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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.

Keywords: Endowment, supervisor, Supervision of Endowments,
Neyshabur, Qajar.
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1

دانشآموختۀ کارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه تهران

رسول جعفريان
استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران
(از ص  165تا ص )186
تاریخ دریافت1396/07/24 :؛ تاریخ پذیرش1400/03/18 :
علمی-پژوهشی

چکیده
وقف به عنوان یکی از نهادهای تأییدی در تاریخ ایران محسوب میشود .واقف با تعیین متولّی بر موقوفات،
حفظ و نگهداری از امور موقوفه را مدیریت میکرد و همچنین در مواردی برای مراقبت کارهای متولی از
شخصی به عنوان ناظر (استصوابی یا اطالعی) استفاده میکند .ساختار نظارت بر موقوفات در دورۀ قاجاریه را
میتوان به دو دوره تقسیم کرد .دورۀ اول که بیشتر تحت ادارۀ روحانیون و معتمدین محلّی و خویشاوندان
واقفان بود ،و دورۀ دوم قانونمند شدن ادارۀ موقوفات بود که تحقّق قطعی آن در بعد از مشروطه در مادۀ
 6قانون شعبان  1328و در متمّم قانون  19جمادی الثانی  1329بیان شد .در بررسی  250وقفنامه
وابسته به نیشابور در دورۀ قاجاریه ،با  56وقفنامه مواجه هستیم که در آن صراحتاً بحث نظارت بر
موقوفات در متن اصلی وقفنامه بیان شده است .از بررسی و مقایسه متن این اسناد به این نتیجه میرسیم
که ناظرین بر موقوفات بهطور کلی سه نوع وابستگی با واقف دارند؛  .1رابطه خویشاوندی و بطنی ناظر با
واقف .2 ،رابطۀ غیرخویشاوندی ناظر با واقف .3 ،معتبرین و معتمدین محلی .بحث نظارت بر موقوفات در
جامعۀ نیشابور بیشتر به میل و انتخاب واقف بستگی داشته است و عمدتاً آن را یا برای خود یا خویشاوندان
مورد اعتماد خود واگذار کرده است ،سیر جانشینی و فرض انقراض از نکاتی است که از چشم واقف دور
نمیماند و معموالً در نهایت نظارت به علماء و روحانیون محلّی واگذار میشد و یا اینکه از همان ابتدا
روحانیون و علماء محلی ناظر بر موقوفات بودند .از جمله معتبرین و معتمدین محلّی دیگر سادات بودند
که در برخی وقفنامهها نظارت بر ایشان مفوّض شده است.
واژههاي کلیدي :وقف ،ناظر ،نظارت بر موقوفات ،نیشابور ،دورۀ قاجاریه.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
سندی که حکایت از از وقفیّت دارد و در آن نام موقوفه و واقف و محل و خصوصیات
رقبات و چگونگی مصارف آنها و سیر جانشینی تولیّت بیان گردد را «وقفنامه» گویند.
(شهابی ،تاریخچۀ وقف در اسالم .)3 :در دورههای مختلف شیوهنامههایی برای نحوۀ نگارش
اسناد قضایی بر اساس فقه اسالمی تألیف شده که در آن برای هر سند ساختار و ارکانی
مشخص شده است ،ارکان وقفنامه به شرح ذیل است؛
حدائق الوثائق که در کیفیت ترکیب قباالت و سجلّات در اوایل سدۀ  8ه.ق نگاشته
شده است در باب چهارم ،ارکان واقف ،موقوفعلیه ،موقوف ،و صیغه را برای وقف مشخص
کرده است (خواری« ،حدایق الوثائق» ،مصحح :مصطفی گوهری فخرآباد ،نامۀ بهارستان ،ش :پانزدهم،
ص  ،)94در رسالۀ صیغ العقود که انواع صیغههای عقود و خطبههای مقدمه آنها آمده است
در باب ششم ارکان وقف را ذیل سه عنوان واقف ،موقوف ،و موقوف علیه آورده است
(قزوینیزنجانی ،صیغ العقود و االیقاعات ،مصحح :جواد بیات( .)161-160:برای تعریف این اصطالحات
بنگرید :جعفریلنگرودی ،ترمینولوژی حقوق 412 :و نیز برای داللت دقیق کلمه وقف بر معنای مورد نظر
بنگرید :ملکزاده ،بررسی بیع و وقف از دیگاه فقه.)30 :

ساختار نظام تشکیالت اوقاف در دورۀ قاجار را میتوان به دو دوره تقسیم کرد .دورۀ
اول که بیشتر تحت ادارۀ روحانیون و معتمدین محلّی بود ،و دورۀ دوم قانونمند شدن
ادارۀ موقوفات بود که در سال  1271وزارت وظایف و اوقاف تأسیس شد و این نخستین
تالشهایی بود که برای به کنترل درآوردن اوقاف صورت گرفت و تحقّق قطعی آن در بعد
از مشروطه در مادۀ  6قانون شعبان  1328و در متمّم قانون  19جمادی الثانی 1329
بیان شد( .سجادیجزی ،نظام نظارتی موقوفات در ایران ،)78-65 :تاکید نگارنده بر نحوۀ نظارت
موقوفات بر اساس متن وقفنامههای این دوره و پاسخ به این پرسش است( :وقفنامههای
مورد استفاده در این پژوهش وابسته به اداره و امور خیریّه شهرستان نیشابور است .نگارنده در استفاده از
وقفنامهها به شماره بایگانی اداره مذکور ارجاع داده است).

جایگاه ناظر در وقفنامههای حوزۀ نیشابور در دورۀ قاجاریه (1343ـ )1210چیست؟ و
وظایف او کدام است؟
در بررسی  250وقفنامه وابسته به نیشابور در دورۀ قاجار ،با  56وقفنامه مواجه
شدیم که در آن صراحتاً بحث ناظر و نظارت بر موقوفات در متن اصلی وقفنامه بیان
شده است ،در ادامه پیش از پرداختن به سوال به نظارت و انواع آن ،سابقۀ نظارت در قانون

 /168بررسي وضعیت نظارت بر موقوفات نیشابور در دورة قاجاريه

و شرع ،پیشینه نظارت بر موقوفات در جهان اسالم و ایران قبل و بعد از اسالم تا قبل از
دورۀ قاجاریه خواهیم پرداخت.
 .2تعريف ناظر و انواع نظارت بر موقوفات
ناظر در لغت به معنی نگاهکننده است و در اصطالح به شخصی گویند که عمل یا اعمال
نمایندۀ شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده و صحّت و سقم آن عمل یا اعمال را
به مقیاس معیّنی که معهود است میسنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد
(جعفریلنگرودی ،ترمینولوژی حقوق .)706 :امین موقوفه یا امین وقف هم از جمله صفاتی است
در غالب این تعریف میتوان قرار داد (محمدی ،فرهنگ لغات و اصطالحات وقف.)102-96 :
الف :نظارت اطالعي

آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه از عائدات و مصارف آن میباشد و بدین جهت متولی
باید عملیات خود را به اطالع ناظر برساند ولی الزم نیست که در امور موقوفه با او شور
نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند ،و هرگاه ناظر امری را که متولّی انجام داده است بر
خالف ترتیب معینه در وقفنامه بداند ،میتواند آن را اعالم دارد و در صورتی که متولّی
تسلیم نگردید ،ناظر میتواند به حاکم شرع مراجعه و متولّی را وادار به متابعت از مندرجات
وقفنامه نماید و هرگاه خسارتی از عمل متولّی متوجه موقوفه یا موقوفه علیه گردیده
متولّی مسئول آن خواهد بود.
ب :نظارت استصوابي

اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن میباشد ،بنابراین در صورتی که
موقوفه ناظر استصوابی داشته باشد ،متولّی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه
جلب نظر ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر ،متولّی آن را انجام خواهد
داد و متولّی بدون تصویب ناظر نمیتواند اقدام به امری بنماید .ناظر استصوابی مانند متولّی
است و در اخذ کلیّۀ تصمیمات با متولّی شریک خواهد بود ولی اجرای آن تصمیمات
منحصراً با متولّی میباشد (ملکزاده ،بررسی بیع وقت از دیدگاه فقه و حقوق.)215-214 :
اختیار تعیین ناظر همانا از اراده واقف ناشی شده و همانطور که ملک خود را وقف
میکند در حین جاری نمودن صیغه وقف اجازه دارد تا ناظر را تعیین نماید ،ماده  2قانون
اوقاف مصوب سال  1313تصریح مـیکند که سازمان اوقاف به موقوفات عامه نظارت
میکند (ریاحی سامانی ،وقف و سیر تحوالت قانونگذاری در موقوفات .)122-121 :ولی تا قبل از
جنبه قانونی پیدا کردن ،نظارت بر موقوفات ،عمدتاً توسط معتبرین و معتمدین محلی و
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یا وابستگان مورد اعتماد واقف صورت گرفته است ،در مواردی هم زمانی که موقوفات فاقد
ناظر باشد و موقوفه مورد خیانت متولّی قرار گیرد حاکم شرع میباید برای امر تولیّت ضمّ
امین نماید( .حجازیان ،فرهنگ وقف در اسالم ،)131-112 :اگر چه در مواردی هم در صورتی که
موقوفه ناظر نداشته باشد و متولّی شاکی از دخالت دیگران در امور مربوط به موقوفه است
از حاکم شرع تقاضای نصب ناظر بر موقوفه را کرده است (رضایی ،پنجاه و یک عریضه و حکم
شرعی از علمای دورۀ قاجار دربارۀ امور جاری موقوفات140 :ـ.)141

 .3پیشینۀ نظارت بر موقوفات
 .3-1تعريف وقف و نظارت بر موقوفات از نظر فقهاي امامیه
مسأله نظارت در فقه ،از آغاز مورد توجه بوده و آراء مختلفی در باره آن مطرح شده است.
شیخ طوسی (460م) میفرماید :الوقف تحبیس االصل و تسبیل ،یعنی نگه داشتن اصل
ملک و جاری ساختن منفعت است .تحبیس از مادۀ حبس به معنی سلب آزادی ،واضح
است که با وقف شدن ملک ،آزادی نقل و انتقال از آن گرفته میشود و تسبیل در راه خدا
آزاد گذاردن است .ایشان درباره نظارت در وقف می گوید :اگر نظارت بر وقف به اطالق
واگذار شده و معین نباشد دو نظر وجود دارد:
الف :حقّ نظارت از آن حاکم است ،زیرا مال از ملک مالک خارج شده و در ملک خداوند
وارد شده است
ب :حقّ نظارت از آن موقوف علیهم است ،چون مال به ملکیّت آنها انتقال یافته است
(جناتی ،بررسی وقف34 :ـ.)43
وقف از نظر محقق حلی (767م) عقدی است که ثمرۀ آن حبس اصل و رها کردن منفعت
است .ایشان اعالم داشتهاند که در مورد نظارت بر وقف سه نظر مطرح است:
الف :حق نظارت برای واقف است ،زیرا تا زمانی که این حق را برای دیگران قرار نداده باشد
برای او باقی خواهد ماند .این نظر را با حتمال بیان کرده است :محدود بودن موقوف علیهم،
والیت وقف از آن ایشان است و در غیر این صورت از آن حاکم است
ب :این حق متعلق به موقوف علیهم است زیرا منفعت موقوفه متعلق به آنان است.
ج :حق نظارت برای حاکم است (محقق حلی ،شرایع االسالم)245/3 :
شهید ثانی (965م) در شرح لعمه بیان داشته است که در وقف عام حق نظارت از آن
حاکم است و در وقف خاص با موقوف علیهم است (شهید ثانی ،شرح لمعه )177/3 :چنانکه
برخی هم ،حقّ نظارت را بر فرض مسئله با موقوف علیهم دانستهاند (طباطبایی ،ریاض المسائل:
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 )/193مرحوم سید کاظم یزدی حقّ نظارت در وقف عام و خاص را با حاکم دانسته اند مگر
در برخی موقوفات مانند وقف درخت و چاه آب و نظایر این که برای استفاده عابرین نیازی
به اذن حاکم یا غیر حاکم نیست (عروه الوثقی277/2 :؛ و برای برخی دیدگاه های دیگر بنگرید :امام
خمینی ،تحریر الوسیله.)75/2 :

 .3-2اوقاف و ناظر وقف
 .3-2-1جهان اسالم

در فقه اسالمی وقف جایگاه جدی و قابل توجهی داشته و تحت نظارت آیاتی از قرآن است
که برای امور خیر ،پادا ش جدی در آخرت وعده داده شده است (آل عمران  ،92المزمل،20
البقره )77 ،روایات ائمۀ اطهار (ع) نیز تأکید مجدد بر این امر کرده است (سپنتا ،تاریخچۀ اوقاف
اصفهان :الف مقدمه)

توجه مردم به وقف و گسترش آن ،موجب شد که برای ادارۀ امور موقوفات تشکیالت
منظمی به وجود آید .در اوایل موقوفات توسط خود واقفان و یا متولیان اداره میشد و
دولتها دخالتی در ادارۀ وقف نداشتند ،ولی کثرت موقوفهها و تطور حیات اجتماعی در
جوامع اسالمی ،دخالت دولتها و تأسیس ادارههای اوقاف را الزامی کرد .در ابتدا قضات بر
موقوفات نظات داشتند و متولیان را به محاسبه و محاکمه میکشاندند و در صورت تقصیر
و یا تهاون در نگهداری اعیان وقف ،آنان را منع ،و احیاناً تأدیب میکردند (ریاحیسامانی،
وقف و سیر تحوالت قانونگذاری در موقوفات.)24 :

نخستین مورد نظارت بر وقف ،مربوط به قاضی مصر (توبۀ بن نمر) به روزگار هشام بن
عبدالملک مروان ( 125-105ه.ق) است که اوقافی را که در تصرّف صاحبان اوصیای آنان
قرار داشت را تحت تصرف خویش گرفت تا از منحرف شدن جلوگیری کند (کندی ،الوالۀ و
کتاب القضاۀ ،محقق :گست ،روفن.)346 :

در قرون بعد ،منصب دیوانی با وظیفۀ نظارت بر امال موقوفه شکل گرفت و ادارۀ
موقوفات در اختیار کسی بود که «صدرالوقف» نامیده میشد (سلیمیفر ،وقف بسترساز توسعه
اسالمی.)113/2 :

از زمان طائع عباسی ( 381-363ه.ق) هم فرمانی با مضمون نظارت بر اوقاف برای
ابواحمد حسین بن موسی علوی که نگارندۀ آن ابواسحاق صابی بوده آمده است (صبح
االعشی ،جزء 254-247 :10؛ و ترجمه همان در :استادولی« ،فرمان نظارت بر اوقاف».)37-33 ،
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 .3-2-2اوقاف و ناظر وقف در تاريخ ايران

