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  چكيده
ـ . استاز اهميت و رواج برخودار بوده همواره وقف در طول تاريخ ايران  وجـود آنكـه   ا ب

نشانگر وجود موقوفات ها بررسي اما .استگرفتهبيشتر موقوفات توسط مردان صورت مي
الي تـواريخ محلـي يـزد و    ي مورد بحث در البـه هابه طوري كه در دوره نيز هستزنان 

بـه   اقتصـادي  و سياسـي، اجتمـاعي  ي عرصهغيرمحلي از زناني نام برده شده است كه در 
به قوت خود بـاقي   يفا كردند كه آثار آن تا به امروز همچناننقش ا در امر وقفخصوص 

مطالعـات  ي پايـه  تحليلـي و بـر  ـ   توصـيفي  يهپيش رو كه بـه شـيو  پژوهش  ست.امانده
وقف در است، درصدد است تا با توجه به جايگاه تنظيم شده ها و اسناداي و دادهكتابخانه

 را در امر وقف نشان دهد نقش زنان اهميت وسعت و ،ي زماني مشخص شدهدر بازهيزد 
وقـف در كـدام دوره   ميزان مشاركت زنان در امـر   :ذيل پاسخ گويداساسي  و به سواالت

اند و انگيزه آنهـا از وقـف   ؟ زنان واقف از چه قشر و طبقه اجتماعي بودهبيشتر بوده است
زنان حاكمـه و   همظفر تا عصر صفويكه از عصر آل دهدها نشان ميبررسي ؟استچه بوده
در  با تشويق علما هاز عصر صفوي اما اند.در امر وقف مشاركت داشته مردانچون  درباري
 پاي در اين عرصه خود با وقف اموال مذهب شيعه، زنان طبقه متوسط نيز يتوسعهجهت 
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ي قاجاريه دورهاز  . با وجود يك دوره وقفه و ركود وقف در عصر افشاريه و زنديهنهادند
در زنـان   و استقالل مـالي  جايگاه اجتماعيحاكي از  كه اين امر وقف رونق بيشتري يافت

  ه است.اين دور
  موقوفات زنان زنان،صفويه، قاجاريه،  ،وقف يزد، ها: يدواژهكل

  
  مقدمه. 1

  طرح موضوع 1.1
دوران در  اسـت. هرچنـد  از دوران باسـتان همـواره رواج داشـته    وقف در طول تاريخ ايران

و اعمال خير به نوعي شبه وقف بوده  است به معناي دقيق كلمه وجود نداشته وقف باستان
  تر شد.مدون و وسيعبراساس قوانين و احكام حقوقي اسالمي  پس اسالم وقف است.

خاص، سابقه ديرين  جغرافياي شرايط: داليلي چون به بنا كه است مناطقي جمله ازيزد 
 يزمينـه  ن،مدنيت در اين منطقه، وجود باورها و اعتقادات قـوي مـذهبي در ميـان مـردم آ    

  .ه استمنطقه فراهم كرددر اين  وقف فرهنگ يتوسعه و وقف براي مناسبي را
  
  مسئله اصلي 2.1

ند اهرا به تصوير كشيد تاريخ سياسي،  نمسئله اصلي آن است كه با وجود آنكه بيشتر مورخا
هاي اجتماعي تاريخ و به خصوص جايگاه و نقـش زنـان در طـول تـاريخ     و كمتر به زمينه

چون جامع مفيدي و تاريخ  محلي غيرو  يزد محلي تواريخالبه الي در  توجه شده است. اما
 بـه  زنـان  خصـوص  بـه  و محلي حكام كاكوئيه،آل دوران از گردد كهمشاهده ميجديد يزد 

 و خيرخواهانـه  اقـدامات  بـه  دست و بودند مطرح يزد شهر آباداني امر در خير بانيان عنوان
 نيمـه  از خصوص به و اتابكان دوران در خير امور اين كهزدند  زيادي المنفعهعام بناهاي ساخت

 عنوان تحت مظفريان ايدوره از و يافت ادامه يزد در آنها توسط الزم امنيت ايجاد با دوره، اين دوم
در يـزد   به خصوص از سوي زنـان  المنفعهدر نتيجه زمينه امور خير و عام .يافت تداوم وقف

بـوده   نت وقف به عنوان فعل و كنش در جهت امور خير مورد توجهس فراهم بوده است و
موقوفـات   ،ه.ق)732الخيـرات( هاي متعددي چون: جامعكه در اين دوره وقفنامه است.چنان
وقفيات مربوط به يزد در ربع رشيدي، وقفنامـه دهليـز   ، الدينالدين و سيد شمسسيد ركن
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توسط بانيان آن به  وقفنامه اميرچقماق و زوجه او ستي فاطمه، ه.ق) و765مسجد جامع يزد(
 .مانده استصورت يك سند دست اول در آن دوران ثبت و براي ما به يادگار 

  
 سواالت و فرضيه 3.1
ي بـازه  در تا با توجه به جايگـاه وقـف در يـزد    درصدد استپژوهش پيش رو نگارنده  در

دهـد و بـه    را در امر وقـف نشـان   يزدي اهميت و وسعت نقش زنان ،زماني مشخص شده
گويد: در بازه زماني مورد بحث ميزان مشاركت زنان يزد به طور خاص  الت ذيل پاسخسوا

قشـر و طبقـه    چـه از قف در كدام دوره بيشتر بوده است؟ زنان واقف در هـر دوره در امر و
هـر   قوفـات در موارد مصـرف  رقبات و مو اند، انگيزه آنها از وقف چه بوده واجتماعي بوده

 دوره هـر  در فتـراق موقوفـات زنـان   تراك و ااست؟ وجوه اشـ بودههاي  دوره در چه زمينه
  است؟ بوده چگونه

را مطرح كرد كـه شـايد    اين فرضيهتوان احتمالي و مناسب مي يابي به پاسخبراي دست
، جنبـه مـذهبي و   در يـزد  زنان به امور خيرخواهانه چون وقـف  دنيكي از داليل روي آور
- در دوره كه طوري به ها بوده است. آن اجتماعي جايگاه و مالي توان ثواب اخروي و دنيوي،

  كردند.ها و حتي وسايل شخصي خود را نيز وقف عام مياي صفويه، زنان اموال و دارايي
  
  پيشينه تحقيق 4.1
تـاكنون   موقوفات زنان يزد بالخص مسلمان، ي در زمينهتوان اين ادعا را مطرح كرد كه مي

هـاي در راسـتاي   پـژوهش و تنها  صورت نگرفته است جامع به صورت مستقل وپژوهشي 
به جمع آوري اطالعات بيشتر كه  است وقف و موقوفات به صورت كلي و عام انجام شده

  پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. اند كه در اينو اسناد پرداخته
فهرست اسناد موقوفات ايران: شهرسـتان يـزد و   «عرفان فر در پژوهشي تحت عنوان  ـ

 4 در »يـزد  موقوفـات « عنوان تحت كتابي در گلبخش و در دو جلد؛ سليماني» مهحو
جلـد،   دو در »يـزد  موقوفـات  مجموعـه  مانـدگار؛  يادگار« كتاب جلد و تصديقي در

  اندرا ارائه داده يزد استان موقوفات زنان و مردان از بخشي
كـوچكي از  ي مجموعـه بـه   »كتابچه موقوفات يـزد «در  ق).ه1257(عبدالوهاب طراز ـ

  پرداخته است.ر يااين د زنان و مردان موقوفات



 1398و زمستان  ييزسال هشتم، شمارة دوم، پا ،ياقتصاد ياجتماع يخنامة تار پژوهش   34

 بنـت  فاطمـه ستي او زوجه و اميرچقماق مرحومين وقفنامه« )ش1327(جالل گلشن ـ
اي بـا ذكـر تمـام جزئيـات     به صـورت كتابچـه  را )» هجري 849 سنه(محمد سلطان

  است.برگرداندهوقفنامه و به زبان امروزي 
 فاصـله  جلـد در 3در » مفيـدي  جـامع «تحت عنـوان محمدمفيد مستوفي بافقي كتابي  ـ

جزو منابع دست اول و  در مورد يزد تأليف نموده است وق. 1090 تا 1082 هاي سال
زنان درباري به خصوص در امـر   فعاليت به آن جاي جاي در رود كهمهم به شمار مي
  .است وقف اشاره كرده

 نهـم  سـده  در »يـزد  جديـد  تاريخ«احمد بن حسين كاتب يزدي كتابي تحت عنوان  ـ

 در دربـاري  زنـان  كه ايالمنفعهعام بناهاي به اشاره است كه از حيثنگاشته  هجري
  .است اهميت داراي اند،نهاده بنا وقف قالب

 نهـم  در قـرن » يـزد  تـاريخ «يزدي نيز كتابي تحت عنـوان   حسن بن محمد بن جعفر ـ
اي كـه زنـان   المنفعـه ق) نگاشته است كه از حيث اشاره به بناهـاي عـام  845هجري(

 انـد، داراي اهميـت  كاكوئيان تا مظفريان در قالب وقـف، بنـا نهـاده    اندرباري از دور
  است.

در  و احمـد طـاهري   )1317(انآتشكده يـزد  ؛تاريخ يزد«كتاب  عبدالحسين آيتي در ـ
  .انداشاراتي به فعاليت زنان يزدي در قالب وقف داشته )1317»(تاريخ يزد«كتاب 

هـا و اسـناد آرشـيوي    دادهبر پايه  ،قاجاريهي مقاله به خصوص در دوره اما بخش اعظم
كه اسـناد قابـل    سازمان كل اوقاف و امور خيريه استان و شهرستان يزد صورت گرفته است

رقبـاتي   وقـف  بـه  اقـدام  به عنوان وكيل، وصي و وارت دهد كهارائه مي افرادي توجهي از
به دليل دوره طوالني مورد بررسي و حجم بـاالي موقوفـات بـه خصـوص در      اند كهنموده

  اي آماري ارائه شده است.در قالب جداول و به شيوهسندهاي وقفي دوره قاجاريه، 
  
  روش تحقيق 5.1

، هاداده، ايكتابخانه مطالعات يپايه بر و تحليليـ  توصيفي شيوه بنيادي به رو پيش پژوهش
 تنظـيم  ي از سازمان كل اوقاف و امورخيريه استان و شهرسـنان يـزد  و مدارك آرشيو اسناد
  رسد در نوع خود پژوهشي بديع و نوين مي باشد.است كه به نظر مي شده
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  مظفرعصر آل يزد در موقوفات. 2
داراي جايگاه مهمي  در اين دوران يزد از نظر سياسي، اقتصادي، علمي ـ فرهنگي و مذهبي 

و موقوفات زيادي توسط اين خاندان به خصوص زنان در يـزد صـورت گرفتـه     استبوده
با روي كـار  . )65: 1377؛ موسوي،  71- 73يزد نگين كوير، : نك ؛ 378: 1377است(افشار،

الدين چقماق شامي به همراه همسرش بي بي ستي فاطمـه خـاتون توسـط    آمدن امير جالل
فات زيادي در يـزد ايجـاد كردنـد(ميرجليلي،    اين خاندان نيز موقو د،شاهرخ تيموري در يز

24 -23.(  
  
  موقوفات زنان يزد در اين دوره 1.2

هاي اين دوره در تواريخ محلي يزد و ساير اسناد مكتوب بر نامهوقف بررسياز كه  يتا جاي
مشاركت زنان در امر وقف در اين دوره بـه قشـري از طبقـات     توان ادعا كرد كهمييد، آمي

تصاص داشته است و شامل تمام زنان اقشار مختلف جامعه نبـوده اسـت.   خاص جامعه اخ
تواريخ بـه خصـوص تـواريخ محلـي در      ها،دوره ين امر شايد به اين دليل باشد كه در اينا

مورد شرح احوال و فعاليت طبقات اجتماعي خاص جامعه كه به نوعي بـه طبقـات حكـام    
بر آنكه زنان عالوه  زيراه، نه همه اقشار جامعكردند و مي يوابسته و مرتبط بودند قلم فرساي

زنان دربـار تيمـوري نيـز در يـزد موقوفـات       ،دربار مظفري اقدام به خيرات در يزد نمودند
اردند و شايد هم سندي در زمينه موقوفات زنان اقشار متوسط جامعـه  ذفراواني به يادگار گ

  است.باشد كه هنوز مكشوف نشده وجود داشته 
 حسـين  شاه دختر سلطان خواند و شامي چقماق امير حرم ي فاطمه خاتونست كه چنان
 ذكـر  دوره، ) ايـن 2نمودند كه در جـدول شـماره (   خاصي امور بر وقف را رقبات مظفري،

 و رقبـات  كـه  يالمنفعـه عـام  بناهاي ساخت بر عالوه خاتون فاطمه بيبي ستي. است شده
 الدينجالل امير خود يزوجه مشاركت با استنموده تعيين آنها براي نيز بسياري موقوفات
  رقبات اين كه نمود وقف را بسياري رقبات آنجا در كه است ايوقفنامه داراي شامي چقماق

) مبايعـه (بيـع  صـورت  بـه  متنفذ افراد سوي از منصوبات و اضافات و لواحق توابع، تمام با
 و اميرچقمـاق  وقفنامه(يافت انتقال خاتون فاطمه بي بي به ساله 90 اجاره با سپس و شرعي
  ).21- 34: 1327فاطمه، ستي
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رقبـات  سندهاي وقفي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه از ايـن دوره نشـان مـي دهـد كـه          
) (ملكي كه درآمد آن براي كارهايي كه واقف تعيين كرده اختصاص داده شده اسـت موقوفه

ساخت بازار بـا  جد، مسساخت و تعمير المنفعه چون: عامبناهاي  و تعمير به غير از ساخت
 و قبـه،  بقعـه ساخت ، حمام، ، ساخت و تعمير خانهمدرسهحانوت(دكان و مغازه)، ساخت 

 :)؛ شـامل آسـياب طاحونه(، كاروانسرا، قنات، سـقاخانه،  (آب انبار)مصنعه)، دهاحداث قريه(
ـ  كـه شـده اسـت   قنات و جرهاتي از مياه(آب) و... نيز مي ، باغچه،باغات و اراضي وقف ا ب
در جهت ناميدن مكان يا بنايي خاص و يا تعيين ميزان و مقدار رقبات وقف كه  حاتياصطال

