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چکیده

ـراث وقــف اســت .امــوال موقوفــه ،اغلــب دایــر
بخــش قابلتوجهــی از میراثفرهنگـ ِـی ایــران ،میـ ِ
و آبادانــد و در میــان آنهــا آثــاری دیــده میشــود کــه عمرشــان بــه بیــش از هــزار ســال میرســد.
ایــن ســخن ،بــدان معنیســت كــه میــراث وقــف نســبت بــه ســایر آثــار تاریخــی ،کمتــر دســتخوش
ـال قابـ ِـل بقــاء و
نابــودی ،تحریــف ،تعطیــل ،و تصــرف شــده اســت .وقــف بــر پای ـهی انفــاق مـ ِ
انتفــاع مســتمر و اســتفادهی متنــاوب از منافــع آن در امــور خیریــه ایجــاد میشــود و مــال موقوفــه
ـال ارادی و قهــری و ســایر تصرفــات مصــون میمانــد .پرســش اصلــی ایــن
از هرگونــه نقــل و انتقـ ِ
دوام وقــف چیســت و چگونــه میــراث وقــف از تخریــب و نابــودی
مقالــه ایــن اســت کــه ،عوامــل ِ
در امــان مانــده اســت؟ مفــروض نگارنــدگان ایــن اســت کــه ،وقــف ،در طــی زمــان صاحــب ســازوکار
مدیریتـ ِـی محافظتمحــوری شــده کــه بهمــدد همیــن ســازوکار تــا حــد قابلتوجهــی از آســیب
ـازوكار تاریخــی مدیریــت و حفـ ِـظ میــراث وقف
برکنــار مانــده اســت .هــدف ایــن مقالــه ،شــناخت سـ ِ
ـات آن در روزگار
اســت کــه میتوانــد بــه فراهــمآمــدن زمینـهای بــرای حفــظ میــراث وقــف و دفــع آفـ ِ
حاضــر بیانجامــد .وقــف ،ســابقهی طوالنــی در ایــران دارد و مقــوالت ّ
مهــم وقــف در فقــه مذاهــب،
وضعــی متفــاوت پیــدا کــرده اســت .امــا در بحــث حفــظ میــراث وقــف ،بررســی تجربـهی تاریخــی
ً
وقــف نشــان میدهــد رویكــرد وقــف در حفــظ موقوفــات نســبتا یكســان اســت و در بســتر مذاهــب
و یــا در ادوار تاریخــی تغییــر اساســی نداشــته اســت .هــر موقوفــه ،برنام ـهی مدیریتــی دارد کــه
بـهآن وقفنامــه میگوینــد .در اكثــر وقفنامههــا ،حفــظ و تعمیــر موقوفــه بــر ســایر مخــارج مقــدم
شــمرده شــده و هرگونــه تبدیــل و تغییــر در شــروط وقــف را منــع کردهاند .برای نــگارش این مقاله،
موقوفــات متعــددی اعــم از منقــول و غیرمنقــول و وقفنامههــای بســیاری را بررســی کردیــم كــه
ً
عمدتــا بــه فارســی تحریــر شــده بودنــد .مطالعـهی موقوفــات و وقفنامههــا نشــان میدهــد كــه
تمهیــدات مشــابهی بــرای مدیریــت و حفــظ موقوفــات وجــود داشــته اســت.
کلیــدواژگان :وقــف ،میــراث وقــف ،ســازوكار حفــظ موقوفــات ،بقــای عیــن ،تعمیــر
1
موقوفــات.
* .مقالـهی حاضــر مســتخرج از رســالهی دکتــرای آقــای فرهــاد نظــری (در رشــتهی مرمــت آثــار ،دانشــگاه هنــر اصفهــان) بــا عنــوان:
«ميــراث وقــف ،مبنايــی بــرای گفتگــوی نظــام وقــف و ميراثفرهنگــی» ،بــا راهنمایــی دکتــر احمــد صالحیكاخكــی میباشــد.
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مقدمه

آثــار بســیاری از گذشــته باقیمانــده اســت .در ایــران تاکنــون نزدیــک بــه س ـیوچهار هــزار
اثــر تاریخــی و فرهنگـ ِـی غیرمنقــول و منقــول ،میــراث طبیعــی ،میراثفرهنگــی ناملمــوس،
ّ
و میــراث مســتند بهعنــوان میــراث ملــی شــناخته شــده و از اینمیــان نزدیــک بــه شــصت
اثــر در فهرس ـتهای جهانــی ثبــت شــده اســت .بخــش قابلتوجهــی از ایــن آثــار ،زنــده و
آبادنــد و قدمــت برخــی از آنهــا بالغبــر چندیــن ســده اســت؛ ماننــد :قنــات قصبـهی گنابــاد،
مســجد جامــع اصفهــان ،بنــد امیــر ،زیلــوی مســجد جامــع میبــد ،قالــی بقعـهی شــیخصفی،
کتــاب التفهیــم ابوریحــان ،وقفنام ـهی ربعرشــیدی ،منبــر مســجد جامــع ابیانــه ،آییــن
نــوروز ،فرهنــگ وقــف ،نقالــی و روایتگــری ،ســرو ابرقــو ،چنــار مدرس ـهی باغــوار .نزدیــك
ّ
بــه نیمــی دیگــر از آثــار ملــی متــروک و بایرنــد و بســیاری دیگــر نیــز بهكلــی از میــان رفتــه و
فقــط نامــی از آنهــا در اخبــار مانــده اســت .آثــاری ماننــد :قصــر شــاه ابواســحق اینجــو در
شــیراز کــه میخواســت آنرا نظیـ ِـر طاقکســرا بنــا کنــد ،ســرو کاشــمر کــه بهفرمــان متــوکل
بریــده شــد ،قالــی نگارســتان یــا بهــار خســرو کــه در مدائــن بــود.
ـراث وقــف ،بخــش قابلتوجهــی از میراثفرهنگـ ِـی ایــران اســت .در میــان
امــروزه میـ ِ
ـوال غیرمنقــول و منقــول) نظــر دارد .موقوفــات،
میـ ِ
ـراث وقــف ،ایــن مقالــه بهموقوفــات (امـ ِ
امــوال عامالمنفعــهی آبــاد و زنــدهای اســت کــه عمــر برخــی از آنهــا بهبیــش از
اغلــب
ِ
هــزار ســال میرســد و هنــوز از انتفــاع ســاقط نشــده اســت .میــراث وقــف نســبت بــه ســایر
آثــار غیروقفــی کمتــر دســتخوش نابــودی ،تحریــف ،و تصــرف شــدهاند؛ البتــه موقوفــات
بســیاری نیــز در روزگاران گذشــته از میــان رفتــه اســت .ایــن ســخن ،بدانمعنــی اســت كــه
اســتعداد دوام دارد و هــم دچــار نقصــان و نابــودی میشــود .در ایــن
میــراث وقــف هــم
ِ
ً
مقالــه نمونههــای متعــددی از اســناد وقــف بررســی شــدهاند؛ ایــن اســناد عمدتــا بهفارســی
و متعلــق بــه ســرزمین ایــران بودنــد و اختالفــی در ســاختار آنهابهدســت نیامــد ،مگــر در
مــوارد بســیار جزیــی .تجربــهی تاریخــی وقــف نشــان میدهــد ،رویكــرد وقــف در حفــظ
ً
موقوفــات نســبتا یكســان اســت .معالوصــف ،پرســش اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه،
عوامــل تاریخـ ِـی حفــظ موقوفــات چیســت؟
پاســخ ایــن ســؤال میتوانــد مــا را نســبت بــه رویکــرد و رفتــار گذشــتگان بــا
یافتــن
ِ
موقوفــات و انگیزههــای حفــظ آن آ گاه کنــد .ایــن آ گاهــی ،امــکان مطالعــه و گفتگــوی
«ســازوكار تاریخــی حفــظ موقوفــات» و «مبانــی پاســداری میراثفرهنگــی» را در اختیــار مــا
مینهــد.

روش تحقیق

روش ایــن تحقیــق ،ترکیبــی اســت از ســندپژوهی و تحلیــل مضمونــی .بدینمعنــا كــه
نقطــهی ثقــل ایــن تحقیــق ،تحلیــل اســناد وقف/وقفنامههــا اســت .وقفنامههــا
بهعنــوان مهمتریــن منابــع ایــن تحقیــق ابــزار و نوشــتههای منحصربهفــردی هســتند،
حــاوی اطالعــات بومــی و جزئــی كــه منحصــر بههمــان اســناد اســت و ممكــن اســت جــای
مهــم ایــن
دیگــری یافــت نشــود .براســاس روش تحلیــل مضمونــی ،مضامیــن اصلــی و ِ
تحقیــق از اســناد وقــف اســتخراج و بــا تكیــه بــر قرائــن تاریخــی ،تحلیــل شــده اســت .بــرای
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نــگارش ایــن مقالــه ،وقفنامههــای متعــددی اعــم از منقــول و غیرمنقــول بررســی شــد.
مطالع ـهی موقوفــات و وقفنامههــا نشــان میدهــد كــه در فرهنــگ وقــف ،صرفنظــر از
تنــوع ناشــی از منطقـهی زمانــی ،جغرافیایــی ،مذهبــی و عرفــی ،تمهیــدات مشــابهی بــرای
مدیریــت و حفــظ موقوفــات وجــود داشــته اســت.

