
  

  

  

  

  

   هفتم و هشتم هجريةمصارف موقوفات يزد در سد

  

  محمدجعفر ميرجليلي سيد

   تحقيقاتي سيماي حقيقتةكارشناسي ارشد تاريخ و عضو شوراي پژوهشي مؤسس

  
  

  مقدمه 

 ايلخانان مغول بر يزد  زير پرچم٢ و آل مظفر١ مهم اتابكانةدو سلسلهجري، در قرن هفتم و هشتم 
پايان فرمانروايي ايلخانان، بر يزد  تا سلجوقيانهاي   از آخرين نفس،اتابكان. كردند حكومت مي
 آل مظفر را ، از چندي اين سلسله دچار تفرقه شد و دربار مغولپس اما .كردند حكومت مي

 آل مظفر در  با حكومت. سال جاي خود را به آل مظفر دادند١٧٠ترجيح داد و اتابكان پس از 
 مدرسه، دويست آرامگاه و خانقاه و دوازده مسجد ساخته بيش از صد) هشتم هجري(يك سده 
 منابع وقف توسط امرا و بزرگان، واقفين ة توسععالوه بر. رشد فرهنگ وقف شدموجب شد و 

 ،بع ما در بررسي مصارف موقوفات قرن هفتم و هشتما منترين مهم. نددبزرگ نيز حمايت ش
رشيدالدين « اثر »ربع رشيدي«هاي  نامه ف وقويژه بهجاي مانده از آن عصر  هاي به نامه وقف
سيد « و »الدين سيد ركن« از ،نامه ايراني  وقفترين  بزرگ،»الخيرات جامع« و »الهمداني فضل
 . است»الدين يزدي شمس
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  خان در يزد  مصارف موقوفات غازان

 هنگام هرچند . در گسترش موقوفات سهم مهمي داشت،پس از آنكه مسلمان شد، ٣خان غازان
 توسط فاتحان تصاحب شد موقوفات بسياري از ، ايلخانانابتداي حكومتمالت مغول و در ح

  ٤.شد بسياري از اراضي جزء امالك موقوفه ،ولي در دوران ايلخانان مسلمان از غازان به بعد
 :نويسد خان مي  ضمن شرح موقوفات غازان»تاريخ مبارك غازاني« در »اهللا رشيدالدين فضل«  

 لشفاء، بيتا براي گنبد عالي مسجد جامع، مدارس، دارالسياده، رصدخانه، دارغازان ازجمله«
ها، گرمابه و جز اينها موقوفاتي در  الكتب، مالبس بيمارستان، بيت القانون، بيت المتولي، حوضخانه 

  ٥.»نظر گرفت
، فرش  دارالشفاها ،ها ها، دارالسياده مدارس، مساجد، خانقاه« دربرگيرندةمصارف موقوفات او   

جز مؤسسات  به. بود...  و ٦ي جمعهها طرح و بهاء شمع مذاب و عطر، مصالح حالوه در شب و
 ازجمله . موقوفات وي به امور تربيتي و اجتماعي اختصاص يافته بوددرآمد و سود، همگاني
اندازند،   ميها اطفالي را كه برخي از ضعفا بر درهاي بقاع و سر راه«راهي   سركودكانتربيت 

اگر سبوي غالم يا كنيزي شكست و ، ٧دارند و دايه به اجرت گيرند كه تعهد حال ايشان نمايندبر
زنان درويش كه هريك   جهت بيوه، اربابش دارد در عوض خريده و به وي دهندةترس از مؤاخذ

را چهار من پنبه محلوج در سال بدهند، بر انهار كوچك پل ببندند، پنج نفر معلوم و پنج نفر معيد 
 هرسال صد نفر كودك يتيم را تعليم قرآن دهند، هر سال دو هزار توپ پوستين خريده به و

مستحقان رسانند، انواع مرغان كه در شش ماه اول زمستان كه سرما و برف باشد گندم و گاورس 
كس آن مرغان نگيرد و هر كه قصد ايشان كند در لغت و  مناصفه بر بام ريزند تا بخورند و هيچ

  ٨.»آثم باشند اال ي باشد و متولي و ساكنان بقاع مانع و معترض نشوند وسخط تعال
. شمار بود موقوفات او در يزد بي.  موقوفات بعدي امرا و بزرگان شدةموقوفات غازاني مقدم  

