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چکیده
وقف ،ســـنت دیرپا و زنده اســـالمی ،از دیروز تا امروز با انگیزههای مختلف در ســـرزمینهای
اسـالمی و بویژه ایران رواج داشـته اسـت .سـابقه وقف در ایران دوره اسـالمی به سـدههای نخسـتین
هجری باز میگردد و غالباً به وقف مســتغالت برای دو نهاد دینی و آموزشــی مســجد و مدرســه
اختصـا

داشـته اسـت .در نیمه دوم سـده  12قمری حاج منمدرفیع پسـر علینقی دیهشـ ی

بنای مدرسـهای را در شـهر طبس پی ریخت و آن را وقف آموز

علوم دینی سـاخت .هدف مقاله

پیشرو ،بازخوانی وقفنامه و بررسـی منتوا و دسـتیابی به اطالعات متنوع مندرج در آن اسـت و
برای نی به این مقصـود از رو

توصـیفی -تنلیلی بهره میبرد .بررسـی وقفنامه ،باور راسـخ بانی

مدرسـه به آموزههای شـیعی را نشـان داده و اطالعاتی دسـت اول و سـودمند از طبس در زمان
وقف ،چگونگی اداره مدرسـه ،متولی و شـرایو اسـتفاده از وقف را در اختیار خواننده قرار میدهد.
بر پایه آنچه در وقفنامه آمده ،تولیت این مدرسـه به عهده بانی و پس از وی ،پسـر ارشـد و آنگاه
اوالد ذکور از نس ـ وی گذاشــته شــده اســت .اگر اوالد ذکور نیز از میان بروند ،متولی وقف امام
جمعۀ طبس خواهد بود .از جمله اطالعات سـودمند تاریخی متن وقفنامه در روزگار شـ
 .1دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه تاریخ و تمدن مل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسنده مسؤول
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وقف ،می توان بـه نـام برخی از بزرگـان طبس بویژه خواجـه منمـدعلی دیهشـــ ی برادر واقف و
مالمنمدمهدی پسر حاجی منمدصالح امام جمعۀ طبس و نیز حضور جماعت چیتگر اصفهانی
در بازار و همچنین اطالعات مربوط به مدار آب در این شهر اشاره کرد.
واژگان کلیدی :وقف ،وقفنامه ،طبس ،مدرسه حاج منمدرفیع
 -1مقدمه
تخصین ملک یا مالی برای صرف در اموری که وقفکننده تعیین کرده است ،وقف خوانده میشود.
بهعبارت دیگر ،وقف ملک یا مالی است که از طرف مالک آن هرگز فروخته و یا به گرو گذاشته نشود
و سود و بهره آن در راه خدا ،موافق نظر واقف به مصارف خیر برسد (رحیمی .)17 :1383 ،از منظر
علم حقوق ،وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تَسبی  1شود (بیات.)62 :1398 ،
اگر چه آیهای درباره وقف و ح م فقهی آن در قرآن به چشم نمیخورد ،اما آیات بسیاری به انفاق،
احسان ،صدقه ،قرضالنسنه ،تعاون و اعمال خیر سفار

و ت کید کردهاند (منمدی.)21 :1388 ،

فارغ از چنین بنثهای نظری درباره وقف ،بررسی پیشینه آن و کن ا
رسول اکرم ( ) و ائمه هُدی ،2از اهتمام فراوان آن بزرگان به گستر

در احادیث و سیره
وقف ح ایت دارد .با

ت سی از سیره این بزرگان ،بهتدریب اوقاف چشمگیری در شهرهای مهم جهان اسالم پدید آمد
(رحیمیفر و عبدالقهار )42 :1392 ،و عواید وقف از اننصار بر فقیران خارج شد و ت مین مخارج
ت سیس و گستر

مراکز علمی چون مدارس ،مساجد و کتابخانهها و گذران معیشت دانشجویان،

مدرسان و خدام آنها را نیز دربرگرفت (الهیزاده ،عارفنژاد و عدالتی.)6 :1394 ،
نظام و سنت وقف ،از نقطه نظری گستردهتر ،بهعنوان نمونهای از برنامهریزی پایدار در جوامع انسانی
مطر میشود .با مطالعه تاریخ جوامع اسالمی ،مجموعه بناهایی را میتوان یافت که از جهت این
سنت ،پایداری طوالنیتری نسبت به دیگر بناها داشتهاند و امروز نیز همچنان کاربری اولیه خود را از

 .1انفاق در راه خدا
 .2جهت اطالعات بیشتر ،ر .ک .به :ابنشعبه حرانی.659 :1382 ،
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دست ندادهاند (رحیمی .)17 :1383 ،با توجه به اینکه وقف سنتی اسالمی است و در عقاید عامه
مسلمانان ریشه دارد ،برپایی بخش عمدهای از بناهای دینی در جهان اسالم و غالب ًا مسجد و مدرسه،
وامدار این سنت بوده و تداوم حیات دینی و فرهنگی آنها به سرنوشت این سنت اسالمی گره خورده
است .از طرفی ،هزینه نگهداری و مرمت این بناها نیز از طریق موقوفات ت مین میشده است (شهابی،
 .)10 :1343چنین موقوفاتی مرهون دست و جیب سرشار توانگرانی بود که با توجه به موقعیت
اجتماعی خود ،با انگیزهها و تمایالت مختلفی قدم در این راه میگذاشتند که از آن جمله میتوان به
این انگیزهها اشاره کرد :کسب ثواب اخروی ،مقبولیت نزد عامه ،یافتن اعتبار دنیوی و مصون نگهداشتن
اموال از مصادره (رحیمیفر و عبدالقهار.)58 :1392 ،
واقفان غالب ًا وقف و شرایو مورد نظر خود را از طریق وقفنامهای برقرار و ثبت میکردند .اگر چه
وقفنامهها برای نشان دادن عم وقف و رسمیت بخشیدن به آن تنظیم میشوند ،ولی اطالعات
تاریخی کم و بیش سودمند و گاه مننصر بهفردی در موضوعات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
دربردارند .فارغ از جمالت ت راری تمام وقفنامهها ،اطالعات ضمنی این اسناد ارزشمند ،طیف
گستردهای از موضوعات در زمینه چپاول و ستمهای مالی و مالیاتی ح ومتداران ،اسامی شخصیتها
و اعالم جغرافیایی ،اصطالحات خا

