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باسمه تعالي

با پايان يافتن س��ال  1395و با توجه به انتخابات مهم دوازدهمين دوره رياست

جمهوري در ارديبهش��ت سال آينده ،در کش��ور حال و هواي انتخابات ايجاد شده
و ش��اهد شور و ش��وق انتخاباتي در همه شهرها هس��تيم .همچنان که به اين ايام

نزديک ميش��ويم ،تأکيد ناصحان و بزرگان عرصه سياس��ت به پايبندي به اخالق

و ارزشه��اي دين��ي از س��وي کانديداها و فع��االن اين عرصه در اي��ام منتهي به
انتخابات رياستجمهوري بيشتر ميشود .به همين دليلدر اين شماره ،به بازخواني

رهنموده��اي ام��ام راحل و مقام معظ��م رهبري درباره چگونگ��ي انجام تبليغات،
مناظرات فعاليتهاي انتخاباتي پرداختهايم که ضرورت دارد کانديداهاي انتخابات
رياستجمهوري اين بيانات را که به منزله منشور اخالقي انتخابات است ،سرلوحه

اعمال و برنامههاي خود قرار دهند.

جمهوريت يکي از عناصر مهم تش��کيل دهنده نظام مقدس اس�لامي اس��ت که

در جهت عينيت بخش��يدن ب��ه آن ،تا کنون انتخابات متعدد و مهمي برگزار ش��ده
و ميگردد و ِس��متها ،پس��تها و منصب هاي مهمي به وس��يله مردم ،با واسطه
يا بدون واس��طه انتخاب ميش��وند .در هر انتخابات ،افراد و گروههاي مختلف با
افکار و اهداف متفاوت ميکوش��ند با ارائه شايس��تگيهاي خود ،در رقابتي سالم و

طاقتفرسا ،آراي مردم را از آن خود کنند تا توفيق خدمت هرچه بيشتر به مردم و
نظام اسالمي را که موجب رضاي الهي است ،به دست آورند.

ب��ه همين دليل ،از آغ��از تا پايان تبليغات و فارغ از پيروزيها يا شکس��تهاي

ظاهري ،افراد و گروهها ،نامزدها و هوادارانشان بايد ،در همه حال ،اخالق و آداب
اس�لامي را رعايت کنند و از انصاف و عدالت خارج نش��وند که توفيق خدمت و

رضايت خداوند جز از اين طريق به دست نميآيد.

جمهوري اسالمي ايران سبکي نوين در حاکميت جهان امروز محسوب ميشود

که همواره نقش واقعي و اصيل مردم در تصميم گيريهاي اساس��ي را همراه خود
داشته است .انتخابات پي در پي ،مشارکت مردمي گسترده ،حضور ساليق مختلف

را ب��ه جهان عرضه نموده اس��ت و به عنوان برگ برن��ده کارآمدي و بالندگي نظام
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انتخابات در دموکراس��يهاي غربي ميباشد ،چراکه در بس��ياري از موارد ،اخالق

شماره

در رقابتهاي انتخاباتي در نظام اسالمي ايران؛ جلوهاي ويژه از مردم ساالري ديني
اسالمي محسوب ميشود.

انتخابات در نظام اس�لامي با س��اير حکومتهاي دني��ا داراي تفاوتهايي بوده

و براس��اس آموزههاي دين مبين اس�لام؛ مخالف برخي ش��يوههاي رايج برگزاري

به قدرت اس��تفاده مينمايند .يکي از ش��اخصههاي مهم نظام انتخاباتي جمهوري
در قانونگذاري ،اجراء و نظارت ،سازوکارهاي مناسبي براي حصول انتخابات سالم

با شاخصههاي مورد انتظار نظام اسالمي به اجرا درآيد.

سالمت انتخاباتي داراي دامنه وسيعي است و رعايت اخالق را ميتوان از مهمترين
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اسالمي ،سالمت رقابتهاي انتخاباتي است که همواره در ادوار مختلف تالش شده
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انس��اني در آن زير پا گذاش��ته ميشود و از هر وس��يلهاي براي تبليغات و رسيدن

شاخصههاي آن نام برد که اين شاخصه ،همه ارکان انتخابات اعم از مجريان ،ناظران،
کانديداها و طرفدارانشان را در بر ميگيرد؛ بنابر اين يکي از مهمترين شاخصهاي

تحقق سالمت انتخاباتي ،رعايت اخالق در ميدان رقابتهاست.

توجه به مس��ائلي از قبيل دروغ ،تهمت ،افترا ،تخريب ،بزرگنمايي مش��کالت،

اس��راف ،هزينهکردهاي غيرش��رعي ،دادن وعدههاي غيرواقعي و… نمونههايي از
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دغدغههايي است که پرهيز از آنها ميتواند متضمن سالمت رقابت انتخاباتي باشد.
پرهيز از جنگ رواني و همچنين استفاده از برخي تکنيکهاي رقابتهاي انتخاباتي
از جمله :تکرار ،مغالطه ،برچسبزني ،کليگويي ،شايعهسازي ،ايجاد هراس ،ايجاد

نااميدي و … نيز از شيوههايي است که در يک رقابت سالم و بر پايه اخالق اسالمي
جايگاهي ندارد.اين اصول در س��طوح مختلف رقابت انتخاباتي همچون :تبليغات،

مناظرات،گفتوگوها ،مصاحبهها ،يادداشتها و تحليلهاي مطبوعات و رسانههاي

وابسته به جريانهاي سياس��ي و همچنين در رقابت نزد طرفداران و هواداران بايد
مورد توجه قرار گيرد .انتظار ميرود انتخابات و تبليغات آن در جمهوري اس�لامي
ايران به دليل اهميت جايگاه دين و اخالق در نزد ايرانيان با تمام فضاهاي انتخاباتي

دنيا متفاوت باشد.

رقابت انتخاباتي سالم و اخالقي مورد توجه بنيانگذار کبير انقالب اسالمي بوده

و همواره مورد تأکيد مقام معظم رهبري نيز قرار داش��ته اس��ت .لذا مروري بر اين

رهنمودها؛ ش��اخصههاي اصلي يک رقابت انتخاباتي س��الم و در ش��أن جمهوري
اس�لامي را نمايانتر ميسازد و راهبردي اس��ت .در ادامه به بازخواني اين نصايح
حکيمانه و راهگشا ميپردازيم.

