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*واقفان مشهد در دوره پهلوي اول و دومنیت و مصارف موقوفات

اوقاف خراسان رضوي وآستان قدس رضوي)هاي اداره(با تکیه بر وقفنامه

١ی ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه فردوسی مشھدسدانش آموخته کارشنا/ نیک مھراسداهللا

٢دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد/ دکتر ھادی وکیلی

چکیده
دیرینه در تاریخ شھر مشھد دارد و بـه اشـکال گونـاگون در دوره    ایوقف و مسایل مربوط به آن سابقه

ھای مختلف تاریخی ادامه داشته است. اوج گسترش موقوفات در مشھد در دوره صفوی می باشد کـه  
و . وقف در مشھد دوره پھلوی ھمچنان ادامه داشـته اسـت  این روند در تاریخ ایران بی نظیر بوده است

ادی استمرار سنتی تاریخی بود که از زمان ھای دور در این شھر وجـود داشـته   البته این پدیده تا حد زی
است.با توجه به اینکه موقوفات در بیشتر سلسله ھا تابع سیاست ھای حکومت مرکزی بـود، در رژیـم   
پھلوی نیز این روند ادامه داشت.از طرف دیگر با توجه به برخی اقدامات ضد مذھب حکومت پھلـوی  

ر روند موقوفات اتفاق افتاد؛ بطوری که در برھه ای از زمان موقوفات کاھش و در برخی تغییراتی نیز د
مقاله حاضر برآنست با تکیه کند.را بیشتر نمایان میمواقع، افزایش داشت که این مورد اھمیت موضوع

ان ایـن  بر اسناد و وقفنامه ھای اداره اوقاف و آستان قدس رضوی، پراکندگی موقوفات و نوع نیت واقف
دوره را مشخص کند و با تحلیل محتوایی و آماری، تصویری روشـن از وضـعیت وقـف در ایـن دوره     

ارائه دھد.

اوقاف، آستان قدس.ادارهوقف، مشھد، پھلوی،:کلید واژه ھا

۱۴/۰۵/۱۳۹۳؛ تاریخ تصویب نھایی: ۱۹/۱۲/۱۳۹۱*. تاریخ وصول: 
1. Email: asad.nikmehr@gmail.com
2. Email: vakili355@yahoo.com
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مدخل
وقف یکی ازسنت ھای مھم اقتصادی و اجتماعی اسالم بوده است. ھرچند پدیده وقف در اکثر 

از جمله به نوعی در ایران باستان نیز وجود داشته است، ولی تاکیـدات خـاص   جوامع بشری و 
اسالم در این زمینه منجـر بـه گسـترش بسـیار ایـن پدیـده در جھـان اسـالم گردیـد. یکـی از           
قلمروھای فعال وقف، عرصه تاریخ ایران بعد ازاسـالم بـوده کـه کارکردھـای متنـوع مـذھبی،       

وقف در سلسـله ھـای ایـران بعـداز اسـالم بـا فـراز و        فرھنگی و اجتماعی داشته است. رونـد 
فرودھایی ادامه یافته است تا به دوره پھلوی رسیده است.

نسبت نزدیک بین گرایش به وقف و باورھا و مناسک مذھبی موجب آن شده است کـه بـه   
گونه ای طبیعی و قابل درک، میزان وقف در مناطق،شھرھا و اماکن مـذھبی بیشـتر باشـد. ایـن     

موقوفات شھر مشھد سابقه ای بس دیرینه دارد و بویژه در شود.ه شامل شھر مشھد نیز میقاعد
برغم برخـی  -رسد و در  دوره ھای بعد از جمله در دوره پھلویعصر صفوی به اوج خود می

نیز استمرار می یابد. با توجه به اھمیت دینی موقوفات و اقداماتی که در برابـر  -فراز و فرودھا
ینی در این دوره صورت گرفت، توجه به اینکه سیاست ھای حکومت چه تـاثیراتی بـر   شعائر د

رود. از طرف دیگر روند موقوفات داشته است یکی از مھمترین اھداف این تحقیق به شمار می
نشان دادن تنوع وافقان، رقبه ھای وقفی و نیت آنان یکی دیگر از اھداف این تحقیق است.

تر موقوفات ثبت شده مشھد یا مربوط به اداره اوقاف یـا آسـتان قـدس    با توجه به اینکه بیش
است، بیشترین تحقیق وتحلیل آماری و محتـوایی موقوفـات مشـھد در دوره پھلـوی بـر روی      
وقفنامه ھای این دو اداره متمرکز شده است. برای تحلیل اطالعات مربوط به وقفنامه ھا، تمـام  

دس که مربوط بـه ایـن دوره بـوده اسـت، اسـتخراج و بـر       وقفنامه ھای اداره اوقاف و آستان ق
اساس سال، دسته بندی و سپس در جدول ھایی آورده شد. در این جداول عالوه بر نام واقـف،  
رقبه، مصرف موقوفه، سال وقف و شماره کالسه ھر وقفنامه دسته بندی شـد. در ادامـه جـدول    

دس و موقوفات زنـان بـر اسـاس نـوع     ھای پراکندگی و درصد موقوفات اداره اوقاف، آستان ق
رقبات وقفی و نیت واقفان بررسی شده و در نھایت پراکندگی ھر کدام از آنھا در جـدول ھـای   

پراکندگی ترسیم شده است.  
تی که درباره موضوع وقف وجود دارد، مانند سوء استفاده از متن وقفنامه ھـا  یبخاطر حساس

کز، اطالعات بسیار اندکی را در اختیار نویسـنده قـرار   و جعل آنھا، بعضی از این سازمانھا و مرا
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دادند. یکی از این مراکز، آستان قدس رضوی بود که با استناد بـه نامـه ای از مـدیریت آسـتان     

قرار دھند. آنھا بعد از نامه نویسندهقدس درباره موقوفات، نتوانستند وقفنامه ای را در دسترس 
.را در اختیار نویسنده قرار دادنددفتر کلی موقوفات نگاریھا و رایزنی ھای فراوان، فقط 

در مورد وقف در مشھد عصر پھلوی، کتاب ھا و منابع زیادی وجود ندارد و منابعی ھم که 
در این زمینه به مطالعه پرداخته اند، بطور بسیار گذرا به مسئله چگونگی وقف و نحـوه تقسـیم   

داخته اند. یکی از مھمترین منـابع در زمینـه   عایدات وقف و سایر مسائل فقھی و حقوقی آن پر
است. در ایـن فصـلنامه کـه توسـط اداره اوقـاف و امـور       وقف، میراث جاویدانوقف فصلنامه 

شود، مانند مقاالتی یابد، اطالعات جسته و گریخته ای درباره این کار یافت میخیریه انتشار می
و یا مقاالتی در مورد موقوفه خـواری  در مورد موقوفات عبداهللا رضوی و حاج حسین آقا ملک 

دربـاره وقـف در دوران پھلـوی بطورخالصـه مطـالبی نیـز در کتـاب        و مقاالتی از این دسـت. 
ــای ــران ھ ــف در ای ــاب    وق ــایی، کت ــطفوی رج ــت مص ــگ   ازمینودخ ــر فرھن ــه ای ب مقدم
کـه از  وقـف و تمـدن اسـالمی   ازاحمدصادقی گلدر و ھمچنین مجموعه مقاالت ھمایش وقف