اوزان و مقیاسها ،ارز

برخی از کاالها بر پایه پول رایب زمانه،

سیر تطور وا گان و  ...را دربرمیگیرند .افزون بر آن ،رجوع به اینگونه اسناد و طبقهبندی و مقایسه
تطبیقی آنها تاحدودی میتواند از سیر تنوالت و تفاوتهای فرهنگی -اجتماعی ادوار مختلف تاریخی،
از قبی سیر تنول شهرنشینی و رشد و رکود اقتصادی را نشان دهد .همچنین میتوان به وقفنامهها
بهعنوان منبع ارزشمندی در زمینه تاریخ معماری و شهرسازی نگریست و با نظر به اطالعاتی از این
دست ،میتوان طر کلی شهر یا بخشهایی از آن ،مانند بازار را ترسیم کرد (احمدی.)5 :1393 ،
 -2پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهش قاب ذکر و جامعی درباره سنت وقف و اوقاف در اسناد تاریخی طبس به انجام
نرسیده است ،با وجود این ،اخیر ًا وقفنامههایی بهصورت موردی و در قالب مقاالتی صرف ًا بازخوانی
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شدهاند .نقدی ( )1387در پژوهشی با عنوان "معرفی وقفنامه مسجد و موقوفات حاجی ابومنمد در
طبس" به بازخوانی این وقفنامه پرداخته است .همچنین انزابینژاد و دیگران ( )1388در مقاله
"وقفنامه امیرمنمدحسنخان طبسی" به بازخوانی ی ی از وقفنامههای امیرمنمدحسنخان،
سومین حاکم سلسله عرب شیبانی طبس ،پرداختهاند .دیگر اینکه شیخالن مایی ( )1388در کتاب
اسناد معماری ایران ،دفتر اول به بازخوانی وقفنامههای عمادالمل ی طبس ،از حاکمان سلسله عربتبار
شیبانی طبس ،پرداخته است .حسینی ( )1391نیز در مقاله "یک وقفنامه از دو مسجد تاریخی" به
بازخوانی وقفنامه دو مسجد تاریخی که بهوسیله امیرحسنخان از دیگر حاکمان سلسله مذکور وقف
شده ،پرداخته است .افزون بر آن ،فتنایی ( )1398در مقاله "کارکرد نهاد وقف در زنده نگاهداشتن و
ترویب معارف شیعی در شهرستان طبس" بر هایی از پنب وقفنامه را که در آن تمام یا بخشی از عواید
موقوفه ،صرف برگزاری و بزرگداشت آیینهای مذهبی در طبس شده ،ذکر کرده است.
در این میان ،در موضـوع مدارس طبس و موقوفات آنها ،مقاله "مدارس قدیم طبس" در دو صـفنه
و به اختصـار به موضـوعاتی مانند زمان سـاخت ،نام بانی ،درآمد سـاالنه و شـمار طالب چهار مدرسـه
دومنار ،وکیلی ،میدان و حاجرفیع پرداخته اسـت (فاضـ  .)610-609 ،1352 ،باید بدین ن ته اشـاره
کرد که میان این پژوهشهای اندک و موقوفات فراوان طبس تناســبی دیده نمیشــود .در ادامه این
ت اپوها ،پژوهش حاضــر نیز همزمان ،تصــنیح متن وقفنامه 1و درک مضــامین و فوائد و فهم بســتر
نگـار

آن را در نظر دارد و از اطالعـات شـ ـفـاهی مســـتنـد بـه مطـالعـات میـدانی و همچنین اطالعـات

منابع م توب بویژه آنچه در خود وقفنامه آمده ،بهره جســته اســت .گفتنی اســت که قلت اطالعات
م توب و شـفاهی درباره مدرسـه حاجرفیع ،مانعی مهم در مسـیر کشـف زوایای بیشـتری از تاریخ این
مدرســه و چگونگی وقف آن اســت و بنابراین ،مطالب این مقاله تنها اطالعات موجود و ارزشــمند از
تاریخچه مدرسـه کهنسـال حاجرفیع طبس و وقفهای آن شـمرده میشـود .در مجموع ،از آنجا که
تاکنون وقفنامه مدارس علمیه طبس بازخوانی و تنلی نشــده ،این مقاله در نوع خود نخســتین اثر
شمرده میشود.
 .1آقای عبدالرضـا رفیعی از اخالف بانی مدرسـه مورد نظر ،متن اولیه وقفنامه و آقای منمدرضـا باقری ،تصـاویری از مدرسـه را در
اختیار نویسندگان قرار دادند .نویسندگان الزم میدانند که مراتب سپاسگزاری خویش را از این عزیزان اعالم دارند.
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 -3مروری بر تاریخ طبس و نهضت وقف در زمانه واقف
شـهرسـتان طبس به مرکزیت شـهر طبس از شـهرهای حاشـیه کویر مرکزی ایران ،در خراسـان
جنوبی واقع اســت و از شــمال ،غرب و جنوب به کویر و از شــرق به شــهرهای فردوس و گناباد
منتهی میشـــود .طبس بهعنوان دروازه خراســـان در خالفت عثمان فتح شـــد (29ق .).فارغ از
گزار های فتح طبس در صـدر اسـالم ،عمده اطالعات تاریخی و جغرافیایی پیرامون این شـهر در
سـدههای نخسـتین ،در آثار جغرافیایی سـده چهارم قمری به چشم میخورد .اصطخری و مقدسی
در این سـده آن را شـهری پرجمعیت با خانههای خشـت و گلی ،نخلسـتانهای فراوان ،مجاری آب
روباز و منصـــور در بارو بدون ارا دانســـتهاند .به نوشـــته آنان ،مردم در این زمان از ناامنی و
راهزنان در رنب بودهاند (اصطخری1927 ،م232 :.؛ مقدسی1906 ،م.)301 :.
در نیمه قرن پنجم قمری ناصـرخسـرو که در راه سـفر طوالنی خود پانزده روز در طبس اقامت
کرده و شـر مبسـوطی درباره آن نوشـته ،از صـلح و امنیت حاکم بر طبس سـخن گفته اسـت.
کوشـشهای امیر طبس ،گیل ی بن منمد ،در این زمان سـبب شـده بود که در آن شـهر قت و
ســـرقتی رخ ندهد (ناصـــرخســـرو .)169 :1373 ،پس از مدتی ،ناحیه طبس به ی ی از مراکز
فعالیت اســماعیلیان بدل شــد و در ســال  494قمری توســو ی ی از امرای ســلجوقی از دائره
تســلو آنان خارج شــد .شــهر طبس در حمله مغوالن آســیب ندید و در دوره های ایلخانی و
تیموری نیز همانند دیگر شـهرهای جنوب خراسـان ،بخشـی از قلمرو ح ومتهای مرکزی ایران
بود .در زمان شاه عباس صفوی (ح ــ1038-996 :ق ).ازبک ها به طبس یور

آوردند و آن را

ویران ساختند (لباف خانی ی ،ج.)482 :10
در ســـده  12قمـــری ،در اواخـــر دوره صـــفوی و در زمـــان ح مرانـــی نادرشـــاه (ح ــــ:
1148-1160ق ).طایفــه عــرب شــیبانی بــر طــبس ح ــم میراندنــد .آنــان در عــربآبــاد
دیهــوک 1ســاکن بــوده و بــه دامپــروری اشــتغال داشــتند .نادرشــاه در بازگشــت از فــتح هنــد،
هنگــامی کــه از کرمــان بــه ســوی خراســان میآمــد ،در کــویر گــم شــده و ســپاهیانش بــه
 .1عربآباد روســتایی در بیســت و دو فرســنگی شــهر طبس ،من زندگی اعراب بنیشــیبان پیش از ح ومت بر طبس بوده اســت
(طبس گلشن.)22 :1320 ،
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بیآبــی مبــتال شــدند .رئــیس طایفــه عــرب شــیبانی و جــد ایــن ح ومــت ،میرافتخــار ،ســاکن
ده ــده عرببآبــادو ،مــواد غــذایی و آب بــه اردوی نــادر فرســتاد و تــا نزدی ــی اردوگــاه شــاه
کانــال آبــی کشــید .از ایــنرو ،نــادر ح ومــت طــبس را بــه پســر وی ،علیمــردان (-1146
1164ق ).اهــدا کــرد و بنــیشــیبان (1325-1159ق ).از ایــن پــس اری ــه قــدرت در ایــن
شــهر را از آن خــود کردنــد .پــس از علیمردانخــان ،دو پســر

