز ـش و پس از  طبس تخریب   مـسیشـ  1357در زلزله ـس

اند  در آنجا اـس ان داـشته  دانـشجوی علوم دینیـسه   مـسیشـ   1352چندی بازـسازی ـشد. در ـسال  
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ریال ـصرف حقوق   8600و رقبات موقوفه نود فنجان آب طبس بوده که درآمد ـساالنه آن معادل  

 (.610: 1352شده است )فاض ،  طالب و مدرس مدرسه می

ت دانش  ال  ( که در معماری بن 78:  1ج   ، 1369)   دوـس   مسـی شـ   1357اهای طبس پیش از زلزله ـس

ای که از زیر فضای سرپوشیده جلوی از کوچه » نویسد:  نظر است، درباره این مدرسه چنین می صاحب 

ای نیز که بر آن، از کوچه توان راه یافت. افزون گذرد، به این مدرســه کوچک می می   1مدرســه دومنار 

توان بدان رـسید. از آنجا روی مـسجد جامع واقع اـست، می تقریباً در روبه   در امتداد ـضلع جنوبی بازار و 

ــه  ــر قمه   ، که در م ان این مدرس ــیده ها را می زن س ــر تراش نجام  در این جا ا  ، اند و کار زخم کردن س

ینیه قمه می  ه با نام حـس ده، این مدرـس ناخته می ها نیز زن ـش ه حاج ـش ت. بنای مدرـس ده اـس رفیع از ـش

های  سـال که برای فعالیت ای اسـت کوچک و کهن بل ه خانه   ، کند ی مدرسـه پیروی نمی طر  معمار 

ت  ده اـس ه وقف ـش ی متداول در یک مدرـس رای بو که در وقف چنان  ، آموزـش دن آن  نامه نیز خانه یا ـس

شده  زدن استفاده می ین مدرسه برای قمه . مشخن نیست که چه مدت زمانی از ا « تصریح شده است 

برای اـس ان خانواده ی ی از طالب علوم دینی اـستفاده    آن گفتنی اـست که در حال حاـضر از   . اما اـست 

 . ( 4و 3،  2)تصویر   شود می 

  نی درباره زندگانی حاجهای فراوان نویســـندگان، اطالع چنداوجو و بررســـیبا وجود جســـت

ن  ای از ابهام قرار دارد. حقیقت آیســت و چهره او در هالهمنمدرفیع، واقف مدرســه در دســت ن

احب ی تاریخ وقف، برخی از واقفان ـص ت که در بررـس ی  اـس یاـس هرت اجتماعی و ـس ب و از ـش منـص

انی از خود بهاند و از اینبرخوردار بوده تهرو، نام و نـش یاری از واقفان مانند  اما    ،اندجا گذاـش نام بـس

ه از توده مردم   درفیع ـک دانمنـم اـن ه ـخ ه و ـب ـــت اسـ ان بزرا منلی تبرـخ الـ  انفوذ و ـم ای ـب علق  ـه

ت. آنچه درباره وی می تند، از میان رفته اـس ت که متن وقفداـش ر اطالعاتی اـس نامه  دانیم، مختـص

و برادر خواجه منمدعلی، از  نقی دیهـش ی  پایه آن، او فرزند علی در اختیار ما گذاـشته اـست و بر

توان دریافت که منمدرفیع  به سفر حب رفته است. به هیچ رو نمی کهاهالی آبادی دیهشک بوده 

 
می ت ـشهر طبس اـست. مدرـسه دومنار مدرـسه کوچ ی اـست که در داخ  حـصار کهن و  . این مدرـسه ی ی از بناهای معروف و با اه 1

کهنی اـست  ت آن، دومنار  ـشهر در ربع گوـشه جنوب غربی حـصار و در جنوب امتداد بازار و ـشمال غربی ارا طبس قرار دارد و عل ت 

 (. 44:  1، ج 1369دوست،  که در دو سوی ایوان ورودی آن قرار دارد )دانش 
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ه یاد ت  بنای کدام اوقاف دیگری را جز مدرـس ده پی ریخته اـس لم می .ـش توان درباره  ولی قدر مـس

ــت. هماو گـفت ـکه ـبا توـجه ـبه وقف ی ی از امالکش، از بزرـگان و توانگران ط چنین  بس بوده اسـ

احتماالً در دوران کهنسالی او تنظیم شده است.  ،ه مورد نظرنامه مدرسشاید بتوان گفت که وقف

ــتن لـقب خواـجه، از ـجایـگاه اجتـماعی و   افزون بر آن، گوـیا برادر واقف خواـجه منـمدعلی، ـبا داشـ

 ای برخوردار بوده است. شاید سیاسی برجسته

 

 نامهمضامین وقف -5

اند و انواع خدمات اجتماعی  شده م می بر حسب احتیاجات اجتماعی هر زمان تنظی   ها عمومًانامه وقف 

نامه مدرسه مورد نظر ما  وقف  (؛ 128: 1351شده است )مصطفوی رجالی،  بینی می متن آنها پیش  در 

که خود    - ست و برای اهداف و خدمات آموزشی  نی به تناسب کارکرد مدارس، از این قاعده مستثنا  نیز  

ها  نامه است. ساختار و اجزای وقف تنظیم شده    - شود  منسوب می   از انواع خدمات اجتماعی موقوفات 

نامه حاضر عبارت است از: نیت  های اندکی با ی دیگر دارند. ساختار وقف بر حسب نوع کاربری، تفاوت 

ترین  در ادامه، مهم ت.  نامه و سجال و هدف واقف، رقبات، مصارف و شرایو، متولی، چگونگی مصرف وقف 

 . گذشت نامه از نظر خواهد  مضامین این وقف 
 

 واقف و انگیزه وقف  -5-1

گذاری  نقی دیهش ی بوده است. او مدرسه را به نام خویش نامواقف، حاج منمدرفیع پسر علی

وقف صالناتی برای حیات اخروی    جا گذاشتن باقیات انگیزه کسب رضایت خداوند و بهو گویا با  

