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 (21/04/1399،پذیرش: 29/02/1399)دریافت: 

 
 چکیده

ق بر شبستان زمستاني مسجد جامع ميبد و ديگر آثار مورد حمايت و ساخته شدۀ واقف 1247تاريخ نامۀ حاجي رجبعلي بهوقف

سندي تاريخي است كه حاوي اطالعاتي از ميانۀ سدۀ سيزدهم هجري دربارۀ شهر ميبد، اماكن و  ،نامه. اين وقفاستتنظيم شده 

روشن كردن سيماي كهن شهر زمان با دهۀ آخر حكومت فتحعلي شاه قاجار است و نامه همآثار معماري آن است. تاريخ وقف

رود و شمار ميسندي حقوقي به ،نامهوقفدارد.  ميبد در اين دورۀ تاريخي پراهميت است. مسجد جامع شواهدي از اين دوره

قصد تضمين حيات شبستان و بناهاي ديگري، كه خود ساخته، دست به تنظيم آن زده؛ اما در اين تحقيق در مقام يک سند واقف به

براي بهره بردن در راه مطالعۀ تاريخ  تاريخي. در واقع استعداد يک متن حقوقي شده استمعماري بررسي و نمايانده  تاريخِ

نامه شود. با طرح اين پرسش كه، اماكن و شواهد معماري مذكور در وقفمعلوم ميآن  هايويژگيشده و  بررسيمعماري 

روش توصيفي ـ تاريخي به هدهد؟ اين تحقيق كه بدست ميشهر ميبد به در حوزۀ تاريخ معماريِ  ايتازههاي چيست و چه آگاهي

نامه و بررسي و تحليل آن، مشاهدات ميداني و ذكر شواهدي در كتب تاريخي همراه شده جام رسيده، با بازخواني متن وقفان

هدف از تحقيق، ، زيرا تمركز بر يک سند تاريخي دست اول دارد. شودمحسوب مينوعي سندپژوهي اين تحقيق بهاست. 

اين وقفنتيجۀ تحقيق نشان داده، نامه است. تاريخ معماري مذكور در وقفبازخواني نكات روشن و تاريک مربوط به اماكن و 

ها نام نامه از آنكه در وقف اعالم جغرافييک يک  .امّا حاوي مطالب با اهميتي از حيث ثبتِ نام و تواريخِ اماكن است ،نامه كوتاه

ه محل مربوط، اصل اثر يا بقاياي برجا مانده شناسايي و برده شده همه مربوط به ميبد است، بنابراين در روند تحقيق، با مراجعه ب

ها، مزار )گورستان(، آسياب، باغات و ، قنوات، دكانهاكه مشتمل بر محله رسداثر مي 22مشاهده شد. مجموع آثار قابل بررسي به 

مسجد و آب انباري در ميدان تاريخ ساخت شبستان زمستاني مسجد جامع، حدود تاريخ و باني ساخت ها و موارد ديگر است. خانه

 . ق است1240كه مربوط به دهۀ  آيددست مينامه بهكَرَم واقع در داخل شارستان ميبد كه از بناهاي واقف است، از اين وقف
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 پژوهش پرسش
 حدود در شده طرح تحقيق اين در كه هاييپرسش

 و استنباط نظر مورد نامۀوقف متن از كه است هاييداده

 .شود استخراج

 و اماكن چه رجبعلي، حاجي نامۀوقف استناد به ـ

 است؟ شناسايي قابل معماري شواهد

 تاريخ حوزۀ در ايتازه هايآگاهي چه نامهوقف ـ

 دهد؟مي دستبه ميبد شهر معماري

 

 مقدمه -1
 شماربه معماري تاريخ مطالعۀ اسناد جزء هانامهوقف

 و محافظت ايبر كه رجبعلي حاجي نامۀوقف. روندمي

 تنظيم ديگر آثار برخي و ميبد جامع مسجد نگهداري

. باشد بناها دربارۀ هاييآگاهي حاوي تواندمي شده،

 مانده برجاي بناهاي معدود زمرۀ در ميبد جامع مسجد

 اين با. رودمي شماربه هجري نخستين هايسده از

 چه و بنا اين دربارۀ چه مكتوب منابع كه زمينهپيش

 نيست، پُربار چندان ميبد آثار ديگر و شهر دربارۀ

 اين از بخشي تواندمي نشده منتشر مكتوب اسناد بنابراين

 پژوهش اصلي موضوع كه رواين از. كند پُر را خالء

 با و است گذشته در رويدادي به مربوط( وقف سند)

-هم  و سويک از سند اين محتواي تحليل و بازخواني

 در شده ذكر بقاياي و آثار رديابي ديگر سوي در چنين

 براي نتايجي رودمي انتظار ميبد، شهر امروز وضع

 روش با پژوهش ،شود استخراج آثار اين بيشتر شناخت

 نوعيبه و رسدمي انجامبه «توصيفي ـ تاريخي»

-كتابخانه راه دو از پژوهش هايداده .است سندپژوهي

 هاپرسش به پاسخ براي. است آمده حاصل ميداني و اي

 به پرداختن سند، محتواي بر عالوه رو،پيش هدف و

 اماكن و آثار دربارۀ تحقيق و مشاهده واژگان، و مفاهيم

 شناسايي ،رو پيشِ  تحقيق از هدف. است نظر مورد نيز

 اماكن و بناها معماري تاريخ ساختن روشن و آثار

 .است نامهوقف در مذكور

 

 در نامهوقف: تحقیق نظری مبانی -2

 ایران معماری تاریخ اسناد جایگاه
-اين از است عبارت وقف» مدني، قانون 55 مادۀ مطابق

 مادۀ مطابق. «شود تسبيل آن منافع و حبس مال عين كه

 عين ابقاء به كه شده دانسته جايز مالي وقف فقط ،58

 از(. مجلس هايپژوهش مركز) شد منتفع آن از بتوان

 اين به عام وقف اسناد خاص، و عام وقف قِسم دو

 است، متنوع آن بنيان از غرض و شودمي مربوط تحقيق

 مدارس و مقدسه اعتاب تعمير و نگهداري مخارج از

 سادات، علما، معيشت به كمک تا گرفته ديني و علمي

 ديني مناسک و هاآيين آوردن جابه و مذهبي طبقات

 اشخاص، و افراد بر وقف(. 417ـ418: 1377 لمبتون،)

 گفته ليهعموقوفه   آن به كه شودمي واقع اماكن يا امور

 شامل دو هر ليه،عموقوفه  چه و موقوفه چه. شودمي

 برده نام نامهوقف در هاآن از كه است بناهايي و اماكن

 تاريخ مطالعۀ در وقفي اسناد حيث اين از شود؛مي

 واليات آباداني و عمارت. يابدمي موضوعيت معماري

 آنان ويژههب و متمول بزرگان و امرا پادشاهان، دستبه

 با همراه اوقات اغلب داشتند، خير كار در دستي كه

 نهاده بنيان تأسيسات آيندۀ حيات براي هاييبينيپيش

 مانند دارآينده و انتفاع داراي هايسرمايه. است بوده

 در. يافتمي اهميت وقف در آب و زراعي هايزمين

 آب زمين، بر عالوه كاريزي تمدن به مربوط مناطق

 باغ،خانه باغ، مزرعه،. داشت ايسرمايه ارزش قنات

 موقوفه رقبات عنوانبه قنات از سهمي يا قنات، خانه،

 نظر در خير امور اقسام براي هاآن درآمد و درآمده

 . شدمي گرفته

 و ساخت هايهزينه برآوردن در وقف چون

 رقبات، و امالک به دادن سامان عمومي، بناهاي تعمير
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 نيازمندان به كمک و كارآفريني و هاآيين برپايي

