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Abstract 
Endowment is considered as one of the confirming institutions in the history 

of Iran. Benefactor managed the maintenance of the endowment by appointing 

a trustee for the endowments. Also, in some cases, it uses a person as an 

observer (approving or informing) to take care of the work in charge. The 

structure of endowment supervision in the Qajar era can be divided into two 

periods; the first period which was mostly managed by the clergymen, local 

trustees and benefactors’ relatives. And the second period was the time for 

lawfulness of endowment organization that its certain realization was 

expressed after constitutional in the 6th article of constitution in Sha’ban and 

also in the constitution amendment on Jumada al-Thani 19 th  . During the study 

of 250 endowments related to Neyshabour in the Qajar era, we face 56 

endowments in which the topics like supervisor (informational or 

ascertainment) and supervision of endowments are mentioned in the main text. 

From reviewing and comparing the text of these documents, we come to the 

conclusion that According to the provided text in each endowment, 

supervisors have three types of dependence on the benefactor; 10 Kinship 

relation between the supervisor and benefactor 20 Non-kinship relation 

between the supervisor and benefactor 3. Reliable people and local Trustees. 

Endowment supervision in Neyshabour community has mostly depended on 

the benefactor’s desire and choice and he/she often has given it over to himself 

or his reliable relatives. Succession process and extinction assumption is 

among factors which won’t stay away of the benefactor and usually the 

supervision was given over to scholars and local clergymen or from the 

beginning clergymen and local scholars supervised the endowments. Among 

other reliable people and local trustees were Sayyids who have supervised in 

some endowments. 
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 يهقاجار ةدور در بر موقوفات نیشابور ترابررسي وضعیت نظ
 

 1آذربهرام شايان
 دانشگاه تهران سي ارشد تاريخآموختۀ کارشنادانش

 رسول جعفريان
 دانشگاه تهران گروه تاريخاستاد 

 (186تا ص  165)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 24/07/1396تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
، ی بر موقوفاتواقف با تعیین متولّ شود.اریخ ایران محسوب میعنوان یکی از نهادهای تأییدی در ت وقف به

برای مراقبت کارهای متولی از و همچنین در مواردی  کردمدیریت میموقوفه را امور اری از حفظ و نگهد

را  یهقاجار ۀدر دور نظارت بر موقوفاتساختار  .دکناستفاده می)استصوابی یا اطالعی( شخصی به عنوان ناظر 

و خویشاوندان  یمحلّ نیو معتمد ونینروحا ۀتحت ادار شتریاول که ب ۀکرد. دور میبه دو دوره تقس توانیم

 ۀآن در بعد از مشروطه در ماد یموقوفات بود که تحقّق قطع ۀمند شدن اداردوم قانون ۀو دور ،بود انواقف

نامه وقف 250 یدر بررس شد. انیب 1329 یالثان یجماد 19و در متمّم قانون  1328قانون شعبان  6

که در آن صراحتاً  بحث نظارت بر  هستیمنامه مواجه وقف 56 ، بایهقاجار ۀدر دور شابورین وابسته به

رسیم بررسی و مقایسه متن این اسناد به این نتیجه می از .شده است انینامه بوقف یموقوفات در متن اصل

ناظر با  یو بطن یشاوندیرابطه خو .1 طور کلی سه نوع وابستگی با واقف دارند؛به موقوفات بر اظریننکه 

بحث نظارت بر موقوفات در . محلی نیو معتمد نیمعتبر .3، ناظر با واقف یشاوندیخوریغ ۀرابط .2، واقف

 شاوندانیخو ایخود  یبرا ایداشته است و عمدتاً آن را  یو انتخاب واقف بستگ لیبه م شتریب شابورین ۀجامع

چشم واقف دور  زه ااست ک یو فرض انقراض از نکات ینیجانش ریمورد اعتماد خود واگذار کرده است، س

از همان ابتدا  نکهیا ایو  شدیواگذار م یمحلّ ونینظارت به علماء و روحان تیدر نها و معموالً ماندینم

سادات بودند  گرید یمحلّ نیو معتمد نیناظر بر موقوفات بودند. از جمله معتبر یو علماء محل ونیروحان

 .ته اسمفوّض شد شانیها نظارت بر انامهوقف یکه در برخ
 

 .قاجاریه ۀدور موقوفات، نیشابور،نظارت بر  ناظر، وقف، :هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1

 اتیدارد و در آن نام موقوفه و واقف و محل و خصوص تیّاز از وقف تیکه حکا یسند

 .ندیگو «نامهوقف»گردد را  انیب تیّتول ینیجانش ریمصارف آنها و س یرقبات و چگونگ

نگارش  ۀهایی برای نحونامههای مختلف شیوهدر دوره .(3 :اسالم وقف در تاریخچۀ)شهابی، 

برای هر سند ساختار و ارکانی که در آن تألیف شده  اسناد قضایی بر اساس فقه اسالمی

 نامه به شرح ذیل است؛مشخص شده است، ارکان وقف

ق نگاشته .ه 8 ۀاوایل سدحدائق الوثائق که در کیفیت ترکیب قباالت و سجلّات در 

را برای وقف مشخص  صیغهموقوف، و  علیه،ارکان  واقف، موقوف، در باب چهارمشده است 

پانزدهم،  بهارستان، ش: ۀ، نامفخرآباد یگوهر یالوثائق«، مصحح: مصطف قی»حدا ،یخوار) کرده است

مقدمه آنها آمده است های های عقود و خطبهصیغ العقود که انواع صیغه ۀلدر رسا (،94ص 

است  آورده را ذیل سه عنوان واقف، موقوف، و موقوف علیه در باب ششم ارکان وقف

)برای تعریف این اصطالحات  .(161-160:اتیجواد ب مصحح: قاعات،یالعقود و اال غیص ،یزنجانینیقزو)

 و نیز برای داللت دقیق کلمه وقف بر معنای مورد نظر 412 :ی حقوقنولوژیترم ،یلنگرودیجعفربنگرید: 

 (.30فقه:  گاهیو وقف از د عیب یزاده، بررسملکبنگرید: 

 ۀتوان به دو دوره تقسیم کرد. دورقاجار را می ۀساختار نظام تشکیالت اوقاف در دور

دن مند شدوم قانون ۀروحانیون و معتمدین محلّی بود، و دور ۀاول که بیشتر تحت ادار

اوقاف تأسیس شد و این نخستین  وزارت وظایف و 1271موقوفات بود که در سال  ۀادار

د که برای به کنترل درآوردن اوقاف صورت گرفت و تحقّق قطعی آن در بعد هایی بوتالش

 1329جمادی الثانی  19و در متمّم قانون  1328قانون شعبان  6 ۀاز مشروطه در ماد

نظارت  ۀر نحوتاکید نگارنده ب ،(78-65 :رانیموقوفات در ا ینظام نظارت ،یجزیسجاد) بیان شد.