.  داشتبسيار سهم طبيب مشهور و وزير باكفايت خان مغول نيز در رونق موقوفات ،»رشيدالدين«
  ٩.و عروس و داماد او يزدي بودندمند بود  عالقهبسيار او به مردم يزد 

 در سفر خود »الدين علي موالنا شرف« كه از  محبتي در جواب لطف و»خواجه رشيدالدين«  
اما حكم او وقتي به يزد رسيد كه خواجه درگذشته بنا شود؛ اي براي او  به يزد ديد، دستور داد بقعه
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ر فرزندان موالنا از وجوه مرحمتي رشيدالدين در الدين ابوبك پس مجدالدين حسين و شمس«. بود
مقابل مدرسه محمود شاهي، بناي مدرسه و خانقاه گذاشتند و مناري بين خانقاه و مدرسه برپا 

  ١٠.»داشتند و بازاري موسوم به بازار كاغذيان و كاروانسرايي
ازجمله سهام « زمين مزروعي، بستان، كاروانسرا، سهام قنوات ،رقبات رشيدالدين شامل باغ  
روز از مدار قنات قريه بنادك و طزرجان،  آباد و گردفرامرز، چهار شبانه  ابرندآباد و نصرت،قنوات

آباد، قنات بندرآباد،   قنات سمن و محموديه، قنات جليليه، قنات حاجب،قنات يعقوبيه و كثنويه
 درخت و ،حجره ،خانه ١١.»قنات قريه بخت، قنات عالئيه، توسط خواجه رشيدالدين وقف شد

ها  و خانقاه  مدارس، مصارف موقوفات رشيدالدينترين  مهم١٢.است  گاهي حتي يك ده بوده
  ١٣.بود

 يعني ق١٠٨٢ كرده بود، در سال فمزارع متعددي كه رشيدالدين براي مدرسه و خانقاه وق  
 ،اتو ازجمله امالك وقفي او امالك هر ١٤. به كلي ويران شده بود»حاج مفيدي«عصر تأليف 

  .مروست و سرچهان بود
  

  الدين محمد تازيكو  موقوفات خواجه شمس

 .شد مي امور خيريه و مذهبي صرف هفتم هجري است كه موقوفات او ة از واقفين سد،خواجه
 ٦٦٦ است كه در سال »دارالشفاهي« و »مسجد چهل محراب« ،ازجمله مصارف موقوفات خواجه

  .شدهجري تأسيس 
  

  ١٥ريضيمصارف موقوفات سادات ع

آنها . بود) ع( سادات حسيني منشعب از امام جعفرصادق هايي از گروه يزد پذيراي ،در قرن هشتم
نفوذ موثر خود را در سپري كردند با وجود اين آور حكومت ايلخانان را  دوران سخت و مالمت

شهور چنان م »الدين سيد شمس« و پسرش »الدين سيد ركن« ،از اين خانواده. يزد از دست ندادند
  . يزد نيز فراتر رفتة كه از محدودشدند،
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شد   امور عمراني و ساختماني، اجتماعي، مذهبي و بهداشتي ميصرفالدين  موقوفات ركن  
  .كردند وعاظ در مدرسه و مساجِد موقوفي او به نشر و گسترش معارف اسالمي كمك ميو 
  

  نالدي مصارف ديني، مذهبي و فرهنگي سيد ركن

 و ها  بين ماهةي متبركها شب« و براي صرف امور ديني شده بودقوفات وي بخشي از عوايد مو
موقوفات  از بخشياز اعيادي كه . شد برداري مي بهره» يي كه فضيلت آنها مشهور استها سال

مخارج  «،»وپنج دينار رايج  شعبان هرساله بايد صرف شود مبلغ سيةشب نيم «شد؛ صرف آن مي
 و .»عليه افضل صلوه بايد يكصد دينار عين نقد موصوف خرج شود) ص(روز مولود پيغمبر اكرم 

بايد متولي صرف كند هرساله مبلغ سيصد دينار عين « كه ، ماه مبارك رمضانمانند ،مراسم مذهبي
اران در زبراي قيمت حلوا و شيريني براي نمازگ «،»رقايبنقد رايج و سه هزار من غله شب 
  .»...نقد رايج و مدرسه صرف شود مبلغ پانزده دينار 

 واقف قسمتي از موقوفات را براي آن در نظر گرفته بود؛ ديني كه -ازجمله امور فرهنگي  
ي جمعه، هر شب معادل سي دينار و ها خرج شب«. معارف اسالمي و آموزش قرآن بودگسترش 