سازمان اوقاف است، یافت می شود.انتشارات 
از غالمرضـا جاللـی   مشھد در بامداد نھضـت امـام خمینـی   در زمینه وقف در مشھد، کتاب

موجود است که بیشتر اطالعات در زمینه تاثیر اصالحات ارضی بر اراضی موقوفه از آن کتـاب  
فـات  از مھـدی سـیدی در زمینـه موقو   مسـجد و موقوفـات گوھرشـاد   گرفته شده است. کتاب 

مسجد گوھرشاد مفید واقع شد. چون وی تمام موقوفـات مسـجد گوھرشـاد را از ابتـدا مـورد      
بررسی قرار داده است؛ بیشتر اطالعات در زمینه موقوفات مسجد گوھرشاد از آن اقتباس شـده  

از مصـطفی سـلیمی فـر در زمینـه     به وقف و آثار اجتماعی و اقتصـادی آن نگاھیاست. کتاب
پیشینه وقف بسیار موثر بود. درباره محمدولی خان اسدی پایان نامه علی سوزنچی، پژوھشـگر  

خـاطرات  تـوان بـه کتـاب    مرکز اسناد آستان قدس، بسیار مفید واقع شـد. عـالوه بـر ایـن مـی     
ھم اشاره کـرد. ایـن کتـاب کـه خـاطرات خفیـه نـویس رضاشـاه اسـت،         محمدعلی شوشتری

اطالعات فراوانی درباره اقدامات اسدی در امور آسـتانه و نقـش او در جریـان قیـام گوھرشـاد      
مفید واقع شـد.  : نیزhttp://www.aqrazavi.orgدارد. سایت اینترنتی آستان قدس با عنوان 

توان پایـان نامـه خـانم پورانـدخت     یدر زمینه مدارس وقفی در دوره پھلوی مھمترین منبع را م
شکوه صارمی یاد کرد. وی در این کار تمامی مدارس مشھد از جمله مدارس وقفـی را از سـال   



91شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسالمی112

آورده و روند مدیران و برنامه ھای آنھا را نیز بررسی کرده است. درباره ش ۱۳۴۰تا سال ۱۲۹۴
شـی در موقوفـات اداره   پژوھموقوفات اداره اوقاف مشھد، مجموعه کتاب ھشت جلدی به نـام  

بسیار مفید بود. ھم چنین دو نسخه از اساسنامه اداره اوقاف کـه در  اوقاف و امور خیریه مشھد
بخش مخطوطات آستان قدس موجود است، در خصوص سیر قوانین اداره اوقـاف مـوثر واقـع    

شد.

سازمان وقف در دوره پھلوی
دوران مشــروطه، ایــن نھــاد تحــوالت و پــس از تاســیس اداره اوقــاف و صــنایع مســتظرفه در 

دگرگونی ھایی را در طول دوران قاجار به خود دید تا اینکه ادامه این تحوالت به دوره پھلـوی  
رسید. رضاشاھدر راستای محـدود کـردن جایگـاه مـذھب و روحانیـت درجامعـه، در اوقـاف        

لما از این طریـق  ). چون یکی از منابع قدرت مالی و استقالل ع۶۲دخالت کرد (بصیرت منش، 
بود، رضا شاه برای محروم کردن علما از این استقالل مالی و قطع درآمد آنھا و درنتیجه کاسـتن  
قدرت آنھا، برنامه ھا و قوانینی ارائه کرد تا دخالت و کنترل حکومت را در فرایند اداری وقـف  

وسـط دولـت،   ش بـرای اداره امـور وقـف ت   ۱۳۱۳بیشتر کند. تصویب قانون موقوفات در سال 
).۲۰۳کرد (ریاحی سامانی، قدرت تصمیم گیری وسیعی را به دولت تفویض می

سـومین کسـی کـه در    «حسین مکی در مورد تاراج موقوفات توسط رضاشـاه آورده اسـت:   
اموال وقف تصرف نمود، رضاشاه بود. وی دسـتور داد کـه در مـورد تصـرف امـالک موقوفـه       

افتـاد کـه بـین دو ده از    رد امالک موقوفه بسیار اتفـاق مـی  قانونی را از مجلس بگذرانند. در مو
توانست امالک خـود را بھـم متصـل    امالک رضاشاه، یک قریه وقفی وجود داشته باشد. او نمی

کند، لذا دستور داد الیحه ای به مجلس دوازدھم برده شـود کـه امـالک موقوفـه را بـه فـروش       
).۵۳/ ۸(مکی، » برساند

ی سلطنت خود، باالخره موفق شد با عنایـت بـه اقتـدار مقطعـی     رضاشاه در آخرین روزھا
به تصـویب مجلـس فرمایشـی خـود     ۱۳۲۰اردیبھشت ۱۴ماده و در تاریخ ۹خود، قانونی را در 

برساند که بر اساس آن وزارت دارایی رسماً مجوز فروش موقوفه را دریافت کرد و مامور شـد  
ح این قانون تعداد زیادی از موقوفه ھـای غنـی   تا به آن مبادرت ورزد. به دنبال تصویب و توشی

کشور به تملک دربار درآمد. این تملک که ظاھری رسمی و قانونی داشت، ضربات سـنگینی را  
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به فرھنگ وقف کشور وارد کرد. به دنبال این امر بود که فرھنگ وقف در میان مردم به شـدت  

وسال ھـا منشـا برکـات معنـوی     رنگ باخت. بیم تسلیم آنچه که تحت عنوان صدقه جاریه بود
شد، به حکومتی کـه اعتقـاد چنـدانی بـه مبـانی اسـالم       جھان برای مومن مسلمان محسوب می

نداشت و بدنبال ریشه کنی و حذف آن فرھنگ از کشور بود، باعث شد که از رقم وقفنامه ھای 
د کـه مجلـس   بو۱۳۲۰). تنھا بعد از تبعید او در شھریور ۳۶جدید به شدت کاسته شود (ھمو، 

رسـماً لغـو گردیـد (اداره تـدوین و     ۱۳۲۰آبـان  ۸تصمیم به لغو آن گرفت و قانون مذکور در 
). ۲۱تنقیح قوانین، 

بعد از رضاشاه سیر قوانین و مقررات اوقاف نیز ھمچنان ادامه پیدا کـرد تـا اینکـه در سـال     
اوقـاف در مرکـز و   ادارات ۱۳۲۸اداره اوقاف شھرستان ھا از مرکز جـدا شـد. تـا سـال     ۱۳۲۸

شھرستانھا از فرھنگ جدا نشده بود به طوری که در مرکـز یکـی از ادارات داخـل وزارتخانـه،     
یـک تـن بـود و    کل اوقاف بود و در شھرستانھا نیز ریاست فرھنـگ و اوقـاف بـه عھـده    اداره

شـد. چـون بـه تـدریج دامنـه     کارھای فرھنگ و اوقاف در یک اداره و با یک سازمان اداره مـی 
کارھای اختصاصی فرھنگ و اوقاف ھر دو رو به ازدیاد گذارد و اجرای کارھای ھر دو قسمت 

).۵۰گرفت، در عمل مواجه با اشکال گردید (شھابی،یک تن انجام میبوسیله
تبصره اداره کل اوقاف به سـازمان  ۳ماده و ۸ش به موجب قانونی مشتمل بر ۱۳۴۳در سال 