 یهانامهوقف) و پاسخ به این پرسش است:های این دوره نامهبر اساس متن وقفموقوفات 

است. نگارنده در استفاده از  شابوریشهرستان ن هیّریپژوهش وابسته به اداره و امور خ نیمورد استفاده در ا

 .(اداره مذکور ارجاع داده است یگانیها به شماره بانامهوقف

و  ؟چیست (1210ـ1343)قاجاریه  ۀنیشابور در دور ۀهای حوزنامهناظر در وقف جایگاه

 وظایف او کدام است؟

نامه مواجه وقف 56قاجار، با  ۀنامه وابسته به نیشابور در دوروقف 250بررسی در 

 نامه بیانکه در آن صراحتاً  بحث ناظر و نظارت بر موقوفات در متن اصلی وقف شدیم

 قانون در نظارت ۀبه سوال به نظارت و انواع آن، سابق نداختدامه پیش از پرشده است، در ا
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 از قبل تا اسالم از بعد و قبل ایران و اسالم جهان در موقوفات بر نظارت پیشینه شرع، و

 م پرداخت.خواهی قاجاریه ۀدور
 

 و انواع نظارت بر موقوفات تعريف ناظر. 2

گویند که عمل یا اعمال در اصطالح به شخصی  کننده است ودر لغت به معنی نگاهناظر 

شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده و صحّت و سقم آن عمل یا اعمال را  ۀنمایند

 و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد سنجدبه مقیاس معیّنی که معهود است می

 ف هم از جمله صفاتی استامین موقوفه یا امین وق (.706 :حقوق ینولوژیترمی، لنگرودیجعفر)

 (.102-96 :فرهنگ لغات و اصطالحات وقف ،یمحمد) توان قرار داددر غالب این تعریف می

 نظارت اطالعي :الف

باشد و بدین جهت متولی به موقوفه از عائدات و مصارف آن می آگاه شدن بر امور مربوط

شور  او در امور موقوفه باولی الزم نیست که  باید عملیات خود را به اطالع ناظر برساند

ی انجام داده است بر و هرگاه ناظر امری را که متولّ ،مشترک اتخاذ کنندنماید و تصمیم 

تواند آن را اعالم دارد و در صورتی که متولّی نامه بداند، میخالف ترتیب معینه در وقف

درجات متابعت از من ی را وادار بهمراجعه و متولّ حاکم شرعتواند به تسلیم نگردید، ناظر می

اه خسارتی از عمل متولّی متوجه موقوفه یا موقوفه علیه گردیده و هرگ نماید نامهوقف

 .متولّی مسئول آن خواهد بود

 نظارت استصوابي :ب

باشد، بنابراین در صورتی که به موقوفه قبل از انجام آن می اظهار نظر در امور مربوط

در امور موقوفه ی باید قبل از اقدام به هر عملی متولّموقوفه ناظر استصوابی داشته باشد، 

ی آن را انجام خواهد متولّ ،جلب نظر ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر

ی تواند اقدام به امری بنماید. ناظر استصوابی مانند متولّی بدون تصویب ناظر نمیداد و متولّ

رای آن تصمیمات ریک خواهد بود ولی اجتصمیمات با متولّی ش ۀاست و در اخذ کلیّ

 (.215-214 :فقه و حقوق دگاهیوقت از د عیب یبررس، زادهملک) باشدی مینحصراً با متولّم

طور که ملک خود را وقف اختیار تعیین ناظر همانا از اراده واقف ناشی شده و همان

قانون  2، ماده نمایدکند در حین جاری نمودن صیغه وقف اجازه دارد تا ناظر را تعیین می

کند که سازمان اوقاف به موقوفات عامه نظارت یـتصریح م 1313سال اوقاف مصوب 

ولی تا قبل از  (.122-121 :در موقوفات یتحوالت قانونگذار ریوقف و س ،یسامان یاحیر) کندمی

عمدتاً توسط معتبرین و معتمدین محلی و  ،فاتوموقبر نظارت  ،جنبه قانونی پیدا کردن



 169/ 1400، بهار 1شمارة ،  13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

در مواردی هم زمانی که موقوفات فاقد ه است، یا وابستگان مورد اعتماد واقف صورت گرفت

باید برای امر تولیّت ضمّ ی قرار گیرد حاکم شرع میناظر باشد و موقوفه مورد خیانت متولّ

ر چه در مواردی هم در صورتی که اگ(، 131-112 :فرهنگ وقف در اسالم ان،یحجاز) امین نماید.

دیگران در امور مربوط به موقوفه است  متولّی شاکی از دخالتباشد و اظر نداشته موقوفه ن

و حکم  ضهیعر کیو  پنجاه ،ییرضا) ای نصب ناظر بر موقوفه را کرده استاز حاکم شرع تقاض

 .(141ـ140 :موقوفات یامور جار ۀقاجار دربار ۀدور یاز علما یشرع
 

 موقوفات بر نظارت ۀپیشین. 3

 ارت بر موقوفات از نظر فقهاي امامیهقف و نظتعريف و. 1-3

 مسأله نظارت در فقه، از آغاز مورد توجه بوده  و آراء مختلفی در باره آن مطرح شده است.

یعنی نگه داشتن اصل  ،فرماید: الوقف تحبیس االصل و تسبیلمی( م460) شیخ طوسی

آزادی، واضح حبس به معنی سلب  ۀملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماد

شود و تسبیل در راه خدا ه با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته میاست ک

اگر نظارت بر وقف به اطالق ایشان درباره نظارت در وقف می گوید:  .آزاد گذاردن است

 :ده و معین نباشد دو نظر وجود داردواگذار ش

الک خارج شده و در ملک خداوند ملک زیرا مال از م ،نظارت از آن حاکم است الف: حقّ

 وارد شده است

 نظارت از آن موقوف علیهم است، چون مال به ملکیّت آنها انتقال یافته است ب: حقّ

 .(43ـ34 :وقف یبررسی، جنات)

آن حبس اصل و رها کردن منفعت  ۀعقدی است که ثمر م(767) وقف از نظر محقق حلی

 :وقف سه نظر مطرح استرد نظارت بر اند که در مواعالم داشته است. ایشان

زیرا تا زمانی که این حق را برای دیگران قرار نداده باشد  ،برای واقف استالف: حق نظارت 

برای او باقی خواهد ماند. این نظر را با حتمال بیان کرده است: محدود بودن موقوف علیهم، 

 استوالیت وقف از آن ایشان است و در غیر این صورت از آن حاکم 

 .عت موقوفه متعلق به آنان استب: این حق متعلق به موقوف علیهم است زیرا منف

 (3/245 :االسالم عیشرا ،یمحقق حل) ج: حق نظارت برای حاکم است

در شرح لعمه بیان داشته است که در وقف عام حق نظارت از آن  م(965) شهید ثانی

که چنان (3/177 :شرح لمعه ،یانث دیشه) حاکم است و در وقف خاص با موقوف علیهم است

  :المسائل اضیر یی،طباطبا) انددانسته نظارت را بر فرض مسئله با موقوف علیهم حقّ برخی هم،
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نظارت در وقف عام و خاص را با حاکم دانسته اند مگر  مرحوم سید کاظم یزدی حقّ (/193

استفاده عابرین نیازی در برخی موقوفات مانند وقف درخت و چاه آب و نظایر این که برای 

و برای برخی دیدگاه های دیگر بنگرید: امام  ؛2/277 :یالوثق هعرو) به اذن حاکم یا غیر حاکم نیست

 (.2/75 :لهیالوس ریتحر خمینی،
 اوقاف و ناظر وقف . 2-3

 جهان اسالم. 1-2-3

است در فقه اسالمی وقف جایگاه جدی و قابل توجهی داشته و تحت نظارت آیاتی از قرآن 

، 20المزمل ،92ران آل عم)ش جدی در آخرت وعده داده شده است که برای امور خیر، پادا

اوقاف  ۀخچیتار، سپنتا) تأکید مجدد بر این امر کرده است نیز)ع( اطهار  ۀروایات ائم (77البقره، 

 (الف مقدمه :ناصفها

تشکیالت  امور موقوفات ۀشد که برای ادار وقف و گسترش آن، موجبتوجه مردم به 

شد و و یا متولیان اداره میتوسط خود واقفان  به وجود آید. در اوایل موقوفات منظمی

ها و تطور حیات اجتماعی در وقف نداشتند، ولی کثرت موقوفه ۀها دخالتی در اداردولت

ابتدا قضات بر های اوقاف را الزامی کرد. در ها و تأسیس ادارهدولت جوامع اسالمی، دخالت

کشاندند و در صورت تقصیر و متولیان را به محاسبه و محاکمه می نظات داشتند اتموقوف

ی، سامانیاحیر) کردندان را منع، و احیاناً تأدیب میو یا تهاون در نگهداری اعیان وقف، آن

