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 چکیده

ه ی بافت تاریخی بیرجند بهاهینیحس نیترمهمحسینیه نواب یکی از 

عنوان باشد که بهلحاظ معامری، قدمت و وسعت ساخت می

 کهنیامذهبی احداث شده است. با توجه به -ای از بناهای آیینیگونه

از سوی محققان نظری واحد به همراه شبهات در خصوص بازه زمانی 

 این بنا متعلق به دوره کهنیااحداث این بنا و نام سازنده آن مبنی بر 

دوم است  خانلیاسامعی نواب همرس امیر بیبصفوی و بانی آن 

. اندهافتیدستوجود نگارندگان به نتایجی غیر از آن، وجود دارد، بااین

این تحقیق بر آن شد تا بار دیگر ماهیت تاریخی این بنا را که بر پایه 

مطالعات با رویکرد تاریخی و با روش گردآوری اطالعات بر مبنای 

ست، ا ی و تحقیقات پیامیشی صورت پذیرفتهاکتابخانهاسناد وقفی، 

که بازه زمانی ساخت  دهدیممنایان سازد. نتایج پژوهش حارض نشان 

 متعلق به دوره صفوی کهنیااین بنا بر مبنای باور همگان مبنی بر 

ی نواب، والده امیر علم بیباست، متعلق به دوره قاجار و بانی آن 

خان سوم، همرس امیر اسدالله خان حسام الدوله و دخرت میرزا رفیع 

و علت شبهات در خصوص نام بانی و بازه زمانی ساخت  استخان 

این بنا، تعدد نام نواب در میان خاندان خزیمه و مرمت و یا خوانش 

 که سبب به خطا رفنت در باشدیماشتباه کتیبه رسدر ورودی بنا 

 مطالعات تاریخی این بنا شده است.

 تیبهه، کحسینیه نواب، بیرجند، اسناد وقفی، سفرنام کلیدی: واژگان

 

Abstract 

Hosseinieh Navab, as a religious-ritual monument, is 

one of the most important Hosseiniehs in Birjand's 

historical context in terms of architecture, age, and 

extent. Despite a general agreement, along with some 

doubts among researchers on the time of construction 

(the Safavid era) and the name of the  founder (Bibi 

Navab, the wife of Amir Esmail Khan II), the authors 

of this paper reached different results. This research 

aimed to reveal the history of this building based on 

some studies with historical approaches and data 

collected from endowment documents, bibliography, 

and  surveys . The results showed that contrary to 

popular belief, its construction time dates back to the 

Qajar era and it was founded by Bibi Navab, the 

mother of the Amir Alam Khan III, the wife of the 

Amir Asadullah Khan Hesam al-Dawlah, the 

daughter of Mirza Rafi' Khan. To the authors, the 

existing doubts regarding the name of the founder 

and construction time were due to the high popularity 

of the name Navab among the Khazimeh's family, and 

improper restoration and/or incorrect reading of the 

entrance inscription, which probably misled the 

historical studies. 

Keywords: Hosseinieh Navab, Birjand, endowment 

documents, Travel literature, Inscription 
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 مقدمه