وزارت فرھنـگ و ھنـر، وزارت آمـوزش و    «ر قـانون تفکیـک   اوقاف تبدیل گردیـد و چـون د  
مه شورای تشکیل شورای عالی اوقاف پیش بینی شده بود، لذا آئین نا» پرورش و سازمان اوقاف

).۳۵ش تصویب گردید (ریاحی سامانی، ۱۳۴۵عالی اوقاف در سال 
بعـد از  در جریان اصالحات ارضی، امالک موقوفه نیز مورد نظر واقع شـد و اوقـاف عامـه   

اوقاف خاصه مشمول قانون شد. در مورد امالک موقوفه عام با در نظر گـرفتن منـابع وقـف بـه     
۵ساله به زارعین ھمان موقوفه، اجاره نقدی داده شـد. اجـاره بھـا ھـر     ۹۹اجاره طویل المدت 

). اگر ملک وقف خاص باشد و طبق ۱۰۱سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است (صادقی گلدر، 
قانون مدنی مقتضی باشد که تبدیل به احسـن گـردد، ملـک موقوفـه از طـرف دولـت       مقررات

شد و وجوه حاصله از فروش اینگونه امالک توسـط متـولی   خریداری و بین زارعین تقسیم می
).۲۴۶شد (احمدی، مال موقوفه به خرید مال دیگری اختصاص داده می

بودنـد کـه مسـئولیت رسـیدگی بـه      بعد از تاسیس اداره اوقاف شھرستان ھـا، ایـن ادارات  
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شکایات و درخواست ھای مردم در خصوص وقف و اراضی، مغازه وسایر موارد موقوفه را بر 
کـرد و اداره اوقـاف آن   عھده گرفتند. در این صورت فرد شکایت را به اداره مـذکور ارائـه مـی   

کرد.شھرستان به آن رسیدگی می

عصر پھلویتحلیل جداول توزیع نوع موقوفات مشھد در
موضوع وقف و مسایل مربوط به آن سابقه دیرینه در تاریخ شـھر مشـھد دارد. از وقـف قنـات     
سناباد که به وسیله امام رضا(ع) صورت گرفت تا دوره ھای بعد به اشکال مختلفی شامل اماکن 

درمانی و موسسات و بنیادھای خیریه  ادامـه  –مذھبی، مسکونی و تجاری، آموزشی، بھداشتی 
موقوفات مشھد که عموماً بـه حـرم حضـرت رضـا (ع) و     یافته تا به دوره پھلوی رسیده است.

رفاه زائران آن و مستمندان شھر مشھد، تعلق داشته، از ھمان زمان شھادت حضرت رضا (ع) و 
ن موقوفـه در مشـھد   یمتریقدت.وساری بوده اسیسناباد نوغان توس جارهیشان در قریدفن ا

بـانو گوھرشـاد در   نامـه وقـف یعنی، یل قرن نھم ھجرینامه است، متعلق به اواوقفیکه دارا
). در زیر به موقوفـات مشـھد در دوره پھلـوی پرداختـه     ۲است (امیرشیبانی، یقمر۸۲۹خ یتار

شده است و سعی شده است با یک نگاه تحلیلی بدان ھا نگریسته شود.
آمارھا براساس اسناد موقوفات ارائه شده از سوی اداره کل اوقاف مشھد و آستان قدس این 

استخراج شده است. در این قسمت سعی شده با دسته بنـدی موقوفـات بـر اسـاس نـوع رقبـه       
وقفی و نیت واقفان، تصویر بھتری از چگونگی پراکندگی رقبات و نوع مصرف موقوفات ارائـه  

ه تصویر بھتری از چگونگی پراکندگی موقوفات، درصد این پراکنـدگی  شود. در ادامه برای ارائ
ھا در نمودارھای دایره ای به تصویر کشیده شود. 

در تحلیل این قسمت باید توجه داشت که ممکن است یک واقف چند رقبه را وقف کـرده  
داد رقبـه  باشد و مصارف گوناگونی را ھم برای آن در نظر گرفته باشد. برای تحلیل بھتر، ھرتعـ 

که در ھر وقفنامه آمده است، جزو آمار قرار داده شده است و تنھـا یـک رقبـه بـه یـک واقـف       
باشـد و  اختصاص داده نشده است. برای مثال موقوفات حاج حسین آقاملک که چندین رقبه می

مصارف گوناگونی نیز برای ھر کدام قرار داده، ھر رقبه و ھر مورد مصرف، یک مـورد درنظـر   
شده است. در مورد سایر موقوفات و مصارف آنھا نیز، چنین روشی انجام شده است.گرفته 

محدوده بررسی موقوفات در این قسمت، مشھد در کل دوره پھلوی اسـت. ایـن محـدوده    
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زمانی به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی، نوع نگرش حکومت به دین، روحـانیون و پدیـده   

که بر روی آن داشـت، مھـم و قابـل توجـه اسـت. بـرای       ھای مذھبی از جمله وقف و تاثیری
تحلیل محتوایی موقوفات، بـه وقفنامـه ھـای اداره اوقـاف و امـور خیریـه مشـھد و اداره کـل         
موقوفات آستان قدس استناد شده است. برای تحلیـل بھتـرداده ھـا و اطالعـات، موقوفـات بـا       

مورد وقف ۲۶۸ام شود. در این دوره معیارھای مختلفی دسته بندی شدند تا کار تحلیل بھتر انج
مورد مربوط ۲۲مورد مربوط به وقفنامه ھای اداره اوقاف، ۲۱۲صورت گرفته است. از این میان 

٢مـورد وقـف توسـط زنـان    ۳۴و از مجموع اسناد اداره اوقاف و آستان قـدس  ١به آستان قدس

صورت گرفته است. قابل ذکر است که ھیچکدام از این آمارھا و تحلیل ھا در مرکز اسناد اداره 
اوقاف مشھد و اداره کل موقوفات آستان قدس وجود نداشت و یا اگر ھم موجود بود، به علت 

رو حساسیتی که در زمینه موقوفات وجود دارد، در دسترس پژوھشگران قرار نمی گیرد.از ایـن 
رسی آنھا به پرونده ھای موقوفات این دو نھاد مراجعه و این آمارھا استنتاج شد.برای بر

برای تحلیل بھتر اطالعات بدست آمده، موقوفـات بـر اسـاس نـوع رقبـه و نـوع مصـرف        
موقوفه تقسیم بندی شده است که جدول پراکندگی و توزیع آنھا نیز آورده شـده اسـت. مشـھد    

از اھمیت خاص مذھبی برخوردار بوده و ھمـواره  رضا(ع) در آنرار گرفتن حرم امام به دلیل ق
کردنـد در  تمام سلسله ھا در طول تاریخ نگاه ویـژه ای بـه ایـن شـھر داشـته انـد و سـعی مـی        

ھای خود به این جنبه توجه بیشتری نشان دھند. این نوع نگاه بـر روی موقوفـات نیـز    سیاست
یر به تحلیل این موقوفات بر اساس نیت واقفین و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته است. در ز

نوع رقبه وقفی پرداخته شده است. به علت گستردگی شمار واقفان این دوره از ذکر نام واقفان، 
رقبه وقفی و سال وقف آنھا در این مقاله صرف نظر شده اسـت و بـرای آگـاھی از ایـن گونـه      

" وقـف در مشـھد عصـر پھلـوی    با عنـوان " اطالعات بھتر است به پایان نامه اسداهللا نیک مھر
مراجعه شود.