 ه است.  کرد
 

 موارد وقف   -5-2

 نامه مورد مطالعه عبارتند از: فرقبات وقفی این مدرسه به استناد وق 

 ای در بافت تاریخی شهر طبس با چهار اتاق کوچک و بزرا و تمام ملنقات آن؛ خانه ـ1

 ـ دو اتاق دیگر در جنب خانه؛ 2

 گران اصفهانی بوده است؛اره چیتای که در آن زمان در اجـ مغازه3
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به اضافه بیست فنجان  4 از آب قنات طبس  به ـ دویست و بیست فنجان  فنجان دیگر  و ده 

 مه متولی مدرسه؛ الزحعنوان حقهمراه سود اجاره مغازه به

انتقال خاکی که در بیرون مدرسه 5 ـ ساالنه صدوپنجاه مَن غله برای خادم مدرسه و هزینه 

 شود.جمع می
 

 نامهشرایط وقف - 5-3

  شد و سپس، پسر ارویحاج منمدرفیع و پس از   بر عهده شخناداره مدرسه و تولیت آن   -1

ـــجد  خواهد بود.  اوالد ذکور    اگر اوالد ذکور وی از مـیان بروند، متولی وقف امام جـماعت مسـ

ــر   حاجی  جامع طبس خواهد بود. این امام جـماعت در زمان حـیات واقف، مالمنـمدمـهدی پسـ

 .منمدصالح بوده است

ند و هر پرداخت هزینه تنصی  چهار طلبه علوم دینی که باید در من  تنصی  ساکن باش  -2

 .ر استسال دوازده خروار غله میان آنان تقسیم شود و سهم هر یک سه خروا

ــالـیاـنه چـهار خروار غـله ـبه ـیک ـمدرس ـکه آن ـطالـبان علم را تـنت آموز  خویش   - 3 پرداـخت سـ

 . منمد بوده است   الدین رضی ین شخن در زمان حیات واقف، مدرسی به نام موالنا دارد. ا 

ماً باید در جایی غیر از مدرـسه به کودکان  ار غله به معلمی که الزاپرداخت ـسالیانه چهار خرو -1

 .و نوجوانان تدریس کند

برای پدر،  طالب و مدرس مدرسه هر یک روزی یک جزء قرآن را تالوت کنند و از آن اجزاء،   -2

ــود. هم چنین دو  ـمادر و برادر واقف خواـجه منـمدعلی، هرـکدام ـیک جزء در نظر گرفـته شـ

 .شودمعصومان )ع( هدیه می جزء دیگر نیز به

وند -3 فر زیارتی عتبات عالیات یا حب مـشرف ـش ه به ـس ان مدرـس   ،اگر هر یک از طالب یا مدرـس

 .ظایفش را انجام دهدباید کسی را به نیابت از خود در مدرسه بگمارد تا و

عهده وی است و بازسازی مدرسه    بر  ، ت مین ماینتاج مدرسه و بازسازی آن در زمان حیات واقف  -4

 . کسر خواهد شد   نظر گرفته شده،  ی طالب و مدرسان در س از او، از همان مبلغی که برا پ 

بیه به م -5 ال، باید عوارض دیوانی که ـش تفاده از عواید وقف در هر ـس الیات امروزی  پیش از اـس

 است، پرداخت شود. 
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 نامهاطالعات تاریخی وقف -5-4

ده و از جه افزون بر مواردی که در متن وقف  ادی طبس  نامه ذکر ـش ت تاریخ فرهنگی و اقتـص

نامه دربردارنده برخی اطالعات  و پس از آن حائز اهمیت اســت، وقف   مری ق 12در اواخر ســده  

توان به  از آن جمله می   ، شـود سـودمند تاریخی دیگری نیز هسـت که در منابع دیگر یافت نمی 

رد. بر این پایه، گویا  نامه آمده، اشـاره ک در این وقف   که   گر اصـفهانی آنچه درباره جماعت چیت 

گری مشغول  صفهان به طبس مهاجرت کرده و در آنجا به چیت ت از مدتی پیش، از ا این جماع 

ــت، از آن جمله  وقف اند.  بوده  ــادی دیگری نیز هس ــتم  بر اطالعات اجتماعی و اقتص نامه مش

ه ذکر  می  دازه "من تبریزی "توان ـب ای اـن دـه ه ، از واـح اـی ه بر ـپ این    گیری وزن اشــــاره کرد ـک

ــده  وقف  ــت کم در نیمه دوم سـ جهت فراگیری کاربرد این واحد وزنی  قمری به   12نامه، دسـ

ــرق ایران، در طبس نیز به  ــت. کار می حتی در ش چنین از اطالعات مربوط به مدار  هم رفته اس

ــال  می   ، ـناـمه آب در وقف  در هر    مری، ق  1180توان درـیاـفت ـکه آب طبس در زـمان وقف در سـ

از دیگر فواید  اســت. روزه بوده    26تقســیم آب نیز    فنجان بوده و مدار  364  شــبانه روز معادل 

به چـشم  در آن  نام ـشماری از بزرگان طبس از جمله امام جماعت مـسجد جامع  که  آن  نامه وقف 

نامه نام  در ســجالت وقف عنوان شــاهد  به نیز   بزرگان خورد و افزون بر آن، شــمار دیگری از  می 

رادر واقف خواجه ب توان دریافت که  نامه می ـشت، از متن وقف که گذ چنان عالوه به  اند. برده ـشده 

ی  در آن روزگار    نقی دیهـش ی دیهـش ی، فرزند علی   منمدعلی  یاـس اید ـس جایگاه اجتماعی و ـش

 ه است. داشت ای  برجسته 
 

 نگارش سبک و ادب  -5-5

ارز  ادبی  از ،  مانند بـسیاری از اـسناد وقفی ایرانزبان فارـسی،   بهنامه  ـسبک نگار  متن وقف

حمد و ثنا ... و دخ   نظر به عبارات ».  اـسناد دوره خویش اـستبرخوردار و نـشانگر ـسبک نگار  

ــت ــملۀِ و الت نمیدِ« و »مطلب نداش ــی ِ من بَعدِ البس ــلِهِ االص وَ کان مَبدَئُهُ    َقدُقوبِ َ هذا مَعَ اص

جالت وقفکهبنابراین در  « در ـس واد موجودنامه  وقفنامه، ـص ت،اع در ـس ده اـس اما    مدانه حذف ـش