 ایران نقاط اکرث در زمان گذر در همواره تاریخی بناهای

 ونهگاین در فیزیکی حضور با کهطوریبه اند،گرفتهشکل

 منایان وضوحبه فضاها ماهیت بودن تاریخی ها،مکان

 بنا، کاربری اثر، یک بانی نام و احداث تاریخ شناسایی. است

 تماهی بر عالوه تاریخی، بافت در آن جایگاه معامری، سبک

 بنا آن تاریخی ماهیت منایانگر سیاسی، اقتصادی، مذهبی،

 به علقمت که آثاری و بقایا که گفت توانمی باره این در. است

 رویدادهای درک جهت دارند، وجود اکنون و اندگذشته

 شواهد این که شوندمی محسوب شواهدی عنوانبه تاریخی

 ها،محوطه بناها، و است غیرمادی و مادی شواهد شامل

. شوندمی محسوب آن مادی شواهد همگی اشیاء و شهرها

 یماد و ملموس آثاری عنوانبه معامری آثار کهاین به توجه با

 رسزمین هر فرهنگی مظاهر از ناملموس میراث سایر کنار در

 بر عالوه و شوندمی محسوب برشیت طورکلیبه یا

 هاانسان زندگی ظرف منزلهبه خود هرنی و فنی هایویژگی

 را خود نسل به مربوط اطالعات از ایمجموعه هستند،

 به تاریخی وجهی زمان گذشت با بنابراین کنند،می منتقل

 وردم موضوع تطور و تحول سند، یک عنوانبه و گیرندمی خود

 از یکی نواب حسینیه. دهندمی نشان زمان طول در را نظر

 در که است بنا معامری و ساخت قدمت نظر از مهم بناهای

 هتج بنا این است، گرفته قرار بیرجند شهر تاریخی بافت

 محرم ماه در تعزیه برگزاری و (ع)سیدالشهدا حرضت عزاداری

 نظرانیصاحب و محققان کهاین به توجه با. است گرفتهشکل

 صابر ،(۹۸۱۹) رضایی ،(۹۸۵۰) همکاران و سوهانی چون

 بیبی آن   از و صفوی دوره به متعلق را بنا این( تابی) مقدم

 وجود اما دانند،می دوم خاناسامعیل امیر همرس نواب

 اهیتیم ورودی رسدر کتیبه و مربوطه اسناد و تاریخی سفرنامه

. دهدمی نشان ما به را یادشده تاریخی ماهیت این از غیر

 برای شناسیباستان هامیش مقاالت چکیده در سپهرفر

بنا  این و داد قرار موردتردید بنا این بودن صفوی بار نخستین

 ،(۹۰۵: ۹۸۵۰ سپهرفر،) دانست قاجاریه دوره متعلق به به را

 نداده بسط و رشح را موضوع این بر دال مدارک و شواهد اما

 سنادا اینکه به توجه با. است نرسیده چاپ به آن مقاله اصل و

 منسجم صورتبه و پراکنده خزیمه خاندان درباره وقفی

 سناد،ا این میان از اند،رفته بین از هاآن از بسیاری یا و نیست

 و تاهمی دلیل به حسینیه این واقف و بانی به مربوط اسناد

 در و بیرجند شهر تاریخی بافت در بنا این مهم جایگاه

 وده،ب خزیمه خاندان از فردی به متعلق بنا این کهاین خصوص

 هب متعلق که ایوقفی سند این بر عالوه. است ماندهباقی

 اکربامیرعلی نامه وقف) است حسینیه نواب مقابل بنای بانی

 که اینامه وقف و( 26-ع پرونده کالسه با الدوله حسام خان

 با خان پرویز حاجی نامه وقف) بنا است بانی نوه به متعلق

 سؤاالت پاسخگوی توانندمی خوبیبه ،(6۹۹6 اموالی شامره

 در .باشند آن بانی و حسینیه این ساخت زمانی بازه زمینه در

 بر عالوه و شدهپرداخته بنا ورودی رسدر کتیبه تحلیل به ادامه

 نام به بنا، این بانی حضور زمان در ایسفرنامه وجود این

 زمان در که امللکاعتصام خان خانلر میرزا سفرنامه

 شینق است، کرده سفر قاینات و بیرجند به قاجار محمدشاه

 نای. دارد بنا این واقعی هویت بازشناسی در کنندهتعیین

 بازه و بانی شناسایی برای و تاریخی تحقیقات زمره در پژوهش

 درصدد مدارک و اسناد به توجه با بنا این ساخت یزمان

 چه ناب ساخت زمانی بازه که باشدمی سؤال این به پاسخگویی

 روند انحراف   علت   و کسی چه نواب حسینیه سازنده و زمانی

 این هدف است؟ بوده چه بنا تاریخچه خصوص در مطالعات

 و بررسی موجود، وقفی سند چهار منت بازخوانی ارائه بررسی

 تاریخی سفرنامه به اشاره و ورودی رسدر کتیبه خوانش

 رد اظهارنظر درنهایت و نظر مورد حسینیه کارکرد با زمانهم

 .است بنا کارکرد و بانی نام ساخت، زمانی بازه خصوص

 پژوهش پیشینه

 هامیش مقاالت چکیده مجموعه در پژوهش سابقه زمینه در

 عنوان اب سپهر پریسا مقاله چکیده ایران، ملی شناسیباستان

 خستینن برای است؟ صفوی بنایی بیرجند نواب حسینیه آیا

 تعل و است داده قرار موردتردید را بنا این ساخت تاریخ بار

 بنا این رسدر کتیبه مرمت از ناشی احتاملی خطای را آن

 . دراست دانسته قاجاریه دوره به متعلق را بنا این و دانسته

 و رداختهپ نواب حسینیه معرفی به رضایی نامه بیرجند کتاب

 و اشدبمی دور هایگذشته به متعلق بنا این که داشته بیان

ن اند. همچنیدانسته صفوی دوره به متعلق را بنا این برخی

 و عنارص اقلیمی بررسی همکاران  و آباد زرج هاشمی

 رب را اقلیم تأثیر بیرجند نواب حسینیه معامری فضاهای

 اظهار و بررسی نواب حسینیه تزئینات و معامری ساختار



 

 ۹۱شماره   ۹۹۱۱ تابستان

۵8 

س
رر

ب
 ی

اه
م

ی
 ت

ار
ت

ی
خ

 ی
... 