آنھا، تی که درباره موضوع وقف وجود دارد، مانند سوء استفاده از متن وقفنامه ھا و جعل ی: ھمانطور که در مقدمه اشاره شد بخاطر حساس١
نھا آستان قدس رضوی با استناد به نامه ای از مدیریت آستان قدس درباره موقوفات، نتوانستند وقفنامه ای را در دسترس نویسنده قرار دھند. آ

د به موضوع مور۲۲بعد از نامه نگاریھا و رایزنی ھای فراوان، فقط دفتر کلی موقوفوفات را در اختیار نویسنده قرار دادند که در این دفتر فقط 
مربوط بود.۱۳۵۷تا ۱۳۰۴مورد نظر یعنی بین سال ھای 

موقوفات زنان در مشھد عصر پھلوی در یک مقاله جداگانه از ھمین نویسنده بررسی شده است که در مجله دانشگاه آزاد بجنورد در حال -٢
چاپ است.
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30.34

16.28

43.43

9.95

واحد مسکونی واحدهاي تجاري باغ و زمین قنات و جویبار

رقبه مذهبی

تحلیل موقوفات بر اساس نوع رقبات وقفی-الف
بنابر اطالعات بدست آمده از پرونده ھای موقوفات شھر مشھد، در این دوره درصد بیشتر رقبه 
ھای وقفی را موقوفاتی از نوع باغ و زمین(شامل زمین از نوع کشـاورزی و زمـین بـرای خانـه     

ونی و استفاده تجاری) بـه خـود اختصـاص داده اسـت. طبـق اسـناد اداره اوقـاف حـدود         مسک
دھد. ؟درصد از آمار کل موقوفات را باغ و زمین تشکیل می۴۳/۴۳

: توزیع رقبات وقفی در مشھد دوره پھلوی بـر اسـاس آمارھـای اسـتخراج     ۱جدول شماره 
شده از اسناد موقوفات اداره اوقاف مشھد

قنــــــــات و ٣باغ و زمین٢تجاری١مسکونینوع رقبه
جویبار

ــع  جمـ
کل

۶۷۳۶۹۶۲۲۲۲۱تعدادپھلوی

۳۴۲۸۴۳/۴۳۹۵/۹۱۰۰درصد

درصد به باغ و زمین اختصاص دارد.۲۱/۵۱بر اساس وقفنامه ھای آستان قدس نیز حدود

: خانه و منزل.١
بارانداز، کارخانه، و امثال آن.:تجاری شامل: مغازه، کارگاه، کاروانسرا، تیمچه، ٢
زمین از نوع ، زمین کشاورزی و زمین برای خانه مسکونی و استفاده تجاری.٣
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9.7

51.21

14.6

24.39

مسکونی باغ و زمین قنات و جویبار تجاري

: تعداد و چگونگی رقبات وقفی آستان قدس. ۲جدول شماره 

ــاغ و مسکونینوع رقبه بـــ
زمین

ــات و  قن
جویبار

جمــــع تجاری
کل

۴۲۱۶۱۰۴۱تعدادپھلوی
۸/۹۲۱/۵۱۶۰/۱۴۳۹/۲۴۱۰۰درصد

دھـد کـه در مشـھد در ایـن زمـان، کشـاورزی ھنـوز از اھمیـت زیـادی          این آمار نشان می
برخوردار است که درصد بیشتر رقبه ھارا موقوفاتی از نوع باغ و زمین به خود اختصـاص داده  

درصـد از کـل آمـار اداره اوقاف(جـدول     ۹۵/۹است. اگر به این مورد نیز توجه شود که حدود 
) به قنات، جویبار و حق آبه اختصاص دارد، ۲ستان قدس (جدول شماره از آ۶/۱۴) و ۱شماره 

شود.   اھمیت این موضوع بیشتر روشن می
ھمانطور که گفته شد رضاشاه نسبت به تملک زمین و آب عطش سیری ناپـذیری داشـت.   
برخی از مردم برای اینکه زمین ھای آنان از تصرفشان خـارج نشـود، زمـین خـود را وقـف و      
تولیت آنرا مادام العمر در خانواده خود حفظ می کردند. در این مورد رضاشاه توجه زیـادی بـه   
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داشت. یکی از آنھا حاج حسین آقا ملک بود. وی در دوره رضاشـاه از  زمین ھای بزرگ مالکان 
ترس غصب امالکش، تعدادی از زمین ھای خود در مشھد و سایر نقاط خراسـان از جملـه در   
کاشمر و تربت حیدریه را وقف کرد. وی تولیت موقوفـه خـود را تـا زمـان حیـات در اختیـار       

البته در ایـن چنـین مـوارد نبایـد     رانش قرار داد.خودش و بعد از مرگ در اختیار دو تن از دخت
بر روی موضوع ترس از غضب زمین توسط دولـت تاکیـد کـرد و بایـدنیت خیرخواھانـه      فقط

واقفان را نیز در نظر گرفت.
شاید بتوان یکی از دالیل دیگری که درباره این موضوع ذکر کرد، عالوه بر تصـرف زمینھـا   

ل، اصالحات ارضی در دوره پھلوی دوم باشد. در این دوره از سوی رضاشاه در دوره پھلوی او
بسیاری از زمین ھای کشاورزی مشمول قانون اصـالحات ارضـی شـدند. کشـاورزان و زمـین      
داران برای فرار از دست این قانون و برای اینکه زمین ھای آنان از دستشان خارج نشود، زمین 

ضی ھر چند زمین ھـای وقفـی در ابتـدا    ھای خود را وقف کردند. در طی مراحل اصالحات ار
مشمول قانون اصالحات ارضی نشد ولی این قوانین در مراحل بعدی زمین ھای وقفـی را نیـز   

تواند تنھا دلیل وقف باشد و نیات مذھبی واقفان ھم بسیار تاثیر دربر گرفت. البته این مورد نمی
).۴۳(شجاع فتح آباد، گذار بوده است

دومین نوع رقباتی که در این زمـان بیشـترین درصـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،        
(جدول شماره ۳۴/۳۰موقوفات مسکونی و بعد تجاری ھستند. موقوفات مسکونی اداره اوقاف 

از کل موقوفات را در بـر مـی گیـرد (جـدول     ۸/۹) و موقوفات مسکونی آستان قدس حدود ۱
ل منزل، آپارتمان و امثال آن است. با توجـه بـه قـرار گـرفتن     ). موقوفات مسکونی شام۲شماره 

حرم مطھر امام رضا(ع) در مشھد، بعضی از واقفان مصارف موقوفه خود را به سکونت زائـرین  
آمدند، اختصاص داده اند. در و مجاورین حرم مطھر که از شھرھای مختلف به قصد زیارت می

جھت سکونت زائرینی که از یک شـھر خـاص   شود حتی منازل مسکونیبعضی موارد دیده می
اسـماعیل  شد. مثال طبق اسناد موقوفات اداره اوقاف مشـھد، حـاج  آمدند، اختصاص داده میمی

ش یک باب منزل در کوچه نـو مشـھد را بـه سـکونت زوار کرمانشـاھی      ۱۳۵۶سرابیان در سال 
ش یـک  ۱۳۳۶ال اختصاص داده است. ھم چنین فردی به نام حاج شیخ احمد شاھرودی در س

باب منزل در بخش یک مشھد را به سکونت زوار شاھرودی اختصاص داده است. این مورد از 
وقف جھت سکونت زوار در شھرھای زیارتی از جمله مشھد بیشتر از سایر مناطق دیـده شـده   
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است.

