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Abstract 

The study of human religion and beliefs reveals truths about certain worldviews. 

The spiritual category of “endowment” in the era of Zand dynasty (1163-1209 A.H.) 

is an instance of such religious beliefs. The Zands did not have a unified kingdom 

and ruled for a short time; however, they left material and spiritual heritages like 

other historical periods. Scholars and historians of the endowment tradition have 

paid less attention to the Zand period and noted its lack of prosperity, while some 

evidence indicates the prevalence of endowment and the existence of the Ministry of 

Endowments in the era of Karim Khan Zand (1163-1193 A.H.). The lack of wide 

documents is the main obstacle for studying this historical period. Therefore, any 

relevant document is valuable, if available. The research sample includes the one-

piece carpet inscription left from the Zand era which is kept at the National Museum 

of Iran (Tehran). The research objective is the explicit and implicit explorations of 

the one-piece carpet inscription endowed during the mentioned period, with the aim 

of shedding light on the status of endowments in the Zand era. The study applied a 

nonprobability sampling technique. The findings of this article are results of library 

archives and museum observations. The research has a qualitative nature and the 

research uses a descriptive- historical method, while analyzing documents. The 

current research was based on the documentary study of the endowed carpet 

inscription which led to the understanding of the endowment mechanism, 

components and conditions of endowment in the mentioned work. The examination 

of the carpet inscription confirmed the prevalence of the endowment tradition and 

the presence of endowers in the era of Karim Khan Zand. 
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  الملخص
دراســة ديانــة اإلنســان ومعتقداتــه الدينيــة والفكريــة ترســم صــورة مــن رؤيتــه جتــاه  إنّ 

 1163-1209احلقبـة الزنديـة ( العامل والكـون، وتعـد دراسـة موضـوع "الوقـف" يف
ذا النوع من الدراسات اليت تتـيح لإلنسـان معرفـة ماهيـة الـرؤى واألفكـار من ه ق)

املـــؤرخني لظـــاهرة الوقـــف قلمـــا الـــيت كانـــت تســـود يف ذلـــك العصـــر. إن البـــاحثني و 
هـذا  .اهتموا ـا يف احلقبـة الزنديـة ويعتقـدون بأـا مل تكـن سـائدة يف ذلـك العصـر

يف حــــني جنــــد هنــــاك شــــواهد ووثــــائق تــــدل علــــى رواج ظــــاهرة الوقــــف واملوقوفــــات 
-1193وكــذلك وجــود وزارة تعــين بـــأمور الوقــف يف فــرتة حكـــم كــرمي خــان زنـــد (

ئق املختلفـــــة هــــي العامــــل الـــــرئيس يف عــــدم تصـــــدي قلــــة الوثــــا ه.ق). إنّ  1163
البـاحثني لدراسـة ظــاهرة الوقـف يف احلقبــة الزنديـة مــن تـاريخ إيــران احلـديث. وعلــى 
هذا األساس فإن كل وثيقة يف هذا اال حتظى بأمهية بالغة وقيمة عالية. سندرس 

الـذي يف هذا البحث منوذجا واحدا من السجاد اإليراين يف عصر كرمي خـان زنـد و 
حيتفظ ا يف املتحف الوطين اإليراين كرتاث جمسد للثقافة اإليرانية يف ذلك الزمن. 
وإشــكالية البحــث تتمثــل يف دراســة استكشــافية صــرحية وضــمنية للســجاد املوقــوف 
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مـن تلـك احلقبـة التارخييـة وذلـك مـن أجـل رسـم صـورة مـن حالـة الوقـف يف العصــر 
ما  هي طريقة أخذ العينة الغري احتمالية. إنّ الزندي. أما طريقتنا يف أخذ العينات ف

توصــلت إليــه هــذه الدراســة هــي نتيجــة للدراســات املكتبيــة واملالحظــات املتحفيــة. 
والبحث احلايل هو من النوع الكيفي كمـا اعتمـدنا علـى املـنهج الوصـفي والتـارخيي 

يف البحـــث يقودنـــا إىل كيفيـــة اســـتخدام الوقـــف هـــذا يف حتليـــل الوثـــائق املدروســـة. ف
تلــك احلقبــة الزمنيــة وأقســام الوقــف وشــروطه وفــق الوثيقــة والنمــوذج املــدروس. إن 
دراســـة الســـجادة تظهـــر رواج عـــادة الوقـــف واملوقوفـــات والقـــائمني علـــى الوقـــف يف 
عصـــركرمي خـــان زنـــد. كمـــا أن هـــذا النـــوع مـــن الســـجاد جّســـد املعتقـــدات املذهبيـــة 

  .لصاحب الوقف، تقي خان دراين

  .خان زند خان درانی، الزندية، السجاد املوقوف، کرمي الوقف، تقی :الكلمات الرئيسة
  

  مقدمةال. 1

إن التــاريخ الغــامض لكثــري مــن جوانــب احليــاة يف احلقبــة الزنديــة مــن تــاريخ إيــران يلقــي بظاللــه 
على الكثري من احلقائق. وغموض هذه احلقائق جعل الكثري مـن األحكـام والنظريـات املختلفـة 

منضبط وعلمي. وعلى هذا األساس ذهـب الـبعض إىل أن عـادة " الوقـف" تصدر بشكل غري 
مت جتميــدها وإلغائهــا يف تلــك احلقبــة الزمنيــة. إضــافة إىل ذلــك وبغــض النظــر عــن الفــرتة الزمنيــة 
القصرية الـيت حكـم ـا الزنـديون فـإن قيـام القـاجريني بتـدمري وختريـب آثـار وبقايـا األسـرة الزنديـة 

الوقـــف هـــو أحـــد «  عض بإلغـــاء عـــادة الوقـــف يف عهـــد الزنـــديني. إنّ ســـاهم يف أن يعتقـــد الـــب
(بابــايی، » العالئــم ملعرفــة اتمعــات ودياناــا واإلنســان والتــاريخ لــذلك البلــد ومــن يقطــن فيــه

. ومن خالل دراسة اإلرث املتعلق مبوضوع الوقف يف احلقبة الزنديـة ميكـن معرفـة )17: 1390
يف ذلـك العصـر. يف هـذا اـال جنـد أن األدلـة والشـواهد التارخييـة زوايا خمتلفة من ثقافة اتمـع 

املوجــودة حــول موضــوع الوقــف تــدل علــى عــادة الوقــف يف ذلــك العصــر. لكــن وجــود ســجادة 
ذات كتابات خاصة حيتفظ ا يف املتحف الوطين اإليراين تعد وثيقة تارخييـة للداللـة علـى رواج 

القــــدم كــــان التــــاريخ الثقــــايف والــــديين لإليــــرانيني قــــابال عــــادة الوقــــف يف احلقبــــة الزنديــــة. ومنــــذ 
للمطالعــة ويــدل علــى اســـتمرار بعــض العــادات وعــدم إلغائهـــا. إن الســجاد املتبقــي مــن احلقبـــة 
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حـــاکم کرمــان فـــی عهــد الزنـــديني.  1درانــی الزنديــة متــت حياكتـــه ونســجه بـــأمر مــن تقـــي خــان
وثيقة للداللة على رواج عادة الوقـف  يسعى البحث احلايل أن يدرس السجاد املوقوف باعتباره

  وجييب عن سؤالني مها:  يف احلقبة الزندية
هــل متتلــك الســجادة املوقوفــة باعتبارهــا وثيقــة تارخييــة مــن احلقبــة الزنديــة شــروط الوقــف  - 

  ومتطلباته؟
  د السجاد املوقوف جانبا مهمال من وضع عادة الوقف يف احلقبة الزندية؟جيسّ  کيف - 