 خصلت نهاد اين كرده،مي حفظ را ودخ كاركرد

 ايران شهرهاي اجتماعي حيات در و داشته شهرآفريني

 ،(51ـ53: 1374 اهلرز،) كردمي ايفا مؤثري نقش

 وقفي اسناد و وقف از جداي شهرها تاريخ بنابراين

 هاآن بدون و دارند اِسنادي ارزش هانامهوقف .نيست

به. ماند خواهد ناقص ايران معماري تاريخ از آگاهي

 و بقاع و مساجد احوال در دقيق مطالعۀ افشار، نظر

 در هانامهوقف متون آنكه مگر نيست، كامل مزارات

 براي(. 33: 1371 افشار،) شود گذاشته مردم اختيار

 نگاه يک در هانامهوقف ايران، معماري تاريخ مطالعۀ

 ذيل در و شده محسوب مردمي اسناد شماردر 

 قيومي) گيرندمي قرار 1اول درجۀ مكتوب منابع

 را هانامهوقف توانمي(. 8ـ9: 1388 بهار بيدهندي،

 و مهم بناهاي بيشتر. آورد شماربه قضايي اسناد جزء

 اند؛موقوفه و گرفته شكل وقف نظام در المنفعهعام

 نامهوقف تاريخي، اسناد انواع ميان در بنابراين

 با سند نوع اين ارتباط و دارد ويژه جايگاهي

 از ترگسترده بسيار تواندمي آن فرهنگ و معماري

(. 9: 1387 الحكمايي،شيخ) باشد اسناد انواع ديگر

 حوزۀ در نامهوقف از حاصل اطالعات برخي

 متنوعي موضوعات شامل معماري تاريخ مطالعات

 اجزاي و بناها انواع شناخت: ازجمله است،

 پيشينۀ و ساخت دقيق تاريخ شهر، اجزاي معماري،

 ساخت، الگوهاي معماري، اقتصادي مسايل بنا،

 ساخت، آداب و فرهنگ بنا، با مرتبط مشاغل

 تغيير و خاص كاركردهاي ،مرمت و بنا نگهداري

 ،آنها در ممنوع و مجاز اعمال و بنا حرمت كاربري،

 باني، اهداف معماري، اصطالحات تأسيسات،

 باني، و حامي: مانند بنا ساخت در دخيل عوامل

 هر مقيمان معماري، عامالن و ورانپيشه معماران،

(. 11و10: 1387 الحكمايي،شيخ) موارد ديگر و بنا

 تركم غيروقفي آثار ساير به نسبت وقف ميراث

 كاريوساز زيرا اند،شده تصرف و تحريف دچار

 و نظري) شدمي گرفته درنظر موقوفات حفظ براي

 (.240: 1396 زمستان كاخكي، صالحي

 پژوهش پیشینۀ -3

 و يزد در وقفي اسناد پيرامون تحقيق پيشينۀ درباب

 ،نخست ؛كرد اشاره سرفصل دو به بايد ميبد،

 دربردارندۀ هاينامهوقف از ايپاره چاپ و تصحيح

 تحقيقات دوم، آثار؛ و اماكن شهر، باب در مطالبي

 بسياري. هايينامهوقف چنين دربارۀ گرفته صورت

-نامهوقف در ميبد، در موجود رقبات و وقفيات از

 ذكر شده تنظيم يزد در تاريخ طول در كه هايي

 .شودمي اشاره چند هايينمونه به ادامه در. اندشده

 مربوط الخيرات،جامعنامۀوقف افشار، و پژوهدانش

 كه الدين،سيدشمس فرزندش و الدينسيدركن به

 است عربي زبانبه و شده تأليف ق733 و 732 در

 رساندند چاپبه زمينايران فرهنگ مجلۀ در را

 و اماكن بر عالوه كه( 1340 افشار، و پژوهدانش)

 حاوي شده، برده نام يزد از كه قنواتي و بناها

 و حدود و ميبد دربارۀ مفيدي بسيار اطالعات

. است هجري هشتم سدۀ در آن هايآبادي و اماكن

 سپس و عكسي نسخۀ مينوي مجتبي و افشار

 تأليف ،رشيدي رَبع نامۀوقف شدۀ چينيحروف

 چون و( 1352 همداني،) كردند چاپ را ق709

 نامهوقف در مذكور امالک و رقبات عمدۀ قسمت

 به مربوط بخش افشار سپس داشت، تعلق يزد به

 «رشيدي اوقاف» عنوان با جداگانه، طوربه را يزد

 و هاقنات نشاني و نام .(1349 افشار،) كرد چاپ
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. است آمده سند اين در ميبد از بسياري اماكن

 در باريک كه «فاطمه ستي و اميرچقماق نامۀوقف»

 جلد چاپ در افشار بود، شده ناياب و چاپ 1327

به انتها، در ايتازه تصحيح با مفيدي، جامع سوم

 افشار(. 1385 افشار،) كرد چاپ ضميمه عنوان

 را طراز عبدالوهاب تأليف يزد، موقوفات كتابچۀ

: 1377 افشار،) كرد چاپ يزدنامه دوم جلد در

 تاريخي اطالعات حاوي مفصل سند اين(. 29ـ116

. است يزد مهم بناهاي و قنوات درخصوص بسياري

 محققان توجه مورد «يزد آباددولت باغ نامۀوقف»

 جامع در نامهوقف اين متن. است گرفته قرار

 از و( 345ـ362: 1353 نائيني،) بود آمده جعفري

 و قنات دربارۀ فراواني هايداده حاوي كه نظراين

 عناصر ديگر و باغ اين معماري و فضا آن، ملحقات

 ذيل در الحكمايي،شيخ بود، باغ پيرامون به مربوط

 منتشر را آن و آورد شماربه ايران معماري اسناد

 مسرت(. 75ـ92: 1387 الحكمايي،شيخ) كرد

 نخستين كه يزد، بادگيري شش انبارآب نامۀوقف

 و تصحيح با را شده نوشته ق1279  در آن سواد

: 1388 پاييز مسرت،) رساند چاپبه توضيحاتي

 طوالنيِ  نسبتا   نامۀوقف مسرت و افخمي(. 84

 سدۀ به مربوط يزد،( خضرشاه) چهارمنار مسجد

 و اماكن نام حاوي كه. ساختند منتشر را هجري نهم

 است اردكان و تفت يزد، در بسياري بناهاي

 (.1393 بهار مسرت، و افخمي)

 راه براي رشيدي رَبع نامۀوقف تحليل در بلر شيال

 اين كه دارد اشاره ايلخانيان، دورۀ جامعۀ به يافتن

 در را مجموعه اين بناهاي سازدمي قادر را ما سند

 توانمي نامهوقف اين از. كنيم بازسازي خود تصور

. گرفت كمک نيز بناها اين از استفاده طرز فهم در

 كننده تعيين عامل ايرانيان، نزد در  است، معتقد وي

 نه است، بوده كاركرد در توجه به معماري،

 تحقيق در(. 48ـ49: 1387 پاييز بلر،) صورت

 بررسي همسرش و اميرچقماق نامۀوقف ديگري،

 و موقوفات يک يک شرح به نويسنده. است شده

 يزد، بر عالوه. پرداخت سند اين در مذكور اماكن

 بهار ايواتاكه،) است ميبد به مربوط موقوفات برخي

 الخيرات،جامع نامۀوقف قنوات بررسي(. 1384

. است ايمقاله موضوع هجري، هفتم سدۀ به مربوط

 مناطق يزد، به مربوط قنات رشته 89 تحقيق اين در

 محل و مشخصات و شناسايي منطقه از خارج و يزد

 و قنات كورۀ و ممرّ تنقيح جمله از ها،آن مصرف

 و زادنيک) دادند نشان را بناها نگهداري و تعمير

 (.1390 تابستان يزدي، دانش

 

 سند اهمیت -4

 آثار وجود و ميبد شهر كهن پيشينۀ رغمعلي

 كمي مكتوبِ منابع آن، در مهم و فراوان تاريخي

 در مختصري ميبد، دربارۀ .مانده برجاي شهر اين زا

 در كمي تفصيل با و تاريخي جغرافياي هايكتاب

 محلي اسناد. است شده نوشته يزد محلي تواريخ

 اند،نيافته انتشار و مانده پوشيده هاآن از بسياري كه

 گوشه تاريخ و سرگذشت به بخشيدن روشنايي در

 نگاه اين با. دارند اهميت قديمي شهر اين كنار و

 براي مكتوب خيتاري سند يک مذكور نامۀوقف

 جامع مسجد بررسي در و شودمي محسوب ميبد

 درجه مكتوب منابع جزء ديگر، آثار برخي يا ميبد

 اين كشيدن پيش از مقصود .رودمي شماربه اول

 از هاييداده و اماكن ،بناها نام به بردن پي نامهوقف

 است هاآن امور ادارۀ نحوه و ساخت تاريخ قبيل
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 در. اندرفته ياد از يا شوندمي شناخته هامروز يا كه

 ميبد، جامع مسجد تاريخي تحوالت و تغيير جريان

 تغييراتي و شد افزوده فضاهايي قاجاريه دوره در

 حاجي ۀگرمخان ساخت: ازجمله. آمد پديد چند

 است، تحقيق اين نامۀوقف نظر مورد كه رجبعلي

 باني و دقيق تاريخ كه شمالي گرمخانه ساخت

 حاجي مسجد ساخت نيست، پيدا آن ساخت

 به و دارد قرار شرقي شمال گوشه در كه حسنعلي

 بسياري در كه تعميراتي و شودمي شناخته باني نام

 زاد،نيک) شودمي ديده مسجد زواياي و مواضع از

 تحوالت شناخت در مذكور نامۀوقف(. 1395

 اهميت داراي تواندمي بنا اين قاجاري روزگار

 .باشد

 

 2نامهوقف متن بازنویسی -5

 متن اصلی -1-5
مخلّد نمود، جناب خيرالحاج و وقف مؤبّد و حبس »

شأن حاجي العمار حاجي رجبعلي ابن مرحمتكهف

آباد مع شمس حيدرعلي ميبدي، نصف طسوج از مزرعۀ

اراضي تابعۀ آن و تسع، يعني نه يک، / از طاحونۀ واقعه 

آخوند، غني  لۀ بشنيغان ميبد، مشهور به طاحونۀدر مح

از توصيف و تحديد، بر امام مسجد جامع قصبۀ مرقومه. 