درصد رقبات تجاری نیز مانند رقبات مسـکونی در ایـن دوره زمـانی قابـل توجـه اسـت.       
جاری شامل مغازه، کارگاه، کاروانسرا، تیمچه، بارانـداز، کارخانـه و امثـال آن اسـت.     موقوفات ت

درصـد از موقوفـات   ۳۹/۲۴)، ۱درصد از موقوفات اداره اوقاف(جـدول شـماره   ۲۸/۱۶حدود 
) در این دوره به رقبات تجـاری اختصـاص دارد. رقبـات تجـاری     ۲آستان قدس(جدول شماره 

ه واقفان قرار داشـته اسـت، بـه گونـه ای کـه در تھـران دوره       ھمیشه در طول تاریخ مورد توج
تعـداد  ١بیشترین درصد را به خود اختصـاص داده اسـت.  ۹/۵۸پھلوی رقبات تجاری با حدود 

دھـد کـه تجـارت در ایـن شـھر      قابل توجه موقوفات تجاری در مشھد در این زمان نشان مـی 
میان رقبات تجاری، شامل دکان و مغـازه  کماکان فعال بوده است. بیشترین تعداد رقبه وقفی در 

شود. باتوجه به موقعیت زیارتی مشھد و رفت و آمد زائران به این شھر، مغازه ھا و دکان ھا می
بیشترین فعالیت را در این زمان داشتند و متناسب با آن، واقفان به وقف این دو(مغازه و دکـان)  

ند. در میان سایر رقبات تجاری توجه بیشتری نشان داد
دگرگونی ھایی در نیروھای اقتصـادی و  ۵۰و ۴۰از طرف دیگر باید توجه داشت طی دھه 

اجتماعی ایران رخ داد که باعث نزدیکی بازار و روحانیـت شـد. در ایـن زمـان سیاسـت ھـای       
اقتصادی حکومت به عرصه بازار و تجارت نیز کشـیده شـد؛ سیاسـتھایی کـه اقتصـاد ایـران را       

دیـد، بـا روحانیـت ھمگرایـی     ار سنتی که دیگر خود را از گـود خـارج مـی   کرد. بازوابسته می
عمیقتری پیدا کرد. ساکنان و شاغالن بازار مشھد از یک سو به خاطر جو مذھبی بافـت شـھر و   
نزدیکی به حرم مطھر و از سوی دیگر این پیوستگی دیرینه بازار و روحانیت، بیشترین حضـور  

ی کـه  بی بخصوص در زمینه وقف مغازه و دکـان در جاھـای  را در فعالیت ھای اجتماعی و مذھ
).۹۳(یوسفی، کمبودھایی بود، انجام دادند

تحلیل موقوفات براساس نیت واقفان-ب
وقف رقبه یا مجموعه ھای مذھبی عمدتاً در حول محور جھـان بینـی الھـی، اعتقـاد بـه ادامـه       

زند. موقوفـات در مشـھد   دور میزندگی در آن جھان و برای حفظ و استمرار معتقدات مذھبی 

شماره میراث جاویدان،"، وقف شناسی جغرافیایی شھر تھران در دوره ھای قاجار و پھلوی)، مقاله "۱۳۷۵بنگرید به: شاه حسینی، پروانه،(-١
۴۲.
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در این دوره به دو منظور کلی انجام شده است: حفظ، نشر و تبلیغ دین اسالم و رفـع نیازھـای   
مردم نیازمند. در ھر صورت انسان معتقد به این عمل به ارزش ھای دینی خـود ارج گـذارده و   

ات مذھبی، مکان آموزشی دین خود را زنده نگه داشته است. وقتی که انسانی با توجه به معتقد
یا درمانی احداث و برای اسـتفاده مسـتمندان جامعـه خـود موقوفـاتی را قـرارداده اسـت و یـا         
موقوفاتی برای ارتقای سطح معیشتی نیازمندان ایجاد کـرده، در واقـع بـا عینیـت بخشـیدن بـه       

ش، اعتقادات خود در قالب فضاھایی در جامعه خویش عالوه بر ارتقـای کیفیـت سـطح آمـوز    
درمان و معیشت مردمان جامعه خود، سعی بر سرافرازی دین و حیات ملمـوس آن در زنـدگی   

نیت واقفان در این دوره بیشترگرایش به امور مذھبی(شامل عزاداری ائمه معصومین مردم دارد.
به خصوص امام حسین(ع)، تالوت قرآن و اطعام، ساخت مسجد، تکیه و امثال آن) دارد. از کل 

بـه مسـجد و تکیـه و    ۰۵/۱۳به عزاداری ائمـه،  ۵۳/۴۲موقوفات اداره اوقاف مشھد حدودآمار 
به امور مـذھبی  ۱/۷۶به تالوت قرآن و اطعام، تعلق دارد که در مجموع درصدی حدود ۵۲/۲۰

).۳اختصاص داده شده است.(جدول شماره 
: توزیع و نیات واقفان مشھد بر اساس اسناد اداره اوقاف۳جدول شماره 
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۱۱۴۳۵۵۵۱۴۲۱۱۵۱۴۲۶۸تعدادپھلوی

۵۳/۴۲۰۵/۱۳۵۲/۲۰۶۷/۵۴۲/۷۵۹/۵۲۲/۵۱۰۰درصد

رستان.: درمانی: درمانگاه و بیما١
: اموری مانند کمک به مستمندان، استفاده عموم، سکونت زوار امام رضا(ع)، تعمیرات حمام، مسافرخانه، سوخت زمستان فقرا، تعمیرات پل ٢

و امثال آن.
مسافرخانه، موارد ذکر نشده، مجھول التولیه، احداث خانقاه، نگھداری قبر واقف و امثال آن.: مانند٣
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عزاداري ائمه همسجد و تکی آموزشی و 
حوزه

تالوت قرآن و
اطعام

درمانی  امور اجتماعی سایر

این دوره علیرغم سیاست ھای ضد مذھبی(مانند منع عزاداری سیدالشھدا و سایر ائمـه)  در 
بخصوص در دوره پھلوی اول، ولی باز طبق آمـار، مصـرف بیشـتر موقوفـات سـمت و سـوی       

مشاھده شده اسـت.  ۱۳۱۲تا ۱۳۱۰مذھبی دارد. بر طبق آمار بیشترین موقوفه در بین سال ھای 
ین زمان حاکی از اعتقادات مذھبی محکم مردم و عالقه کمـک بـه   میزان گسترده موقوفات در ا

ھموطنان است. در این سالھا که رضاشاه ھوای مدرنیزاسیون در سر داشت، ھنوز سیاست ھـای  
مذھب ستیزانه خود چون کشف حجاب و منع سوگواری برای امام حسین(ع) را آشکار نکـرده  

اشت.بود، اما کمتر به مذھب و موسسات مذھبی توجه د
اما در عین حال برطبق اسناد موقوفات اداره اوقاف، علیرغم شروع مدرنیزاسیون در جامعـه  
ایران و به تبع آن در مشھد در این زمان، بیشترین مورد وقـف را در دوران رضاشـاه و در سـال    

مورد وقف صورت گرفته است که در تمام دوران پھلـوی  ۱۷شود. در این سال دیده می۱۳۱۰
دھد که علیرغم سیاست ھای نوگرایی رضاشاه ولـی بـاز   بی نظیر است. این نشان میدر مشھد