ــــى الــــرغم مــــن  ســــنة) مــــن احلقبــــة الزنديــــة  233مــــرور فــــرتة زمنيــــة ليســــت بالطويلــــة (عل
فـإن هنـاك زوايــا جمهولـة يف هــذا العصـر، ومل تقــدم سـوى عــدد يسـري مــن ق)  1209-1163(

الدراسـات والبحـوث حــول هـذا العصــر. كمـا هنـاك دراســات قليلـة يف موضــوع البحـث. مــن 
وزارت اوقــاف در دوره  «) حتـت عنــوان 1994هـذه الدراســات هــو حبـث شــيخ احلكمــائي (

عــرف الباحــث وثيقــة قيمــة يف جمــال األوقــاف مــن عهــد الزنــديني. اســتنادا إىل هــذه و » هيــزند
الوثيقـة فـإن كـرمي خـان زنـد عـني وزيـر األوقـاف بنفسـه. إن الوثـائق الـيت اسـتند إليهـا الباحــث 

شـكل شيخ احلكمائي تدل على رواج عـادة الوقـف يف عصـر الزنـديني. كمـا نـاقش روح فـر ب
خصـــائص » یملـــ مـــوزه در یوقفـــ یقـــال کيـــ یمعرفـــ«) يف حبـــث لـــه بعنـــوان 1995جممـــل (

الســجادة الــيت درســها. كمــا أكــد الباحــث أن الدارســني واملــؤرخني قــد أيــدوا صــحة انتســاب 
هذة السجادة إىل احلقبة الزندية. كان مـنهج حبـث روح فـر هـو املـنهج الوصـفي وقلمـا تطـرق 

 بـهيکت«الباحث إىل حتليل وبيان التفاصيل اخلاصة. وكان شبيها ـذه الدراسـة دراسـة بعنـوان 
) والـــيت محلـــت 2010( ). أمـــا دراســـة مـــري حـــاج2009مريزايـــی (صـــاحبها ل» مـــنت مثابـــه به

 دوره بـــــا آن ســـــهيمقا و هيـــــزند دوره در اصـــــفهان شـــــهر اوقـــــاف تيوضـــــع یبررســـــ«عنـــــوان 
تطرق فيها الباحث بشكل خمتصـر إىل دراسـة موضـوعية ملوقوفـات مدينـة أصـفهان  ؛»هيصفو 

فـا ملحوظـا مـع الدراسـات السـابقة مـن يف احلقبة الزنديـة. أمـا دراسـتنا احلاليـة فتختلـف اختال
حيث اهلدف ومنهج البحث. فهدف دراستنا يتمثل يف دراسة وحتليل السـجاد املوقـوف مـن 
ناحية تعريف وتصنيف األجزاء املرتبطة بعادة الوقف. إن البيانات األولية هلذ البحـث كانـت 

وة التاليــــة ســــجلنا نتيجــــة لدراســــة الباحثــــة وأخــــذ العينــــات مــــن املصــــادر املكتبيــــة، ويف اخلطــــ
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املشاهدات واملالحظات اليت حصـلت عليهـا الباحثـة خـالل جوالـا يف املتحـف الـوطين ويف 
األخري قمنا جبمع وحتليل مجيع البيانات املتاحة لدينا. البحث الراهن من حيث اهلـدف فهـو 

 التــارخيي يف - تنمــوي مــن النــوع الكيفــي فيمــا كــان منهجنــا يف البحــث هــو املــنهج الوصــفي
  إطار حتليل الوثائق واألسانيد.

  

  . الوقف2

الوقــف فقهيــا يعــين احلــبس أو املنــع أي حــبس العــني عــن متليكهــا : «جــاء يف قــاموس دهخــدا أن
ألحد من العباد والتصدق باملنفعة على مصرف مباح، ويرى بعض الفقهـاء أن الوقـف هـو حـبس 

دهخــدا، ( »تنتقـل إىل اهللا عـز وجـل.العـني علـى ملـك اهللا تعـاىل وعلـى هـذا األســاس فـإن امللكيـة 
أما يف قاموس غياث اللغات فجاء معىن الوقف هو كل ما ال يكـون يف ملـك ) 20535 :14ج

أحد وخيصص يف سبيل اهللا. ويف القانون املدين يعين مصطلح الوقف حـبس العـني وبـذل مثـاره يف 
أمـا (نفـس املصـدر) » .مثـاره سبيل اهللا حسب نيـة الواقـف. فـالوقف يعـين حـبس عـني املـال وبـذل

اهللا مــن أجــل االســتفادة مــن ء يف ســبيل ) حــبس شــیVaqfالوقــف (« يف قــاموس نفيســي يعــين 
  ).3881 :5(نفيسی، ج .»مثاره ومنع بيعه أو شرائه ويكون خاصا هللا تعاىل

  

  وقف العامال 1.2

، الوقــف إىل نــوعني، خــاص وعــام. وعنــد تعــريفهم للوقــف »الوقــف«يقســم البــاحثون يف جمــال 
العــام تــتم اإلشــارة إىل خصوصــية تبعيــة هــذا النــوع مــن الوقــف إىل جمتمــع املخــاطبني. فــالوقف 
العام ال يتم فيه حتديد صنف خاص مـن النـاس، وهـو وقـف ال خيـص طبقـة أو صـنف خـاص، 
يف املقابـــل يكـــون الوقـــف اخلـــاص هـــو وقـــف خيـــتص بأشـــخاص معينـــني مثـــل وقـــف أو حـــبس 

احلبس على أفراد معينني مثل وقف على أبناء الواقف جيـل الشيء على األوالد أو األحفاد أو 
بعد جيل. ذا الشرح يكـون وقـف سـجاد علـى ضـريح أحـد أحفـاد اإلمـام زيـد (ع) يف مدينـة  

  .2كرمان هو من نوع الوقف العام ألن الزوار واملصلني يستفيدون منه وهو وقف تأبيدي
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  بمثابة وثيقة تاريخية من الحقبة الزندية. السجاد 3

هناك الكثري من املوقوفات اليت ميكن احلصول عليها من العهد الصفوي، وبسـبب كثـرة هـذه 
املوقوفات من تلك احلقبة الزمنية يسهل تصنيف تلـك املوقوفـات ودراسـتها وحتليلهـا بتفصـيل 
لكــــن وخالفــــا للعصــــر الصــــفوي فــــإن احلقبــــة الزنديــــة وبســــبب قصــــر عمــــر احلكــــم الزنــــدي 

م بعمليــات التصــنيف والتحليــل ولــذا فــإن كــل وثيقــة مــن ق) يصــعب القيــا 1209-1163(
منــذ « تلــك احلقبــة تعــد وثيقــة مثينــة مــن أجــل الوقــوف علــى واقــع الوضــع يف ذلــك العصــر. 