توضيحا  بر امام مسجدي كه خودِ واقف در مسجد ميبد 

/ در سمت شمالي 3مسجد، شبستانياند؛ و آنساخته

مسجد مرقوم است، كه از بناهاي خير خود واقف 

ها در همان عليه در زمستاناست، كه امام موقوف  

، و 4د و در تابستان در مقصوره و پيشگاهشبستان نماز كن

هرگاه بر بام نماز كند، بربام / همان شبستان نماز كند. و 

وقف نمود منابع و مَجاري پنج جُرِّه مياه كسنويه، 

باغ رضاي درب باغ مشهور بهفرهاباد و يکممزوج به

باغ / هباغ ميررضاي شهري و حدّي برحيمي، محدود به

[ 6[ و حدّي ]...5باغ ورثه ]...به ميرزا معصوم و حدّي

ور و زمين واقف زمين حاجي ميرعبدالغفهمحدود ب

زمين قنات مهريجرد و حدّي بهمزبور و حدّي/ به

بسط مقام ايضا ، بهديگر، به قطعۀها و يکقجورستاني

نا  محدود به زمين واقف و حدي بههفت دست تخمي

كذا[ ]زمين الالئي حاجي ميرغني و حدي به قنوه 

قنات واقف و قطعۀ ديگر مهرجرد و حدّي ديگر/ بار به

زمين طرف پل، محدود بهبسط دو قفيز واقعه در آنبه

ها و حدّي زمين محمدآباديمحمد بن سميع و حدّي به

ها بر شبستان مرقومه، كه هر وقت / به زمين اردكاني

خرابي حادث شود منافع آن را خرج تعمير آن كنند و 

ها را به خادم و مؤذّن مسجدِ رابي، منافع آنبا عدم خ

مرقوم دهند. و وقف نمود ايضا  يک درب باغِ خندق 

واقعه در جنب رباط / ميبد، محدود به حصار و حدّي به 

بسط پنج خندق قاسم ابولي. تمامي يک قطعه زمين به

زمينِ ورثۀ حاجي دست در محلۀ حيدرآباد محدود به

و طرف به تَل، بر قاري/ كه شارع و دعلي و بهمحمدبن

هر شب جمعه بر مزارِ قُربِ رباط قرائت قرآن نمايند. 

توضيحا  آنكه هرگاه خرابي در دو قطعه زمين و باغ 

ها را اوّال صرف تعمير نمايند و بعد اتفاق اُفتد منافع آن

[ را به قاري 7آنچه زائد / آيد و با فرض عدم خرابي ]...

گري ک درب حانوت روغندهند. و وقف نمود ايضا  ي

خانه ابول يادگار و واقعه در ميدان كَرَم، محدود به

شارع، بر مسجد كوچَکِ جنبِ ميدان / كَرَم كه از 

بناهاي خير واقف مزبور است كه منافع آن را صرف 

روغن چراغ و تعمير مسجد مزبور نمايند. و وقف نمود 

اقعه در انبار وآبآباد بر چهار جُرّه منابع ]قنات[ شمس

ميدان كَرَم، / كه از بناهاي خير واقف مزبور است؛ كه 

[ و قيمت آب آن و 8منافع آن را صرف تعمير ]...

اصالح شير و روغن چراغ آن كنند. و وقف نمود 

انبار مزبور كه انبار مزبور را / بر آباراضي حوالي آب

منافع آنها را اوّال صرف تعمير آنها نمايند و با عدم 
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صرف اصالح و خرج آب انبار مرقوم. و وقف  احتياج،

بازارچۀ ميبد را، كه در جنب / مسجد  9نمود سدس

جامع است، بر مسجد مزبور كه منافع آن را صرف 

اندود اصالح مسجد مزبور نمايند، از كاغذ شبستان و بام

باب حانوت نجّاري واقعه در و غيره. و وقف نمود يک

راغ صبح مسجد جنب / بازارچۀ مزبوره بر روغن چ

مزبور از شبستان و مقصوره و بام هر جا كه احتياج 

باشد. و بقيۀ بازارچه هم وقف است بر مسجد مزبور و 

توليت / جميع آنها را مَفوُض نمود به جناب سيادت 

براهيم؛ و عُشر اكبر ابن مرحوم ميرزا امآب مير سيدعلي

مصرف التّوليه قرار داد و تَتمّه را بهمنافع آنها را حق

آنچه مقرّر شد برساند./ و اعتراف نمود كه شش جُرِّه 

روز دوازدهم وقف است بر آباد در شبانهمياه شمس

اكبر انبار كُالر. و توليت آن را هم به مير عليآب

[ آقا ميرعلي10واگذاشت، يعني او را وكيل خود / ]...

اكبر / با قابليت، و بر فرض عدم قابليت، مَفوُض به 

 «.1247رع است / تحريرا  في ذيقعده سنۀ حاكم ش

 

 هاسجل -2-5
محل مهر واقف حاجي رجبعلي / محل خاتم شريف »

شأن آقا سيدمحمد نعمتي / هو، آقا سيد مرحمت

اكبر متولي باشد بهمحمدعلي ولد مرحوم آقا سيدعلي

اهلل في بيست و ششم نظارت جناب آقا سيدنعمتي سلمه

-خاتم شريف مرحمت/ محل  1270شهر رمضان سنۀ 

شأن آقا ميرزا علي / محل مهر مرحوم آقا مير جعفر / 

اهلل تعالي، امر محل خاتم شريف مير سيدحيدر / بسم

نهجي است كه جنت مكان آقا ميرزا علي توليت به

مرقوم داشته اند؛ بنظارت علّام فهام جناب مالحسين و 

مصارف مصروف نمايند. حرّر اطالع جناب والدشأن به

. محل خاتم شريف 1276بيست و هشتم شعبان سنه  في

-شريعتمدار آقا شيخ محمدحسن / محل خاتم مرحمت

-شأن آقا سيدابوالحسن حيدري / محل خاتم مرحمت

شأن / محل خاتم مرحمت 11شأن آقا سيدمحمد نعمتي

آخوند مال لطفعلي / ذا و اصلهُ سيان ]نقش مهر[ / ذا و 

و اصلهُ المختوم العشره اصلهُ سيان ]نقش مهر[ / هو، ذا 

 1292بخواتيم ]كذا[ سيان في  شهر شوال المكرم سنه 

]نقش  دو مهر[ / ذا و اصلهُ سيان ]نقش مهر[ / ذا و اصلهُ 

 «سيان ]نقش مهر[

 

 تحقیق هاییافته -6

نامه و اشخاص مشخصات وقف -1-6

 مذكور

 ادارۀ در نامهوقف تصوير: مشخصات -1-1-6

 6/ر: »پروندۀ كالسه به ميبد شهرستان اوقاف

 سند اصل از. شودمي نگهداري «ميبد شهرستان

 فعلي متولي دست در احتماال   و نشد كسب آگاهي

 پاک سند تصوير در آخر سطر دو حدود. است

 موجود نامهوقف اصلِ در بايد سطر اين. است شده

 استفاده بدون روان، فارسيِ زبانبه نامهوقف. باشد

 خط با اضافي، و مغلّق اصطالحات و كلمات از

 مهرها حاوي و شده نوشته نستعليق شكسته تحريري

 و چپ حاشيۀ در تن چند تأييدات و سجالت و

 (. 15 تصوير) است اصلي نوشته باالي

 تاريخ نامهوقف انتهاي در: هاتاریخ -2-1-6

 سلطنت با برابر كه شده، نوشته ق1247 تحرير

 الدولهسيف حكومت و  ايران در قاجار شاهفتحعلي

 هايتاريخ اما. است( 1370 قلمسياه،) يزد در

مي ديده شاهدان و تأييدات محل در نيز ديگري

. 1292 ،1276 و 1270 ،1247 تاريخ جمله از. شود

 به سند تنظيم زمان از دورتر دهه چند هايتاريخ

 كه شودمي مربوط موقوفات نظارت و توليت تعيين
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 حاشيۀ در و افتاده اتفاق اوليه اشخاص فوت از پس

 .است شده ثبت نامهوقف اصل

 نامهوقف در واقف نام(: بانی) واقف -3-1-6

 شده ذكر حيدرعلي حاجي فرزند رجبعلي حاجي

 كه است كسي او نامهوقف همين استناد به. است

 را ديگر بناي چند و ميبد، جامع مسجد شبستان

 حاجي نام به جامع مسجد گرمخانۀ اكنون. ساخت

 خاندان از رجبعلي حاجي. شودمي شناخته رجبعلي

 هايگذشته از خاندان اين. است بوده ميبد سادات

 حاجي واقف، پدر. اند بوده ساكن ميبد در دور

وقف نيز او. بود جامع مسجد امام خود حيدرعلي،

 اعقاب و احفاد. 12دارد جامع مسجد بر مفصّلي نامۀ

 ميبد حدود همين در اكنون سادات خانوادۀ اين

 مطلبي او خانوادۀ و باني دربارۀ. كنندمي زندگي

  .نشد يافت اسناد و كتب در ديگري

 