متر  1000تا  920و  900قفيز( جره(واحد آب، سبو)،: رفته، همراه بوده است مانندبه كار مي
اراضــي  ،، بســط(متراژ))قصــبه تقريبــي)، يــك قصــبه(ده متــر مربــع 90مربــع تقريبــي يــا 

كه از  مورد رقبات وقف 33باشد كه در اين دوره حدود مي )هاي بدون مدعيخالصه(زمين
  اين تعداد:

  درصد شامل قنات 39/39مورد در حدود  13 ـ
  درصد شامل قريه 06/6مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل مياه 03/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل باغ  06/6مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل اراضي 03/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل حانوت 57/57مورد در حدود  9 ـ
  درصد شامل كاروانسرا 03/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل باغچه 03/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل عمارت 03/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد وقف رقبات بسيار 06/6مورد در حدود  2 ـ

 رو ايـن  . ازرسـيده اسـت   به مصارف مختلف مذهبي ـ اجتماعي، فرهنگـي، اقتصـادي   
 المنفعـه عام مصارف و وقف مذهبي مصارف كلي دسته دو به را وقف مصارف و كاركردها

  .كرد تقسيم توانمي وقف
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  مذهبي مصارف 2.2
 در ذيـل  شـرح  بـه  اسـت  گرديده هزينه و توصيه مذهبي مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان)1ه(شمار جدول
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  )1جدول شماره (

ف
ردي

سه  
كال

  

  نام واقف
تاريخ
حل  وقف

م
وع
وق

  

  ارجاع  موارد مصرف  موارد وقف
  ه.ق

1  -  

و مخدوم زاده  خانزاده خاتون
(مختوم زاده) خاتون بنات امير 

  مبارزالدين محمد مظفر

  يزد  - 

وقف امالك و رقبات بسيار بر بقعه
آباد و چون ساخت و وقف ده تركان

آباد بر آن، دويست و شصت قنات تركان
اسكذر (اشكذر)، مياه قنات ركناباد  جره

 باغات و اراضي ديگر.

ساخت بقعه، ساخت 
ده تركان آباد و به 
مصرف امور خير 

  برسد.

: بخش 3ج :1385 مفيدي،
: 2؛ ج 720و 660- 661دوم،

122 -121  

2   -  

شاه خاتون (خارا خاتون) زوجه 
  وقف رقبات بسيار  يزد  787  امير مبارزالدين محمد

مدرسه ي خاتونيه-
 با موقوفات زياد كه
جعفري باني آن را: 

خاتون] خواهر شاه «[
  كند.معرفي مي» يحيي

ساخت مسجدي بر  - 
آن، خانه و بادگيري 

  رفيع
 (متراژ)باغي به بسط - 

در متقارب  پنجاه قفيز
  پاي مامانوك (بانوك)

بازاري بر در مسجد  - 
جمعه شهر، مشهور به

؛ 12و   81- 82: 1386كاتب، 
 و 54   - 55 :1343 جعفري،

: 3ج 1385 ؛ مفيدي،129
: 1317؛ آيتي، 657بخش دوم، 

  140و 181
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"بازار كفش دوزان"
مشتمل بر شصت دكان 

ي در باالي آن و حجره
بازار «مشهور به 
 »خاتون

3   -  

خانزاده خاتون بنت امير مبارزالدين 
محمد و زوجه امير شيخ ين 
خواجه رشيدالدين فضل اهللا 
  همداني و  زوجه شاه محمد شاه

نين
 ثما

  و
ست

 
مائه

سبع
و 

 

-   

وي صاحب خيرات-
  و مبرات بسياري بود.

ي ساخت مدرسه
ي جنب خانزاده و قبه

مزار شيخ تقي الدين 
كه  دادا محمد، بنا كرد

مدفن اوالد بني مظفر و 
اوالد شاهان تيموري 

 شد.

؛ 144و 81- 82: 1386 كاتب،
- 55و  128 :1343 جعفري،

: 3ج :1385 ؛ مفيدي،54
  568- 569بخش دوم، 
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 بـوده  هـا نامهوقف تمام اولويت در همواره مذهبيـ   ديني اهدافدر ايران بعد از اسالم 
  .است
  :ذيل شرح به وقف رقبات مورد 24 حدود در دوره اين در
  مسجد ساخت مصرف به درصد 5/12 حدود در مورد 3 ـ
  بقعه ساخت مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  قبه ساخت مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  خانقاه ساخت مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  خانقاه و مسجد روشنايي مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  رمضان ماه ايام مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  عيد ايام در اطعام مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  خانقاه مساكين و فقرا اطعام مصرف به درصد 54/4 حدود در مورد 1 ـ
  خانقاه يوايي و فراش حقوق مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  اطفال قرآن تعليم معلم مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  معاشرخوان نفر دو مصرف  به درصد 16/4حدود  در مورد 1 ـ
  واعظ مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  موذن نفر دو مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  خطيب مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  طالب و علميه حوزه مدرس مصرف به درصد 16/4حدود  در مورد 1 ـ
  قرآن حافظ و قاري نفر ده مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  قاريان و حافظان صدارت مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  جماعت امام استخدام مصرف به درصد 16/4 حدود در مورد 1 ـ
  درصد به مصرف سنگ فرش مسجد عتيق 16/4مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت منبر مسجد عتيق 16/4مورد در حدود  1 ـ
  خير امور مصرف به درصد 33/8 حدود در مورد 2 ـ

 و آمـده  دسـت  بـه  مسلمان زنان وقف سند 5 ميان از كه است رسيدهبه مصرف مذهبي
  .است يافته اختصاص امور اين به درصد 100 حدود در سند 5 دوران، اين از شده مطالعه
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  المنفعهعام مصاف 3.2
 در ذيـل  شرح به است گرديده هزينه و توصيه المنفعهعام مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان) 2(يشماره جدول
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  )2جدول شماره(

ف
ردي

سه  
كال

  

  ناو واقف
تاريخ
 وقف

وع
 وق
حل

م
  

  ارجاع  موارد مصرف  موارد وقف
  ه.ق

ف/  4
ال

7  

خواند سلطان
بنت شاه حسين 

 مظفري

  يزد  - 

حاجب عزالدين لنگر «وقف باغ حاجبي 
  »وردانزور

ي زمين وقف بر اموات كرد و مردم هر يك قطعه«
  159 :1386 كاتب،  »برداشتن و حظيره ساختن

5   -  

بي ستي بي
فاطمه خاتون 

بنت امير محمد 
زوجه امير 

  شامي چقماق

ول
 اال
بيع
خ ر

سل
849  

  يزد

 وقف رقبات بسيار-
و خان تفت،  باغچه خلف طاحونه - 

  عمارات مستحدثه خاني، نه باب حانوت
سهام قريه بندرآباد مورتي، قنات ميبد،  - 

قنات قنات قريه جديده فيروزآباد ميبد، 
قريه محمودي ميبد، قنات قريه دستجرد 

قنات  بارجين ميبد، قنات قريه دهاباد ميبد،
آباد شمس هقريه بندرآباد رستاق، قنات قري

رستاق، قنات قريه اشكذر رستاق، قنات 
قريه اشكذر، قنات آباد رستاق، شمس

قنات قريه تفت از قراء قهستان و 
كاروانسراي آن، قنات محمدآباد سر يزد 

 مهريجرد از قصبه

تكميل مسجد اميرچقماق (مسجد نو)، خانقاه،  - 
چاه آب سرد دهوك، آسياي  كاروانسرا، ،همصنع

(آسياب) نو (آسياي شيخ داد)، سنگ فرش مرمر 
مسجد عتيق، ساخت منبر مسجد عتيق، ساخت باغ 

  بيگم، حصار بلده محله دهوك
تعمير و ترميم رقبات وقف، ساخت مسجد،  - 

استخدام امام جماعت، ده قاري و حافظ قرآن، 
صدارت حافظان و قاريان، مدرس علميه و طالب، 

ب، دو موذن، واعظ، دو نفر معاشرخوان، معلم خطي
تعليم قران براي اطفال براي مسجد، فراش و بوابي 

هاي آنها، پرداخت حقوق و هزينهو  براي خانقاه
صرف ايام ماه رمضان، اطعام فقرا و مساكين 
  خانقاه، اطعام ايام عيد، روشناي مسجد و خانقاه

 83- 85: 1: ج1387عرفان فر، 
: 1327؛ وقفنامه اميرچقماق، 

: 1ج :1385 ؛ مفيدي، 25- 41
: 3؛ ج 177- 178و  170- 171

 :1386 ؛ كاتب، 646- 649
؛ 186و106و198و 90- 91
 124- 125و  199 :1317 آيتي،
: 1257؛ طراز،  193- 194و 

 :1343 ؛ جعفري، 16- 17
و  100- 101و  129- 130
؛ طاهري،  95و 188- 190
 ،1374؛ افشار،  36- 37: 1317

  56- 57: 2ج
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- عـام  بناهـاي  نگهـداري  و ايجاد يه نيز وقف رقبات از بخشي كه دهدمي بررسي نشان

 كاركردهـاي  بـا  خيريـه  امـور  ديگر فقرزدائي و مسئله، مدرسه خصوص ساخت به المنفعه،
 نيـز  هـا وقفنامـه  نـوع  ايـن  در چنـد  هـر  .اسـت رسـيده مـي  اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،

  .ستا باقي خود قوت به همچنان مذهبي و ديني رويكردهاي
  مورد رقبات وقف به شرح ذيل: 14 حدود در دوره اين در
  درصد به مصرف ساخت مدرسه 28/14مورد در حدود  2 ـ
  درصد به مصرف ساخت باغ 28/14مورد در حدود  2 ـ
  هدرصد به مصرف ساخت قري 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت خانه 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت بازار 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت مصنعه 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت كاروانسرا 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف حفر چاه آب سرد 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت آسياب 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف ساخت حصار محله 14/7مورد در حدود  1 ـ
درصد به مصرف ساخت و تعمير، تـرميم و توسـعه رقبـات     14/7مورد در حدود  1 ـ

  وقف
  درصد به مصرف وقف بر اموات 14/7مورد در حدود  1 ـ

 بـه  مسـلمان  زنـان  سـند  5 ميـان  از كه است المنفعه رسيدهبه مصرف امور خيريه و عام
 امـور  ايـن  بـه  درصـد  100 سـند، حـدود   5 تعداد دوران، اين از شده مطالعه و آمده دست

  .است يافته اختصاص
دهد كه موقوفات زنان در اين دوره با عنوان وقـف و بـه نـام بانيـان     ها نشان ميبررسي
  .استبه روشني ذكر شده نيز در آن  موارد مصرفكه رقبات وقف و  استوقف آمده 
 حمله با ازير. ه استبود رشد فرهنگي و علمي دوره شد، اين عصراشاره  طور كههمان

تر مغوالن به ايران بسياري از دانشمندان و علما در برابر حمالت آنها به سوي شهرهاي امن
رشـد تصـوف حاصـل از حاكميـت     سوي ديگـر   ازاين عامل و  به ويژه يزد روي آوردند.

است كه بيشـتر در قالـب سـاخت    تاثيرگذار بوده  در اين دوره ايلخانان بر نوع رقبات وقف
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هاي صوفيانه بـراي  المنفعه و خانقاها و بقعههاي عاممساجد و مكانمدارس مذهبي در كنار 
بزرگان صوفي و وقف اموال زيادي از آب و زمين و باغ و... بر آنها كه بيشتر براي مصـرف  

وقـف امـوال بـراي امـور      كه در وقفنامه ستي فاطمه ذكر شـد، عامه و در موارد نادرتر چنان
شي از سرخوردگي در پي حمالت مغـوالن بـه دليـل    است. همچنين تبعات نامذهبي بوده 

ناامني مالي و غصب بسياري از اراضي خصوصي توسط آنها، توجه مردمان يزد را به وقف 
  اموال فزوني داد.
با توجه به جايگاه جغرافياي يزد در مركز ايران ساكنان آن ناچار از طريق  از سوي ديگر

) آب مورد نياز در 7: 1378؛ نك: تشكري،  5: 1380(مسرت، احفر چاههاي ژرف و كاريزه
و مـوارد مصـرف آن   كه اين امر در نوع رقبات وقـف   كردندامر كشاورزي و... را تامين مي

  است.اثير به سزاي داشته ت
  

  . موقوفات يزد در عصر صفويه3
را بايد  عشيري توسط صفويانيكپارچگي ايران و رسمي شدن مذهب شيعه اثني با اين دوره

ي دين عـالوه بـر   اعطفي در سنت وقف دانست به طوري كه با ترغيب و تشويق علمنقطه 
طبقات خاص و درباري، قشر متوسط جامعه نيز وقف را در راستاي امور مـذهبي تقويـت   

كردند كه با شكل گيري منصب صدر و اداره اوقاف و ثبات و رونق اقتصادي حاكم بـر  مي
) به وقفيات نيز وسعت و رونـق  59: 1390دي، ؛ نك: سجا26- 28: 1379 جامعه(ميرجليلي،

به اين وسعت و گستردگي وقف و موقوفات اشاره اش در سفرنامهبخشيد. چنان كه تاورنيه 
  .)588: 1369تاورنيه، (كندمي
  

  موقوفات زنان يزد در اين دوره 1.3
ولـي،  اهللا نعمـت بـاقي از خانـدان شـاه     اهللايزد سنت وقف توسـط نعمـت   اين دوره در در

بخصوص توسط زنان اين خاندان مهم كه ارتباط خويشاوندي با صفويان داشتند(ميرجليلي، 
در احداث و تكميل  ) و توسط ميرزا محمد شفيع وزير يزد در عصر شاه سليمان27: 1379

  )840- 841، 2ج: ج3: 1382 ،مسجد و مدرسه دنبال شد(كاظميني
اين دوره عالوه بر موارد ذكـر شـده   كه رقبات وقف در  دهدمي بررسي موقوفات نشان