تاریخچه وقف به پیش از ظهور اسالم باز میگردد .این عنوان پیش از اسالم بین همه
ادیان در غرب و شرق متداول بوده و ادارۀ معبدها ،صومعهها ،آتشکدهها ،زندگی اسقفها،
موبدان ،و کاهنان از منافع موقوفات بوده است (انصافپور ،تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و
طبقات اجتماعی ایران  ،33/1 :...و بنگرید :شهابی ،اوقاف در ایران.)265/2 :

در مذهب زرتشتی هر کس وظیفه دارد یک دهم درآمد خود را صرف دادوهش و
خیرات و کمک به مستمندان کند .همچنین بسیاری از افراد نیکوکار زرتشتی قبل از مرگ
تمام یا قسمتی از دارایی خود را از قبیل :زمین ،باغ ،آب و خانه وقف مراسم گهنبار و
خیرات و دادوهش و کمک به فقرا و همکیشان خود میکنند (ریاحیسامانی ،وقف و سیر
تحوالت قانونگذاری در موقوفات .)13 :حمزه اصفهانی هم موردی از وقف در دورۀ ساسانی بیان
کرده است (تاریخ پیامبران و شاهان ،مترجم :جعفر شعار .)51 :در اینباره پژوهشهای مستقلی هم
در دست است.
قدیمیترین شئ وقفی که در مشهد وقف شده و وقفیتش مسلم است یک تکه از یک
کتاب عربی است در زمینۀ کالم به سال  371هجری کسی آن را وقف کرده بود و پشتش
هم بیتی در لعن نوشته است .این نوشته همراه کتابهای دیگر الی دیوار پیدا شد که در
زمان حملۀ ازبکها کتابهایی را مخفی کرده بودند ،چهل سال پیش موقع تعمیر کردن
دیوار را که برداشتند این کتابها و کاغذها را یافتند (افشار ،ارتباط وقف و تاریخ.)71-64 :
از دورۀ طاهریان ،موقوفاتی از عبداهلل بن طاهر در نیشابور به مصرف توسعه مدارس و
علوم و پیشبرد اهداف زراعی میرسید (زرینکوب ،تاریخ مردم ایران101 :ـ .)102اطالعات
بیشتری در اینباره نداریم .در دورۀ سامانیان در نمیۀ دوم قرن چهارم تشکیالت اداری به
نام «دیوان اوقاف» به وجود آمد که به کار مساجد و اراضی و موقوفات رسیدگی میکرد
(نرشخی ،تاریخ بخارا ،مصحح :مدرس رضوی)31 :

از طرفی چون مهمترین منبع درآمد در این روزگار زمین کشاورزی بوده است و
رقبات ،موقوفه را تشکیل میداده لذا موقوفات از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است (بهروان،
وقف در جامعۀ اسالمی ایران ،107-79 :برای وقف برای مدرسه در آن دوره بنگرید :کسائی ،مدارس نظامیه
و تأثیرات علمی و اجتماعی آن.)75 :

با این حساب در زمان سامانیان و آل بویه مراکز دولتی برای رسیدگی به امور وقف
وجود داشته است .در این دوره در هر یک از جوامع بزرگ ،کتابخانهای موجود بود که
کتاب آنها از راه وقف به دست میآمد ،و مخصوصاً پادشاهان را به جمع کتب و تشکیل
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کتابخانههای بزرگ ولع شدید بود .چنانچه در بغداد ،ری ،بخارا و غیره خلفا و پادشاهان
بویی و سامانی کتابخانههای عظیم داشتند  .بسیاری از این موقوفات طی یک دورۀ زمانی
از بین میرفت (بنگرید :صفا ،تاریخ ادبیات در ایران.)260 :
اما شواهدی هم نیز از نظارت حکومت بر امور موقوفات وجود دارد ،نظارت کلّی بر
عهدۀ وزیر یا رئیس دیوان اعالء بود اما نظارت بیواسطه ظاهراً بر عهدۀ قاضی الممالک
بوده است .گمان میرود متولّی موقوفه یا موقوفات بزرگ را حتّی اگر نامش در وقفنامه
ذکر شده بود دولت منصوب و حکم انتصاب او را صادر میکرد .این متولی معموال از قضات
یا یکی از اعضای طبقات مذهبی بود .به عنوان نمونه میتوان به «تولیّت نیابت دیوان
اوقاف گرگان» اشاره کرد (منتجبالدین بدیع ،عتبه الکتبه ،مصحح :قزوینی.)52 :
میزان نظارت دیوان اوقاف الممالک بر موقوفات مخصوصاً با توجه به اوقاف محلّی
روشن نیست ،شیوهها متفاوت بود .ظاهراً قاضیالقضات محلّی بهطور معمول از طرف قاضی
الممالک منصوب میشد و تصدّی اوقاف را بر عهده داشت اما نظارت کلّی اوقاف محلی
مانند بسیاری دیگر از امور مدیرتی به حکام محلّی یا مقطع تفویض میشود (لمبتون ،وقف
در ایران ،مترجم :احمد نمایی 81 :نیز بنگرید :عتبه الکتبه.)24-21 :
عالوه بر این نظامیههای خواجه نظام الملک وزیر آلبارسالن و ملکشاه سلجوقی است
که دارای اهمیّت بسیار زیادی است .برخی سالطین فرمانهای ویژهای برای نگهداری از
این مدارس صادر کردهاند شواهدی که از دیوان مراسالت سنجر است نشان میدهد که
حکومت مرکزی بر امور موقوفات نظارت داشته است و سعی در انتخاب متولیان امین
داشته است که به عنوان مثال میتوان به فرمان تدریس نظامیۀ نیشابور و نظارت در
موقوفات آن اشاره کرد ....« .مدرسۀ نظامیه که مشهورترین مدارس جهان و عزیزترین بقاع
طلبۀ علم است بمحیالدین سپردن و منصب تدریس که اشرف المناصب است بوی ارزانی
داشتن و مصالح فقهاء و مدرس ه و اوقاف و ترتیب هرچه بدان مضافست و منسوب در عهدۀ
علم و عفت و دیانت او کردن( »...عتبه الکتبه.)8 :
در دوران حکومت خوارزمشاهیان شرایط حاکم بر اوقاف احتماالً شباهت بسیاری با
شرایط حاکم در زمان سلجوقیان داشت .در منشوری که به نام قاضی القضات خلف الملکی
تصدّی ا و بر امالک وقفی که در تصرف معتمدان او بود و تولیّت اوقاف مساجد و مدارسی
که زیر نظر قاضیان پیش از او اداره می شد تمدید شد و به درخواست او حسابدار دیوان
که مسئول رسیدگی به حساب های اوقاف بود برکنار شد و تمام امور مربوط به مدیریت
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اوقاف ،توسعه و نگهداری آن از دسترس کسانی که ممکن بود آن را حیف و میل کنند به
او تفویض شد( .التوسّل الی الترسّل ،مصحح :بهمنیار54-51:؛ .)89-86
با هجوم مغوالن به ایران بسیاری از موقوفات تصاحب و ویران شد .شکی نیست که
در عهد نخستین ایلخانان بتپرست مقدار بسیاری از اموال وقف را فاتحان تصاحب کردند.
اگرچه در مقابل خواجه نصیرالدین توسی مشاور و سررشتهدار همه امور در دستگاه هوالکو
و جانشین وی آباقا خان مسئولیت ریاست و نظارت بر کل موقوفات قلمرو وسیع آنان را
برعهده گرفت و برای ترمیم ویرانیها و تأمین زندگی متولیان کوشش فراوان کرد (غنیمه،
تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی ،مترجم :کسائی.)213 :