 نامهاماكن مذكور در وقف بازشناسی -2-6

 كه شده برده نام اماكني از ،نامهوقف متن در

 بناهاي و شهر تاريخي شناخت نظر از هاآن دانستن

 توجه با هاآن اغلبموضِع   تعيين. دارد اهميت ميبد

. شد ميسّر پژوهش اين حين در ميداني تحقيقات به

 ذيل در. ليهعموقوف  يا اندموقوفه يا مذكور اماكن

 ترتيببه ها،آن چكيدۀ شرح و اماكن از فهرستي

 :آيدمي نامه،وقف در ذكر

 قنات :آن قنات و آبادشمس مزرعۀ -1-2-6

 در واقع رستاق در آن مادرچاه كه آباد،شمس

 سيراب را آبادشمس هايزمين است، ميبد جنوب

 ربع نامۀوقف در مرتبه چند قنات اين از. كندمي

 شده برده نام هجري هفتم سدۀ اواخر در رشيدي

-نزديک آبادشمس(. 75: 1352 همداني،) است

 با و است ميبد حصار داخل به جنوبي آبادي ترين

 فاصله متر 1500 حدود قلعهنارين و شهر حصار

 اما نمانده، چنداني چيز آبادي اين بناهاي از. دارد

 ميبد مرغوب باغات و مزارع و است مشهور اكنون

 كتب در محله اين توصيف. شودمي شامل را

 يازدهم سدۀ در مفيدي امعج ازجمله تاريخي،

 نهر و خيابان خوش، هواي و آب داشتن با هجري،

 ذكر دلگشا، هايباغ خيابان اطراف در و آن ميان

 (.95: 1340 بافقي، مستوفي) است شده

 به اكنون كه محله اين :بشنیغان محلۀ -2-2-6

 شهر قديم هايمحله جزء دارد، شهرت نام همين

 شهر حصار و شمالي دروازۀ به چسبيده. است ميبد

 آباداني. است كوچک محلۀ چند بر مشتمل خود و

 و خارجار قنات رشته دو به وابسته بيرونه اين

 سويبه شهري گسترش آرام جريان در و كثنواست

(. 174و133: 1395 پويا،) است آمده پديد شمال

 آن داخل و اطراف در هاكشتخوان و باغات

 و انبار آب ها،ميدان مساجد، و شده گسترده

 و حبيبيان ها،شيخي ها،كَنزي هايمحله و بازارچه

 .دارد جاي آن در زراسب

 به بنا مذكور آسياب :آخوند طاحونۀ -3-2-6

 امّا بوده، قعوا بشنيغان محلۀ در نامهوقف اشارۀ

 است محتمل نشد، شناخته نام چنين با بنايي اكنون

 بشنيغان محله محدوده در كه آسيابي سه از يكي

 «آخوند طاحونه» به قديم ايّام در دارند، قرار

 با كه باغشاهي يا «قنبر سيد آسياب. »داشت شهرت

 ميبد شمالي حصار حدّ بر چرخيدمي خارجار آب

. است شده مرمت و شده واقع بشنيغان محلۀ و

 غربي شمال ليهامنتهي در واقع «لِكُک آسياب»

 آن خرابۀ آثار كه مهرجرد محلۀ نزديک بشنيغان
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 محلۀ شرق در واقع «سَركَشون آسياب» و پيداست

 بر امروز «آخوند» نام. كردند ويرانش بنيان از كه

 .است شده نهاده فيروزآباد محله مساجد از يكي

 مسجدي :میبد قصبۀ جامع مسجد -4-2-6

 داخل در هجري اوّليه هايسده از كهن و وسيع

 مورد و موجود اكنون كه شهر باروي و حصار

 و ايوان صحن، بر است مشتمل آن و است استفاده

-شبستان بدان، متصل تابستاني هايشبستان و گنبد

 صحن، شمال و غرب و شرق در زمستاني هاي

 پيرامون فضاهاي و( حسن امام) حسني گنبدخانه

 حسنعلي حاجي و رجبعلي حاجي مسجد و آن

 منبر نام(. 2و1 تصوير( )117و96: 1385 زاد،نيک)

 قرن تاريخي جغرافياي متون در ميبد مسجد و

 نايين، و فهرج كثه، با همراه بعد، به هجري چهارم

 است شده ثبت اصطخر كورۀ و يزد واليت جزء

 (.36: 1345 حوقل، ابن ؛97: 1340 اصطخري،)

 

 
شود چشم انداز مسجد جامع ميبد. بيرون شبستان حاجي رجبعلي كه مابين ايوان و گنبد خشتي است در تصوير ديده مي -1تصوير 

 نگارنده(. مأخذ:)
 

 
 نگارنده(.مأخذ: پالن مسجد جامع ميبد با جانمايي فضاهاي گوناگون ) -2تصوير 

 



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       9

 

 سطر مطابق :واقف ساختۀ شبستان -5-2-6

 در ستشبستاني مسجد آن» ،نامهوقف سوم و دوم

 خود خير بناهاي از كه مرقوم مسجد شمالي سمت

 امام كه»: شده ذكر چنين ادامه در. «است واقف

 نماز شبستان همان در هازمستان در عليهموقوف 

 بر هرگاه و پيشگاه و مقصوره در تابستان در و كند

 اگر. «كند نماز شبستان همان بربام كند، نماز بام

 شمال درواقع) شمالي شبستان همان مقصود واقعا 

 اين بامِ پوشش برآمدگي سبببه باشد،( شرقي

 راحتيبه بام پشت در نماز خواندن عمال   شبستان

وقف متن نويسندۀ رسدمي نظربه. شودنمي ممكن

 درست جهت و كرده اشتباه جهت نوشتن در نامه

 درواقع) مسجد صحن غرب در .باشد غرب بايد

-مي گرمخانه را آن كه است شبستاني( غرب شمال

 بر واقف و باني عنوانبه رجبعلي حاجي نام و نامند

-نيک) است شده درج ق1240 تاريخبه زيلو كتيبۀ

 در دهانه، پنج با مذكور شبستان(. 104: 1385 زاد،

 صحن غربي ضلع سرتاسر در و شده بنا اشكوب دو

 است مسجد صحن از بدان ورود و شده واقع

 (. 3 و 2 تصوير)

 

 
 نگارنده(.مأخذ: : داخل شبستان حاجي رجبعلي )3 تصوير

 

 پـرآب و مهـم قنـوات از :كسنویه میاه -6-2-6

 سرچشـمه شـهر جنـوب از كـه رودمي شماربه ميبد

 بـا و شـودمـي آفتابي عباسي شاه رباط جوار گرفته،

 حـوض در شـدن ظـاهر و كاروانسرا داخل از عبور

 وارد بنـا، ايـن حيـاط ميان در واقع چهارطاقي داخل

 و ربـاط پشـت در واقـع نواسـك باغـات و كشتخوان

 سـيراب را اراضـي ايـن و شودمي ميبد حصار غرب

 ،«كثنويـه» نوشتاريِ صورتبه قنات اين نام. كندمي

 آمـده ميبـد بلـدۀ جـزء رشيدي، ربع وقفيات البالي

 ،الخيراتجامع نامۀوقف در و( 89: 1352 همداني،)

 سـهم مرتبـه چنـد نيـز هجـري هشتم سدۀ به مربوط

 الــدين،ســيدركن) اســت شــده ذكــر آن وقفــي آب

 (.146و116 ،115: 1365

 نامه،وقف متن به بنا :فرهاباد قنات -7-2-6

 جويي يا قنات. بود «فرهاباد با ممزوج كسنويه مياه»

 عالوه. نشد شناخته ميداني تحقيقات در نام اين به

 باشد بوده هم اراضي يا كشتخوان نام شايد اين بر

 . شدمي مشروب آب اين از كه

 مهرجرد (:مهرجرد) مهریجرد قنات -8-2-6

 شهر پهنۀ جزء و ميبد شمال هايآبادي ازجمله
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 زمان در تاريخي كتب استناد به بنا و است امروز

 ساخته انوشيروان دختر مهرنگار دستبه و ساسانيان

 و است امروزي مهريز همان كه مهرجرد يک. شد

 هر(. 31و30: 1343 جعفري،) ميبد مهرجرد ديگري

 قنات. شدندمي ناميده هم مهريجرد نامبه آبادي دو

 جنوب از قنات اين. شودمي شناخته نام همينبه آن

 هايكشتخوان و آبادي و گيردمي سرچشمه ميبد

 .سازدمي مشروب را مهرجرد

 در اشاره مورد پل موضع هرچند :پُل -9-2-6

 و اشخاص به متعلق هايزمين به اشاره با نامهوقف

 چون اما شده، مشخص مهرجرد قنات با مجاورت

-شده شناخته مكان با آن موضع و نشده ذكر آن نام

 ممكن دقيق طوربه آن يافتن ،شودنمي معلوم اي

 هاپل اين تحقيق، اين ميدانيِ شواهد اساس بر. نشد

-كشتخوان و مسيل حدود در اند،آجري همه كه

 برخي و آبادده مهرجرد، خانقاه، بيده، بارجين، هاي

 كه هاييپل از يكي. دارند وجود ديگر اراضي

 روي بر است، برآب و دارد شاخصي معماري

 تصوير) است شده بسته حيدرآباد خشک رودخانۀ

4 .) 