رعايت اخالق اسالمي؛ «از آقايان کانديداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخالق

اسالمي انساني را در تبليغ براي کانديداي خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف

مقابل که موجب اختالف و هتک حرمت باشد ،خودداري نمايند»1.

«دروغ ،اهانت ،دستگاهها يکديگر را متهم کردن ،شايعه پراکني ،افتراء به رقيب،

تحريک عصبيتهاي گوناگون؛ اينها هيچکدام با انتخابات اس�لامي سازگار نيست.
اين خطاب به همه جناحهاس��ت؛ خطاب به اش��خاص يا جناح معيني نيست .اين

وظيفه همه ماست»2.

 .1صحيفه نور ،ج  ،۱۲ص ۱۲

 .2بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۲/5/۱۵ ،

«از بداخالقيهاي انتخاباتي بايد به ش��دت پرهيز کنن��د؛ بدگويي کردن ،اهانت

ک��ردن ،تهمت زدن ،براي عزيز ک��ردن خود و يا نامزد مورد نظر خود ،ديگران را و
رقبا را در چشم مردم خوار کردن ،اينها راه و روشهاي اسالمي نيست .رقابت بايد
باشد؛ رقابت مثبت و پرشور ،اما با رعايت موازين اخالقي»1.

«انتخابات بايد س��الم باش��د ،رقابتي باشد .رقابت غير از خصومت است ،رقابت

غير از تهمت زني متقابل اس��ت؛ اينها را بايد همه مواظب باشيم .رقابت اين نيست

که کس��ي اثبات خود را متوقف بر نفي ديگري بداند .رقابت اين نيست که کساني
اينها نبايد باش��د .کساني که وارد عرصه انتخابات ميشوند ،چه از طرف مجريان و

مس��ئوالن ،چه از طرف کساني که نامزد ميشوند ،بايس��تي به آداب و شروط يک
حرکت عمومي سالم پايبند باشند ،متعهد باشند»2.

مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است»3.

به نامزدهاي مختلف عالقهمندياي دارند ،درخواست ميکنم ،اصرار ميکنم که اين
عالقهمندي خودتان را از راه تخريب ديگران ،اهانت به ديگران ،متهم کردن ديگران
نش��ان ندهيد .هرچه ميخواهيد از نامزد مورد عالقه خودتان تمجيد کنيد؛ تعريف
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همچنين رهبر معظم انقالب فرمودهاند« :من به طور جد از همه کساني که نسبت
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در اس�لام از باالترين و واالترين مقام برخوردار اس��ت و هتک مومن چه رسد به

شماره

تخريب نکردن رقبا؛ امام راحل در اين زمينه ميفرمايند« :حيثيت و آبروي مومن
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براي جلب نظر مردم ،وعدههاي خالف قانون اساسي ،خالف قوانين عادي بدهند؛

کنيد ،اما ديگران را تخريب نکنيد .اين عالمت بدي است»4.

عدم تخريب اذهان عمومي؛ امام خميني= در اين باره فرمودند« :مردم در انتخابات
 .1بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۶/10/۱۵ ،
 .2همان۱۳۹۰/10/۱۹ ،

 .3انتخابات در انديشه امام خميني= ،تبيان ،دفتر اول ،ص۳۳۴
 .4بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۶/10/۱۲ ،
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موظفند ،موظف ش��رعي هستند که اختالفات کوبنده را از آن دست بردارند؛ يعني

يک تکليفي متوجه به همه هست»1.

همچنين مقام معظم رهبري ميفرمايند« :نامزدهاي محترم توجه داشته باشند اذهان

عمومي را تخريب نکنند .اين همه نس��بت خالف دادن به اين و آن ،تخريبکننده
اذهان مردم است؛ واقعيت هم ندارد ،خالف واقع هم هست»2.

«فق��ط واقعيت را به مردم بگويند؛ هم واقعيت اوضاع کش��ور و هم واقعيت در

مورد خودشان .کانديداها نبايد براي جلب رأي مردم ،به تخريب نامزدهاي ديگر و
همچنين تخريب واقعيات جامعه اقدام کنند»3.

عدم تنازع؛ «نگذارند اختالف نظر به تنازع برسد .اين تنازع موجب فشل و ضعف

قوا خواهد شد»4.

«آن کس��اني که نظام ،قانون اساس��ي و امام را قبول دارند ،بايد به ميدان رقابت

بيايند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و عنادآميز»5.

«هرک��دام از نامزدهاي محترم هم طرفداراني دارن��د .بعضيها از اين طرفداران

متعصب هم هس��تند ،خيلي عالقهمند سرس��ختاند به آن نامزد خودش��ان .خيلي
خوب ،باشند ،حرفي نيست؛ اما مواظب باشيد ،مراقب باشيد که اين عالقهمنديها

به اصطکاک نينجامد ،به اغتشاش نينجامد»6.

پرهيز از وعده غيرعملي؛ «مردم توجه بايد داشته باشند که تبليغات رنگين و متنوع

مالک نيست؛ وعدههاي غيرعملي مالک نيست ...آقايان و خانمهاي نماينده! وظيفه

نماينده اين نيست که وعدههاي عمراني و فالن پروژه ،فالن کار منطقه انتخابي خود
 .1صحيفه نور ،ج  ،18ص 173

 .2بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۸/2/۲۲ ،

 .3همان۱۳۷۱/1/۱۵ ،

 .4بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۲/5/۱۵ ،
 .5همان۱۳۸۲/11/۱۸ ،
 .6همان۱۳۸۸/3/۱۴ ،

به مردم بدهد .اينها کار اجرايي است ،کار دولت است .وظيفه نماينده اين است که
بتواند قانون مورد نياز کش��ور را پيدا کند ،آن قانون را جعل کند .وقتي قانون ش��د

ـ يعني قاعدهاي گذاشته ميشود -دستگاههاي اجرايي و قضايي برطبق قانون عمل
بکنند و عمل ميکنند .وعدههاي غيرعملي دادن ،وعدههاي بزرگ دادن ،اين مالک
نيست؛ بايد مردم توجه کنند؛ گاهي عالمت منفي هم هست»1.