جامعه به سنت ھای دینی و فرھنگی خود وفادار است و مسائل مذھبی را در اولویت قرار داده 
است. جالب آنکه در ھمین دوره رضاشاه که بیشترین مورد وقف مشاھده شـد، کمتـرین مـورد    
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شود.  ده میوقف نیز در این دوره دی
ش تنھـا دو مـورد   ۱۳۲۰تـا سـال   ۱۳۱۶طبق آمار بدست آمده از اداره اوقاف مشھد از سال 

ش، ھیچ مورد وقفی صـورت نگرفتـه اسـت    ۱۳۱۸و ۱۳۱۷شود و طی سال ھای وقف دیده می
). شاید دلیلش این باشد که در این سالھا سیاست ھـای اسـالم سـتیزانه رژیـم     ۱(نمودار شماره 

و خشن شده و از جمله در طی این سالھا رضاشاه قـوانین گونـاگونی را در جھـت    کامالً علنی 
غصب موقوفات تصویب کرده و به راھھای گوناگون زمین ھـای مـردم از جملـه زمـین ھـای      

و قانون فـروش موقوفـات   ۱۳۲۰وقفی را از دست مردم خارج کرده بود که اوج اینکار در سال 
ھای زیادی اورد ولی در ھمین مدت کوتاه زمینه دوام نیبود. ھرچند این قانون بیش از شش ما

از حالت وقف خارج یا تغییر کاربری داده شد؛ به ھمین دلیل بود که مـردم در ایـن مـدت بـه     
ھای کردند زیرا می دیدند که زمیندولت اعتماد زیادی نداشتند و زمین ھای خود را وقف نمی

از طـرف دیگـر   خر دوران رضاشاه ادامه داشـت. شود. این بی اعتمادی تا آوقفی نیز غصب می
رضاشاه با ایجاد موسسات مذھبی جدید مثل موسسه وعظ و خطابـه سـعی در محـدود کـردن     
فعالیت ھای مستقل مذھبی داشت. این اقدامات با توجه به مذھبی بودن شھر مشھد قابل توجه 

و حتی سعی در محدود کند دیدند که دولت به مذھب توجه نمیاست. مردم ثروتمند چون می
کردن آن دارد، خود اقدام به وقف و رفع نیازھای مردم در جھت مسائل مذھبی کردند. به قـول  

از طرف دیگـر بـا   ١».کندوقف در اینجا مانند یک نوع بیمه اجتماعی عمل می«باستانی پاریزی: 
ی ممنوعیــت عــزاداری امــام حســین(ع) در ایــن زمــان، بیشــتر موقوفــات بــه ســمت عــزادار 

تـوان  سیدالشھدا(ع) گرایش دارد و سیاست ھای حکومت نتوانسته مـردم را محـدود کنـد. مـی    
آیند؛ ھر وقت دولت سـعی در محـدود   ناسب با نیازھای جامعه بوجود میگفت که موقوفات مت

کردن عقاید و آداب و رسوم مذھبی جامعه داشت، این مردم بودند که متناسب بـا نیـاز جامعـه    
کردند.ن کم و کاستی میسعی در جبران ای

.۷۳، سیاست و اقتصاد عصر صفویمحمد ابراھیم، : باستانی پاریزی، ١
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: آمار موقوفات مشھد در دوره پھلوی بر اساس اسناد اداره اوقاف وامورخیریه مشھد(بر ۱نمودار شماره
اساس پراکندگی سال)

مراسم مذھبی که اجرای آن با مخالفت رضاشاه مواجه شـده بـود، بـا    ۱۳۲۰بعد از شھریور 
روضـه خـوانی   ۱۳۲۰پس از سـال  «آمد. منصوری آورده است: شور و شوق فراوان به اجرا در 

آزاد شد. اولین محرم در منزل آشیخ محمدتقی بجنوردی انجام گرفت. زمستان بود و مجلس در 
(منصـوری،  » جلوی حیاط کوچک منزل آشیخ بدون آنکه حتی چادری زده باشند، برقـرار شـد  

۳۳.(
ات تاثیر داشت. به گونه ای کـه یـک   سقوط رضاشاه به نحوی ھم در روند گسترش موقوف

سـه مـورد   ۱۳۲۱روند پیگیری موقوفات از سر گرفته شد و در سال ۱۳۲۰سال بعد از شھریور 
وقف مشاھده شده است که نشان از بازگشـت مـردم بـه اعتقـادات مـذھبی سـابق دارد. نکتـه        

. اگـر  دیگری که باید به آن توجه داشت، رشد موقوفـات در جریـان اصـالحات ارضـی اسـت     
در نظر گرفته شود، موقوفات باز در طی این سـال ھـا   ۱۳۵۳تا سال ۱۳۴۲فاصله بین سال ھای 

رشد یافته است. در طی مراحل مختلف اصالحات ارضی که زمین ھای زیـادی بـه کشـاورزان    
داده شد، به زور گرفتن زمین ھا و تقسیم آنھا باعث گسترش زمین ھای وقفی شد؛ بطوری کـه  

جداول پراکندگی موقوفات نشان داده شده است. این کار باعث شد که بسـیاری از  این رشد در 
مردم  از ترس زمین ھای خود را وقف کنند.
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درمانی آموزشی اموراجتماعی حق التولیه سوگواري وقرآن مصارف آستانه

مسئله دیگری که در تقسیم بندی نیت واقفان باید به آن توجه کـرد، عنایـت بـه موسسـات     
جمعیـت  درمانی است. در دوره پھلوی با توجه به تحوالت اجتمـاعی و اقتصـادی و گسـترش   

و آشنایی با طب جدید، توجه واقفان بـه احـداث و وقـف مراکـز     ٢شھرھا از جمله شھر مشھد
درصـد از موقوفـات اداره   ۴۲/۷درمانی مانند درمانگاه و بیمارستان بیشتر معطوف شد. حـدود  

) ۴درصد از موقوفه ھای آستان قدس(جـدول شـماره   ۸۸/۱۳) و حدود۳اوقاف (جدول شماره 
ه است.  به موسسات درمانی و بیمارستان ھا اختصاص داشت

: توزیع نیات واقفان مشھد دوره پھلوی بر اساس اسناد آستان قدس۴جدول شماره 
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).۲۲ش رسید (رھنما، ۱۳۱۹نفر در سال ۱۷۶۴۷۱به ۱۲۷۰ھزار نفر در سال ۵۴: جمعیت مشھد از ٢
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اختصاص دادن مصرف موقوفه به این نوع، به گونه ای مسئله جدیـدی اسـت کـه در دوره   
قبل کمتر به آن توجه شده است. عالوه بـر بیمارسـتان شاھرضـا (امـام رضـای کنـونی) کـه از        
موقوفات آستان قدس در این زمان تاسیس شد، بیمارستان ھایی دیگر مانند بیمارستان منتصریه 

در خیابان طبرسی قرار دارد، قابل ذکر است. در ایـن بیمارسـتان ھـا از جملـه     و جواداالئمه که 
(امام رضای کنونی) از جدیدترین فناوری ھا، پزشکان و متخصصان استفاده بیمارستان شاھرضا

مـورد از وقفنامـه ھـا    ۲۶شد. در این دوره از مجموع واقفـان اداره اوقـاف و آسـتان قـدس     می
درمانی اختصاص داده اند. فردی مانند احتـرام السـلطنه قھرمـان،    مصارف خود را به موسسات 