 

 
 نگارنده(.مأخذ: بَر است )هاي آجري روي رودخانۀ حيدرآباد. اين پل آب: يكي از پل4 تصوير

 

 شرقي حدّ  كه باغ اين :خندق باغ -10-2-6

 رباط مجاور گذر آن غربي حدّ و شهر حصار آن

 دور خندقِ داخل در كه است باغاتي جزء است،

 معلوم اكنون آن حدود و شده ساخته شهر حصار

 هم هاييخانه خندق از بخش اين عرصۀ در و است

 در را خندق از قطعاتي هرچند(. 5 تصوير) ساختند

 اين اكنون ليكن كردند، پر كشي خيابان حين

 كه دارند وجود شهر گوناگون نقاط در باغات

 . دارندمي معلوم را خندق وضع
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 نگارنده(.مأخذ: : بقاياي باغِ خندق واقع در جوار حصار و باروي شهر )5تصوير 

 

شاه كاروانسراي همان :میبد رباط -11-2-6

 يخچال، انبار،آب ساباط، همراهبه كه است عباسي

 از جزئي عناصر، ديگر و قديم راه و چاپارخانه

 ارسن اين. شودمي محسوب ميبد كارواني منزلگاه

 قدمت و دارد قرار شهر غربي حصار از بيرون در

 گرددمي باز صفويه روزگار به كم دست آن

 صورت كه هاييمرمت از پس (.1349 افشار،)

 خدمات و فرهنگي مكان عنوانبه گرفته،

 شهرت فرط از. شودمي برداريبهره گردشگري

 .نيست اثر اين دربارۀ بيشتر توضيح به نياز

 با را ميبد دور تا دور :حصار -12-2-6

. كردند مستحكم و محصور خندق و حصاربست

 ويران حصار از قطعاتي كشيخيابان اثر در هرچند

. است مانده جابه آن از ايعمده بخش اما شده،

 است غربي حصار همانا نامهوقف در مذكور حصار

 خندق و برج با و شده واقع ميبد رباط جنب كه

 دروازۀ به شمال، سويبه امتدادش در و است همراه

 محلۀ اراضي انتهاي و( غربي دروازۀ) كثنوا

به را حصار(. 64: 1395 پويا،) رسدمي باغشاهي

 كنگره، با و ساخته خشتي و ايچينه صورت

 كامل خشتي مدين و فخر هايآرايه و تيركش

 محمد، اميرمبارزالدين را ميبد حصاربست. كردند

 هجري هفتم سدۀ در مظفريان، حكومت ارگذبنيان

 كرد مستحكم و ساخته حاكميتش آغاز در و

 (.164: 2537 كاتب، ؛136: 1389 جعفري،)

 اين در زميني قطعه :حیدرآباد محلۀ -13-2-6

 يا محلهاكنون . است شده مسجد بر وقف محله

 شده شناخته ميبد در حيدرآباد نامبه ايزيرمحله

 حيدرآباد نامبه فصلي ايرودخانه يكي،. نيست

 كندمي عبور بيده روستاي شرق از كه مانده برجاي

ده حدود تا خانقاه، محلۀ كنار از گذشتن ضمن و

 حيدرعلي نامبه ميداني ديگري،. يابدمي ادامه آباد

 قرابت كه دارد وجود ميبد باالي محلۀ حدود در

 از اماكني كه اساس اين بر. دارد حيدرآباد با اسمي

 در واقع زمين و رباط قرب مزار خندق، باغ قبيل

 ذكر نامهوقف در هم دنبالبه همگي حيدرآباد

 حدود همان در محله اين موضع است محتمل شده،

 .باشد

مي گفته تل زمين رُسي بستر به :تَـل -14-2-6

 شهرت ميبد سنتي بناهاي و معماران نزد در و شود
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 تعيين عامل بناها ساخت در كه نظراين از دارد،

 تَل بريدن با موارد از بسياري در و بوده كننده

 هاتل روي بر .آوردندمي بوجود را بوكني فضاهاي

 شهر در تل محلۀ .گرفتنمي صورت كار و كشت

-محله به نسبت و زمين سطح اختالف محل در يزد

 يافته استقرار گلي( بلنداي) پشتۀ بر پيرامون، هاي

 .است اساس همين بر نيز آن نام و شهرت. است

 از يكي مزار اين :رباط قُرب مزار -15-2-6

 مدفن و است ميبد حصار خارج هايگورستان

 با كه چند هاييآرامگاه و قبور و بوده سادات

 كه واقف. است باقي آن در شده بنا گل و خشت

 زمين و خندق باغ بوده، ميبد سادات از خود

 اساس بر. كرد وقف مزار اين بر را حيدرآباد

 ايصندوقه صورتبه را گورها مانده، جابه شواهد

 گرفته قرار قبور و ساختندمي ايخرپشته طاق با و

 سده چند طول در كه دهدمي نشان همديگر روي

 نمونه يک. گرفتمي صورت آن در تدفين

 مزار برآمدۀ سطح بر خشتي كوچکِ چهارطاقي

 خيابان احداث با مذكور مزار. است مانده جابه

 آمد در جنوبي و شمالي نيم دو به ميرحسين قاضي

 (.6 تصوير)

 

 
 نگارنده(.مأخذ: : بقاياي مزار قُرب رباط ميبد و آب انبار كُالر )6تصوير 

 

 حدود در ميدان اين :كَرَم میدان -16-2-6

 پايين ميبد محلۀ در جامع، مسجد شرق متري 500

 هاييغرفه با چهارضلعي باز محوطۀ آن و دارد قرار

 دو در و ميدان ،تكيۀ جنوبي ضلع. است پيرامون در

 با باال طبقۀ هايغرفه. است شده بنا اشكوب

 دارند ارتباط يكديگر به كوتاهي هايمدخل

 ميدان(. 8و7 تصوير( )1380: كشاورز و شيباني)

 در ميدان. دارد انباريآب و كوچک مسجدي كرم

 آن به پيرامون هايكوچه كه شده ساخته جايي

 سيماي در تغييراتي اخير دهۀ چند طي. رسدمي

 فضاي يک صورت از و آمده بوجود ميدان بيروني

 شده بدل منفرد بناي يک به اي،محله و شهري

 در و نهاده فلزي خرپاي سقف آن روي بر. است

 هايآيين. اند داشته برپا ايخيمه پوش داخل

 محل و شودمي آورده جابه ميدان اين در مذهبي

 . است حيدري محمد سيد حاج خطابۀ و وعظ

 در واقع گریروغن حانوت -17-2-6

 اين از اطالعي يا شواهد اكنون :كرم میدان



 13                                                   نامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد، از دریچۀ تاریخ معماریبازخوانی وقف

 

 
 

 پيرامون در. نيست دست در گريروغن دكّان

 از عناصر از بسياري و آمده پديد تغييراتي ميدان

 ويران معابر جدارۀ به چسبيده هايدكان جمله

 بوده يادگار ابول خانۀ به متصل دكان اين اند،شده

 شده شناخته اكنون هم نام اين با ايخانه است؛

 جنب گذرهاي جدارۀ بر امروزه روي، هربه. نيست

 .شودنمي ديده دكان از اينشانه ميدان

 اين :كرم میدان كوچك مسجد -18-2-6

 با ميدان پشت غربيِ جنوب ۀگوش در مسجد

 محمد امام نام اكنون و است واقع مجزّايي ورودي

 پس بالفاصله ابتدا، در راهرو يک مسجد. دارد باقر

 كوچک شبستاني و دارد ضربي سقف با ورودي از

 غربي جنوب هايغرفه پشت در واقع دهانه سه با

 ايكجاوه پوشش را نمازخانه فضاهاي. است ميدان

 اندود گچ با و نموده استوار هاييتويزه روي بر

 چشمبه محراب عنوانبه مشخصي عالمت. اندكرده

 قيد صريح اشارۀ به بنا(. 9 و 8 تصوير) خوردنمي

 ساختۀ كوچک مسجد اين نامه،وقف در شده

 ق1240 دهۀ حوالي در( رجبعلي حاجي) واقف

 .است نشده معرفي جايي در مسجد اين. است

 انبار آب اين :كرم میدان انبارآب -19-2-6

 در پله 30 حدود با آن پاشير پلۀ و است ميدان جزء

 سردر و شده واقع ميدان داخل شرقي جنوب كنج

 شودمي محسوب ميدان هايغرفه از يكي پاشير

 بادگير سه با آن روي گنبد و مخزن(. 10 تصوير)

 روي. است شده واقع ميدان پشت در طرفهيک

 اندود سطوح باقي و كرده آجرفرش را گنبد

آب( 5: 1380 كشاورز، و شيباني) دارد كاهگل

 با شدمي پر آبادقطب قنات انتهايي شاخۀ با انبار

 حادث کرَتَ سبببه آب، داشتن جريان وجود

 متن به توجه با. شودنمي گيريآب ،مخزن در شده

 تعميرات صرف براي منابعي نامه،وقف اين

 شده برقرار بنا اين پاشير چراغ روغن و ساختمان

 .بود

 

 
 (.20: 1380داخل ميدان كرم، رو به جنوب )مأخذ: شيباني و كشاورز،  -7ير تصو
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 (.13، برگ 3694شمارۀ انبار و مسجد كوچک )مأخذ: پرونده ثبت آثار ملي بهميدان كرم، شامل: ميدان، آبنقشۀ  -8تصوير 

 

 
 انبار ميدان كَرَم واقع در داخل ميدان )مأخذ:  نگارنده(.ورودي پاشير آب -10تصوير 

 
 داخل مسجد كوچَک ميدان كرم )مأخذ: نگارنده(. -9تصوير 

 