 ساختار بر تأثیرگذار عامل ترینمهم اقلیم که اندداشته

 یرام توسط دیگر باشد. پژوهشمی حسینیه این کالبدی

 نواب حسینیه مرمت طرح عنوان با همکاران و سوهانی

 نیهحسی مرمتی و اجرایی جزئیات طراحی و مطالعه به بیرجند

 امان در نیز و ارزش واجد بناهای برای راهکارهایی ارائه و نواب

 و جوی عوامل طریق از بنا بر وارده صدمات از داشنتنگاه

 شهرستان یباستان آثار یثبت گزارش در است. پرداخته انسانی

 و نواب هینیحس یمعرف به مقدم صابر توسط رجندیب

 ابن نیا که و بیان داشته است اشاره آن یمعامر  هایویژگی

 ریام همرسان از یکی آن یبان و یصفو  دوره به متعلق

 رنظ محققان کهاین به توجه باباشد. می دوم خانلیاسامع

 دارند، بنا نیا خچهیتار خصوص در ابهام همراه به اما یواحد

ها پژوهش گرید از زکنندهیمتام جینتا تواندمی پژوهش نیا

 بازه یبررس و لیتحل به کامل طوربه بار نیاول یبرا و باشد

 .بپردازد بنا یبان نام و ساخت یزمان

 پژوهش روش

 حوزه در روش و ماهیت منظر از توانمی را حارض پژوهش

 پایه بر که دانست تاریخی رویکرد با توأم بنیادی، تحقیقات

 عواق در است. همراه وقفی اسناد تحلیل با و پژوهشی سند

 از اطالعات استخراج با تحقیق این مهم و اصلی مضامین

 دیورو  رسدر کتیبه تحلیل و موجود سفرنامه وقفی، اسناد

 است. شده حاصل

 رجندیب شهر یخیتار بافت در هاهینیحس

 و بزرگ محله نیچند یدارا رجندیب شهر یخیتار بافت

 ،یمیاقل عوامل بر عالوه که بوده ییبناها از متشکل و کوچک

 سبب هم وقف یمذهب سنت ،یدفاع ،یاقتصاد

 یخیتار محالت در وجودشان و است شده هاآن یدهشکل

. است شده شهر گسرتش سبب و رگذاریتأث و شاخص اریبس

 یخیرتا بافت به دهیشکل در تأثیرگذار یبناها نیا انیم از

 دوره در که کرد اشاره هاحسینیه وجود به توانمی رجندیب شهر

 ،ریتعم ساخت، یبرا ویژهبه وقف یمذهب کارکرد هیقاجار

 کرده عمل پررنگ اریبس شهر نیا در هاحسینیه یبازساز 

 رضورت ها،حسینیه خصوص در مهم مباحث از یکی. است

 یکالبد شکل قیطر از شهروندان به یمعنو  میمفاه انتقال

 را امر نیا تیاهم. است شهر در یمذهب عملکرد با ییبنا

 و ادراک خاص بُعد در هاحسینیه یمعامر  فرم در توانمی

 ایوسیله هینیحس گیریشکل هدف. منود مطرح معنا انتقال

 یذار رگیتأث و کربال دشت صحنه ادآوری و امیپ انتقال جهت

 بافت در نهادن قدم با. است محالت در یفرهنگ مثبت

 دودهمح نیا یسنت یمعامر  وضوحبه توانمی رجندیب یخیتار

 را ناهاب از گونهاین یمعامر  کالبد یبایز اریبس یتجل و شهر از

 واقع در. کرد سهیمقا خوبیبه حارض عرص یبناها با

 دو ای کی یبناها و بایز یمعامر  با رجندیب شهر یهاحسینیه

 به را یخاص ییبایز و عظمت ها،رواق ها،طاق جادیا و طبقه

 افتب در بایز یمعامر  با هاآن گیریشکل که انددهیبخش شهر

 .سازدیم گذشتگان متوجه را ما خوبیبه شهر یخیتار

 بخش چند به رجندیب شهر یخیتار بافت در هاحسینیه

 یعزادار  قصدبه که یهاحسینیه .۹ :شدندیم میتقس

 رام نیا نهیهز یبرا یامالک هاآن انیبان و بودند شده احداث

 مانند بودند؛ منوده وقف هم را هینیحس خود و کرده وقف

 هایخانه .6 .هیشوکت و یرهادیم آقا آراسته، یهاحسینیه

 خوانیروضه و یعزادار  یبرا را هاآن صاحبانشان که یمسکون

 هکرد وقف مربوط هایهزینه یبرا زین را یامالک و منوده وقف

غیره.  و یهادو  و بهرمان ،یاسد یهاحسینیه مانند بودند؛

 یول نبودند یعزادار  بر وقف که یمسکون هایخانه .۸

 خوانیروضه و یعزادار  هاآن در خود اتیح در صاحبانشان

 اختصاص منظور نیا به هم را یامالک ای ملک و کردندمی

 بازماندگانشان آنان از پس و نبودند موقوفه یول بودند داده

 دادند؛می ادامه بود درآمده سنت صورتبه که را امر نیا

 یکباب و ریالسعیرس ،یسادس اسدزاده، یهاحسینیه مانند

 یپراکندگ به توجه با (.۹6۹: ۹۸۱۹ ،ییرضا) غیره و

 در خصوصا   ،رجندیب شهر یخیتار بافت در هاحسینیه

 و متراک رآبادیخ و رنگرزها ده، ته ده، انیم رسده، چون یمحالت

 زا شرتیب هامحله یبرخ در را هاحسینیه یبرخ تعدد کهاین

 علت و رسده محله در همآن کنیم،می مشاهده نقاط ریسا

 نآنا یباال  یاجتامع گاهیجا و ارشاف و انیاع طبقه حضور آن

 هم وابن هینیحس که باشدمی شهر قصبه قنات به یکینزد و

( ۹6۱: ۹۸۵۹ ،یابیفار) است شده ساخته محله نیهم در

 و اول دسته بر پژوهش نیا در یاصل دیتأک (.۹ شامره نقشه)

 بودند شده احداث یعزادار  قصدبه که است یهاحسینیه

 خود و کرده وقف امر نیا نهیهز یبرا یامالک هاآن انیبان و
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 پژوهش نیا دیتأک مورد که بودند منوده وقف هم را هینیحس

 .باشدمی نواب هینیحس

 
(101: 1931 همکاران، و یابیفار)  1رجندیب شهر یخیتار بافت در هاحسینیه یپراکندگ: 1 نقشه

 نواب هینیحس

 بنا یمکان تیموقع

 ینتظر م ابانیخ در واقع رجند،یب شهر یخیتار بافت در بنا نیا

 هكوچ یجنوب ضلع و «عروس بیبی دانیم» یغرب ضلع در ۸

 قرار« عروس بیبی هینیحس» مقابل در درست ها،خواجه

 ثبت به یمل آثار فهرست در ۹۱۱۰ شامره با بنا نیا. دارد

 هسته اینکه به توجه با (.۸ و 6 شامره نقشه. )است دهیرس

 عنارص و گرفتهشکل درخت چهار محله در شهر این اولیه

 مذهبی و اقتصادی اجتامعی، عملکرد با گوناگونی

 ،مدارس میان از است، افزوده آن اعتبار بر که گرفتهشکل

 تاریخی بافت در موجود مساجد و هاحامم انبارها،آب

 ینیهحس هاآن از یکی که خوریمبرمی هاییحسینیه به بیرجند

 کرده پیدا تجلی درخت چهار محله در که باشدمی نواب

 تیریمد تحت و مرتوکه مهین حارض حال در بنا نیا است،

 (.۹ شامره ریتصو) باشدمی رجندیب اوقاف سازمان

                                                             
. خانه هادوی. 2حسینیه شوکتیه.  .1اند از: ها عبارتاین حسینه .1

بی . حسینیه بی1. حسینیه بهرمان. 5. خانه پردلی. 1. خانه آراسته. 9

. 10. حسینیه گود. 3. حسینیه اسدی. 8. حسینیه نواب. 7عروس. 

. 19. حسینیه آقا محمدعلی. 12انبار حاج باقر. . آب11خانه الله. 

. 11ینیه طوفانی. . حس15. خانه کبابی. 11حسینیه حاجیه آمنه. 

. خانه 18. خانه لیلی حسین جعفر. 17حسینیه حاج غالمحسین. 

. حسینیه مهتدی. 20نیا . خانه اعتامی13غالمرضا حسین جعفر. 

. خانه 29. حسینیه حاج رضا بیک. 22الله. . حسینیه شیخ فضل21

 . حسینیه آراسته.21رشیف. 
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 موقعیت حسینه نواب در بافت تاریخی بیرجند   

 (نگارندگان: مأخذ) رجندیب یخیتار بافت در نواب هینیحس تیموقع: 2  نقشه

 
 (1935 ،یجنوب خراسان یگردشگر  و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم کل اداره ویآرش) یخیتار بافت در بنا محدوده: 9 نقشه

 
 ،ینوبج خراسان یگردشگر  و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم کل اداره ویآرش) هینیحس صحن یمناهاطاق و وانیا از( پانوراما) وستهیپ دید: ۹  ریتصو

۹۸۵۹) 
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 انیب نام و ساخت زمانی بازه به مربوط وقفی اسناد بازخوانی