بــه ترتیــب میرمنمــدخان

(د1202 .ق ).و میرحســـنخان (1235-1204ق ).بـــر طـــبس ح ـــم راندنـــد (نـــادری،
 .)59 :1357در ایــن میــان ،امیرمنمــدخان بیشــتر عمــر خــویش را صــرف فعالیــتهــای
نظ ـامی بــیســرانجامی کــرد کــه عاقبــت جــانش را هــم در همــین راه از کــف داد (قزوینــی،
162 :1367؛ اعتمادالسلطنه :1367 ،ج.)1402 :2
اقدامات میرحسـنخان بویژه اقدامات عمرانیا

طبس را در دوره امارتش به رونق و شـ وفایی

چشـمگیری رسـاند .او بر گرد شـهر حصـاری چهارضـلعی با برجهای اسـتوار و اسـتن امات مناسـب
برآورد و بازاری س رتاسری نیز در شهر احدا کرد .همچنین در مدخ بازار ،میدانی مربعش
ســـاخـت و در اطراف آن ،آب انبـارهـای بزرا و حمـام ایجـاد کرد .افزون بر آن ،خیـابـانی عری
احدا کرد که به باغ زیبایی به نام "باغ گلشـن" منتهی میشـد (لبافخانی ی ،ج .)482 :10او
در دو مرحله در سـالهای  1218و  1234قمری اموال زیادی را وقف مصـارف گوناگون کرد .این
موقوفات اکنون به موقوفات میرحسنخانی مشهور است (قصابیان.)905 :1388 ،
 -4مدرسه حاج محمدرفیع و بانی آن
چنانکه گذشـت ،طبس در زمان بنیشـیبان (1325-1159ق ).شـاهد گسـتر
شـ ـ

فرهنگ وقف و

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

وقفی بودن حدود یک ســوم امالک طبس در حال حاضــر (باقری )50 :1398 ،شــاهدی بر این
مدعاسـت .مدرسـه حاج منمدرفیع نیز در شـمار همان اوقاف بوده اسـت .این مدرسـه که در بافت
تاریخی و در مرکز شـهر طبس واقع شـده ،در زلزله سـال  1357شـمسـی طبس تخریب و پس از
چندی بازسـازی شـد .در سـال  1352شـمسـی سـه دانشـجوی علوم دینی در آنجا اسـ ان داشـتهاند
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و رقبات موقوفه نود فنجان آب طبس بوده که درآمد سـاالنه آن معادل  8600ریال صـرف حقوق
طالب و مدرس مدرسه میشده است (فاض .)610 :1352 ،
دانشدوسـت ( ،1369ج )78 :1که در معماری بناهای طبس پیش از زلزله سـال  1357شـمسـی
صاحبنظر است ،درباره این مدرسه چنین مینویسد« :از کوچهای که از زیر فضای سرپوشیده جلوی
مدرســه دومنار 1میگذرد ،به این مدرســه کوچک میتوان راه یافت .افزون بر آن ،از کوچهای نیز که
در امتداد ضـلع جنوبی بازار و تقریب ًا در روبهروی مسـجد جامع واقع اسـت ،میتوان بدان رسـید .از آنجا
که در م ان این مدرســه ،ســر قمهزنها را میتراشــیدهاند و کار زخم کردن ســر ،در این جا انجام
میشـده ،این مدرسـه با نام حسـینیه قمهزنها نیز شـناخته میشـده اسـت .بنای مدرسـه حاجرفیع از
طر معماری مدرسـه پیروی نمیکند ،بل ه خانهای اسـت کوچک و کهنسـال که برای فعالیتهای
آموزشـی متداول در یک مدرسـه وقف شـده اسـت ،چنانکه در وقفنامه نیز خانه یا سـرای بودن آن
تصریح شده است» .مشخن نیست که چه مدت زمانی از این مدرسه برای قمهزدن استفاده میشده
اسـت .اما گفتنی اسـت که در حال حاضـر از آن برای اسـ ان خانواده ی ی از طالب علوم دینی اسـتفاده
میشود (تصویر3 ،2و.)4
با وجود جســـتوجو و بررســـیهای فراوان نویســـندگان ،اطالع چندانی درباره زندگانی حاج
منمدرفیع ،واقف مدرســه در دســت نیســت و چهره او در هالهای از ابهام قرار دارد .حقیقت آن
اسـت که در بررسـی تاریخ وقف ،برخی از واقفان صـاحبمنصـب و از شـهرت اجتماعی و سـیاسـی
برخوردار بودهاند و از اینرو ،نام و نشـانی از خود بهجا گذاشـتهاند ،اما نام بسـیاری از واقفان مانند
منمـدرفیع کـه از توده مردم برخـاســـتـه و بـه خـانـدانهـای بـانفوذ و مـال ـان بزرا منلی تعلق
داشـتند ،از میان رفته اسـت .آنچه درباره وی میدانیم ،مختصـر اطالعاتی اسـت که متن وقفنامه
در اختیار ما گذاشـته اسـت و بر پایه آن ،او فرزند علینقی دیهشـ ی و برادر خواجه منمدعلی ،از
اهالی آبادی دیهشک بوده که به سفر حب رفته است .به هیچ رو نمیتوان دریافت که منمدرفیع