كه  كسانيخوانند و   حمد قرآن عظيم را ميةاهللا مجيد كه سور  ثلث دينار غذاهايي براي حفاظ كالم
  ١٦.»در مجلس تالوت قرآن حاضرند

 كتابخانه و تعيين مقرري براي كتابدار از قرار ساختنفرهنگي موقوفات وي، ديگر مصارف   
 روزهاي دوشنبه ،اي دو روز معارف اسالمي هفتهگسترش  ةدر زمين. بود» هرسال پانصد من غله«

دم را ارشاد و نصيحت كند و به وعظ مشغول شود و مر«و پنجشنبه بايد واعظي در مدرسه 
طالبي كه مشغول تحصيل بوده و عدد آنها نبايد «و به  ١٧».حكمت بياموزد و موعظه حسنه نمايد

از ده نفر تجاوز كند بايد ششصد دينار عين رايج موصوف و سه هزار و ششصد من گندم و 
  .»چاودار بالمناصفه داده شود
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  مصارف آموزشي

اي كه شاگردان از او كسب فيض  گونه كرد؛ به  آموزشي ميواقف بخشي را هم صرف امور
كه مدرسه  درصورتي«. نيز آگاه بود) احتماالً طب(كردند و او غير از امور ديني بر علوم بدني  مي

عمل كند از محصوالت موقوفات هر سال مبلغ سيصد و شصت دينار ) تدريس(به اين وظيفه 
ت از شش درهم سلطاني ظلغمي كه شماره شده و نقش پول عين رايج جديد كه هر دينار آن عبار

عالوه دو هزار من گندم و چاودار به وزن چهارصد درهم  هداشته و مسكوك است بدهند و ب
آن را دوباره يادآوري  درس نيز كه يو براي مقرر  ١٨»كه در يزد معمول است بايد به او داد طوري به
روزي از علوم زمان   شبانهة ده طلب» ركنيهةمدرس«در  ١٩. عوايدي اختصاص داده شده بودكند مي

آموخت و يك كتابدار   را به آنها مي... يك استاد و نايب او علوم ديني و طبي و .بردند بهره مي
  .كرد كتب مورد نياز آنها را تهيه مي

  
  مدارس

ه نبوداي از تاريخ ايران   هيچ دورهمدرسه نيز يكي از ديگر مصارف فرهنگي وقف بود؛ در واقع
 اما متأسفانه اسناد تاريخي كه قدمت مدارس را تا قبل از د،سازي برقرار نباش  كه سنت مدرسهاست

تعداد . است ه  يورش مغول و تحوالت سياسي ناشي از آن از بين رفتهنگامقرن هفتم نشان دهد 
  . معروف شود»دارالعلم«زياد مدارس موجب شد يزد در اين دوران به 

عنوان شهري   يزد بهانتخاب ،ول و فرار دانشمندان از گوشه و كنار ايران مغةدر زمان حمل  
ق نزديك به پنجاه مدرسه در ٦٨٠ تا ٦٥٠ي ها ن سال بيامن و دور از دسترس باعث شد كه در

ازجمله مدارسي كه بخشي از موقوفات را به خود . ساخته شوداين شهر كوچك و دورافتاده 
  . بود... و »شمسيه«، »شاه ابوالقاسم«، »كماليه«، »يهركن« ة مدرس،داده بودنداختصاص 

تاريخ  است كه »دو منار«خوريم  اي كه در تاريخ مكتوب يزد به آن برمي اولين مدرسه  
. ه استداشت موقوفاتي نيز احتماالً،اين مدرسه . است)  ق٥٢٣سال ( ششم ة سددر آن ساخت

 مشهور »زندان اسكندر« و به است )ق ٦٣١( سال در است كه تاريخ آن »ضيائيه« ،دومين مدرسه
 از اتابكان يزد در عهد »وردان روز بن عزالدين لنكر« كه »وردان روز« قدمت، مدرسه نظراز . است
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پيدا چند در منابع موقوفاني براي آن   هر؛سلجوقيان آن را ساخت نيز داراي اهميت خاصي است
ن در آن عصر داراي موقوفاني بوده، اين  ولي با توجه به اينكه مدارس بزرگ ايرااست، نشده 

 استادش ة نهر آبي را كه به خان،»الدين يزدي ركن«. است   وقفياتي داشتهزيادمدرسه نيز به احتمال 
 از ديگر مدارس قرن »محمود شاهيه« ةمدرس ٢٠.گذراند از اين مدرسه ، برد»شيخ محمد يعقوب«