در دوران ایلخانان مسلمان ،از غازان خان به بعد بسیاری از اراضی جز امالک موقوفه
گشت ولی اموال وقفی زیادی نیز کماکان در تصرّف متغلبان ـ یعنی غاصبان ،متجاوزان
که از بزرگان چادرنشین مغول و ترک بودند ـ باقی ماند (راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران.)870 :
در این دوره برای امور مالی گروهی به عنوان مستوفی مشغول کار بودهاند .این صاحب
منصبان ،همانطور که عالء تبریزی و عبداهلل گزارش میدهد ،موظف بودند چندین دفتر
تنظیم کنند ،اما جزئیات تنظیم این دفاتر معلوم نیست .قسمتهای مخصوص برای
پرداخت مواجب و رسیدگی به امور اقطاعات و بازرگانان و امور اوقاف وجود داشته است.
بدیهی است که بخش اخیر تنها در دوران زمامداری فرمانروایان مسلمان موجود بوده است
(اشپولر ،تاریخ مغول در ایران :حکومت و فرهنگ دورۀ ایلخانیان ،ترجمه :میرآفتاب .)279 :یکی از
مهمترین موقوفات قرن هفتم توسط رشیدالدین فضلاهلل تأسیس شد .وی وزیر غازان خان
و سلطان محمّد خدابنده بود که مسجد و مدرسهای را بنا نهاد که رَبع رشیدی نامیده
میشد (بنگرید :بروشکی ،بررسی روش اداری و آموزشی رَبع رشیدی ،)70 :از جمله وقفنامههای
دیگری که از این دوره باقی مانده است و میتوان از نظر مبحث نظارت به آن پرداخت:
 .1وقفنامۀ سه دیه کاشان به تاریخ  15رمضان  703هجری است .این وقفنامه ناظر
و نظارت ندارد (افشار ،وقفنامۀ سه دیه کاشان ،فرهنگ ایران زمین ،شمارۀ )4
 .2وقفنامۀ دهنمک به تاریخ رمضان  704هجری است این وقفنامه ناظر و نظارت
ندارد (اردکانی ،وقفنامۀ دهنمک ،فرهنگ ایران زمین ،شمارۀ )4
 .3وقفنامۀ جامع الخیرات به تاریخ  747هجری است .ناظر و نظارت آن با قاضی
القضات و نقیب النقباء است (افشار ،دانشپژوه ،وقفنامۀ جامع الخیرات ،فرهنگ ایران زمین ،شمارۀ
.) 9
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موقوفاتی هم توسط جهانشاه قراقویونو و دشمن او اوزون حسن آققویونلو در تبریز
اواخر قرن نهم هجری به وجود آمد که موقوفه منصوب به جهان شاه در تبریز و اوزون
حسن در شیراز است .در گزارشی که از اسناد وقف (مرکز اسناد فرایبورگ) منتشر شده است
در سندی به تاریخ  27شوال  873منصوب به فرمان حسنعلی قراقویونلو آمده است...« .
که چو ن قریه و بساتین مزبوره از مفروضات قدیم است و هرگز داخل حوزۀ ممالک نبوده
آن را به قانون مستمره به موجب نشان علیحده که در باب معافیت و مسلمیت آن قلمی
شده ،مستمر دانند و همچنین حضرات عالیات ،صدور ،قضات و نظّار و عامالن و مشرفان
و متصدیان از متولی آن چوم مصرفی معیّن غیر تدریس آن روضۀ مقدسه ندارد طلب
محاسبه ننمایند و مشرف بر آن نگمارند و به هیچ نوع از انواع تناقص و مطالبات پیرامون
این خیر جاری نگردد» (مدرسیطباطبایی ،وقفنامهای از ترکمانان قراقویونلو ،فرهنگ ایران زمین،
شمارۀ .)265-245 :20

تیمور در اثری به نام تزوکات تیموری که منسوب به اوست مکرراً به امر وقف اشاره
کرده است[ « .برای] رواج دین مبین چنین کردم که یکی از سادات ذی قدر را به صدارت
اهل اسالم مقررّ کردم که ضبط اوقاف نماید ومتولیان تعیین کند» (حسینیتربتی ،تزوکات
تیموری )176:و ازجمله موارد دیگر موقوفات برای مشایـخ و اکابر دیـن موقوفات برای
روضهخوانی اشاره کرد (تزوکات تیموری .)357 :مقام صدر در این دوره از عالیترین مقامات
روحانی بود و ادارۀ امالک متبرکه در دست آنان قرار داشت ،که به ادارۀ مرکزی آن «
دیوان الصّداره» گفته میشد .در نظام تشکیالتی این دوره شیخ االسالم وظیفۀ نظارت بر
قاضیان والیات و متولیان امور موقوفات را برعهده داشت (بوسه ،پژوهشی در تشکیالت دیوانی
اسالمی بر مبنای اسناد دوران آققوینلو و قراقویونلو و صفوی ،مترجم :وهرام .)187-186 :وقف در دورۀ
جانشینان تیمور و خاندان تیموری هم ادامه داشت که برای نمونه میتوان به وقفنامۀ
مسجد گوهرشاد اشاره کرد .به صورت بررسی موردی نظارت در این وقفنامه آمده است
« صدور عظام و وزرای کفایت انجام مدخل ننمایند و رسم الصداره و رسم الکفایه و حقّ
التولیّه و محصالنه و ضابطانه نگیرند  ...و به هیچ وجه من الوجوه من القلیل و الکثیر در
اوقاف مذکور مداخله ننمایند» (انزابینژاد ،بیست وقفنامه از خراسان11 :ـ.)14
اگر چه مقام صدر در دورۀ شاهرخ تیموری امور موقوفات را برعهده داشت .جریان
وقف کردن به صورت خاص فقط در خاندان تیموری باقی نماند و میتوان به موقوفات
امیر علی شیر نوایی هم اشاره کرد که تعداد  307مورد گزارش شده است (خواندمیر،حبیب
السیر )693/3 :پیشرفت روزافزون در امر وقف در دورۀ تیموری ادامه داشت و در مناطقی
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مانند خراسان ،عراق و فارس و پس از ایشان در دورۀ صفویه موقوفات در ایران به منتهای
درجۀ وسعت خود رسید .و قسمتی مهمی از امالک وسیع موقوفۀ آستان قدس از این دوره
باقی مانده است (شهابی ،تاریخچۀ وقف دراسالم.)6 :
اصوالً صفویّه بسیار از امالک خود را وقف مقاصد خیریّه به خصوص وقف بقاع متبرکۀ
شیعه و از همه باالتر آستانۀ امام رضا (ع) و خواهرش در قم کردند .بعضی از این امالک
وقفی موقوفاتی بودند که به خاندان صفویه پیش از آن که به سلطنت برسد تعلّق داشت.
شاید بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بیش از هر دورۀ دیگری به عدۀ امالک موقوفه
اضافه شد (لمبتون ،مالک و زارع در ایران ،مترجم :امیری.)232 :
نظار ت بر موقوفات در عهد صفویه مورد اهتمام زمام داران بوده است .صدر در عصر
آغازین خود به عنوان فقیهی که بهطور طبیعی حکم مرجع تقلید رسمی شهر داشته،
مطرح بوده است اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی و به خصوص رسیدگی
به امور موقوفات و قضا ارزش اجتماعی او در حد یک مقام رسمی درباری تنزل یافت
(جعفریان ،مشاغل اداری علماء در دورۀ صفویه120 :ـ .)145مهمترین وظیفۀ صدر ادارۀ بخش
موقوفات و نظارت بر امر قضا است .در بخش موقوفات مسئولیت اصلی از آن صدر بوده و
به لحاظ اهمیّت وقف و اینکه موقوفات منبع درآمد مهمی برای ادارۀ مساجد و مدارس و
دیگر بقاع متبرکه بوده است خود به خود مسئولیتهای دیگری را نیز برای صدر به همراه
داشت (بنگرید :جعفریان ،صفویه در عرصه فرهنگ ،دین ،سیاست .)201 :از تفاوتهای بحث وقف
در دورۀ افشاریه این است که اقداماتی برای ضبط موقوفات در دیوان توسط نادرشاه انجام
شد و اینگونه موقوفات که همیشه در طول تاریخ موجب کاهش هزینه دولتها در امور
مذهبی ،اجتماعی ،و آموزشی بوده است .البته در دورۀ جانشینان نادر (علیشاه) تالشهایی
در جهت جبران مظالمی که توسط فرامین نادرشاه بر موقوفات وارد شده بود ،انجام شد.
و از مهمترین اسناد این دوره میتوان به طومار علیشاه اشاره کرد (سوزنچی کاشانی ،تأثیر
سیاستهای وقفی نادرشاه و علیشاه افشار بر کاهش یا رشد موقوفات آستان قدس رضوی)98-80 :