 .1این مدرسـه ی ی از بناهای معروف و با اهمیت شـهر طبس اسـت .مدرسـه دومنار مدرسـه کوچ ی اسـت که در داخ حصـار کهن و
در ربع گوشـه جنوب غربی حصـار و در جنوب امتداد بازار و شـمال غربی ارا طبس قرار دارد و علت شـهرت آن ،دومنار کهنی اسـت
که در دو سوی ایوان ورودی آن قرار دارد (دانشدوست ،1369 ،ج.)44 :1
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بنای کدام اوقاف دیگری را جز مدرسـه یاد شـده پی ریخته اسـت .ولی قدر مسـلم میتوان درباره
او گفـت کـه بـا توجـه بـه وقف ی ی از امالکش ،از بزرگـان و توانگران طبس بوده اســـت .همچنین
شاید بتوان گفت که وقفنامه مدرسه مورد نظر ،احتماالً در دوران کهنسالی او تنظیم شده است.
افزون بر آن ،گویـا برادر واقف خواجـه منمـدعلی ،بـا داشـــتن لقـب خواجـه ،از جـایگـاه اجتمـاعی و
شاید سیاسی برجستهای برخوردار بوده است.
 -5مضامین وقفنامه
وقفنامهها عموم ًا بر حسب احتیاجات اجتماعی هر زمان تنظیم میشدهاند و انواع خدمات اجتماعی
در متن آنها پیشبینی میشده است (مصطفوی رجالی)128 :1351 ،؛ وقفنامه مدرسه مورد نظر ما
نیز به تناسب کارکرد مدارس ،از این قاعده مستثنا نیست و برای اهداف و خدمات آموزشی  -که خود
از انواع خدمات اجتماعی موقوفات منسوب میشود  -تنظیم شده است .ساختار و اجزای وقفنامهها
بر حسب نوع کاربری ،تفاوتهای اندکی با ی دیگر دارند .ساختار وقفنامه حاضر عبارت است از :نیت
و هدف واقف ،رقبات ،مصارف و شرایو ،متولی ،چگونگی مصرف وقفنامه و سجالت .در ادامه ،مهمترین
مضامین این وقفنامه از نظر خواهد گذشت.
 -1-5واقف و انگیزه وقف
واقف ،حاج منمدرفیع پسر علینقی دیهش ی بوده است .او مدرسه را به نام خویش نامگذاری
و گویا با انگیزه کسب رضایت خداوند و بهجا گذاشتن باقیات صالناتی برای حیات اخروی وقف
کرده است.
 -2-5موارد وقف
رقبات وقفی این مدرسه به استناد وقفنامه مورد مطالعه عبارتند از:
1ـ خانهای در بافت تاریخی شهر طبس با چهار اتاق کوچک و بزرا و تمام ملنقات آن؛
2ـ دو اتاق دیگر در جنب خانه؛
3ـ مغازهای که در آن زمان در اجاره چیتگران اصفهانی بوده است؛
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4ـ دویست و بیست فنجان از آب قنات طبس به اضافه بیست فنجان و ده فنجان دیگر به
همراه سود اجاره مغازه بهعنوان حقالزحمه متولی مدرسه؛
5ـ ساالنه صدوپنجاه مَن غله برای خادم مدرسه و هزینه انتقال خاکی که در بیرون مدرسه
جمع میشود.
 -3-5شرایط وقفنامه
 -1اداره مدرسه و تولیت آن بر عهده شخن حاج منمدرفیع و پس از وی ،پسر ارشد و سپس
اوالد ذکور

خواهد بود .اگر اوالد ذکور وی از میـان بروند ،متولی وقف امام جمـاعت مســـجـد

جامع طبس خواهد بود .این امام جمـاعت در زمان حیـات واقف ،مالمنمـدمهـدی پســـر حاجی
منمدصالح بوده است.
 -2پرداخت هزینه تنصی چهار طلبه علوم دینی که باید در من تنصی ساکن باشند و هر
سال دوازده خروار غله میان آنان تقسیم شود و سهم هر یک سه خروار است.
 -3پرداخـت ســـالیـانـه چهـار خروار غلـه بـه یـک مـدرس کـه آن طـالبـان علم را تنـت آموز

خویش

دارد .این شخن در زمان حیات واقف ،مدرسی به نام موالنا رضیالدین منمد بوده است.
 -1پرداخت سـالیانه چهار خروار غله به معلمی که الزاماً باید در جایی غیر از مدرسـه به کودکان
و نوجوانان تدریس کند.
 -2طالب و مدرس مدرسه هر یک روزی یک جزء قرآن را تالوت کنند و از آن اجزاء ،برای پدر،
مـادر و برادر واقف خواجـه منمـدعلی ،هرکـدام یـک جزء در نظر گرفتـه شـــود .همچنین دو
جزء دیگر نیز به معصومان (ع) هدیه میشود.
 -3اگر هر یک از طالب یا مدرسـان مدرسـه به سـفر زیارتی عتبات عالیات یا حب مشـرف شـوند،
باید کسی را به نیابت از خود در مدرسه بگمارد تا وظایفش را انجام دهد.
 -4ت مین ماینتاج مدرسه و بازسازی آن در زمان حیات واقف ،بر عهده وی است و بازسازی مدرسه
پس از او ،از همان مبلغی که برای طالب و مدرسان در نظر گرفته شده ،کسر خواهد شد.
 -5پیش از اسـتفاده از عواید وقف در هر سـال ،باید عوارض دیوانی که شـبیه به مالیات امروزی
است ،پرداخت شود.

| 16

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

 -4-5اطالعات تاریخی وقفنامه
افزون بر مواردی که در متن وقف نامه ذکر شـده و از جه ت تاریخ فرهنگی و اقتصـادی طبس
در اواخر ســده  12قمری و پس از آن حائز اهمیت اســت ،وقف نامه دربردارنده برخی اطالعات
سـودمند تاریخی دیگری نیز هسـت که در منابع دیگر یافت نمیشـود ،از آن جمله میتوان به
آنچه درباره جماعت چیتگر اصـفهانی که در این وقف نامه آمده ،اشـاره ک رد .بر این پایه ،گویا
این جماع ت از مدتی پیش ،از ا صفهان به طبس مهاجرت کرده و در آنجا به چیتگری مشغول
بودهاند .وقف نامه مشــتم بر اطالعات اجتماعی و اقتصــادی دیگری نیز هســت ،از آن جمله
میتوان بـه ذکر "من تبریزی" ،از واحـدهـای انـدازه گیری وزن اشــــاره کرد کـه بر پـایـه این
وقف نامه ،دســـت کم در نیمه دوم ســـده  12قمری به جهت فراگیری کاربرد این واحد وزنی
حتی در شــرق ایران ،در طبس نیز بهکار میرفته اســت .هم چنین از اطالعات مربوط به مدار
آب در وقفنـامـه ،می توان دریـافـت کـه آب طبس در زمـان وقف در ســـال  1180قمری ،در هر
شــبانه روز معادل  364فنجان بوده و مدار تقســیم آب نیز  26روزه بوده اســت .از دیگر فواید
وقفنامه آنکه نام شـماری از بزرگان طبس از جمله امام جماعت مسـجد جامع در آن به چشـم
می خورد و افزون بر آن ،شــمار دیگری از بزرگان نیز بهعنوان شــاهد در ســجالت وقفنامه نام
برده شـدهاند .بهعالوه چنانکه گذشـت ،از متن وقفنامه می توان دریافت که برادر واقف خواجه
منمدعلی دیهشـ ی ،فرزند علی نقی دیهشـ ی در آن روزگار جایگاه اجتماعی و شـاید سـیاسـی
برجستهای داشته است.
 -5-5سبک و ادب نگارش
سـبک نگار