از  ٢١. كردكامل آن را »تركان خاتون«هفتم است كه توسط محمودشاه ساخته شد و همسرش 
 گفتةاست كه به  ٢٢)البقاع مدارس يزد ام (»ركنيه« ة مدارس يزد در قرن هشتم مدرسترين مهم
 ايران ةنام ف وقترين  بزرگ»الخيرات جامع« ةنام در وقف» .در هيچ دياري مثل آن نيست «»جعفري«
  :است  آمدهنظر اطالعات، از 

المسماه، بالركنيه التي داخل البلده في محله مدعوه بباب الوساده بجنب منها المدرسه الرفيعه «  
 و المدرسه مشتمله علي قبه عاليه مبتنيه صدر  ...المدرسه المحمود، شاهيه مع ما يتبعها من الرصد

 الصفه الكبيره التي وقفها علي ان يكون مدفناً الوالده واحفاده و من هو من نسله و عقبه اللهم اال
  .»اً معيناً من وسط القبه فانه قد استثناء ليكون مرقداً له عند حلول احبه و انقطاع املهمقدار
 ساخت و وصيت كرد پس از »الوساده باب« موسوم به اي  اين مدرسه را در محله،الدين ركن  

 در فصلي جداگانه از آنهدف خود را از وقف و مصارف » الدين ركن«. مرگش مدفن او باشد
درماني و  بهداشتي ، مذهبي، تربيتيمركز يك »ركنيه« ةمدرس. آورد  مي»الخيرات جامع«كتاب 
  ٢٤.شد نيز در آن انجام مي) رصد ستارگان(هاي نجومي  كه فعاليت ٢٣روزي بود شبانه
  

  مصارف اجتماعي

 مبلغ پنجاه ،اند براي پوشاك زنان محتاج و مستحق كه در خانه نشستهوقف، مصارف اجتماعي 
همه ساله مسلمان اعم از زن و مرد معادل دويست دينار نقد رايج فقير هاي  ي كفن مردهدينار و برا

قسمتي .  يافته بوداختصاص فقراء و مساكين مكه و مدينه برايمصارفي نيز . شد در نظر گرفته مي
هر  آش و غذا پختن .شكست ميدست اطفال مسلمان  شد كه به هايي مي  صرف خريد كوزهآناز 
بر   عالوه ٢٥. بود»هنيرك« ةاز ديگر مصارف موقوف» اطعام فقراء«و  »ركنيه« مدرسه يقرا براي فروز

  .شد ها نيز صرف اطعام مساكين مي ه از عايدات خانقابخشي مدارس بود، ايموقوفاتي كه بر
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  ها مصارف خانقاه

در اين دو قرن . گسترش دادهجري گري را در قرن هفتم و هشتم  شرايط حاكم بر ايران صوفي
 در اين دوران مكاني براي گردهمايي عرفا،ا ه  خانقاه و٢٦ مهمي داردجايگاهف ايران وتاريخ تص

شرح    وظايف متصدي خانقاه به»الخيرات جامع«در . آن شد فراواني وقف امالكتأسيس شد و 
  : است  زير آمده
ايمان و متصدي امر در آن خانقاه يك شيخ متعبد و صالح معين كند كه طالبان راه  «  

هاي عرفان ارشاد كند و آنها را از حوائج نفساني دور نگه دارد و به مراتب و  مسترشدان را به راه
  ٢٧.»مقام انسانيت نزديك سازد

 در اعياد پخت و مي آشپز براي مسافران غذا كرد و به مسافرين خدمت مي بايد خانقاهخادم   
. شد بر خدمات ديگر افزوده ميم مسافران  اطعاويژه  خدمات رفاهي خانقاه به،و مراسم مذهبي

ها مجموعه  بعضي از اين خانقاه. شد آموزش داده مي در خانقاه علوم مختلف زمان نيز افزون بر آن
 از اين  برخي٢٩.بود در اواخر قرن نهم بيش از چهل خانقاه آنهاتعداد  ٢٨.داشتندو تأسيساتي بودند 
 كنار بود كه »رحسين دامغانيوپ« خانقاه آنها ةزجمل اشد، ساخته ميها در كنار مسجد  خانقاه
  ٣٠.با همين نام ساخته شد يمسجد

  
   درماني -امور بهداشتي

كرد و   در دارالشفاها طبيبي طبابت مي.ند دارالشفاها بودوقفياز مراكز بهداشتي و درماني 
بيماران . كرد  آن قرار داشت كه داروي بيماران را از عوايد موقوفات تهيه ميكناراي  داروخانه