 حسینیه

 فرهنگ این و کهن پیشینه دارای جنوبی خراسان در وقف

 این فرهنگی و اجتامعی اقتصادی، حیات در ریشه حسنه

 و عاملان بسیار توجه( ۹۸: ۹۸۵۹ شاطری،) دارد دیار

 و وقف حسنه سنت به جنوبی خراسان در وقت حاکامن

 امر ینا بر تائیدی خود غیر و کالبدی صورت دو به آن بازتاب

 حرضت به عاملان و بزرگان حاکامن، خاص ارادت. است

 شد سبب محرم ماه هایعزاداری به توجه و (ع)سیدالشهدا

 هایماه در که کنند ایجاد وقف سنت قالب در را هاییمکان

 امنحاک واقعبه. بپردازند خوانیشبیه و عزاداری انجام به محرم

 خداوند از سپاس و حمد با اینامه وقف کردن فراهم طی

 آن نگهداری و حفظ برای سپس و وقف را بنایی عزوجل

 ها،بنا این از یکی. گرفتندمی نظر در متهیداتی و مصارف

 در را نامه وقف دو آن بانی که است بوده نواب حسینیه

 که است درآورده نگارش به ق۹6۵۹ و ق۹6۱۴ هایسال

 خان لمع امیر والده نواب بیبی که بانی نام شناسایی بر عالوه

 طتوس بنا این ساخت به است، خان رفیع میرزا دخرت و سوم

 شده اشاره حسینیه برای شدهمطرح موقوفات و ایشان

 ،خان پرویز حاجی به مربوط اینامه وقف این بر عالوه. است

 حسینیه در وقف مصارف از که است بوده نواب بیبی نوه

 امحس خان اکربعلی نامه وقف از بعالوه. است کرده یاد نواب

 بانی امن و بنا این مکانی موقعیت به که برد نام توانمی الدوله

 یببی حسینیه»: شدهداده رشح گونهاین که کردهاشاره آن

 نخا علم امیر والده نواب بیبی حسینیه نزدیکی در عروس

 :باشندمی ذیل رشح به اسناد همگی که «دارد قرار سوم

 انخ علم امیر والده به متعلق نامه وقف اینیک:  شامره سند

 رشته به ق۹6۱۴ در که است خان رفیع میرزا دخرت و سوم

 مزرعه در را امالکاتی آن در واقف و است درآمده تحریر

 اراضی با آب سهم دو شامل که بجد قریه شیب در آبادحاجی

 مزرعه از آب نیمروز سه و طاحونه از سهم دو آن، متعلقات و

 دمنایمی وقف باشدمی طاحونه از سهم یک بانضامم مزبوره

 رد سیدالشهدا حرضت تعزیه روز پنج چون مصارفی به تا

 و هحسینی در ریخت شکست و تعمیر رصف و نواب حسینیه

 این که است شده اشاره ادامه در .برساند فقرا اطعام

 اىدار  كه شهرى ا رم، مثال و شده ساخته بیرجند در حسینیه

 رديگ در مانندش كه داشت بناهايى و بود دارستون بناهاى

 کهنای و دارد نواب حسینیه به اشاره بود، نشده ساخته شهرها

 لمتص هاییمکان چه به اطراف از شدهنوشته سند پشت در

 اشدب مشخص آن مالکیت و ترصف وضع کهاین برای و است

 لیمفص اسباب و اشیا و منودند انتخاب حسینیه برای نامی

 العامرالتی ذات ارم که عامرتی [...]» منودند آن بر وقف را

 چه و است آن سویبه اشاراتی البالد فی مثلها یخلق مل

 وضع به و ساخت بیرجند در است مرقوم ظهر در حدودش

 داشتبر  دیگر اسم به آن در ترصف از خاطر برای حسینیه اسم

 دموب وقف ظهر در مفصله اشیای و اسباب انضامم به را آن و

 بیبی نامه )وقف «منودند حرضت آن تعزیه بر مخلد حبس و

 با ق،۹6۱۴ سنه به مربوط سوم خان علم امیر والده نواب

 آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد ،۱۹۵۹ اموالی شامره

 (.رضوی قدس

 خان علم امیر والده به متعلق نامه وقف : ایندو شامره سند

 واقف و است درآمده تحریر رشته به ق۹6۵۹ سال در و سوم

 و طاحونه بر دیتأک و آب روز مین و سهم دو چون امالکاتی

 سهم سه مجموع که مروزین سه فنجان، 270 با آن ملحقات

 رد واقع گر،ید لوازم و اءیاش یار یبس با شودیم فنجان 30

 به که منایدمی وقف بجد قریه شیب در آبادحاجی مزرعه

 خرج رصف و سیدالشهدا حرضت داریتعزیه روز 10 مصارف

 خادم خرج و باشد رونق باعث که نواب هینیحس در ریتعم و

 هاهزینه آمدن اضافه صورت در نفر ده تا کی از فقرا خرج و

 و امالک و هینیحس»: که کندمی اشاره ادامه در و رساندمی

 یمالکانه دی از و شد داده وقف ترصف به مفصله یایاش

 میرا والده نواب بیبی نامه وقف) «دیگرد خارج واقفه رسکار

 اموالی شامره با ق،۹6۵۹ سنه به مربوط سوم خان علم

 (.رضوی قدس آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد ،۱۹۱۵

 خان، پرویز حاجی به متعلق نامه وقف این: سه شامره سند

است،  درآمده تحریر رشته به ق۹۸6۸ در که نواب بیبی نوه

 جرد،بهل هیقر سورک مزرعه رجند،یب بلده در را امالکاتی واقف

 هیقر ان،یغور محمدآباد مزرعه ان،یم در فورک در جزند مزرعه

 مزرعه ان،یدرم فورگ مزرعه رجند،یب بلده توابع از بجد

 جلگاه از ماژان هیقر اسدآباد، بنوقات به معروف آباددولت

 یارس  قلعه یمبارز  هیقر رجند،یب بلده یرسا قلعه سنجاب،

 با سنجاب جلگاه کوشه مزرعه اسفدن، قصبه رجند،یب بلده
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 قنات، آب سهم منازل، درختان، کشامن، و اراضی رقبه نوع

 ثلث یک چون مصارفی به و منایدمی وقف طاحونه و رساچه

 ماه اول روز 10 در که نواب هینیحس خرج گانه 12 موقوفات از

 به قهوه و رشبت مصارف و نهار و شام خرج و رصف محرم

 رساندمی (ع)سیدالشهدا حرضت و عبا آل خامس عزاداران

 شامره با ق،.ه ۹۸6۸ سنه به مربوط پرویزخان نامه وقف)