 .(24 :در موقوفات یقانونگذار تحوالت ریو س وقف

به روزگار هشام بن ( بن نمر)توبۀ قاضی مصر  مورد نظارت بر وقف، مربوط به نخستین

که اوقافی را که در تصرّف صاحبان اوصیای آنان است ه.ق(  105-125)عبدالملک مروان 

و  الوالۀی، کند) تا از منحرف شدن جلوگیری کند قرار داشت را تحت تصرف خویش گرفت

 .(346 :کتاب القضاۀ، محقق: گست، روفن

 ۀروقوفه شکل گرفت و ادار امال منظارت ب ۀمنصب دیوانی با وظیف قرون بعد، در

بسترساز توسعه  وقف فر،یمیسل) شدبود که »صدرالوقف« نامیده می سیموقوفات در اختیار ک

 (.2/113: یاسالم

هم فرمانی با مضمون نظارت بر اوقاف برای ق( ه. 363-381)از زمان طائع عباسی 

صبح )وده آمده است آن ابواسحاق صابی ب ۀابواحمد حسین بن موسی علوی که نگارند

 .(37-33 ،»فرمان نظارت بر اوقاف« ،یاستادول و ترجمه همان در: ؛254-247 :10جزء  ،یاالعش
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گردد. این عنوان پیش از اسالم بین همه تاریخچه وقف به پیش از ظهور اسالم باز می

ها، اسقفها، زندگی ها، آتشکدهها، صومعهمعبد ۀادیان در غرب و شرق متداول بوده و ادار

و  انییروستا یاقتصاد یزندگ خیتار، پورانصاف) موبدان، و کاهنان از منافع موقوفات بوده است

 .(2/265 :رانیدر ا اوقافی، شهاب ، و بنگرید:1/33: ... رانیا یطبقات اجتماع

ا صرف دادوهش و در مذهب زرتشتی هر کس وظیفه دارد یک دهم درآمد خود ر

مستمندان کند. همچنین بسیاری از افراد نیکوکار زرتشتی قبل از مرگ خیرات و کمک به 

از قبیل: زمین، باغ، آب و خانه وقف مراسم گهنبار و  تمام یا قسمتی از دارایی خود را

 ریو س وقفی، سامانیاحیر) کنندکیشان خود میخیرات و دادوهش و کمک به فقرا و هم

ساسانی بیان  ورۀحمزه اصفهانی هم موردی از وقف در د .(13: در موقوفات یگذارقانون تحوالت

باره پژوهشهای مستقلی هم این در. (51 :و شاهان، مترجم: جعفر شعار امبرانیپ خیتار)کرده است 

 در دست است.

ترین شئ وقفی که در مشهد وقف شده و وقفیتش مسلم است یک تکه از یک قدیمی

هجری کسی آن را وقف کرده بود و پشتش  371کالم به سال  ۀزمینبی است در کتاب عر

های دیگر الی دیوار پیدا شد که در همراه کتاباین نوشته هم بیتی در لعن نوشته است. 

هایی را مخفی کرده بودند، چهل سال پیش موقع تعمیر کردن ها کتابازبک ۀزمان حمل

 .(71-64 :خیارتباط وقف و تار)افشار،  را یافتندها و کاغذها کتاب دیوار را که برداشتند این

موقوفاتی از عبداهلل بن طاهر در نیشابور به مصرف توسعه مدارس و طاهریان،  ۀاز دور

اطالعات . (102ـ101: رانیمردم ا خیتار، کوبنیزر) رسیدبرد اهداف زراعی میشعلوم و پی

دوم قرن چهارم تشکیالت اداری به  ۀنمی یان درسامان ۀدر دورباره نداریم. بیشتری در این

 کردبه وجود آمد که به کار مساجد و اراضی و موقوفات رسیدگی می «دیوان اوقاف»نام  
 (31 :یرضو مدرس: مصحح، بخارا خیتار، ینرشخ)

ترین منبع درآمد در این روزگار زمین کشاورزی بوده است و مهم از طرفی چون

، بهروان) ای برخوردار بوده استژهداده لذا موقوفات از اهمیت ویمی موقوفه را تشکیلرقبات، 

 هینظام مدارسی، کسائ، برای وقف برای مدرسه در آن دوره بنگرید: 107-79 :رانیا یاسالم ۀوقف در جامع

 .(75 :آن یو اجتماع یعلم راتیو تأث

به امور وقف مراکز دولتی برای رسیدگی با این حساب در زمان سامانیان و آل بویه 

ای موجود بود که از جوامع بزرگ، کتابخانه در هر یک ست. در این دورهوجود داشته ا

 و مخصوصاً پادشاهان را به جمع کتب و تشکیل آمد،کتاب آنها از راه وقف به دست می
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غیره خلفا و پادشاهان های بزرگ ولع شدید بود. چنانچه در بغداد، ری، بخارا و کتابخانه

زمانی  ۀ. بسیاری از این موقوفات طی یک دورهای عظیم داشتندکتابخانه امانیبویی و س

 .(260 :رانیدر ا اتیادب خیتار، صفابنگرید: ) رفتاز بین می

نظارت کلّی بر  حکومت بر امور موقوفات وجود دارد،اما شواهدی هم نیز از نظارت 

قاضی الممالک  ۀر عهداهراً بواسطه ظوزیر یا رئیس دیوان اعالء بود اما نظارت بی ۀعهد

نامه اگر نامش در وقف رود متولّی موقوفه یا موقوفات بزرگ را حتّیبوده است. گمان می

کرد. این متولی معموال از قضات ذکر شده بود دولت منصوب و حکم انتصاب او را صادر می

ان یابت دیوتولیّت ن» توان بهبه عنوان نمونه می بی بود.قات مذهیا یکی از اعضای طب

 .(52 :ینیالکتبه، مصحح: قزو هعتب ع،یبد نیالدمنتجب) اشاره کرد «اوقاف گرگان

میزان نظارت دیوان اوقاف الممالک بر موقوفات مخصوصاً با توجه به اوقاف محلّی 

طور معمول از طرف قاضی القضات محلّی بهها متفاوت بود. ظاهراً قاضیوهروشن نیست، شی

شد و تصدّی اوقاف را بر عهده داشت اما نظارت کلّی اوقاف محلی الممالک منصوب می

تون، وقف بلم) شودمانند بسیاری دیگر از امور مدیرتی به حکام محلّی یا مقطع تفویض می

 .(24-21 :الکتبه هعتبنیز بنگرید:  81 :یینمااحمد مترجم:  ران،یدر ا

ارسالن و ملکشاه سلجوقی است آلب های خواجه نظام الملک وزیرهعالوه بر این نظامی

ای برای نگهداری از ژههای ویفرمان که دارای اهمیّت بسیار زیادی است. برخی سالطین

دهد که اند شواهدی که از دیوان مراسالت سنجر است نشان میمدارس صادر کرده این

موقوفات نظارت داشته است و سعی در انتخاب متولیان امین  حکومت مرکزی بر امور

نیشابور و نظارت در  ۀتوان به فرمان تدریس نظامیشته است که به عنوان مثال میدا

ترین مدارس جهان و عزیزترین بقاع مشهور که نظامیه ۀ».... مدرس موقوفات آن اشاره کرد.