و هر بيمار سرپايي كه فقط محتاج به «.  استراحت كنند»ركنيه« ة مدرستوانستند در دارالشفاِء مي
دارو و معجون و چيزهايي ديگر باشد بايد طبيب مقدار و نوع داروي مورد احتياج او را يادداشت 

  ٣١.»شد  موصوفه مصرف ميةكار سيصد و شصت من غل خه بدهد و براي اينكند و نس
) داروگر( را يك پزشك، چند پرستار و يك نفر خازن داراالدويه »ركنيه«بيمارستان مجتمع   

  ٣٢.داد كرد و داروگر مطابق دستور پزشك به بيماران داروي رايگان مي اداره مي
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  سازي و امور رفاهي راه

از اماكني كه در قرن .  اهميت زيادي داشتزائرين رفاه حال مسافرين و براي  كاروانسراساختن
ها و رفاه  سازي راه  كاروانسرا در ايمنزياداهميت .  كاروانسراها بودداشت،هشتم وقفيات فراواني 

 تا جايي بود كه ساخت كاروانسراها و بر كسي پوشيده نيست زمانحال زائرين و مسافران در آن 
 در قرن اي كه گونه ؛ بهاست   به بيش از صد باب آنها اشاره شده»الخيرات يدي جامعربع رش«در 

  ٣٣.دارد بازار و حانوت ، كاروانسرا، يزدةكمتر شهري به اندازهجري هشتم 
 با .ان راه يافتت بازرگاني شد و كاالهاي يزدي تا هندوسگسترشها موجب  نگهداري راه  

 كشاورزي درخت و سودآورترين محصول ترين مهم. رفتها، كشاورزي نيز رونق گ امنيت راه
  ٣٤.»شد  توت، در صنعت ابريشم نيز از آن استفاده مية ميوعالوه بر«توت بود كه 

  
  ها  كتابخانه

 در كنار مساجد يا بيشترها   كتابخانه.كتابخانه نيز يكي از ديگر امور وقفي در قرن هشتم بود
 اين »امير آخور«.  است»امير آخور« مدرسه ة، كتابخانآنهايكي از .  بودآنهامدارس و وابسته به 

ب علوم ديني ، ساخت و آن را وقف طالق٧٢٩اي در سال  با مسجد و مدرسههمراه كتابخانه را 
امير « كه »غياثيه« ة مدرسةكتابخان ٣٦. نيز موقوفاتي بود»شمسيه« ة مدرسة كتابخانايبر ٣٥.كرد
 بود نيز موقوفاتي داشت و از موقوفات ساخته »يمان شاهالدين سل الدين محمود بن قطب غياث
صرف اين كتابخانه و بخشي از عوايد اين بازار  ٣٧.بود» بازار كاغذيان« يزد »رشيديه« ةكتابخان
  .شد مي
  

  مساجد 

الدين اشرف داماد  معين«.  است»ريگ« مسجد است، در قرن هشتم ساخته شده از مساجدي كه 
نهري از آب جديده بر آن جاري كرد و دكاني چند  «. است اختهس آن را »الدين سيد شمس

 از ديگر مساجدي است كه در اين قرن »اهرستان«مسجد . »متقارب آن بر آن وقف كرد
  .آن را ساخت »تاريخ مواهب الهي« ة، نويسند»الدين جالل حافظ معين«
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 و اراضي در ها  باغ، ساخت و حق آب»الدين خضرشاه امير جالل« را نيز» چهار منار«مسجد   
 طالب علوم و مرسوم حفاظ ة وظيف، از مصارف وقف اين مسجد.بودآن اهرستان و تفت وقف 

  ٣٨.بود
، با درآمد خود از مسجد جامع جديد را مرمت كرد و بخشي ق٧٧٧شاه يحيي در سال   

 در همين سال »الدين ركن«نيز را  اصلي اين مسجد ةپيكر .اي ساخت خانه درگاه و جماعت
   .بودآن مسجد زيلوهايي نيز وقف اين . ساخت

  
  ها مصارف بقعه

هاي  از بقعه »شيخداد« و »شيخ احمد فهادان« ة بقع. بخشي از مصارف موقوفات بودنيزها  بقعه
 شومالي ةدرش محمد از مردم اسفنجر و مشغول به پيشاشيخ احمد و بر«. بودمعروف آن عصر 