 حتي و آن اضافات و ملحقات و توابع تمام با ده، قصبه بازارچه، وقف: در دوران قبل، شامل
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آن و حتـي   ادوات سـاير  و البسـه  فـرش،  ظـروف،  از واقـف  شخصي وسايل و خانه اثاث
 وقفنامـه  در آن بـارز  نمونـه  يـك  كه گرفته استمي بر در نيز را آزادسازي كنيزان و غالمان

  شود.مي مشاهده اسماعيل شاه دختر بيگم خانش
  :تعداد اين از كه وقف رقبات مورد 29 حدود دوره اين در
  درصد شامل عمارت 89/6مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل حمام 44/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل بازارچه 44/3مورد در حدود  1 ـ
و رقبات در يزد و خارج يـزد بـا   درصد شامل تمام امالك  03/31مورد در حدود  9 ـ

  تمام توابع و اضافات و لواحق و منسوبات آن
  درصد شامل باغ مشجر 89/6 مورد در حدود 2 ـ
  درصد شامل جداول و انهار بر قصبه 44/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل آزاد كردن كنيزان و غالمان 44/3مورد در حدود  1 ـ
، ظـروف ، وسـايل از اثـاث البيـت   درصد شامل وقف تمـام   44/3مورد در حدود  1 ـ

  لباس و ساير ادوات، پارچه، فرش
  درصد شامل دكاكين 44/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل فروش قريه 44/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل حانوت 89/6 مورد در حدود 2 ـ
  درصد شامل حجره طاحونه با توابع و لواحق و درختان آن 89/6 مورد در حدود 2 ـ
  درصد شامل باغچه 89/6 مورد در حدود 2 ـ
  درصد شامل خانه 44/3مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل مياه قنوات 89/6مورد در حدود  2 ـ
اقتصادي كه جنبه مذهبي آن بيشتر بود  فرهنگي، اجتماعي، ـ مذهبي مختلف مصارف به

 هانامهوقف از يك سو رقباتزيرا  )7: 1343 شهابي،(همراه بود، رسيده است با تحوالتيو 
 مقدس اماكن زوار: چوني امور صرفين، مساك و بر اهميت فقرا عالوه مذهبي ديد دليل به
 راسـتاي  در... و قـرآن  خـتم  و اذان اقامـه  مقـدس،  اماكن و مساجد روشناي متبركه، بقاع و

 زنـان  بـر  اسـت و از سـوي ديگـر عـالوه     شدهمي اثناعشيري شيعه مذهب اشاعه و تقويت
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 رقبـات  بـه  توجه با. اندداشته مشاركت وقف امر در نيز جامعه متوسط قشر طبقات خاص،
- عالم مصارف و وقف مذهبي مصارف كلي دسته دو به راو موارد مصرف، موقوفات  وقف

  .كرد تقسيم توانمي وقف المنفعه
  
  مصارف مذهبي 2.3

 در ذيـل  شـرح  بـه  اسـت  گرديده هزينه و توصيه مذهبي مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  است. شده داده نشان) 3( شماره جدول



  47   ...قاجاريه  اواخر تا مظفر آل ةاز دور يزدموقوفات زنان 

  )3شماره(جدول 

ف
ردي

سه  
كال

  

  ناو واقف
تاريخ
  وقف

وع
 وق

حل
م

  

  ارجاع  موارد مصرف  موارد وقف
  ه.ق

1  -  

جان آغا خانوم خواهر 
محمدزمان سلطان بن مراد 
بيك بايندري تركان زوجه 

عليقلي خان شاملو 
  بيگلربيگي كل خراسان

  وقف امالك و رقبات بسيار  يزد  -
ساخت عمارت در محله 

ي بقعه«، ساخت »زاويه«اهرستان
  ، اتمام مصنعه گازرگاه.»زاويه

 :1385 مفيدي،
: بخش اول، 3ج

و بخش دوم،  474
671  
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68  5خ/  2

خانش بيگم دختر شاه 
اسماعيل اول و خواهر 
شاه طهماسب و همسر 
شاه نعمت اهللا باقي ثاني 
يزدي از نوادگان شاه 

  نعمت اهللا ولي

27
ول

 اال
بيع

ر
96

3
  

  يزد

قاضي سر ريگ، بازارچه حمام  -
  مصلي

تمام امالك و رقبات در يزد و  -
خارج يزد با توابع و اضافات و 

امالك واقع به  -لواحق و منسوبات 
خارج يزد و بلوك قهستان و خارج 
بلوك قهستان كه شامل: كل رقبات 
موضع رشكوئيه و ارنان و جوناباد، 

آباد{...} و ندوك ميبد، باغ شرف
ارات، جداول و مشجر خواجه با عم

انهار بر قصبه مهريجرد، باغ خواجه 
حسيني مشجر با عمارات و اجزا و 

آّباد يزد و توابع و حقوق در نعيم
امالك و ملحقات با توابع و اضافات 
در قريه مهرجرد ميبد، آزاد كردن

صرف زواران مرقد حضرت  -
  سيدالشهدا

 -صرف مصالح زوار مذكورين  -
باغ خواجه صرف روشنايي مرقد 

  حضرت سيد الشهداء
امالك تفت وقف بر مقبره  -

در تفت  پسرش سلطان علي ميرزا
  نقهستا

امالك و رقبات قريه مهرجرد  -5
رات بقعه صبيه ميبد صرف خي

  صغير خود

 :1387 عرفان فر،
؛ 19-195: 1ج

: 1380تصديقي، 
456-452  
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كنيزان و غالمان وي و وقف تمام 
وسايل خود را از اثاث البيت و  

باس و ظروف و فرش و پارچه و ل
ساير ادوات و آنچه اطالق اسم مالي 

  بر آن بنهند.

3  -  

خانش بيگم دختر شاه 
اسماعيل اول و خواهر 
شاه طهماسب و همسر 
شاه نعمت اهللا باقي ثاني 

  يزدي

-  

فت
و ت

زد 
ي

  

-  

احداث قنوات و مزارع در  -
ي عباسيه (ديوانخانه ي جنب ابنيه

  شاه نعمت اهللا ثاني)
ساخت مسجد شاه طهماسب و  -

ميدان شاه قديم با سنگ مرمري 
كه شرح تخفيفهاي مالياتي و 

توضيحاتي در امور اوقاف بر آن 
 حك شده است.

 :1317 آيتي،
؛  256-253

 :1385 مفيدي،
: بخش اول، 3ج
و بخش دوم:  60

686  
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ساخت مسجدي در كنار  -
 خانقاه شاه نعمت اهللا ولي تفت

  با غرفات متعدد.

4  -  

زينب بيگم  دختر شاه 
  طهماسب

-  

فت
و ت

زد 
ي

  

ساخت دكاكين بسيار بر بازار امير  -
  چقماق مشهور به بازار زينب بيگم

قريه احمد آباد تفت به فروش  -
  خان بيگم

وجوهات دكانها و قريه  -
احمدآباد صرف مزار خود در 

  مشهد شود.

 :1343 جعفري،
؛ مفيدي، 130

: 3؛ ج172: 2و1ج
  701بخش دوم، 
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ب/  5
10

2
  

بيجه خديجه بنت 
محمدمهدي پيشنماز 

سبزواري و بيجه سادات 
بنت رضا سبزواري 

  (ميرسد)

4
ول 

 اال
بيع

ر
10

86
  

  يزد

خياطي واقع در  يك باب حانوت -
  خلف مسجد فرط

يك باب حانوت چيت سازي در  -
  بازار تاج دوزان

  صرف اقامه اذان در مسجد فرط
 :1387عرفان فر، 

آرشيو   102: 1ج
120  

  7ج/  6

جان كالن بنت خواجه 
  شكراهللا يزدي

7
اني

ع الث
ربي

11
15

  

يزد
 و 

فت
ت

  

حجره طاحونه شاه نعمت اهللا ولي 
واقع در عليا تفت و نصيري با توابع 

و لواحق و درختان آن، دو در 
جره مياه  24باغچه، خانه مسكون و 

 قنات ده آباد و نرسوباد

  قاري قرائت قرآن -
صرف فقرا و مساكين و سادات  -

  علما و

 همان:عرفان فر، 
  112: 1ج

7  -  

(مهد عليا) مادر صفي قلي 
ين  بيك وزير يزد

 ست
ن و

ثما
  

  ي گازرگاهساخت مصنعه  -  يزد
مفيدي، همان، 

: بخش دوم، 3ج
670  
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شيعه اثني  مذهب راستاي تقويتذهبي به طور خاص آن هم در ه مجنبنيز  دوره اين در
  .باشدمي هانامهوقف تمام اولويت عشري در

  :ذيل شرح به وقف رقبات مورد 12 حدود در دوره اين در

  به مصرف ساخت بقعه درصد 33/8حدود  در مورد 1 ـ
  درصد به مصرف زوار مرقد حضرت سيدالشهدا 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  لح زوار مرقد حضرت سيدالشهدادرصد به مصرف مصا 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف روشنايي مرقد حضرت سيدالهشدا 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف مقبره سلطان علي ميرزا 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف خيرات بقعه صبيه صغير خانش بيگم 33/8 مور در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف مزار زينب بيگم 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف اقامه اذان 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  درصد به مصرف قاري قرائت قرآن 33/8 مورد در حدود  1 ـ
  درصد به مصرف فقرا، مساكين، سادات و علما 33/8 مورد در حدود 1 ـ
  به مصرف ساخت مسجد درصد 66/16حدود  ددر مورد 2 ـ

 آمـده  دست به انمسلم زنان وقف سند 7 ميان از كه است رسيدهبه مصارف مذهبي مي
 يافتـه  اختصـاص  امـور  ايـن  به درصد 71/85 حدود در سند 6دوران  اين از شده مطالعه و

  .است
  

  المنفعهعام مصارف 3.3
 جـدول همان است در  گرديده هزينه و توصيه المنفعهعام مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان) 3( يشماره

 به مذهبي رويكردهاي حفظ وجود با وقف رقبات از بخشي كه دهدمي ها نشانبررسي
 كاروانسراها و ها، رباطرودخانه بر پل المنفعه، ساختنعام بناهاي نگهداري و ايجاد مصرف
 رسـيده مـي  اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، كاركردهاي با خيريه امور و ديگر مسافرين براي
  .است
  :ذيل شرح به وقف رقبات مورد 8 حدود در دوره اين در
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  مصنعه شامل درصد 25 حدود در مورد 2 ـ
  مزارع شامل درصد 5/12حدود  در مورد 1 ـ
  قنوات شامل درصد 5/12حدود  در مورد 1 ـ
  ميدان شامل درصد 5/12 حدود در مورد 1 ـ
 مي اعالنات تابلو حكم در كه مرمر سنگ ايجاد شامل درصد 5/12 حدود در مورد 1 ـ

  باشد
  درصد ساخت دكاكين 5/12مورد در حدود  1 ـ
  درصد ساخت عمارت 5/12مورد در حدود  1 ـ

 ايـن  از شـده  مطالعه مسلمان زنان سند 7 ميان از كه است رسيدهالمنفعه به مصارف عام
  .است يافته اختصاص امور اين به درصد 85/42حدود  در سند 3 تعداد دوران
  

  افشار و زندموقوفات يزد در عصر  .4
- 64: 1390 سـجادي، خـواري رواج يافت( موقوفه رو به افول نهاد ودر اين دوره موقوفات 

مجهـول   هـا ا و حتي نـام بانيـان آن  هوقفنامه اين عامل باعث شد كه در اوايل اين دوره) 61
  ).28- 29 ،1379بماند(ميرجليلي، 

  
  يزد در اين دوره موقوفات زنان 1.4

بـر يـزد    بـافق  خان بـافقي از خانـدان خـوانين    محمد تقي ،از اواخر افشاريه تا پايان زنديه
ايـن دوره   ) در29- 30كرد. وي موقوفات زيادي در يزد ايجاد نمود(ميرجليلي، حكومت مي

مشـاركت بسـياري از خـود     در امر وقف از قشر خاص و متوسط نيز مانند دوران قبل زنان
 در وقف رقبات كه داد نشان موقوفات اقدام به وقفيات زيادي نمودند. بررسيو  نشان دادند
ايــن دوره عــالوه بــر مــوارد ذكــر شــده در دوران قبــل، شــامل: زمــين   وقفــي ســندهاي

حاري، اشجار و رقبـات وقـف بـا تمـام توابـع و      صساذجه(ساده)، باغ مشجرالكل، مزرعه، 
، بـود  مرسوم و رايج پيشين ادوار از كه اصطالحاتي شد كه باملحقات و اضافات آن نيز مي

دانـگ،   ،)تقريبي مربع متر 150(دست، صحرايي مشجرالكل، ساذج،: مانند است بوده همراه
  باشد.مي شبان و روز ،)تپه(تل

  :تعداد اين از كه وقف رقبات مورد 14 حدود دوره اين در
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  درصد شامل باغ 42/21مورد در حدود  3 ـ
  درصد شامل زمين 28/14مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل عمارت 28/14مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل خانه با تمام متعلقات 14/7مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل قريه با منضمات آن 14/7 مورد در حدود 1 ـ
  درصد شامل مزرعه 14/7 مورد در حدود 1 ـ
  درصد شامل صحاري 14/7 مورد در حدود 1 ـ
  درصد شامل اشجار 14/7 مورد در حدود 1 ـ
  درصد شامل تل 14/7 مورد در حدود 1 ـ
  درصد شامل مياه 14/7 مورد در حدود 1 ـ
 رو ايـن  از. ه اسـت درسـي  اقتصـادي ، فرهنگـي  اجتماعي،ـ   مذهبي مختلف مصارف به

 المنفعهعالم مصارف و وقف مذهبي مصارف كلي دسته دو به را وقف مصارف و كاركردها
  .كرد تقسيم توانمي وقف
  
  مذهبي مصارف 2.4

 در ذيـل  شـرح  بـه  اسـت  گرديده هزينه و توصيه مذهبي مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان) 4(شماره جدول
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  )4(جدول شماره

ف
ردي

سه  
كال

  

تاريخ   ناو واقف
وع  وقف

 وق
حل

م
  

  ارجاع  موارد مصرف  وقف موارد

ف/  1
ال

10  

خانم بنت محمدعلي  السلمهام
  ميرزاخان يزدي

9
وال

ش
120

8
  

آّباد
رند

اب
  

باغ زنگي  دست 5و  سه قفيز
مشجرالكل، سه دانگ خانه زنگي 

  با تمام متعلقات آنها

صرف اطعام فقرا و سادات در عيد -
  غدير

  افطاري ماه رمضان - 
 ياامر كفن و دفن مرده فقير غريب  - 

  اهل ابرند آباد
برپاي تعزيه اباعبداهللا در ماه محرم يا  - 

  رصف
قرائت قرآن و يك تومان نيز هر ساله - 

به آقا شيخ علي ولد جناب شيخ حسن 
 بدهند.