مبهـــام القضـــايا الدينيـــة  »الصـــدر«العصـــر الصـــفوي بـــات مرســـوما أن يكلـــف شـــخص باســـم 
ملعلومـات حـول ماهيـة واإلشراف على املؤسسات الدينية السيما الوقف. وهناك القليل مـن ا

) إن قصـر 73: 1389(رجنـرب، »الوظائف واملهـام الـيت يكلـف ـا الصـدر يف احلقبـة الزنديـة.
ق) واالضـــطرابات الـــيت أعقبـــت حكمـــه، وعـــداء  1163-1193حكومـــة كـــرمي خـــان زنـــد (

القاجــاريني لألســرة الزنديــة وأســباب أخــرى أدت إىل أن حيــتفظ التــاريخ بأعمــال ثقافيــة قليلــة 
ق). وخالفـــا ملـــا يعتقـــده بعـــض  1163-1209ســـنة  ( 46مـــن عهـــد الزنـــديني الـــذي دام 

أدلــة وشــواهد  املــؤرخني حــول عــدم وجــود وزارة لألوقــاف يف عهــد كــرمي خــان زنــد فــإن هنــاك
نشاهد وثيقة من العصر الزندي وهي قرار بتعيني  1تدل على خالف ذلك. يف الصورة رقم 

). دونــت 3شـخص للقيــام مبهــام األمـور املتعلقــة بــالوقف يف عهـد كــرمي خــان زند(صـورة رقــم 
ســنيت مــرتا وورقــة  43يف  30باتســاع ق خبــط النســتعليق املائــل  1177هــذه الوثيقــة يف عــام 

ومبوجــب هــذا القــرار عــني كــرمي خــان زنــد مــريزا زيــن العابــدين وزيــرا لــوزارة األوقــاف.  أوروبيــة.
واســتنادا إىل هــذا القــرار يتضــح لنــا أن املوقوفــات يف ذلــك العصــر كانــت كثــرية ورائجــة حبيــث  

يف مقالـة بعنـوان  1كان يتطلب تشـكيل وزارة هلـا. انتشـرت الوثيقـة املوجـودة يف الصـورة رقـم 
يف الــرقم الثالـــث مــن فصـــلية  »يمـــة حــول وزارة األوقـــاف يف عصــر الزنـــدينيتعريــف وثيقــة ق«

إن الفقـــرات املتعلقـــة بالبحـــث يف  3)7 -10: 1373احلکمايی،  .(شـــيخالوقـــف إرث خالـــد
  هذه الوثيقة كانت كالتايل:

الـذي تشـع أنـوار الصـدق مـن حميـاه وجيسـد  ميـزا زيـن العابـديندولة السيد . تعني ال 6«...
املقرّبـون﴾  كأولئـ  /﴿السابقون السـابقونيعد ضمنالّذين سبقت هلم مّنا اُحلسين﴾ و  ﴿انّ قوله 
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يف  لــوزارة األوقــاف العليــة واهلامــةن بدايــة الشــهور األربعــة األوىل مــن هــذه الســنة املباركــة وزيــرا مــ
تومـان تربيـزي نقـدا وسـتون خـروار مـن األجنـاس (كـّل خـروار  50املناطق احملروسة ويقـدم مبلـغ 

  .)8ستون صاعا) وفق وزن تربيز للضرائب...(نفس املصدر: 

  
  URL1، وثيقة من وزارة األوقاف في الحقبة الزندية. 1الصورة رقم 

والنصـــوص التارخييـــة يف احلقبـــة الزنديـــة  1اســـتنادا إىل الوثيقـــة الســـابقة يف الصـــورة رقـــم 
وتشــكيل وزارة خاصــة بــأمور األوقــاف نــدرك رواج عــادة الوقــف يف عصــر كــرمي خــان زنــد 

ذلــك أن صـــدور فرمــان ملكـــي واحلصــول علـــى راتــب يتطلـــب  للهجــرة).1163- 1193(



 173   )مسانه کاکاوند( ... ظاهرة الوقف يف عصر ة على السجاد؛ دليل على رواجالکتاب

وجـــود عمـــل منـــتظم. إن البـــاحثني الـــذين يتحـــدثون عـــن قلـــة املوقوفـــات يف احلقبـــة الزنديـــة 
ون إىل واقــــع املوقوفــــات املتبقيــــة مــــن العهــــد الصــــفوي وهــــي مقارنــــة غــــري ســــليمة ألن ينظــــر 

العهدين خيتلفان يف أمور عدة كفرتة احلكم والنطاق اجلغرايف للحكومة واحلالة االجتماعيـة 
اخلاصـــة يف عهـــد كـــرمي خـــان زنـــد مقارنـــة مـــع أوضـــاع اإليـــرانيني يف عهـــد امللـــوك واحلكـــام 

ل جتعـــــل املقارنـــــة بـــــني احلقبتـــــني أمـــــرا خاطئـــــا ويـــــؤدي إىل الصـــــفويني، وكـــــل هـــــذه العوامـــــ
  ناقصة.   نتائج

إن االهتمـــام بـــالوقف واملوقوفـــات والقيـــام مبـــا يـــرتبط ـــا هـــي وســـيلة يـــتم االســـتفادة منهـــا 
  ألهداف وغايات سياسية (بروباجاندا) مثل ما كان يف خمتلف العصور واألزمان.

هي سجادة ذات كتابات من العصر الزنـدي إن الوثيقة اليت نتطرق إليها يف هذا البحث 
، ق) 1163-1193(هنــاك ســجادتان بقيــت مــن عهــد كرميخــان زنــد «)، 2(الصــورة رقــم 

هــ ق بـأمر مـن تقـي خـان دراين 1179د حيكـت هـذه السـجادة يف عـام وقـ أحدمها مؤرخة.
وقفها على حرم حفيـد اإلمـام زيـد(امام زاده زيـد) ومـن  حاكم كرمان يف ذلك العصر وقد متّ 

إن  ).234 :1389(حشمتی رضوی، » احملتمل أن تكون قد متت احلياكة يف مدينة كرمان
السجادة اليت حنن بصدد دراستها حيتفظ ا حاليا يف املتحف الوطين اإليراين، ومن الطبيعي 

) كانـــت ضـــمن األشـــياء 1389(  أــا ال تكـــون معروضـــة للجميــع لكـــن يف العـــام املاضــي
مـن بـني السـجادات املوجـودة يف «املوقوفة يف املتحف واليت مت عرضـها يف معـرض الوقـف. 

 سـنيت172و عرض  496املتحف الوطين اإليراين جند سجادة ذات ثالث حواشي بطول 
 »مـــــــرتا. عقـــــــدة هـــــــذه الســـــــجادة مـــــــن نـــــــوع العقـــــــدة الفارســـــــية وخيوطهـــــــا مـــــــن الصـــــــوف

إن تصـميم السـجادة هـو أحـد أنـواع بـاغي كمـا أن وجـود شـبكة  ).106: 1374 فـر، (روح
املعــني يف الــنص ورســم وملمــس األشــجار يف إطــارات ماســية قــد وضــعها يف فئــة تصــميمات 
ختطيط الشجرة. من جانب آخر وبسبب وجـود كتابـات علـى السـجادة تعـد هـذه السـجادة 

وبــة يف الســجادة املوقوفــة فإــا ضــمن الســجاد املتضــمن للكتابــة. ونظــرا إىل وجــود أجــزاء مكت
تعترب سندا ووثيقة تارخيية من العصـر الزنـدي. إن حمتـوى الكتابـة يف السـجادة يـدل علـى أـا  

  كان خاص.كانت وقفا مل
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  ق)، الباحثة 1163-1193( موقوفة في عصر كريم خان زند. سجادئ 2الصورة رقم 

وباعتبارهـا وثيقـة للوقـف تتضـمن مثـل  إن السجادة املوقوفة واحملـتفظ ـا يف املتحـف الـوطين
، وشـروط الوقـف 4باقي املوقوفات أجزاء خمتلفة كاسم من قام باحلبس واملوقوف واملوقـوف عليـه

  وسائط. تشكل هذه األجزاء كيان السجادة املوقوفة.وال
  

  الموقوف 1.3

املــوارد) هــي املوقــوف أو املوقوفــة (مــن أقــرب «ء يف قــاموس دهخــدا يف تعريــف املوقــوف : جــا
.» األرض أو امللــــك أو الشــــيء املســــتغل والــــذي يســــتفاد منــــه ألهــــداف خاصــــة يف ســــبيل اهللا

وعلـــى هـــذا األســـاس فـــإن تعريـــف املوقـــوف يف هـــذه الدراســـة )، 20535 :14دهخـــدا، ج  ل(
وقد صنعت هذه السـجادة .. «هي سجادة متت حياكتها يف عصر الزنديني يف مدينة كرمان. 