 آن آباداني از موطن خود هجرت كرده و به يزد آمدند و درعلت ظلم و ستم عامل   اند كه به بوده
اند و در   فهادان سكني گزيدند و اين هر دو برادر از عرفا و مورد احترام بسيار مردم بودهةمحل

 وفات شيخ احمد را در .است  كتب تاريخي يزد كراماتي چند به فخرالدين احمد نسبت داده شده
  ٣٩.»اند ق نوشته٧٣٥ و وفات برادرش را سال ق٧٢٧سال 
 همانجا به »الدين شيخ تقي« . بود»الدين دادا محمد شيخ تقي« ابتدا خانقاه »شيخداد« ةبقع  

  ٤٠.خاك سپرده شد
 ةشيخ بزرگواري از اهل دارالسلطن«: نويسد  او ميبارة در» موقوفات يزدةكتابچ«مؤلف   

 ،فرماي دارالعباده شده  ي تشريفاصفهان مدتي در آن بلده به ارشاد عباد مشغول بوده پس از چند
 بسياري از مردم ، به لوازم ارادت كوشيدهة ايشان داده، مادام الحيا به مظفريه دست ارادتةسلسل

  ٤١.»هم به همين اعتقاد راسخ بودند و موقوفات بسيار داشته و مصارف آن نيز معلوم نيست
 نامي وقف »محمد اسماعيلي« كند كه در اين بقعه اشاره مي طاسي بزرگ به »ايرج افشار«  

   .» اباعبداهللا الحسين نمايندةآب در آن ريزند و بياشامند و ياد لب تشن« تا ه استآنجا كرد
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  ها امامزاده

خواجه اسحاق بن خواجه «ق ٧٧٦ در سال . امامزاده جعفر اضافه شدهدر قرن هشتم موقوفاتي ب
 وزير نيز »امير صدرالدين« و ساختر  امامزاده جعفروي روبهاي   سقايه»حسن ساورج خوارزمي

  .افزود امامزاده خريد و به صحن آن كنارزميني 
  

  ها  دارالسياده

 ميان ، دينار٣٧٥هر سال مبلغ «: است   آمده»الخيرات جامع« در . علويان بودفقط برايها  دارالسياده
 دينار براي ٤٠٠  افزون بر اين هر سال مبلغ، دختر فقير و شوي نرفته از علويان تقسيم شود٥

بضاعت و ديگر فقرا در نظر گرفته   دينار براي پوشاك تابستاني علويان بي٢٠٠پوشاك زمستاني و 
  ٤٢.»شده بود

  
  الدين اشرف مصارف موقوفات معين

الدين بن  الدين حسين نيز از سادات عريضي و داماد سيد شمس الدين اشرف بن شرف معين«
 اند،  به او نسبت دادههمگاني بسياري در امور وقف يزد آثار  است كه در تاريخ»الدين يزدي ركن

شيخ « ة، محراب كاشي بقع»ساباط امامزاده محمد بن علي«، ٤٣» حسينيانةكوچ« ةاز آثار او مدرس
، » موقوفات يزدةكتابچ «٤٤. است»االسالم مزار شيخ جمال« ة و منار»آباد معين«، قنات »احمد فهادان

، »بندرآباد« آبداند و موقوفات آن را سهام  ، از بناهاي او مي»را سرآب نو«مسجد جامع 
  ٤٥.شمارد ، برمي»مورياباد« و »يعقوبي«، »ابرندآباد«
  

  نتيجه

و به پيرو شرايط عمومي آن دوران بود  ، هفتم و هشتم هجريةمصارف موقوفات يزد در سد
 صرفد موقوفات عواي. شد  آموزشي و خيريه تقسيم مي، ديني، فرهنگي،مصارف اجتماعي
ها  ها و امامزاده ها، كاروانسراها، بقعه ها، كتابخانه  دارالسياده،ا، مدارس، دارالشفاهاه مساجد، خانقاه

كردند و از   خدمت ميتعداديكه در يك مدرسه اي  گونه به. كرد آفريني مي شغلموقوفات . شد مي
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سادات « واقفين اين عصر ترين ممه. كردند ، خود و خانواده كمك ميگذران زندگيبه وقف عوايد 
  . بودند»خوانين محلي« و »عريضي
عمران اماكن متبركه هاي عمومي  رونق كتابخانه  خدمات ديني و فرهنگ اسالمي، وگسترش  

 همكاريهاي  نشانهترين  ، ظريفو مساجد، خدمات بهداشتي و درماني و خيرات و مبرات
 همه نشاني از نيت وات سودمند اجتماعي دوستي، همبستگي، خودياري و خدم اجتماعي، نوع