؛  77 :1387 فر،عرفان
 238: 1380 تصديقي،
 -237  

2   -  

بي بي مرضيه ملقب به 
116  صدرالحاجيه بنت صدراصفهاني

4
ست  

مرو
  

قريه مروست با دو دانگ از 
  431- 432 :1317 آيتي،  وقف بر آستانه  منضمات آن

3   -  

طاهره خانم زوجه محمدابراهيم 
  سانيجي

12
حرم

م
120

0
  

نيج
سا

  

روز شبان مزرعه مورك واقعيك
در سانيج قهستان با اراضي و 
صحاري و باغات و اشجار و 

 عمارات و... و يك قطعه زمين ديگر
: 3ج تا:بي سليماني،  اطعام در روز عيد غدير

153.  
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  10م/  4

 حاجيخانم بنتمحسنه 
  محمدابراهيم

8
صفر

119
2

  

آباد
ند 
ابر

  

دو قفيز باغ زينلي، چهار دست تل 
متصل به باغ مزبور مشتمل بر 

عمارات و...، مياه قريه گردفرامرز در 
  باغ مزبور

اطعام به اقوام، اقارب و ديگران در دهه 
عاشورا يا محرم و صفر و صرف در 

  قحطي و محاصره دشمن مواقع

: 2ج :1387 فر،عرفان
: 1. سليماني، ج501
،[به كالسه، 154- 155

  ]100م/
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 در همچنان بيشتري آوري نوع و تحول، گستردگي بااما  مذهبي اهداف نيز دوره اين در
  است. بوده هانامهوقف تمام اولويت
  :ذيل شرح به وقف رقبات مورد 8 حدود در دوره اين در
  صرف اطعام فقرا، سادات  در عيد غديردرصد  25مورد در حدود  2 ـ
  درصد افطاري ماه رمضان 5/12مورد در حدود  1 ـ
يا از اهـالي   مرده فقير و غريبدرصد صرف امر كفن و دفن  5/12مورد در حدود  1 ـ

  روستا
  درصد صرف برپاي تعزيه در ماه محرم و صفر 5/12مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف قرائت قرآن 5/12مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف وقف آستانه 5/12مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف اطعام در دهه عاشورا يا ماه محرم و صفر 5/12مورد در حدود  1 ـ

 و آمـده  دسـت  به مسلمان زنان وقف سند 4 ميان از كه است رسيدهبه مصارف مذهبي 
  .است يافته اختصاص امور اين به درصد 100حدود  در سند 4 دوران اين از شده مطالعه
  
  المنفعهعام فرمصا 3.4

 جـدول همان  است در گرديده هزينه و توصيه المنفعهعام مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان) 4( يشماره

به كه المنفعه داشته است نيز جنبه عام وقف رقبات از بخشي كه دهدمي ها نشانبررسي
 و فرهنگـي  اجتمـاعي،  كاركردهـاي  بـه ر خيـ  امـور  ديگـر  و خصوص با رويكرد فقرزدائي

  .است رسيدهمي اقتصادي
  ذيل: شرح به وقف رقبات مورد 2 حدود در دوره اين در
  صرف هزينه يا مواجب فردي كه واقف تعيين كنددرصد  50مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف اطعام در مواقع قحطي و محاصره دشمن 50مورد در حدود  1 ـ

 دسـت  بـه  مسـلمان  زنان سند 4 ميان از كه است المنفعه رسيدهبه مصارف خيريه و عام
 يافته اختصاص امور اين به درصد 50 حدود سند 2 تعداد دوران اين از شده مطالعه و آمده
  .است
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  قاجارعصر در موقوفات يزد . 5
موقوفـات   ،رغم افزايش تعداد موقوفات و تاثيرپذيري ايران از غـرب يعل اين دوره اوايل در

 خـان حسـين  ميـرزا  اقـدامات و اصـالحات  بـا  امـا   .گرفتمورد غصب يا تخريب قرار مي
علمـا   ترغيـب تشـويق و  بـا  يس وزارت اوقاف و همچنـين  سدر زمينه وقف و تا سپهساالر

).كه اين افـزايش اوقـاف در   67- 64: 1390(سجادي، موقوفات دوباره احيا و افزايش يافت
اسـت(پوالك،  هاي سياحان اروپايي چون پوالك و دالماني به روشـني نمـود يافتـه    سفرنامه

سـلمان ايـن   ابوسـعيد بـن   از نظـر  ) هرچنـد  89: 1: ج1378ماني، ؛ دال 244 و 234، 1361
سـلمان،   بـن اند(احمـد  ناقص و اشتباهي شده اتنه وقف گاهي دچار تصوردر زمي سياحان
1358 :512 -511.(  

گيري مشروطه با شكلي گيـري قـوانين و چارچوبهـاي اداري، تاسـيس وزارت     با شكل
هـا  خانـه معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، اداره امور وقف نيز تحت نظارت ايـن وزارت 

  ).64- 67 :1390يافتن موقوفات شد(سجادي، قرار گرفت و باعث سر و سامان 
  
  دوره يزد در اين موقوفات زنان 1.5

شـد و پـس از آن از   يزد در دوران مذكور تا دوره ناصري توسط خاندان خـوانين اداره مـي  
). 31- 30: 1379سوي حكومت مركزي افرادي به فرمانداري يزد منصوب شدند(ميرجليلي، 

 شـده  سـعي  آمد،مي حساب به كرمان و اصفهان ايالت جزو يزد آنكه وجود با دوره اين در
 آن نزديـك  قـراء  و يـزد  شـهر  خـود  بـه  مستقل صورت به موقوفات بررسي يحوزه است

  يابد. اختصاص
ها در امر وقف، شاهد افزايش دهد كه اين دوره، با وجود تمام نوسانها نشان ميبررسي

ي را قابل توجه است كه رقبات موقوفه فتمام اقشار جامعه در امر وق ميزان مشاركت زنان
خانـه و  ل: عالوه بر موارد ذكـر شـده در دوران قبـل شـام     است كه به خود اختصاص داده

ــه  ــبخ، طويل ــتو، مط ــاق، پس ــات آن از اط ــوت  ، متعلق ــان آن از درخــت ت باغچــه و درخت
 از كـه  اصـطالحاتي  بـا  باشد كهمي) ابريشم و... كرم پرورش براي ميوه بدون برگي(درختي

 سـاده  بـاغ (مجـدر  باغ يا و زمين ،)آب واحد(طشت: مانند ،بود مرسوم و رايج پيشين ادوار
 مشجرالحواشــي، ،)باشــدمــي درخــت داراي آن از قســمتي(مشــجرالبعض ،)ديــوار داراي

 ،)آب شـرب  و اسـتفاده  محـل (مشـروب  ،)زمـين  قطعـه  يـك  واحـد (تختـه ، مشجرالنصف
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 24(طسـوج  يك ،)آب جريان هايراه و اصلي هايمحل(مجاري و منابع ،)آب گردش(مدار
 مشـاع،  سـدس،  سـرجه،  بـاب،  حبـه،  ،)سـاعت  24(طاق ،)ساعت سه معادل) طشت(جره
 كاشـته (مغروسـه  ،)اراضي روي بر احداثي مستحدثه(اعياني ،)زراعتي زمين از يقطعه(كرت
 چيـزي  آن در كـه  پهنـاوري  زمين(كشتخواني ،)بستبن(ذقاق ،)مكاني موقعيت(مقام ،)شده
  همراه بوده است.) باشند كاشته
  :تعداد اين از كه وقف رقبات مورد 344 حدود دوره اين در
  درصد شامل مياه قنات 05/20مورد در حدود  69 ـ
درصد شامل زمـين از انـواع سـاذجه، مشچرالحواشـي،      72/33مورد در حدود  116 ـ

  باشد.ميمشجرالحوالي، مشجرالبعض، زمين زراعي، زمين مشجر، زمين صحرائي 
سـاذجه،   در حدود درصد شامل باغ از انواع مشجر الكـل، مشـجر،   89/18مورد  65 ـ

  باشد.مشجرالبعض، مشجر النصف و زمين باغ مي
اطـاق هـا، مطـبخ، طويلـه،     ، پسـتو ، درصد خانه با حجره 75/10مورد در حدود  37 ـ

  هاي داخل خانهاسباب و اثاثيه، نقدينه
  جهازيهدرصد شامل  29/0مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل حانوت29/0مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل طاحونه 87/0مورد در حدود  3 ـ
  درصد شامل كرت مشجر 58/0مورد در حدود  2 ـ
  درصد شامل قصبه 87/0مورد در حدود  3 ـ
  درصد شامل بقعه 29/0مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل صداق و مهريه29/0مورد در حدود  1 ـ
  امل كتابدرصد ش 29/0مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل عمارت 29/0مورد در حدود  1 ـ
  درصد شامل دكاكين خبازي، بقالي، گچ كوبي، قنادي، ندافي 45/1مورد در حدود  5 ـ
  درصد شامل ملك 87/0مورد در حدود  3 ـ
  درصد شامل باغچه مشجر يا مشجر الكل 74/1مورد در حدود  6 ـ
  زار مشجردرصد شامل خرمن 29/0مورد در حدود  1 ـ
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  درصد شامل قنات 87/0در حدود  مورد 3 ـ
  درصد شامل درخت توت برگي 90/2مورد در حدود  10 ـ
  درصد شامل مزرعه با درختان آن 06/4مورد در حدود  14 ـ
  درصد شامل وقف رقباتي چند 29/0مورد در حدود  1 ـ

 آورينـوع  و بـا تحـول   كـه  اقتصـادي  فرهنگي، اجتماعي،ـ به مصارف مختلف مذهبي  
 داليلـي  بـه رقبات وقف و مـوارد مصـرف    در تحول اين كه سيد استر همراه بوده است،

، ارتباط بـا غـرب و تـا حـدودي     فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، اوضاع توسعه و تغيير: چون
گـردد  بر ميادارات به سبك غربي به ويژه در اواخر قاجاريه قانون و و ايجاد  شدن مدرنيزه

 حاكي از رواج و توسعه وقف در ابعـاد گسـترده  گزار بوده است و  تاثير نيز وقف امر بر كه
 و وقـف  مـذهبي  مصـارف  كلـي  دسـته  دو به را وقف مصارف و كاركردها رو اين از دارد.

  .كرد تقسيم توانمي وقف المنفعهعالم مصارف
  
  مذهبي مصارف 2.5

 در ذيل شرح به است گرديده هزينه و توصيه مذهبي مصارف راستاي در كه موقوفاتي
  .است شده داده نشان) 6( شماره جدول
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  )»6جدول شماره («

  كالسه
تاريخ 
  ارجاع  موارد مصرف  موارد وقف  محل وقف وقف
 ه.ق

  147الف/-1
  181الف/ -2
  46الف/ -3
  180الف/ -4
  كالسهبي -5
  كالسهبي -6

  2ب/ -7
  100ب/ -8
  101ب/ -9

  46ب/ -10
  بي كالسه -11

  29ب/ -12
 99ب/-13

1-1235  
2-1337  
3-1302  
4-1304  
  تابي -5
6-1331  
7-1306  
8-1227  
9-1286  
10-1307  
11-1306  
12-1327  
13-1210 

  ابرندآباد-1
  ابرندآباد -2
  ابرندآباد -3

  يزد -4
  ابرندآباد -5
  قوام آباد  -6

خيرآباد  -7
  اهرستان

  زارچ -8
  ابرندآباد -9

10- 
  محمودآباد

 تجربند-11

  مياه-1
  مياه -2

  زمين ساذجه -3
  باغ -4

  باغ مشجرالكل -5
  مياه و زمين مشجر -6

  باغ و خانه -7
  مياه ‐8

  هاي ساذجهخانه و زمين -9
  مياه، زمين ساذجه، باغ -10

  زمين و مياه -11
باغ، زمين، مياه، يك حجره  -12

 با پستوي خانه

خواني، برپاي افطاري، روضه -
داري و عزاداري در شبها تعزيه

احياء ماه رمضان و يا در يكي از 
هاي محرم و صفر يا روزهاي ماه

عاشورا و اربعين و ذكر مصائب 
بيت در اين ايام و تمام اهل

مخارج مربوط به برپاي اين 
مجالس از طبخ آش، حلوا، 

داران چاي، قليان و اطعام تعزيه
و ذاكرين،  فقرا و مساكين و 

حضار و حتي تهيه و وقف ديگ 
مسي جهت طب آش و حلوا و 
پلو و سورك و قرباني و... براي

؛ سليماني، بي 18: 1ج :1387 فر،عرفان -1
  ]95، [به شماره كالسه م/87: 4تا، ج

  17: 1فر، جعرفان -2
: 1380؛ تصديقي، 82-83: 1فر، جعرفان -3

247-246  
  366، آرشيو80: 1فر، جعرفان -4
  اداره اوقاف شهرستان يزد[...] -5

  277: 4تا: جسليماني، بي -6
فر، ؛ عرفان249-250: 1380تصديقي،  -7

  92: 1: ج1387
  236: 3؛ سليماني، ج93: 1فر، جعرفان -8

  103: 1فر، جعرفان -9
  اداره اوقاف شهرستان يزد-10
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  9پ/ -14
تحيه (خانم  بيبي

كوچك) بنت ميرزا 
  ابوالفتح

  كالسهبي -15
  كالسهبي -16
  178ح/ -17

  3ح/ -18
  2ج/ -19

  208ب/ -20
  10خ/  -21
  29خ/ -22
  39خ/ -23
  42خ/ -24

  24؛ خ/ 27ن/ -25
  كالسهبي -26

  40خ/ -27
 32ب/-28

14-1249  
15-1320  
16-1317  
17-1312  
18-1310  
19-1308  
20-1313  
21-1273  
22-1330  
23-1309  
24-1258  
25-1257  
26-1302  
27-1336  
28-1252  
29-1310  
30-1310  
31-1237 

قصبه  -12
  تفت

  زارچ -13
  اهرستان -14

  زارچ -15
  جابي -16

  گردفرامرز -17
  جابي -18
  خرمشاه -19
  بندرآباد -20

  يزد -21
  آبادنعيم -22

  زارچ -23
  زارچ -24
توابع  -25

  دربيد
  بفروئه -26
 زارچ-27

  زمين ساذجه -13
  باغ، قصبه، مياه -14

  زمين ساذجه -15
  كرت مشجر -16
  زمين ساذجه -17
  رقباتي چند -18
  زمين ساذجه -19

  زمين ها -20
  حانوت(مغازه) -21

برگي، باغ، درخت توت -22
  زمين ساذجه، خانه

  مياه، قطعه زمين ساذجه -23
  مياه، زمين ساذجه -24

مزرعه با آب و جداول و  -25
باغات و خانه و زمين زراعي 

  تابعه و غيره
  زمين ها، دكان ندافي -26

 مياه-27

  فقرا و مساكين
عزاداري ساير ائمه شيعه -- 2

م علي (ع) و امام چون: اما
  رضا(ع) و امام حسين و...