متن وقفنامه به زبان فارسـی ،مانند بسـیاری از اسـناد وقفی ایران ،از ارز

برخوردار و نشـانگر سـبک نگار

ادبی

اسـناد دوره خویش اسـت .نظر به عبارات «حمد و ثنا  ...و دخ

مطلب نداشــت» و «قَدقُوبِ َ هذا مَعَ اصــلِهِ االصــی ِ من بَعدِ البســملۀِ و التنمیدِ وَ کان مَبدَئُهُ
بنابراینکه» در سـجالت وقفنامه ،صـدر وقفنامه در سـواد موجود عامدانه حذف شـده اسـت ،اما
گویـا در نســـخـه اصـــ مـاننـد دیگر وقفنـامـههـا بـا یـاد خـدا و درود بر پیـامبر اکرم ( ) و امـامـان
معصـوم (علیهمالسـالم) و با عبارت «حمد و ثنا  »...یا تنمید آغاز میشـده اسـت .با نگاه به نثر
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وقفنامه ،مهمترین ن ته و مشـخصـه ادبی اسـناد وقفی ،کثرت لغات و عبارات عربی بویژه آیات و
روایات ،آشـ ارا خودنمایی میکند .اسـتناد به شـعری از سـعدی نیز در این متن دیده میشـود.
گفتنی اســت که هجده مورد از اشــ ال گوناگون فع "نمودن" (نمود ،مینموده باشــد ،نموده
باشـــد و  )...نیز در متن وقفنامه بهکار برده شـــده و در مقـاب  ،از افعـال متنـاظر آن" ،کردن" و
"گردانیدن" ،هر کدام دو بار اســتفاده شــده اســت .در این متن ،صــورت برخی از لغات مانند
"اوطاقها" و "وقفنامچـه" و افعـالی ماننـد "میخواهد خواند" (به معنی الزم اســـت بخواند ،باید
بخواند) و "میشــده باشــد" نیز شــایســته توجه اســت .همچنین اغالط امالیی منفوظ (بهجای
منظوظ) ،ملنوض (بـهجـای ملنوظ) ،مـذبوره (بـهجـای مزبوره) و حـاجی (بـهجـای حـاج) میتوانـد
نشـان دهنده بیدقتی کاتب سـواد در اسـتنسـاخ متن یا دانش اندک او باشـد ،چنانکه اسـتفاده از
"االرضین" (بهجای االرضون) از ضعف عربیدانی وی ح ایت دارد.
 -6متن وقفنامه
ق ِل َصـ ِل ِه االصــی ِ ب َع َد المقابلۀ» در ســجالت وقفنامه،
در این متن ،از عباراتی مانند «الســوا ُد مطا ِب ل
میتوان دریافت که متن در اختیار ما ،سواد یا رونوشتی از اص وقفنامه است .اص وقفنامه در سال
 1180قمری تنظیم و به نگار

درآمده بوده اســت .بر این پایه ،اندازه و نوع کاغذ اص ـ ســند بر ما

پوشـیده اسـت .با وجود این ،ابعاد کاغذ سـواد آن تقریب ًا  20×40سـانتیمتر اسـت .رنگ آن نخودی و از
جنس کاغذهای معمولی مورد اسـتفاده در امور دیوانی این دوران اسـت .متن وقفنامه با مرکب سـیاه
و خو نستعلیق نوشته شده و ک کاغذ را دربرگرفته است .همچنین متن آن تقریب ًا در بیشتر مواضع
بدون حاشـیه اسـت .در حاشـیه راسـت سـجالت ُنه نفر از شـهود نام برده شـدهاند و در میان ایشـان ،ابن
مالعلیاکبر خوری دو بار ذکر شـده اسـت .در اینجا شـش ُمهر به چشـم میخورد که نیمی از آنها
بیضـی و نیم دیگر مربع شـ اند .تنها آسـیبدیدگی و پارگی کاغذ وقفنامه بخش کوچ ی از حاشـیه
چپ آن اسـت .سـند وقفنامه و سـجالت آن مشـتم بر یک صـفنه اسـت .در ادامه ،متن وقفنامه و
تصـویر آن از نظر خواهد گذشـت .این وقفنامه با مشـخصـات شـماره کالسـه پرونده 41م و کد تفصـیلی
 10124451000000در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس نگهداری میشود.
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 -1-6هدف و انگیزه وقف
در مورد هدف و انگیزه واقف در این وقفنامه آمده« :بنابراین ،چون حضرت نجابت و رفعت و
عزت و معالیپناه ،1توفیق و ت یید آثار عزت و م رمت 2و مُوالی 3عَوالیدستگاه ،4حاج النرمینِ
الشریفین ،5حاجی منمدرفیع ،خلفِ 6مرحمت و رضوانجایگاه ،حاجی علینقی دیهش ی - 7رَحِمَهُ
ن« 8ما عِندَکُم یَن َفدُ وَ ما عِندَاهللِ باقٍ» 9استماع کرده به زبان حال
اهلل  -از هاتفِ غیب ،مشنو ِ
میگفت قوله تعالی« :یا ایُّها الذینَ آمَنوا  ...اَن ِفقُوا مِما رَزَقناکُم مِن قب أن بی تیَ احدَ کُمُ المَوتُو
فَیقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَ ٍ َقرِیبٍ َف َصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصَّالِنِینَ» 10خواست که از

اَطیَب 11

مال خود از آنچه باز پس خواهد گذاشت ،قدری از پیش فرستد .فرموده:
فرست12

کس نیارد ز پس ،تو پیش
برا عیشی به گور خویش فرست
تــا هـــمچنـــان کـــه از نعمــتهـــای دنیـــا بـــه عــزت و دولـــت مُتَمَتَّـــع 13و برخـــوردار
اســت ،در آخــرت نیــز بــه نعــیم جنــات و نیــ درجــات ،بــه نصــیب اَکمَــ  14و حَــ

ِّ15

 .1معالی جمع "معاله" اسـت و معاله به معنی بزرگی قدر و مرتبه اسـت (برای توضـیح لغتهای دشـوار وقفنامه از لغتنامه دهخدا و
فرهنگ فارسی معین استفاده شده و به جهت اختصار از ذکر ارجاعات آنها در موارد بعدی خودداری میشود).
 .2جوانمردی
 .3دوستدار
 .4عوالی جمع عالی است ،به معنی بلند .در اص  :موالی دستگاه
 .5حرم م ه و مدینه
 .6فرزند شایسته
 .7دیهشک دهی است از دهستان مزی بخش طبس
 .8مضمون
 .9سوره نن  ،آیه  :96آنچه نزد شماست ،تمام مىشود و آنچه نزد خداست ،ماندگار است.
 .10سـوره منافقون ،بخشـی از ابتدای آیه  9و تقریب ًا ک آیه ( 10بهجز واو اول آیه) :اى کسـانى که ایمان آوردید  ...از آنچه روزى شـما
گردانیدهایم انفاق کنید ،پیش از آنکه ی ى از شـما را مرا فرا رسـد و بگوید پروردگارا مرا مرا اندکی به ت خیر نمیاندازی تا صـدقه
دهم و از نی وکاران باشم.
 .11پاکترین
 .12دیباچه گلستان سعدی
 .13بهرهمند
 .14تمامتر
 .15بهره
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اَوفَــر 1منظــوظ 2و ملنــوظ 3گــردد .کَمــا قــالَ اهللُ تعــالی و تقــدسَ« :لَهُــم مایشــاءونَ
عِنـ ـدَ ربهـــم» 4لهـــذا وقـــف نمـــود و حـــبس گردانیـــد  -تقبـــ َ اهللُ مِنـ ـهُ - 5در حالـــت
صــنت نفــس و لــزوم اقــوال و افعــال و عــدم حجــر 6و جبــر و اکــراه ،بَــ طائعــاً 7راغبــاً
مختاراً از خالن مال خود خالصاً مخلصاً لوجه اهلل و طلباً لمراضیه... 8
 -2-6رقبات
ن حصا ِر قصبه طبس گیل
همگی و تمامی یک باب سرای 9واقع در بطن 10شهرستان که اندرو ِ