تدریس که اشرف المناصب است بوی ارزانی الدین سپردن و منصب علم است بمحی ۀطلب

 ۀه و اوقاف و ترتیب هرچه بدان مضافست و منسوب در عهدداشتن و مصالح فقهاء و مدرس

 .(8 :الکتبه هعتب) علم و عفت و دیانت او کردن...«

با اهیان شرایط حاکم بر اوقاف احتماالً شباهت بسیاری مشدر دوران حکومت خوارز

داشت. در منشوری که به نام قاضی القضات خلف الملکی شرایط حاکم در زمان سلجوقیان 

مساجد و مدارسی  و بر امالک وقفی که در تصرف معتمدان او بود و تولیّت اوقافتصدّی ا

شد تمدید شد و به درخواست او حسابدار دیوان که زیر نظر قاضیان پیش از او اداره می

های اوقاف بود برکنار شد و تمام امور مربوط به مدیریت حساب به که مسئول رسیدگی
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دسترس کسانی که ممکن بود آن را حیف و میل کنند به اوقاف، توسعه و نگهداری آن از 

 .(89-86 ؛54-51:اریالترسّل، مصحح: بهمن یالتوسّل ال) .او تفویض شد

شد. شکی نیست که با هجوم مغوالن به ایران بسیاری از موقوفات تصاحب و ویران 

 ب کردند.پرست مقدار بسیاری از اموال وقف را فاتحان تصاحدر عهد نخستین ایلخانان بت

دار همه امور در دستگاه هوالکو اگرچه در مقابل خواجه نصیرالدین توسی مشاور و سررشته

و جانشین وی آباقا خان مسئولیت ریاست و نظارت بر کل موقوفات قلمرو وسیع آنان را 

، مهیغن) ها و تأمین زندگی متولیان کوشش فراوان کردعهده گرفت و برای ترمیم ویرانیبر

 .(213 :ی: کسائمترجمی، بزرگ اسالم یهااهنشگدا خیتار

در دوران ایلخانان مسلمان، از غازان خان به بعد بسیاری از اراضی جز امالک موقوفه 

تصرّف متغلبان ـ یعنی غاصبان، متجاوزان گشت ولی اموال وقفی زیادی نیز کماکان در 

. (870 :رانیا یاجتماع خیتار ،یراوند) که از بزرگان چادرنشین مغول و ترک بودند ـ باقی ماند

اند. این صاحب مشغول کار بوده در این دوره برای امور مالی گروهی به عنوان مستوفی

دهد، موظف بودند چندین دفتر طور که عالء تبریزی و عبداهلل گزارش میمنصبان، همان

های مخصوص برای . قسمتتنظیم کنند، اما جزئیات تنظیم این دفاتر معلوم نیست

رسیدگی به امور اقطاعات و بازرگانان و امور اوقاف وجود داشته است. پرداخت مواجب و 

 مانروایان مسلمان موجود بوده استداری فرتنها در دوران زمام بدیهی است که بخش اخیر

از  یکی .(279 :رآفتابیترجمه: م ان،یلخانیا ۀ: حکومت و فرهنگ دوررانیمغول در ا خیتار، اشپولر)

اهلل تأسیس شد. وی وزیر غازان خان الدین فضلوقوفات قرن هفتم توسط رشیدن متریمهم

ای را بنا نهاد که رَبع رشیدی نامیده مّد خدابنده بود که مسجد و مدرسهو سلطان مح

های نامهاز جمله وقف، (70 :یدیرَبع رش یو آموزش یروش ادار یبررسی، بروشکبنگرید: ) شدمی

 :توان از نظر مبحث نظارت به آن پرداختباقی مانده است و می دیگری که از این دوره

نامه ناظر وقف هجری است. این 703رمضان  15سه دیه کاشان به تاریخ  ۀناموقف. 1

 (4 مارۀش ن،یزم رانیکاشان، فرهنگ ا هیسه د ۀناموقف)افشار،  و نظارت ندارد

نامه ناظر و نظارت وقف هجری است این 704نمک به تاریخ رمضان ده ۀناموقف. 2

 (4 مارۀش ن،یزم رانینمک، فرهنگ اده ۀناموقف ،یاردکان) ندارد

هجری است. ناظر و نظارت آن با قاضی  747جامع الخیرات به تاریخ  ۀناموقف. 3

 مارۀش ن،یزم رانیفرهنگ ا ،راتیجامع الخ ۀناموقفپژوه، دانش ،افشار) القضات و نقیب النقباء است

9). 
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قویونلو در تبریز شاه قراقویونو و دشمن او اوزون حسن آقتوسط جهانتی هم موقوفا

اواخر قرن نهم هجری به وجود آمد که موقوفه منصوب به جهان شاه در تبریز و اوزون 

منتشر شده است )مرکز اسناد فرایبورگ( در گزارشی که از اسناد وقف حسن در شیراز است. 

... »علی قراقویونلو آمده است. نصوب به فرمان حسنم 873شوال  27در سندی به تاریخ 

ممالک نبوده  ۀن قریه و بساتین مزبوره از مفروضات قدیم است و هرگز داخل حوزکه چو

حده که در باب معافیت و مسلمیت آن قلمی آن را به قانون مستمره به موجب نشان علی

ظّار و عامالن و مشرفان شده، مستمر دانند و همچنین حضرات عالیات، صدور، قضات و ن

مقدسه ندارد طلب  ۀمصرفی معیّن غیر تدریس آن روضو متصدیان از متولی آن چوم 

محاسبه ننمایند و مشرف بر آن نگمارند و به هیچ نوع از انواع تناقص و مطالبات پیرامون 

، نیزم رانیا فرهنگ  ونلو،یاز ترکمانان قراقو یانامهوقفیی، طباطبایمدرس) «این خیر جاری نگردد

 .(265-245 :20 ۀشمار

امر وقف اشاره  تیموری که منسوب به اوست مکرراً بهنام تزوکات  تیمور در اثری به

رواج دین مبین چنین کردم که یکی از سادات ذی قدر را به صدارت ]برای[ کرده است. » 

 تزوکات ،یبتترینیحس) «اوقاف نماید ومتولیان تعیین کنداهل اسالم مقررّ کردم که ضبط 

 ن موقوفات برایـخ و اکابر دیـموقوفات برای مشایو ازجمله موارد دیگر  (176:یموریت

ترین مقامات مقام صدر در  این دوره از عالی .(357 :)تزوکات تیموری خوانی اشاره کردروضه

مرکزی آن »  ۀکه در دست آنان قرار داشت، که به اداررامالک متب ۀروحانی بود و ادار

نظارت بر  ۀن دوره شیخ االسالم وظیفشد. در نظام تشکیالتی ایته میان الصّداره« گفدیو

 یوانید التیدر تشک یپژوهش، بوسه) یان امور موقوفات را برعهده داشتقاضیان والیات و متول

 ۀوقف در دور .(187-186 :مترجم: وهرام ،یو صفو ونلویو قراقو نلویقواسناد دوران آق یبر مبنا یاسالم

 ۀنامبه وقف توانادامه داشت که برای نمونه میجانشینان تیمور و خاندان تیموری هم 

نامه آمده است وقف شاد اشاره کرد. به صورت بررسی موردی نظارت در اینمسجد گوهر

صدور عظام و وزرای کفایت انجام مدخل ننمایند و رسم الصداره و رسم الکفایه و حقّ »

لوجوه من القلیل و الکثیر در ابطانه نگیرند ... و به هیچ وجه من االتولیّه و محصالنه و ض

 .(14ـ11: نامه از خراسانوقف ستیب، نژادیانزاب) اوقاف مذکور مداخله ننمایند«

شاهرخ تیموری امور موقوفات را برعهده داشت. جریان  ۀاگر چه مقام صدر در دور

توان به موقوفات نماند و می وقف کردن به صورت خاص فقط در خاندان تیموری باقی

 بیحب،ریمخواند) مورد گزارش شده است 307شیر نوایی هم اشاره کرد که تعداد امیر علی

تیموری ادامه داشت و در مناطقی  ۀافزون در امر وقف در دورپیشرفت روز (3/693: ریالس
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ان به منتهای صفویه موقوفات در ایر ۀمانند خراسان، عراق و فارس و پس از ایشان در دور

دوره  آستان قدس از این ۀوسعت خود رسید. و قسمتی مهمی از امالک وسیع موقوف ۀدرج

 (.6 :وقف دراسالم ۀخچیتاری، شهاب) باقی مانده است

 ۀصفویّه بسیار از امالک خود را وقف مقاصد خیریّه به خصوص وقف بقاع متبرک اصوالً

خواهرش در قم کردند. بعضی از این امالک  و)ع( امام رضا  ۀشیعه و از همه باالتر آستان

وقفی موقوفاتی بودند که به خاندان صفویه پیش از آن که به سلطنت برسد تعلّق داشت. 