ــ  ـما ـــخه اصـ   ـماـمانو ا  اکرم ) (ـها ـبا ـیاد ـخدا و درود بر پـیامبر  ـناـمهدیگر وقف  نـندگوـیا در نسـ

با نگاه به نثر   شـده اسـت.می  السـالم( و با عبارت »حمد و ثنا ...« یا تنمید آغاز)علیهممعصـوم  
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ناد وقفی، کثرت لغانامه، مهموقف ه ادبی اـس خـص ت و عبارات عربی بویژه آیات و  ترین ن ته و مـش

شـود.  کند. اسـتناد به شـعری از سـعدی نیز در این متن دیده میخودنمایی می  روایات، آشـ ارا

ــ ال گوناگون فع    ــت که هجده مورد از اش ــد، نموده  )نمود، می  "نمودن"گفتنی اس نموده باش

ــد و ...( نیز در متن وقف ــده و در مـقاب ، از انامه بهباشـ و    "کردن"فـعال متـناظر آن،  کار برده شـ

ــورت برخی از لغات مانند  "گردانیدن" ــت. در این متن، ص ــده اس ــتفاده ش ، هر کدام دو بار اس

ــت بخواند، باید    "خواهد خواندمی"و افـعالی مانـند    "نامـچهوقف"و   "هااوطاق" )به معنی الزم اسـ

جای  )بهمنفوظ  یی  چنین اغالط امالنیز شــایســته توجه اســت. هم  "شــده باشــدمی"بخواند( و  

ه  ملنوضمنظوظ(،   ه  ـمذبورهـجای ملنوظ(،  )ـب ه  ـحاجیـجای مزبوره( و  )ـب تواـند ـجای ـحاج( می)ـب

ان دهنده بی د، چناننـش اخ متن یا دانش اندک او باـش تنـس واد در اـس تفاده از  دقتی کاتب ـس که اـس

   دانی وی ح ایت دارد.جای االرضون( از ضعف عربی)به  "االرضین"

 

 نامه متن وقف  -6

نامه،  « در ســجالت وقف الســوادُ مطاِبقل ِلَ صــِلهِ االصــی ِ بَعَد المقابلۀ مانند » در این متن، از عباراتی  

در سال   نامه . اص  وقف نامه است سواد یا رونوشتی از اص  وقف  ، در اختیار ما   توان دریافت که متن می 

ا کاغذ اصــ  ســند بر م   ندازه و نوع این پایه، ا   تنظیم و به نگار  درآمده بوده اســت. بر   مری ق   1180

متر اـست. رنگ آن نخودی و از ـسانتی  20× 40پوـشیده اـست. با وجود این، ابعاد کاغذ ـسواد آن تقریباً  

تفاده در امور دیوانی این دوران اـست. متن وقف  یاه  جنس کاغذهای معمولی مورد اـس نامه با مرکب ـس

ر بیشتر مواضع  تقریباً د   آن  چنین متن است. هم و خو نستعلیق نوشته شده و ک  کاغذ را دربرگرفته  

اند و در میان ایـشان، ابن  ه نفر از ـشهود نام برده ـشده بدون حاـشیه اـست. در حاـشیه راـست ـسجالت ُن

ها از آن   نیمی  خورد که هر به چشـم می جا شـش ُماکبر خوری دو بار ذکر شـده اسـت. در این مالعلی 

مه بخش کوچ ی از حاـشیه  نا ذ وقف دیدگی و پارگی کاغ ـسیب اند. تنها آ مربع ـش    نیم دیگر بیـضی و  

ند وقف  ت. ـس ت. در ادامه، متن وقف چپ آن اـس فنه اـس تم  بر یک ـص جالت آن مـش نامه و  نامه و ـس

کد تفـصیلی    و  م 41نامه با مـشخـصات ـشماره کالـسه پرونده تـصویر آن از نظر خواهد گذـشت. این وقف 

 . شود خیریه شهرستان طبس نگهداری می در اداره اوقاف و امور  10124451000000
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 هدف و انگیزه وقف -6-1

بنابراین، چون حضرت نجابت و رفعت و نامه آمده: »در مورد هدف و انگیزه واقف در این وقف

النرمینِ    ، حاج 4دستگاهعَوالی  3و مُوالی   2و م رمت  ، توفیق و ت یید آثار عزت1پناهعزت و معالی

رَحِمَهُ    -   7نقی دیهش ی جایگاه، حاجی علیمرحمت و رضوان  6یع، خلفِمنمدرف   ، حاجی 5الشریفین 

باقٍ«  8از هاتفِ غیب، مشنونِ   -اهلل   عِندَاهللِ  ما  وَ  یَنَفدُ  به زبان حال   9»ما عِندَکُم  استماع کرده 

مُ المَوتُو  احدَ کُ گفت قوله تعالی: »یا ایُّها ال ذینَ آمَنوا ... اَنِفُقوا مِم ا رَزَقناکُم مِن قب  أن بی تیَ می

الصَّالِنِینَ«  مِنَ  وَأَکُنْ  َف َصَّدَّقَ  َقرِیبٍ  أَجَ ٍ  إِلَى  أَخَّرْتَنِی  لَوْلَا  اَطیَب   10َفیُقولَ رَبِّ   11خواست که از 

 مال خود از آنچه باز پس خواهد گذاشت، قدری از پیش فرستد. فرموده:

 12کس نیارد ز پس، تو پیش فرست  برا عیشی به گور خویش فرست

و برخـــوردار  13هـــای دنیـــا بـــه عــزت و دولـــت مُتَمَتَّـــعچنـــان کـــه از نعمــتتــا هـــم

ــ  ــیب اَکمَ ــه نص ــات، ب ــ  درج ــات و نی ــیم جن  ــه نع ــز ب ــرت نی ــت، در آخ ــ ِّ 14اس  15و حَ

 
نامه دهخدا و  نامه از لغت های دـشوار وقف ت برای توـضیح لغ )   به معنی بزرگی قدر و مرتبه اـست اـست و معاله    "معاله "مع ج . معالی  1

 . ( شود در موارد بعدی خودداری می   معین استفاده شده و به جهت اختصار از ذکر ارجاعات آنها   فارسی   فرهنگ 