 .» - حيتمــــــــل يف كرمــــــــان –علــــــــى ضــــــــريح حفيــــــــد اإلمــــــــام زيــــــــد ــــــــدف حبســــــــها ووقفهــــــــا 
). وعــن مكــان حياكــة هــذه الســجادة فإننــا جنــد وجــود عقــد فارســية  106: 1374  فــر،   (روح
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كــان تســـود حياكتهــا يف منـــاطق مثــل كرمـــان مـــا جيعلنــا نعتقـــد بــأن مكـــان احلياكــة هـــي مدينـــة  
خصصـني يف جمـال السـجاد كرمان على وجه الرتجيح. من جانب آخر واسـتنادا إىل خـرباء ومت

إن «فإن كرمان كانت تعد منذ القدم أحد املراكز الرئيسـية يف صـناعة السـجاد مـن نـوع بـاغي. 
النساجني الكرمانيني منـذ قـدمي الزمـان كانـت هلـم رغبـة وتعلـق خـاص حبياكـة السـجاد املـورد... 

نفـــس »(وأحـــد خصـــائص الســـجاد الكرمـــاين األخـــرى هـــي حياكـــة الســـجاد بالعقـــدة الفارســـية
إن النســاجني يف كرمــان «وهنــاك بــاحثون آخــرون قــد أشــاروا إىل هــذا األمــر: ). 106املصــدر: 

أكثر ما يهتمون به يف حياكتهم هو رسم الورود على السجاد. وكذلك أيضا كتـل مـن الطـوب 
اليت هلا معينات تشبه األملاس. أحد الباحثني يف جمال السجاد يشري يف مقاله إىل سجاد يتسـم 

يف متحـف العتبـة الرضـوية «تشـبه خصـائص السـجاد الـذي ندرسـه يف هـذا البحـث: خبصائص 
 (للهجــرة وعليهــا توقيــع كرمــاين. 1171املقدســة توجــد ســجادة يف خريطــة مزهريــة وتــأريخ لعــام 

ذا األمر يدل على رواج وانتشار هذا النوع من السجاد يف كرمـان. إن ) ه28: 1356آذری، 
إن أحـــد خصـــائص  «ي أحـــد خصـــائص الســـجاد الكرمـــاين. االهتمـــام بالتفاصـــيل الصـــغرية هـــ

الســجاد الكرمــاين هــو االهتمــام بالتفاصــيل الصــغرية يف احلياكــة حبيــث تظهــر الســجاد بتصــميم 
  )147:  1378، صوراسرافيل...»(مجيل وجودة عالية

إن األلوان املستخدمة يف هذه السجادة تتكون من جمموعة من األلوان املتعارف عليها 
ـــوان فاحتـــة يف أرضـــية ســـوداء، وســـواد هـــذه األرضـــية يكـــون أكثـــر مـــن ســـواد يف   كرمـــان. أل

الــورود. علــى ســبيل املثــال لــون الوجــه، ولــون الشــوك، لــون الزنبــق، ولــون الفســتق، واللــون 
يف أرضـية خضــراء و...  5العشـيب واللـون الروناسـي واللـون النيلــي واللـون األخضـر السـدري

إحلاق اسم الشاعر أو الناسج (الكرماين) دليل آخر علـى أن  أو زرقاء غامقة و.. كما أنّ 
حتـــــت  6وتـــــارخيني  1179الســـــجادة متـــــت صـــــناعتها يف كرمـــــان فـــــإن وضـــــع عبـــــارة ســـــنة 

يــدالن علــى وقــت إــاء » ســجاد خــالف إرادة امللــكال يوجــد «و » مقبــول رضــا«عنــوان
ق).  1163- 1193(حياكـة الســجاد ووقفــه وهـي تتــزامن مــع فــرتة حكـم كــرمي خــان زنــد 

هذا العـدد يـدل بشـكل صـريح علـى التـاريخ الـذي نسـجت فيـه هـذه السـجادة ويـؤدي  إنّ 
إىل أن يتوصــــل البــــاحثون علــــى التــــاريخ الــــزمين الــــدقيق الــــذي صــــنعت فيــــه الســــجادة. إن 
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هـي  3. الصـورة رقـم 20294السجادة املذكورة حيتفظ ا حاليا يف املتحف الـوطين بـرقم 
  سها يف هذا البحث.للسجادة املوقوفة واليت ندر 

  
  السجادة الموقوفة والموجودة في المتحف الوطني، المصور: الباحثة. 3الصورة رقم 

  

  الواقف 2.3

تعتــرب مفــردة الواقــف مــن املفــردات اهلامــة عنــد احلــديث عــن موضــوع الوقــف، والواقــف يطلــق 
علــى الشــخص الــذي يقـــوم بعمــل الوقــف واحلــبس لبضـــاعة أو ملــك أو مــال يف حياتـــه. إن 
الواقــف للســجادة املدروســة يف هــذا البحــث هــو حــاكم كرمــان تقــي خــان ُدراين والــذي كــان 

إن تقـــي خـــان قـــد « ق). 1163-1193(ن زنـــد. يتـــوىل حكـــم كرمـــان يف عصـــر كـــرمي خـــا
 »حكم كرمان لسـت سـنوات وذكـر التـاريخ بتفصـيل أمـور حياتـه تعـود أصـوله لقريـة دران...

). وعلى الرغم من وجود آراء خمتلفـة ومتناقضـة حـول شخصـية تقـي 178 :1374(وزيری، 
خان دراين إال أننا ومن خالل دراسة تاريخ كرمـان نتحصـل علـى معرفـة نسـبية مـن شخصـية 
تقــي خــان ونســتطيع أن نعــرف بعــض اإلجــراءات واألعمــال اإلجيابيــة الــيت قــام ــا. إن أمهيــة 
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ونت أعماله واألشياء املتعلقـة بـه بصـورة روايـة تقي خان يف تاريخ كرمان كبرية للغاية حبيث د
تارخيية كمـا نظمـت جمموعـة مـن األشـعار حـول شخصـيته وتارخيـه. مـن هـذه الدراسـات هـي  

علــي أصــغر مظهــري كرمــاين، وحســب زعــم الكاتــب فــإن هــذه الروايــة  کــوير  شــاهنيكتــاب 
 يكــن وحــده هــو مــا ويبــدوا أن اخليــال مل«الوثــائق واألســانيد التارخييــة.  التارخييــة جــاءت وفــق

أجنز هذه الرواية وإمنا دراسة الكتب التارخيية إضافة إىل االستفادة مـن عنصـر الظـن والـتكهن 
) کــان 16: 1380(مظهــری کرمــانی، »الــذي ميكــن أن يصــدق علــى حيــاة تقــي خــان دراين

تقــي خــان جنــديا يف جــيش نــادر شــاه وأثنــاء تواجــد جــيش نــادر شــاه يف مشــهد كــان تقــي 
معـه ويف ذلـك الوقـت كـان تقـي خـان قـد شـاهد ختصـيص امللـك هلـدايا للعتبــة  خـان متواجـدا

الرضـــوية املقدســـة. وعـــن أمهيـــة عـــادة الوقـــف لـــدى تقـــي خـــان دراين تشـــري بعـــض النصـــوص 
التارخيية إىل أنه طاملا أشـاد بأسـرة قلـي بيـك، أحـد األسـر احلاكمـة يف كرمـان، وذلـك بسـبب  