امالک موقوفه  ۀدیگری به عد ۀعباس اول بیش از هر دور شاید بتوان گفت در زمان شاه

 (.232 :یریمترجم: ام ران،یمالک و زارع در ا، لمبتون) اضافه شد

ت  بر موقوفات در عهد صفویه مورد اهتمام زمام داران بوده است. صدر در عصر ارنظ

داشته، طور طبیعی حکم مرجع تقلید رسمی شهر آغازین خود به عنوان فقیهی که به

مطرح بوده است اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی و به خصوص رسیدگی 

 او در حد یک مقام رسمی درباری تنزل یافتبه امور موقوفات و قضا ارزش اجتماعی 

بخش  ۀصدر ادار ۀترین وظیفمهم .(145ـ120 :هیصفو ۀعلماء در دور یادار مشاغل، انیجعفر)

موقوفات و نظارت بر امر قضا است. در بخش موقوفات مسئولیت اصلی از آن صدر بوده و 

مساجد و مدارس و  ۀاربه لحاظ اهمیّت وقف و اینکه موقوفات منبع درآمد مهمی برای اد

های دیگری را نیز برای صدر به همراه تدیگر بقاع متبرکه بوده است خود به خود مسئولی

های بحث وقف از تفاوت. (201 :استیس ن،یدر عرصه فرهنگ، د هیصفو، انیفرجعبنگرید: ) داشت

انجام ه است که اقداماتی برای ضبط موقوفات در دیوان توسط نادرشا افشاریه این ۀدر دور

ها در امور دولت و اینگونه موقوفات که همیشه در طول تاریخ موجب کاهش هزینه شد

هایی تالش( شاه)علیجانشینان نادر  ۀمذهبی، اجتماعی، و آموزشی بوده است. البته در دور

ارد شده بود، انجام شد. در جهت جبران مظالمی که توسط فرامین نادرشاه بر موقوفات و

 ریتأثی، کاشان یسوزنچ)د شاه اشاره کرتوان به طومار علین دوره میسناد این اتریو از مهم

 (98-80 :یرشد موقوفات آستان قدس رضو ایافشار بر کاهش  شاهینادرشاه و عل یوقف یهااستیس

خان زند هم قدمهایی برای رونق بخشیدن به موقوفات برداشت، و وزیری » باالنفراد کریم

 ۀنقش عالمان دردور ران،یو دولت در ا نید، الگار) اوقاف تعین نمودحیای و االستقالل« جهت ا

 . (64 :قاجار

 قاجاريه ةاوقاف و ناظر وقف در دور. 3-2-3

ک سپهساالر، ضمن ی ۀفته بود. در دور، همچنان در هم آشیهقاجار ۀوضع اوقاف در دور

یوسته، چه به تحقیق پهایی شده و آنگوهای اصالحی در راه بهبود اوقاف، گفترشته قدم
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ی، سامانیاحیر) شودم شده و در آن بیع و شراء میامالک موقوفه اغلب جزو امالک مرد

 .(33 :در موقوفات یگذارتحوالت قانون ریو س وقف

 ۀدو دوره تقسیم کرد. دور توان بهرا می یهقاجار ۀساختار نظام تشکیالت اوقاف در دور

مند شدن دوم قانون ۀمحلّی بود، و دورو معتمدین روحانیون  ۀاول که بیشتر تحت ادار

وزارت وظایف و اوقاف تأسیس شد و این نخستین  1271موقوفات بود که در سال  ۀادار

شدن این حرکت  ترجدی هایی بود که برای به کنترل درآوردن اوقاف صورت گرفتتالش

اند چه در ایران اعالم کرد که تمام کسانی که متولّی اوقاف ۀعلیّ ۀروزنام 1279را در سال 

هایشان را که به حسابزدیک به پایتخت و چه در نواحی دور از آن باید صورتمناطق ن

وظایف و اوقاف ارسال دارند. هرکس از انجام این تأیید مجتهدی رسیده است به وزارت 

لی با این همه تحقّق قطعی آن در بعد و کند از مقام خود برکنار خواهد شدکار خودداری 

 1329جمادی الثانی  19ون و در متمّم قان 1328قانون شعبان  6 ۀاز مشروطه در ماد

 .(95ـ77 :ییمترجم: احمد نما ران«،یلمتون »وقف در ا؛ 1279رجب  17، 535شمـ ) بیان شد

صراحت  بههایی است که در آن نامهبر بررسی متن اصلی وقف هش تأکیدودر این پژ

قاجار  ۀنامه دوروقف 250سخن گفته است. پس از بررسی  در مورد نظارت بر موقوفات

 ،نامهوقفاز بین این تعداد  اوقاف و امور خیریّه شهرستان نیشابور، نگارنده ۀوابسته به ادار

در  نظارت ،نامهر وقفـن مندرج در هـافت و بر اساس متـیر ـرای ناظدا را مورد 56

بندی کرده و مورد ارزیابی قرار طور کلّی در سه نوع دستهبه را ای مورد پژوهشهنامهوقف

 شود.داده است که در ادامه به معرفی هر نوع و توضیحات و جزئیات آن پرداخته می

های مورد پژوهش توجه به سیر جانشینی نظارت نامهتوجه و مهم در وقفاز نکات قابل

ها نامهذکر آن را  در متن وقف است که عموماً هالنظار ین حقّو فرض انقراض ناظر و همچن

متن مربوط نظارت هر بخش، تعداد معدودی  ۀنمون ۀ. لذا نگارنده ضمن ارائشاهد هستیم

: 1 ۀجدول پیوست شمارهای مورد پژوهش را در قالب نامهصورت کلّی وقفدر پایان 
 آورده است.ساختار محتوای نظارت بر موقوفات 

 ناظر با واقفخويشاوندي و بطني  ۀطراب. 4-2-3

شود که با واقف نسبت های میمربوط به نظارت نامهوقف 36 ،مورد 56در مجموع از بین 

 ؛خویشاوندی داردمستقیم و 

، غ 5ط  ،14ش ، 9، ش 32س اسناد ) خود واقف استاز موقوفات با نظارت تعدادی  الف:

 (508، م 1
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، ح 14، ج 13، ج 28اسناد الف ) برادر واقف است ۀدبر موقوفات بر عهنظارت ب: برخی از 

 (532، م 14، ع 51، ع 5، ق 1/81

سهم  یشترینکه ب باشدمیفرزندان واقف  ارت بهتفویض نظ ج: نوع سوم از این بخش

در بر مورد فرزندان مونث واقف را  چهار کهرا در این بخش به خود اختصاص داده است 

اسناد ح ) ن مذکر استفرزندا مربوط به مورد 10و  (87، م 56، م 12 ، غ238اسناد ح ) میگیرد

 (433، م 222، م 153، م 85، م 73، م 14، م 13 ، م210، ع 4، ع 14، ص69

است که شامل  خویشاوندی متنوع و پراکندهنوع دیگری از این بخش تحت عنوان د: 

ارد« در مو ریسامتنوع از عنوان » یشاوندیخو یهانظارت ینگارنده برا هفت مورد است.