کریم خان زند هم قدمهایی برای رونق بخشیدن به موقوفات برداشت ،و وزیری « باالنفراد
و االستقالل» جهت احیای اوقاف تعین نمود (الگار ،دین و دولت در ایران ،نقش عالمان دردورۀ
قاجار.)64 :
 .3-2-3اوقاف و ناظر وقف در دورة قاجاريه

وضع اوقاف در دورۀ قاجاریه ،همچنان در هم آشفته بود .در دورۀ سپهساالر ،ضمن یک
رشته قدمهای اصالحی در راه بهبود اوقاف ،گفتگوهایی شده و آنچه به تحقیق پیوسته،
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امالک موقوفه اغلب جزو امالک مردم شده و در آن بیع و شراء میشود (ریاحیسامانی،
وقف و سیر تحوالت قانونگذاری در موقوفات.)33 :

ساختار نظام تشکیالت اوقاف در دورۀ قاجاریه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد .دورۀ
اول که بیشتر تحت ادارۀ روحانیون و معتمدین محلّی بود ،و دورۀ دوم قانونمند شدن
ادارۀ موقوفات بود که در سال  1271وزارت وظایف و اوقاف تأسیس شد و این نخستین
تالشهایی بود که برای به کنترل درآوردن اوقاف صورت گرفت جدیتر شدن این حرکت
را در سال  1279روزنامۀ علیّۀ ایران اعالم کرد که تمام کسانی که متولّی اوقافاند چه در
مناطق نزدیک به پایتخت و چه در نواحی دور از آن باید صورتحسابهایشان را که به
تأیید مجتهدی رسیده است به وزارت وظایف و اوقاف ارسال دارند .هرکس از انجام این
کار خودداری کند از مقام خود برکنار خواهد شد ولی با این همه تحقّق قطعی آن در بعد
از مشروطه در مادۀ  6قانون شعبان  1328و در متمّم قانون  19جمادی الثانی 1329
بیان شد (شمـ  17 ،535رجب 1279؛ لمتون «وقف در ایران» ،مترجم :احمد نمایی77 :ـ.)95
در این پژوهش تأکید بر بررسی متن اصلی وقفنامههایی است که در آن به صراحت
در مورد نظارت بر موقوفات سخن گفته است .پس از بررسی  250وقفنامه دورۀ قاجار
وابسته به ادارۀ اوقاف و امور خیریّه شهرستان نیشابور ،نگارنده از بین این تعداد وقفنامه،
 56مورد را دارای ناظـر یـافت و بر اساس متـن مندرج در هـر وقفنامه ،نظارت در
وقفنامههای مورد پژوهش را بهطور کلّی در سه نوع دستهبندی کرده و مورد ارزیابی قرار
داده است که در ادامه به معرفی هر نوع و توضیحات و جزئیات آن پرداخته میشود.
از نکات قابلتوجه و مهم در وقفنامههای مورد پژوهش توجه به سیر جانشینی نظارت
و فرض انقراض ناظر و همچنین حقّ النظاره است که عموماً ذکر آن را در متن وقفنامهها
شاهد هستیم .لذا نگارنده ضمن ارائۀ نمونۀ تعداد معدودی متن مربوط نظارت هر بخش،
در پایان صورت کلّی وقفنامههای مورد پژوهش را در قالب جدول پیوست شمارۀ :1
ساختار محتوای نظارت بر موقوفات آورده است.
 .4-2-3رابطۀ خويشاوندي و بطني ناظر با واقف

در مجموع از بین  56مورد 36 ،وقفنامه مربوط به نظارتهای میشود که با واقف نسبت
مستقیم و خویشاوندی دارد؛
الف :نظارت تعدادی از موقوفات با خود واقف است (اسناد س  ،32ش  ،9ش  ،14ط  ،5غ
 ،1م )508
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ب :برخی از نظارت بر موقوفات بر عهدۀ برادر واقف است (اسناد الف  ،28ج  ،13ج  ،14ح
 ،81/1ق  ،5ع  ،51ع  ،14م )532

ج :نوع سوم از این بخش تفویض نظارت به فرزندان واقف میباشد که بیشترین سهم
را در این بخش به خود اختصاص داده است که چهار مورد فرزندان مونث واقف را در بر
میگیرد (اسناد ح  ،238غ  ،12م  ،56م  )87و  10مورد مربوط به فرزندان مذکر است (اسناد ح
 ،69ص ،14ع  ،4ع  ،210م  ،13م  ،14م  ،73م  ،85م  ،153م  ،222م )433

د :نوع دیگری از این بخش تحت عنوان خویشاوندی متنوع و پراکنده است که شامل
هفت مورد است .نگارنده برای نظارتهای خویشاوندی متنوع از عنوان «سایر موارد» در
نمودار استفاده کرده است (اسناد خ  ،46ز  ،27ع  ،37ع  ،47غ  ،3ق  ،1/5م.)95
در وقفنامه س ( 32نمونه نظارت واقف) آمده است:
« ...و تولیّت یک ربع را واقفه واگذار و مفوض کرد به خیر الحاج حاجی محمّدحسن صومعگی و نظارت
مادام الحیات با خود واقفه است و بعد از فوت متولّی تولیّت متعلّق است به عصمتپناه گزل خانم صبیّه
واقفه و بعد به اکبر ذکور اوالد آن نسالً بعد نسل و هرگاه اوالد ذکور نباشد متعلّق است به اکبر اوالد اناث
و بعد از آن به اوالد ذکور از اناث و هرگاه اوالد متولّی ذکوراً کان ام اناثاً منقرض شود تولیّت متعلّق است
به اصلح عالم قریۀ صومعه و نظارت در متولّی ثانی که گزل خانم باشد با صبیّه دیگر واقفه است که مسمّات
است به لیال خانم نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن .و صیغۀ وقف جاری شد و ملک به تصرّف وقف داده شده
و متولّی هم تصرّف شرعی نمود». ...