. إذن وبغض النظر عـن نيـة تقـي خـان مـن الوقـف كثرة املوقوفات اليت ختصصها هذه األسرة
فـــإن امســـه قـــد دون كواقـــف للســـجادة املـــذكورة. بعـــض املـــؤرخني لتـــاريخ كرمـــان يعتقـــدون أن 

إن تقــي خــان دراين قــد شــق ترعــة باســم تقــي آبــاد وأوقفهــا «لتقــي خــان موقوفــات أخــرى، 
 »دياعلـــــــى أوالده وحـــــــىت يومنـــــــا هـــــــذا ال يـــــــزال بعـــــــض أحفـــــــاده يســـــــتفيدون منهـــــــا اقتصـــــــا

  .)32: 1371  کرمانی،(
  

  الموقوف عليه 3.3

ء يف تعريف املوقوف عليه هو الشيء أو الشخص أو املكان الذي حبس الشـيء مـن أجلـه جا
  يف 7يف الســجادئ املــذكورئ هــو ضــريح حفيــد اإلمــام زيــد »املوقــوف عليــه«مصــداق ولــه. إن 

أ إىل ج) لقــد حــبس تقـي خــان دراين قطعــة ســجاد علــى الضــريح  -  4كرمـان. ( الصــورة رقــم 
الضــريح واضــحة مــن خــالل الكتابــة املدونــة علــى املقــدس. إن حمبــة تقــي خــان دراين لصــاحب 

زيــد عبــداهللا «ذكــر النســب التــارخيي لصــاحب الضــريح كالتــايل:  ة. إن ناســج الســجادةالســجاد
بــــن موســــى االبــــن الســــابع للمصــــطفى، زيــــد عبــــداهللا بــــن موســــى الكــــاظم وهــــو مــــن أحفــــاد 

  .»الثامن الرضا  اإلمام
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  URL2:لالمام زاده زيد، شهداد، كرمان، المصدرأ. الضريح المقدس  - 4ورة رقمالص

: الجغرافي لضريح اإلمام زاده زيد (ع) في محافظة كرمان، المصدرالموقع (من اليمن). ب- 4الصورة رقم 

URL3 

  URL4:ي إيران، المصدر(من اليسار). الموقع الجغرافي لضريح اإلمام زاده زيد (ع) ف ج- 4الصورة رقم 

 . أجزاء والخصائص الظاهرية في كتابة السجاد: تنظيم: الباحثة2الجدول رقم 
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يف الكتابة املوجودة على السجادة كسـند موقـوف حـاول شـاعر القطعـة الشـعرية أي فـدايي  
كرمــاين أن يشــري إىل كافــة جوانــب املوقــوف كاهلــدف مــن الوقــف وصــاحب الوقــف واملوقــوف 

. أنه قلما جـاء امسـه يف كتـب تـاريخ األدبوهی  وهناك مالحظة حول الشاعر .واملوقوف عليه
: امســه حــاج حممــد مــن آذر. يقــول املعاصــرين آلذر بيكــديلفــدايی. [َف](اِخ).کرمــانی. مــن «

 :۱۳۴۱ (دهخــدا، »لــه ســلوك نفســاين خــاص وجييــد علــم التــاريخداراالمــان فــی کرمــان.  أهــل
ــــزد يفمقــــيم  حممــــد«فــــدايی کرمــــان (احلــــاج) ): «82- 81 ور، پــــ(خيــــام  )»لثــــاين عشــــرا -  ي

مل حنصــــل علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات حــــول الشــــاعر. إضــــافة إىل األجــــزاء ). 694: 1372
  .5املذكورة يف الوثيقة املوقوفة نالحظ ذكر تفاصيل الوقف وشروطه يف الصورة رقم 

  
  شروط الوقف في السجادة الموقوفة: الباحثة . 5الصورة رقم 

اجلــزء اهلــام يف كيــان الوثيقــة املوقوفــة والــذي خيتلــف مــع بــاقي  اخلصــوص نالحــظ أنّ يف هــذا 
أجزاء الوقف هو جزء واسطة الوقـف. فبسـبب صـعوبة حياكـة السـجاد مقارنـة مـع كتابـة الـنص 

اسـم الناسـج باعتبــاره الوسـيط واملثبـت للوقــف  علـى الـورق ال ميكــن إمهـال صـاحب النســج. إنّ 
لية دراسة أجـزاء كيـان السـجادة املوقوفـة. لقـد كـان الوسـيط (الناسـج) حيظى بأمهية بالغة يف عم

يف هذخ السجادة هو حممد شريف كرماين. كما مت تعريف مدينة كرمان كموقـع حلياكـة ونسـج 
   .2السجادة. إن أجزاء كيان املوقوف مت ذكرها بتفكيك يف اجلدول رقم 

وال يبــدو وجــود آيــات أو عبــارات النصــوص املدونــة علــى الســجاد هــي باللغــة الفارســية  إنّ 
والعبــارات املقدســة ألن طبيعــة هــذه  باللغــة العربيــة. ونعتقــد أن الناســج امتنــع عــن كتابــة اآليــات

السجادة هي اسـتعمالية وقـد تطأهـا األقـدام مـا جعـل الناسـج ميتنـع عـن تـدوين اآليـات القرآنيـة 
ســــة علــــى الســــجاد احملــــرايب عليهــــا. يف العصــــر الصــــفوي كانــــت كتابــــة اآليــــات والعبــــارات املقد

وسجاد الصـالة أمـرا سـائدا. وكـانوا يسـتخدمون هـذا النـوع مـن السـجاد وبسـبب حرمـة الكتابـة 
وقدســيتها اســتخدموها كســتائر معلقــة. وميكــن مالحظــة هــذا االحــرتام حــىت يف عصــرنا احلاضــر 

تتضـمن السجادة املدروسة يف هذا لبحث مل تكـن  من خالل تعليق السجاد على اجلدران. إنّ 
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ـــــل : اهللا، آل عبـــــاء، وموســـــى الكـــــاظم،  آيـــــات قرآنيـــــة لكـــــن فيهـــــا بعـــــض األمســـــاء الدينيـــــة مث
ـــة علـــى الســـجادة. مـــن جانـــب آخـــر فـــإنّ  قـــراءة النظـــام  واملصـــطفى، والرضـــا يف األشـــعار املدون

الكتايب على السـجادة يظهـر رغبـة يف اسـتخدام أسـاليب الشـعر القدميـة  يف النصـف الثـاين مـن 
  املفاهيم واملعاين املسترتة يف السجادة املذكورة. 3عشر. يظهر اجلدول رقم القرن الثاين 

  کــــــــه گفــــــــت خــــــــان آن خــــــــان واالشــــــــان تقــــــــی    عـــــرب کـــــز ديــــــــوان خـــــان رتبـــــه تقـــــی ذیخــــان 
 الواقف      

  کــــــــرده فرشــــــــی وقــــــــف ايــــــــن روضــــــــه شــــــــت    قـــــــالی وقــــــف منـــــــود ايـــــــن حرمـــــــیــــــر فـــــــرش 
 الموقوف          الموقوف عليه     

  بـــــــــــن موســـــــــــی کـــــــــــه اوســـــــــــت  عبـــــــــــداهللازيـــــــــــد 
  

ــــــــــ...ســـــــــم     کن ذريـــــــــه آل عبا....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قبلــــــــــــــــــــــه هفــــــــــــــــــــــتم ز شــــــــــــــــــــــرع مصــــــــــــــــــــــطفی  

  
  بـــــــن موســـــــی کـــــــاظم کـــــــه بــــــــود  زيـــــــد عبـــــــداهللا  