 .(95، م5/1،  ق 3، غ 47، ع 37، ع 27، ز 46 اسناد خ) نمودار استفاده کرده است

 :آمده است )نمونه نظارت واقف( 32نامه س در وقف
و نظارت  خیر الحاج حاجی محمّدحسن صومعگی مفوض کرد به»... و تولیّت یک ربع را واقفه واگذار و 

 هپناه گزل خانم صبیّبعد از فوت متولّی تولیّت متعلّق است به عصمت مادام الحیات با خود واقفه است و

واقفه و بعد به اکبر ذکور اوالد آن نسالً بعد نسل و هرگاه اوالد ذکور نباشد متعلّق است به اکبر اوالد اناث 

لیّت متعلّق است و بعد از آن به اوالد ذکور از اناث و هرگاه اوالد متولّی ذکوراً کان ام اناثاً منقرض شود تو

ه گزل خانم باشد با صبیّه دیگر واقفه است که مسمّات صومعه و نظارت در متولّی ثانی ک ۀبه اصلح عالم قری

وقف جاری شد و ملک به تصرّف وقف داده شده  ۀاست به لیال خانم نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن. و صیغ

 «. ی هم تصرّف شرعی نمود...و متولّ

 :ده استآم نظارت برادر واقف( نه)نمو 1/81 نامه حدر وقف
منافع ملک مزبور را بعد از وضع مالیات دیوانی و چاه جویی و الی روبی و مخارج زراعتی که همه ساله ...»

داری خامس آل عبا علیه السّالم کیف شاء درمصرف تعزیّه رهو نیم عشر حقّ النّظا هو یک عشر حقّ التّولیّ

کور او  بطناً بعد بطن و د. و تولیّت مادام العمر به خود واقف و بعد به اوالد ارشد ذواراد صرف و خرج نمای

عقباً بعد عقب مفوّض خواهد بود که همه ساله به شرایط وقف عمل نمایند و منافع را به موقوف علیه 

ع او صرف برساند و نظارت مراتب مسطوره مفوّض نمود به اخوی خود توفیق آثار کربالیی حسن که به اطّال

 د ذکور ناظر مزبور که به شرایط مزبور عمل نماید...«و خرج وقف شود و بعد نظارت مفوّض است به اکبر اوال

 : آمده است )نمونه نظارت فرزند پسر واقف( 13 نامه مدر وقف
اد مفوّض به خود واقف و بعد از آن به اکبر و ارشد اوالد ذکور خود آقا محمّد جو ولیت مادام الحیاتتو ...»

نمود و نظارت مراتب مسطوره به عالی حضرت ملّا محمّد رضا ولد دیگر او مفوّض خواهد بود که بطناً بعد 

د بود که بتواند بطن و عقباً بعد عقب ما توالدوا و تناسلوا تولیت و نظارت به اکبر و اصلح اوالد ذکور خواه

گاه اوالد ذکور منقرض شد تولیت و نظارت به اوالد آبادی وقف برآید و به موقوف علیه برساند و هر ۀاز عهد

اناث خواهد بود و در صورت انقراض ایشان تولیت و نظارت به اقربا و ذواالرحام  که اقرب به ارث می باشند 

 «. نشابور... ۀلدمفوّض خواهد بود بعد از ایشان به اعلم علمای ب
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  :آمده است )نمونه نظارت دختر واقف( 87نامه مدر وقف
و حقّ  هو یک خمس حقّ التولیّ هاین امالک را بعد از وضع مالیات و عوارض دیوانی و چاه جویی قنوا...»

داری خامس آل عبا و نور ما بقی دیگر را آنچه از منافع عین موقوفه باقی بماند در مصرف تعزیّه هالنّظار

ند  واقف را به دعای خیری یادآوری فاطمه زهرا در ماه محرم و صفر و ماه مبارک رمضان مصروف دار ۀدید

اش عزّت آثار آقا محمدحسن زاده با خود واقف و بعد از ایشان تولیّت با همشیره هنمایند و تولیت مادام الحیوا

واقف عصمت پناه شهربانو خانم است ما توالدوا و تناسلوا و تعاقبوا نسالً بعد نسل و بطناً  هو نظارت با صبیّ

 .االناث و االکبر علی االصغر...« ر علیبعد بطن مقدم الذکو

 : آمده است خویشاوندی متنوع()نمونه نظارت  37 نامه عدر وقف
ر اوالد ذکور مسمات ت با اکبفوت مسمات تولیّ مزبور، حاجی جعفر است. و بعد هت با شوهر مسماو نظار...»

بعد از انقراض اوالد ذکور  ت است وبعد بطن و نظارت ایضاً بعد فوت ناظر با اوالد مسما اًمزبورهاست بطن

ناظر  ولی وی و ناظر خواهد بود و هرگاه اوالد اناث هم منقرض باشد متاناث مسمات مزبوره متولّ اکبر اوالد

 ..«آخری هرکس را که صالح بداند متولی و ناظر قرار بدهد.

 :آمده استارت خویشاوندی متنوع( )نمونه نظ 27نامه ز در وقف
ن با کربالئی رحمن و حسن ولدان عمّ واقف است که باید باستحضاری و نظارت ایشان صرف ...و نظارت آ»

ایشان با اوالد متولّی و ناظرین است بر تقدیر صالحیت و تقوی و بر و خرج نماید و تولیّت و نظارت بعد از 

و ]بود؟[ لیا خواهد خرو ع ۀتقدیر عدم صالحیت هر یک از تولیّت و نظارت با اعلم و اورع و اتقای اهل قری

 ...«اورع و اتقای اهل قریه خواهد بودبر تقدیر انقراض اوالد ایضاً با اعلم و 
 

 
 نمودار تفکیک درصدي نسبت ناظر با واقف در رابطه خويشاوندي و بطني                          

 

 خويشاوندي ناظر با واقفغیر ۀرابط. 5-2-3

م مورد به صورت مستقیهشت نظارت نظر نگارنده است  بندی که مددر این نوع از تقسیم

ـ 12 ، ک42، ز 12، ص5/1، ر19، س 67اسناد ح ) به عالمان محلّی مفوّض شده است عالوه  .(9، ه
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ری نظارت به ایشان اشاره نامه به واگذاوقفدر سه  نظارت سادات هستیم که دبر این شاه

 .(7 ، غ1/2 ، ع2 اسناد ب)  شده است

 است:  گونه بیان شدهاین و روحانیون( )نمونه نظارت علما 12 ثال در سند صبه عنوان م
 هعاید شود بعد از وضع مخارجات الزمه و تنقی]مجاری آب[ چه همه ساله از حاصل و عایدات ومنافع ...آن»

انی و به خوصبرنجان، روضه هبالمناصفه در قلع هو حقّ النّظاره قنات و منال دیوانی و یک عشر حقّ التّولیّ

علی، ولد ارجمند آقا عبّاس علیه مصروف دارد و تولیّت ملک مزبور مفوّض است به عالی قدرمصرف موقوف

محمّد، ولد مرحوم کربالیی صفر علی بطناً حضرت آخوند ملّا گلو نظارت مفوّض به عالیکربالیی حسن 

ناسلوا با تقدّم ذکور بر اناث و اکبر بر غیر بعد بطن و نسالً بعد نسل با اخالف و اعقاب هر یک ما توالدوا و ت

یک از طبقتین به اعلم علمای محل صبرنجان و توابع است که الی یک  اکبر و انقراض اوالد بالمرّه از هر

 «.فرسخی سکنی داشته باشد... 

  :اینگونه آمده است 42در سند ز
و  هیوانی آن و وضع یک عشر حقّ التولیّ»همه ساله، منافع پنج استار ملک موقوفه را بعد از وضع مالیات د

 ]گون[داری خامس آل عبا گلپائین رخ در مصرف تعزیّه ۀبخش جلگشاه ۀدر مزرع هنیم عشر حقّ النّظار

 ۀکفن صحرای کربال  ـ ارواح العالمین له الفداـ صرف و خرج نماید و مسمات مزبوره تولیّت ملک موقوف

عد از فوت خود به زوج مزبور سابق الذکر خود قرار داد و بعد از فوت زوج مزبوره را مادام الحیات با خود و ب

به محمّدرحیم ولد ذکور او نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن و نظارت ملک مزبور را به ملّا محمّد اسمعیل 

ناً بعد بطن ه اوالد ذکور او نسالً بعد نسل و بطفرزند جناب آخوند ملّا محمّدتقی قرار داد و بعد از فوت او ب

»... 