 مردی . جوان 2

 . دوستدار 3

 نی بلند. در اص : موالی دستگاه به مع   است،  . عوالی جمع عالی 4

 . حرم م ه و مدینه 5

 . فرزند شایسته 6

 . دیهشک دهی است از دهستان مزی بخش طبس 7

 . مضمون 8

 شود و آنچه نزد خداست، ماندگار است. : آنچه نزد شماست، تمام مى 96 آیه   نن ، سوره  .  9

... از آنچه روزى ـشما    جز واو اول آیه(: اى کـسانى که ایمان آوردید )به   10ک  آیه    و تقریبًا  9بخـشی از ابتدای آیه  ـسوره منافقون،  .  10

اندازی تا ـصدقه  خیر نمی   بگوید پروردگارا مرا مرا اندکی به ت   که ی ى از ـشما را مرا فرا رـسد و پیش از آن   ، ایم انفاق کنید گردانیده 

 دهم و از نی وکاران باشم. 

 ترین پاک   . 11

 . دیباچه گلستان سعدی 12

 ند م . بهره 13

 تر . تمام 14

 . بهره 15
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گــردد. کَمــا قــالَ اهللُ تعــالی و تقــد سَ: »لَهُــم مایشــاءونَ  3و ملنــوظ 2منظــوظ 1اَوَفــر

ــم« ــدَ رب هـ ــبس 4عِنـ ــود و حـ ــف نمـ ــذا وقـ ــد گردان لهـ ــهُ -یـ ــ َ اهللُ مِنـ ــت  - 5تقب ـ در حالـ

ــر ــدم حج ــال و ع ــوال و افع ــزوم اق ــس و ل ــنت نف ــاً 6ص ــ  طائع ــراه، بَ ــر و اک ــاً  7و جب راغب

 ...  8اضیهمختاراً از خالن مال خود خالصاً مخلصاً لوجه اهلل و طلباً لمر
 

 رقبات -2- 6

  11به طبس گیل ی شهرستان که اندروِن حصارِ قص   10واقع در بطن   9همگی و تمامی یک باب سرای 

بزرا و    14شمالی و موازی چهار خانه   13مشتم  بر یک ُصفَّه   12قریب به دروازه بازار مشهور   . است 

 و هوا و    16و مدخ    15کوچک ُمَسقَّف با جمیع ملنقات و منضمات شرعیه و عرفیه از َمَمر 

همگی    19سی ما   . چه اه  ِخبَرت از آن دانند و شمرند   و هر   18و مغالیق   17فضا و ابواب و جدار و مفاتیح 

 
 . بیشتر 1

 . اص : منفوظ  2

 . اص : ملنوض 3

 : آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت. 22 آیه   شوری، سوره  .  4

 . خدا از او بپذیرد. 5

 . منع کردن، بازداشتن 6

 . فرمانبردار 7

 برای رضای خدا جمع مرضی ،  .  8

 . خانه، بنای عالی 9

 . درون، میان 10

ده  جا . از آن 11 هر در برخی از متون خاندان امیرگیل ی بر طبس ح م می   مری ق  7- 5های  که در ـس با نام طبس   نیز  راندند، از این ـش

 گیل ی یاد شده است. 

ــال  12 ــرقی  در منتهی  1357. بازار طبس قب  از زلزله س غربی داخ  حصــار طبس قرار داشــت. این بازار    - الیه مشــرق خیابان ش

 . ( 186: 1385)امینی،  است  بیشتری برخوردار بوده  رسید در گذشته از وسعت  ی و به نظر م  سرپوشیده بود 

 دار . خانه تابستانی سقف 13

 . اتاق 14

 . راه 15

 . من  ورود 16

 مفتا ، کلیدها  مع . ج 17

 مغالق، کلیددان  مع . ج 18

 . خاص ه 19



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 20

 

که سرای مذکور  به جهت این   1به و تمامی صنن که واقع است در درب سرای مذکور و غیره و مایتعل ق 

االلقاب و شرط  من  تعلیم و تعلم باشد و مسم ی گردانید به مدرسه حاجی منمدرفیع، واقِف سابق 

پنب نفر که از جمله آنها    - اهلل علیه  صلوات   - االمر  الی ظهور حضرت صاحب   2تنریر   دارد که از حال 

در من  تدریس ساکن و به تعلیم و تعلم مشغول    ، ی ی فاض  و چهار نفر طلبه علوم دینیه باشند 

 باشند و از آن جمله، ی ی مدرس و چهار نفر ُمِتَعلِّم باشند. 

قَّف که واقع اسـ  ت در جنب سـرای مذکور و همگی و تمامی یک باب دکان  و ایضـاً دو خانه ُمسـَ

 4باشــند، نیز داخ  موقوفجا ســاکن می ســاز اصــفهانی در آن که حال، جماعت چیت   3ی گر چیت 

ت و همگی و تمامی موازی مجاری  فیه   5اـس ربیه َنـص ت فنجان میاه شـُ ت و بیـس مه و   6دویـس از چـش

َقَنوات قـصبه طبس گیلک که مدار آن میانه ـشرکاء بر بیـست و ـشش ـشبانه روز جاری و دائر اـست 

 وقف نمود.  7بر مدرسه مزبوره   ، سیصد و شصت و چهار فنجان است و هر شبانه روز بر 
 

 نامهمصارف و شرایط وقف - 6-3

که را تعیین نماید،    هر  9الیه معز ی  و بعد متولی  8النیوة به خود مفو ض و تولیت آن را مادام...  