عدم اسراف در تبليغات؛ «در اين تبليغات اسراف هم نشود .بنده گمان ميکنم اگر

کسي براي خدا از اسراف در تبليغات و کارهاي ناباب اجتناب کرد ،خداي متعال به
وقف ميراث جاويدان

تبليغ صحيح؛ «فضاي انتخابات بايد فضاي س��المي باشد؛ فضاي تبليغات بايد با

رياست جمهوري هميشه نگران آن هستم ،اين است؛ نه خودشان تبليغات پرخرج

کنند ،نه به طرفدارانشان اجازه دهند .بعضي افراد ممکن است بگويند به ما ربطي

ندارد؛ اين کار پرخرج را ديگران ميکنند؛ شما بگوييد نکنند»3.

فضاي پروپاگاندهاي معمول دنيا تفاوت داش��ته باش��د .تبليغ صحيح و حق است؛

کارهاي دروغين و نمايشي ،به دور از متهم کردن اين و آن .نميشود ما بگوييم که

مس��ئوالن انتخابات ،نس��بت به اين قضيه هيچ مسئوليتي ندارند؛ اين شرط سالمت
انتخابات است»4.
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اما با معناي واقعي کلمه ،با حفظ حدود ش��رعي کلمه ،به دور از فريب ،به دور از
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«يک��ي ازکارهايي که بنده چه در تبليغات انتخاب��ات مجلس و چه در انتخابات

شماره

او کمک خواهد کرد و او را در مقصودي که دارد ،موفق خواهد گرداند»2.

اميد اس��ت سال آينده در انتخابات رياس��ت جمهوري که مظهر اقتدار و آبروي

کش��ور است ،با ترويج نگاه قانونگرا و اخالقمدارانه به رقابتهاي انتخاباتي و به
 .1بيانات مقام معظم رهبري۱۳۸۶/10/۱۲ ،
 .2همان۱۳۸۲/11/۲۴ ،
 .3همان۱۳۸۰/2/ ۲۸ ،
 .4همان۱۳۷۰/9/۲۷ ،
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دور از فضاس��ازي کاذب ،انتخاباتي در ش��أن جمهوري اسالمي ايران و به تعبيري

بهترين انتخاب دوران ش��کوهمند انقالب اس�لامي حاصل گردد؛ چراکه با لحاظ

شيوههاي تبليغ اخالقي و اسالمي از سوي طرفين رقابت و عرضه عادالنه و صادقانه

نامزدها ،امکان انتخاب اصلح براي مردم نيز فراهم ميگردد.

والسالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته
علي محمدي

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

از مقام معظم رهبري (ادام اهلل ظله)

12

استفتاء  :شخصي مغازهاي داشته نزديک حسينيه و هيأت امناي حسينيه ميخواسته حسينيه
را رس��ميتر کند؛ لذا مغازه اين ش��خص را گرفته و جزء حس��ينيه کرده و داخل حسينيه ميت دفن
ميکنند (يعني قبر ميفروشند) .حال اين شخص صاحب مغازه ميگويد من هم به مقدار زمين که
جزء حسينيه شده ميخواهم ميت از خانواده خودم دفن کنم و بدون اينکه خسارتي به حسينيه وارد
کنم و اگر يک زماني بهداشت و يا مانع ديگر به وجود آمد که کسي حق ندارد در حسينيه دفن کند
ديگر دفن نميکنم و الزم به تذکر است شخص صاحب مغازه ميگويد نه اين مغازه را هبه کردم و
نه بخشيدم و نه صلح کردم .حال چنين ادعايي ميتواند بکند که به مقدار زمين خود ميت دفن کند.

بسمه تعالي
اگر مغازه مذکور وقف حس��ينيه شده باشد و دفن ميت در آنجا خالف وقف
باشد براي هيچ کس دفن جايز نيست.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :به استحضار رسانده مي شود زميني که االن قبرستان روستاي ما مي باشد نصف آن را
يک نفر و نصف ديگر را اهالي خريداري نموده  و وقف گذاشتن ميت کرده اند .آيا شرعًا جايز مي باشد
در اين قبرستان در يک محل خالي غسالخانه ساخت.

بسمه تعالي
زمين اگر وقف دفن اموات باش��د تبديل به غسالخانه نکنند و اگر وقف براي

اعم شده ،بي اشکال است.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :به استحضار رسانده مي شود يک قبرستان قديمي داريم که وقف بودن يا نبودن آن
معلوم نبوده ولکن جاي خالي ندارد و آثار ظاهري قبرها نيز معلوم نيس��ت آيا مي ش��ود غسالخانه در
آن قبرستان قديمي ساخت؟

وقف ميراث جاويدان
شماره

استفتاء  :حدود ده سال پيش مبلّغ روحاني در منزل ميزبان خود مسأله وضعيت معيشتي آقايان
اهل علم در قم را مطرح و سپس ميزبان محترم تصميم به وقف مؤبد ملکي را مي نمايد تا از عايدات
آن به روحانيون بي بضاعت و يا کم بضاعت کمک ش��ود .س��پس با تشکيل جلسه اي در حضور امام
جمعه وقت بنا بر اين گذارده مي شود که اين ملک وقف روحانيون مستقر در يک مدرسه خاص باشد
و با صالحديد هيأت امناي آن مدرسه مصرف گردد .حال با توجه به اين که عايدات اين موقوفه در
قم طبق نظر واقف مصرف نمي شود بلکه در کارهاي ديگر مصرف مي شود از جمله ساختمان سازي
و صرف مکتب خواهران و از طرفي نيز مدرسه موصوف نيز پس از چندين سال متروکه بودن مجددًا
فعال شده و بيش از پنجاه طلبه شبانه روزي در آن به تحصيل علوم ديني اشتغال دارند و با توجه به
اين که اين مدرسه در حال حاضر شعبه اي از حوزه علميه قم مي باشد و واقف نيز در قيد حيات بوده
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علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
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بسمه تعالي
قبرس��تان اگر مشهور به وقفيت براي دفن اموات است به چيز ديگري تبديل
نکنند.