و ۱۳۱۳مصرف موقوفه را به قسمت زنان بیمارستان منتصریه، علی اکبر دبیر سـھرابی در سـال   
، مصرف موقوفه خود را به بخش زایشگاه ھـای بیمارسـتان   ۱۳۴۸در سال احمد محمود ھاشمی

مـاعی و  اند کـه نشـان از ریزبینـی واقـف در امـور اجت     امام رضا(ع) و جواداالئمه(ع) قرار داده 
).۲۳۳(نیک مھر، مسائل مربوط به زنان دارد

عالوه بر توجه به موسسات درمانی در این دوره، واقفان به تاسـیس مکـان ھـا و بنیادھـای     
سرپرسـت(مانند عبـداهللا رضـوی)، تاسـیس مرکـزی بـرای       خیریه برای نگھداری کودکـان بـی  

دن مصرف موقوفه برای ھزینه ھای زایشگاه و موسسات خیریه دیگـری ماننـد   جذامیان، قرار دا
موسسه خیریه انصارالحجه یا موسسه خیریه مرتضوی مشھد، اقدام کردند که این نوع وقف ھـا  
در دوره ھای قبل کمتر دیده شده است. تاسیس این چنین بنیادھایی تاثیر بسزایی درشـکوفایی  

است. تاسیس بنیادھای خیریه بـرای نگھـداری کودکـان باعـث     شھر مشھد در این دوره داشته 
تربیت مناسب کودکان بی سرپرست می شد. قـرار دادن مصـرف موقوفـه در جھـت زایشـگاه،      

نشان از ریزبینی واقف در امور اجتماعی و مسائل مربوط به زنان دارد.
اقـدامات  از طرف دیگر خود آستان قدس نیز در زمینـه اموراجتمـاعی از محـل موقوفـات،    

یکی از این موارد تاسیس جذامیخانه بود. مبتالیان به جذام از سـایر بـالد بـه    زیادی انجام داد.
پرداختند، واقفـان در  آوردند و به گدایی و عملگی میقصد ارتزاق و استشفاء به مشھد روی می

این  دوره با این تصـور کـه جـذام بیمـاری مسـری و خطرنـاک اسـت و بـرای اینکـه زوار و         
مجاورین نیز از این خطر مصون باشند و ھم چنین برای اینکه افراد مبتال به این بیماری آواره و 

).۴۱۲درمانده نمانند، آنھا را از داخل شھر جمع آوری و در جذامیخانه جای دادند (موتمن، 
نیات آموزشی در این دوره از انحصار مدارس علوم دینی درآمد و حوزه ھای غیر علمیه را 
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تواند ورود مدرنیته و رواج افکار جدید در مورد آمـوزش و  ز دربرگرفت. یکی از دالیلش مینی
علوم جدید و دلیل دیگر رکود حوزه ھای علمیـه مشـھد در زمـان رضاشـاه باشـد کـه واقفـان        

شـد بـاز بـا    توانستند رقبه ای را وقف حوزه ھای علمیه کنند و اگر رقبه ای ھم وقـف مـی  نمی
ودن فعالیت ھای حـوزوی بخصـوص در دوره پھلـوی اول، موقوفـه کـارایی      توجه به محدود ب

چندانی نداشت. در صورتی که در دوره ھای قبل آموزش بیشتر محدود به حـوزه ھـای علمیـه    
زد، ولی در دوره پھلوی با توجه بـه  بود و بیشتر موقوفات آموزشی ھم در این محدوده دور می

خ داد، توجه واقفان به سمت مـدارس غیـر حـوزوی    تحوالت آموزشی و علمی که در جامعه ر
نیز کشیده شد. مدارس جدیدی در این زمان در مشھد تاسیس شد کـه واقفـان نیـز در جھـت     

حمایت ازآنھا و کودکان مستمند در این زمینه فعالیت خود را شروع کردند.
، از )۳درصـد(جدول شـماره   ۶۷/۵مـورد و حـدود   ۱۴از تعداد کل موقوفات اداره اوقاف 

)، بـه امـور آموزشـی    ۴درصـد(جدول شـماره   ۶۳/۸مـورد و حـدود   ۳موقوفات آسـتان قـدس   
اختصاص داده شده است. در این زمان مدارس و دبیرستان ھای دخترانـه و پسـرانه در مشـھد    
مانند دبیرستان قریشی، دبیرستان فردوسی و دبیرستان شاھرضا تاسیس شد که واقفـان متناسـب   

به مسئله آموزش کودکـان نیازمنـد را فرامـوش نکردنـد و تعـدادی از آنھـا       با نیاز جامعه توجه 
مصرف رقبه خود را در این زمینه قرار دادنـد. حتـی در ایـن دوره فـردی بـه نـام علـی اصـغر         
عابدزاده مدارسی به نام ھای چھارده معصوم بنا کرد که از گسترش روند آموزش در این زمـان  

).۲۲۸حکایت دارد (نیک مھر، 
گنجد. این این دوره به سایر امور اجتماعی نیز توجه شد که در دسته بندی ھای باال نمیدر 

امور از قبیل تعمیر حمام، ساخت پل، سکونت و کمک به زوار امام رضـا(ع) و امثـال آن را در   
) و در میـان موقوفـات   ۳درصـد(جدول شـماره   ۵۹/۵گیرد. درمیان موقوفات اداره اوقاف برمی

) به امور اجتماعی اختصاص داده شـده اسـت. ایـن    ۴درصد(جدول شماره ۶۶/۱۶آستان قدس 
دھد که واقفان فقط به امور مذھبی، آموزشی و درمانی توجه نداشـته و بـه سـایر    امور نشان می

کردند. مسائلی از قبیل ساخت حمام و اختصاص دادن مصرف رقبه امور اجتماعی ھم توجه می
دھد. از کل اسناد موقوفـات در ایـن زمـان    بھداشتی را نشان میبه حمام توجه واقف به مسائل 

مورد یا وقف حمام بوده یا مصرف رقبه وقفی به مخارج حمام اختصاص داده شده است.۱۶
در این دوره حتی دراویش و صوفیان ھم موقوفاتی از خود به جای گذاشتند. آنھـا واقفـانی   
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مت اللّھـی و خاکسـاریه کردنـد. واقفـان     بودند که مصرف موقوفه خود را مخصوص فقرای نع

بیشتر افرادی بودند که به نوعی با این دراویش رابطه داشتند یـا خـود از سـران ایـن دراویـش      
شدند. در آمارھای بدست آمده دو مورد وقف در رابطه با دراویش نعمت اللّھی و محسوب می

نشان از فعالیت این گـروه  یک مورد مربوط به دراویش خاکساریه است. این آمار از یک طرف 
دھـد فرھنـگ عمـومی وقـف کـه در      ھا در مشھد دوره پھلوی دارد و از طرف دیگر نشان مـی 

(نیـک مھـر،   اویش نیز به مسئله وقف توجـه کننـد  جامعه رواج داشته باعث شده صوفیان و در
۲۳۴.(

دوره مـورد  خورد، تنوع واقفان در نکته مھم دیگری که در تمام این وقفنامه ھا به چشم می
بحث است. طبق وقفنامه ھای دوره پھلوی در مشھد، واقفـان از گـروه ھـا و طبقـات مختلـف      
اجتماعی اقدام به وقف اموال خود کرده اند. از فردی به نام حاج غالمعلی توانایی که ده قطعـه  
فرش را وقف کرده گرفته تا حاج حسین آقا ملک یـا عبـداهللا رضـوی کـه بسـیاری از امـوال و       