ی11

صفَّه 13شمالی و موازی چهار خانه 14بزرا و
است .قریب به دروازه بازار مشهور 12مشتم بر یک ُ
سقَّف با جمیع ملنقات و منضمات شرعیه و عرفیه از َممَر 15و مدخ  16و هوا و
کوچک ُم َ
فضا و ابواب و جدار و مفاتیح 17و مغالیق 18و هر چه اه خِبرَت از آن دانند و شمرند .سیما 19همگی
 .1بیشتر
 .2اص  :منفوظ
 .3اص  :ملنوض
 .4سوره شوری ،آیه  :22آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت.
 .5خدا از او بپذیرد.
 .6منع کردن ،بازداشتن
 .7فرمانبردار
 .8جمع مرضی ،برای رضای خدا
 .9خانه ،بنای عالی
 .10درون ،میان
 .11از آنجا که در سـدههای  7-5قمری خاندان امیرگیل ی بر طبس ح م میراندند ،از این شـهر در برخی از متون نیز با نام طبس
گیل ی یاد شده است.
 .12بازار طبس قب از زلزله ســال  1357در منتهیالیه مشــرق خیابان شــرقی  -غربی داخ حصــار طبس قرار داشــت .این بازار
سرپوشیده بود و به نظر میرسید در گذشته از وسعت بیشتری برخوردار بوده است (امینی.)186 :1385 ،
 .13خانه تابستانی سقفدار
 .14اتاق
 .15راه
 .16من ورود
 .17جمع مفتا  ،کلیدها
 .18جمع مغالق ،کلیددان
 .19خاصه
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و تمامی صنن که واقع است در درب سرای مذکور و غیره و مایتعلقبه 1به جهت اینکه سرای مذکور
ف سابقااللقاب و شرط
من تعلیم و تعلم باشد و مسمی گردانید به مدرسه حاجی منمدرفیع ،واق ِ
دارد که از حال تنریر 2الی ظهور حضرت صاحباالمر  -صلواتاهلل علیه  -پنب نفر که از جمله آنها
ی ی فاض و چهار نفر طلبه علوم دینیه باشند ،در من تدریس ساکن و به تعلیم و تعلم مشغول
باشند و از آن جمله ،ی ی مدرس و چهار نفر ُم ِت َعلِّم باشند.
ُسـقَّف که واقع اسـت در جنب سـرای مذکور و همگی و تمامی یک باب دکان
و ایضـ ًا دو خانه م َ
چیتگری 3که حال ،جماعت چیتســاز اصــفهانی در آنجا ســاکن میباشــند ،نیز داخ

موقوف4

اسـت و همگی و تمامی موازی مجاری 5دویسـت و بیسـت فنجان میاه شـُ ربیه نَصـفیه 6از چشـمه و
َقنَوات قصـبه طبس گیلک که مدار آن میانه شـرکاء بر بیسـت و شـش شـبانه روز جاری و دائر اسـت
و هر شبانه روز بر سیصد و شصت و چهار فنجان است ،بر مدرسه مزبوره 7وقف نمود.
 -3-6مصارف و شرایط وقفنامه
 ...و تولیت آن را مادامالنیوة به خود مفوض 8و بعد متولی معزیالیه 9هر که را تعیین نماید،
مختار خواهد بود و شرط نمود واقف مشارالیه که حاص و منافع میاه مزبوره و یک باب دکان
چیت گری بعد از وضع وجوهات و عوارضات دیوانی به هر اسم و رسم که باشد ،هر ساله مقدار
دوازده خَروار 10غله مناصفه 11تسلیم چهار نفر متعلم مینموده باشند ،از قرار هر نفری سه خروار

 .1آنچه بدان تعلق دارد
 .2از زمان نگار وقفنامه
 .3چیت ،پارچه نخی نازک و گلدار دارای رنگهای گوناگون است.
 .4مل ی که در راه خدا وقف شده
 .5جمع مجرا به معنی من جریان آب
 .6إناء نَصفان :ظرف نیمپر ،قربۀ نَـصفَی :مشک نیمپر (معلوف ،ذی "نصف")
 .7اص  :مذبوره
 .8واگذار شده
 .9مشارالیه
 .10واحدی است برای وزن
 .11دو بخش کردن
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گ کهنه قصبه مزبوره که ی صد و پنجاه مَن 1به وزن تبریز باشد و مقدار چهار خروار
به وزن سن ِ
وظیفه 2مدرس خواهد بود که به تعلیم چهار نفر متعلم قیام مینموده باشد و ایضاً مقدار چهار
خروار غله مناصفه تسلیم یک نفر معلم خواهند نمود که به تعلیم اطفال مسلمانان مشغول باشد
به شرط آنکه معلم مزبور در بیرون مدرسه به تعلیم اطفال مشغول باشد.
 ...و واقف مشارالیه شرط نمود که مادامالنیوة اخراجات 3و تعمیرات مدرسه و ملنقات آن ،که من
تدریس است در عهده خودم خواهد بود و بعدالموت هرگاه مدرسه و متعلقات آن منتاج به تعمیر
باشد ،متولی مدرسه بالنسبه 4از وظیفه مدرس و معلم و متعلم خرج تعمیر خواهد نمود.
 ...و ایضاً واقف مشارالیه شرط نمود که مادامالنیوةِ متولی ،پنب نفر ساکنین مدرسه به غیر
مدرس ،هر کدام هر یوم یک جزو قرآن تالوت مینموده باشند.
اگر چنانچه میاه مذکور را مدرس و معلم و متعلم فیمابینِ 5خود از قرار وظیفه خود هر کدام
متصرف شوند ،خوب خواهد بود و وجوهات و عوارضات دیوانی آن را میانه خود موافق حِصِّه 6و
رَسَد 7تقسیم خواهند نمود.
 ...و واقف مشارالیه شرط نمود که مادامالنیوة خود ،وجوهات و عوارضات دیوانی به هر اسم و
رسم که بر میاه مزبوره حواله شود ،خود بپرداختو مینموده باشند.
 -4-6شرایط مدرس و دانشجویان
در مـ ــورد شـ ــرایو مـــدرس و دانشـجـ ــویان در ایـــن وقفنامـ ــه آمـ ــده اســـت ...« :و
م ــدرسِ مدرســــه مزب ــوره 8نمــــود عــالیحض ــرتِ رفی ــعمنزل ــتِ قدســیطینــت ،9ببــهو
 .1واحدی برای وزن برابر با سه کیلوگرم
 .2مقرری
 .3مخارج
 .4بهطور نسبی و به تناسب
 .5در میان خود
 .6بهره ،نصیب
 .7بهره ،سهم مالیاتی
 .8اص  :مذبوره
 .9پاکسرشت
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افــادت 1و افاضــت 2دســتگاه حقــایق و معــارف آگــاه ،کشــاف 3مشــ الت النقــایق،

مَجمَــعُ4

َضـالتِ 6کــالمِ افاضـ ِ 7المتقــدمین و المتـ خرین ،النِبـرُ المُـدَ ِقق 8و
رموزِ الــدقایق 5،مفسـر مُف َّ
النـــِنریرُ 9المنقــق ،موالنـــا االفضــ ُ االَمجَــدُ ،10حــاج 11النـــرمینِ الشــریفینِ،