 خراسان استان خیریه امور و اوقاف کل اداره ،(6۹۹6) اموالی

 (.جنوبی

 خان اکربعلی به متعلق نامه وقف اینچهار:  شامره سند

 است درآمده تحریر رشته به ق۹۸۸۹ سال در و الدوله حسام

 و وعن با و ویگ یروستا ،رجندیب شهر در را امالکاتی واقف و

 900 از است عبارت که قنات از سهم دو شامل که رقبه میزان

 اداکربآب قنات از سهم سه دشت، و کشامن یاراض با فنجان

 دشت و کشامن یاراض با فنجان 975 از است عبارت که

 هب رمضان ماه نهم و بیست تا یکم از چون مصارفی به است،

 یببی حسینیه در خورش و پلو اطعام چایی، دارروزه مؤمنین

 و هاهزینه ندادن کفاف صورت در آن منافع و دهند عروس

 دارد تعلق عروس بیبی حسینیه تعمیر به حسینیه خرابی

 در خرج این باید: »که اندداشته اظهار ادامه در و رساندمی

 ینزدیک در و ایشان خود ساخته و بنا که واقف خود حسینیه

 سوم خان علم امیر مرحوم والده نواب مرحومه حسینیه

 عادی نامه وقف) «شود آماده غذا و رصف باشد،می

 با ق،.ه ۹۸۸۹ سنه به مربوط الدوله حسام خان اکربعلی

 استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره ،26-ع پرونده کالسه

 (یجنوب خراسان

 سفرنامه اساس بر بنا لیتحل

 در رآثا و منابع متامیبه باید ایجامعه هر تاریخ مطالعه برای

 عنوانبه هم هاسفرنامه. منود ویژه توجه جامعه آن دسرتس

 وسطت آثار این. برخوردارند فراوانی اهمیت از تاریخی منت یک

 و ماجراجویان جهانگردان، سفرا، چون مختلفی اشخاص

 تاس مطالبی حاوی آثار این. انددرآمده نگارش به عادی افراد

( ۹۰۹: ۹۸۱۸ عادل،) شودمنی یافت منابع دیگر در که

 یثح این از تاریخی اولدست منبع یک مثابهبه هاسفرنامه

 ائزح پردازدمی روستاها و شهر در مردمان زندگی جزئیات به که

 تاریخی ماهیت که هاسفرنامه این از یکی. انداهمیت

 خانلرخان میرزا سفرنامه کند،می منایان را نواب حسینیه

 امللک،اعتصام خانلرخان میرزا. باشدمی امللکاعتصام

 دوره در که است بوده کشور خارجه وزارت اول نایب

 خود سفرنامه در و آمده بیرجند و قاینات به قاجار محمدشاه

 اتفاقات و سوم خان علم امیر مادر توسط اثر این ساخت به

 افارش  و بزرگان کهازآنجایی واقعبه است کردهاشاره رو پیش

 انجام جهت باشکوه معامری با معروف حسینیه هرکدام

 نواب بیبی اند،داشته بیرجند شهر در مذهبی هایمراسم

 خان اسدالله امیر همرسعنوان به و ارشاف دیگر هامنند هم

 در هک اندداشته باشکوه معامری با ایحسینیه الدوله حسام

 رنامهسف در او .است شده اشاره ایشان تکیه به سفرنامه این

 به که زمانی: »کندمی بیان گونهاین ق۹6۱۱ سال در خود

 اینق سابق مستوفی علی میرزا خانه در کردم مراجعت بیرجند

 لدهوا نواب که ایتکیه در هم دیگری منزل اگرچه کردیم منزل

 از رتعالی آنجا و بودند کرده فرش ما برای است ساخته امیر

 ،(۹۱۰: ۹۸۰۸خانلرخان،) «بود محمدعلی میرزا خانه

 و ثهمباح عرصها و امیر تکیه تعزیه به رفنت از دیگر درجایی

 و تعزیه به امیر همشیره عامرت به روزههمه و نواب روضه

 یاد رفتندمی بود خوانیروضه نواب تکیه به هم عرصها

 علريضا که است آمده دیگر درجایی(. 6۱۹: هامن) کندمی

 تعزيت براى مقدس مشهد از امللك مستشار داماد خان،

 هتكي در که شد بريجند وارد امللك مستشار جانب از امري

 فوت از ادامه در همچنین (.67۵: هامن) كرد منزل نواب

 رخ ق۹6۵۹ در که آورده میان به سخن نواب بیبی امیر، والده

 دو و ظهر از قبل ساعت دو ،(676: هامن) است داده

. نشستیم فاتحه مجلس در امیر با ظهر از بعد ساعت

 گردن به شال مردم سیاه، علم با دهات از دستهدسته

 نوحه کنند،می زورگی گریه خوانند،می نوحه آیند،می

: هامن) نواب منزل سیه خاک شد که وایای: که خوانندمی

67۹.) 

 یورود رسدر بهیکت اساس بر بنا لیتحل

 و بنا یبازشناس در یاساس نقش ،یخیتار هیابن یهابهیکت

 ردکارک و نوع ذکر ،یبان نام. دارند ساخت زمان یخیتار عیوقا

 از بنا هر یبازساز  و مرمت ای و ساخت قیدق خیتار بنا،

 دست هب بهیکت کی منت از تواندمی که است ینکات ترینمهم

 هیصفو زمان از (.۱6: ۹۸۵۹ ،یحسن یی والحکام خیش) دیآ

 بود یکاشان محتشم اشعار به نیمز که ییهابهیکت بعد به
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: ۹۸۵۹ ،ینیحس یذوق) شد هاحسینیه و ایتکا بخشنتیز

 ادامه یقاجار  دوره یبناها ناتیتزئ در به تدریج که( ۵2

 تجه بنا نیا یکاربر  لیدل به هم نواب هینیحس در. افتی

 یاهبیکت بنا، نیا طاق شیپ هیحاش در یعزادار  مراسم انجام

 یکاشان محتشم اشعار از ثلث خط به برجسته و یگچ

 است شدهاستفاده یصفو  طهامسبشاه دوره یرساهیمرث

 شده حک ۹۴۴۹ خیتار شعر نیا تیب نیآخر یباال  در که

 به کارشناسان و محققان یسو  از خیتار نیا اگرچه. است

 یصورت در نیا اما است قبولقابل آن یر یتصو ثبت لیدل

 سال) قبل دوره در گرفته صورت یهامرمت در که است

 و ناداس به توجه با و رفته انیم از یکلبه قسمت نیا( ۹۸72

 خیارت نیا توانمی گرفته صورت یهالیتحل و یخیتار مدارک

 در کهینا به توجه با نواب هینیحس. کرد نگاه دیترد و شک با را

 خصوصا  دشمنان هجوم مورد مرتبه نیچند دراز انیسال

 نیا ،(7 :تایب صابرمقدم،) است گرفته قرار ترکامنان و افاغنه

 مرتبه نیچند که شده سبب آن از حاصل یهایخراب و امر

 (.6 شامره ریتصو) ردیگ قرار یبازساز  و مرمت مورد

 و ینیزئت یهاهیآرا شاهد نواب بیبی هینیحس یگچ بهیکت در

 در بهیکت منت در یموارد در که میهست یگذار اعراب

 ای و شدن کم حذف، شاهد یفعل و یقبل یهامرمت

 مرمت در شودیم سبب امر نیا و میهست هاآن ییجابجا

 هاشار  که گونههامن. کرد نظاره دیترد و شک دهید با یفعل

 ،یگذار اعراب از یر یگوام نواب، هینیحس یقبل مرمت در شد

 را بهیکت یلک بیترک ینیتزئ عنارص از استفاده خط، التیتشک

 نیا از یبرخ یفعل مرمت در که است داده شکل

 ای و هرفت انیم از ای کم طبع به ینیتزئ عنارص و یگذار اعراب

 است مشاهده قابل آن از منونه کی که اندشده جابجا

 سنان بر پس» منت در و( 6 شامره طرح و ۸ شامره ریتصو)