های آن به سبک و سیاق ق به سادات است نمونههایی که نظارت آن متعلّنامهاما در وقف

 :آمده است  1/2است، در سند ع  بیان شدهنامه ذیل در متن وقف
 هو حقّ النّظار هقنوات و مخارج دیوانی و یک عشر حقّ التّولیّ هبه طریق مزبور که بعد از مخارج الزم...»

و نظارت از سهم امام و زکات و ردّ مظالم و داری نماید بقی را در هر جا که متولّی خواسته باشد تعزیّهما

محمِدعلی قرار دهد گوی ولد مرحوم میرالسّادات آقا سیّد محمّد مسئله هوقف را با جناب مستطاب سالل

جناب مزبور رسید به صالح لیبعد از صالح دید ایشان به مصرف برساند و اگر خدای نخواسته فوت عاکه 

 دید ولد ارجمند ایشان آقا سیّد حسن باشد...«

 :آمده است 7نامه غ ز متن وقفدر بخشی ا
و السادات  و نظارت وقف مزبور را مادام الحیات مفوّض نمود به عالی جناب مرتضوی انتساب اشرف الحاج...»

السّادات الجلیل  هاب فضائل مأب ، ساللحاجی سید یوسف روضه خوان نیشابوری خلف الصّدق عالی جن

القنات و  هر که در جمیع طبقات مذکورات بعد از وضع منال دیوانی نفقآقا سید اسمعیل پیش نماز مقرّ

مصالح االمالک را بر جمیع مخارج مقدّم  دارند وحفظ رقبهء وقف را الزم لوازم بشمارند و عالوه از یک 

وقف ننمایند مگر مادام الحیاتِ ناظر نیم عشر حقّ النّظاره و در روضه  عشر حقّ التّولیه مداخله در منافع

  خالف شرعی واقع نشود و کسی متأذّی نشود...«خوانی کمال سعی و اهتمام را منظور دارند که العیاذ باهلل



 يهقاجار ةدور در بر موقوفات نیشابور ترابررسي وضعیت نظ /180

 در بین اسناد مورد پژوهش مواردی هم وجود دارد که در حال حاضر جایگاه ناظر

نامه برای با واقف بر اساس متن وقف)صلبی و خویشاوندی( ابطه آن و ر )روحانی یا سادات(

، 134، م 117، م 38، ش 25ر ، 24، غ 7، س 4اسناد س  ) بودنتشخیص و شناسایی نگارنده قابل 

معتبرین و معتمدین عنوان از این تعداد تحت  در پژوهش حاضر لذا .( 530، م 505، م 196م 

هایی از متن مربوط به تفویض نمونه به عنوان مثالو  .کنیمقابل شناسایی یاد میغیر

 : کهطور بیان شده است این 530د م در سن کنیم.نظارت به ایشان را ارائه می
و جناب خیرالحاج حاج حسن خان را امین قرار داد که ابراهیم هر چه خرج کند باید به دستیاری  » ...

خان بعد از وضع عاشورا و اربعین در قلعه نشد حاجی حسنحاجی مزبور خرج صرف کند یا ابراهیم در ایّام 

 د خرج نماید...«باشو غیره باشد محصول ملک را در هرچه صالح  هاشیاء فوق که حقّ التولیّ

 :اینگونه امده است 134سند م  در
ناظرش آثار کربالیی ابراهیم و اصغر بن توفیقآثار علیقرار داد، و عزّت]را[ »که متولّی شرعی، خودش 

جناب آخوند ملّا خوانش را جناب آخوند ملّا علی بن عالیقدر، نوروز علی بن ساالر رضا را و روضهعالی

نسالً بعد نسل اوالد ذکورایشان را مگر این که نسل منقطع شود که متولّی مذکور و ناظر مزبور یوسف را 

رج زارع و دو عشر تولیّت و ناظر و کشی و مخاقنات و الی ۀهمه ساله بعد از مخارجات دیوانی و تنقی

 الم نمایند...«آباد خرج تعزیّه جناب خامس آل عبا علیه السجهان ۀباقی مانده را درقلع خوانروضه
 

 نتیجه. 4

آن دارای بحث ناظر مورد(  56)نامه تنها چیزی حدود بیست و دو درصد وقف 250از بین 

را نظارت استصوابی تشخیص مورد از آن  تنها چهارو نظارت بر موقوفات است که نگارنده 

در بحث  طور که قبالًهمانسایر نظارت بر موقوفات از نوع نظارت اطالعی است. ت داده اس

انواع نظارت اشاره شد وظایف و اختیارات ناظر در این دو نوع با یکدیگر متفاوت است. مگر 

عمده  ای ناظر تعیین کند.در مواردی که در نظارت اطالعی خود واقف هم اختیاراتی را بر

مورد به صورت دو، سه و چند  14و ورد نظارت قرار گرفته است موقوفات توسط یک نفر م

 ناظری اداره شده است.
تنها ، به آن اشاره شده های مورد پژوهشنامه« در وقفهعنوان »حقّ النّظارتحتنچه آ

 .(47سند ع ) تصوابی استنامه است که یک مورد از آن مربوط به نظارت اسوقف 19شامل 
میزان حقّ نظارت »یک عشر« و »نیم عشر« از منافع موقوفه ذکر ترین همواره متداول

و » یک ثلث خمس   (47، ع 2/4، ع 7اسناد  س ) شده است و در مواردی هم »یک ثلث«
یک مورد هم هر آنچه که از مصرف در توسط واقف تعیین شده است. ( 3 )سند غ منافع«

 (5)سند ق  ه بماند نصیب ناظر شده استف اضافوق
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توان به آن استناد کرد، نامه میهای مذکور از متن وقفنکاتی که با توجه به نمونهاز 
و فرض انقراض نسل ناظر است که در مواردی عمدتاً مورد مد نظر داشتن سیر جانشینی 

ه است به توجه واقف بوده است. سیر جانشینی در مواردی توسط خود واقف بیان شد
 همام و زکات و ردّ مظالم و وقف را با جناب مستطاب ساللو نظارت از سهم ا » عنوان مثال؛

گوی ولد مرحوم میر محمِدعلی قرار دهد که بعد از صالح السّادات آقا سیّد محمّد مسئله
جناب مزبور رسید به دید ایشان به مصرف برساند و اگر خدای نخواسته فوت عالی

 .(2)سند ع باشد...«ارجمند ایشان آقا سیّد حسن  صالحدید ولد
ترین شکل تعین سیر جانشینی عمده اوالد تقدم ذکور بر اناث و فرزند اکبر بر اصغر

واقف  هتر آن به صورت »... و نظارت با صبیّشود که عبارت کامل و دقیقمحسوب می
سالً بعد نسل و بطناً بعد عصمت پناه شهربانو خانم است ما توالدوا و تناسلوا و تعاقبوا ن

 ن مقدم الذکور علی االناث و االکبر علی االصغر... « بیان شده است.بط
را آوردیم تنها در چهار  های که متن آننسل ناظر در نمونهتوجه به فرض انقراض 

شود که در سه مورد واقف آن را به اعلم علماء محل وقوع ها دیده مینامهمورد از وقف
ممکن است حتی در مواردی اختیار انتخاب در صورت واگذار کرده است. ه( )موقوفرقبه 

 .به عهده متولّی یا ناظر قرار دهدفرض انقراض را واقف 
توان مثال زد که نگارنده بنا عالوه بر این از نوع دیگری از سیر جانشینی و فروض می

فرض عدم »وان به عنبه آنچه در مجموعه مورد پژوهش با آن مواجه شده است از آن 
و تولیّت و نظارت بعد از ... دارد: »کند که در آن واقف اینگونه بیان مییاد می «کفایت