اختصاص به مصرف در ايام -3
خاص چون: ايام رجب، شعبان، 
رمضان، ايام فاطميه و روز عيد 
غدير و برپاي مراسم عزاداري و 
  مولودي هاي زنانه در اين دوره

اطعام در روز عيد غدير، -4
  نوروز، شب رغايب، عيد اضحي

تهيه و مصرف گالب در  -
اي خاص چون: رجب، ماهه

شعبان، رمضان در مساجد و 
  مراسم هاي خاص

جهت امرار معاش و مكان  -
زندگي امام مسجد جماعت 
مكاني كه وقف در آنجا صورت

  120: 4سليماني، ج -11
  100: 1فر، جعرفان -12

  236: 3؛ سليماني، ج100: 1فر: جعرفان -13
-292؛ تصديقي، 109-110فر، (عرفان -14

293(  
  290-289تصديقي،  -15
  279: 4سليماني، ج -16

  234: 4؛ سليماني، ج129: 1فر، جعرفان -17
  15-13: 3سليماني، ج -18
  112-111: 1فر، جعرفان -19

  338: 3سليماني، ج -20
: 1فر، ج؛ عرفان491-490تصديقي،  -21

  73، آرشيو 200
  202: 1فر، جعرفان -22

: 4؛ سليماني، ج203-202: 1فر، جعرفان -23
  زارچ] 77؛ [به كالسه ر/106

: 4ج تا:؛ سليماني، بي203: 1فر، جعرفان -24
  77؛ بخش زارچ، ر/111
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  23خ/ -29
  23خ/ -30
  22خ/ -31
  58ل/ -32
  116ر/ -33
  159ح/ -34

  63د/ -35
  20د/ -36
  14ج/ -37
  34ز/ -38
  17ز/ -39
  26ز/ -40
  16ذ/ -41
 36ز/ -42

  39س/ -43
  109ح/ -44
  30خ/ -45
 128ب/-46

32-1318  
33-1277  
34-1301  
35-1266  
36-1292  
37-1253  
38-1296  
39-1289  
40-1313  
41-1327  
42-1305  
43-1309  
44-1313  
45-1309  
46-1305  
47-1305  
48-1262  
49-1210 

  زارچ -28
  محمدآباد -29
  محمدآباد -30

  زارچ -31
بدرآباد  -31

  شمس
  يزد -32
  زارچ -33
  زارچ -34
خيرآباد  -35

  اهرستان
  هنزاء -36

  يزد -37
  كثنويه -38

  گردفرامرز -39
  يزد -40

  خيرآباد -41
 ابرندآباد-42

  زمين -28
  هامياه -29

  مياه -30
  باغ و مياه -31

  خانه -32
  زمين ساذجه -33

  زمين -34
  باغ -35

  ها، مياه، دو اطاقزمين -36
  زمين باغ با درختان آن -37

  خانه -38
  باغ مشجرالكل -39

  ملك و خانه ملكي -40
  زمين -41

  زمين ساذجه -42
  زمين صحرائي -43

  زمين ساذجه -44
 زمين -45

گرفته است، و اجرت امام 
مذكور جهت ذكر مصائب اهل 
بيت در مسجد مذبور و بيان 
  احكام و مسائل شرعي و ديني

كمك به زوار فقير و  -
يا به جهت نايب  خويشاوند و

زيارگي افرادي كه تواناي سفر 
به مكانهاي مقدس و زيارتي را 
ندارند، صرف تهيه پاپوش زوار 

  مكانهاي مقدس
رد مظالم و اجرت موذن و  -

  قراء قرآن
جهت صوم و صالة واقف و  -

يا والدين واقف و تالوت قرآن 
  و غيره

جهت مراسم و مخارج كفن و  -
ن و دفن مردگان فقير و يا كف

دفن واقف متوفي و گرفتن روزه

: 1ج فر،؛ عرفان480: 1380تصديقي،  -25
203  

  14: 4سليماني، ج -26
  198- 199: 1: ج1387فر، عرفان -27

  اداره اوقاف شهرستان يزد -28
  38: 3سليماني، ج -29

  39-41: 3سليماني، ج -30
-537؛ تصديقي،  212: 1فر، جعرفان -31

536  
  245: 1فر، جعرفان -32

: 4؛ سليماني، ج245-246: 1فر، جعرفان -33
  زارچ] 77[به كالسه ر/ 114
  246: 1فر، جعرفان -34

  246-247: 1فر، جعرفان -35
  138: 3سليماني، ج -36

  ادره اوقاف شهرستان يزد -37
  اداره اوقاف شهرستان يزد -38
  314-315: 1فر، جعرفان-39
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  57خ/ -47
  12خ/ -48
  6، ز/4ز/ -49
  87الف/ -50

  8ز/ -51
  20ذ/ -52
  34ز/ -53
  20ز/ -54
  47س/ -55
  2س/ -56
  16ن/ -57
  122س/ -58
  122س/ -59
  63س/ -60
  26س/ -61
  بي كالسه -62
  144س/ -63
 25ش/-64

50-1267  
51-1262  
52-1283  
53-1241  
54-1262  
55-1263  
56-1298  
57-1275  
58-1281  
59-1309  
60-1333  
61-1298  
62-1317  
63-1305  
64-1269  
65-1311  
66-1291  
67-1311 

  يزد -43
  آبادنعيم -44
  آبادنعيم -45
  اشكذر -46

  يزد -47
  يزد -48

  خيرآباد -49
  گردفرامرز -50

  ابرندآباد -51
  ابرنداباد -52
  فراشاه -53

  گردفرامرز -54
  يزد -55

  محمديه -56
  اهرستان -57
  اهرستان -58
  اهرستان -59
محمداباد-60

  خانه با تمام توابع -46
  برگيزمين با درخت توت -47
زمين ساذجه، باغ، درخت  -48

  برگي و باغ مشجرتوت
خانه با باغچه آن و زمين  -49

  ساذجه
  باغ مشجرالكل و ياغ ديگر -50

  باغ -51
  مياه و زمين صحراي -52
  زمين مشجرالحواشي -53

  مياه و باغ مشجر -54
هاي ساذجه، زمين باغ -55

  ساذجه
  زمين -56

  باغ مشجرالنصف -57
  باغچه و خانه -58

  خانه -59
 زمين ساذجه -60

  هاي واقف و يا وصي
جهت هزينه هاي نخل بندي،  -

  نخل مراسم عاشورا و تاسوعا
به مصرف سقائي در نجف  -

  اشرف و عتبات عاليات
و در مواردي هم وقف بر ائمه  -

اطهار به خصوص امام 
حسين(ع) و امام علي(ع) ذكر 

  شده است.

  313-314: 1فر، جعرفان -40
  320: 1فر، جعرفان -41

  همان -42
  101: 1فر، جعرفان -43

  همان -44
: 1فر، ج؛ عرفان 487-488تصديفي،  -45

202  
  326: 3تا: جسليماني، بي -46

فر، ؛  عرفان532- 534: 1380تصديقي،  -47
  212-213: 1ج

-201: 1فر، ج؛ عرفان 483تصديقي،  -48
200  

: 1؛ سليماني، ج321: 1فر، جعرفان -49
129-126  

  321: 1فر، جعرفان -50
  321-322: 1فر، جعرفان -51

  322: 1فر، جعرفان -52
  14: 2سليماني، ج -53



 65   ... قاجاريه اواخر تا مظفر آل ةاز دور يزدموقوفات زنان 

  30-1ش/ -65
  30-2ش/ -66
  30-3ش/ -67
  8/86،  20ح/ -68

  11ش/ -69
  6ش/ -70
  7ش/ -71

  بي كالسه -72
  2ش/ -73
  16ج/ -74

صبيه نواب 
عبدالرضا خان 

حليله نواب ميرزا 
  محمدصادق

  صبيه -75
خان محمدتقي
  بافقي

 10ب/-76

68-1312  
69-1255  
70-1305  
71-1283  
72-1254  
73-1332  
74-1305  
  بي تا-75
76-1260  
77-1304  
78-1306  
79-1317  
80-1223  
81-1278  
82-1285  
83-1336  
84-1323  
85-1303 

  چاهوك
  جابي -61
-شرب -62

  العين
  آبادنعيم -63

  يزد -64
  اهرستان -65
  اهرستان -66
  اهرستان -67
  اهرستان -68
  آبادنعيم -69

  يزد -70
  آبادنعيم -71

  مهريز -72
  بي جا -73

آباد صادق -74
  پشتكوه

 يزد-75

  زمين، باغ، اطاق خانه -61
  زار مشجرزمين و خرمن -62

  باغ مشجرالبعض -63
  باغ و جره سهم قنات -64

  هازمين -65
  هاي ساذجهزمين -66

  خانه -67
-هاي با درختان توتزمين -68

  برگي، و خانه
مياه، باغهاي مشجر و  -69

  مشجرالحواشي با متعلقات
  خانه و باغ مشجرالكل -70

  زمين ساذجه -71
  باغي مشجر  و مياه -72
  مزرعه با قنات و مياه -73

  قنات -74
  مياه -75

 باغ ساذجه -76

  323: 1فر، جعرفان -54
  325: 1فر، جعرفان -55
  23: 3ج سليماني، -56
  325: 1فر، جعرفان -57

-97: 1؛ سليماني، ج329: 1فر، جعرفان -58
96  

: 4؛ سليماني، ج329: 1فر، جعرفان -59
  11[به شماره كالسه س/ 133-132

  329-330: 1فر، جعرفان -60
  330: 1فر، جعرفان -61
  292: 4سليماني، ج -62
  336: 1فر، جعرفان -63
  341: 1فر، جعرفان -64
  344: 1فر، جعرفان -65
  344: 1فر، جعرفان -66

: 4؛ سليماني، ج344-345: 1فر، جعرفان -67
  ]86[به كالسه ح/ 210

  210: 4سليماني، ج-68
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  5ص/ -77
  3ص/ -78

  بي كالسه -79
  8ط/ -80
  9ف/ -81
  1ف/ -82
  3ف/ -83
  5ف/ -84
  86ف/ -85
  كالسهبي -86

  12ف/ -87
  بي كالسه -88

  41ف/ -89
  1270ف/ -90

  40ف/ -91
  20ف/ -92
  32ب/ -93
 395م/-94

86-1315  
87-1320  
88-1317  
89-1315  
90-1270  
91-1273  
92-1275  
93-1277  
94-1266  
95-1329  
96-1289  
97-1284  
98-1326  
99-1268  
100-1277  
101-1296  
102-1262  
103-1288 

  ابرندآباد -76
  يزد -77
  جابي -78
-شرب -79

  العين
  ابرندآباد -80
  اهرستان -81
  اهرستان -82

  زارچ -83
  فهرج -84
  اشكذر -85
  بي جا -86
  تفت -87
-شرب -88

  العين
  گردفرامرز -89

  ابرندآباد -90
 گردفرامرز-91

  زمين -77
  ها، باغات، زمينهاخانه -78
  مياه و زمين با اشجار -79

  باغ مشجر -80
  زمين ساذجه -81

  زمين -82
  هاي ساذجهزمين -83

  هازمين -84
  هاي ساذجزمين -85

  زمين ساذجه -86
باغ مشجر با مياه آن و  -87

  هاخانه
  مشجر كرت -88
  زمين ساذجه -89

  باغ مشجر و زمين ساذجه -90
  زمين ساذجه -91
  قصبه و باغ -92

 زمين ساذجه، باغ -93

تا: ؛ سليماني، بي5: 1: ج1387فر، عرفان -69
  325و  215: 3ج

  343: 1فر، جعرفان -70
  343-344: 1فر، جعرفان -71

  20: 2سليماني، ج -72
  29: 3سليماني، ج -73

  اداره اوقاف شهرستان يزد -74
  41: 1257طراز،  -75

  355-356: 1فر، جعرفان -76
  353: 1فر، جعرفان -77

  174-175: 3سليماني، ج -78
  289: 4سليماني، ج -79
  357: 1فر، جعرفان -80
  467: 2فر، جعرفان -81
  467: 2فر، جعرفان -82
  465: 2فر، جعرفان -83

: 3؛ سليماني، ج466: 2فر، جعرفان -84
344-343  



 67   ... قاجاريه اواخر تا مظفر آل ةاز دور يزدموقوفات زنان 

  37ف/ -95
  43ف/ -96
  62ف/ -97
  65ف/ -98
  255م/ -99
  45ف/ -100
  61ب/ -101
  22ب/ -102
  38ف/ -103
  18ف/ -104
  42ف/ -105
  48ف/ -106
  كالسهبي -107