 در نآ  حروف و کلامت شرتیب که« لیجربئ كه را یرس  كنند

 از قبل( ۰ شامره ریتصو) است رفته انیم از یقبل مرمت

 و منت نییپا در ،(۹۴۴۹) کوچک اریبس ارقام ظاهربه مرمت،

 وجود به توجه با که است شده داده نشان سنان کلمه ریز

 هاآن که شودیمن مشخص یگذار اعراب و ینیتزئ یهاهیآرا

 رد نیا. یگذار اعراب ای و ینیتزئ یهاهیآرا ای و هستند اعداد

 تیب در آشکار یاعداد یفعل مرمت در که است یصورت

 در و «لیسلسب آب از شیسویگ غبار دیشو» منت در و یبعد

 مشاهده منت چپ سمت و باال قسمت ل،یسلسب کلمه

 نیا یفعل مرمت و یقبل تیب در و( ۹ شامره طرح) کنیممی

(. ۸ شامره طرح) شودیمن مشاهده گرید( ۹۴۴۹) ارقام

 وجود و ا عراب حذف ای و رییتغ شدن، کم به توجه با نگارندگان

 رقاما نیا یمکان ییجابجا به،یکت منت در ینیتزئ یهاهیآرا

 هدید با یفعل و یقبل مرمت یط را منت در شدهدرج( ۹۴۴۹)

 مرمت از یناش را امر نیا علت و کنندمی نظاره دیترد و شک

 (.۰ شامره طرح) دانندیم آن خوانش در یناتوان ای و اشتباه

 :کتیبه عبارت است از شعر منت

 زنند رقم چون او قاتل جزاى ترسم

 زنند قلم رحمت دهیجر بر كبارهی

 حرش روز عانیشف گناه نیكز ترسم

 زنند دم خلق گنه كز رشم دارند

 نیآست ز دیآ در به حق عتاب دست

 زنند ستم اهل در دست تیباهل چون

 خاك ز چکانخون كفن با كه دمى از آه

 زنند علم آتش شعله چو عىل آل

 تیباهل جوانان كه زمان آن از ادیفر

 زنند قدم محرش عرصه به کفنگلگون

 كربال شور صفشان هم به زد كه جمعى

 زنند هم به محرش صف زنان صف حرش در

 باز كنند توقع چه حرم صاحب از

 زنند حرم دیص به غیت كه ناكسان آن

 لیجربئ كه را یرس  كنند سنان بر پس

لیسلسب آب از شیسویگ غبار دیشو
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 مرمت از بعد: 1 طرح مرمت از قبل: 2 ریتصو

 
 

 مرمت از بعد: 2 طرح مرمت از قبل: 9 ریتصو

  

 مرمت از بعد: 9 طرح مرمت از قبل: 1 ریتصو

 
 (نگارندگان: میترس) هینیحس طاق شیپ بهیکت و یورود: 1 طرح
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 رجندیب شهر در مهیخز ورود