ان  مختار خواهد بود و شرط نمود واقف مشارالیه که حاص  و منافع میاه مزبوره و یک باب دک

گری بعد از وضع وجوهات و عوارضات دیوانی به هر اسم و رسم که باشد، هر ساله مقدار  چیت

از قرار هر نفری سه خروار  ،نموده باشندتسلیم چهار نفر متعل م می 11غله مناصفه 10دوازده خَروار

 
 . آنچه بدان تعلق دارد 1

 نامه . از زمان نگار  وقف 2

 های گوناگون است.  ای رنگ پارچه نخی نازک و گلدار دار  ، . چیت 3

 . مل ی که در راه خدا وقف شده 4

 . جمع مجرا به معنی من   جریان آب 5

 ( "نصف "پر )معلوف، ذی  پر، قربۀ َنـصَفی: مشک نیم . إناء َنصفان: ظرف نیم 6

 . اص : مذبوره 7

 . واگذار شده 8

 . مشارالیه 9

 . واحدی است برای وزن 10

 دو بخش کردن .  11
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خروار  به وزن تبریز باشد و مقدار چهار    1به وزن سنِگ کهنه قصبه مزبوره که ی صد و پنجاه مَن 

نموده باشد و ایضاً مقدار چهار  مدرس خواهد بود که به تعلیم چهار نفر متعلم قیام می  2وظیفه 

تسلیم یک نفر معلم خواهند نمود که به تعلیم اطفال مسلمانان مشغول باشد    خروار غله مناصفه

 که معلم مزبور در بیرون مدرسه به تعلیم اطفال مشغول باشد. به شرط آن

و تعمیرات مدرسه و ملنقات آن، که من     3النیوة اخراجات شرط نمود که مادام شارالیه  و واقف م ...  

ود و بعدالموت هرگاه مدرسه و متعلقات آن منتاج به تعمیر  تدریس است در عهده خودم خواهد ب 

 . از وظیفه مدرس و معلم و متعلم خرج تعمیر خواهد نمود   4متولی مدرسه بالنسبه   ، باشد 

واقف...   ایضاً  نمود که ماداممشارالیه شر  و  به غیر  ط  نفر ساکنین مدرسه  متولی، پنب  النیوةِ 

 نموده باشند. تالوت میمدرس، هر کدام هر یوم یک جزو قرآن 

خود از قرار وظیفه خود هر کدام    5مابینِ اگر چنانچه میاه مذکور را مدرس و معلم و متعلم فی

و   6دیوانی آن را میانه خود موافق حِصِّه  متصرف شوند، خوب خواهد بود و وجوهات و عوارضات

 تقسیم خواهند نمود.   7رَسَد 

النیوة خود، وجوهات و عوارضات دیوانی به هر اسم و دامو واقف مشارالیه شرط نمود که ما...  

 نموده باشند.رسم که بر میاه مزبوره حواله شود، خود بپرداختو می
 

 شرایط مدرس و دانشجویان -4- 6

ــ  ــ ـدر مـ ــ ـیو مـــدرس و دانشارـورد شـ ــ ویان در ایـــن وقفـجـ ــ ـنامـ و ... ده اســـت: »ـه آمـ

ــ  ـــدرسِ مدرسـم ــ ـ ـــنم 8ورهـه مزب ــالیـ ــ ود ع ــ ـحض ــ عـرتِ رفی ــهو 9طینــتتِ قدســیـمنزل ، بب

 
 زن برابر با سه کیلوگرم . واحدی برای و 1

 . مقرری 2

 مخارج   . 3

 طور نسبی و به تناسب . به 4

 . در میان خود 5

 . بهره، نصیب 6

 . بهره، سهم مالیاتی 7

 . اص : مذبوره 8

 سرشت . پاک 9
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ــادت ــت 1اف اف 2و افاض ــ  ــاه، کش ــارف آگ ــایق و مع ــتگاه حق ــعُ 3دس ــایق، مَجمَ  4مشــ الت النق

التِ  5رموزِ الــد قایق، ر مَُفضــَّ و   8المتقــدمین و المتــ خرین، النِبــرُ المُــدَِق ق  7کــالمِ افاضــ ِ  6مفســ 

 12النـــرمینِ الشــریفینِ، کهـــفُ 11، حــاج 10المنق ــق، موالنـــا االفضــ ُ االَمجَـــدُ 9الن ـــِنریرُ

ــی ــا رض ــاج، موالن ــدینالنج ــد را  ال ــته -منم ــه و إفاض ــامُ إفادت ــدَّ 13الزال ای ــامَ  14وَ مَ اهللُ ای 

ــهِ علــی مفــارق  - 16و آلهمــا المنمــودوعــود بنــق منمــد و علــی الط لبــۀ الــی یــوم الم 15بَرَکَتِ

ــادام ــه م ــوةک ــند و  17النی ــذکوره مشــغول باش ــه م ــه در مدرس ــین و طلب ــدریس متعلم ــه ت ب

 ،خوانــده باشــندتالوتی که شرط شده که پنب نفــر مزبــور هــر یــک هــر یــوم بیــکو جــزو مــی

یــک جــزو بــه جهــت اخِ  یک جزو بــه جهــت أب واقــف و یــک جــزو بــه جهــت والــده واقــف و

ــ  ــو خواجــه منمــدعلی وواق ــادام ف و ه ــر م ــزء دیگ ــت حضــرات دو ج ــه جه ــف ب ــوة واق النی

مواتُ و درجــات ائمــه معصــومین صــلواتعالی اهلل و المالئ ــۀ و النــاس اجمعــین مادامــت الســ 

 
 . سود رساندن 1

 ی  رساندن . ف 2

 . بسیار کشف کننده 3

 . من  گردآمدن 4

 امور پوشیده و لطیف . رمز و رازهای  5

 ده . برتری داده ش 6

 . دانشمندان 7

 . کار دقیق کننده 8

 . دانا، عاق  9

 . بزرگوارتر 10

 . اص : حاجی 11

 . پناه 12

 او همیشه برقرار باد   سود رساندن ایام تدریس و  .  13

 . طوالنی کردن 14

 ( "فرق ". جمِع َمـفَرق و َمـفِرق: فرق موی سر )معلوف، ذی  15

 . ستوده 16

 . تا زمانی که عمر باقی باشد. 17
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و بعد از فــوت واقــف بــه جهــت واقــف خواهــد بــود و بیســت فنجــان کــه   خواهد بود  1االرضین

مــتعلم هــر کــدام پــنب فنجــان قســمت  چهــار نفــراســت بــر   2یســت فنجــان میــاهزیاده بــر دو

کــه جمیعــاً پــنب جــزو در یــومی قرائــت  3خواهــد خوانــدخواهــد شــد و یــک جــزو معلــم مــی

 .«شده باشدمی
 

 متولی وقف  -6-5

مات آن مادام...   ه و ملنقات و منـض واقف تعلق به واقف و   هالنیوو تولیت میاه مذکوره و مدرـس