 بازار :جامع مسجد جنب بازارچۀ -20-2-6

 جامع مسجد به و آغاز جنوبي دروازه از ميبد قديم

سالم و داشته نامي بازار بخشِ هر. شودمي منتهي

 محلۀ محدودۀ در ميري بازارچۀ آن، قسمت ترين

 خرابي وجود با بازار، عمدۀ بخش شواهد. باالست

 بازارچۀ. است مانده پابرجا ماندن متروک و

 بود برپا ش1360 دهه تا جامع مسجد همجوار

 پيرامون هايكوچه تعريض براي اما ،(11 تصوير)

 شرقي، جدارۀ هايدكان و مياني پوشش مسجد،

 به چسبيده هايدكان حالاين با شد؛ تخريب كلبه

 بر عالوه بازارچه اين. دارد وجود چنانهم مسجد

 كوچک كاروانسرايي و انبارآب شامل ها،دكان
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 شرقي جدارۀ ادامۀ(. 94: 1385 زاد،نيک) بود

 و شده برچيده اينها همۀ كه بود هاييخانه بازارچه،

 به متصل ميدانچۀ و سبز فضاي امروز آن جاي بر

 از نهم يک واقف. دارد قرار جامع مسجد خيابان

 را نجاري( دكان) حانوت باب يک و بازارچه

 امتم كه شده اظهار و بود كرده مسجد وقف

 .است مسجد بر وقف نيز بازارچه

 

 
ويران شد )مأخذ: پرونده ثبت آثار ملي مسجد جامع 1360متصل به مسجد جامع كه در دهۀ  ۀتصوير قديمي بازارچ -11تصوير 

 (.1347شمارۀ ميبد به

 روبروي انبار آب اين :كُالر انبارآب -21-2-6

 قرار ساباط زير در و عباسي شاه رباط ورودي در

 و زمين سطح اختالف از برداريبهره سبب به دارد

 در مخزن و دست پائين در پاشير گرفتن قرار

 حد از تركم بسيار آن هايپله تعداد باالدست،

 كار بادگير چهار. است ديگر انبارهاي آب معمول

 مطابق. دارند عهده بر را مخزن آب كردن خنک

 صفويه زمان در انبار، آب سردر بر منصوب كتيبۀ

 دينمتردّ بخشحيات و شده ساخته  ق1070 سال به

 (.86ـ87: 1348 افشار،) گرديد

 

 نام :ناشناخته خصوصی اماكن -22-2-6

 كه شده درج نامهوقف در هم ديگري اماكن

 دليل اين به است، نشده ممكن فعال   هاآن شناسايي

 نام رتغيي هانآ از بسياري و اندخصوصي امالک كه

 .اند داده كاربري تغيير يا

 حیات آثار معماری تضمین -3-6

 براي درآمدي ممر خويش اموال محل از واقف

 او از پيش ديگران يا كرده بنا خود كه آثاري بقاي

 ضمانتي هم تا كرد تثبيت و تعيين بودند، ساخته

-فعاليت و حيات هم و باشد بناها كالبد حفظ براي

 مصرف محل نامه،وقف اين در. گردد جاري شان

 بر را قسمي واقف. است قسم دو بر موقوفات

 يا ساخته خود كه بناهايي ديگر و مسجد ساختمان

 و هافعاليت بر را ديگر قسمي و اندبوده او از پيش

. است ردهك معين مزار يا مسجد با مرتبط اشخاص

 داخل در هازمستان كه جامع مسجد امام بر نخست

 پيشگاه و مقصوره در هاتابستان و شبستان همين

 قاري موذن، مزد. كند نماز بام پشت و( ايوان)

 موقوفات همين از نيز توليت و مسجد خادم قرآن،

 براي را وقفيات از بخشي واقف. آيدمي دستبه

 بام و جامع مسجد شبستان هايخرابي تعميرات
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 كرم، ميدان جنب وچکك مسجد تعميرات اندود،

 ُكالر انبار آب و كرم ميدان انبارآب شير اصالح

 موقوفه خرابي ترميم به را بخشي و گرفته نظر در

 براي موقوفات منافع صرف. است داده اختصاص

 سادات، مزار سر بر قرآن قرائت همچون اموري

 توانمي را انبار آب و كوچک مسجد چراغ روغن

 .(1 جدول) برد نام

 

.(مأخذ: نگارنده ) نامهموقوفات، محل و شرايط مصرفِ مندرج در وقف -1جدول   
 شرایط مصرف محل مصرف مقدار موقوفه

 نصف طسوج آبادمزرعۀ شمس
در امام شبستان واقف 

 مسجد جامع

ها در شبستان، تابستان در مقصوره و پيشگاه و بر زمستان

 بام نماز كند.

طاحونۀ آخوند در محلۀ 

 بشنيغان
 ايضا  ايضا  تسع )يک نه(

مياه كسنويه ممزوج به فرهاباد، 

 منابع و مجاري قنات
 شبستان ساختۀ واقف پنج جُرّه

مؤذن تعمير شبستان، در صورت خرابي. براي خادم و 

 مسجد، در صورت عدم خرابي

باغ رضاي باغ مشهور به

 كريمي
 ايضا  ايضا  دربيک

 ايضا  ايضا  بسط هفت دست يک قطعه زمين واقف

 ايضا  ايضا  بسط دو قفيز طرف پلزمين آن

 مزار قُرب رباط دربيک باغ خندق در جنب رباط
در صورت خرابي، تعمير موقوفه. آنچه زايد آمد و فرض 

 ، هر شب جمعه قرائت قرآن بر مزارعدم خرابيبر 

يک قطعه زمين واقف در 

 محلۀ حيدرآباد
 ايضا  ايضا  بسط پنج دست

گري در ميدان حانوت روغن

 كرم
 يک درب

مسجد كوچک جنب 

 ميدان كرم
 صرف روغن چراغ و تعمير مسجد

 انبار ميدان كرمآب چهار جرُّه آبادقنات شمس
قيمت آب، اصالح شير و تأمين تعمير و اصالح ممرّ، 

 روغن چراغ آن

 انبار ميدان كرمآب تمامي انبار كرماراضي حوالي آب
تعمير موقوفه، درصورت عدم احتياج، صرف اصالح و 

 انبارتعمير آب

بازارچۀ جنب مسجد جامع 

 ميبد
 اندود و غيرهاصالح مسجد، كاغذ شبستان و بام شبستان ساختۀ واقف يک ششم

نجاري در جنب حانوت 

 بازارچۀ مسجد جامع
 مسجد جامع يک باب

روغن چراغ صبح مسجد در شبستان، مقصوره، بام و ديگر 

 جاهاي مسجد

 معلوم نشده مسجد جامع  بقيۀ بازارچۀ مسجد جامع

 آبادمياه شمس
-شش جُرّه در شبانه

 روز دوازدهم
 معلوم نشده انبار كاُلرآب
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 واژگان و اصطالحات -4-6

 كامال   فارسي زبان در هاآن معني كه واژگاني جزبه

 شود،مي فهم يكسان مناطق اغلب در و شده شناخته

 استفاده امروز يا كه هاتركيب و واژگان برخي

 كاربرد ميبد، ازجمله يزد، مناطق در يا شودنمي

 اشاره جز. است آمده ذيل جدول در دارد، خاص

 مشخص نيز واژه هر كاربرد حوزۀ ها،آن معني به

 مربوط تحقيق اين موضوع به آنچه كلي طوربه. شد

 رزيوكشا معماري، شهر،: هايحوزه شامل شودمي

 .(2 جدول) هاستاين از تركيبي يا قنات و

 

 .(مأخذ: نگارنده ) هانامه و معني و كاربرد آنكار رفته در وقفاصطالحات بهواژگان و  -2جدول 

واژه / 

 اصطالح
 معنی

حوزۀ 

 كاربرد

 شهري شهر كوچک.«(. قصبه»سي معين، ذيل آبادي بزرگ كه از چند ده تشكيل شده باشد )فرهنگ فار بهصَقَ

 شهري «(.شارع»نامۀ دهخدا، ذيل شاهراه، راه بزرگ )لغت شارع

 باغ خندق
باغي كه در عرصۀ خندق بوجود آمده است. باغ خندق در پيرامون حصار ميبد، يک عرصۀ شهري است كه 

 كاركرد دفاعي و كشاورزي توأمان داشت.

شهري ـ 

 كشاورزي

 تَـل
در ميبد، تل از جنس ِگل رس فشرده است و در محل اختالف «(. تل»نامۀ دهخدا، ذيل پشته، زمين بلند )لغت

 هاي بوكني )كنده( بوجود آوردند.قلعه، تل را بريده و در آن فضاشود. در جاهايي نظير نارينظاهر ميتراز 

شهري ـ 

 معماري

 میدان

هاي تكرار صفه بافضاي باز شهري طراحي شده در شهرها و روستاهاي منطقۀ يزد، كه معموال  چهارضلعي و 

شود روزهاي محرم براي آيين سوگواري استفاده مي شونده است. بر سر  تقاطع چند گذر شكل گرفته و در

 و كاركرد حسينيه دارد.