13
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و به اين نحوه مصرف رضايت بيشتري دارد ،آيا جايز است اين ملک با نظر واقف آن ،وقف بر اين
مدرسه شود يا خير؟

بسمه تعالي
از وقف بايد در جهت وقف اس��تفاده ش��ود و تغيير وقف جايز نيست ،واهلل
العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :لطفا پاسخ پرسش هاي ذيل را مرقوم فرماييد.
 )1در دبيرستاني که زمين آن وقف بوده است و ساليان درازي ساختمان مدرسه در آن بنا شده
است مي توان با دانش آموزان اقامه نماز جماعت کرد؟

بسمه تعالي
با نظر متولي شرعي با مراعات جهت وقف مانع ندارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

 )2در مس��جدي مي توان اطاقي براي پايگاه مقاومت ساخت که از آن برادران عزيز حزب اهلل در
امور پايگاه استفاده کنند؟

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

شماره

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
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بسمه تعالي
مانع ندارد.
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استفتاء  :يک باب آب انبار قديمي جنب مسجد محل ما وجود دارد که قديم ها از زير آن براي
آب آشاميدني و از باالي آن به عنوان حسينيه براي مراسمات و بعضي وقت ها نماز جماعت استفاده
مي ش��د ،از زمان به وجود آمدن لوله کش��ي و آب بهداش��تي ،آب انبار کم کم مخروبه و بالاستفاده
گرديد و حتي مقداري از سقف آن فرو ريخت که همين باعث شد هنگام مراسمات و عزاداري زن ها
در کوچه بنش��ينند که خود موجب مش��کالت مي شده است .از طرفي مسجد محل کوچک است و
گنجايش جمعيت امروز را ندارد .به همين دليل خراب ش��دن قس��متي از سقف آب انبار ناچار شديم
س��قف آب انبار را خراب کنيم تا از نو سقف بزنيم چون همين باعث مي شود محل عزاداري بزرگتر
و بيشتر شود و در مواقع ضروري از کوچه و محل عابرين براي جمع شدن خانم ها استفاده نشود تا
باعث مشکالت ديگري شود؛ لذا خواهشمند است بفرماييد که:
 )1درست کردن سقف آب انبار چه حکمي دارد؟

وقف ميراث جاويدان

بسمه تعالي
تغيير وقف است و جايز نيست.
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 )2بعد از درس��ت کردن آن به دليل هم ديوار بودن با مس��جد قصد داريم ديوار طرف آب انبار و
مس��جد را خراب کنيم و فضا را بيشتر کنيم .البته طوري که مسجد و حسينيه مشخص باشد لطف
بفرماييد چه حکمي دارد؟

بسمه تعالي
با نظر متولي شرعي و با نبود شخص خاص حاکم شرع و مراعات مصلحت
وقف مانع ندارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

 )3باالي آب انبار يک باب مغازه درست کرده بودند جهت خادم مسجد که همه کارهاي مسجد
را انجام دهد و هم در مغازه کاس��بي کند با توجه به بزرگتر کردن فضا با مغازه الزم اس��ت که تغيير
مکان شود بفرماييد چه حکمي دارد؟

بسمه تعالي
تغيير وقف جايز نيست.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

 )4براي س��اختن و تعمير حسينيه آيا مي ش��ود از بودجه خمس (يا سهم امام و يا سهم سادات)
استفاده کرد؟

بسمه تعالي
جايز نيست ،واهلل العالم.

شماره

استفتاء  :بنده يک پدر شهيد هستم که تنها فرزندمان شهيد شده است و االن خودمان دو نفر به
سن کهولت و پيري رسيده ايم و يک منزل داريم که حدودًا پنج ميليون تومان ارزش دارد مي خواهيم
بعد از مرگ خودمان وقف حسينيه اعظم شهر نماييم آن طوري که پرسيديم ،وقف بايد منجز باشد و
نمي شود گفت بعد از مرگ ما اين منزل وقف حسينيه باشد ،لذا از آن مقام عظام عاجزانه مي خواهم
براي ما روشن بفرماييد ما چه کار کنيم و چگونه وقف مان صحيح است؟

وقف ميراث جاويدان

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
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بسمه تعالي
مي توانيد منزل را در حال حيات خودتان وقف کنيد و تحويل هم بدهيد ولي
منافع آن را مادام الحيات براي خودتان و همسرتان استثناء کنيد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
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استفتاء  :خواهشمند است نظر خود را در خصوص برگزاري برنامه کنسرت موسيقي در محل
حسينيه جهت مراسم اعياد مذهبي و تولد ائمه اطهار :که به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
رسيده باشد ،بيان نماييد.

بسمه تعالي
از برگزاري هر گونه برنامه اي که با وضع وقف و ش��ئون حس��ينيه منافات
دارد در حسينيه اجتناب شود.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

اس�تفتاء  :مکاني است وقف براي مکتب خانه  که س��اختمان متروکه آن هنوز بجاست و قب ً
ال
هم چندين سال متمادي در آن کالس درس برقرار بود اما االن چون مدارس آمده ،آن مکان هيچ
اس��تفاده ندارد و حتي اس��باب اذيت همسايه هم جوار نيز مي باش��د و با وجود اين مشکالت و عدم
استفاده از آن مکان به هيچ عنوان ،آيا اجازه مي فرماييد که آن مکان را بفروشند به همان همسايه و
از پول آن در جاي ديگر براي کتابخانه يا پايگاه يا امور عامه ديگر استفاده نمايند.