ــدِ اکبر و همچن ــ ٍ ما تناکنوا و   4ین به اوالد ذکور بطناً بَعدَ بَطنٍبعد به وَلَدِ ارش ــالً بَعدَ نَس و نس

کسـی که در مسـجدِ جامعِ قصـبه طبس به امر امامت  ،و العیاذُ باهلل اگر منقرض شـوند 5تناسـلوا

ــد، مَُفوَّضقـیام می ـها خواه ـبه معلمی و خواه و از جمـله اوـطاق  و مرجوع خواـهد بود  6نموده ـباشـ

ــ  ــیـلت و افادتمتعلمی، اگر کسـ ــد از اوالد ذکور فضـ   مالمنـمدمـهدی، خَلَفِ حاجی   7پـناهی باشـ

   8اند اذا کانوا علی طریقۀ اجدادهم.منمدصالح، از دیگران اولی
 

 چگونگی مصرف وقف  -6-6

مختارند که تا وقت    ،ات نمایندهر کدام از شــش نفر ســاکنین مدرســه اگر اراده عتبات عالی

ــر عـم  خود رمراجـعت ـنائبی ـبه جـهت خود تعیی وـند و  ن و بـعد از مراجـعت، او را مرخن و ـبه سـ

نمایند بعد از رفتن، شـخصـی دیگر به عم     -  9زادَهُ اهللُ شـرفاً و تعظیماً  -اگر اراده کعبه معظ مه  

 
به    "اجمعین "و    "معـصومین "با    "االرـضین "وزن بودن  از جهت هم   نویـسنده یا ناـسخ ـصنیح اـست و    "األرـضون "ننوی،  . برپایه قواعد  1

 چنین خبطی دچار شده است. 

 ها . آب 2

 . باید بخواند 3

 . نس  به نس  4

 . کنند اند و تبلیغ می . آنچه آنها تال  کرده 5

 . سپرده شده 6

 رسانندگان  . پناه سود 7

 . بر طریقه اجدادشان باشند . تا زمانی که 8

 . . خداوند عزت و جالل آن را افزایش دهد 9
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 نخواهد بود.  1جا مُجزیایشان مشغول خواهد بود و نائب آن

به مزبوره بر دویسـت و بیسـت  واقفِ مشـارالیه فوق، موازی سـی فنجان میاهِ قصـ   2ثانی، النال

نمودند که از جمله ســـی فنجان میاه، بیســـت فنجان به جهت   3مســـتزاد  فنجان به میاه واقف

ــاـید ـبه احق  ــت ـکه خرج خود نموده، چـنانـچه ـباـید و شـ مر الت ولـیه و تعلق ـبه متولی خواـهد داشـ

و مـنافع    5 ه دیگر و ـمداخـ ده فنـجان مـیا  4االـجارهـبه قـیام و اـقدام نـماـید و از ـبدلتولـیت و ـمایتعلق

شـده،    6اند که در فوق قلمیگری که حال جماعت اصـفهانی در آنجا سـاکنیک باب دکان چیت

لیم یک نفر نموده که به امر   هر فه تـس د و پنجاه مَن غَله مناـص اله مقدار ی ـص ه  ـس خدمت مدرـس

اب اخواـن دلـن افعو و اگر از ـب ات و مـن ــع وجوـه د از وضـ اه بـع ان مـی اره ده فنـج ان    االـج اب دـک ک ـب ـی

د، بعد از وـضع یک ـصد و بچیت افه باـش انباری که در  و اجرت خادم و خاکناخواناگری چیزی اـض

ه و بیرون م تب ودبیرون مدرـس ه   ،خانه جمع ـش و  در نزد متولی حبس خواهد بود که اگر مدرـس

 خریده شود.   ،ها منتاج به فرشی باشداوطاق

 7لسنۀ ثمانین و مائۀٍ بعدَ االلفِ.  تنریراً بتاریخ هفتم شهر رمضان المبارک، 
 

 8هاسجل  -7- 6

 10فیه لَدَیَّ  9ـ َقدصَحَّ ما زُبِرَ

 الدین  مالمنمد بن حاجی رضی 12العَبدُ المُسیءُ  11حَرَّرَهُ

 
 تواند برای همیشه جانشین شخن شود. یعنی نائب نمی   ، ( "جزی، أجزی ". جانشین )معلوف، ذی  1

 . در حال حاضر 2

 . زیاد 3

 . کمک هزینه اجاره 4

 . درآمد بویژه درآمد فرعی و جانبی 5

 . نوشته 6

 ال هزار و صد و هشتاد پس از هجرت نوشته شد. . در تاریخ هفت رمضان س 7

 ها و ت ییدها ها: تصدیق . سج  کردن، تصدیق کردن . سج  کردن: ت یید  8

 . آنچه در باال آمده است.  9

 . آنچه در باال نوشته شد، صنیح است.  10

 . نوشت آن را 11

 . گناه ار 12
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 مرحوم آخوند 1من  شهادت 

 که«  این وَ کان مَبدَئُهُ »بنابر 4و الت نمیدِ  3من بَعدِ البسملۀِ   2ـ َقدُقوبِ َ هذا مَعَ اصلِهِ االصی ِ 

 5عندی حَرَّرَه

 6العَبدُ االََق ُّ 

 مُهر الر اجی منمدابراهیم حسینی 

   8مطابِقل لِ َصلِهِ االصی ِ بعَدَ المقابلۀِ 7ـ الس وادُ 

 نقی حَرَّرَهُ ابن مرحوم میرزاعلی

 مُهر منمد حسینی 

  11بنضوری 10المَسطوُرِ  9ـ وََقعَ صیغۀُ الوَقفِ عَلی النَّهبِ 

 عبدالوهاب  حَرَّرَهُ العَبدُ 

 من  شهادت مرحوم آخوند مالعَبدُالوهاب 

   12ـ الس وادُ مطابِقل لِاَصلِهِ االصی ِ بعد المقابلۀ

 اکبر خوری العبد ابن مالعلی 

 مُهر ادرکنی یا منمد  

 