مبانی نظری

«وقــف» نوعــی صدقــه اســت؛ صدقــه شــامل امــور خیــر از قبیــل ذکات اســت ،امــا هــر گاه
گفتــه شــود صدقـهی جــاری ،مــراد از آن وقــف اســت (حســنی .)122-121 :1380 ،قانــون
مدنــی ایــران «وقــف» را حبــس عیـ ِـن مــال و تســبیل منافــع آن دانســته اســت (کاتوزیــان،
60 :1391؛ مصاحــب :1387 ،مدخــل «وقــف») .وقــف ایجــاد نمیشــود ،مگــر بــا صیغـهای
کــه بیانگــر قصــد واقــف باشــد .الفاظــی ماننــد «سـ ُ
ـبلت» بهمعنــی در راه خــدا قــرار دادم،
ً
«حبسـ ُـت» بهمعنــی حبــس کــردم ذاتــا بــر وقــف گواهــی میکنــد ،امــا لفــظ «وقفـ ُـت» بهمعنــی
وقــف کــردم صریحتریــن لفظــی اســت کــه بــر وقــف داللــت میکنــد (حســنی.)122 :1380 ،
ـال قابـ ِـل بقــاء و انتفــاع مســتمر و اســتفادهی متنــاوب از منافــع
وقــف بــر پای ـهی انفــاق مـ ِ
آن در امــور خیریــه ایجــاد میشــود (عمــر .)115 :1389 ،ظاهــر از واژهی تســبیل ،ایــن
اســت كــه منافــع مــال وقــف در راه خــدا صــرف شــود؛ لــذا وقــف بــر مقاصــد غیرمشــروع باطــل
اســت (كاتوزیــان85 :1379 ،؛ همــو .)64 :1391 ،وقــف از نظــر حقوقــی ،عملــی اســت کــه
بهموجــب آن شــخص (حقیقــی یــا حقوقــی) عیــن مالــی را از ّ
ملکیــت خــود خــارج کــرده و
ِ
ـال ارادی و قهــری و ســایر تصرفــات بهطــور کامــل مصــون م ـیدارد و
از هرگونــه نقلوانتقـ ِ
منافــع آن مــال را در امــور خیــر بهطــور دائــم جــاری میســازد (بــرادران.)71 :1373 ،
وقــف در بســتر مذاهــب و فــرق اســامی بهرنــگ و لحنهــای گوناگونــی درآمــده و
مقــوالت ّ
مهــم وقــف در ارتبــاط بــا مذاهــب ،وضــع متفاوتــی یافتــه اســت (الکبیســی:1364 ،
30؛ نیــز ن.ک .بــه :ابهــری علیآبــادی1385 ،؛ جناتــی .)1373 ،بیــش از هــزار ســال اســت
مبانــی و مســائل وقــف مــورد بحــث اســت ،امــا همچنــان اختــاف در ابــواب اساسـ ِـی وقــف
ً
وجــود دارد (ن.ک .بــه :الکبیســی .)1364 ،مثــا از نظــر امامیــه ،شــافعی ،و حنبلــی ،در
وقــف ،تصــرف مالــک از موقوفــه یــا رقبــه قطــع شــود ،امــا وقــف در نظــر حنفیهــا و مالکیهــا
تســلط مالکانـهی واقــف از موقوفــه قطــع نمیشــود (عتیقــی .)368-367 :1387 ،بــر ســر
ً
مبانــی و مســائل وقــف ،درون یــک مذهــب هــم اختــاف رأی هســت؛ مثــا در 1215هـــ.ق.
شــخصی بهنــام «لطفعلیخــان ترشــیزی» امالکــی را جهــت یــک مدرس ـهی علــوم دینــی
در ّزواره وقــف کــرد .چــون هنــگام اجــرای خطب ـهی وقــف ،امــاک مذکــور در اجــاره بــوده
و قبــل از اتمــام اجــاره ،واقــف درگذشــته بــود ،ورث ـهی واقــف بــه اســتناد ایــن کــه امــاک
مــورد نظــر در زمــان وقــف در قبــض واقــف نبــوده و اقبــاض صورتنگرفتــه ،لــذا وقــف باطــل
اســت؛ از مجتهــد عالیقــدر آن روزگار «میــرزای قمــی و ســیدمحمدباقر شــفتی» اســتفتاء
ّ
کــرده و آنــان «بهعلــت عــدم تحویــل و اقبــاض عیــن موقوفــه» حکــم بــه بطــان وقــف داده
بودنــد .در پــی ایــن فتــوا عــدهای از رجــال اردســتان موضــوع را تعقیــب کردنــد و آی ـتاهلل
شــفتی ،فتــوای خــود را تغییــر داد و بــر ّ
صحــت وقــف حكــم کــرد .تضــاد حکــم قبلــی و جدیــد
ایشــان ســبب شــد مســأله بــه «مالاحمــد نراقــی» احالــه شــود و ایشــان بــر نظــر میــرزای قمــی،
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ً
یعنــی بطــان وقــف فتــوا داد و متعاقبــا ،ســید شــفتی نیــز ّردی ـهای بــر نظــر مالاحمــد نراقــی
سرگذشــت وقــف،
نوشــت (تویســرکانی55-48 :1376 ،؛ جعفــری.)95-92 :1382 ،
ِ
مملــو از ایــن از مباحــث و ماجراهــا اســت.

پیشینهی تحقیق

تاریــخ وقــف در ایــران بهطــور دقیــق روشــن نیســت ،امــا آنقــدر معلــوم اســت کــه ایرانیــان
در روزگار پی ـشاز اســام بهبنیادهــای خیــر و آبادانــی زمیــن اهتمــام میورزیدنــد (شــهابی،
 .)2 :1343امــروزه آنچــه از فرهنــگ وقــف در ایــران مــراد میگــردد و رایــج اســت ،مفهومــی
اســامی اســت ،امــا در میــان غیرمســلمان نیــز وقــف انجــام میشــود .وقــف در دیگــر بــاد
مســلمان ،ماننــد :عثمانــی ،شــامات ،مصــر ،ماوراءالنهــر ،و شــبه ّ
قاره از گذشــته تاکنــون
رایــج بــوده و موقوفــات ُپرشــمار و وقفنامههــای متعــددی از دوران ســاجقهی آناتولــی،
ممالیــک مصــر ،و گورگانــان هندوســتان بهجامانــده اســت .در هندوســتان و پاکســتان
موقوفــات متعــددی هســت کــه اغلــب وقفنامههایشــان بهفارســی اســت (افشــار:1384 ،
)67؛ فیالمثــل در پادشــاهی شــاهجهان ،در بلــدهی ســورت گجــرات ،کاروانســرایی بــوده
کــه «اســحقبیگ یــزدی المخاطــب حقیقــت خــان بانــی ایــن کاروانســرا گشــت» و کتیبـهی
وقفنامــهاش در مــوزهی  Prince of Wales Museumنگــهداری میشــود (حکمــت،
.)16 :1337
ی ایــران کارکردهــای مؤثــری چــون :تأمیــن
وقــف ،در حیــات اجتماعــی شــهرها 
هزینههــای ســاخت و تعمیــر مســاجد ،بقــاع متبركــه ،مــدارس و بیمارســتانها ،برگــزاری
اعیــاد و آیینهــای مذهبــی ،کمــک بــه بینوایــان ،دانشآمــوزان ،در راهمانــدگان ،و تأمیــن
مســکن بــرای نیازمنــدان و اجــارهی زمینهــای زراعــی و باغــات و مغازههــا و کارگاههــای
وقفــی بــه پیش ـهوران و اربــاب ِحـ َـرف داشــته اســت (اهلــرز.)53-51 :1374 ،
تأســیس اوقــاف ،ســنت پســندیدهای اســت .ســاطین ،حاکمــان ،وزیــران ،امیــران،
بازرگانــان ،و توانگــران بســیاری بــه وســیلهی وقــف ،نامشــان بــه نیكــی در صحیفــهی
ً
تاریــخ درج شــده اســت؛ مثــا رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ،وزیــر پــرآوازهی ایلخانــان
مغــول بــه ســبب اوقــاف و امــور خیــر ،ممــدوح مورخــان و تذكرهنویســان و راویــان شــد.
خوندمیــر در شــرح مآثــر و خصــال پســندیدهاش گفتــه «آن وزیــر نصفتنهــاد ابــواب عــدل
و انصــاف بــرروی خــواص و عــوام بگشــاد و اهــل علــم و فضیلــت را مشــمول نظــر عافیــت
گردانیــده جهــت تســکین ایشــان بقــاع خیــر بنــا نهــاد» (خوندمیــر .)317 :2535 ،پیــش
از خواجــه رشــید ،خواجــه نظامالملــک طوســی ،وزیــر نــامدار و سیاســتمدار شــاهان
ســلجوقی ،آثــار و عمــارات بســیاری بنیــاد نهــاد؛ مشــهورترین آنهــا مــدارس «نظامیــه» بــود
کــه بــر آنهــا امــوال بســیاری وقــف کــرد .نظامیههــا ،قرنهــا جــزو مهمتریــن مرا کــز علمــی
جهــان اســام بودنــد و بــر سرنوشــت تاریــخ و تمــدن مســلمانان تأثیــر گذاشــتند .فرمــان
تدریــس و نظارتبــر اوقــاف نظامیـهی بغــداد در  631ق .از جانــب الناصرالدیــن خلیفـهی
عباســی شــاهدی بــر حیــات ایــن مدرســه در دو ســده پــس از تأســیس آن اســت (کســایی،
ً
 77-71 :1363و )267-266؛ بعــدا بــه تقلیــد از خواجــه نظــام ،مجموعهمدارســی چــون
«تاجیــه» و «مســتنصریه» بنــا شــد كــه موقوفاتــی داشــتند و بایــد آنهــا را جــزو آثـ ِـار فرهنــگ