  ســـــــــــــــــال تـــــــــــــــــارخيش دليلـــــــــــــــــی بـــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــول  
  

  ســــــــال تــــــــاريخ چــــــــو جســــــــتم ز فــــــــدايی گفتــــــــا  
  گــــــــــــــــــــــشت مقبــــــــــــــــــــول رضـــــــــــــــــــاتــخـــــــــــــــــلف   بی  

  
ــــرد عکـــس پروبـــال ملـــک   ــــست قـــالی کـــه بـــ   نيــــــــــ

  
  دراسة داللية وتحليل نصوص السجادة الموقوفة: المصدر: الباحثة: 3الجدول رقم 

  المفاهيم
تأييد أو نفي 
  االستخدام

  المصاديق

  -  ال  استخدام اآليات بشكل مباشر
  اهللا، آل عبا، موسی کاظم، مصطفی و رضا  نعم  ة من األمساء املقدسةاالستفاد

  معک  غويدش قائد توفيق که الّله  نعم  لفظ اجلاللةاستخدام 
االستفادة من األمساء والعبارات 

اهللا معک، آل عبا، موسی کاظم، مصطفی، قائد،   نعم  العربية
  تاج لـوالک و لعمرک و رضا و...

االستفادة من األمساء 
  ورستمفريدون   نعم  سطوريةاأل

مساء والعبارات االستفادة من األ
  کرمان وُدران  نعم  العربية

االستفادة من األمساء وعبارات 
  نعم  االثناء والتمجيد

خان ذی رتبه، عظيم املنزلة، التشبيه بفريدون و 
مفردات مثل القائد والسيد والزعيم رستم، استخدام 

وقائد الفرسان يف وصف شجاعة صاحب الوقف 
  .والثناء عليه
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  دراسة الخصائص واألبعاد المختلفة للوثيقة الموقوفة. 4

  التحليل الجمالي 1.4

خطابات الوقف على صفحة ورقية خمتومة. من حيث اإلطار والشكل يبـدأ الـنص  تشتمل كلّ 
مـــن بدايـــة الصـــفحة ويســـتمر الكاتـــب بـــذكر مجيـــع التفاصـــيل املتعلقـــة بالوثيقـــة. أمـــا يف الوثيقـــة 

  .6وضعه يف إطار مستطيل. الصورة رقم  املدروسة جند أن النص فيها متّ 

  
  لموقوفة فی العصر الزندي، المصدر: الباحثة: وضع الكتابة في السجادة ا6ورة رقم الص

إن التحليــل اجلمــايل لنصــوص الســجادة املوقوفــة ميكــن فهمهــا مــن خــالل عــدد مــن القضــايا 
مثـــل املقارنـــة والتعـــادل واالنســـجام واإلطـــار املناســـب والعالقـــة املناســـبة للتمهيـــد للخلفيـــة والـــنص، 

مسـتطيل منسـجم ونـص خـارجي وأربـع  واللون والتنـوع. قّسـم الناسـج السـجادة إىل قسـمني إطـار
وحـاول الباحـث مـن خـالل ذلـك أن خيلـق  ).1أطر مستطيلة ومائلـة ونـص داخلـي( الصـورة رقـم 

والكتـايب. إن وجـود أربـع إطـارات مسـتطيلة تتضـمن  ينوعا من العالقة الفاعلة بني النص التصـوير 
شروط الوقـف يف الـنص التصـويري أدى إىل أن تشـاهد عـني النـاظر مـن كـل اجلهـات الرسـالة الـيت 
تضـمنتها الوثيقـة. إن التطــابق والبسـاطة املوجـودة يف هندســة املسـتطيل خلـق مزيــدا مـن اجلمــال يف 

ويطلـق علـى التعـادل القـريين «وع التعـادل القـريين. السجاد، كما أن التعادل يف التصوير كان من ن
مســمى التعــادل غــري الفعــال وهــو يشــري إىل التقســيم املتعــادل واملتســاوي بــني األشــياء والفضــاءات 

إضـــافة إىل املســـتطيل فـــإن تعـــادل القرينـــة مـــن الناحيـــة احلســـية ) 67: 1396 (نـــامی، .»املختلفـــة
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األول تصــويري والثــاين كتــايب جبانــب الــبعض  ،نييظهــر الصــالبة والوقــار والثبــات. إن حضــور نصــ
أظهر نوعا مـن التنـوع وهـذا هـو اجلانـب القـوي مـن السـجادة احلاليـة مقارنـة مـع خطابـات الوقـف 
علــى األوراق. إن مجــال الــنص التصــويري أدى إىل أن يفهــم القــارئ بســهولة نــص الســجادة ومــا 

صــغرية يف اخللفيــة واهلــامش يؤيــد دخــول وجــود الــورود والنباتــات ال تضــمنته مــن مضــامني. كمــا أنّ 
النص التصـويري إىل داخـل الكتابـة. هـذا النـوع مـن الكتابـة أصـبح أكثـر مجـاال وارتباطـا وانسـجاما 

ســاهم يف زيــادة  بــني العناصــر. واختيــار لــون فــاتح للــنص وباهــت خللفيــة الكتابــة، اللــون الصــويف
والــنص املوجــود يف اهلــامش  األســودبــاللون تــأثري نــص الســجادة. الــنص مكتــوب بأربعــة إطــارات 

  )1. (اجلدول رقم منسوج باللون األسود أو األزرق على خلفية محراء

  الباحثةدراسة المبادئ الجمالية في الوثيقة الموقوفة: المصدر: . 1الجدول رقم 

  تأييد االستفادة  المبادئ الجمالية القابلة للمالحظة

   �  طار املناسباختيار اإل
   �  واللون الرملي املناسباللون الفاتح 

   �  االنسجام بني العناصر
   �  لوانالتنوع فی الوظائف واأل

   �  التناسب
   �  التطابق
   �  التعادل

إن اخلــط املســتخدم يف كتابــة الســجاد هــو خــط نســتعليق وهــو عــروس اخلطــوط اإلســالمية، 
  منظوما وذات وزن وإيقاع خاص وفيه استعارات وتشبيهات كثرية. وكان النصّ 

النــوع البــاغي ذات الكتابــة، هــو مــن  1-2-2تصــميم الســجادة كمــا ذكرنــا يف قســم  إنّ 
ب يظهـر التصــميم مـن نــوع  -7أ و  -7وفيـه شـبكة ملونــة مـن نــوع تعيـني. يف الصـورة رقــم 

التعيــني للســجاد. يف كــل إطــار تعــني مت نســج شــجرة وال يــزال التنــوع يف األلــوان ظــاهرا علــى 
ـــة الـــرغم مـــن التضـــرر الـــذي حلـــق بالســـ جادة. أعطـــت األولـــوان الفاحتـــة واملضـــيئة علـــى اخللفي

  السوداء طابعا خاصا.
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  النصف السالم نسبيا من السجادة الموقوفة، أ: (يمين)  -7الصورة رقم 

  محل االحتفاظ: المتحف الوطني اإليراني، الباحثة

  ب: ( اليسار) النصف المتضرر من السجادة الموقوفة،  -7الصورة رقم 
  محل االحتفاظ: المتحف الوطني اإليراني، الباحثة

نوع مـن الـنظم والتطـابق يف كافـة أحنـاء بسبب شبكة املعني يف مجيع أحناء السجادة يتجلی 
السجادة. لكن يف التفاصيل كـأنواع الشـجر والـورود وبـاقي العناصـر التزينيـة جنـد نوعـا مـن عـدم 
التطابق واالنسـجام. إن املصـمم أو الناسـج قـد اختـار اللـون الرملـي بشـكل نـاجح للكتابـة الـيت 