شهري ـ 

 معماري

 قصورهمَ
شد محل محراب گفته ميگنبدخانه، قسمت اصلي مسجد كه محراب در آن قرار دارد. در اصل فقط به

 (.391: 1369)پيرنيا، 
 معماري

 پیشگاه
معناي جا بهدر اين«(. پيشگاه»نامۀ دهخدا، ذيل تان )لغتجلوي درگاه ورودي يا ايوان. مقابل درگاه و آس

 كار رفته است.ايوان مقصوره به
 معماري

 طاحونه
-تر از تراز آن ساخته ميدر مناطق كويري، بر سر راه قنات و پايين«(. طاحونه»نامۀ دهخدا، ذيل آسياب )لغت

 كند.رود، كار ميشود و با نيروي آب، كه درون تنوره مي
 معماري

 معماري گري و نجاري نام برده شده است.نامه از حانوت روغندر وقف«(. حانوت»نامه دهخدا، ذيل دكان )لغت حانوت

 معناي عام آمده است. درست كردن خرابي بنا، باغ، زمين كشاورزي و موقوفه.جا بهتعمير در اين تعمیر
مرمت ـ 

 معماري

 اندود بام كردن اندودبام
مرمت ـ 

 معماري

كاغذ 

 شبستان

براي چسباندن به نورگير، پنجره و از اين  در گذشته دهد،نور را از خود عبور ميشفاف سبب اينكه كاغذ به

 .(69: 1390)افشار،  گفتندو به آن كاغذ ليق مي كاربرد داشته است يا بناهاي ديگر در شبستان مسجدقبيل 
 معماري

 مقصود آب قنات است. جاها. در اينيعني آب« مياه» میاه
قنات ـ 

 كشاورزي

 سوجطَ

 

 24تسو، يک قسمت از «(. طسوج»نامه دهخدا، ذيل )لغت ي فارسي«سوُتَ»مأخوذ از  .نصف طسوج از مزرعه

 «(.تسو»روز )فرهنگ فارسي عميد، ذيل قسمت شبانه

قنات ـ 

 كشاورزي
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 جُرِّه
روز متفاوت است و در ميبد از اين واحد استفاده دقيقه در شبانه 11تا  5/7واحد زمان در تقسيم آب كه از 

 رود.كار ميجاي طشت و سبو نيز به(. به148: 1389شود )سمسار يزدي، مي
 قنات

 منابع
چشمه و اين صيغه اسم ظرف است از نبوغ كه به معني برآمدن آب است از زمين. محل خروج آب 

 «(.منبع»نامه دهخدا، ذيل سرچشمه )لغت
 قنات

 قنات «(.مجاري»نامه دهخدا، ذيل ها. نهر و قنات و كاريز و ناودان و جز آن )لغتمجراها. محل جريان آب یمَجار

 فیزقَ

 900گيري مساحت و حجم است. در واحد سطح برابر با در نظام توليد كشاورزي منطقۀ يزد، واحد اندازه

-قفيز زمين را سيراب كند )جانبروز يکمترمربع و در واحد حجم برابر با مقدار آبي است در يک شبانه

 (.68: 1383اللهي، 

 كشاورزي

 دست
شود هر دست (، كه مي68: 1383اللهي، واحد كامل از هر چيزي. هر شش دست يک قفيز است )جانب

 مترمربع. 150حدود 
 كشاورزي

 

 هایافته پیرامون بحث -7

باب برخی اماكن و  آگاهی تازه در -1-8

 هاتاریخ آن

 كه شده اشاره آثاري و اماكن به نامهوقف در

 تواندمي سند اين و است ناشناخته هاآن از برخي

 اين. دهد دستبه هاآن شناخت براي ايتازه دريچۀ

 مردم براي كه دارد اشاره اماكني و بناها به سند

 ماهيت لحاظبه اما آشناست، محققان يا ميبد

 و مكتوب اطالعات و مانده ناشناخته تاريخي

 .نيست دست در هاآن از ايمحققانه

 غربي گرمخانۀ در ق1240 تاريخ به زيلو چند

 ،شده نوشته هاآن حاشيه در كه است پهن مسجد

 را زيلوها آن و ساخته رجبعلي حاجي را شبستان

 تاريخ زياد احتمال به. است كرده فضا اين بر وقف

 متن. زيلوست در مذكور تاريخ شبستان اين اتمام

 :است شرح بدين زيلو كتيبه

وقف صحيح شرعي نمود عاليحضرت خيرالحاج »

حاجي رجبعلي خلف مرحمت پناه حاجي حيدرعلي 

ميبدي اين زيلو را بر مسجد جديدالبناء جانب غربي 

مسجد جامع قصبۀ ميبد كه خودش ساخته، مشروط 

هر گاه در گنبد  آنكه از مسجد مزبور بيرون نبرند؛

[ عمل عليرضا 1240] 120040مزبور ضرور شود 

 (.12)تصوير « ابراهيم

 گذشت از پس رجبعلي حاجي شود،مي معلوم

 ق1247 سال در مسجد، ساخت اتمام از سال هفت

 و نگهداري امور، گردش براي خود اموال از

. است كرده وقف اماكن ديگر و مسجد تعميرات

 مورد شبستان از مقصود كه بحث اين چنينهم

 نه است غربي شبستان همان نامهوقف در اشاره

 .نمايدمي تردرست شمالي،

 كرم ميدان دربارۀ مكتوبي اطالعات كه همانگونه

 را آن كسي چه اينكه جمله از نيست، دست در

 آن در تغييراتي يا شده ساخته زمانيچه ساخته،

 و انبارآب دربارۀ ابهام همين تاكنون آمده، بوجود

 بوده حاكم هم ميدان به متصل كوچک مسجد

 اظهار توانمي نامه،وقف اين اساس بر. است

 يعني «واقف خير بناهاي» از اثر دو اين داشت،

 ق1240 دهۀ حدود را هاآن و بوده رجبعلي حاجي

-زمين» كه روي اين از. است ساخته ملحق ميدان به

 شده، انبارآب بر وقف نيز «انبارآب حوالي هاي

 شخصي زمين در را انبارآب شود،مي معلوم
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 ورودي و ساخته بوده، ميدان به متصل كه خودش،

 .است داده قرار ميدان داخل در را پاشير هايپله

 

 

 

 
 )مأخذ: نگارنده(. 1240تاريخ زيلوي شبستان حاجي رجبعلي به -12تصوير       

 

نیت بانی و تمهید معمار در ساخت  -2-7

 بنا

 امام خواندن نماز مكان براي شرايطي نامهوقف در

 سازتازه شبستان همان در هازمستان در تا شده تعيين

 و پيشگاه و مقصوره در تابستان در و سازد برپا نماز

 فعلي وضع بررسي. كند نماز شبستان همان بام بر

 سقف. دارد مطلب اين تأييد در چند نكاتي مسجد

 هايطاق و باربر هايتويزه از استفاده با شبستان

 شده ساخته طوري هاتويزه بين چهاربخشي خفتۀ

 بنابراين و درآمده تخت صورتبه آن بام كه

 كه دهدمي قرار اختيار در كم شيب با سطحي

  كويري پرستاره آسمان زير در توانندمي جماعت

 

 بام انتهاي در پله سه با گلين منبري. كنند برپا نماز

 نماز برپايي دهدمي نشان كه دارد وجود قبله به رو

 هايپله چنينهم. شدمي انجام بام روي بر هرسال

 پشت از مستقيم طوربه كه بامپشت به رسيدن

 دسترسي كه است اين مؤيد نيز شده ساخته شبستان

 تمهيدات با(. 14و13 تصوير) شود ممكن آسانيبه

 فصل دو در نمازگزاردن كاركرد با شبستاني معمار،

 واقف نيت و خواسته كه شده بنا تابستان و زمستان

 دهه دو تا معمّرين، اظهار به بنا. سازدمي برآورده را

 نماز مسجد همين بام بر تابستان شامگاهانِ پيش،

 . شدمي برگزار

 



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       20

 

 
 كه تخت است و منبر خشتي در سوي قِبلي قرار دارد )مأخذ: نگارنده(. پشت بام شبستان غربي -13تصوير 

 

 
 برش عرضي از شبستان غربي )گرمخانۀ حاجي رجبعلي(، مسجد جامع ميبد )مأخذ: نگارنده(. -14تصوير 

 

الگوی تاریخی توسعه و تغییر  -3-7

 كاربری اراضی شهری

 معموال   ميبد (شارستان) حصار از خارج هايآبادي

 ،اندبوده نامبردار قريه، به تاريخي متون در

 شكل حصار پشت پهنۀ در كه بشنيغان كهدرحالي

 گويي. است شده ناميده محله ،نامهوقف در گرفته،

 و پايين باال،) حصار داخل ديگرِ  محلۀ سه مانند

 نكته اين شايد. است شده گرفته درنظر (كوچُک

 و حصار به چسبيده و بالفاصله شهر توسعۀ سبببه

 و كرده پيدا را هامحله از يكي حكم كه باروست

مي حصار داخل هايمحله ذيل در شهر، ادارۀ در

 شهر توسعۀ الگوي از وجهي توانمي را اين. زيست

 و تخريب امكان كه سبب اينبه شايد. پنداشت

 شارستان عرصۀ به مستقيم افزودن و حصار نوسازي

 حصار پشت در چنانهم محله اين نداشته، وجود

 عنوانبه كه هاآبادي ساير معمول، طوربه. ماند باقي

 بارو و حصار محدودۀ از منفصل (ربض) بيرونه

 ساخته هاآن در جامع مسجد و گرفته شكل ،بوده

 قاجاريه دورۀ تا پارچهغيريک يالگو اين .شدمي

 و مهرآباد اميرآباد، قبيل از هاييمحله بنيان در

 .داشت ادامه آبادكاظم
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 تحول و تغيير نامه،وقف در اشاره مورد خندق باغ