 زا باآنکه رجندیب ان،یصفو عهد تا انیلیاسامع ورود زمان از

 واخرا از یول نبود شیب یاقصبه هنوز اما ،بود درآمده یگمنام

 و گذاشت شدن شهر به رو اندکاندک بعد به هیصفو دوره

 شده نیرنشیام رجندیب که هیقاجار دوره در. کرد دایپ یتیمرکز

 از اندکاندک و شد ناتیقا اتیوال نینشحاکم رسام   بود،

 و افتی گسرتش جیتدربه و درآمد قصبه و ده حالت

 ساتیتأس و یادار  یهاسازمان و یحکومت التیتشک

 و دور یروستاها از یار یبس مردم و شد جادیا آن در گوناگون

 و افتی یفزون آن تیجمع و کردند مهاجرت آنجا به کینزد

 از آنچه(. 59: 1981 ،ییرضا) گرفت خود به یشهر  جلوه

 انیم از شودیم افتی هاسفرنامه و یخیتار کتب انیم

 مهیخز( اول) خانلیاسامع از بار نینخست مه،یخز خاندان

 رد افشار نادرشاه دعوت برحسب شانیا که شودیم بردهنام

 حکومت زمان نیهم در و وستیپ ینادر  یاردو  به ق1111

 مسلم آنچه ،(17: 1951 منصف،) شد داده یو  به ناتیقا

 هیصفو دوره اواخر تا( مهیخز) عرب فهیطا که است نیا است

 همیخز نام که است نادرشاه زمان در و نداشتند یرسم و اسم

 رسداران از یکی عنوانبه مهیخز( اول) خانلیاسامع ویژهبه

 آموزگار،) است آمده کراتبه یخیتار کتب در نادر لشکر

 ات اما شده،مطرح هفتم قرن از رجندیب نام اگرچه(. 23: 1987

 یعنی دوره نیا از پس افتین یتیاهم چندان هیصفو دوران

 شهر نیا خیتار در یدیجد فصل یهجر  ازدهمی و دهم قرن

 هینیحس یبنا(. 178: 1981 فرد،ییوفا) شودیم گشوده

 شهر یخیتار بافت در گوناگون عنارص انیم از هم نواب

 دوره به متعلق را آن که است ییبناها از دسته آن جزو رجندیب

 شد کرذ  که یمطالب به توجه با کهیدرصورت دانندیم هیصفو

 از مهیخز خاندان و شودیم نیرنشیام هیقاجار دوره در رجندیب

 .گذاشتند خطه نیا به پا افشار نادرشاه دوره

 نواب هینیحس یبان و انیبن یزمان بازه لیتحل

 «وابن» نام به مهیخز خاندان بانوان از یكی حسینیه اين یبان

 «نواب» هینیحس را مزبور بنای رواین از بوده «نواب بیبی» ای

 مشهور نام همني به هم هنوز و نامندمی« نواب بیبی» يا

 ندبیرج شهر در دوره این در نواب نام کهاین به توجه با. است

 یناش احتاملبه و شودمی دیده بسیار خزیمه بانوان میان در

 تیبهک اشتباه خوانش یا و ورودی رسدر کتیبه اشتباه مرمت از

 از گرفته صورت مطالعات طی و پیشین هایسال در بنا این

و کتیبه گچی رسدر  موجود سفرنامه و وقفی اسناد طریق

 متعلق بنا این که باشدمی موضوع این دهندهنشان ورودی

 .است «سوم خان علم امیر والده» نواب و قاجار دوره به

 راندو  در بنا این که است داشته بیان گونهاین مقدم صابر

 بملق خاتون امريزاده فرمان با و یصفو  عباسشاه سلطنت

 ریام همرسان از یكی نامربده كه) نواب یبیب ای نواب به

 احداث( مهیخز خاندان معتقد زنان از و( دوم) خاناسامعیل

 آن ق در۹۴۴۹ تاريخ كه داشته قرار بنا اين در یابهیكت و شده

 کتاب در همچنین .(7: بیتا صابرمقدم،) است حک شده

 بیوه همرس نواب بانو برای که است شده اشاره منصف

 و احمدخان رسدار دخرت که( دوم) خاناسامعیل مرحوم

 وی برای بوده،( زابل نامی رسداران از) آقا خان رسدار خواهر

 دواجاز  به نواب بانو رفتمی آن احتامل که پیداشده همرسانی

 هب نبود خوشایند چندان زمان آن رسوم طبق که درآید دیگری

 کرد خواستگاری را نواب بانو خان، محمدابراهیم علت همین

: ۹۸۹۰ منصف،) برد خود خانه به همرس دومین عنوانبه و

 امیر همرس نواب بانو کهاین فرض به توجه با ،(۹2-۹7

 تاریخ اما باشد حسینیه این سازنده( دوم) خاناسامعیل

 ختاری که باشدمی قاجار دوره به متعلق بانو این زندگانی

 امن تعدد واقعبه. کندمی نقض را صفوی دوره در بنا ساخت

 شده یبان نام درج در یاشتباهات سبب دوره نیا در نواب

 بوده یهمرسان یدارا سوم خان علم ریام مثالعنوانبه است

 نداننهب ریام دخرتان از یکی یخف نوابه هم یو  زنان از یکی که

 یهمرس  به ق1281 در که بود رانیا برجسته شاعره زنان از و

 مادر نام که است یصورت در نیا ،(21: هامن) درآمد شانیا

 نیا که است بوده نواب بیبی ای نواب هم سوم خان علم ریام

 است کرده جادیا یبان نام درج را یاشتباهات نام، تعدد

 (.۹ شامره جدول)

 دو وانتمی آیدمی میان به حسینیه این بانی از سخن که زمانی

 ادد قرار تحلیل مورد است ایشان به متعلق که را نامه وقف

 اسباب و امالکات مورد در خوبیبه 2 و 1 شامره سند در که

 امام عزاداری و حسینیه این در تعزیه انجام جهت شدهوقف

 اشاره 2 شامره سند در و است آورده میان به سخن( ع)حسین

 این سوم خان علم امیر والده نواب، بیبی که است شده

 هامنندش که دانست عامرتی را بنا این و ساخت را حسینیه
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 بر ار  امالکاتی و اسباب و است نشده ساخته شهرها دیگر در

 خان علم امیر والده نواب بیبی نامه وقف) منود وقف آن

 نامه وقف در این، بر عالوه .(ق1280 سنه به مربوط سوم

 این بانی مورد در وضوحبه الدوله حسام خان اکربعلی

 عروس، یببی حسینیه نزدیکی در که است شده بیان حسینیه

 نواب بیبی» به متعلق حسینیه این که است نواب حسینیه

 حسام عادی نامه وقف) است «سوم خان علم امیر والده

 نامه وقف در نیهمچن (.قمری ۹۸۸۹ سنه به مربوط الدوله

 که انخ زیپرو یحاج توسط نواب بیبی مرگ از بعد که یگر ید

 گونهاین است درآمده نگارش به شدندیم شانیا نوه

 در روز ده یط را خود موقوفات از سومکی»: است شدهانیب

 ماه در )ع(دالشهدایس حرضت یعزادار  خرج نواب هینیحس

 به مربوط خان پرویز حاجی عادی نامه وقف) «منودم محرم

 (.ق۹۸6۸ سنه

 
 ،8131اموالی  شامره با سوم خان علم امیر والده نواب بیبی هاینامه وقف ؛21، 25، 51-57 :1951 منصف،) خزیمه خاندان شجره: 1 جدول

8183) 
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 (8183 یاموال شامره ،یرضو  قدس آستان یاسالم هایپژوهش ادیبن) سوم خان علم ریام والده نواب بیبی نامه وقف: 1 سند

 

 
 (۱۹۵۹ اموالی شامره رضوی، قدس آستان اسالمی هایپژوهش سوم )بنیاد خان علم امیر والده نواب بیبی نامه وقف: 6  سند



 

 ۹۱شماره   ۹۹۱۱ تابستان

۳8 

س
رر

ب
 ی

اه
م

ی
 ت

ار
ت

ی
خ

 ی
... 

 
 (6۹۹6 اموالی شامره جنوبی، خراسان استان خیریه امور و اوقاف کل )اداره پرویزخان نامه وقف: ۸ سند

 
 (12-ع پرونده کالسه ،یجنوب خراسان استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره) یرجندیب الدوله حسام خان اکربعلی یعاد نامه وقف: 1 سند

 یر یگجهینت

 تاریخی ماهیت شناسایی مورد در گرفته صورت پژوهش

 غیرمکتوب و مکتوب مدارک و اسناد به توجه با نواب حسینیه

 مدارک و اسناد جدیدی گردید که دستاوردی به منجر

 ویهصف دوره فرضیه رد و بنا این شناسایی جهت موردپژوهش

 با. اشدبنشان از این امر می آن بانی اشتباه نام و بنا این بودن

 مورد در گرفته صورت هایتحلیل و مستندات به توجه

 دوره در بیرجند که کرد خاطرنشان توانمی نواب حسینیه
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 زا بیرجند قاجاریه دوره در و نبوده بیش ایقصبه صفویه