  35ك/ -108
  39ك/ -109
  21ك/ -110
  60گ/ -111

(ملكه خانم-112

104-1310  
105-1294  
106-1262  
107-1273  
108-1220  
109-1335  
110-1309  
111-1308  
  بي تا-112
113-1288  
114-1311  
115-1263  
116-1288  
117-1303  
118-1277  
119-1327  
120-1289  
121-1337 

  اهرستان -92
  كسنويه -93
  اهرستان -94
  اهرستان -95
  گردفرامرز -96

  ابرنداباد -97
  ابرندآباد -98
زارچ و  -99

  مجومرد
  ابرندآباد -100

  يزد -101
  ابرندآباد -102

103- 
  گردفرامرز

  ابرندآباد -104
105- 

  گردفرامرز
 زارچ-106

  زمين ساذجه -94
  ها و باغاتزمين -95

  زمين ساذجه -96
  باغ مشجر با اشجار -97

  امالك، زمين، باغ -98
  ها و خانه مسكونيمياه -99

  هاي ساذجهزمين -100
  خانه -101

مشجر، خانه باغ، باغ  -102
  زمين ساذجه

  زمين ساذجه -103
  خانه با ملحقات و توابع -104
يك اطاق با پستو و مطبخ  -105

  و طويله و باغچه مشجرالكل
  زمين ساذجه -106

  مياه -107
مياه و زمين مشجرالبعض  -108

 برگيهاي توتبا درخت

  1: 2سليماني، ج -85
  345: 4سليماني، ج -86

  349: 3و ج 72: 1سليماني، ج -87
  212: 3ج سليماني، -88
  465: 2فر، جعرفان -89
  463: 2فر، جعرفان -90

  346: 4؛ سليماني، ج463: 2فر، جعرفان -91
  464: 2فر، جعرفان -92

: 1380؛ تصديقي، 103: 1فر، جعرفان -93
436  

  456: 2فر، جعرفان -94
  457: 2فر، جعرفان -95
  457: 2فر، جعرفان -96

  458: 2: ج1387فر، نعرفا -97
  458: 2فر، جعرفان -98

  91؛ آرشيور  461: 2فر، جعرفان -99
  467: 2فر، جعرفان -100
  468: 2فر، جعرفان -101
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از سلسله ميرزائيان 
  عباسيه)

  171م/ -113
  كالسهبي -114

  224م/ -115
  379م/ -116
  222م/ -117
  372م/ -118
  380م/ -119
  384م/ -120
  545م/ -121
  243م/ -122
  225م/ -123
  352م/ -124
  305م/ -125
  442م/ -126

  10ه/ -127
 70م/-128

122-1220  
123-1303  
124-1286  
125-1305  
126-1265  

127-24 
جمادي 
  االول

128-1321  
129-1322  
130-1333  
131-1317  
132-1324  
133-1333  
134-1323  
135-1320  
136-1273  
137-1329 

- نعمت -107

  آباد
108- 

  محمودآباد
  زارچ -109
  زارچ -110
  اهرستان -111
  اهرستان -112
  ابرندآباد -113
-شرب -114

  العين
  يزد -115

116- 
  گردفرامرز

  يزد -117
  زارچ -118

119- 
 گردفرامرز

  هاي ساذجهمياه، زمين -109
  مياه و زمين ساذجه -110

  ساذجه زمين -111
بقعه ملكيته محله  -112

  چهارمنار و مياه
  باغ ساذجه -113
  زمين ساذج -114

باغ مشجرالبعض با لواحق  -115
  و  درختها

  زمين ساذجه -116
  زمين باغ مشجر با اشجار -117

  زمين ساذجه -118
  زمين و باغ -119

  هاي ساذجهمياه و زمين -120
ها با اراضي مياه قنات -121

  تابعه
  زمين ساذجه -122

 زمين باغ -123

  468: 2فر، جعرفان -102
  469: 2: ج1387فر، عرفان -103

  470: 2ج فر،عرفان -104
  470: 2فر، جعرفان -105

تا: ؛ سليماني، بي478: 2فر، جعرفان -106
  ]77[بخش زارچ: ر/ 110: 4ج

  322: 3سليماني، ج -107
: 3؛ سليماني، ج488: 2فر، جعرفان -108

50-48  
  اداره كل شهرستان يزد -109

  487: 2فر، جعرفان -110
  496: 2فر، جعرفان -111

  42: 1257طراز،  -112
  657: 2فر، جعرفان -113
  287: 4سليماني، ج -114
  456: 2فر، جعرفان -115

  652: 2: ج1387فر، عرفان -116
  452: 2فر، جعرفان -117



 69   ... قاجاريه اواخر تا مظفر آل ةاز دور يزدموقوفات زنان 

  10ن/ -129
  38ر/ -130
 52ف/ -131

  8م/-132
 كالسهبي -132

-بي -133

  كالسه(وصيت)
-بي -134

  كالسه(مصالحه)
135- 

  (وراثت)26ب/
136- 

  (وصيت)22س/
137- 

  (وصيت)76س/
138- 

  (وراثت)68ف/
و139-9/48

138-1321  
139-1298  
140-1289  
141-1314  
142-1330  
143-1335  
144-1329  
145-1330  
146-1322  
147-1258  
148-1281  
149-1328  

  ابرندآباد -120
  كسنويه -121

  زارچ -122
  آبادنعيم -123

  يزد -124
  يزد -125

126- 
  محمدآباد

  يزد -127
  اهرستان -128
  اهرستان -129
  اهرستان -130
  ابرندآباد -131

  زارچ -132
توابع  -133

  يزد
  خيرآباد -134

 زارچ-135

ملك و صداق مريم خانم  -124
  بنت خيراهللا

زمين مشجرالحواشي با  -125
  برگيدرختان توت

هاي ساذجه، باغ با زمين -126
  برگيدرختان توت

  خانه -127
خانه با باغچه مشجره  -128

  متصله
خانه و باغ و اشجار آن و  -129

  غيرهم
  زمين مشجر -130
  باغ مشجرالكل -131

  مياه و زمين ساذجه -132
مياه قنوات با مياه تابعه و  -133

  زمين
  تمامي منافع خانه وقفي -134

 زمين ساذجه -135

تا: ؛  سليماني، بي652: 2فر، جعرفان -118
  زارچ] 77[به كالسه ر/104: 4ج
  490؛ ارشيو 651: 2فر، جعرفان -119

  650: 2فر، جعرفان -120
اداره اوقاف شهرستان يزد؛ سليماني،  -121

  ]16، [كالسه م/89-82: 1ج
  شهرستان يزداداره اوقاف  -122

  647: 2فر، جعرفان -123
  647: 2فر، جعرفان -124
  646: 2فر، جعرفان -125
  500: 2فر، جعرفان -126
  682: 2فر، جعرفان -127
  665: 2فر، جعرفان -128
  669: 2فر، جعرفان -129
  345: 1فر، جعرفان -130
  470: 2فر، جعرفان -131

: 3ج ؛ سليماني،465: 2فر، جعرفان -132
272  
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9/1589  
  (مبايعه)

140- 
  (وصيت)53ف/

-بي -141

  كالسه(مصالحه)
كالسه بي -142

  (وصيت)
-بي -143

  كالسه(مبايعه)
144- 

  (وصيت)18ز/
145- 

  (وصيت)15ع/
146- 

  (وصيت)1ن/
147- 

 (مصالحه)5ش/

  جابي -136
  اهرستان -137
  وراثت -138

  يزد -139
140- 

  گردفرامرز
  جابي -141
  جابي -142
  بندرآباد -143

144- 
  گردفرامرز

خيرآباد  -145
  اهرستان

  جابي -146
  تفت -147
  خيرآّباد -148

  يزد -149
 اهرستان-149

وقف هيجده سرجه مياه  -136
  كشتخوان جزير

نيم قفيز زمين باغ سنجد  -137
  با دو درخت مضاعف

  زمين ساذجه -138
-زمين با درختان توت -139

  برگي
  زمين ساذجه -140

خانه با باغچه متصله،  -141
  البيت متعلقهزمين با تمام اثاث

تمامي مايملك خود، از  -142
اسباب خانه و نقدينه و رخوت 
و غيره مصالحه نمود به وصي 

المصالحه مقدار مزبور، به مال
شش درم نبات و يكصد دينار 

  فلوس بلجيكي
  زمين ساذجه -143

 هازمين -144

  37: 3تا: جسليماني، بي -133
  134-131: 4ج سليماني، -134

  15اداره اوقاف شهرستان يزد، ص -135
  13-12: 1سليماني، ج -136

  457-456: 2ج :1387فر، عرفان -137
  460: 2فر، جعرفان -138
  22: 4سليماني، ج -139

: 4؛ سليماني، ج467: 2فر، جعرفان -140
236  

  262: 3سليماني، ج -141
  272: 4سليماني، ج -142
  207: 4سليماني، ج -143

: 4؛ سليماني، ج315: 1فر، جعرفان -144
252  

  320: 1فر، جعرفان -145
  42: 3سليماني، ج -146

  216-214: 3سليماني، ج -147
  654: 2فر، جعرفان -148



 71   ... قاجاريه اواخر تا مظفر آل ةاز دور يزدموقوفات زنان 

148- 
  (وصيت)18ص/

149- 
  (مصالحه)302ع/

  

  باغ مشجر، خانه، مياه -145
  دو حبه مزرعه -146

  پنج قفيز باغ -147
  دو قيز زمين -148

يك قفيز و پنج دست  -149
زمين به مدت پنج سال شمسي 

 مصالحه شد

 27: 4سليماني، ج -149
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  باشد.مي هانامهوقف تمام اولويت در همچنان مذهبي اهدافدر اين دوره نيز 
  :ذيل شرح به وقف رقبات مورد 317 حدود در دوره اين در

درصد صرف افطاري اهالي، فقرا، ذاكرين، تعزيه داران در  72/10مورد در حدود  34 ـ
  ماه رمضان و شبهاي احياء ماه رمضان

عزاداري شبهاي احياء مـاه  در حدود درصد صرف روضه خواني و  71/16مورد  53 ـ
  رمضان و ايام محرم و صفر

درصد صرف تعزيه داري ايام محرم و صفر و احيـاء مـاه    39/22مورد در حدود  71 ـ
  هاي برپاي مجلسرمضان و شعبان و تمام هزينه

درصد صرف پخت آش، حلوا و حلـيم و اطعـام در ايـام     04/11مورد در حدود  35 ـ
  عاشورا

ن در ماه رمضان، محـرم و  آرصد صرف تالوت و ختم قرد 36/5مورد در حدود  17 ـ
  صفر و براي واقفه متوفي

درصد صرف اطعام فقرا، مساكين، سادات، ذوي االرحـام   30/12مورد در حدود  39 ـ
  و اهالي در ايام عاشورا و عيد غدير

سـورك، آش و   درصد صرف برپاي سفره، قر باني، پخت 100/4مورد در حدود  13 ـ
  دير، نوروز، شب رغايب، اضحي و ضيافت ايام ماه رمضانطبخ نان در روز غ

هـاي مقـدس يـا    درصد صرف زوار فقير براي زيارت مكان 20/2مورد در حدود  7 ـ
جهت نايب الزيارتي افرادي كه امكان سـفرهاي  يا هاي مقدس ي پاپوش زوار مكان

  زيارتي براي آنها نيست.
متوفي يا والدين واقـف و   درصد صرف صوم و صالة واقفه 26/1مورد در حدود  4 ـ

  هاي متوفيگرفتن روزه
هاي رجب، شعبان، رمضـان  درصد صرف تهيه گالب در ماه 94/0مورد در حدود  3 ـ

  براي مسجد
  درصد صرف وقف بر ائمه چون اباعبداهللا و امام علي(ع) 20/2مورد در حدود  7 ـ
  درصد صرف كفن و دفن اموات فقير 63/0مورد در حدود  2 ـ
داري زنانه خواني و تعزيهدرصد صرف برپاي مجلس روضه 94/0د مورد در حدو 3 ـ

  در محرم و صفر
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  درصد صرف دستگيري علوم ديني و طالب علوم ديني 63/0مورد در حدود  2 ـ
  هاي موذندرصد صرف هزينه 94/0مورد در حدود  3 ـ
  درصد صرف سقايت در نجف و كربال 31/0مورد در حدود  1 ـ
صرف امام جماعت مسجد و تهيه معاش و مخـارج  درصد  99/5مورد در حدود  19 ـ

  هاي ذكر مصائب اباعبداهللا و ذكر مسائل و احكام شرعي توسط اواو و هزينه
  بندي نخل عاشورا و تاسوعادرصد صرف نخل 31/0مورد در حدود  1 ـ
درصد وقف ديگ مسي و مخـارج ضـروري ديـگ جهـت      94/0مورد در حدود  3 ـ

  پخت آش و...
 آمـده  دست به مسلمان زنان وقف سند 199 ميان كه از است يدهرسبه مصارف مذهبي 

ساير اسناد مكتـوب،   وو امور خيريه اسستان و شهرستان يزد  اوقاف اداره از شده مطالعه و
 بـه  توجه با كه است يافته اين امور اختصاص به مصارف از درصد 87/74 حدود سند 149
 بـه  كلي صورت به و شد بنديجدول مذكور شكل به دوره اين زنان موقوفات باالي حجم
  شده است. اشاره آن

  
  المنفعهمصارف عام 3.5

 بــه اســت گرديــده هزينــه و توصــيه المنفعــهعــام مصــارف راســتاي در كــه موقوفــاتي
  .است شده داده نشان) 7(ياشماره جدول در ذيل شرح
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  كالسه
تاريخ 
  ارجاع  موارد مصرف  موارد وقف  محل وقف وقف
 ه.ق

  183الف/-1
ام هاني بنت  -2

عبدالرحيم خان 
  بيگلربيگي

  كالسهبي -3
  49ف/ -4
  6ف/ -5
  8ژ/ -6

  كالسهبي -7
  102س/ -8

  44ف/ -9
  67ف/ -10
  15ن/ -11
 89ر/-12

1-1271  
  بي تا-2
3-1337  
4-1302  
5-1283  
6-1262  
  بي تا-7
8-1234  
9-1238  
10-1279  
11-1284  
12-1331  
13-1322  
14-1316 

  ابرندآباد-1
  جابي -2
  جابي -3
  ابرندآباد -4

  يزد -5
  ابرندآباد -6
قصبه تفت،  -7

  آبادنعيم
  فهرج -8
  زارچ -9
  اهرستان -10

  درويد(دربيد) -11
  ابرندآباد -12
ابرندآباد و-13

مياه قنات و خود قنات و ساير -1
  تحجيرات

وقف بيست و يا سي جلد كتاب بر  -2
  طايفه خوانين

  مزرعه، مياه، طاحونه- 3
  زمين ساذجه -4

  باغ ساذجه -5
  مياه -6

مياه، زمين، باغ مشجر و مصالحه در  -7
  پنج قفيز قصبه تفت

  مياه -8
  مياه -9

  زمين باغ مشجر -10
 مياه مزرعه كالمند درويد-11

صرف ساخت حمام و  -
مصنعه و مسجدو حسنيه 

ها و و مدرسه و هزينه
مخارج و ضروريات 

ها از مربوط به اين مكان
روشناي آنها، سوخت 

چراغ، آب دهي مصنعه، 
آب دهي سقاخانه؛ حفر 
قنات، اليبروئي و آب 
دهي آن، حتي هزينه 

اجرت حمام و حمامي 
و....؛ تعميرات و توسعه 

الذكر  و مكانهاي فوق
حتي روشناي غيرمصنعه.