بسمه تعالي
فروش وقف جايز نيست.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

وقف ميراث جاويدان

اس�تفتاء  :زمين کنار حس��ينيه مربوط به بانويي است که در حال حاضر مرحوم گرديده و آن را
وقف نموده براي ساختن غسالخانه که اين زمين نزديک خيابان مي باشد و با جهاد سازندگي منطقه
صحبت کرده ايم و ايشان جواب داده اند که ما غسالخانه نزديک خيابان درست نمي کنيم و در جاي
ديگري در حال حاضر غسالخانه براي روستا ساخته شده است و ما االن نمي دانيم با اين تکه زمين
چکار کنيم سوال ما اين است:
 )1آيا وارثان اين مرحوم مي توانند زمين را به فروش برس��انند و خرج مث ً
ال حس��ينيه و يا ديوار
قبرستان و يا امر خيري ديگر در روستا نمايند و يا خير؟
 ) 2آيا معتمدين محل مي توانند به فروش برسانند و باز خرج کارهاي خير در روستا کنند؟

شماره
96ـ 95

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :شخصي زميني به مساحت  1200متر مربع جهت دفن اموات وقف نمود ،تا کنون در
مساحت  200متر دفن اموات شده است با توجه به اين که در بقيه اين زمين از طرف بهداشت دفن
ممن��وع گرديده و اين زمين به صورت مخروبه و بالانتفاع درآمد ،آيا در زمين مذکور (قس��مت دفن
نشده) احداث يک دستگاه ساختمان جايز است يا خير؟
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بسمه تعالي
اگر زمين را تحويل متولي وقف نداده است وقف تمام نيست و باقي بر ملک
ميت است که بعد از فوت او حکم ساير ترکه او را دارد.
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بسمه تعالي
اگر وقف با شرايط آن محقق و تمام شده است در صورتي که انتفاع به وقف
در جهت وقف که دفن اموات است ممکن نباشد ،مي توانند با نظر متولي شرعي
از زمين در امور خيريه استفاده کنند ،واهلل العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

اس�تفتاء  :مسجدي در کنار گورستاني واقع شده که اين گورستان باير افتاده و مدتي است که
ميتي در آن دفن نمي کنند و شهرداري اين شهر نيز در صدد تصاحب اين گورستان مي باشد که اين
کار با مخالفت بعضي از مردم شهر روبرو شده است (شهرداري مي خواهد آن را به فضاي سبز تبديل
نمايد) و اين گورستان مکاني براي تجمع افراد ناپاک است .آيا حضرتعالي اجازه مي فرماييد قسمتي از
اين گورستان را جهت حياط مسجد تصاحب نمايند .در ضمن اضافه مي کنم ورثه اکثر امواتي که در
اين گورستان دفن هستند راضي به اين کار مي باشند و حتي تعدادي زيادي از آنها مبلغي قابل توجه
جهت اين امر اختصاص داده اند .اضافه مي کنم که در اين گورستان مقبره چند شهيد نيز مي باشد که
خانواده شهداء نيز به اين امر راضي مي باشند ،والسالم.

بسمه تعالي
اگر به  هيچ وجه اس��تفاده گورس��تان از آن نمي شود با اجازه حاکم شرع و
مراعات مقررات جمهوري اسالمي مانع ندارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

وقف ميراث جاويدان

اس�تفتاء  :به اس��تحضار مي رسانم که کاروانسرايي در  40الي  50سال پيش در روستايي مورد
استفاده قرار مي گرفت و مقداري موقوفه برنج (شالي) داشت که در تعمير اين کاروانسرا خرج مي شد،
بعدها به خاطر وجود امکانات ،اين کاروانسرا مخروبه شد و زمين آن را تبديل به خانه بهداشت کردند،
از آنجايي که خانه بهداشت از طرف مرکز بهداشت تأمين شده و الزم ندارد که موقوفه خرج تعميرش
شود و از طرفي برق و نظافت مسجد محل از جايي تأمين نمي شود و اگر شرعًا ممکن باشد دستور
بفرماييد که اين موقوفه را صرف مخارج مسجد کنيم.

شماره
96ـ 95
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بسمه تعالي
در ف��رض مرقوم اگر عمل به وقف ممکن نيس��ت ،مي توانند زير نظر متولي
ش��رعي عوائد را صرف در مطلق خيرات از جمله مخارج مس��جد بنمايند ،واهلل
العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
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استفتاء  :شخصي شش دانگ عرصه و اعيان يک باب منزلش را به قرار شفاهي شهود ،وقف بر
محل تدريس قرآن و بيان احکام شرع و تشکيل جلسات عزاداري ائمه :و ديگر استفاده مشروع
نموده اما در تنظيم وقفنامه محضري موجود در س��وابق ،مورد اس��تفاده از موقوفه را « بر زينبيه که
محل تدريس نس��وان و مس��ائل و احکام شرع و ذکر مصائب آل اطهار :قرار گيرد» قيد کرده با
عنايت به اين که موقوفه مذکور متولي داش��ته و به علت بالاس��تفاده بودن وضع موجود ساختمان به
کمک مؤمنين و خيرين تخريب و در طرح بازسازي عالوه بر ساخت سالن اجتماعات و مستحدثات
الزم تعداد دکاکين نيز ساخته شده و داراي عوايد مي باشد.
او ًال با توجه به قيد اس��تفاده نس��وان در وقفنامه محضري ،آيا مکان مزبور مختص استفاده زنان
مي باشد و يا اين که استفاده عموم مجاز است.
ثانيًا عوايد حاصله از رقبات در چه مواردي مصرف شود.

بسمه تعالي
اگر محرز اس��ت که واقف منزل مذکور را ب��راي محل تدريس قرآن و بيان
احکام شرع و تشکيل جلسات عزاداري وقف نموده است ،بايد مطابق نظر واقف
عمل شود .بلي امور ذکر شده به مرد يا زن اختصاص ندارد هر گروه مي توانند
مطابق نظر واقف استفاده نمايند و در هر صورت تصرف موقوفه بايد زير نظر

متولي شرعي و به صالح وقف باشد و تبديل وقف به چيز ديگر جايز نيست و
شخصي که تغيير داده ،الزم است به صورت اوليه برگرداند.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :مدت سي سال است که يکي از مغازه هاي موقوفه را اجاره دارم .اجاره مذکور از ماهي
شش تومان بوده که به تدريج اضافه شده تا به قرار  755تومان رسيده است .هم اکنون متولي موقوفه
در نهايت تجديد اجاره به ماهي ش��انزده هزار تومان را دارد در صورتي که قانون مالک و مس��تأجر
افزايش بيست درصد در سال است و شاخص بانکي نيز همين نسبت است ،با اين وصف با توجه به
وضع تورم و رکود بازار ،مستدعي است نظر شريف خويش در مورد وظيفه شرعي ما اظهار فرماييد.
وقف ميراث جاويدان
شماره
استفتاء  :امامزاده اي است معروف به امامزاده احمد و جنب آن مسجدي است قديمي و جنب
اين مس��جد قبرس��تاني بوده متعلق به عموم مؤمنين که وقف بودن آن مسلم نيست .حدود شانزده
سال قبل بعضي از اهالي به منظور ساختن مسجدي جديد و وصل آن به مسجد قديم اين قبرستان
را ک��ه بعضي از قب��ور آن جديد بوده نبش نموده و بقاياي آن را ب��ه جاي ديگر منتقل مي نمايند و
عمليات ساختن مسجد را در جاي آن قبرستان شروع مي کنند که بعضي از مؤمنين با استفتايي که
از بعضي از مراجع عظام نموده بودند با ساختن اين مسجد مخالفت مي نمايند که درنتيجه عمليات
ساخت اين مسجد متوقف مي شود تا دو سه سال قبل که مجددًا عده اي از مؤمنين اقدام به ساختن
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بسمه تعالي
تص��رف در موقوفه بايد زير نظر متولي ش��رعي و صالح وقف باش��د در
صورتي که اعتراض داريد ،مي توانيد به دادگاه مراجعه نماييد.