تاریخی حفظ موقوفات در ايران
سازوکا ِر
ِ

وقــف برشــمرد.
تاریــخ وقــف ،تاریــخ کامیابیهــا و ناکامیهــا اســت .وقــف ،كــه همــواره عامــل آبادانــی
ســرزمین بــوده ،گاهــی خــودش از آســیب دهــر برکنــار نمانــده و در گــذر ایــام دســتخوش
ـوم
تخریــب ،انحطــاط ،و زوال هــم شــده اســت .طمــع بــه امــوال وقــف باعــث پدیــدهی مذمـ ِ
وقفخــواری شــده و اوضــاع ناپایــدار روزگار و اختالفــات بــه حــذف موقوفــات بســیاری
انجامیــده اســت .مؤلــف كتــاب نقــض در قــرن ششــم هجــری ،تعــدادی از موقوفــات
شــیعیان را نامبــرده کــه در همــان ایــام توســط دیگــران نادیــده انگاشــته میشــد :ا گــر بــه
تحصیــر و تحدیــد مــدارس ســادات مشــغول شــویم در بــاد خراســان و حــدود مازنــدران و
شــهرهای شــام از حلــب و حـ ّـران ،و از بــاد عــراق چــون قــم و کاشــان و آبــه کــه مــدارس
چناســت و کــی بــوده اســت و اوقــاف چنــد دارد و طومــارات کتــب خواهــد (قزوینــی رازی،
.)34 :1358
وی تعــدادی از مــدارس و خانقاههــا و بقــاع خیــر شــیعیان را برشــمرده كــه امــروزه جــز
اخبــار نقــض چیــزی از آنهــا نمانــده اســت (قزوینــیرازی .)37-34 :1358 ،برخــاف
موقوفــات مــدارس و نهادهــای آموزشــی بیــش از ســایر موقوفــات دســتخوش
تصــور،
ِ
تعــرض بودهانــد .ربعرشــیدی از شــاخصترین مــواردی اســت کــه میتــوان یــاد کــرد.
تــل خــاک،
ربعرشــیدی بالفاصلــه پــس از مــرگ واقــف ،روبــه زوال نهــاد و امــروزه جــز ِ
چیــزی از آن نمانــده اســت .در شــهرهای ایــران چــون :مشــهد ،تبریــز ،یــزد ،و اصفهــان،
موقوفــات متعــددی از قبیــل :مــدارس ،خانههــا ،کاروانســراها و خانــات ،دکاکیــن ،دهــات
و مــزار ع و باغهــا از میــان رفتهانــد .در کتابچـهی موقوفــات یــزد ،کــه در دورهی محمدشــاه
قاجــار تحریــر شــده گفتــه کــه در دارالعبــادهی یــزد بیــش از چهارصــد مدرســه و بقعـهی آبــاد
میبــوده و «نظــر بــه انقــاب روزگار ،کل آن ابنیــه ویــران گشــته و تمامــی موقوفــات بــه
ضبــط خالصـهی دیــوان درآمــده ،مگــر یــک مدرسـهی شــفیعیه کــه اآلن دایــر اســت و چنــد
مدرســهی جدیــده» (طــراز .)30 :1341 ،مؤلــف ایــن کتابچــه ضمــن اشــاره بهتعمیــرات
مســجد جامــع کبیــر یــزد در  1240هـــ.ق .بهیــاد مـیآورد کــه «موقوفاتــی بــر مســجد نیفــزوده
و موقوفــات قدیم ـهی مســجد هــم بهکلــی از میــان رفتــه» اســت (طــراز .)12 :1341 ،وی
ـودن موقوفــات و متولــی و نحــوهی مصــارف و از بیــن رفتــن
در مــوارد متعــدد بهمعلــوم نبـ
ِ ً
موقوفــات اشــاره کــرده اســت؛ مثــا دربــارهی مســجد جامــع یعقوبــی ،کــه از ســاختههای
شــاه یحیــی مظفــری اســت گفتــه« :در قدیماالیــام موقوفــات و مصارفــی میداشــته .الحــال
جزئــی باقــی مانــده» (طــراز 1.)25 :1341 ،در اصفهــان هــم مدرسـهی موســوم بهمدرسـهی
کافوریــه وجــود داشــته کــه در  1298هـــ.ق .خــراب شــد و بهحکــم یکــی از مجتهــدان بــزرگ
شــهر ،آجرهــای آن در «مســجد محلــهی نــو» معــروف بــه «مســجد فشــارکی» و «مســجد
رحیمخــان» بــهکار رفــت .آقــا کافــور از خواجــگان مقــرب شــاه عبــاس دوم ،بانــی ایــن
مدرســه بــود (ایمانیــه .)111-110 :1376 ،بســیاری از امــاک ،دکاکیــن ،باغــات ،مــزار ع،
قنــوات و تأسیســات تاریخــی کــه ا کنــون در تصــرف اشــخاص اســت ،موقوفــه بودهانــد؛
ّ
فیالمثــل در آ گاهینامـهی ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران گــزارش شــده اســت
کــه زیرزمیــن چلوکبابــی شرفاالســامی ،قســمتی از حمــام موقوف ـهی مســجد شــاه تهــران
ـرف غیر درآمــد (آ گاهینامــه .)9 :1354 ،ا گر
اســت .کاربــری ایــن حمــام تغییــر یافتــه و بهتصـ ِ
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ـات از میانرفتــه صــورت گیــرد ،معلــوم میشــود کــه چهمیــزان
پژوهشــی بــا موضــوع موقوفـ ِ
از موقوفــات بهعلــل گوناگــون در گــذر زمــان از میــان رفتــه اســت .چنیــن پژوهشــی زمینــه را
بــرای آسیبشناســی تاریخـ ِـی وقــف فراهــم میکنــد.
وقــف ،دامن ـهی گســتردهای دارد و بــه حوزههــای جامعهشناســی ،حقــوق ،اقتصــاد،
فقــه ،زبانشناســی ،سیاســت ،كشــاورزی ،مدیریــت آب ،شهرســازی و معمــاری ،و هنــر
مرتبــط اســت و میتوانــد موضــوع هــر یــک از اینهــا باشــد .پژوهشهــای ُپرشــماری
دربــارهی وقــف از مناظــر گوناگــون انجــام شــده ،امــا پژوهشهایــی كــه بهموضــوع
تاریخــی حفــظ موقوفــات و میــراث وقــف» پرداختــه باشــد ،یافــت نشــد.
«ســازوكار
ِ

تاریخی حفظ موقوفات در ایران
سازوکار
ِ
ِ

ـال قابـ ِـل بقــاء و انتفــاع مســتمر و اســتفادهی متنــاوب از منافــع آن
وقــف برپایـهی انفــاق مـ ِ
وانتقــال ارادی و قهــری و
در امــور خیریــه ایجــاد میشــود و مــال موقوفــه از هرگونــه نقل
ِ
ســایر تصرفــات مصــون میمانــد .یکــی از شــروط صحـ ِـت وقــف ،بقــای عیــن موقوفــه اســت
و وقــف بــر امــوال نامانــدگار و تلفشــدنی ،ماننــد دیــون و منافــع ،باطــل اســت (كاتوزیــان،
84-79 :1379؛ ابهــری علیآبــادی)14 :1386 ،؛ بنابریــن شــرط بقــای عیــن موقوفــه،
َ
متضمــن رویکــردی ابدمــدت اســت کــه بهمانــدگاری میــراث وقــف منتهــی میشــود.
وانگهــی مــال موقــوف بایــد از شــمار داراییهــای مالــک خــارج شــود و در گــذر زمــان از
نقلوانتقــال و تلــف مصــون بمانــد .موضــوع ،موجــب اســتقالل وقــف شــده اســت .نظــر
برخــی از محققــان ،نظــام وقــف در زمــان پیدایــش برپایــهی اعتبــار شــخصیت حقوقــی
شــکلگرفت .وقــف شــخصیتی حقوقــی اســت کــه میــان او و دیگــران عقــودی از قبیــل بیــع
و اجــاره صــورت میگیــرد و قیــم و متولــی و ناظــر بــه نمایندگــی از شــخصیت حقوقــی وقــف،
عمــل میکننــد .بعضــی از فقهــا تــا آنجــا پیشرفتهانــد کــه شــخصیت حقوقــی وقــف را
از شــخصیت واقــف جــدا ســاخته ،هرچنــد واقــف ،قیــم و متولــی وقــف باشــد .از ایــنرو
مقــرر داشــتهاند ا گــر واقــف مطابــق شــرایطی کــه خــود در وقــف وضــع کــرده ،عمــل نکنــد
و برخــاف مصالــح وقــف بــرود ،وقــف از دســت او گرفتــه میشــود (رحمانــی.)61 :1379 ،
از طرفــی ،مبنــای اندیش ـهی وقــف ،خیرخواهــی بهنفــع غیــر اســت .از ای ـنرو ســاختار
وقــف بهگون ـهای شــکلگرفته کــه امــکان خودخواهــی و ســودجویی کمتــر بــدان راه دارد
ّ
(کاتوزیــان .)76-75 :1379 ،بهطــور کلــی بــرای وقــف ،مصــارف خاصــی معیــن نشــده و
وقــف بــر هــر عمــل مشــروعی صحیــح اســت .حـ ّـد خیرخواهــی در وقــف تــا آنجاســت کــه
بســیاری از فقیهــان ،وقــف بــر غیرمســلمانان را بهاعتبــار اینکــه بنــدگان خــدا هســتند جایــز
ً
شــمردهاند (آذرپــی)23 :1388 ،؛ مثــا یــزدی در ملحقــات ،وقــف بــر کافــر را مجــاز دانســته،
خــواه حربــی باشــد ،خــواه ذمــی ،خــواه خویشــاوند باشــد ،خــواه نباشــد (حســنی،1380 ،
 .)189-188تســبیل ثمــره و منفعــت در وقــف ،ســبب شــده از وقــف بــه صدقــه تعبیــر شــود
ً
و متعاقبــا وقــف را داعــی خیــر دانســتهاند؛ درحالیكــه وقــف فقــط تحبیــس اصــل و تســبیل
ً
صراحتــا قصــد قربــت و خیــر بیــان نشــده اســت (نظیــف،

لفــظ وقــف،
ثمــره اســت و در ِ
 .)75 :1381امــا بــر حســب تجرب ـهی تاریخــی وقــف ،میتــوان گفــت کــه وقــف ،عملــی
ً
انساندوســتانه اســت و معمــوال جهـ ِـت آمــوزش و پــرورش ،صلــح و دوســتی ،پرســتاری و

تاریخی حفظ موقوفات در ايران
سازوکا ِر
ِ

مراقبــت از انســانها و تیمــار طبیعــت ایجــاد شــده اســت .در ســرزمین مســلمانان ،اوقــاف
متعــددی بــرای دســتگیری از ایتــام و مســتمندان ،آمــوزش علــوم و ترویــج معــارف ،برگــزاری
آیینهــا و مراســم ،خدمــت بــه ّزوار ،مســافران ،و در راه مانــدگان انشــاء شــده اســت .امــور
گفتــه شــده ،امــروزه جــزو ارزشهــای جامع ـهی بشــری اســت و میراثفرهنگــی ناملمــوس
بهشــمار م ـیرود .فرهنــگ وقــف حائــز ویژگیهایــی اســت کــه زمینــه را بــرای دوام وقــف
و بقــای موقوفــات و میــراث وقــف همــوار ســاخته اســت .ایــن ویژگیهــا بهطــور کلــی
عبارتنــداز:
َ
الــف .رویكــرد ابدمــدت؛ موقوفــه بایــد مــال قابــل بقــاء باشــد و وقـ ِـف امــوال تلفشــدنی
صحیــح نیســت .همیــن اصــل ،متضمــن نــگاه بلندمــدت (مؤبــد) در وقــف اســت.
حبــس عیــن
ب .اســتقالل؛ اســتقالل در وقــف از دو راه ایجــاد میشــود :نخســت بــا
ِ
موقوفــه و اعــراض واقــف از مالكیـ ِـت مــال وقفــی؛ دوم بــا ایجــاد ســازوكار مدیریتــی كــه وقــف
را از نظــر مالــی ،خودكفــا و مســتقل میســازد.
ج .خیرخواهــی بــرای غیــر؛ تســبیل منفعـ ِـت موقوفــات در راه خــدا ،مهمتریــن هــدف
وقــف اســت .در عمــوم اوقــاف ،منفعــت عامــه مدنظــر واقــف بــوده و بههمیــن ســبب در
ـور مــردم ،انگیــزهی حفــظ موقوفــات ایجــاد شــده اســت.
جمهـ ِ
همچنیــن وقــف« ،مکانیزمــی توانــا بــرای حفاظــت از آثــار در طــول بیــش از هــزار ســال
در کشــورهای اســامی» بــوده (حجــت )132 :1380 ،و در طــول تاریــخ صاحـ ِـب ســاختار و
تشــکیالتی شــده کــه ،بالنســبه موجــب دوام وقــف و حفــظ و بقــاء موقوفــات در برابــر بالهــا
ً
و تعدیهــا و تعرضــات شــده اســت .ایــن ســازوکار ،تقریبــا درخصــوص همـهی موقوفــات و
در هم ـهی مذاهــب مشــابه اســت و بــا مطالع ـهی اســناد وقف/وقفنامههــا ایــن ســازوکار
را میتــوان شــناخت .ســازوکار تاریخـ ِـی دوام وقــف و حفــظ موقوفــات بــر ایــن امــور اســتوار
اســت:

 .1تدوین سند وقف و نسخهبرداری و تکثیر آن

وقفنامــه ،اســاسنامهای «فــی بیــان شــرایط امــور الوقــف و المصــارف» اســت و حــاوی
ضروریــات وقــف از قبیــل :مشــخصات واقــف ،موقوفــه ،موقوف علیه و شــروط و ضوابط که
جزئیتریــن اطالعــات مربــوط بــه موقوفــات و نحــوهی اســتفاده و مدیریــت آنرا دربــر دارد
و بهاصطــاح امــروزی برنام ـهی جامــع مدیریــت 3موقوفــه اســت .هــر وقفنامــه ،ســندی
منحصربهفــرد از یــک دورهی خــاص و دربــارهی مناســبت خاصــی اســت و دربردارنــدهی
اطالعاتــی کــه ممکــن اســت جــای دیگــری یافــت نشــود .بازخوانــی وقفنامههــا و اســناد
وقــف نقــش مؤثــر و بیبدیلــی در روشــن کــردن گذشــته میتوانــد ایفــا کنــد .بازخوانــی و
انتشــار ایــن اســناد زمانــی بیشــتر جلــوه میکنــد کــه بدانیــم ایــن اســناد ،اغلــب تکنســخه و
منحصربهفردانــد (خســروی147 :1384 ،؛ نیــز ن.ک .بــه :قائممقامــی6 :1350 ،؛ همــو،
ً
 :1348پنــج ُ -نــه) .قالــب و ســاختار وقفنامههــا شــبیه بههــم اســت؛ مثــا در ســاختار
وقفنام ـهی موقوف ـهی عظیمــی چــون ربعرشــیدی بــا ســاختار وقفنام ـهی زیلــوی میبــد
یــا كــوس نــادری تفاوتــی نیســت .مطالع ـهی وقفنام ـهی آنهــا از جنبههــای گوناگــون
دارای اهمیــت اســت 4.وقفنامههــا اغلــب تکنســخهاند ،امــا در مــواردی بــرای
2
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جلوگیــری از امحــاء ،مخدوشکــردن و یــا تحریــف وقفنامــه ،نســخههای متعــددی از
آن مینوشــتند و در جاهــای امنــی نگاهداشــته میشــد و گاه رونوشــتی از وقفنامــه را
بهصــورت کتیبــه در بنــا نصــب میکردنــد تــا مانــع هرگونــه تعــرض بــه موقوفــات یــا تصــرف
غیرمجــاز در آنهــا شــوند .براســاس تجــارب تاریخــی ،اوقافــی کــه ســند وقــف آنهــا بههــر
دلیلــی مخــدوش یــا معــدوم شــده ،در معــرض تصــرف و تحصیــل نامشــروع منافــع آن و یــا
در جهــت اســتفادهی دور از غــرض واقــف قــرار میگرفــت.
وقــف ،ماننــد هــر پدیــدهی اجتماعــی دیگــری آســیبها و مخاطراتــی ازجملــه
«موقوفهخــواری» داشــته اســت؛ ا گرچــه موقوفهخــواری امــری مــردود بــوده و آنرا
نکوهیدهانــد ،امــا اوقــاف بســیاری بههمیــن علــت مســتهلک شــدهاند .یکــی از راههــای
معمــول و مقدمــات از بیــن بــردن اوقــاف ،نابــودی یــا مخــدوش کــردن اســناد وقــف بــوده
اســت .در مــواردی کــه واقــف از هــدم موقوفــه و محــو و مخــدوش شــدن وقفنامــه
بیمنــاک بــوده ،نســخهبرداری و تکثیــر وقفنامــه را ذیــل شــروط وقــف بیــان کــرده اســت.
مینــوی و افشــار ،در مقدمــهی ربعرشــیدی گفتهانــد كــه از وقفنامــهی ربــع رشــیدی
برمیآیــد پنــج نســخه از ایــن وقفنامــه نوشــته بودنــد كــه بخشهــای عمــدهی آنهــا
مفقــود شــده اســت (رشــیدالدین فض ـلاهلل .)16 :1350 ،در وقفنام ـهی گوهرشــادبیگم
شــرط شــده «در هــر چندســال ،ســوادی از وقفیــه تــازه ســازند» (انزابینــژاد )26 :1388 ،تــا
مصلحــت وقــف رعایــت شــود و بهشــروط عمــل كننــد .در خاتمـهی وقفنامـهی موقوفــات
ً
تربــت حیدریــه و ترشــیز( ،تاریــخ وقــف 980 :هـــ.ق ).ایــن مطلــب آمــده اســت :توضیحــا آن
کــه ســجل وقفنامچ ـهی امــاک مزبــوره پنــج عــدد نوشــته شــده ،یکــی در دســت اوالد و
متولــی آنهــا ســپرده شــده و یکــی در کتابخانـهی ســرکار فیضآثــار و یکــی در نــزد حضــرت
عالمهالعلمایــی مالقوامالدیــن امــام جمعــه ترشــیز و یکــی در نــزد حضــرت ســیادت و
نجابتمنقبــت میــرزا ســیدعالءالدین تونــی ســپرده شــده و یکــی در عمــارت شــاهزاده فیــروز
در ســمت شــرقی آن لول ـهی مســی ودیعــه گذاشــته شــده مدفــون اســت .بــا مفقــود شــدن
نســخه بهســایر نســخهها رجــوع نماینــد (رضایــی.)57 :1384،
مؤلــف کتابچــهی موقوفــات یــزد در دیباچــه گفتــه اســت ،محمدحســینخان
آجودانباشــی حکمــران یــزد از هنــگام ورود بــه یــزد بهتأســیس خیــرات همــت گماشــت و در
ـان
 1257هـــ.ق .بهاصــاح موقوفــات دایــره و بایــره توجــه نشــانداد و معتمدیــن و كارآ گاهـ ِ
محاســب را فرمــود :در انــدک زمــان تهذیــب اعیــان موقوفــه و مداخــل و مخارج و تشــخیص
دیانــت متولیــان عهــد و خانیــان و تعییــن نظــراء باســتصواب حــکام شــر ع اقــدس بهعمــل
ً
آمــد و تــا اینکــه ایــن خالصـهی آثــار بــر صفحـهی روزگار بمانــد و اوال بهجهــت ُیمــن دولــت
ّ
ً
جاویــد مــدت و ثانیــا بقــای نظــام امــور موقوفــات کــه از ایــن پــس دســت تغلــب بــر تغییــر و
تضییــع آن دراز نگــردد (طــراز.)10 :1341 ،
چنانکــه طــراز گفتــه اســت مخــدوش یــا معــدوم کــردن ســند وقــف ،زمینــه را بــرای
دســتکاری موقوفــات فراهــم میکــرد .او از معلــوم نبــودن «حقیقــت وقفنامچــه و متولــی»
موقوفاتــی در یــزد خبــر داده کــه باعــث ســردرگمی و اشــکال در رتــق و فتــق آن موقوفــات
شــده بــود (طــراز15 :1341 ،و .)23در وقفنامــهی آبانبــار شــش بادگیــر یــزد (تاریــخ
وقــف 1279 :هـــ.ق ).نیــز شــرط شــده «از منافــع موقوفــات در هــر چهــار ســال ،یــک ســواد

تاریخی حفظ موقوفات در ايران
سازوکا ِر
ِ

از وقفنامچــه مثــل همیــن ،متولــی اســتکتاب نمایــد و معتبــر ســاخته [و] در نــزد امینــی
بســپارد تــا نســخ متعــدده در میــان باشــد و موقوفــات از میــان نــرود» (مســرت-87 :1387 ،
 .)88در وقفنام ـهی مســجد و مدرس ـهی ناصــری نیــز توصیــه شــده متولــی کتابچ ـهی
وقفنامــه را در حــد مقــدور در میــان عامــه منتشــر کنــد (شــیخالحکمایی.)112 :1388 ،
ایــرج افشــار در ســفرش بهســال  1346هـــ.ش .بــه ابرقــو ،مســجد بیــرون را دیــد و
دربــارهی آن نوشــت کــه ایــن مســجد کتیب ـهای معــرق بهخــط نســخ دارد کــه «قســمتی
از آنرا موقوفهخــواران دنیاخــوار شکســته و نابــود کردهانــد .زیــرا تمــام متــن کتیبــه ذکــر
عــدهی موقوفــات و نــام و موضــوع مصــرف عوایــد بــوده اســت .بــه [منوچهــر] ســتوده گفتــم
بهسـ ّـنت عمــل کردهانــد! هرجــا کــه وقفــی بــوده اســت ،خوردهانــد» (افشــار ،1389 ،ج:1
.)27-26
بهنظــر میرســد وقتــی در وقفنامههــای یــک دوره چنیــن شــروط میشــود ،بیــم
وقفخــواری در میــان بــوده و وقفخــواری شــایع بــوده اســت.