در وقفنامه ح ( 81/1نمونه نظارت برادر واقف) آمده است:
«...که همه ساله منافع ملک مزبور را بعد از وضع مالیات دیوانی و چاه جویی و الی روبی و مخارج زراعتی
و یک عشر حقّ التّولیّه و نیم عشر حقّ النّظاره درمصرف تعزیّهداری خامس آل عبا علیه السّالم کیف شاء
واراد صرف و خرج نمای د .و تولیّت مادام العمر به خود واقف و بعد به اوالد ارشد ذکور او بطناً بعد بطن و
عقباً بعد عقب مفوّض خواهد بود که همه ساله به شرایط وقف عمل نمایند و منافع را به موقوف علیه
برساند و نظارت مراتب مسطوره مفوّض نمود به اخوی خود توفیق آثار کربالیی حسن که به اطّالع او صرف
و خرج وقف شود و بعد نظارت مفوّض است به اکبر اوالد ذکور ناظر مزبور که به شرایط مزبور عمل نماید»...

در وقفنامه م ( 13نمونه نظارت فرزند پسر واقف) آمده است:
«...و تولیت مادام الحیات به خود واقف و بعد از آن به اکبر و ارشد اوالد ذکور خود آقا محمّد جواد مفوّض
نمود و نظارت مراتب مسطوره به عالی حضرت ملّا محمّد رضا ولد دیگر او مفوّض خواهد بود که بطناً بعد
بطن و عقباً بعد عقب ما توالدوا و تناسلوا تولیت و نظارت به اکبر و اصلح اوالد ذکور خواهد بود که بتواند
از عهدۀ آبادی وقف برآید و به موقوف علیه برساند و هرگاه اوالد ذکور منقرض شد تولیت و نظارت به اوالد
اناث خواهد بود و در صورت انقراض ایشان تولیت و نظارت به اقربا و ذواالرحام که اقرب به ارث می باشند
مفوّض خواهد بود بعد از ایشان به اعلم علمای بلدۀ نشابور». ...
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در وقفنامه م( 87نمونه نظارت دختر واقف) آمده است:
« ...این امالک را بعد از وضع مالیات و عوارض دیوانی و چاه جویی قنواه و یک خمس حقّ التولیّه و حقّ
النّظاره ما بقی دیگر را آنچه از منافع عین موقوفه باقی بماند در مصرف تعزیّهداری خامس آل عبا و نور
دیدۀ فاطمه زهرا در ماه محرم و صفر و ماه مبارک رمضان مصروف دارند واقف را به دعای خیری یادآوری
نمایند و تولیت مادام الحیواه با خود واقف و بعد از ایشان تولیّت با همشیره زادهاش عزّت آثار آقا محمدحسن
و نظارت با صبیّه واقف عصمت پناه شهربانو خانم است ما توالدوا و تناسلوا و تعاقبوا نسالً بعد نسل و بطناً
بعد بطن مقدم الذکور علی االناث و االکبر علی االصغر.»...

در وقفنامه ع ( 37نمونه نظارت خویشاوندی متنوع) آمده است:
«...و نظارت با شوهر مسماه مزبور ،حاجی جعفر است .و بعد فوت مسمات تولیّت با اکبر اوالد ذکور مسمات
مزبورهاست بطناً بعد بطن و نظارت ایضاً بعد فوت ناظر با اوالد مسمات است و بعد از انقراض اوالد ذکور
اکبر اوالد اناث مسمات مزبوره متولّی و ناظر خواهد بود و هرگاه اوالد اناث هم منقرض باشد متولی و ناظر
آخری هرکس را که صالح بداند متولی و ناظر قرار بدهد»...

در وقفنامه ز ( 27نمونه نظارت خویشاوندی متنوع) آمده است:
«...و نظارت آن با کربالئی رحمن و حسن ولدان عمّ واقف است که باید باستحضاری و نظارت ایشان صرف
و خرج نماید و تولیّت و نظارت بعد از ایشان با اوالد متولّی و ناظرین است بر تقدیر صالحیت و تقوی و بر
تقدیر عدم صالحیت هر یک از تولیّت و نظارت با اعلم و اورع و اتقای اهل قریۀ خرو علیا خواهد [بود؟] و
بر تقدیر انقراض اوالد ایضاً با اعلم و اورع و اتقای اهل قریه خواهد بود»...

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

 .5-2-3رابطۀ غیرخويشاوندي ناظر با واقف

در این نوع از تقسیمبندی که مد نظر نگارنده است نظارت هشت مورد به صورت مستقیم
به عالمان محلّی مفوّض شده است (اسناد ح  ،67س  ،19ر ،1/5ص ،12ز  ،42ک  ،12هـ  .)9عالوه

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،13شمارة  ،1بهار 179/ 1400

بر این شاهد نظارت سادات هستیم که در سه وقفنامه به واگذاری نظارت به ایشان اشاره
شده است ( اسناد ب  ،2ع  ،2/1غ .)7
به عنوان مثال در سند ص ( 12نمونه نظارت علما و روحانیون) اینگونه بیان شده است:
«...آنچه همه ساله از حاصل و عایدات ومنافع [مجاری آب] عاید شود بعد از وضع مخارجات الزمه و تنقیه
قنات و منال دیوانی و یک عشر حقّ التّولیّه و حقّ النّظاره بالمناصفه در قلعه صبرنجان ،روضهخوانی و به
مصرف موقوفعلیه مصروف دارد و تولیّت ملک مزبور مفوّض است به عالی قدر آقا عبّاسعلی ،ولد ارجمند
کربالیی حسن و نظارت مفوّض به عالیحضرت آخوند ملّا گلمحمّد ،ولد مرحوم کربالیی صفر علی بطناً
بعد بطن و نسالً بعد نسل با اخالف و اعقاب هر یک ما توالدوا و تناسلوا با تقدّم ذکور بر اناث و اکبر بر غیر
اکبر و انقراض اوالد بالمرّه از هر یک از طبقتین به اعلم علمای محل صبرنجان و توابع است که الی یک
فرسخی سکنی داشته باشد». ...

در سند ز 42اینگونه آمده است:
«همه ساله ،منافع پنج استار ملک موقوفه را بعد از وضع مالیات دیوانی آن و وضع یک عشر حقّ التولیّه و
نیم عشر حقّ النّظاره در مزرعۀ شاهبخش جلگۀ پائین رخ در مصرف تعزیّهداری خامس آل عبا گل[گون]
کفن صحرای کربال ـ ارواح العالمین له الفداـ صرف و خرج نماید و مسمات مزبوره تولیّت ملک موقوفۀ
مزبوره را مادام الحیات با خود و ب عد از فوت خود به زوج مزبور سابق الذکر خود قرار داد و بعد از فوت زوج
به محمّدرحیم ولد ذکور او نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن و نظارت ملک مزبور را به ملّا محمّد اسمعیل
فرزند جناب آخوند ملّا محمّدتقی قرار داد و بعد از فوت او به اوالد ذکور او نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن
»...

اما در وقفنامههایی که نظارت آن متعلّق به سادات است نمونههای آن به سبک و سیاق
ذیل در متن وقفنامه بیان شده است ،در سند ع  2/1آمده است:
«...به طریق مزبور که بعد از مخارج الزمه قنوات و مخارج دیوانی و یک عشر حقّ التّولیّه و حقّ النّظاره
مابقی را در هر جا که متولّی خواسته باشد تعزیّهداری نماید و نظارت از سهم امام و زکات و ردّ مظالم و
وقف را با جناب مستطاب سالله السّادات آقا سیّد محمّد مسئلهگوی ولد مرحوم میرمحمِدعلی قرار دهد
که بعد از صالح دید ایشان به مصرف برساند و اگر خدای نخواسته فوت عالیجناب مزبور رسید به صالح
دید ولد ارجمند ایشان آقا سیّد حسن باشد»...