ایی خود را وقف کرده اند. از یک فرد معمولی گرفته تا فـردی ماننـد بـانو احتـرام السـلطنه      دار
قھرمان که از طبقه باالی اجتماعی بود، اقدام به وقف نمودند. به ھر حال در مواردی که متولیان 

نمودند و نیت واقفـان  و ناظران وقف، با احساس مسئولیت از موقوفات حراست و نگھبانی می
شد، افراد جامعه از ھر طبقه با اعتماد بیشتری به وقف اموال خود ست فراموشی سپرده نمیبه د

پرداختند.در زمینه ھای مختلف می
اکثر وقفنامه ھای این دوره، تولیت موقوفه در ابتدا مادام العمر بـا خـود واقـف اسـت و     در

ا اقوام رسیده است. در مواردی بعد تولیت به اوالد ذکور یا فرزندان یا یکی از اعضای خانواده ی
تولیت موقوفه بعد از مرگ واقف، با فرزندان یا یکی از اعضای خـانواده نیسـت، بلکـه واقـف     
تولیت را به اعلم علمای مشھد یا متـولی آسـتان قـدس و در مـواردی بسـیار انـدک تولیـت را        

ر این دوره به دلیل برعھده اداره اوقاف گذاشته است. شاید در تحلیل آن بتوان چنین گفت که د
غصب و فروش بسیاری از موقوفات، مردم اعتمادی به دولت و نھادھای وابسته به آن از جمله 

اداره اوقاف نداشتند و تولیت را در خانواده یا اقوام خود نگه می داشتند.
از طرف خود با اختیـارات تـام بـا عنـوان     رافردی،در این دوره شاه به عنوان متولی اصلی

التولیه امور آستان قدس منصوب می کرد. وی برای دخالت در امور آسـتان قـدس آزادی   نایب
در وقفنامـه ھـای اداره اوقـاف مـوارد     کامل داشت و تمام منابع آستانه نیز در دسترس وی بود.
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بسیار اندکی دیده شده است که واقف تولیت را بر عھده متولی آستانقدس گذاشته باشند. بیشتر 
را در ابتدا با خود و بعد از خود به یکی از فرزندان ذکور یـا یکـی از علمـای شـھر     آنھا تولیت 
کردند. اگر در مشھد آن روز افرادی مانند فـتح اهللا پـاکروان در دوره پھلـوی اول یـا     واگذار می

عبدالعظیم ولیان در دوره پھلوی دوم را به عنوان نایب التولیه در آستان قدس در نظـر بگیـریم،   
ود به این واقفان حق داد؛ پـاکروان کـه در زمـان اسـتانداری خـود رقابـت زیـادی بـا         شاید بش

محمدولی خان اسدی(اولین نایب التولیه آستان قدس در دوره پھلوی) داشـت، بعـد از توطئـه    
چینی علیه او توانست نایب التولیه آستان قدس بشـود. وی در زمـان نیابـت خـود بسـیاری از      

).۲۵۴را برای خوش خدمتی به نزد رضاشاه فرستاد (سوزنچی، طالھا و جواھرات آستانه 
از طرف دیگر به فردی مانند ولیان(نایب التولیه و استاندار) که با حالت مستی در حرم وارد 

دراینگونه موارد در زمان چنین متولیانی وقـف کمتـر صـورت    شد اعتماد کرد.نیز نمی٣شد،می
غافل شد در این دوره، در مقام نایب التولیـه افـراد مـومن    اما نباید از این نکتهمی گرفته است

ومذھبی مانند جالل الدین تھرانی و دکترمعتمدی نیز بوده اند که حتی خود نیـز موقوفـاتی بـه    
آستان قدس داشته اند که ھمین عامل نیز باعث توجه بیشـتر مـردم بـه وقـف در مـورد آسـتان       

گرفتن چنین شـرایطی تولیـت موقوفـه خـود را     به ھر حال یک واقف با در نظر٤شد.قدس می
کرد.بعد از مرگ انتخاب می

گیرینتیجه
روند وقف در عصر پھلوی مانند دوره ھای قبل ادامه داشته است. این نھاد در دوره پھلوی 
تحوالتی را به خود دیده است که تا حدودی بر سیر کمیـت و کیفیـت موقوفـات تـاثیر داشـته      

اوقاف و دفتر موقوفات آستان قدس، در مجموع دوره پھلـوی در مشـھد   است.طبق اسناد اداره
مـورد  ۳۴مورد وقف توسط مـردان و ۲۱۲مورد وقف صورت گرفته است که از این میان ۲۶۸

۲۲وقف بانوان است وفقطشمار موقوفاتی که به آستان قدس تعلق داشته در ایـن برھـه زمـانی    
مورد را به خود اختصاص داده است.

ه به اینکه دولت در این زمان سـلطه خـود را بـر موسسـات و امـور مـذھبی کـامالً        با توج

).۴۴۸، رجال عصر پھلوی(: در اسناد بدست آمده از ساواک که وزارت اطالعات آنھا را منتشر کرده است، سند آن آورده شده است ٣
.۱۶۳، ص وقف در مشھد عصر پھلویدر زمینه موقوفات و اقدامات سیدجالل الدین تھرانی در مورد آستان قدس: ر.ک: نیک مھر، اسداهللا، ٤
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گسترده بود،بیشتر واقفان این دوره وقف خود را به امور مذھبی اختصاص داده اند؛ بطوری کـه  

دھـد  درصد از این موقوفات به امور مختلف مذھبی گرایش دارد که این نشان مـی ۱/۷۶حدود 
گرفـت ولـی بـر    اقداماتی علیـه مـذھب و امـور مـذھبی انجـام مـی      که ھرچند در دوره پھلوی

اعتقادات مذھبی مردم تاثیر زیادی نداشت. بیشترین رقبه وقفی در این زمان شامل بـاغ، زمـین،   
قنات و جویبار است. در کنار آن رقبات تجاری به دلیـل پیونـد بـازار بـا مـذھب و روحانیـت       

رقباتی ھم که مخصوص امور بھداشتی و درمانی درصد زیادی را به خود اختصاص داده است.
و آموزشی بود، در این دوره به دلیل پیشرفت ھای علمی و اجتماعی نسبت به دوره ھـای قبـل   

افزایش داشته است.
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، پایان نامه کارشناسی ارشـد دانشـگاه فردوسـی مشـھد،     در مشھد عصر پھلویوقفنیک مھر، اسداهللا، 

.۱۳۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، 
، اداره اوقاف و امور خیریـه خراسـان رضـوی،    وقفنامه ھای اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

مشھد مقدس.
، سازمان مرکـزی آسـتان قـدس، اداره امـور موقوفـات      یوقفنامه ھای اداره موقوفات آستان قدس رضو

آستان قدس رضوی.
.نقش اصناف در انقالب اسالمی(بازار مشھد)نامه ویژهیوسفی، سکینه، 

.۱۳۸۹انتشارات دانشگاه فردوسی مشھد، مشھد، مشھد در انقالب اسالمی،
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اسناد

.۲۴۴۶۳سند شماره: 
شکایت حاج علی سلمانی راجع به دکاکین وقفیموضوع: 
کتابخانه ملی و مرکز اسناد تھرانمجموعه اسناد منبع: 