 را هاآن كاركرد بودن شناور و شهري هايعرصه

 شده كنده هايخندق پويا نظر به بنا. دهدمي نشان

 براي مناسب حفاظ نقش كه شهر، حصار گرد بر

 اشخاص تصرف به اخير سدۀ در داشته، بارو برج

 اندكرده تبديل باغ به را هاآن عموم و درآمده

 اين مندرجات كه گونهآن(. 64: 1395 پويا،)

 توانمي دهد،مي خبر خندق باغ وجود از نامهوقف

 بر عالوه هجري سيزدهم سدۀ در كه كرد فهم

 اينكه سبب به داشته، تدافعي كاركرد ،خندق اينكه

مي سوار آن بر آب و بوده پايين تراز در آن زمين

 اشخاص مالكيت به آن اراضي دورتر زماني از شد،

 در. شدمي استفاده نيز باغ عنوان به و درآمده

 شده برده نام هم «ابولي قاسم خندق» از نامهوقف

 نام همين به نيز قلعه نارين پيرامون خندق. است

 عرصۀ تبديل. دارد باغ كاركرد و شودمي خوانده

 از چندكاركردي برداريبهره سنت ،باغ به خندق

-مي وصف، اين با و بوده شهر هايعرصه و عناصر

 شايد و دارد ساله 200 ديرينگي مستندا  گفت، توان

 .باشد داشته اين از بيشتر سابقۀ

 شهري استحكامات وجودي دليل شدن رنگكم

 خندق كاربري تغيير بر يديگر دليل تواندمي هم

 مواضعي در خندق اراضي روياين از. شود پنداشته

 به آورده،نمي بوجود شهر امنيت براي مشكلي كه

 يزد، در مثال براي. آمدمي در اشخاص مالكيت

 به بنا كه ،فرماني طي قاجار شاهناصرالدين

 شده، صادر صدر عليرضا ميرزا آقا درخواست

 پشت در واقع كه يزد جنوبيِ  خندق ذرع هزارسي

: 1377 افشار،) كرد واگذار نامبرده به را است بازار

460.) 

  گیرینتیجه -8

 نامهوقف شد، داده نشان تحقيق اين در كه طورآن

 در مفيدي هايداده حاوي كه است تاريخي سندي

 شده بررسي نامۀوقف. است شهر و معماري باب

اين با است، موجز و كوتاه اينكه با تحقيق، اين در

 و شهر تاريخ حوزۀ در توجهي قابل هايداده حال

 حاوي و شودمي استنباط آن از ميبد معماري

 پوشيده اين از پيش تا كه است ايتازه هايآگاهي

 22 شناسايي تحقيق، هاييافته جمله از. بود مانده

 از معدودي تعداد كه بناهاست و اماكن شامل اثر،

 درستيبه تواننمي موجود اطالعات با فعال   را هاآن

 ،جديد توسعۀ گسيختۀامگل هجوم. كرد يابيمكان

مي را ميبد قديم شهر شواهد و خطوط از بسياري

 با. باشد شده روشن هاآن اهميت آنكهبي زدايد،

 حالاين با بوده، روزافزون شهر تغييرات اينكه

 .است باقي تمدني قديم وضع از بسياري اطالعات

 در كه بناهايي و اماكن شد، روشن تحقيق اين در

 با كه درصورتي و شده ذكر اينامهوقف اسناد

 شفاهي هايداده چنينهم و آثار حاضر وضع

 به كه آيدمي دستبه نتايجي ،شود داده انطباق

 شهر معماري تاريخ دربارۀ ابهاماتي شدن روشن

 .رساند خواهد ياري

 ديگر تحليل و بررسي انتشار، با تحقيق اين دنبالۀ

 منابع كمبود. دارد گيريپي امكان هانامهوقف

 در كه، كندمي گوشزد را ضرورت اين مكتوب

 مسجد ديگرِ هاينامهوقف گرفتن قرار دسترس

 نشدۀ منتشر اسناد اماكن، و بناها ديگر و ميبد جامع

 و نهادها بايگاني در موجود و مردم دست در

 فراهم را بيشتري بررسي زمينۀ تواندمي ادارات
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 .كرد فراهم ميبد شهر گذشتۀ دربارۀ مستندي اطالعات بتوان آن بواسطۀ كه آورد
 

 سپاسگزاری

 از نامه،وقف تصوير دادن قرار دسترس در براي ميبد شهرستان خيريۀ امور و اوقاف ادارۀ از سپاس ضمن دانممي واجب خود بر

 .نمايم قدرداني شانهمكاري سبببه اداره، همين در شاغل ميبدي، امامي اسداهلل سيد آقاي

 

 
مسجد جامع ميبد و برخي بناها و اماكن ديگر )مأخذ: ادارۀ اوقاف نامۀ حاجي رجبعلي بر شبستان تصوير وقف -15تصوير 

 شهرستان ميبد(. 6شمارۀ ر/شهرستان ميبد، به

 

 نوشتپی

 مقصود از منابع درجه اول در مطالعات تاريخي، منابعي است كه با موضوع يا پديدۀ مورد بررسي معاصر باشد.. 1



 23                                                   نامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد، از دریچۀ تاریخ معماریبازخوانی وقف

 

 
 

گذاري، جدا كردن كلمات سرهم و اصالح برخي نحوۀ نوشتاري كه اكنون مرسوم نامه به افزودن نقطهدر بازنويسي متن وقف. 2

 نشانۀ پايان يک سطر و آغاز سطر ديگر است.»/« نيست و اشتباهات اماليي بسنده شده است. عالمت 

 سبب زايد بودن حذف شد.به« است»جا در اين .3

 صورت كاف نگارش شده است.به هانوشته شده. تمامي گاف« پيشكاه»نامه نويس وقفدر دست. 4

 يک كلمه خوانده نشد.. 5

 كلمه قابل خواندن نيست. 12كم دست. 6

 يک كلمه خوانده نشد.. 7

 درست است.« و اصالح ممر»اين قسمت دست خورده است. احتماال  . 8

 «(.سدس»نامه دهخدا، ذيل شش يک از مال كسي گرفتن )لغت. 9

كم يک سطر ديگر پاک شده كه نامه آن پاک شده است. بنا به ادامۀ متن، دستتصوير وقفجز دو كلۀ آخر، اين سطر در . 10

 موضوع اين سطور بايد دربارۀ شرايط وكيل و متولي نگهداري موقوفات و امتداد آن در آينده باشد.

 دو مرتبه نوشته شده است.. 11

 شود.ينامه در اداره اوقاف شهرستان ميبد نگهداري متصوير اين وقف. 12
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Abstract 

The Haji Rajabali's deed of endowment was written in 1247 AH for the winter Shabistan 

of the Masjid-i Jami of Meybod and other buildings built by the endower. This deed of en-

dowment is a historical document that contains information from the 13th century AH about 

the city of Meybod, its places and architecture. The year of its writing coincides with the last 

decade of Fath Ali Shah's reign in Qajar period. The Jami mosque contains evidence of this 

period. The deed of endowment is a legal document and Haji Rajabali wrote it with the aim 

of guaranteeing the life of the buildings he built, though in this research, it has been consid-

ered as a documentary source for the study of architectural history. In fact, the potential of an 

old legal text document for the study of architectural history is examined. The question is: 

what are the places and architectural evidences that are mentioned in the deed of endowment 

and what kind of new information does it contain in the field of architectural history as relat-

ed to the historic city of Meybod? This research has been done by descriptive-historical 

method, and has been accompanied by re-reading the text of the deed of endowment, comb-

ing with field observations and evidence mentioned in historical books. This paper can be 

considered a documentary analysis since it is focused on a first-hand historical document. 

The aim of this research is to re-read the evident and hidden aspects of the historical places 

mentioned in the deed of endowment. The results show that although the deed of endowment 

is short, it contains important information about the names and dates of places. All the places 

and buildings that are mentioned in the deed of endowment are related to Meybod, so in the 

course of the research, by field observation of the relevant place, the original or the remain-

ing structures were identified and observed. A total of 22 sites and buildings were identified 

and then described. It includes quarters, Qanats, shops, cemeteries, mills, gardens, Houses, 

and many more. The construction date of the winter Shabistan of the Masjid-i Jami, the 

mosque and the water reservoir (Ab anbar) in the Karam Square (Maidan), located inside the 

fortified city of Meybod, is obtained from this deed of endowment, which belongs to the 

1240 AH.  

 

Key words: Endowment letter, Meybod Masjid-i Jami, Historic places of Meybod, Architec-

tural history 
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