  ى إىل أن يكون النص واضحا للقراءة. على السجادة وهو أمر أدّ دوا 
  

  فروع المختلفة للوثيقة الموقوفةدراسة الجوانب التكميلية وال 2.4

  التحذير واإلنذار 1.2.4

 التــــذكري وتكــــرار شــــروط الوقــــف يف أربــــع إطــــارات مســــتطيلة يف الــــنص الــــرئيس للســــجادة إنّ 
طمع کننده و دزد و خريدار و فروشنده و غصـب  « مبضمون:أ و ب) - 7و  6، رقم  (الصور

الطــــامع والســــارق واملشــــرتي والبــــائع ( »کننــــده بــــه لعنــــت خــــدا و نفــــرين رســــول گرفتــــار شــــود
يعد جزءا مهما من نص الوثيقة. خياطب هذا النص القـرّاء ويتوقـع   )والغاصب يلعنه اهللا ورسوله

أنواع التعامل الذميمة مع السجادة لكي يرتدع املعتدي وال يبقى لديه عذر لعدم رعاية مـا  كلّ 
شـخص يطمـع  كـلّ   علـى أنّ  يتطلبه الوقف. إن اجلانب الظاهري واملكشوف من السـجاد يـدلّ 
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يف السجاد أو حياول سرقته أو شرائه أو بيعه أو غصبه يعد مرتكبا للجرمية ومستحقا للعنـة مـن 
ســول. يعـــين الوقــف يف اللغـــة احلــبس أو املنـــع أي حـــبس العــني عـــن متليكهــا ألحـــد مـــن اهللا والر 

العباد والتصدق باملنفعة على مصرف مباح. وعلى هذا فإن هذا املـال لـيس لـه مالـك يف الـدنيا 
وال حيــق ألحــد أن يبيعــه أو يشــرتيه أو يســرقه ويســتويل عليــه. إن تكــرار نــص الرســالة التحذيريــة 

بيـع العـني  إنّ «ذكور آنفا يدل على أمهية هذا املوضوع لدى صـاحب الوقـف. ذا املضمون امل
األمـوال واملمتلكـات الـيت يتملكهـا األشـخاص هـي الـيت هلـا  املوقوفة يعين بيع املال املوقـوف. إنّ 

قابلية البيع لكن املال املوقوف ال ميكن التعامل معه كمـا يـتم التعامـل مـع املـال اململـوك؛ بعبـارة 
بيع هذا املال املوقوف (وبالتايل شـرائه)مينع يف احلالـة العاديـة بشـكل قـانوين ألن أحـد  أخرى أن

(معجـــم وقـــف  »املنـــع الكامـــل لنقلـــه إراديــا أو قســـريا - خصــائص الوقـــف هـــو حبســـه الكامــل 
  .)59 :2الرقم ، احلقوقي

  النية الخالصة والقصد في التقرب 2.2.4

يف  أمســى وأجــل مــن هــدف اإلحســان والــربّ ال شــك أن أصــحاب الوقــف لــيس لــديهم أهــداف 
يــد العــون إلــيهم. بعــض  ســبيل اهللا تعــاىل، وأن دافعهــم يف هــذا األمــر هــو مســاعدة النــاس ومــدّ 

البـاحثني يـرون أن نيـة التقـرب ضـرورة يف الوقــف، بعبـارة أخـرى جيـب أن ينـوي صـاحب الوقــف 
يف هـذه الدراسـة يـذكر تقـي  أنه يريد التقرب إىل اهللا من خالل هـذا الوقـف. يف الوقـف املـذكور

ويعتــرب اإلمـــام الرضـــا نائبــا هللا تعـــاىل ويلجـــأ إليــه للتقـــرب والزلفـــى،  »مقبـــول الرضـــا«خــان دراين 
بعبارة أخرى فهو يدعو أن يتقبل اهللا عمله الصاحل هذا، لكن احلكم على نيـة صـاحب الوقـف 

  وهو تقي خان دراين ليس باألمر السهل أو اليسري.

  

  النتائج .5

بعض الباحثني أن ظاهرة الوقف قد تعطلت بعد العصر الصفوي ومل تصبح رائجـة إال  يعتقد
يف العهــد القاجــاري. لكــن ومــن خــالل دراســة النصــوص املكتوبــة علــى الســجادة املتبقيــة مــن 
احلقبــة الزنديــة توصــلنا إىل أن عــادة الوقــف كانــت ســائدة يف ذلــك العصــر أيضــا. إن دراســة 
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ــ ا بعــض النتــائج الــيت تــدحض آراء بعــض البــاحثني حــول تعطــل الســجادة املوقوفــة أظهــرت لن
ظــاهرة الوقـــف يف احلقبـــة الزنديـــة. إن دراســـة هـــذه الســـجادة وبعـــض املوقوفـــات األخـــرى مـــن 

قادنــا إىل رفــض فرضــية تعطــل ســرية الوقــف الــيت يــذهب ق)،  1163-1209(ذلــك العهــد 
علـى  سـناد والوثـائق الـيت تـدلّ هناك بعـض األ إليها بعض الباحثني. إضافة إىل املوقوفات فإنّ 

وجــود وزارة لألوقــاف يف احلقبــة الزنديــة. وإن اختيــار شــخص باســم ميــزا زيــن العابــدين وزيــرا 
 للموقوفات من جانب وكيل الرعايا دليل على رواج عادة الوقف يف تلك احلقبة الزمنية، ألنّ 

جمـــال الوقـــف وجـــود آليـــة فـــی علـــى  يـــدلّ  ؛لقطـــاع مـــا کـــوزيرشـــخص  صـــدور مرســـوم بتعيـــني 
الســـجادة  نـــصّ  يتطلـــب وجـــود وزيـــر لإلشـــراف عليـــه وإدارتـــه. إنّ  والتنظـــيم املـــرتبط بـــه حبيـــث

املوقوفة واليت حيتفظ ا يف املتحف الـوطين اإليـراين ومـن خـالل اشـتماهلا علـى تـاريخ باجلمـل 
وثيقـــة تارخييـــة هامـــة وتتضـــمن كافـــة أبعـــاد وأجـــزاء املوقوفـــات. إن اإلشـــارة إىل صـــاحب  تعـــدّ 

 الوقـف ونوعيـة املوقــوف واملوقـوف عليــه وشـروط الوقــف وذكـر التضــرع ونيـة التقــرب هـي أهــمّ 
أجـــزاء كيـــان الوثيقـــة التارخييـــة املوقوفـــة. كمـــا أن املبـــادئ الكتابيـــة األدبيـــة واجلماليـــة يف ظـــاهر 
وكيــان الـــنص املكتـــوب قـــد متـــت رعايتهـــا بشــكل كامـــل. نظـــم الشـــاعر فـــدايي كرمـــاين قطعـــة 

خالهلــا ذكــر مجيــع أركــان الوقــف وشــروطه. فــإدراك التناســب بــني اإلطــار شــعرية حــاول مــن 
واحملتوى والشكل واملضمون ودراسة األسس اجلمالية للسجادة مثـل التعـادل والثبـات والتنـوع 

كتابــة الســجادة املوقوفــة   يف التصــميم هــي مــن النتــائج الــيت خلصــت إليهــا هــذه الدراســة. إنّ 
مدينـــة كرمـــان يف عصـــر كـــرمي خـــان زنـــد باعتبـــاره ومعرفـــة شـــخص تقـــي خـــان دراين حـــاكم 

صــــاحب الوقـــــف هــــو وثيقـــــة واضـــــحة يف إطــــار دراســـــة واقـــــع الوقــــف يف احلقبـــــة الزنديـــــة يف 
  كرمان.  مدينة