کهــفُ12

النجــاج ،موالنــا رضــیالــدین منمــد را  -الزال ایــامُ إفادتــه و إفاضــته 13وَ مَــدَّ 14اهللُ ایــامَ
بَرَکَتِ ـهِ علــی مفــارق 15الطلبــۀ الــی یــوم الموعــود بنــق منمــد و علــی و آلهمــا المنمــود- 16
کــه مــادامالنیــوة 17بــه تــدریس متعلمــین و طلبــه در مدرســه مــذکوره مشــغول باشــند و
تالوتی که شرط شده که پنب نفــر مزبــور هــر یــک هــر یــوم بیــکو جــزو مــیخوانــده باشــند،
یک جزو بــه جهــت أب واقــف و یــک جــزو بــه جهــت والــده واقــف و یــک جــزو بــه جهــت اخِ
واقــف و هــو خواجــه منمــدعلی و دو جــزء دیگــر مــادامالنیــوة واقــف بــه جهــت حضــرات
عالیدرجــات ائمــه معصــومین صــلواتاهلل و المالئ ــۀ و النــاس اجمعــین مادامــت الس ـمواتُ و

 .1سود رساندن
 .2فی رساندن
 .3بسیار کشف کننده
 .4من گردآمدن
 .5رمز و رازهای امور پوشیده و لطیف
 .6برتری داده شده
 .7دانشمندان
 .8کار دقیق کننده
 .9دانا ،عاق
 .10بزرگوارتر
 .11اص  :حاجی
 .12پناه
 .13ایام تدریس و سود رساندن او همیشه برقرار باد
 .14طوالنی کردن
 .15جم ِع مَـفرَق و مَـفرِق :فرق موی سر (معلوف ،ذی "فرق")
 .16ستوده
 .17تا زمانی که عمر باقی باشد.
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االرضین 1خواهد بود و بعد از فــوت واقــف بــه جهــت واقــف خواهــد بــود و بیســت فنجــان کــه
زیاده بــر دویســت فنجــان میــاه 2اســت بــر چهــار نفــر مــتعلم هــر کــدام پــنب فنجــان قســمت
خواهــد شــد و یــک جــزو معلــم مــیخواهــد خوانــد 3کــه جمیعـاً پــنب جــزو در یــومی قرائــت
میشده باشد».
 -5-6متولی وقف
 ...و تولیت میاه مذکوره و مدرسـه و ملنقات و منضـمات آن مادامالنیوه واقف تعلق به واقف و
بعد به وَلَدِ ارشــدِ اکبر و همچنین به اوالد ذکور بطناً بَعدَ بَطنٍ 4و نســالً بَعدَ نَســ ٍ ما تناکنوا و
تناسـلوا 5و العیاذُ باهلل اگر منقرض شـوند ،کسـی که در مسـجدِ جامعِ قصـبه طبس به امر امامت
قیـام مینموده بـاشـــد ،مُ َفوَّض 6و مرجوع خواهـد بود و از جملـه اوطـاقهـا خواه بـه معلمی و خواه
متعلمی ،اگر کســـی باشـــد از اوالد ذکور فضـــیلـت و افادتپنـاه 7مالمنمـدمهـدی ،خَلَفِ حاجی
منمدصالح ،از دیگران اولیاند اذا کانوا علی طریقۀ

اجدادهم8.

 -6-6چگونگی مصرف وقف
هر کدام از شــش نفر ســاکنین مدرســه اگر اراده عتبات عالیات نمایند ،مختارند که تا وقت
مراجعـت نـائبی بـه جهـت خود تعیین و بعـد از مراجعـت ،او را مرخن و بـه ســـر عمـ خود رونـد و
اگر اراده کعبه معظمه  -زادَهُ اهللُ شـرفاً و تعظیماً - 9نمایند بعد از رفتن ،شـخصـی دیگر به عم

 .1برپایه قواعد ننوی" ،األرضـون" صـنیح اسـت و نویسـنده یا ناسـخ از جهت هموزن بودن "االرضـین" با "معصـومین" و "اجمعین" به
چنین خبطی دچار شده است.
 .2آبها
 .3باید بخواند
 .4نس به نس
 .5آنچه آنها تال کردهاند و تبلیغ میکنند.
 .6سپرده شده
 .7پناه سود رسانندگان
 .8تا زمانی که بر طریقه اجدادشان باشند.
 .9خداوند عزت و جالل آن را افزایش دهد.
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ایشان مشغول خواهد بود و نائب آنجا مُجزی 1نخواهد بود.
ثانی ،النال 2واقفِ مشـارالیه فوق ،موازی سـی فنجان میاهِ قصـبه مزبوره بر دویسـت و بیسـت
فنجان به میاه واقف مســـتزاد 3نمودند که از جمله ســـی فنجان میاه ،بیســـت فنجان به جهت
حق التولیـه و تعلق بـه متولی خواهـد داشـــت کـه خرج خود نموده ،چنـانچـه بـایـد و شـــایـد بـه امر
تولیـت و مـایتعلقبـه قیـام و اقـدام نمـایـد و از بـدلاالجـاره 4ده فنجـان میـاه دیگر و مـداخـ  5و منـافع
یک باب دکان چیتگری که حال جماعت اصـفهانی در آنجا سـاکناند که در فوق قلمی 6شـده،
هر سـاله مقدار ی صـد و پنجاه مَن غَله مناصـفه تسـلیم یک نفر نموده که به امر خدمت مدرسـه
بنـاخوانـاو و اگر از بـدلاالجـاره ده فنجـان میـاه بعـد از وضـــع وجوهـات و منـافع یـک بـاب دکـان
چیتگری چیزی اضـافه باشـد ،بعد از وضـع یک صـد و بناخواناو اجرت خادم و خاکانباری که در
بیرون مدرسـه و بیرون م تبخانه جمع شـود ،در نزد متولی حبس خواهد بود که اگر مدرسـه و
اوطاقها منتاج به فرشی باشد ،خریده شود.
تنریراً بتاریخ هفتم شهر رمضان المبارک ،لسنۀ ثمانین و مائۀٍ بعدَ
 -7-6سجلها

االلفِ7.