ه حالت  آن در شهری عنارص و شودمی خارج روستا و د 

 عنارص از یکی ازجمله نواب بنای است و متعاقبا گرفتهشکل

 عزاداری انجام جهت و قاجاریه دوره در که بوده مهمی شهری

 با ناب این تاریخ و بانی مورد در تحلیل دومین. گردید ایجاد

 امن اشتباهبه خزیمه خاندان میان در نواب نام تعدد به توجه

 حسینیه این بانی را( دوم) خاناسامعیل امیر همرس نواب

 همرس نواب گرددبا دقت دریافت می که انددانسته

 دوره که زیستهمی قاجاریه دوره در( دوم) خاناسامعیل

 قرار تردیدمورد آن، بانی زندگانی تاریخ با را بنا این بودن صفوی

 دوره در او باشد هم اول خاناسامعیل منظور اگر. دهدمی

 هیچ در اول خاناسامعیل همرس نام از و زیستهمی افشاریه

 تاس واضح. است نیامده میان سخنی به سندی یا و کتاب

 درج در اشتباه سبب خزیمه خاندان میان در نواب نام تعدد

 قبل ایتاریخی بنای هر با رؤیایی هنگام .است شده بانی نام

 و است مقدم بنا هایکتیبه قرائت گامنی، و حدس هر از

 هایقرائت به نسبت منتقدانه دید با که است الزم همچنین

 گچی یبهکرد. کت توجه بنا به گرفته صورت هایمرمت و پیشین

 کلامت گذاریاعراب و تزئینی هایآرایه شامل که بنا این

 کم حذف، شاهد فعلی و قبلی هایمرمت طی است،

 تبی در ارقام ظاهربه وجود. هستیم آن در تغییرات یا و شدن

 عدم بر دلیلی توانمی را بعدی بیت در آن جابجایی و قبلی

 روند هک دانست آن اشتباه مرمت یا و تاریخ خوانش در توانایی

 بر همچنین .است کرده مواجه مشکل با را علمی مطالعات

 توانمی موجود سفرنامه و شدهارائه سند چهار مبنای

 فیعر  میرزا دخرت نواب، بیبی به متعلق بنا این که دریافت

 خان اسدالله امیر همرس و سوم خان علم امیر والده خان،

 حسینیه این. باشدمی قاجار دوره به متعلق و الدوله حسام

 بیرجند شهر تاریخی بافت در خزیمه خاندان که زمانی در

 و مذهبی و قلبی باور دادن نشان جهت گزیدند، سکنی

 محرم ایام در عزاداری جهت (ع)سیدالشهدا حرضت به ارادت

 امام یسوگوار  ايام جزبه که نواب هینیحس .است گرفته شکل

 و یافطار  خاص مراسم جهتنیز  رمضان ماه در (ع)حسني

 نآ  یهابرنامه بيشرت است، اما گرفتهیم قرار یخوانروضه

 از یمختلف یهامراسم و است بوده محرم اول دهه به مربوط

 جالر  علامء، از اعم مختلف طبقات و برپا یخوانهیشب قبيل

 هم گرد آن در طبقات ساير و كسبه ،ینظام و یاسیس

 موقوفات یدارا عظمت با تكيه اين . همچنینآمدندیم

 یروستاها و شهر داخل در اشجار آب، زمني، قبيل از متعدد

 ینگهدار  ش۹۸۹7 هایسال اواخر تا كه بوده قاينات اطراف

 سال در هیشوكت هیحسين احداث از شده است، اما پسیم

 به مردم تیاكرث آمد و رفت لیدل به نواب هیتك ق۹۸۹6

-هیشب و یعزادار  مراسم یبرگزار  محل كه هیشوكت هینیحس

 صورتبدین و گرفته قرار یتوجهیب مورد بوده یحكومت یخوان

 .دیگرد مرتوكه جا  یتدر

 فهرست منابع

 یگر گردش و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم کل اداره ویآرش .1

 تباف در واقع یبناها یثبت پرونده(. 1935. )یجنوب خراسان

 .(نشده منترش): رجندیب. رجندیب شهر یخیتار

 اعراب مخترص خچهیتار»(. 1987. )وسفی آموزگار، .2

 و فرهنگ پژوهشنامه. «(خانه عرب منطقه) خراسان جنوب

 .17-13 ،(1 شامره) .ادب

. یجنوب خراسان استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره .۸

 :رجندیب. رقبات و موقوفات اطالعات و آمار واحد(. ۹۸۵۹)

 .(نشده منترش)

. یرانیا یایتکا یمعامر (. ۹۸۵۹. )الهه ،ینیحسیذوق .1

 .طحان: تهران

 میرزا سفرنامه(. 1951. )خان خانلر امللک، میرزااعتصام .5

. محمودی منوچهر کوشش به. امللکاعتصام خان خانلر

 نا.تهران: بی

 .هیرمند: تهران. نامه بیرجند(. 1981. )جامل رضایی، .1

 ییبنا رجندیب نواب هینیحس ایآ(. »1931. )سایپر سپهرفر، .7

 یمل شیهام نیدوم مقاالت دهیچک «.است؟ یصفو 

 .آباد زرج یهاشم حسن کوشش به. رانیا شناسیباستان

 .: چهار درخترجندیب

 مرمت طرح»(. 1931) .همکاران و ؛ریام ،یسوهان .8

 ،یاسالم یمعامر  یمل کنفرانس نیاول. «نواب هینیحس

 یاملللنیب موسسه: تهران. داریپا توسعه و یشهر  راثیم

 .انیرانیا

. یمحمد حسن رزایم و ؛نیعامدالد ،ییالحکام خیش .3

 یسنگ مسجدنشده خوانده یهابهیکت نقش»(. 1935)

 ایهپژوهش. «بنا ساخت خیتار و کارکرد ییشناسا در داراب

 .81-31، (2 شامره. )یخیتار علوم
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 خراسان وقف اسناد دهیگز(. 1931. )دیمف ،یشاطر  .10

 : فکر بکر.تهران. یجنوب

 یتانباس آثار یثبت گزارش(. تایب. )فرامرز مقدم، صابر .11

 سازمان: رجندیب. (نواب هینیحس) رجندیب شهرستان حوزه

 .کشور یفرهنگ راثیم

 یرهایکو و نیهد سون»(. 1989. )مهرداد عادل، .12

-111، (78 و 77 شامره. )ایجغراف و خیتار ماه کتاب. «رانیا

111. 

 وقف نهاد ریتأث(. »1931. )همکاران و ؛هیمرض ،یابیفار .19

: یمورد مطالعه رجندیب قاجار عرص یهاحسینیه یدار یپا در

 یاجتامع-یفرهنگ مطالعات. «عروس بیبی هینیحس

 .100-117، (9 شامره. )ازدهمی سال. خراسان

 در وقف نقش بر یپژوهش»(. 1935. )هیمرض ،یابیفار .11

 رب دیتأک با( رجندیب شهر یکالبد یامیس یر یگشکل

 ارشد یکارشناس نامهانیپا ،«قاجار عرص یهاحسینیه

 .رجندیب دانشگاه . بیرجند:شناسیباستان

 علم امللک شوکت ریام(. 1951. )یمحمدعل منصف، .15

 .ریرکبیام: تهران. (نیقا ریام)

 تیهو یدر جستجو (. 1981. )یفرد، مهد ییوفا .11

 .یتهران: وزارت مسکن و شهرساز  ،یشهر 

 یبررس»(. 1935. )همکاران و ؛حسن آباد،زرجیهاشم .17

. «رجندیب نواب هینیحس ناتیتزئ و یمعامر  نوع بر میاقل نقش

 .151-112، (11 شامره. )رانیا شناسیباستان هایپژوهش

. یرجندیب الدوله حسام خان اکربعلی یعاد نامه وقف .18

 کالسه ،یجنوب خراسان استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره

 .26-ع پرونده

 استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره. زخانیپرو نامه وقف .13

 .6۹۹6 یاموال شامره ،یجنوب خراسان

 دایبن. سوم خان علم ریام والده نواب بیبی نامه وقف .6۴

 یاموال شامره ،یرضو  قدس آستان یاسالم هایپژوهش

۱۹۱۵. 

 دایبن. سوم خان علم ریام والده نواب بیبی نامه وقف .21

 یاموال شامره ،یرضو  قدس آستان یاسالم هایپژوهش

۱۹۵۹. 

 