 
 . گواهی 1

 . با اص  آن مطابق است. 2

 اهلل . گفتن بسم 3

 دن . ستایش کر 4

 . آن را نزد من نوشت. 5
 . بنده کمترین 6

 . رونوشت 7

 های یک متن با ی دیگر ردن نسخه . مقایسه ک 8

 . رو  9

 . نوشته شده 10

 . صیغه وقف بر رو  نوشته شده در حضور من نوشته شد. 11

 . پس از تطبیق دادن رونوشت برابر اص  بود. 12
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 1ـ الش اهد عَلی ما زُبِرَ فی هذِهِ الوَرََقۀِ 

 منمد بن مالعبداهلل  2العَبدُ االََق ُّ 

 سلطان   مالمنمد مالعبداهلل علیمن  شهادت مرحوم آخوند 

شود  منش  بطالن نمی  4اهُ اهلل علیه و جعلناه فدوقف تا زمان ظهور قائم سالم  3اهلل، تندید ـ بسم

   5و بیع به جهت تندید، فاسد است و اهلل یَعلَم حَد هُ

 حمزه   مُهر العبد المذنب، منمد بن

 بعد از مطابقت کردن  6اصله  طابق است بااین سواد م "بنابراین"ـ معلوم بوده باشد که از لف  

 منمدحسین ابن عبداهلل النسینی   7المذنب 

 ایضاً العبد حسین بن عبداهلل 8ـ حمد و ثنا ... بناخواناو و دخ  مطلب نداشت 

نامچه چون هر یک من  صـنیح و آن  ـــــ وقف مسـطور صـنیح و شـروط مندرجه در وقف 

  شود، ر امام )ع( که از آن عدم ت یید مفهوم می منافاتی با صنت وقف ندارد و تندید زمان ظهو 

لیم موجب ح م به رجوع به حبس  پس تا آن زمان عم  به آن الزم اـست.   ، اـست   9بر فرض تـس

  10چه بخواهد چنان خواهد شــد. مبایعه   بعد از ظهور، خود اعلم به اح ام جَد خود اســت. هر 

  ،نامچه واگذارند مزبور در وقف   میاهِ موقوفه منبوســه مزبوره البته باط  اســت. باید به مصــرف 

 واهللُ العالِم.  

 
 . شاهد آنچه در باالی این برگه نوشته شد. 1

 . کمترین 2

 . مندود ساختن وقف 3

 . مرا فدای او گردان 4

 داند. می . خدا اندازه آن را 5

 . اص  آن 6

 . گناه ار 7

م می . یعنی آن بخش از ابتدای وقف 8 ند به چـش من حمد و ثنای الهی بوده و در اـص  ـس ای  خورد، حاوی ن ته و فائده نامه که متـض

 نبوده و از همین رو، حذف شده است. 

 . وقف 9

   کردن . خرید و فرو 10
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 اسمعی  حسینی  1مُهر عبده الر اجی 

 که سابق آن حمد و ثنای الهی است موافق است تا تاریخ   "بنابراینی"که از لف  ـ توضیناً آن

 اکبر خوری ابن مالعلی

 منمد   مُهر ادرکنی یا

 

 نتیجه 

ح ومت   دوره  )ح ـ:  ادر  خان  عرب   (.ق1235-1204میرحسن  امرای  و    از  طبس  شیبانی 

های عمرانی و فرهنگی وی، امالک وقفی در این شهر رشد و گستر  چشمگیری یافت سیاست

با اوقاف فراوان خود او آغاز شد و   وقف،  پسند تبدی  شد. این فرهنگ خا   و  و به فرهنگی عام

( پی گرفته  ق.1312ـ1268ویژه عمادالملک اول )ح ـ: حدود  شیبان بوسیله دیگر حاکمان بنیبه

شد. در همین زمان و در چنین فضای فرهنگی، مالمنمدرفیع با هدف تربیت طالب علوم دینی  

ین خانه با تغییر کاربری از آن پس  عنوان مدرسه استفاده شود. اخانه خود را وقف کرد تا از آن به

 به نام مدرسه مالمنمدرفیع خوانده شد.

نیس  اطالع چندانی درباره زندگانی حاج او در  منمدرفیع واقف مدرسه، در دست  ت و چهره 

نقی دیهش ی و برادر خواجه فرزند علی  یونامه،  ، اما بر اساس متن وقفای از ابهام قرار داردهاله

اهال  از  بوده  منمدعلی،  آبادی دیهشک  از    که ی  ی ی  وقف  به  توجه  با  است.  رفته  به سفر حب 

نظر میامالکش،   اوبه  و    رسد  بزرگان  نامه وقفاحتماالً  چنین  بوده است. همتوانگران طبس  از 

گذاری  او مدرسه را به نام خویش نام  در دوران کهنسالی او تنظیم شده است.  ، مدرسه مورد نظر

وقف صالناتی برای حیات اخروی    جا گذاشتن باقیات رضایت خداوند و بهانگیزه کسب  و گویا با  

   ه است.کرد

ــنامه  وقف ــناس ــده و در آن اطالعنامه در حقیقت ش اتی درباره واقف، موارد،  وقف منســوب ش

اهدان آن درج می رایو وقف و ـش ارف و ـش واد وقفمـص ود. ـس ه  ـش   مالمنمدرفیع علمیه  نامه مدرـس

ــواد و ـبازخوانی متن آن می  ـجا ـماـندهـتا امروز ـبه  طبس ــت. ـبا نظر ـبه این سـ توان درـیاـفت ـکه  اسـ

 
 . امیدوار 1
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نای این مدرســه در بافت تاریخی طبس  یداری بســبب پا  ،نظر واقف  تداوم عم  به شــرایو مورد

عبارت دیگر، سنت وقف و اجرای آن سبب حف ، نگهداری و پایداری این مدرسه و  بوده اـست. به

 بنای آن بوده است.