  77: 1ج :1387 فر،عرفان -1
  248 :1317 آيتي، -2

  13: 3تا: جسليماني، بي -3
  464: 2فر، جعرفان -4
  460: 2فر، جعرفان -5

  100-101: 1فر، جعرفان -6
  217-218: 1سليماني، ج -7

  335: 1فر، جعرفان -8
؛ سليماني، 479: 2ج فر،عرفان -9
 77، [به كالسه ر/103و  115: 4ج

  زارچ]
به آرشيو  478: 2فر، جعرفان -10

  145شماره 
اداره كل شهرستان يزد؛ -11
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  20ب/ -13
  كالسهبي  -14

 86و ح/ 20ح/ -15
  (مصالحه)

- بي -16

  كالسه(اقرارنامه)
- بي -17

  كالسه(مصالحه)
  (وراثت) 12و/ -18

  89/ الف-19
  39/الف -20
  89/ب -21
  كالسهبي -22
  كالسهبي-23
  كالسهبي-24

  2/ح -25
 يجليله -26

ميرزاصدرالممالك

15-1319  
16-1307  
17-1315  
18-1256  
19-1234  
20-1320  
21-1221  
22-1221  
23-1277  
24-1320  

 بي-25
  تا

26-1210  
27-1229  

 بي-28
  تا

29-1230  
30-1268 

  اشكذر
  العينشرب -14

  اهرستان -15
  پشتكوه يزد -16

  يزد -17
  يزد -18

 محمدآباد،-19
  آباد¬علي

  خضرآباد -20
 ابرندآباد، زارچ، -21

  گردفرامرز
 يعقوبي، -22

  فهرج مورياباد،
 زارچ، -23

 و گردفرامرز
  ابرندآباد

  ابرندآباد -24
 محمدآّباد-25

  زمين -12
  مياه و باغ مشجر -13

همگي و تمامي يك درخت توت  -14
  موسوم به شاهبك

  زمين -15
  هامزرعه -16

  خانه با اساسيه و جهازيه -17
برگي زمين ساذجه با درختان توت -18

  و زمين
  مياه-19

  خانه مياه، زمين، مزرعه، منافع -20
 باغ ساذجه، هايزمين قنوات، مياه -21

  ساذجه
 زمين و طاحونه مزرعه، قنوات، مياه -22

  زراعي
 باغ ساذجه، هايزمين قنوات، مياه -23

  ساذجه
 ساذجهزمينخانه،مشجرالكل، باغ -24

و درآمدهاي از آن نيز 
صرف مخارج ضروري و 

توسعه و نگهداري و 
  تعمير موارد وقف شود

ثمره درخت و يا  -
محصولي صرف فقرا و 
مساكين و ساكنان آن 

  منطقه شود
صرف پخت حليم در  -

محله خاص براي ساكنان 
  آن

به مصرف قنداب يزدي  -
  برسد

يا وقف بر طايفه يا  -
قومي خاص شود. چنان 

كه ام هاني بنت 
عبدالرحيم خان 

بيگلربيگي، بيست و يا

  670: 2فر، جعرفان
  220: 1فر، جعرفان -12

  218-217: 1فر، جعرفان -13
  287: 4سليماني، ج -14
  212: 4سليماني، ج -15

  224و  159: 3سليماني، ج -16
  200: 3تا: جسليماني، بي -17
  674-675: 2فر، جعرفان -18

  76: 1فر، جعرفان -19
؛ 80-79: 1فر، جعرفان -20

  242-243: 1380تصديقي، 
 104-103: 1فر، جعرفان -21

؛ [به كالسه  4: 4تا: جسليماني، بي
، 1221، سند 7ليست شماره  8ب/

  ]34شماره 
  48-47: 1257طراز،  -22
؛  304-302تصديقي،  -23

  120: 3سليماني، ج
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 بنت محمدجعفر
 ميرزا صدرالممالك
  محمدرضا

 علي يجليله -27
  خان نقي

 حاجي يجليله -28
  خان عبدالرحيم

 ابراهيم يجليله -29
  يزدي خان

- زين يجليله -30

 بنت خان العابدين
  يزدي ميرزاخان

  كالسهبي -31
  20/خ -32
  54/خ -33
  97/خ -34
  52/خ -35
 27/ن-36

31-1270  
32-1208  
33-1284  
34-1315  
35-1341  
36-1298  
37-1316  
38-1222  
39-1306  
40-1238  

41- 
1321  

42-1300  
43-1329  
44-1302  
45-1244  
46-1278  
47-1283  

 محمدآباد -26
 آباد،-رفيع شورك،
 رستاق، زارچ،

 تفت، خويدك،
 سفلي، آبادسعادت

  ميبد فيروزآباد
 يزد، مهريجرد، -27

  بافق، بغدادآباد،
  آبادرحيم -28

  رستاق -29
  تفت قهستان -30

  اهرستان -31
  كثنويه -32
  ابرندآباد -33

  كسنويه معزآباد -34
  زارچ -35
  ابرندآّباد -36

  زارچ -37

  ديگر زمين و مشجر، زمين -25
  تابعه اراضي و قنوات، مياه مزرعه،  -26
 بقالي، و خبازي دكاكين قنوات، مياه -27

 با باغ قنادي، دكان كوبي، گچ دكان
  آب حق و عمارت
  مياه -28

  تابعه اراضي با مزرعه -29
  مزرعه -30

  مسكوني خانه و باغچه -31
 زمين مياه، مشجر، و گچبري باغ -32

  ساذجه
  باغ ساذجه، زمين مياه، -33

  ساذج باغ ساذج، هايزمين مياه، -34
  ساذجه هايزمين -35

  مياه -36
  ساذجه زمين مياه، -37
  مشجر باغچه خانه، -38

 هايزمين و ساذجه زمين قنات، مياه -39

كتاب را وقف  سي جلد
  بر طايفه خوانين كرد.

در مواردي هم به -
مصرف موقوف عليه و يا 
موقوفه و يا به مصارف 

وقف و يا مصرف مومنين 
  و مومنات ذكر شده است

مخارج و ضروريات و  -
نگهداري و توسعه و 
  تعمير موارد وقف

ساخت مدرسه، تعمير  -
مكتب خانه و  تحصيل 

علوم ديني طالب و 
ينه هاي آن مدرسين و هز

و مخارج و ضروريات 
مدرسه و اجرت معلمين 
  و تعليم و تربيت اطفال

به مصرف مادام العمر  -

  431-434تصديقي،  -24
  22: 3سليماني، ج -25

  42-43طراز،  -26
  44-45طراز،   -27

  48طراز،  -28
  46-47طراز،  -29
  40-41طراز،  -30

  477-478تصديقي،  -31
-؛ عرفان493-494تصديقي،  -32

  201-202: 1: ج1387فر، 
؛ 198:  1ج فر،عرفان -33

  474-475تصديقي، 
  303: 3تا: جسليماني، بي -34

 و 529- 530: 1380تصديقي،  -35
-213: 1: ج1387فر، ؛ عرفان 532

212  
  118: 1فر، جعرفان -36

؛ سليماني، 300: 1فر، جعرفان -37
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  33/ز -37
  30/ز -38
  2/ز -39

  كالسه¬بي -40
  3/ش -41
  1/ش -42
  8/ص -43
  85/ف -44
  23/ف -45
  56/ف -46
  57/ف -47
  16/ف -48
  64/ف -49
  351/م -50

  

48-1278  
49- 

1329  
- بي -50

  تا

  ابرندآباد -38
 و محمدآباد -39

  آبادعلي
  محمديه -40
  آبادرحيم -41
  محمدآّباد -42
  ابرندآباد -43
  اشكذر -44
  ابرندآباد -45
  ابرندآباد -46

  بافق و تفت -47
 درويد، عقدا، -48

  خرانق رباط
  وصيت

  آبادنعيم -49
  زارچ -50

  ديگر
  طاحونيه قنوات، مياه ها،مزرعه -40

 مجاري و انهار و آبار باغ، با مزرعه -41
  بقدرالحصه اراضي و مياه و منابع و

  تابعه هايمياه با قنوات مياه -42
  خانه -43

  ساذجه هايزمين -44
  باغ -45

  مشجر هايباغ -46
  اشجار و اضافات با هامزرعه -47
 ساذجه، هايزمين قنوات، مياه -48

  باغات تابعه، اراضي مزرعه،
 مياه مشجرالحوالي، زمين باغ، زمين، -49

  قنوات
  ساذجه زمين مشجر، باغ -50

معاش كنيزي كه واقف 
تعيين كرده و يا معاش 

خود واقف، متولي واقف، 
زوجين و اوالد و اقارب 
وي و يا معاش فردي 
خاص؛ اطعام سادات، 

خويشان فقير واقف و يا 
  فقرا و مساكين ديگر

هاي تزويج فقرا هزينه -
  و مساكين

هزينه كفن و دفن  -
  اموات فقراء

  

  زارچ] 77.[به كالسه ر/ 109: 4ج
؛  312-313: 1فر، جعرفان -38

.[ به 325و  165: 3سليماني، ج
  ]44كالسه ز/

  322-323 :1فر، جعرفان -39
  16: 3سليماني، ج -40

  342-343: 1فر، جعرفان -41
  44: 3سليماني، ج -42
  353: 1فر، جعرفان -43
  11-12: 3سليماني، ج-44

  463: 2فر، جعرفان -45
  464: 2فر، جعرفان -46
  461: 2فر، جعرفان -47
  474: 2فر، جعرفان -48
  477: 2فر،جعرفان -49

؛  651: 2: ج1387فر، عرفان -50
  409آرشيو 
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- عـام  بناهـاي  نگهـداري  و ايجـاد  به موقوفات اين از بخشي كه دهدمي ها نشانبررسي

 و تعليم بحث خصوص به اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، گوناگون كاركردهاي يا و المنفعه
اختصـاص يافتـه    فقرزدائيمسئله  و مساكين و فقرا به كمك: مانند خير امور ديگر و تربيت
  است.
  ذيل: شرح به وقف رقبات مورد 59 حدود در دوره اين در
درصد صرف سـاخت مسـجد و تعميـر، تـرميم و سـاير       64/18مورد در حدود  11 ـ

  مخارج و لوازم ضروري و روشنايي مسجد
  درصد صرف قند آب يزدي 69/1مورد در حدود  1 ـ
حمام و سـاير مخـارج و لـوازم و    درصد به صرف ساخت  86/11مورد در حدود  7 ـ

  نوردهي حمام و اجرت حمامي، ضروري حالصم
  درصد وقف كتاب بر طايفه خونيان 69/1مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف موقوف عليه 47/8مورد در حدود  5 ـ
مواجب به هر فـردي كـه    درصد صرف تهيه هزينه معاش و 08/5مورد در حدود  3 ـ

  واقف مشخص كند
درصد صرف خود واقف، متولي و زوج يا زوجـه متـولي و    77/6مورد در حدود  4 ـ

  اوالد متولي
درصد صرف دسـتگيري فقـرا و ابنـاء السـبيل و مـومنين و       77/6مورد در حدود  4 ـ

  مومنات
  درصد صرف مخارج ازدواج فقرا 69/1مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف آب دهي سقاخانه 69/1مورد در حدود  1 ـ
  وشنايي غير مصنعهدرصد صرف ر 69/1مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف رد مظالم 38/3مورد در حدود  2 ـ
  مكتب خانه و تعمير و توسعه آن، درصد صرف مدرسه 38/3مورد رد حدود  2 ـ
درصد صرف حقوق معلـم، مدرسـين و طـالب در جهـت      08/5مورد در حدود  3 ـ

  خواندن و نوشن اطفال، تعليم
ير مخـارج و لـوازم   درصد صرف ساخت آب انبـار و سـا   55/13مورد در حدود  8 ـ

  آب انبار يياليروبي و روشنا، ضروري آب انبار و آب دهي
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  درصد صرف مخارج ضروري باغ 69/1مورد در حدود  1 ـ
  درصد صرف ساير امور خير 77/6مورد در حدود  4 ـ

 تعداد دوران، اين از شده مطالعه سند 199 ميان از المنفعه رسده است كهبه مصارف عام
  .ست يافته اختصاص امور اين به مصارف از درصد 12/25 حدود سند، 50

است. نشان از هاي مورد مطالعه از اين دوره نمود يافته نامهاز جمله مواردي كه در وقف
 ،)موصـي  نظـر  براساس اقدام(الوصايهالوكاله، حسبوجود افرادي است كه با عنوان حسب

 اندو يا به عنوان ورثه اقدام به وقف رقباتي نموده )ديني دستورات براساس(مبايعه، مصالحه
نكته قابـل توجـه در ايـن    است. در جداول ذكر شده به اين نوع وقفيات نيز اشاره شده كه 