23

24

مسجد مي نمايند که چند ماه است آن را تکميل و افتتاح نموده و در آن نماز مي خوانند .اکنون با همه
اين اوصاف بفرماييد نماز خواندن در اين مسجد جديد و استفاده هاي ديگر از آن چه حکمي دارد؟

بسمه تعالي
اگر وقفيت قبرستان نزد اهل محل معروف و مشهور نيست ،نماز خواندن در
آن مسجد مانع ندارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :احترامًا به استحضار حضرتعالي مي رساند که چون روستاي ما فاقد حسينيه مي باشد،
بنا داريم حسينيه را ان شاءاهلل بنا کنيم ولي زمين مناسبي براي اين بناي مقدس وجود ندارد به غير از
اين که کنار مسجد يک منزلي است که يکي دو خانه از آن منزل که هر کدام  10تا  12متر بيشتر
نيست وقف مي باشد ولي االن ديگر استفاده اي ندارد به اين صورت که يکي از آن خانه ها را پر کاه
مي کنند و يکجا هم (خيلي معذرت مي خواهم) يک االغ داخل آن مي باش��د لذا استفاده اي مناسب
ندارد؛ از آن رهبر فرزانه تقاضا داريم در صورت امکان اجازه فرموده تا بتوانيم در اين مکان مناسب
که وسط روستا و کنار مسجد واقع شده حسينيه اي بنا نهيم .ضمنًا اين ملکي بوده که اين يکي دو
خانه هم همراه ملک وقف شده است.

بسمه تعالي
اگ��ر به هيچ وجه حتي با اجاره دادن قابل اس��تفاده در جهت وقف نيس��ت،
مي توانند از آن در جهت حسينيه استفاده کنند ،واهلل العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :مسجد اميرالمؤمنين 7داراي فرشي است که بسيار مستعمل و تقريبًا فرسوده است
و براي اس��تفاده در مسجد مفيد نمي باشد ولکن داراي ارزش ريالي باال در حدود بيش از دو ميليون
تومان مي باشد لطفًا بفرماييد:
 ) 1با توجه به اين که فرش وقفي مي باشد ،آيا فروش آن جايز است؟
وقف ميراث جاويدان
شماره

بسمه تعالي
اگر قابل استفاده است ،فروش آن جايز نيست.

پاييز و زمستان 1395

 )2در صورت جواز آيا مي شود عالوه بر فرش مورد نياز مسجد ،باقيمانده پول را در مايحتاج ديگر
مسجد از قبيل خريد کولر و تعمير مسجد و ساير نيازمندي ها مصرف کرد؟
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بسمه تعالي
حکم فروش آن ذکر ش��د ،و در موارد جواز فروش احتياط آن است که پول
را صرف در مماثل وقف بکنند ،يعني براي مسجد فرش تهيه کنند ،واهلل العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :سال  1364اينجانب زميني را طي سند رسمي به وقف حوزه علميه درآوردم که آقاي
امام جمعه محترم س��اختمان آن را بسازند و مورد استفاده طالب قرار گيرد .متأسفانه از آن تاريخ تا
کن��ون هيچ گونه عملي بر روي زمين انجام نگرفته و عمل به وقف نش��ده و کار ديگري هم روي
زمين به خاطر وقف مورد نظر نمي شود انجام داد و زمين بدون استفاده مانده ،حال با گذشت سيزده
سال و عمل نشدن به وقف و با توجه به اين که هيچ گونه اميدي هم به ساختن آن نمي رود و مسأله
منتفي شده ،آيا زمين به وقفيت خود باقي است يا قابل عودت است.

بسمه تعالي
اگر زمين تحويل موقوف عليهم نشده ،وقف تحقق نيافته و اختيار آن با خود
شماست و اگر تحويل داده شده ،وقف تمام و قابل تغيير و تبديل نيست.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :قطعه اي زمين در روستا وقف روضه خواني حضرت اباعبداهلل الحسين 7گرديده اما
چند س��الي است به صورت راه درآمده و بالاستفاده مانده (چون تمام زمين هاي اطراف آن مسکوني
شده و راه آب آن تغيير يافته) و امکان زراعت در آن وجود ندارد.

از محضر حضرتعالي درخواس��ت مي شود اجازه فرماييد اين قطعه زمين جهت ساختن ساختمان
مخابرات مورد استفاده قرار گيرد ،ضمنًا متولي اين زمين در قيد حيات است.

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

شماره
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استفتاء  :در يکي از روستاها ،دو قطعه زمين براي حسينيه قرار داده اند ،نيمه ساز شده و روي آن
اقامه عزا شده است و متولي هم دارد و مردم وجوهي به متوليان براي ساختمان داده اند لکن وجود
دو حسينيه منشاء اختالف و نفاق و درگيري شده است.
او ًال اجازه مي فرماييد در محل س��ومي زمين بزرگتري تهيه ش��ود از محل فروش اين دو قطعه
زمين و حسينيه ساخته شود يا کتابخانه و ساختمان عام المنفعه ديگري ساخته شود.
ثانيًا چنانچه نظر حضرتعالي بر اين کار نباشد آيا ممکن است وجوه جمع آوري شده ،در محل سوم
خرج شود يا به صاحبانش مسترد شود تا خرج حسينيه سوم کنند يا خير؟

وقف ميراث جاويدان

بسمه تعالي
مي توانند زمين را براي س��اختمان از متولي ش��رعي اجاره کنند با مراعات
مصلحت و مال االجاره زير نظر متولي ،صرف در عزاداري آن حضرت ش��ود،
واهلل العالم.