 .2نظام مدیریت وقف

وقــف ،ماننــد هــر عمــل حقوقـ ِـی دیگــری ،ارکان و عناصــر ســازندهای دارد کــه هیچیــک از
آنهــا نبایــد معــدوم و مجهــول باشــد ِواال وقــف ایجــاد نمیشــود؛ ارکان وقــف عبارتنــداز:
صیغــه ،واقــف ،موقوفــه ،و موقــوف علیــه .از طرفــی وق ـفداری نظــام مدیریــت دقیــق و
حسابشــدهای اســت كــه براســاس آن بهنیــت واقــف عمــل میشــود .واقــف بهمنظــور
بقــاء عیــن و اجــرای ّنیــات و اهــداف واقــف ،فــردی یــا افــرادی را بهنظــارت وقــف تعییــن
میکنــد کــه مطابــق نظــر او والیــت تصــرف در مــال وقــف را باشــد .بــه ایــن فــرد ،متولــی
یــا مدیــر وقــف گوینــد (عتیقــی .)351-347 :1388 ،واقــف میتوانــد تولیــت را بــرای
خــود قــرار دهــد و یــا متولــی دیگــری معیــن کنــد .همچنیــن واقــف میتوانــد بــر متولــی ناظــر
بگمــارد کــه اعمــال متولــی بهتصویــب یــا اطــاع او باشــد (حســنی214 :1380 ،؛ کاتوزیــان،
ً
69-67 :1391؛ هاشمینســب .)129 :1379 ،معمــوال واقــف ،ارشــد اوالد ذکــور خــود و
ً
نســا بعــد نســل فرزنــدان پســر را بــرای تولیــت موقوفــات معیــن میکنــد و درصــورت انقــراض
و انقطــاع نســل ،تولیــت را اعلــم علمــا یــا صالحتریــن فــرد ممکــن مفــوض میگردانــد؛ البتــه
اســتثنائاتی هــم هســت کــه واقــف یــا واقفـهای درصــورت پیشبینــی انقــراض اوالد ذکــور،
تولیــت وقــف را ب ـهاوالد انــاث ســپرده اســت .زبیدهبیگــم واقف ـهی دورهی صفــوی چنیــن
ّ
کــرده اســت (احمــدی .)210 :1390 ،آنچــه مســلم اســت اینکــه متولــی ،نقــش مؤثــری در
حیــات وقــف دارد و موقوف ـهی مجهولالمتولــی در معــرض تصــرف و انحطــاط قــرار دارد.
متولــی ،بهطورکلــی موظــف انجــام ایــن امــور اســت:
 تعمیر و آبادان کردن موقوفه؛ تحصیل درآمد موقوفه و توزیع آن بین موقوفعلیهم؛ پرداخت مالیات و اموری نظایر آن؛ رعایت شروط وقفنامه؛در گذشــته ،در میــان موقوفــات متعــدد ،مــوارد کمــی ماننــد موقوفــات آســتان قــدس
رضــوی ،مدرس ـهی سپهســاالر ،بازارهــای میــدان نقــش جهــان یافــت میشــود کــه واقــف
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ادارهی امــور موقوفــات را بــه دولــت وا گــذار کــرده اســت؛ زیــرا انقــاب روزگار ،تغییــر
حکومتهــا ،و خصومــت سلســلهها ،خودســری حکومتهــا موجــب تصــرف و یــا خرابــی
موقوفــات میشــد (جعفریهرنــدی .)144 :1378 ،امــا حکومتهــا درگذشــته تشــکیالتی
بــرای رتــق و فتــق و نظارتبــر اوقــاف داشــتهاند .در دورهی ســامانیان وقــف ،تشــکیالت
مســتقلی پیــدا کــرد .تاریــخ بخــارا از اوقافــی نامبــرده کــه بانــی آن امیــر اســماعیل ســامانی
بــود .در دورهی ســلجوقیان ،وقــف توســعه یافــت .در حکومــت ســلطان ســنجر دیــوان
اوقــاف ،ادارهی موقوفــات را ترتیــب مــیداد و هــر والیتــی دیــوان اوقــاف مخصــوص
داشــت .ایــن دیــوان اوقــاف کارش بقــاء آثــار خیــر ،احیــاء و عمــارت و رفــع خلــل اوقــاف
بــود .در همــان دوره «استکشــاف احــوال اوقــاف و رســانیدن محصــوالت بهمصــارف»
براســاس شــروط و در کل احیــاء و تیمــار اوقــاف بــه حاکمــان والیــات تفویــض میشــده
اســت (منتجبالدیــن بدیــع 54-52 :1384 ،و  .)29-28 ،24موقوفــات در دیــوان
صفویــان ،وزیــر مخصــوص داشــت و شــغل او «نســق محــال و جمــع نمــودن رعایــا و دادن
تخــم و موونــث زراعــت و ســایر مصالــح االمــاک و تکثیــر و توفیــر زراعــات و آبــادی محــل
و دادوســتد وجوهــات و تعمیــر مســتغالت و خانــات و ّ
حمامــات بــوده اســت» (میــرزا رفیعــا،
 .)234-233 :1385بنیــاد اوقــاف در دوران زنــد و قاجــار ،ماننــد دورهی صفویــان بــود.
(.)Lambton, 2002: Wakf
علیالرغــم وجــود تشــکیالتی بــرای نظــارت بــر اوقــاف ،بهعلــل گوناگــون برخــی
ـاف بایــر در زمــرهی
ـال عمــارت آوردن اوقـ ِ
موقوفــات بــه انحــال و زوال میافتــاد .بــه حـ ِ
کارهــای نیــک بــود و افــرادی کــه بضاعــت احیــاء اینگونــه موقافــات را داشــتند ،بــدان
اهتمــام میکردنــد .در مرصادالعبــاد نقلشــده کــه ملــک صالحالدیــن را عادتبــر آن بــود
کــه وقتــی شــهری یــا والیتــی میگشــود ،بنیــاد بنــای خیــری مینهــاد .پــس از فتــح دیــار
مصــر بــه وزیــر خــود گفــت :میخواهــم اینجــا خانقاهــی بســازم؛ وزیــر گفــت :پیشتــر
ی عظیــم بدانهــا راه یافتــه اســت ،ا گــر َملــک
هــزار بقعــه خیــر در مصــر بنــا کردهانــد و خرابـ 
اســام آن اوقــاف بهحــال عمــارت بــاز آورد و از تصــرف مســتأ کله بیــرون کنــد و بــه امینــی
متدیــن بســپارد «چنــان ُب َــود کــه آن خیــرات او بنــا فرمــوده» و صالحالدیــن نیــز چنــان
کــرد (رازی .)460 :1373 ،خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل همدانــی ،فرزنــدش خواجــه
جاللالدیــن حاکــم روم را میفرمــود« :بایــد کــه مــدارس و مســاجد و خوانــق و معابــد و
قناطــر و مصانــع و رباطــات کــه قدمــاء ســاختهاند و روی بهخرابــی نهــاده بهحــال عمــارت
آوری» (رشــیدالدین فضــلاهلل.)88 :1358 ،
در وقفنامــهی گوهرشــادبیگم در  829هـــ.ق- .کــه از کهنتریــن وقفنامههــای
ُ
ـال وقــف ،گفتــه« :نظــام رتــق و فتــق و نســق
خراســان اســت -ضمــن تعییــن مقــرری عمـ ِ
ّ
مهمــات و معمــوری بقــاع مذکــوره و اوقــاف آن بــه ســعی ایشــان وابســته و مقــرر اســت»
(انزابینــژاد .)24-23 :1388 ،خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل در مکتوبــی بــه موالنــا
محمــد ،امــر تدریــس مدرس ـهی ارزنجــان را -کــه بــه مــال خــاص خــود انشــاء کــرده بــود-
بــه موالنــا شــمسالدین قونیایــی تفویــض و همــگان را مقیــد کــرده بــود ،او را مــدرس و
متولــی آن مدرســه بداننــد و «موقوفــات آنرا بهدســت گماشــتگان موالنــا گذارنــد کــه تــا
محصــول آنرا بــر موجــب شــرط واقــف بهمصــارف اســتحقاق و مصالــح آن بقعــه صــرف
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کنــد» (رشــیدالدین فضـلاهلل .)156-155 :1358 ،در بســیاری از اســناد وقــف شــرط شــده
کــه از متولــی محاســبه نخواهنــد .در وقفنامــهی بقعــهی امــامزاده ســیدمیرمحمد بــن
کاظــم؟ع؟ در شــیراز از «علمــای اهــل اســام و فقهــای ذیاالحتــرام کــه اعلمیــت و افضلیــت
دارنــد» خواســته اســت هرگــز «حســاب از متولــی نخواهنــد و دخــل و تصــرف در بقعــه رفیعــه
و امــاکات و حوانیــت مذکــوره و موقوفــات معینــه ننماینــد و ناظــر بــر او نگمارنــد» (برکــت،
 .)48 :1382شــاه ســلطان حســین صفــوی ،در وقفنامـهی مدرسـهی چهاربــاغ اصفهــان
از ســاطین هــر عصــر «توقــع و التمــاس» داشــته کــه شــروط وقــف را درنظــر داشــته و از آن
عــدول نکننــد (ســپنتا.)175 :1346 ،
واقفــان بهتجربــه دریافتــه بودنــد بــرای دوام وقــف و ترتیــب ادارهی موقوفــات ،نظــام
دقیــق و ســنجیدهای الزم اســت .از ای ـنرو انتصــاب ناظــر و متولــی و تعییــن حــدود اختیــار
آن و روش انتقــال تولیــت از ݣݣنسلیبهنســل دیگــر در طــول زمــان تحتقاعــدهی مشــخصی
درآمــد؛ ایــن قاعــده تاحــدی ضامــن بقــای وقــف بــود و آنچــه از موقوفــات باقیمانــده
بهکارآمــدی نظــام مدیریــت وقــف مرتبــط اســت.

 .3آبادانی و تعمیر موقوفات

تعمیــر موقوفــات از لــوازم بقــاء عیــن و ازدیــاد منافــع اســت و واقفــان تعمیــر موقوفــات را بــر
ســایر امــور مقــدم داشــتهاند (هاشمینســب)129 :1379 ،؛ زیــرا عــدم توجــه و تعمیر موقوفه
ً
ســبب خرابــی و انهــدام عیــن میشــده و نهایتــا بــهزوال و انحــال وقــف میانجامیــده
اســت .در وقفنامـهی خواجــه عتیــق منشــی (تاریــخ وقــف 931 :هـــ.ق ).شرطشــده واقف،
ـارت رقبــات موقوفــه و مصالــح
«محصــول و منافــع رقبــات موقوفــات مذکــورات را اول بهعمـ ِ
زراعــت و بعــد از آن بــه اطعــام فقــرا و مســاکین» و غیرهــم برســاند (انزابینــژاد:1388 ،
 .)44در وقفنام ـهی مســجد آقانــور (تاریــخ وقــف 1069 :هـــ.ق ).نیــز شرطشــده منافــع
موقوفــات و رقبــات بهمصــرف بقــاء و آبــادی آن مســجد برســد و هــرگاه خلــل و خرابــی در
مســجد مذكــور بهظهــور رســد تعمیــر آنرا بــر ســایر مخــارج مقــدم دارنــد (حسینیاشــکوری،
 ،1388ج .)505 :3شــاه ســلطان حســین صفــوی تعمیــرات ضــروری مدرس ـهی ســلطانی
(چهاربــاغ) و مســجد و مــدرس واق ـعدر آن و کاروانســرا و بــازارکاه و قهوهخانــه و متعلقــات
آنهــا را بــر ســایر مصــارف آتیــه مقــدم کــرده اســت (حسینیاشــکوری ،1388 ،ج -84 :2
 .)85در وقفنام ـهی علیقلیآقــا ،متولــی موظــف شــده تعمیــر و مرمــت موقوفــات مذکــور
ّ
ّ
التولیــه و حق ّ
«مقــدم بــر حق ّ
التصــدی و مصــارف مســجد و حجــرات و
النظــاره و حق
را
مایتعلــق بهــا بــدارد» و نگــذارد کــه ملــک مزبــور یــا آســیا و حمامهــا و دکاکیــن مذکــور ،بایــر و
معطــل گردنــد (خســروی.)156 :1384 ،
در موقوفــات عظیــم کــه وقفنامههــای مفصــل دارنــد ،مبحــث تعمیــر موقوفــات
بــا تفصیــل و دقــت بیشــتر بیــان شــده اســت؛ فیالمثــل میتــوان بــه وقفنامــهی
گنجعلیخــان زیــگ (تاریــخ وقــف 1024 :هـــ.ق ).اشــاره کــرد کــه وقفنامــهی دقیــق و
ُ
روشــن و مفصلــی اســت .گنجعلیخــان ،بــر متولــی شــرط کــرد بعــد از اجــرت کارگــران و اخراج
حقــوق دیوانــی :ابتــدا نمایــد بهعمــارت رقبــات موقوفــه و ترتیــب بــذر و نفقهالقنــوات و
مصالحاالمــاک و آنچــه ســبب آبادانــی کاریــز و زیادتــی آب و موجــب تکثیــر محصــول و
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ارتفاعــات شــود و خــرج عمــارات و مرمــت و بامانــدود و دروب بــازار و حمــام و عمــارات و
ابنیــه و یخــدان مزبــور بــر وجهــی کــه تقصیــری در آبادانــی و معمــوری رقبــات موقوفــه واقــع
نشــود (انزابینــژاد.)92-91 :1388 ،
چنانکــه مشــاهده شــد ،در وقــف ،تعمیــر موقوفــات مقدمبــر حقالتولیــه و هــر مصــرف
دیگــری اســت؛ زیــرا بــدون بقــای عیــن ،وقــف دچــار زوال میشــود .واقفــان بــرای بقــاء
عیــن و اســتمرار انتفــاع از موقوفــات ،شــرط کردهانــد کــه متولــی پیــش از هرگونــه خرجــی،
مقــداری از عایــدات را بــه تعمیــر و آبادانــی موقوفــات اختصــاص دهــد .در مــواردی كــه
عایــدات موقوفــات كاهــش یافتــه ،متولــی موظــف شــده اســت از ســایر مصارف چشمپوشــی
كنــد ،امــا تعمیــر عیــن موقوفــه معطــل نمانــد .از ایـنرو اســت كــه عمــوم موقوفــات تاریخــی؛
عمــر طوالنــی یافتــه و در شــرایط نامســاعد از فرســایش و تخریــب در امــان ماندهانــد.