التوليه(و دوره كسر و اختصاص بخشي از منافع رقبات وقف با اصطالحات و به عنوان حق
يـا عـوارض    جوهـات ديـواني  و)، نمايندمي پرداخت متولي موقوفات كه است ديواني وجه

- مـي  پرداخـت  متوليـان  كه است ديواني وجه(النظارهحق، القناتنفقة ،)اوقافي وجه(ديواني

و مخارج ضروريه و تعميرات و  )194- 191: 1384 فر،عرفان)(بهااجاره(االجارهمال ،)نمايند
  ها ذكر شده است.كه در وقفنامه باشدتوسعه رقبات موقوفه مي

ــه         ــندها و وقفنام ــل س ــدهاي ك ــر درص ــدول زي ــده و   در ج ــت آم ــه دس ــاي ب ه
 مظفـر تـا پايـان قاجـار نشـان داده     درصدهاي مربوط بـه مصـارف مختلـف از دوره آل   

   است:شده 
  درصد  تعداد موار مصرف  رديف

  48/91  215  ي مورد بررسيهاي زنان مسلمان كل دورهموارد مصرف وقفنامه  2
  16/71  153  ي مورد بررسيهاي زنان مسلمان كل دورهوقفنامهمصارف مذهبي  1
  09/12 26  ي مورد بررسيهاي زنان مسلمان كل دورهمصارف عام المنفعه وقفنامه  2
  74/16 36  ي مورد بررسيالمنفعه كل دورهمصارف تركيبي بين مذهبي و عام  3

  215  جمع كل  4
100 
  درصد

  
  گيري . نتيجه6

دوش دهد كه زنـان نيـز هـم   زنان يزد در بازه زماني مورد مطالعه نشان ميبررسي موقوفات 
انـد  هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي فعاليت داشتهمردان در زمينه وقف چون ديگر عرصه
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- اي با هدف رشد علمي و فرهنگي و آباداني شهر يزد، سـاخت بناهـاي عـام   و در هر دوره

ز جنبه مذهبي به ويژه از دوره صفويه به بعـد بـا هـدف    زدائي و از همه مهمتر االمنفعه، فقر
ترويج، نشر و زنده نگه داشتن مذهب شيعه، آثار خير زيادي را از خود بر جاي گذاشتند كه 

ي نكات ديگـر  ااز مطالعه آنها، نكات متعدد اجتماعي، ادبي، اخالقي، عرفاني، مذهبي و پاره
- دهد كه از عصـر آل مل آمده، نتايج نشان ميهاي به عشود. با توجه به بررسيبرداشت مي

زنان حاكمه و درباري به تقليد از مردان خود در امر وقـف مشـاركت    همظفر تا عصر صفوي
با تشويق علما به تقويت و رشـد و توسـعه مـذهب     هاند. در حالي كه از عصر صفويداشته

وقف اموال خود نقش  شيعه، زنان طبقه متوسط نيز مانند زنان حاكمه و درباري و خواص با
اند و با وجود يك دوره ركـود وقـف در عصـر    به سزا و پررنگتري در اين زمينه ايفا نموده

ي قاجاريه توسعه و گسترش بيشتري يافت. كه اين امر هـم  افشاريه و زنديه، وقف از دوره
  دهد.جايگاه اجتماعي آنها را و هم استقالل مالي آنها را در اين دوره نشان مي

ي رقبات وقف و موارد مصرف تفاوت يافته در زمينه يانين موقوفات در هر دورههمچ
هـا و نيازهـاي   است كه اين امر هم نشانگر دغدغـه است و از تنوع بيشتري برخوردار شده 

دهـد.  ي نشان ميباشد و هم انگيزه واقفان را از امر وقف در هر دورهجامعه در هر دوره مي
المنفعه و مـوارد  هاي عامبنامظفر بيشتر در زمينه ساخت در دوره آلبراي مثال رقبات وقف 

ي صـفويه بـه بعـد    است. در حـالي كـه از دوره  مصرف نيز در همين راستا براي عامه بوده 
بيگم دختـر   شد. چنان كه در وقفنامه خانشرقبات وقف شامل وقف اموال شخصي نيز مي

- ف نيز بيشتر در راستاي امور مذهبي بـوده  شد و موارد مصرشاه اسماعيل صفوي مشاهده 

است. از سوي ديگر ميزان موقوفات در هر دوره نيز متفاوت بود. به طوري كه دوره قاجـار  
است كه از عوامل توسـعه موقوفـات در   بيشترين موقوفات زنان را به خود اختصاص داده 

ايجـاد ادارات بـراي اوامـر    توان به دليل ايجاد قانون، تهيه قـوانين مـدون و   اين دوره را مي
  مختلف چون اداره اوقاف، به خصوص پس از مشروطه دانست.

هاي به دسـت آمـده و بررسـي    از مجموعه اسناد مورد مطالعه در اداره اوقاف و وقفنامه
درصـد موقوفـات    48/91يعني حـدود   215آيد كه از مجموعه تواريخ محلي، چنين بر مي

 16/71سـند يعنـي حـدود     153دست آمده اسـت تعـداد    زنان مسلمان كه از اين دوران به
داري و عـزداراي و  هاي زماني مورد بررسي به امر مذهبي به ويژه امر تعزيهدرصد در دوره

سـند   26است و تعداد ها اطالق شده هاي مربوط به اين مراسمافطاري ماه رمضان و هزينه
- امور اجتماعي و فرهنگي و عامدرصد به امور غيرمذهبي به خصوص  09/12يعني حدود 
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 74/16سند در حدود  36شود و تعداد زدائي و آباداني جامعه مربوط ميالمنفعه و مسئله فقر
است. البته بايد توجه داشت كه درصد نيز به تركيبي از مصارف مذهبي و غيرمذهبي رسيده 

است كـه بـا اطعـام     مسئله فقرزدائي نيز به عنوان يك سنت پسنديده ديني به آن توجه شده
هاي محرم، صفر و غدير را فقرا و مساكين در ايام خاص چون افطاري در ماه رمضان و ماه

- ي نيز پـي توان به انگيزه واقفان در امر وقف در هر دورهگرفت و با اين روش ميدر بر مي

  برد.
  
  نامه كتاب

 سازمان اوقاف.)، مقدمه ي بر فرهنگ وقف، تهران: 1358احمد بن سلمان، ابوسعيد (

: تهـران  ،1ج: ج2 سـميعي،  غالمرضـا  ترجمـه  بختيـاري،  تـا  خراسـان  از ،)1378(د  رنه هانري آلماني،
  طاووس.
، تهران: انجمـن  2ج: ج2)، يادگارهاي يزد: شهر يزد؛ معرفي ابنيه و آثار تاريخي يزد، 1374افشار، ايرج (

 آثار و مفاخر فرهنگي؛ يزد خانه كتاب، چاپ دوم.

، سـاختمانهاي يـزد از دوران اتابكـان تـا روزگـار تيموريـان،       2ج: ج2)، يـزد نامـه،   1377يرج (افشار، ا
  .387- 369، تهران: انتشارات ايران زمين، 41- 36شماره

)، تاريخ يزد يا آتشكده يزدان: مشتمل بر سـه بخش(قبـل ازاسـالم)؛ هـزاره ي     1317آيتي، عبدالحسين (
  جا: چاپخانه ي گلبهار يزد.اه پهلوي نخست، بينخست اسالمي از صفويه تا دوره ي شاهنش

)، سفرنامه تاورنيه، به ترجمه نوري ابـوتراب، بـه تصـحيح حميـد شـيراني،      1369تاورنيه، ژان باتيست (
  اصفهان: سنائي و تاييد.
 الـدين  ضـيا  سيد كودتاي تا نوين انديشه ورود يزد؛ از در )، مشروطيت1378تشكري بافقي، علي اكبر (

  يزد: يزدشناسي طباطبايي،
، تهـران: موسسـه انتشـارات    1)، يادگار ماندگار؛ مجموعه موقوفات يـزد: ج 1380تصديقي، محمدرضا (

  ستايش؛ اداره كل موقوفات و امور خيريه استان يزد، چاپ اول
)، سفرنامه پوالك: ايران و ايرانيان. ترجمه كيكـاووس جهانـداري. تهـران:    1361پوالك، ياكوب ادوارد (

  .خوارزمي
ه.)، به كوشش ايرج افشار، طهـران: بنگـاه   9)، تاريخ يزد(قرن 1343جعفري، جعفر بن محمدبن حسن (

  .1338ترجمه و نشر كتاب. چاپ دوم. چاپ اول
آثار اجتماعي وقف اسالمي در ايران(قسمت اول)، فصلنامه فرهنگي، تحقيقي، «)، 1390سجادي، احمد (

 84- 52ن اوقاف و امور خيريه، )، تهران: سازما75(19، »اجتماعي، تاريخي
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، يزد: مركز يزد شناسي 4- 3- 2- 1ج: ج4تا)، موقوفات يزد، سليماني، سعيد؛ گل بخش، محمدحسين (بي
  كتابخانه وزيري

)، تاريخچـه وقـف در اسـالم،تهران: چاپخانـه دانشـگاه تهـران، منـدرج در        1343شهابي، علـي اكبـر (  
  ر ايران.نشريه كميسيون ملي يونسكو د» ايرانشهر«كتاب

  )، تاريخ يزد. يزد: چاپخانه گلبهار.1317طاهري، احمد (
- 1332ج (20ه.ق)، مجله فرهنـگ ايـران زمـين،    1257) كتابچه موقوفات يزد (1354طراز،عبدالوهاب (

- )، به كوشش ايرج افشار، محمد تقي دانش پژوه و ديگران، به تصحيح بـديع 1341( 10)، ج1353

  يه دانشگاه ادبيات و علوم انساني.فر، تهران: نشرالزمان فروزان
، يـزد:  1- 2ج: ج2)، فهرست اسناد موقوفات ايران: شهرستان يزد و حومه، 1387فر، محمدجواد (عرفان

 عرشيان، اداره اوقاف و امور خيريه استان يزد.

، قم: نسيم كوثر، چـاپ  2ج: ج2)، مجموعه اسناد موقوفات شهرستان ميبد، 1384( ____________
 اول

ه.)، به كوشـش ايـرج افشـار،     862)، تاريخ جديد يزد(پس از سال 1386علي (بنحسينب، احمدبنكات
 تهران: اميركبير.

  الرسولريحانة پژوهشي فرهنگي بنياد: يزد ،2ج: ج3 يزد، مشاهير دانشنامه ،)1382(ميرزامحمد  كاظميني،
فاطمه بنت سلطان محمد (سنه ش)، وقفنامه مرحومين اميرچقماق و زوجه او ستي1327گلشن، جالل (

  هجري) يزد: چاپخانه گلبهار؛ انتشارات شعبه يك هيئت اسالمي يزد. 849
، به كوشش ايرج افشار، تهران: اسـاطير،  3- 2- 1ج؛ ج3)، جامع مفيدي،1385بافقي، محمدمفيد (مستوفي

 چاپ اول

  ي استان يزد، چاپ اول)، يزد؛ يادگار تاريخ، تهران: انجمن كتابخانه هاي عموم1376مسرت، حسين (
  جا)، بررسي سيرتاريخي و تاثيرات اجتماعي ـ فرهنگي وقف، يزد: بي1379ميرجليلي، محمدجعفر (

)، يـزد نگـين كـوير: مجموعـه ي اطالعـات و      1375ميرحسيني، محمدحسن؛ قلمسياه، اكبر و ديگران (
 هاي عمومي يزد.راهنماي سياحتي، دفتر نخست، يزد: انجمن كتابخانه

)، دارالعباده يزد و سنت ديرپاي وقف، فقـه و اصـول: وقـف ميـراث جاويـدان،      1377موسوي، احمد (
 .69- 64)،4و3(6

 شهرسـتان  اوقاف كل اداره: يزد ابرندآباد ،)تا¬بي( ابرندآبادي حسين زوجه حسين بنت خانم الكلثوم¬ام
  [...].يزد،

 اوقـاف  اداره: يـزد  ،)1320ضـان رم16( حسـنعلي  حسـين  اوالد وارث سـيدآقا  آقـا  بنـت  بيگم¬بي¬بي
  .15ص ،]يزد26/ب كالسه[شهرستان،

 كالسـه [يـزد،  شهرسـتان  اوقـاف  اداره: محمودآّباد ،)1307 شوال2( كسنوي حسين آقا بنت جان بي¬بي
  ].46/ب
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 كالسـه [يـزد،  شهرسـتان  اوقـاف  اداره: زارچ ،)1252 رجب( زارچي احمد آقا زوجه رحيم بنت خديجه
  ].32/ب
 شهرسـتان  اوقـاف  اداره: يـزد  ،)1253 االول جمـادي  4( بيـوكي ¬كوچـه  حسـينعلي  بنـت  خـانم  زبيده

  ].14/ج كالسه[يزد،
 شهرسـتان  اوقـاف  اداره: يـزد  كسـنويه  ،)1296 ذيحجـه ( كثنويـه  شـيرازي  ابوالحسـن  بنـت  زهراءخانم
  ].34/ز كالسه[يزد،

: يـزد  توابـع  ،)1305 رمضـان ( محمدصادق ميرزا نواب) ي¬صيغه زن( حليله عبدالرضاخان نواب صبيه
  ].16/ج كالسه[يزد شهرستان اوقاف اداره
 شهرسـتان  اوقـاف  ادراه: يـزد  توابع ،)1284 االول ربيع 25( يزدي علي محمد آقا بنت خانم نساء فاطمه

  ].15/ن كالسه[ يزد،
 شهرســتان اوقــاف اداره: زارچ ،)1335الثــاني جمـادي  27( زارچــي بيــك محمـد  زوجــه خــانم كبـري 

  ].39/ك كالسه[يزد،
 اوقـاف  اداره: يـزد  كسـنويه  ،)1337الثـاني  جمـادي  14( محمودآبادي مرتضي سيد بنت بيگم¬معصومه

  ].545/م كالسه[يزد، شهرستان
  24/م كالسه[يزد، شهرستان اوقاف اداره: زارچ ،)1320 شوال 25( زارچي حسين بنت خانم معصومه