  

  الهوامش
. تقي خان دراين أحد حكام مدينة كرمان يف النصف الثاين من القرن الثاين عشـر اهلجـري وقـد 1

رب يف األخبـار حـول شخصـيته واألعمـال الـيت قـام حكم كرمان ملدة أربع سـنوات. هنـاك تضـا
  ا خالل وجوده يف احلكم.
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. التأبيد يعين جعل الشيء إىل األبد، ويف جمال الوقـف يعـين أن ال تنحصـر املنفعـة احلاصـلة مـن  2
)، وقد حبس تقـي خـان دراين قطعـة السـجاد 59: 1373برادران، . (املوقوف يف زمان خاص

  زيد عليه السالم ومل حيصرها على زمان معني.على ضريح حفيد اإلمام 
  .https://rasekhoon.net/article/show/119385. هذه املقالة مت حتميلها من اإلنرتنت من موقع: 3
إال أن بعــض الكلمــات علــى الــرغم مــن أن االســتفادة مــن املفــردات الفارســية أمــر مرغــوب فيــه  .4

والعبــارات املتعلقـــة مبوضـــوع الوقـــف قــد عجنـــت باللغـــة العربيـــة حبيــث يصـــبح اســـتخدام معـــادل 
  فارسي هلا جيعلها صعبة على األفهام وغريبة علي األذهان.

. يف أدب التلــوين يف كرمــان حتمــل بعــض أمســاء األلــوان خصــائص حمليــة علــى ســبيل املثــال لــون 5
  اللون الوردي.الوجه وهو لون قريب من 

 من بيت شطر أو بيت يف كتابياً  ما حادثة تؤرخ. مادة التاريخ او التاريخ حبساب اجلمل هو أن 6
. يف السجادة املدروسة يف معروفة لقواعد وفقاً  حرف، لكل العددية القيمة على اعتماداً  الشعر

بـود عکـس پروبـال نيست قالی که «هذا البحث يوجد تارخيان حتت عبارة " مقبول الرضا" و 
أي السـنة الـيت مت فيهـا وقـف السـجاد  1179وهاتان اجلملتان تتفقان معـا علـى تـاريخ  »ملک

  واالنتهاء من حياكته.
. يف حمافظـــة كرمـــان توجـــد عـــدة أمـــاكن دينيـــة مقدســـة يطلـــق عليهـــا اســـم إمـــام زاده زيـــد. لكـــن 7

وكـــذلك دائـــرة الـــرتاث وحســـب الدراســـات الـــيت متـــت بإشـــراف دائـــرة األوقـــاف واألمـــور اخلرييـــة 
الثقــايف والصــناعات اليدويــة والســياحة يف مدينــة كرمــان فــإن ضــريح " إمــام زاده زيــد" يف مدينــة 
شــهداد لـــه شـــهرة كبـــرية ويعـــود نســـبه إىل اإلمـــام الرضـــا عليـــه الســـالم. إن معرفـــة حقيقـــة نســـب 
صــاحب الضــريح والكشــف عــن غــوامض هــذا املوضــوع يتطلــب حبثــا خاصــا وهــو غــري مــا حنــن 

  صدده يف هذه الدراسة. ب

  

  والمراجع المصادر

  الکتب
 :هــرانط، 2چ، رانيــا یفرشــباف تطّــور و تحــول ريســ فــرش؛ خيتــار ). ش1389اهللا ( حشـمتی رضــوی، فضــل

 مست.
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  هران: طاليه.ط، 1 چ ی)،- : ش2سخنوران (ج فرهنگ). ش1372بور، عبدالرسول (  خيام
تحــت إشــراف الــدكتور . 1»:ف« شــماره 79 مسلســل شــماره نامــه لغت)، ش1341اکرب ( دهخــدا، علــی

 ران. دانشگاه  :هرانط، محمد معين

  .دانشگاه ران، طهران: 14، ج لغت نامه دهخدا)، ش1373اکرب ( دهخدا، علی
 اســـتادان تيـــروا بـــه یعـــيطب یرنگهـــا بـــا یرنگـــرز  ؛یرانـــيا یرنگهـــا ).ش1378صـــور اســـرافيل، شـــريين (

   .  دستباف فرش قاتيحتق مؤسسه :هرانط، 1چ، رنگرز

  .شناسی کرمان: مرکز كرمان،  چخان درانی،  ؛ محاسة تقیکويرشاهين  ). ش1380اصغر ( کرمانی، علی
 توس. :ران، 11چ ،)یر يتصو  ارتباطات( یتجسم یهنرها یمبان ).1396شنامی، غالحمسني (

 .فروشی خيام کتابهران:  ط، 5، ج نفيسی فرهنگ)، 2535)(ءطبااأل اکرب (ناظم نفيسی، علی

، 4، تصـحيح وحتقيـق: حممـد ابـراهيم باسـتانی بـاريزی،طجغرافيا کرمان). ش1376علی خان ( محدأوزيری، 
 :یفرهنگ مفاخر و آثار اجنمنران  . 

 

  المقاالت
 ،2س ،دانيـجاو  راثيـم وقـف، »هيزند دوره در اوقاف وزارت ). «ش1373احلکمايی، عمادالدين ( شيخ 

 .7- 9صص  ،3 ش

، 74 ش، دانيــــجاو  راثيــــم وقــــف، » یشناســــ نشانه انداز چشــــم از وقــــف،« ).ش1390بابــــايی، رضــــا (
  .15- 36  صص

 قواعـــد، ،یحقـــوق اصـــطالحات حيتوضـــ بـــر مشـــتمل( وقـــف یحقـــوق فرهنـــگ). «ش1373بـــرادران، دالور (
ــــــم وقــــــف ،)»مــــــرتبط اصــــــطالحات ريســــــا و وقــــــف احکــــــام و موضــــــوعات ــــــجاو  راثي  ،2 ش ،داني

 .54- 75  صص

 و هنــر ،»رانيــا جاودانــه گــوهر کرمــان یقــال م،يبشناســ را رانيــا یقــال). «ش1356حممــد آذری، مــن ( خان
 .25- 33، صص175 ش ،مردم

 ،»حمــدود تعامــل دوره ه؛يــزند حکومــت در یمــذهب و یاســيس ــاد ی رابطــه). «ش1389رجنــرب، حممــدعلی (
  .57- 83، صص 83 یاپيپ ،5 ش، رانيا و اسالم خيتار  مجلة

 ،دانيـجاو  راثيـم وقـف ،»رانيـا یملـ موزه جمموعه از یوقف یقال کي یمعرف ). «ش1374روح فر، زهره (
 .104- 108، صص 9 ش

 ،2س ،دانيــجاو  راثيــم وقــف ،»هيــزند دوره در اوقــاف وزارت). «ش1373احلکمايی، عمادالــدين ( شــيخ
 .7- 9، صص 3 ش
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 .30 - 32، صص4ش کرمان،، »خان درانی تقی). «ش1371کرمانی، علی اصغر (

 ســهيمقا و هيــزند دوره در اصــفهان شــهر اوقــاف تيوضــع یبررســ ). «ش1389الســادات ( وجيهمــري حــاج، 
 و رجنـرب یحممـدعل دکـرت کوشـش به ،2 ج ،هيزند بزرگ کنگره مقاالت مجموعه ،»هيصفو  دوره با آن

 .661- 671صص  ی،شناس فارس اديبن: ازري ش پور، یصف اکرب یعل دکرت

  .123- 140، صص 13 ش ،گلجام ،»منت مثابه به بهيکت). «ش1388مريزايی، کرمي (
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