 .4منع ابدال و استبدال

ـتبدال عیـ ِـن موقوفــه از پرچالشتریــن مســائل وقــف اســت .فقیهــان مذاهــب
ابــدال و اسـ
ِ
ّ
اســامی در طــول تاریــخ ،بحثهــای مفصلــی راجــع بــه منــع یــا جــواز بیــع موقوفــات
كردهانــد .برخــی از صاحبنظــران برآننــد کــه تبدیــل بــه احســن درخصــوص وقـ ِـف انتفــاع
بالمانــع اســت ،مشــروط بــر اینکــه خرابــی و مســلوبالمنفعه بــودن موقوفــه محــرز گــردد
(هاشمینســب 127 :1379 ،و 130؛ ابهــری علیآبــاد .)19 :1385 ،فقیهــان «ابــدال» را
ً
عیــن موقوفــه و خریــدن عیــن دیگــری کــه بهجــای آن وقــف
غالبــا بهمعنــای فروختــن ِ
شــود ،گوینــد .اســتبدال نیــز یعنــی عیــن موقوفــه بــا رقبـهی دیگــری معاوضــه شــود و گاهــی
بهمفهــوم بیــع و معاوضــه نیــز اطــاق میشــود (عتیقــی13 :1388 ،؛ قلــیزاده:1387 ،
ً
 .)114-113اصــوال امــوال و امالکــی کــه در مالکیــت اشــخاص قــرار دارنــد ،قابــل فــروش
هســتند ،امــا بــا مــال وقفشــده نمیتــوان ماننــد ملــک آزاد رفتــار کــرد؛ بدینمعنــی کــه
ـس مــال از شــروط
فــروش آن در حالــت عــادی جایــز نیســت .زیــرا چنانكــه گفتــه شــد ،حبـ ِ
ّ
خصوصیــات وقــف اســت .از ای ـنرو موقوفــات مشــمول نقــل و انتقــاالت ارادی و قهــری
و
ماننــد بیــع نمیشــود (بــرادران .)59 :1373 ،حتــی اجــارهی طویلالمــدت موقوفــات و یــا
اجــارهی موقوفــه بــه افــراد فاقــد صالحیــت را جایــز ندانســتهاند .واقفــان بــرای دوام وقــف و
ً
پیشــگیری از تبدیــل قواعــد وقــف شــروطی وضــع کــرده و غالبــا در خاتمـهی وقفنامههــا بــا
تمســک بــه آیـهی شــریفهی  181ســورهی بقــره ،تبدیلکننــدگان را انــذار کردهانــد(ن.ک.
بــه :شــهابی.)4 :1343 ،
بیــع
ابــدال و اســتبدال ،بیــم زوال وقــف را ایجــاد میکنــد .در قانــون مدنــی ایــرانِ ،
موقوفــات منــع شــده ،مگــر در مــواردی کــه وقــف خــراب شــود و انتفــاع از آن ممکــن نباشــد
ً
(ابهــری علیآبــاد1385 ،؛ کاتوزیــان .)72 :1391 ،امــا عمــا در وقفنامههــا ،تبدیــل
موقوفــات منــع شــده اســت .وقفنامـهی امیرمظفــر حســینی چاشــمی ،متعلــق بــه دورهی
شــاه عبــاس دوم ،نمون ـهی جالبــی اســت کــه حتــی در صــورت خرابــی موقوفــه ،ابــدال و
ـوض
اســتبدال موقوفــه را مجــاز ندانســته اســت .واقــف شــرط کــرده ،هــرگاه مســجد و حـ ِ
موقوفــه خــراب شــود ،متولــی موظــف اســت از نــو بســازد و نگذارد به ســرحد انهدام رســد .ا گر
مســجد و حــوض مذکــور منــدرس شــود ،بهنوعــی كــه اثــری از آن باقینمانــد و كســی نباشــد
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كــه بــاز ســازد ،آنوقــت در محوطــه آن زراعــت نمــوده و سالبهســال از حاصــل آن انتفــاع
گیرنــد و دعــا و فاتحــه و خیــرات بهجهــت واقــف بهجــای آورنــد (خســروی-110 :1384 ،
ً
 .)111مــورد بــاال ،صراحتــا هرگونــه منــع ابــدال و اســتبدال موقوفــات را در بدتریــن شــرایط
نشــان میدهــد .میرزاحســینخان سپهســاالر در وقفنامــهی مدرســهی ناصــری تهــران
بهمتولــی جــواز داده بــرای ازدیــاد منافــع ،اعیــان امــاک موقوفــه را تغییــر دهــد مشــروطبر
آنکــه عرصــه تغییــر نکنــد« ،مثــل ایــن کــه دکان را خــراب کــرده بهجــای آن حمــام بســازد
و یــا دکان خبــازی را خــراب کــرده قنــادی بســازد او بالعکــس» (شــیخالحکمایی:1388 ،
.)111
واقفــان ،آموختــه بودنــد نســبت بهحفــظ موقوفــات تدابیــری بیاندیشــند کــه خطــر
زوال و انحطــاط وقــف را بهحداقــل برســانند .خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل در نامــهای
بــه فرزنــدش خواجــه ســعدالدین حاکــم انطاکیــه و طرطــوس و ســواحل فــرات نوشــته
اســت «بدعتهــای قدیــم از اعمــال دیوانــی بســتر ،اطمــاع مســتأ کله و تصرفــات باطلــه
از موقوفــات مشــاهد و رباطــات و مســاجد و مــزارات منقطــع گــردان» (رشــیدالدین
فضــلاهلل .)35 :1358 ،او در نامــهای بــه موالنــا محمــد رومــی دربــارهی مدرســهای در
ارزنجــان نوشــت :تدریــس مدرس ـهی ارزنجــان کــه بــه مــال خــاص خــود انشــاء نمودیــم
بــدو [(موالناشــمسالدین قونیایــی)] تفویــض فرمودیــم و بهعهــدهی دیانــت و امانــت او
گذاشــتیم و او را متولــی آن بقعــه گردانیدیــم تــا آنچــه از کمــال کفایــت او ســزد بهعمــارت
و زراعــت رقبــات و موقوفــات آنجــا قیــام نمایــد [ ]...همــگان میبایــد کــه او را مــدرس و
متولــی آن بقعــه دانــد و موقوفــات آنرا بهدســت گماشــتگان موالنــا گذارنــد تــا محصول آنرا
بــر موجــب شــرط واقــف بهمصــارف اســتحقاق و مصالــح آن بقعــه صــرف کنــد (رشــیدالدین
فضــلاهلل.)156-155 :1358 ،
گوهرشــادبیگم واقفـهی دورهی تیموریــان بــرای بقــای موقوفاتــش در خراســان شــرط
کــرد« :موقوفــات مذکــوره را نفروشــند و نخرنــد و اســتبدال ننماینــد و بــه کســی نبخشــند»
پیــشرو در بســیاری از وقفنامههــا ،ازجملــه
(انزابینــژاد .)26 :1388 ،عبــارات
ِ
وقفنام ـهی مدرس ـهی چهاربــاغ اصفهــان نقــل شــده اســت :شــرط شــرعی فرمودنــد کــه
موقوفــات مزبــوره را نخرنــد و نفروشــند و نبخشــند و رهــن ننماینــد و بــه میــراث نبرنــد و در
عرضـهی زوال و انتقــال در نیاورنــد [ ]...و نوعــی ننماینــد کــه کل آنهــا و یــا بعضــی از آنهــا
از تصــرف وقــف بیــرون رود (ســپنتا.)174 :1346 ،
شــاه عبــاس ّاول صفــوی ،بــازار قیصریــه و بازارهــای اطــراف میــدان نقشجهــان
اصفهــان را بــا حمــام و کاروانســرایی نزدیــک میــدان وقــف بــر چهــارده معصــوم کــرد .او
متولیــان را از تصــرف زیــاده از مقــرری نهــی کــرده و بــرای انــذار و رعایــت شــروط وقــف
بــه باورهــا و ارزشهــای حاکمبــر جامع ـهی آن روزگار متوســل شــده اســت« :ا گــر [متولــی]
زیــاده بــر عشــر تصــرف نمایــد خــون حضــرت امــام حســین علیهالســام را خــورده باشــد
و در روز قیامــت شــرمندهی خــدا و رســول و ائمــهی هــدی باشــد» (شــاملو191 :1371 ،؛
فلســفی ،1369 ،ج  .)877 :3بهنظــر میرســد بیــم تصــرف اوقــاف در دورهی صفویــان
وجــود داشــته و ایــن شــروط و وصایــای واقفــان از بیاعتمــادی بــه اوضــاع و احــوال روزگار
ناشــی میشــده اســت .زبیدهبیگــم دختــر شــاه ســلیمان صفــوی در  1092هـــ.ق .شــماری
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از دهــات و مــزار ع و باغــات اصفهــان و قــم را وقــف و شــرط کــرده موقوفــات مذکــوره را
نفروشــند و هبــه و رهــن ندهنــد و بیــش از ســه ســال بــه اجــاره ندهنــد و حــکام و مباشــرین
دیــوان أعلــی ،بــدون اذن متولــی دخــل و تصرفــی نکننــد و حتــی از متولیــان در هــر عصــری
از اعصــار محاســبه نجوینــد و «طمعکننــده و تبدیلدهنــدهی در شــرایط وقــف مذکــور بــه
مثــل اشــخاصی باشــند کــه ســوار خــوک گردیــده و بــه جنــگ جنــاب سیدالشــهداء و خامــس
آل عبــا ابیعبــداهلل الحســین رفتــه باشــند» (حسینیاشــکوری ،1388 ،ج .)113 :7
عالوهبــر ابــدال و اســتبدال ،هــر كاری كــه باعــث دور شــدن ،مفقــود شــدن ،تغییــر كاركرد
موقوفــات منقــول شــود نیــز منــع شــده اســت .از ایــن در وقفنامـهی ا كثــر قریــب بــه اتفــاق
موقوفــات منقــول شــرط شــده اســت از محــل بیــرون نبرنــد .در وقفنامـهی زیلــوی مســجد
جامــع بفرویــه از توابــع یــزد کــه بهصــورت کتیبــه در حاشــیهی زیلــو بافتــه شــده ،چنیــن
شــرط شــده کــه «در مســجد مزبــور بیــرون نبرنــد و نخرنــد و نفروشــند .خالفکننــده بــه لعنت
ابــدی گرفتــار بــاد [ ]...فــی رجبالمرجــب ســنهی [1220هـــ.ق( »].علیمحمــدی اردکانــی،
ً
 .)54 :1386ایضــا در وقفنام ـ ه یــك جــزو قــرآن خطــی (جــزو هفدهــم) كــه ســدهی نهــم
وقــف مســجد جامــع ســمنان شــده :و شــرط الینقــل منــه الــی مــكان آخــر االلمجلــس عقــد
فــی بلــده علــی الخیــر و الصــاح بشــرط ّردهــا بعدالفــراغ الــی المســجد الموقــوف هــو علیــه مــن
غیــر تســویف و اهمــال و اال عنــد هجــوم فتنــه یخــاف فیهــا مــن فواتهــا فإنــه عنــد ذلــك یجــوز
ان ینقــل الــی بــرج االحــرار بصوفــی آبــاذ الزالــت محروســه عــن الفتنــه و الفســاد و اذا امنــت
ّ
المتولــی المســجد ان ّ
یردهــا الیــه بــا تــراخ و اهمــال علیــه
الوالیــه عــن مظنــه الفســاد فعلــی
(شــیخالحكمایی.)56 :1373 ،
تجرب ـهی وقــف نشــان میدهــد موقوفــات در معــرض تبدیــل و تصــرف قــرار داشــته و
ابــدال و اســتبدال مقدم ـهی زوال وقــف بــوده اســت .بههمیــن ســبب واقفــان بــه تبدیــل
موقوفــات جــواز نــداده و تبدیلكننــدگان را انــذار کردهانــد .عــدم جــواز تبدیــل موقوفــات در
هم ـهی وقفنامههــای بررســی شــده امــری ثابــت اســت.