  .بودعصر اين پاك و صادقانه واقفين يزدي در 
 براي مصارف خاص .شد  خاص و عام تقسيم مياصليمصارف موقوفات يزد به دو بخش   

 خيريه و مؤسسات ، اموريك بنا يا شخص و براساس يك نيت خاص بود و مصارف عام
مصارف موقوفات قرن هفتم و هشتم از امالك و تأسيسات بيشترين اطالعات ما از .  بودهمگاني
مردم عادي نيز موقوفاتي داشتند ليكن اسنادي از گمان  بي . و اعيان آن دوره استثروتمندانوقفي 

بوده  خرد جامعه ة طبقاز طرف نيز حدس زد موقوفاتيتوان  آن موقوفات در دست نيست ولي مي
  . است  
  
  ها نوشت پي
  . قمري در يزد حكومت كردند۷۱۸ تا ۵۹۰هاي  هاي محلي ايران بودند كه ميان سال سلهاتابكان از سل. ۱
 كارشناسي ارشد، استاد راهنما، ةنام  پايان، يزد از ظهور تا سقوط آل مظفر،ميرحسيني، محمدحسن: نگاه كنيد به. ۲

   .۱۳۷۲ ادبيات، ة دانشكد،شيرين بياني، تهران
  .م۱۲۹۵ -۱۳۰۴/  ق۶۹۴ -۷۰۳، ۱۳۶۴ دانشگاه تهران، ، تهران، تاريخ آل مظفر،ستوده حسينقلي. ۳
  .۷۶۳، ص ۴، ج ۱۳۷۲ انتشارات روزبهان، ، چاپ سوم، تهران، تاريخ اجتماعي ايران،راوندي، مرتضي. ۴
  .۷۶۳، ص ۴  ج، همان،راوندي، مرتضي. ۵
  .۴۸م، ص ۱۹۴۰ستين، هونفورد،  تصحيح كارل يال، ستفن آو، تاريخ مبارك غازاني،اهللا همداني، رشيدالدين فضل. ۶
 انتشارات ، تصحيح محمد دبير سياقي، چاپ دوم، تهران، حبيب السير،الدين محمد الدين بن همام خواندمير، غياث. ۷

  .۱۰۸، ص ۳ ، ج۱۳۵۵خيام، 
  .۴۸ ص ، همان،اهللا الدين فضل همداني، رشيد. ۸
، ص ۱۳۷۱ ، يزدنامه، جلد اول، تهران،اهللا و يزد فضل رشيدالدين ، به نقل از افشار، ايرج۲۸مكاتبات رشيدي، ص . ۹

۲۹۲.  
  .۲۸۸  ص، همان مأخذ،افشار، ايرج. ۱۰
 به كوشش مجتبي مينوي، ، ربع رشيديةنام  وقف،اهللا همداني، رشيدالدين فضل:  به.ك.در مورد وقف قنوات ر. ۱۱

  ... . و ۶۲، ۷۰، ۴۷، ۶۶، ۷۷، ۶۸، ۷۵، ۷۶، ۹۲، ۹۵، ۹۷، ۹۰، ۸۹ ص ،۱۳۵۶ انجمن آثار ملي، ،ايرج افشار، تهران
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  . صفحات متعدد، همان مأخذ،همداني، رشيدالدين. ۱۲
 ةكتابخان،  تاريخ خانقاه در ايران، تهران،كياني، محسن: به. ك.اي خواجه رشيدالدين ره جهت اطالع از خانقاه. ۱۳

  .۱۵طهوري، ص 
  .۱۴۹تا، ص   كتابفروشي اسدي، بي،هران، ت۳  جامع مفيدي، به كوشش ايرج افشار، ج،مستوفي بافقي. ۱۴
سادات عريضي از قرن پنجم در يزد مقيم بودند و از نسل ابوجعفر محمد بن علي بن عبيداهللا هستند كه به . ۱۵