27

28

بسمه تعالي
با فرض اين که زمين براي حسينيه وقف شده و در آن عزاداري شده است،
تبديل و فروش آن جايز نيس��ت و تا عين پولي که افراد براي س��اخت حسينيه
پرداخته اند صرف نشده ،اختيار با صاحبان پول است.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء  :چند سال پيش يک خانه قديمي خريدم و پس از انهدامش در آن ساختمان حسينيه اي
داراي محراب و منبر و جايگاه مخصوص آقايان و خانم ها با پول شخصي خودم ساختم و همه ساله
در مناسبت هاي مذهبي ،مراسم جشن و عزاداري در آن برگزار مي شده است و نماز جماعت ظهرين
و مغربين در آن دائر بوده اس��ت ،و حدود س��ه سال به عنوان حسينيه عمومي مورد استفاده طالب و
مؤمنين بوده است.
البته در اثر عدم واقفيت از مس��ائل ش��رعي صيغه وقف را نخوانديم ولي عم ً
ال وقف بوده است و
لذالک در اثر جهل به مسأله شرعي و از آنجا که با پول شخصي ساخته بوديم کل ساختمان حسينيه
را فروختيم و از آن تاريخ دچار مشکالت زياد شده ام که آنها را نتيجه فروش حسينيه مي دانم ،و حتي
خانم بنده در خواب به قصد نظافت ،موکت حسينيه را برداشته اند و زير آن اين عبارت را ديدند «هذا
مقام العائذ بک من النار» و از آن به بعد مريض ش��ده اند و کس��الت ايشان تا کنون ادامه دارد ،لطفًا
بيان فرماييد که بيع ساختمان حسينيه صحيح بوده است يا باطل واقع شده است.
فروش ساختمان حسينيه با اين شرط بوده که اين ساختمان کماکان به عنوان حسينيه و مدرسه
علميه و ديگر امور مذهبي باشد و از طرف خريدار هم شرايط رعايت نمي شود ،بلکه ساختمان را در
امور اداري به کار گرفته اند.

بسمه تعالي
ساختمان مذکور اگر به قصد حسينيه به نحو معاطات در اختيار مردم قرار
داده ش��ده ،س��اختمان حکم وقف را دارد به خصوص که  3س��ال است در آن
به عنوان حسينيه عزاداري نموده اند و به هيچ وجه قابل خريد و فروش نيست و
تبديل آن به محل کار جايز نيس��ت چه صيغه خوانده شده باشد يا نه .و در هر
صورت اگر مورد نزاع است و توافق حاصل نشود بايد به دادگاه مراجعه نماييد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

وقف ميراث جاويدان

استفتاء  :لطفا به سواالت ذيل پاسخ فرماييد:
 )1آبي اس��ت که  1/7آن وقف مس��جد و امامزاده مي باش��د که درآمد و وجه االجاره آن صرف
تعميرات مس��جد و امامزاده بش��ود ،آيا جايز اس��ت (بدون در نظر گرفتن وجه االجاره) آن آب را به
خانه هاي روستايي يا شهري لوله کشي کرد يا خير؟

شماره
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بسمه تعالي
بدون مراعات مصلحت و جهت وقف و نظر متولي شرعي جايز نيست.

 )2اگر کار و عمل لوله کش��ي بدون در نظر گرفتن وجه االجاره انجام پذيرد ،آيا وضو گرفتن و يا
غسل کردن و به طور کلي تصرف در آن آب جايز است يا خير؟

29

30

بسمه تعالي
اشکال دارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

 )3اگر مردم و يا متوليان وجه االجاره عادالنه در نظر بگيرند و آن را در همان مسجد يا امامزاده
خرج نمايند ،وضو گرفتن و غسل کردن و تصرف نمودن در آن آب جايز است يا خير؟

بسمه تعالي
بايد به نظر متولي شرعي و مراعات مصلحت و جهت وقف عمل شود.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

 )4اگر مردم و يا متصديان لوله کشي به طور عمومي و دسته جمعي به اين کار اقدام نکردند ولي
عده اي به طور انفرادي بينهم و بين اهلل وجه االجاره عادالنه اي نسبت به مصرف خود در نظر بگيرند
و آن را به هيأت رس��يدگي امور مس��جد و يا امامزاده بدهند که در تعميرات آنها مصرف شود ،آيا در
اين صورت تصرف آن عده در آن آب جايز است يا خير؟

بسمه تعالي
حکم همان است که در مسأله قبل گفته شد و غير از آن اشکال دارد ،واهلل العالم.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

اس�تفتاء  :از محل نذورات و هدايا و وجوهي که توس��ط مردم پرداخت ش��ده ،مقداري لوازم از
قبيل ديگ ،ظروف و وسايل پذيرايي جهت استفاده در حسينيه خريداري و الزم به ذکر است که اکثر
قريب به اتفاق افراد ،صيغه شرعي به عنوان وقف را نخوانده اند .حال از محضر حضرتعالي استدعا دارد
حکم ش��رعي نسبت به استفاده از وسايل مذکور در جلسات عمومي از قبيل ختنه سوري ،عروسي و
 ...در قبال پرداخت وجهي در ازاي آن که در جهت موارد نياز حسينيه مصرف گردد را بيان فرماييد.
وقف ميراث جاويدان
شماره
استفتاء  :زمين کنوني بيمارستان که مزين به نام شهيد مي باشد قبل از انقالب زمين مزروعي
و وقف حضرت علي 7بوده که از درآمد آن شب هاي قدر مورد استفاده قرار مي گرفته است .پس
از فوت صاحبان اصلي زمين ،وارثين متوفيان زمين مذکور را به هالل احمر و يا ش��بکه بهداش��ت
و درمان اهداء مي نمايند تا س��اختمان بيمارستان در آن احداث شود .با توجه به توضيحات باال نظر
مبارک را در خصوص سواالت زير مرقوم فرماييد:
 ) 1تکليف نماز خواندن پرسنل و به خصوص بيماران با توجه به اين که ممکن است بيش از چند
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بسمه تعالي
اگر وقف بر خصوص محلي نش��ده است با صالحديد متصدي شرعي مانع
ندارد و اال جايز نيست ،واهلل العالم.