8

ـ قَدصَحَّ ما زُبِرَ 9فیه

لَدَیَّ10

حَرَّرَهُ 11العَبدُ المُسیءُ 12مالمنمد بن حاجی رضیالدین
 .1جانشین (معلوف ،ذی "جزی ،أجزی") ،یعنی نائب نمیتواند برای همیشه جانشین شخن شود.
 .2در حال حاضر
 .3زیاد
 .4کمک هزینه اجاره
 .5درآمد بویژه درآمد فرعی و جانبی
 .6نوشته
 .7در تاریخ هفت رمضان سال هزار و صد و هشتاد پس از هجرت نوشته شد.
 .8سج کردن :ت یید کردن ،تصدیق کردن .سج ها :تصدیقها و ت ییدها
 .9آنچه در باال آمده است.
 .10آنچه در باال نوشته شد ،صنیح است.
 .11نوشت آن را
 .12گناه ار
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من شهادت 1مرحوم آخوند
ـ قَدقُوبِ َ هذا مَعَ اصلِهِ االصی ِ 2من بَعدِ البسملۀِ 3و التنمیدِ 4وَ کان مَبدَئُهُ «بنابر اینکه»
عندی

حَرَّرَه5

العَبدُ االَ َق

ُّ 6

مُهر الراجی منمدابراهیم حسینی
ـ السوادُ 7مطابِقل لِ َصلِهِ االصی ِ بعَدَ

المقابلۀِ8

حَرَّرَهُ ابن مرحوم میرزاعلینقی
مُهر منمد حسینی
ـ وَ َقعَ صیغۀُ الوَقفِ عَلی

النَّهبِ 9المَسطوُرِ 10بنضوری11

حَرَّرَهُ العَبدُ عبدالوهاب
من شهادت مرحوم آخوند مالعَبدُالوهاب
ـ السوادُ مطابِقل لِاَصلِهِ االصی ِ بعد

المقابلۀ12

العبد ابن مالعلیاکبر خوری
مُهر ادرکنی یا منمد

 .1گواهی
 .2با اص آن مطابق است.
 .3گفتن بسماهلل
 .4ستایش کردن
 .5آن را نزد من نوشت.
 .6بنده کمترین
 .7رونوشت
 .8مقایسه کردن نسخههای یک متن با ی دیگر
 .9رو
 .10نوشته شده
 .11صیغه وقف بر رو نوشته شده در حضور من نوشته شد.
 .12پس از تطبیق دادن رونوشت برابر اص بود.
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ـ الشاهد عَلی ما زُبِرَ فی هذِهِ

الوَرَ َقۀِ1

العَبدُ االَ َق ُّ 2منمد بن مالعبداهلل
من شهادت مرحوم آخوند مالمنمد مالعبداهلل علی سلطان
ـ بسماهلل ،تندید 3وقف تا زمان ظهور قائم سالماهلل علیه و جعلناه فداهُ 4منش بطالن نمیشود
و بیع به جهت تندید ،فاسد است و اهلل یَعلَم

حَدهُ5

مُهر العبد المذنب ،منمد بن حمزه
ـ معلوم بوده باشد که از لف "بنابراین" این سواد مطابق است با اصله 6بعد از مطابقت کردن
المذنب 7منمدحسین ابن عبداهلل النسینی
ـ حمد و ثنا  ...بناخواناو و دخ مطلب نداشت 8ایضاً العبد حسین بن عبداهلل
ـــ ـ وقف مسـطور صـنیح و شـروط مندرجه در وقف نامچه چون هر یک من صـنیح و آن
منافاتی با صنت وقف ندارد و تندید زمان ظهو ر امام (ع) که از آن عدم ت یید مفهوم میشود،
بر فرض تسـلیم موجب ح م به رجوع به حبس 9اسـت ،پس تا آن زمان عم به آن الزم اسـت.
بعد از ظهور ،خود اعلم به اح ام جَد خود اســت .هر چه بخواهد چنان خواهد شــد.

مبایعه10

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

 .1شاهد آنچه در باالی این برگه نوشته شد.
 .2کمترین
 .3مندود ساختن وقف
 .4مرا فدای او گردان
 .5خدا اندازه آن را میداند.
 .6اص آن
 .7گناه ار
 .8یعنی آن بخش از ابتدای وقفنامه که متضـمن حمد و ثنای الهی بوده و در اصـ سـند به چشـم میخورد ،حاوی ن ته و فائدهای
نبوده و از همین رو ،حذف شده است.
 .9وقف
 .10خرید و فرو کردن
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مُهر عبده الراجی 1اسمعی حسینی
ـ توضیناً آنکه از لف "بنابراینی" که سابق آن حمد و ثنای الهی است موافق است تا تاریخ
ابن مالعلیاکبر خوری
مُهر ادرکنی یا منمد
نتیجه
در دوره ح ومت امیرحسن خان (ح ـ1235-1204 :ق ).از امرای عرب شیبانی طبس و
سیاست های عمرانی و فرهنگی وی ،امالک وقفی در این شهر رشد و گستر

چشمگیری یافت

و به فرهنگی عام و خا پسند تبدی شد .این فرهنگ وقف ،با اوقاف فراوان خود او آغاز شد و
بهوسیله دیگر حاکمان بنیشیبان بویژه عمادالملک اول (ح ـ :حدود 1268ـ1312ق ).پی گرفته
شد .در همین زمان و در چنین فضای فرهنگی ،مالمنمدرفیع با هدف تربیت طالب علوم دینی
خانه خود را وقف کرد تا از آن بهعنوان مدرسه استفاده شود .این خانه با تغییر کاربری از آن پس
به نام مدرسه مالمنمدرفیع خوانده شد.
اطالع چندانی درباره زندگانی حاج منمدرفیع واقف مدرسه ،در دست نیست و چهره او در
هالهای از ابهام قرار دارد ،اما بر اساس متن وقفنامه ،وی فرزند علینقی دیهش ی و برادر خواجه
منمدعلی ،از اهالی آبادی دیهشک بوده که به سفر حب رفته است .با توجه به وقف ی ی از
امالکش ،به نظر میرسد او از بزرگان و توانگران طبس بوده است .همچنین احتماالً وقفنامه
مدرسه مورد نظر ،در دوران کهنسالی او تنظیم شده است .او مدرسه را به نام خویش نامگذاری
و گویا با انگیزه کسب رضایت خداوند و بهجا گذاشتن باقیات صالناتی برای حیات اخروی وقف
کرده است.
وقفنامه در حقیقت شــناســنامه وقف منســوب شــده و در آن اطالعاتی درباره واقف ،موارد،
مصـارف و شـرایو وقف و شـاهدان آن درج میشـود .سـواد وقفنامه مدرسـه علمیه مالمنمدرفیع
طبس تـا امروز بـهجـا مـانـده اســـت .بـا نظر بـه این ســـواد و بـازخوانی متن آن میتوان دریـافـت کـه
 .1امیدوار
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تداوم عم به شــرایو مورد نظر واقف ،ســبب پایداری بنای این مدرســه در بافت تاریخی طبس
بوده اسـت .بهعبارت دیگر ،سنت وقف و اجرای آن سبب حف  ،نگهداری و پایداری این مدرسه و
بنای آن بوده است.
وقفنامه متضمن اطالعات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی اندک و در عین حال ،اطالعات
ارزشمندی درباره طبس در نیمه دوم سده  12قمری است و از آن جمله ،میتوان به چگونگی
تقسیم آب و مقدار و زمان مدار آن ،استفاده از "من تبریزی" در طبس و نام برخی از بزرگان این
شهر در آن زمان (مذکور در سجالت وقفنامه بهعنوان شاهد) از جمله ،امام مسجد جامع و وجود
چیتگرهای اصفهانی در بازار این شهر اشاره کرد .همچنین از متن وقفنامه میتوان دریافت که
برادر واقف ،خواجه منمدعلی دیهش ی فرزند علینقی دیهش ی در آن روزگار ،جایگاه اجتماعی
و شاید سیاسی برجستهای داشته است.
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