نتیجهگیری

امــروز بخــش قابلتوجهــی از میراثفرهنگــی ایــران ،میــراث وقــف اســت .موقوفــات
ً
تاریخــی منقــول و غیرمنقــول عمومــا آبــاد و دایرانــد و نســبت بهســایر آثــار تاریخــی كمتــر
نســبی
كلیــد دوام وقــف و راز مانــدگاری
در معــرض تخریــب و نابــودی قــرار گرفتهانــدِ .
ِ
موقوفــات در خصلتهــای وقــف و ســازوكار محافظتمحــوری اســت كــه براســاس مبانــی
و تجرب ـهی وقــف ایجــاد شــده و تكویــن یافتــه اســت .فرهنــگ وقــف دارای ســه ویژگــی
مهــم اســت كــه زمینـهی بقــای میــراث وقــف را فراهــم كــرده اســت .ایــن خصلتهــا از ایــن
قرارنــد :الــف .رویكــرد ابدمــدت؛ ب .اســتقالل؛ ج .خیرخواهــی بــرای غیــر.
عالوهبــر اینهــا ،وقــف در گــذر زمــان صاحــب ســازوكاری بــرای حفــظ میــراث وقــف
شــده كــه بهمــدد آن ،موقوفــات از گزنــد هــدم و تخریــب و موقوفهخــواری در امــان مانــده
ـازوكار تاریخـ ِـی حفــظ میــراث وقــف بــر ایــن امــور اســتوار بــوده اســت:
اســت .سـ
ِ
 .1تنظیم سند وقف و نسخهبرداری و تکثیر آن؛
 .2ایجاد نظام مدیریت بهمنظور دوام اوقاف؛

تاریخی حفظ موقوفات در ايران
سازوکا ِر
ِ

 .3آبادانی و تعمیر موقوفات؛
 .4منع تبدیل و استبدال.
ـازوكار تاریخـ ِـی حفــظ میــراث وقــف اســت.
مهمتریــن دســتاورد ایــن مقالــه ،شــناخت سـ
ِ
ایــن ســازوكار در طــول تاریــخ وقــف ،كارآمــد بــوده و بــر پایــهی آن بســیاری از موقوفــات
كــه عمــر برخــی از آنهــا بالغبــر هزارســال اســت -تــا امــروز باقیمانــده و کمــاکان آبادانــد.امــا وضعیــت اوقــاف در روزگار حاضــر دگرگــون شــده و هــدف مدیریــت و حفــظ اوقــاف
فقــط اســتمرار انتفـ ِـاع نیســت .در دنیــای امــروز ارزشهــا و اصالتهــای تاریخــی و فرهنگـ ِـی
موقوفــات هــم اهمیــت دارد و الجــرم مدیریــت وقــف نمیتوانــد بهشــروط ســنتی وقــف
پایبنــد بمانــد و بــه ارزشهــای نوظهــور میراثفرهنگــی بیاعتنــا باشــد .از ایـنرو ضــروری
ـازوكار تاریخـ ِـی مدیریــت و حفــظ موقوفــات بــا نیازهــا و اقتضائــات كنونــی جامعــه
اســت ،سـ
ِ
و مالحظــات میراثفرهنگــی بــه گفتگــو بنشــیند و ســازگاری یابــد تــا هــم وقــف -كــه خــود
میراثفرهنگــی ناملمــوس محســوب میشــود -دوام یابــد و هــم اهــداف میراثفرهنگــی
تحقــق یابــد .مقدمـهی چنیــن كاری ،شناســایی ســازوكار وقــف بــرای نگـهداری و مدیریــت
امــوال اســت كــه موضــوع ایــن مقالــه بــود .گام بعــدی ،روب ـهرو كــردن ســازوكار وقــف بــا
نظــام حفاظتــی میراثفرهنگــی و ارزیابــی و تحلیــل آن اســت.

پینوشت
 .1نیــز ن.ک .بــه :همــو .39 ،دربــارهی موقوفــات مقبــرهی ســید فتـحاهلل کــه گفتــه اســت« :موقوفــات بســیار داشــته و متولــی
معلــوم نبــوده ،الحــال جزئــی از آن باقیمانــده».
 .2برگرفته از عنوان وقفنامهی ربعرشیدی
3. Management plan

 .4یكــی از مهمتریــن ،دقیقتریــن ،و مفصلتریــن وقفنامههــای بهجــا مانــده ،وقفنامـهی ربعرشــیدی اســت كــه بــه خــط
واقــف ،رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی تحریــر شــده اســت .ایــن وقفنامــه بنــا بــه اهمیتــی كــه دارد در ســال  2007م .بهعنــوان
میــراث بشــری در فهرســت حافظـهی جهانــی ثبــت شــد؛ ن.ک .بــه:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/
full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-deed-for-endowment-rab-i-rashidi-rabi-rashidi-endowment-13th-century-manuscript/#c186418