  . وي زيارتگاه عموم استةامامزاده جعفر معروف است و مقبر
، ص ۱۳۶۵حج و اوقاف و امور خيريه،  ة ادار، جعفر غصبان، يزدة ترجم،الخيرات  جامع،الدين يزدي سيد ركن. ۱۶
۲۸.  
  .۲۵  ص،همان. 17
  .۲۴ ص،همان. ۱۸
  .۲۶  ص،همان. ۱۹
 ، ص۱۳۴۳ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، تصحيح ايرج افشار، تهران، تاريخ يزد،جعفري، جعفربن محمدبن حسن. ۲۰
۸۷.   
  .۲۶ ص ،همان. ۲۱
  .۸۲ ص ،همان. ۲۲
  .۲۷ ص ،الدين يزدي، همان ركن. ۲۳
  .۱۰۱ ص ،عفري، همانج. ۲۴
ها،  الخيرات و در ذيل فعاليت مؤسساتي از قبيل مدارس، خانقاه از اطعام فقراء و مساكين در صفحات متعدد جامع. ۲۵

  .است   سخن به ميان آمده...ها و  كاروانسراها، دارالسياده
اهللا  خ احمد فهادان، سيد روحالدين عمر، شيخ علي بن ايمان، شي ازجمله مشايخ يزد در عصر اتابكان شيخ تقي. ۲۶

الدين  االسالم، شيخ جليل، شيخ فريدالدين عبدالباقي، حاجي صدرالدين، موالنا فخرالدين، سيد تاج حيدر، شيخ جمال
توان نام برد كه بعضي از آنها خانقاه نيز داشتند و امرا عوايدي از موقوفات خود را به   را مي...جعفر و شيخ شكور و 

توان از خانقاه شيخ علي بنيمان نام برد كه امير ترمش حاكم يزد امالكي  عنوان نمونه مي به. خصيص دادندخانقاه آنها ت
  .۱۴۱ ص ،به جعفري، همان .ك.ر .را در خانقاه او وقف كرد

  .۱۲۲الدين يزدي، همان، ص  ركن. ۲۷
 و ۱۸۵، ص ۱۳۷۷ ،رهنگ ايران زمين انتشارات ف،، تهران۲ يزدنامه، ج ،هاي يزد خانقاه ،افشار، ايرج: به. ك.ر. ۲۸

  .۱۵۴جعفري همان، ص 
 ،۳۹۵، ص ۲ يادگارهاي يزد، ج ، و نگاه كنيد به افشار، ايرج۱۸۴، ص ۲ يزدنامه، ج ،هاي يزد خانقاه ،افشار، ايرج. ۲۹

  .۱۲۹ و كاتب يزدي، همان، ص ۸۷، ۱۱۲جعفري، همان، ص 
  .۱۱۸كاتب يزدي، همان، ص . ۳۰
ها و فرش براي  ها، جوشاندني ها و قرص وفات به مصالح كاركنان داالشفاء، داروها، معجونبخشي از مصارف موق. ۳۱

  .۳۰ الخيرات، ص جامع: به .ك.ر. بيماران و طبيب و كارگران تخصيص يافته بود
  .۲۸الخيرات، ص  الدين يزدي، جامع  ركن.۳۲
، ص ۱۳۷۵فرهنگ و ارشاد اسالمي، زمستان  انتشارات وزارت ، چاپ اول، يزد،يزد نگين كويراستانداري يزد، . ۳۳
۶۹.  
  .۲۹۷، ص ۱  يزدنامه، ج، كشاورزي يزد در قرن هفتم،افشار، ايرج. ۳۴
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  .۲۵۹ ، ص۱۳۱۷ گلبهار، ، يزد،)تاريخ يزد (آتشكده يزدان ،آيتي، عبدالحسين. ۳۵
، ۱۳۴۳رجمه و نشر كتاب،  بنگاه ت، تصحيح ايرج افشار، تهران،تاريخ جديد يزد ،كاتب، احمد بن حسين بن علي. ۳۶
  .۱۲۹ص 
  . ۱۳۵ همان، ص ،كاتب، احمد بن حسين بن علي. ۳۷
  . ۱۸۷، ص ۱مستوفي بافقي، همان، ج . ۳۸
  . با تلخيص،۳۴۶، ص ۲، جلد يادگارهاي يزد ،افشار، ايرج. ۳۹
 و موقوفات آنها تا اند افراد سلسله دارائيه مورد احترام سالطين آل مظفر و داراي موقوفات مفصل و معتبر بوده. ۴۰

به ايرج افشار، يادگارهاي يزد،  .ك.جهت اطالع بيشتر ر. عنوان موقوفات دادائيه شهرت داشت اواخر عهد صفوي به
  . ۷۵۹، ۶۶۰، ۵۸۸، ۸۵۸، ۳۲۷، ص ۳  ج، و مستوفي بافقي، همان۳۵۰ ، ص۲ج 
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