در بخشی از متن وقفنامه غ  7آمده است:
« ...و نظارت وقف مزبور را مادام الحیات مفوّض نمود به عالی جناب مرتضوی انتساب اشرف الحاج و السادات
حاجی سید یوسف روضه خوان نیشابوری خلف الصّدق عالی جناب فضائل مأب  ،سالله السّادات الجلیل
آقا سید اسمعیل پیش نماز مقرّر که در جمیع طبقات مذکورات بعد از وضع منال دیوانی نفقه القنات و
مصالح االمالک را بر جمیع مخارج مقدّم دارند وحفظ رقبهء وقف را الزم لوازم بشمارند و عالوه از یک
عشر حقّ التّولیه مداخله در منافع وقف ننمایند مگر مادام الحیاتِ ناظر نیم عشر حقّ النّظاره و در روضه
خوانی کمال سعی و اهتمام را منظور دارند که العیاذ باهلل خالف شرعی واقع نشود و کسی متأذّی نشود»...
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در بین اسناد مورد پژوهش مواردی هم وجود دارد که در حال حاضر جایگاه ناظر
(روحانی یا سادات) و رابطه آن (صلبی و خویشاوندی) با واقف بر اساس متن وقفنامه برای
نگارنده قابل تشخیص و شناسایی نبود ( اسناد س  ،4س  ،7غ  ،24ر  ،25ش  ،38م  ،117م ،134
م  ،196م  ،505م  .) 530لذا در پژوهش حاضر از این تعداد تحت عنوان معتبرین و معتمدین
غیرقابل شناسایی یاد میکنیم .و به عنوان مثال نمونههایی از متن مربوط به تفویض
نظارت به ایشان را ارائه میکنیم .در سند م  530اینطور بیان شده است که:
«  ...و جناب خیرالحاج حاج حسن خان را امین قرار داد که ابراهیم هر چه خرج کند باید به دستیاری
حاجی مزبور خرج صرف کند یا ابراهیم در ایّام عاشورا و اربعین در قلعه نشد حاجی حسنخان بعد از وضع
اشیاء فوق که حقّ التولیّه و غیره باشد محصول ملک را در هرچه صالح باشد خرج نماید»...

در سند م  134اینگونه امده است:
«که متولّی شرعی ،خودش [را] قرار داد ،و عزّتآثار علیاصغر بن توفیقآثار کربالیی ابراهیم و ناظرش
عالیقدر ،نوروز علی بن ساالر رضا را و روضهخوانش را جناب آخوند ملّا علی بن عالیجناب آخوند ملّا
یوسف را نسالً بعد نسل اوالد ذکورایشان را مگر این که نسل منقطع شود که متولّی مذکور و ناظر مزبور
همه ساله بعد از مخارجات دیوانی و تنقیۀ قنات و الیکشی و مخارج زارع و دو عشر تولیّت و ناظر و
روضهخوان باقی مانده را درقلعۀ جهانآباد خرج تعزیّه جناب خامس آل عبا علیه السالم نمایند»...

 .4نتیجه
از بین  250وقفنامه تنها چیزی حدود بیست و دو درصد ( 56مورد) آن دارای بحث ناظر
و نظارت بر موقوفات است که نگارنده تنها چهار مورد از آن را نظارت استصوابی تشخیص
داده است سایر نظارت بر موقوفات از نوع نظارت اطالعی است .همانطور که قبالً در بحث
انواع نظارت اشاره شد وظایف و اختیارات ناظر در این دو نوع با یکدیگر متفاوت است .مگر
در مواردی که در نظارت اطالعی خود واقف هم اختیاراتی را برای ناظر تعیین کند .عمده
موقوفات توسط یک نفر مورد نظارت قرار گرفته است و  14مورد به صورت دو ،سه و چند
ناظری اداره شده است.
آنچه تحتعنوان «حقّ النّظاره» در وقفنامههای مورد پژوهش به آن اشاره شده ،تنها
شامل  19وقفنامه است که یک مورد از آن مربوط به نظارت استصوابی است (سند ع .)47
همواره متداولترین میزان حقّ نظارت «یک عشر» و «نیم عشر» از منافع موقوفه ذکر
شده است و در مواردی هم «یک ثلث» (اسناد س  ،7ع  ،4/2ع  )47و « یک ثلث خمس
منافع» (سند غ  )3توسط واقف تعیین شده است .در یک مورد هم هر آنچه که از مصرف
وقف اضافه بماند نصیب ناظر شده است (سند ق )5
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از نکاتی که با توجه به نمونههای مذکور از متن وقفنامه میتوان به آن استناد کرد،
مد نظر داشتن سیر جانشینی و فرض انقراض نسل ناظر است که در مواردی عمدتاً مورد
توجه واقف بوده است .سیر جانشینی در مواردی توسط خود واقف بیان شده است به
عنوان مثال؛ « و نظارت از سهم امام و زکات و ردّ مظالم و وقف را با جناب مستطاب سالله
السّادات آقا سیّد محمّد مسئلهگوی ولد مرحوم میر محمِدعلی قرار دهد که بعد از صالح
دید ایشان به مصرف برساند و اگر خدای نخواسته فوت عالیجناب مزبور رسید به
صالحدید ولد ارجمند ایشان آقا سیّد حسن باشد( »...سند ع.)2
تقدم ذکور بر اناث و فرزند اکبر بر اصغر اوالد عمدهترین شکل تعین سیر جانشینی
محسوب میشود که عبارت کامل و دقیقتر آن به صورت « ...و نظارت با صبیّه واقف
عصمت پناه شهربانو خانم است ما توالدوا و تناسلوا و تعاقبوا نسالً بعد نسل و بطناً بعد
بطن مقدم الذکور علی االناث و االکبر علی االصغر » ...بیان شده است.
توجه به فرض انقراض نسل ناظر در نمونههای که متن آن را آوردیم تنها در چهار
مورد از وقفنامهها دیده میشود که در سه مورد واقف آن را به اعلم علماء محل وقوع
رقبه (موقوفه) واگذار کرده است .ممکن است حتی در مواردی اختیار انتخاب در صورت
فرض انقراض را واقف به عهده متولّی یا ناظر قرار دهد.
عالوه بر این از نوع دیگری از سیر جانشینی و فروض میتوان مثال زد که نگارنده بنا
به آنچه در مجموعه مورد پژوهش با آن مواجه شده است از آن به عنوان «فرض عدم
کفایت» یاد میکند که در آن واقف اینگونه بیان میدارد... « :و تولیّت و نظارت بعد از
ایشان با اوالد متولّی و ناظرین است بر تقدیر صالحیت و تقوی و بر تقدیر عدم صالحیت
هر یک از تولیّت و نظارت با اعلم و اورع و اتقای اهل قریۀ خرو علیا خواهد [بود؟] و بر
تقدیر انقراض اوالد ایضاً با اعلم و اورع و اتقای اهل قریه خواهد بود.»...
بنابراین بر اساس بررسی مجموعه مورد پژوهش میتوان گفت همواره بحث نظارت
بر موقوفات در جامعۀه نیشابور بیشتر به میل و انتخاب واقف بستگی داشته است و عمدتاً
آن را یا برای خود یا خویشاوندان مورد اعتماد خود واگذار کرده است ،سیر جانشینی و
فرض انقراض از نکاتی است که از چشم واقف دور نمیماند و معموالً در نهایت نظارت به
علماء و روحانیون محلّی واگذار می شد و یا اینکه از همان ابتدا روحانیون و علماء محلی
ناظر بر موقوفات بودند .از جمله معتبرین و معتمدین محلّی دیگر سادات بودند که در
برخی وقفنامهها نظارت بر ایشان مفوّض شده است که در پژوهش حاضر سهم  5درصدی
دارند.
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شماره
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واقف