متضمنوقف اجتماعییسیاساطالعات    نامه  در  ،  و  اندک  اقتصادی  حال،  و    اطالعات   عین 

توان به چگونگی  است و از آن جمله، می  مری ق   12ارزشمندی درباره طبس در نیمه دوم سده  

این   نام برخی از بزرگان در طبس و    "من تبریزی "استفاده از  تقسیم آب و مقدار و زمان مدار آن،  

و وجود    از جمله، امام مسجد جامع عنوان شاهد(  نامه بهالت وقف)مذکور در سج در آن زمان    شهر

توان دریافت که نامه میچنین از متن وقفهمرد. ای اصفهانی در بازار این شهر اشاره کهگرچیت

جایگاه اجتماعی  در آن روزگار،    نقی دیهش یدیهش ی فرزند علی  برادر واقف، خواجه منمدعلی

  ه است.داشت ای و شاید سیاسی برجسته
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 منابع 

 . قرآن کریم -

علی   لقم: آ  .زادهترجمه صادق حسن  .العقولتنف  .(1382شعبه حرانی، حسن بن علی )  ابن -

 علیهم السالم.

طبس،   - شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  پرونده  اداره  کالسه  تفصیلی    ، م41شماره  کد 

10124451000000.   

خان بر کالبد شهری کرمان با ت یه بر اسناد  ثیر موقوفات گنجعلی   ت "  . ( 1393احمدی، نزهت )  -

 . 55- 31  زمستان(: )   23  ، سال هفتم،   مطالعات تاریخ اسالم   . "خان های گنجعلی نامه وقف 

-  ( منمد  بن  ابراهیم  الممالک   .(م.1927اصطخری،  تنقیق  مسالک  سه ،  بن  احمد    .ابوزید 

 بیروت: دارصادر. 

تصنیح منمداسماعی  رضوانی.    تاریخ منتظم ناصری.(.  1367اعتمادالسلطنه، منمدحسن ) -

 تهران: دنیای کتاب.

منمدحسن الهی  - عارف زاده،  رضا؛  عدالتی،  ابوالقاسم  ؛  بشرویه "  . ( 1394) نژاد،  از    ، موقوفات  پرتوی 

 . 28- 7  )تابستان(:   36پیاپی  ،  4  ،   6، دوره  اجتماعی خراسان مطالعات فرهنگی ـ    . "باورهای دینی 

 نی ورو . :یزد .جغرافیای تاریخی طبس .(1385امینی، منمود ) -

  مه نابیست وقف  ."خان طبسینامه امیرمنمدحسن وقف"  .(1388و دیگران )  ،، رضانژادانزابی -

 .255-232 :های اسالمیبنیاد پژوهش، ، مشهد: آستان قدس رضویاز خراسان

، سال بیست و  پژوهیتاریخ  ."شناسی پژوهی؛ پیشینه و آسیبطبس "  .(1398باقری، منمد ) -

 . 57-39 )تابستان(:  77 ی م،  

 . تهران: ارشد.شر  جامع حقوق مدنی(. 1398بیات، فرهاد ) -

- ( تاریخی وقفیک  ".  (1391حسینی، سیدمنسن  دو مسجد  از  مطالعات    . "نامه  پژوهشنامه 

 .229-223 )زمستان(: 1 ، سال اول،  آرشیویاسنادی و 

 .تهران: سرو  .1، ج طبس شهری که بود  .(1369دوست، یعقوب )دانش -

 .27-14 )بهار(:  45   ،وقف میرا  جاودان ."وقف در قرآن". (1383رحیمی، مرتضی ) -
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صفویه با  موقعیت اجتماعی واقفان در عصر  "  .(1392، سعیداف )؛ عبدالقهارمهنازفر،  رحیمی -

 .  70-41 )پاییز(:  12 ، سال چهارم،  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ."نامه استناد به وقف

و امور خیریه استان    تهران: اداره ک  اوقاف  . تاریخچه وقف در اسالم.  (1343)  اکبر شهابی، علی -

 . تهران

 تهران: فرهنگستان هنر.، دفتر اول. اسناد معماری ایران(. 1388)الن مایی، عمادالدین شیخ -

 .22-21 :51 ، سال اول،  اطالعات هفتگی  .(1320)  طبس گلشن -

 . 610-609 :117 ،  وحید . "مدارس قدیم طبس" .(1352فاض ، منمود ) -

- ( جواد  نگاه"(.  1398فتنایی،  زنده  در  وقف  نهاد  در  کارکرد  معارف شیعی  ترویب  و  داشتن 

برگزیده همایش ملی تاریخ منلی ایران با ت کید بر  مجموعه مقاالت  . در:  "ستان طبس شهر

 . 85-71به کوشش منمد باقری. مشهد: کتیبه میرا  شیعه:  تاریخ منلی طبس.

تصنیح مریم میراحمدی. تهران: مؤسسه مطالعات    فوائدالصفویه.(.  1367قزوینی، ابوالنسن ) -

 و تنقیقات فرهنگی. 

شیبان؛ ح مرانان تون و  ب و شجره بنینسنگاهی به سلسله"  .(1388ضا )قصابیان، منمدر  -

 . 908-903 )زمستان(: 6 ، سال دوم،  پیام بهارستان  ."طبس

 .  482-481: 10، جالمعارف تشیعهدایر ."طبس " .( 1390) خانی ی، رجبعلی  لباف -

 همدان: همسفر.   .فرهنگ لغات و اصطالحات وقف. (1388منمدی، جلی  ) -

 نا.  بی :جابی .وقف در ایران .(1351، مینودخت )رجالی مصطفوی -

  . االقالیم   ه معرف   التقاسیم فی حسن  ا .   ( 1906)   بن احمدالبنا   منمد   ابوعبداهلل الدین  شمس   مقدسی، -

 بغداد: بری . 

 . 63- 54  : 186،   هنر و مردم   . "ها و آثار تاریخی تاریخ طبس؛ سفرنامه "  . ( 1357نادری، بقراط )  -

ابوم  - ) ناصرخسرو،  مروزی   . ( 1373عین  قبادیانی  ناصرخسرو  ح یم  منمد  به   . سفرنامه  کوشش 

   تهران: زوار.   . دبیرسیاقی 

  : 4ج    ، دفتر اسناد   . "مسجد و موقوفات ابومنمد در طبس   ه نام معرفی وقف "  . ( 1387نقدی، رضا )  -

309 -334 . 
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-  

 نامه مدرسه حاج منمدرفیعسواد وقف (1تصویر
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 سردر ورودی مدرسه  (2تصویر

 

 

 
 

 نمایی از بیرون مدرسه (3تصویر
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 نمایی از داخ  مدرسه (4تصویر

 

  