کتابنامه

 ابهــری علیآبــاد ،حمیــد ،و رضائیــان ،عبــداهلل« ،1385 ،لــزوم انطبــاق مــوارد جــوازبیــع عیــن موقوفــه در قانــون مدنــی ایــران بــا فقــه اســامی» ،در :مقــاالت و بررس ـیها،
شــمارهی  ،80صــص.32-11 :
 احمــدی ،نزهــت« ،1376 ،وقفنامههــای بانــوان در دورهی صفــوی» ،در :وقــفمیــراث جاویــدان ،شــمارهی  19و  ،20صــص.103-98 :
 احمــدی ،نزهــت ،1390 ،در بــاب اوقــاف صفــوی (مجموعــه مقــاالت) .تهــران:کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی.
 افشــار ،ایــرج« ،1384 ،ارتبــاط وقــف و تاریــخ» ،در :وقــف میراث جاویدان ،شــمارهی ،50صص.71-64 :
 افشــار ،ایــرج « ،1357 ،وقفنامــهی مدرســهی ســلطانی کاشــان» ،در :فرهنــگایرانزمیــن ،شــمارهی  ،23صــص.108-95 :
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 افشار ،ایرج ،1389 ،سواد و بیاض ،تهران :اساطیر2 ،ج. افشــار ،ایــرج ،شــیخالحکمایی( ،و ).عمادالدیــن ،1389 ،اســناد معمــاری ایــران،کتابچـهی امــاک اینجــوی فــارس ،دفتــر دوم ،مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری
«متــن» ،تهــران.
ّ
 فلسفی ،نصراهلل ،1369 ،زندگانی شاه عباس اول ،تهران :علمی. انزابینــژاد ،رضــا ،و همــکاران ،1388 ،بیســت وقفنامــه از خراســان ،مشــهد :بنیــادپژوهشهــای اســامی.
 اهلــرز ،ا کارت« ،1374 ،موقوفــات دینــی و شــهر شــرق اســامی» ،در :وقــف میــراثجاویــدان ،ترجم ـهی محمدحســن ضیــاء توانــا و مصطفــی مؤمنــی ،شــمارهی  ،10صــص:
.53-50
 ایمانیــه ،مجتبــی« ،1376 ،صــورت وقفنامــهی کتــاب و مدرســهای از دورهیصفویــه» ،در :وقــف ،میــراث جاویــدان ،شــمارهی  19و  ،20صــص.112-110 :
 آذرپــی ،ســعید ،1388 ،مــروری بــر اصطالحــات وقــف ،تهــران :شــرکت چــاپ وانتشــارات اســوه.
ّ
 آ گاهینامــه ،1354 ،تهــران :ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی ایــران ،شــمارهی ،2ص.9 .
 بــرادران ،دالور« ،1373 ،فرهنــگ حقوقــی وقــف (مشــتمل بــر توضیــح اصطالحــاتحقوقــی ،قواعــد ،موضوعــات و احــکام وقــف و ســایر اصطالحــات» ،در :وقــف میــراث
جاویــدان ،شــمارهی  ،6صــص.75-54 :
 برکــت ،محمــد« ،1382 ،قدیمتریــن وقفنامــه در شــیراز» ،در :وقــف میــراثجاویــدان ،شــمارهی  ،42-41صــص.50-42 :
 بکائــی ،محمدحســین ،1377 ،کتابشناســی وقــف ،تهــران :معاونــت فرهنگــیســازمان اوقــاف و امــور خیریــه.
 بهشــتی ،ســیدمحمد ،قیومــی بیدهنــدی ،مهــرداد (و ،1389 ،).فرهنگنام ـهیمعمــاری ایــران در مراجــع فارســی ،تهــران :مؤسس ـهی تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری
«متــن»2 ،ج.
 پرنــده ،غالمرضــا ،1391 ،کتابچ ـهی وقــف؛ آنچــه در مــورد وقــف بایــد بدانیــم،مشــهد :بنیــاد پژوهشهــای اســامی.
 تویســرکانی ،ســیداحمد« ،1376 ،اختــاف نظــر دو فقیــه همعصــر در یــک مســألهیوقفــی» ،در :وقــف میــراث جاویــدان ،شــمارهی 19و  ،20صــص.55-48 :
 جعفــری ،یعقــوب« ،1382 ،بررســی فتــوای مــا احمــد نراقــی دربــارهی بطــان وقــفاقبــاض و ّردیــه ســید شــفتی بــر آن» ،در :وقــف ،میــراث جاویــدان ،شــمارهی  43و ،44
صــص.99-92 :
 جعفــری ضهرنــدی ،محمــد« ،1378 ،تولیــت وقــف و مدیریــت دولتــی» ،در :وقــفمیــراث جاویــدان ،شــمارهی  ،27صــص.47-40 :
 جناتــی ،محمدابراهیــم« ،1373،وقــف از دیــدگاه مبانــی اســامی» ،در :وقــف میــراثجاویــدان ،شــمارهی  ،5صــص.51-48 :
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 حجــت ،مهــدی ،1380 ،میراثفرهنگــی در ایــران ،سیاس ـتها بــرای یــک کشــوراســامی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 حســنی،هاشــم معــروف ،1380 ،وصیــت و وقــف (و ارث زوجــه و عــول تعصیــب درفقــه اســامی) ،ترجم ـهی عزیــز فیضــی ،مشــهد :بنیــاد پژوهشــهای اســامی.
 -حسینیاشــکوری ،ســیدصادق ،1388 ،اســناد موقوفــات اصفهــان ،قــم :ممــع ذخائــر

اسالمی12 ،ج.
 حکمــت ،علیاصغــر ،1337 ،نقــش پارســی بــر احجــار هنــد ،فهرســتی از کتیبههــا وخطــوط فارســی بــر لــوح ســنگهای هندوســتان ،کتابفروشــی ابنســینا ،تهــران.
 خســروی ،محمدعلــی .)1384 ،هفــت وقفنامــه :گزیــدهای از یکصدوهفتــاد ســالوقفنامهنویســی دو دورهی صفــوی ،تهــران :صائــن.
 خوندمیــر ،غیاثالدیــن بــن همامالدیــن ،2535 ،دســتورالوزراء ،بــا تصحیــح ومقدمــهی ســعید نفیســی ،تهــران :انتشــارات اقبــال.
 درجــی ،حســن ،1390 ،بهین هســازی موقوفــات؛ راز مانــدگاری ،مشــهد :بنیــادپژوهشهــای اســامی.
 رحمانــی ،محمــد« ،1379 ،شــخصیت حقوقــی وقــف» ،در :وقــف میــراث جاویــدان،شــمارهی  ،30صــص.66 -50 :
 رشــیدالدین فضــلاهلل ،1358 ،ســوانحاالفکار رشــیدی ،بهکوشــش :محمدتقــیدانشپــژوه ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
 رشــیدالدین فضــلاهلل ،2536 ،وقفنامــه ربــع رشــیدی ،بهکوشــش :مجتبــیّ
مینــوی و ایــرج افشــار .تهــران :انجمــن آثــار ملــی.
 رضایــی ،امیــد« ،1384 ،وقفنام ـهی میرزاجاللالدیــن محمــد حکیــم جنابــذی»،در :وقــف ،میــراث جاویــدان ،شــمارهی  ،50صــص.63-56 :
 ســپنتا ،عبدالحســین ،1346 ،تاریخچــه اوقــاف اصفهــان ،ادارهی کل اوقــافاســتان اصفهــان ،اصفهــان.
 ســعدی ،مصلــح بــن عبــداهلل ،1393 ،بوســتان ،بــا تصحیــح و مقدمـهی محمدعلــیفروغــی ،تهــران :صمــد.
 شــاملو ،ولیقلــی بــن داوودقلــی ،1374-1371 ،قصصالخاقانــی ،تصحیــح وپاورقــی دکتــر سیدحســن ســاداتناصری ،تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
ســازمان چــاپ و انتشــارات2 ،ج.
 شهابی ،علیا کبر ،1343 ،تاریخچه وقف در اسالم ،تهران :ادارهی کل اوقاف. شــیخالحکمایی ،عمادالدیــن ،1388 ،اســناد معمــاری ایــران ،دفتــر اول ،تهــران:مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری «متــن».
ّ
 شــیخالحكمایی ،عمادالدیــن« ،1373 ،معرفــی قــرآن خطــی مســجد جامــعســمنان» ،در :وقــف ،میــراث جاویــدان ،شــمارهی  ،5صــص.57-56 :
 طــراز ،عبدالوهــاب« ،1341 ،کتابچــه موقوفــات یــزد» ،بهکوشــش :ایــرج افشــار ،در:فرهنــگ ایــران زمیــن ،شــمارهی  ،10صــص.118-5 :
 -عبدالحلیــم عمــر ،محمــد« 1389 ،نظــام وقــف اســامی و نظامهــای مشــابه در
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جهــان غــرب» ،در :وقــف میــراث جاویــدان ،ترجمــهی علــی زاهــدی ،شــمارهی ،69
صــص.146-113 :
 عتیقــی ،محمــد کل عبیــداهلل ،عزالدیــن تونــی ،خالــد شــعیب ،1388 ،فرهنــگاصطالحــات وقــف ،ترجمــهی عبــاس اســماعیلیزاده ،مشــهد :بنیــاد پژوهشهــای
اســامی.
 علیمحمــدی اردکانــی ،جــواد ،1386 ،پژوهشــی در زیلــوی یــزد ،تهران :فرهنگســتانهنــر جمهــوری اســامی ایران.
 قائممقامــی ،جهانگیــر ،1348 ،یکصدوپنجــاه ســند تاریخــی ،از جالیــران تــا پهلــوی،تهــران :ســتاد بزرگ ارتشــتاران.
 قائــم مقامــی ،جهانگیــر ،1350 ،مقدم ـهای بــر شــناخت اســناد تاریخــی ،تهــران:ّ
انجمــن آثــار ملــی.
 قزوینــی رازی ،نصیرالدیــن ابوالرشــید عبدالجلیــل ،1358 ،نقــض معــروف بــه بعــضمثالــب النواصــب فــی نقــض «بعــض فضائــح الروافــض» ،بهتصحیــح میرجاللالدیــن
ّ
محــدث ،تهــران :انجمــن آثــار ملــی.
 قلــیزاده ،احــد« ،1387 ،تحلیــل نحــوه ارتبــاط عیــن موقوفــه بــا واقــف و آثــار آنقبــل و بعــد از زوال وقــف در حقــوق مدنــی ایــران» ،در :مقــاالت و بررسـیها ،شــمارهی ،89
صــص.120-99 :
 کاتوزیــان ،ناصــر« ،1379 ،تحــول نهــاد وقــف و دورنمــای آینــده آن» ،در :مجل ـهیدانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،شــمارهی  ،48صــص.94-71 :
 کاتوزیان ،ناصر ،1391 ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،تهران :نشر میزان. کاتوزیــان ،ناصــر ،و عبــاسزاده ،محمدهــادی« ،1392،حســن نیــت در حقــوقایــران» ،در :حقــوق ،شــمارهی  ،3صــص.186-167 :
 الکبیســی ،محمدعبیــد ،1364 ،احــکام وقــف در شــریعت اســام ،ترجم ـهی احمــدصادقــی گلــدار ،ســاری :اداره کل حــج و اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مازنــدران.
 کریمیــان ،علــی ،1378 ،اســناد موقوفــات آســتان قــدس رضــوی در هــرات (-1181 1360هـــ.ق ).تهــران :ســازمان اســناد ملــی ایــران ،پژوهشــکدهی اســناد.
 كســایی ،نــوراهلل ،1363 ،مــدارس نظامیــه و تأثیــرات علمــی و اجتماعــی آن ،تهــران:امیركبیر.
 مســرت ،حســین« ،1387 ،بررســی وقــف و نیکــوکاری در آبانبارهــای ایــران(بهویــژه یــزد)» ،در :وقــف میــراث جاویــدان ،شــمارهی  ،63صــص.76 -60 :
 مســرت ،حســین« ،1388 ،وقفنام ـهی آب انبــار شــش بادگیــری یــزد» ،در :وقــفمیــراث جاویــدان ،شــمارهی  ،67صــص.89-82 :
 مصاحب ،غالمحسین ،1387 ،دایرةالمعارف فارسی ،تهران :امیرکبیر. منتجبالدیــن بدیــع ،علــی بــن احمــد ،1384 ،عتبهالکتبــه :مجموعــه مراســاتدیــوان ســلطان ســنجر ،بهتصحیــح و اهتمــام :محمــد قزوینــی و عبــاس اقبــال ،تهــران:
اســاطیر.
 -میــرزا رفیعــا ،محمدرفیــع بــن حســن ،1385 ،دســتورالملوك میــرزا رفیعــا ،بهكوشــش
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و تصحیــح :محمداســماعیل مارچینكوفســكی ،ترجم ـهی علــی كردآبــادی ،بــا مقدم ـهی
منصــور صف ـتگل ،تهــران :مركــز چــاپ و انتشــارات وزارت امــور خارجــه.
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