تاريخ تحرير

ناظر

نوع نظارت

حق النظارت

ر 1/5
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کربالئی
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سیف
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سید
حسین
بی بی
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محمدح
سن زردی
کربالیی
حسین
قربان علی
بن
کربالئی
قاسم

محرم 1332

مال محمد حسین

اطالعی

نیم عشر

رجب 1336

مال گل محمد

اطالعی

یک عشر

ذیحجه 1323

سیدرضا ،مالآقا بابا

اطالعی

ـ

رجب 1335
ذیحجه 1322

مال محمد اسمعیل
دو عالم نمازگزار

اطالعی
اطالعی

نیم عشر
ـ

رمضان 1340

مال اسماعیل

اطالعی

ـ

رجب 1329

عالم قریه دزق

اطالعی

ـ

رمضان 1305

محمد مسئلهگوی
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ـ
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جمادیالثانی
1331
ذی الحجه

سید حیدر

اطالعی
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کربالیی حسن

رجب 1319

محمدجعفر،
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ص 12
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الف 86
ک 12
هـ 9
ع 2/1
ح 67
ب2
غ7
ح 81/1
ق5

اطالعی

هر چیز اضافه از
روضهخوانی
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حاجیه
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محرم 1287

کربالئی نوروز
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ـ

صفر 1325
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محمدجعفر
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استصوابی

ـ

اطالعی

ـ

رجب 1336

آقا محمد

اطالعی

یکر عشر

محرم 1328
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ـ
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شوال 1325

آقا محمد ،آقا علی
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اطالعی

نیم عشر
نیم عشر

جمادیاول1289

محمد تقی بک

اطالعی

ـ

ذیحجه1340
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اطالعی

ـ

شوال 1294

گزلخانم ،لیال خانم
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ـ

ربیع االول 1332
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اطالعی

ـ

جمادیاالول1313

رجب علی

اطالعی

یک ثلث از منافع

محرم1338

اوالد اناث حلیمه
خاتون

اطالعی

نیم عشر

ذیقعده 1289

مال محمد رضا

اطالعی

ـ

شوال1341

علیاکبر ،غالم رضا

اطالعی

نصف عشر

شوال 1291

آقا محمد حسن

اطالعی

ـ

جمادیاالول1336
شعبان 1331

مال ناد علی
زهرا سلطان

اطالعی
اطالعی

ـ
ـ

جمادیالثانی1322

اوالد واقف

اطالعی

ـ

شعبان 1286

آقا میرزا محمد

اطالعی

ـ

رجب 1340

میرزا محمد رضا

اطالعی

نصف عشر

جمادیالثانی
1336
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م 87
م 135
ع 210
ح 238
م 433
خ46
م 95
ع 37
ق 1/5
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حاجی مال
محمد
محمد
تقی
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ابراهیم
کربالیی
حسین
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خیاط
محمدصاد
ق
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خانم
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معمار
غفّار
سید
محمد
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میر
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اسماعیل
کربالئی
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اسماعیل
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حسین
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شهربانو خانم
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ـ

شعبان 1333

آقا محمد

اطالعی

ـ

صفر 1323

آقا علی
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ربیع االول1331

فاطمه نساء ،رقیه

اطالعی

ـ
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صفر1310

صفر علی ،محمد
قاسم ،میر سلیمان
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اطالعی
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ـ

شعبان 1342

مال محمد طاهر
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ذیحجه 1306
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ـ

صفر 1312
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محمداسماعیل
رحمان ،حسن
آقا میر اسماعیل

اطالعی
استصوابی
استصوابی

نصف خمس از
منافع
ـ
یک ثلث از منافع

جمادیالثانی
1342
شوال1279
جمادیاالول1313

فاطمه خانم

اطالعی
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فاطمه خان
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منافع
ـ
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رمضان 1327

حاج محمدعلی
محمد ابراهیم

اطالعی
اطالعی
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کربالئی سلیمان

اطالعی

ـ
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ربیع االول1327
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سورنچی کاشانی ،علی« ،تأثیر سیاستهای وقفی نادرشاه و علیشاه افشار بر کاهش یا رشد موقوفات آستان
قدس رضوی» ،پژوهشنامه تاریخ ،سال نهم ،شمارۀ 34
شهابی ،علیاکبر ،تاریخچه وقف در اسالم ،تهران ،اداره کل اوقاف،1343 ،
ــــــــــــــــ ،اوقاف در ایران ،ایرانشهر ،جلد دوم ،تهران ،دانشگاه تهران1343 ،
ــــــــــــــــ ،تاریخچۀ وقف در اسالم ،تهران ،دانشگاه تهران1343 ،
شهید ثانی ،شرح لمعه ،چاپ جدید ،جلد سوم
صبح االعشی ،جزء 247-254 10
صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،فردوس1369 ،
طباطبایی ،سید علی ،ریاض المسائل ،جلد سوم
علی ابن احمد منتجب الدین بدیع ،عتبۀ الکتبه ،مصحح :قزوینی ،محمد ،اقبال آشتیانی ،عباس ،تهران،
اساطیر1384 ،
علی قزوینی زنجانی ،صیغ العقود و االیقاعات ،مصحح :بیات ،جواد ،قم ،مصطفوی1370 ،
غنیمه ،عبدالرحیم ،تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی ،مترجم :نوراهلل کسائی ،تهران ،دانشگاه تهران1364 ،
کسائی ،نوراهلل ،مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن ،تهران :دانشگاه تهران1358 ،
کندی ،محمد بن یوسف ،الوالۀ و کتاب القضاۀ ،محقق :گست ،روفن ،قاهره :دارالکتاب االسالم ،بیتا
الگار ،حامد ،دین و دولت در ایران ،نقش عالمان دردورۀ قاجار ،مترجم :ابوالقاسم سری ،تهران ،توس.1369 ،
لمبتون ،آن کاترین سواینفورد ،سیری در تاریخ ایران بعد از اسالم ،ترجمه :آژند،یعقوب ،تهران ،امیرکبیر،
.1381
ـــــــــــــــــــــــــــــ ،مالک و زارع در ایران ،مترجم :منوچهر امیری ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.1339 ،
محقق حلی ،شرایع االسالم ،جلد سوم
محمد بن علی ناموس خواری« ،حدایق الوثائق» ،مصحح :مصطفی گوهری فخرآباد ،حمیدرضا ثنایی ،نامه
بهارستان ،سال دهم ،شماره 15
مدرسیطباطبایی ،حسین« ،وقفنامهای از ترکمانان قراقویونلو» ،فرهنگ ایران زمین ،سال ،1353 ،شماره
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ملکزاده ،فهیمه ،بررسی بیع وقف از دیدگاه فقه و حقوق همراه با دیدگاه شیخ انصاری (ره) ،تهران ،دبیزش،
1385
نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر ،تاریخ بخارا ،مصحح :مدرس رضوی ،محمدتقی  ،تهران ،توس ،چاپ دوم،
1363
یزدی ،ملحقات عروۀ الوثقی ،جلد دوم.