ایشان با اوالد متولّی و ناظرین است بر تقدیر صالحیت و تقوی و بر تقدیر عدم صالحیت 
بر و ]بود؟[ خرو علیا خواهد  ۀهر یک از تولیّت و نظارت با اعلم و اورع و اتقای اهل قری

 .انقراض اوالد ایضاً با اعلم و اورع و اتقای اهل قریه خواهد بود...«تقدیر 
توان گفت همواره بحث نظارت د پژوهش میربنابراین بر اساس بررسی مجموعه مو

ه نیشابور بیشتر به میل و انتخاب واقف بستگی داشته است و عمدتاً ۀبر موقوفات در جامع
سیر جانشینی و ماد خود واگذار کرده است، تن مورد اعآن را یا برای خود یا خویشاوندا

در نهایت نظارت به  ماند و معموالًی است که از چشم واقف دور نمیفرض انقراض از نکات
شد و یا اینکه از همان ابتدا روحانیون و علماء محلی علماء و روحانیون محلّی واگذار می

ی دیگر سادات بودند که در مدین محلّاز جمله معتبرین و معت ناظر بر موقوفات بودند.
درصدی  5ها نظارت بر ایشان مفوّض شده است که در پژوهش حاضر سهم نامهبرخی وقف

 دارند.
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شماره 
بايگاني 

 سند

 حق النظارت نوع نظارت ناظر تاريخ تحرير واقف

حاجی  5/1ر 
 رجب علی

 نیم عشر اطالعی مال محمد حسین 1332محرم 

هاجر  12ص 
 خانم

 یک عشر اطالعی مال گل محمد 1336جب ر

کربالئی  19س 
 بیگمسید

 ـ اطالعی مالآقا بابا سیدرضا، 1323ذیحجه 

 نیم عشر اطالعی مال محمد اسمعیل 1335رجب  زهرا خانم 42ز 

آسیه  86الف 
 خانم

 ـ اطالعی دو عالم نمازگزار 1322ذیحجه 

سیف  12ک 
 السّادات

 ـ اطالعی مال اسماعیل 1340رمضان 

حاج سید  9هـ 
 هاشم

 ـ اطالعی عالم قریه دزق 1329رجب 

کربالئی  1/2ع 
 حسین

 ـ اطالعی گویمحمد مسئله 1305رمضان 

سید  67ح 
 حسین

 ـ اطالعی چهار نفر مؤمن 1328شعبان 

بی بی  2ب 
 مرمر

الثانی جمادی
1331 

 ـ اطالعی سید حیدر

حمحمد 7غ 
 سن زردی

 نیم عشر عیاطال خوانیوسف روضه ذی الحجه

کربالیی  1/81ح 
 حسین

   کربالیی حسن 1294االولجمادی

قربان علی  5ق 
بن 

کربالئی 
 قاسم

محمدجعفر،  1319رجب 
 محمدحسین

چیز اضافه از  هر اطالعی
 خوانیروضه
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شرف نساء  9ش 
 خانم

 ـ اطالعی کربالئی نوروز 1287محرم 

زین حاجی 13ج 
 العابدین

، محمدباقر بک،حسن 1325صفر 
 جعفرمحمد

 ـ استصوابی

حاجیه  14 /4ج
صدف 
 خانم

الثانی جمادی
1336 

 ـ اطالعی زین العابدین

استاد  28الف 
 اسماعیل

 یکر عشر اطالعی آقا محمد 1336رجب 

کربالئی  140ع 
 عبداللّه

 ـ اطالعی مال حسن 1328محرم 

 نیم عشر اطالعی آقا محمد، آقا علی 1339االولجمادی حسین 532م 

-غالم 1غ 
حسین 

 خبّاز

 نیم عشر اطالعی قنبر صفار 1325شوال 

حاجی  5ط 
 رضا قلی

 ـ اطالعی محمد تقی بک 1289اولجمادی

مال  14ش 
 شکراللّه

 ـ اطالعی آقا حسین 1340ذیحجه

سکینه  32س 
 خانم

 ـ اطالعی لیال خانمخانم، گزل 1294شوال 

شیخ  508م 
 محمدعلی

 ـ اطالعی شیخ محمد حسین 1332االول ربیع 

-حاجی 4 /2ع
 رضاغالم

 یک ثلث از منافع اطالعی رجب علی 1313االولجمادی

-حاجی 12غ 
محمد 
 حسین

اوالد اناث حلیمه  1338محرم
 خاتون

 نیم عشر اطالعی

حاج  1/13م 
محمد 
 حسین

 ـ اطالعی مال محمد رضا 1289ذیقعده 

کربالئی  14ص 
 قاسم

 نصف عشر اطالعی اکبر، غالم رضاعلی 1341شوال

حاج  14 /1م
محمّد 

 علی

 ـ اطالعی آقا محمد حسن 1291شوال 

 ـ اطالعی مال ناد علی 1336االولجمادی آقا حسین 51ع 

حاجی  56م 
 محمدعلی

 ـ اطالعی زهرا سلطان 1331شعبان 

حاج  69ح 
 حسن

 ـ اطالعی اوالد واقف 1322الثانیجمادی

میر سید  73م 
 بک

 ـ اطالعی مدآقا میرزا مح 1286شعبان 

میرزا  85 /1م
 محمدعلی

 نصف عشر اطالعی میرزا محمد رضا 1340رجب 
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حاجی مال  87م 
 محمد

 ـ اطالعی شهربانو خانم 1329ربیع الثانی

محمد  135م 
 تقی

 ـ اطالعی آقا محمد 1333شعبان 

حاجی  210ع 
 ابراهیم

 یک عشر اطالعی آقا علی 1323صفر 

کربالیی  238ح 
 حسین

 ـ اطالعی اطمه نساء، رقیهف 1331ولربیع اال

 یک عشر اطالعی صفر علی، محمد 1341رمضان مرادعلی 433م 

ابراهیم  46خ
 خیاط

 ـ اطالعی قاسم، میر سلیمان 1310صفر

محمدصاد 95م 
 ق

 ـ اطالعی مال محمد طاهر 1342شعبان 

هاجر  37ع 
 خانم

 ـ اطالعی حاجی جعفر 1306ذیحجه 

قاسم  5/1ق 
 معمار

ابوالحسن،  1312صفر 
 محمداسماعیل

نصف خمس از  اطالعی
 منافع

 ـ استصوابی رحمان، حسن 1327ربیع االول غفّار 27ز 

سید  47ع 
 محمد

 یک ثلث از منافع استصوابی آقا میر اسماعیل 1217االولجمادی

حاجی  3غ 
 غالم

الثانی جمادی
1342 

یک ثلث از خمس  اطالعی فاطمه خانم
 منافع

 ـ اطالعی غالم رضا 1279والش سبزعلی 4س 

میر  7س 
 اسماعیل

 یک ثلث از منافع اطالعی فاطمه خان 1313االولجمادی

 ـ اطالعی حاج محمدعلی 1329الثانیجمادی غالم رضا 24غ

محمد  25ر 
 یوسف

 ـ اطالعی محمد ابراهیم 1327رمضان 

 /1ش
38 

شرف نساء 
 خانم

 ـ اطالعی کربالئی سلیمان 1291االخرجمادی

محمد  117م 
 اسماعیل

 ـ اطالعی بی سلطان خانمبی 1321االولجمادی

کربالئی  134م 
 محمد

 یک عشر اطالعی نوروز علی 1322رجب 

حاج  196م 
 اسماعیل

 ـ اطالعی آقا علی 1340ذیحجه 

حاج  508م 
محمد 
 حسین

 ـ اطالعی کربالئی ابوالقاسم 1330محرم 

حاجی گل  530م 
 محمد

 ـ استصوابی حسنحاج  1339ذیقعده 

 یک ۀجدول پیوست شمار    
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