31

32

روز بستري باشند ،چيست؟
 ) 2در صورتي که نماز خواندن اش��کال داش��ته باشد (در قس��مت وقفي) تکليف کساني که در
بيمارستان چه با علم و چه بدون علم نماز خوانده اند ،چيست؟
 ) 3استفاده از آب و برق بيمارستان که بهاي آن توسط شبکه بهداشت و درمان پرداخت مي شود،
چگونه است؟
 ) 4آيا کار کردن در بيمارستان ،اشکال شرعي دارد؟
 ) 5ضمنًا جهت توسعه بيمارستان زمين نيز خريداري شده که ساختمان در آن احداث شده ولي
چند ستون و قسمتي از ديوار آن در زمين وقف شده مي باشد .آيا نماز خواندن در زمين خريداري شده
با توجه به توضيحي که داده شد ،اشکال دارد.
 ) 6آيا شخص نمازگزار مي تواند فقط اجاره محلي که در آن نماز مي خواند (مث ً
ال اجاره يک اطاق
و يا يک متر از زمين با توجه به نرخ روز) را بپردازد؟

بسمه تعالي
اگر احتما مي دهيد زمين به نحو صحيح اهداء شده ،نماز خواندن و کار کردن
در آنجا و استفاده از امکانات آن اشکال ندارد.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

اس�تفتاء  :يک قبرس��تان قديمي داريم که نزديک به  60سال است که متروکه مانده و در آن
هيچ دفني صورت نگرفته است ،آيا از نظر شرعي مجاز به ايجاد اماکن عمومي يا فضاهاي ورزشي
يا اين که فروش و استفاده از بهاي آن در هزينه هاي عمومي و خيريه روستا هستيم نظر حضرتعالي
چيست؟

علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

شماره
96ـ 95
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استفتاء  :منزلي حدود يک قرن پيش يک گوشه آن به حد  6متر به صورت يک اتاق کوچک
به عنوان نمازخانه وقف ش��ده اس��ت ،او ًال مکان مورد نظر سال هاس��ت که به صورت يک مخروبه
مي باش��د ،دومًا چون واق��ف آن را براي اهال��ي مخصوصًا آنهايي که از حمام قديمي ده اس��تفاده
مي کردند وقف نموده و آن حمام هم به صورت قديمي و غير بهداشتي درآمده و خلق اهلل نماز را خيلي
راحت در جوار حمام و داخل مسجد جامع که نزديک است اقامه مي کنند .سومًا به علت تغييرات در
بافت کوچه و معابر روستا از ناحيه ساکنين و اهالي محل ،کوچه ها پهن تر گشته است؛ لذا خواهشمند
اس��ت نظر معظم له را اعالم فرماييد ،آيا مي توانيم به عنوان بازش��دن راه مردم آن مکان را تخريب
نماييم و به کوچه اضافه کنيم؟

وقف ميراث جاويدان

بسمه تعالي
امر وقف با متولي ش��رعي آن اس��ت و با نبود ش��خص خاص ،حاکم شرع
تولي��ت دارد و در ه��ر صورت با امکان انتفاع به وق��ف در جهت وقف فروش
و اس��تفاده در غير جهت وقف جايز نيس��ت و با عدم امکان مي توانند در مطلق
خيرات با صالحديد متولي از آن استفاده کنند.

33
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بسمه تعالي
تغيير وقف جايز نيست.
علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

اس�تفتاء  :پدر بزرگ اينجانب در حدود  8س��ال قبل قبري از اداره اوقاف خريداري نموده است
در حالي که در آن زمان قبرها به صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن طبقه خاصي بوده است ولي
اکنون بخشي از اين قبرها دو طبقه و توسط اوقاف تصاحب شده ،خواهشمند است با توجه به شرايط
موقع خريد ،مقدار حق شرعي اين ملکيت را در خصوص اين مورد مرقوم فرماييد.

بسمه تعالي
اگر مورد معامله زمين مشخص و عرض و طول معيني بوده ،زمين و طبقات
متعارف آن ملک خريدار اس��ت و بع��د از او بهعنوان ارث منتق��ل به ورثه او
ميشود ولي اگر زمين فروخته نشده (خصوصًا در صورت وقف بودن زمين
و عدم جواز فروش آن) بلکه حق دفن به خريدار واگذار ش��ده ،در اين صورت
خريدار حق بيش از يک قبر را ندارد و چنانچه زمين تحمل قبرهاي متعدد داشته
باشد ،اختيار ساير قبرها مربوط به مالک يا متولي شرعي در وقف است.
علي بن الجواد الحسيني الخامنهاي

بررسي فتواي اشتراط
بازگشت وقف به واقف
در فتاواي مقام معظم رهبري +
حجتاالسالم والمسلمين کيوان عزتي1

چکيده:

با توجه به اينکه در کالم اکثر فقها ،دائمي بودن و منجز بودن از شروط وقف دانسته
شدهاند ،اگر واقف هنگام وقف شرط کند که در صورت نياز مال موقوفه به ملک او برگردد،
صحت چنين عقد و شرطي محل مناقشه قرار گرفته است .برخي از فقها چنين عقد وقفي را
صحيح دانستهاند .مقام معظم رهبري +از ايندسته ميباشند .اما دستهاي ديگر از فقها
با تمسک به دو شرط پيشگفته و ادلهاي ديگر قائل به بطالن عقد وقف در صورت اشتراط
مزبور گشتهاند .و دسته سومي نيز مسير سومي را برگزيده و در عين حالي که صحت شرط
را پذيرفتهاند قائل به وقوع حبس به جاي وقف گشتهاند .قصد ما در اين نوشتار ،بررسي ادله
اين اقوال سهگانه و انتخاب قول أقوي در مسأله است .کنکاش در ادله مختلف در نهايت ما را
به انتخاب قول اول رهنمون گشته است.

کليدواژهها:

وقف ،حبس ،اشتراط رجوع وقف ،مقام معظم رهبري.

طرح مسأله

در تعريف وق��ف اينگونه گفتهاند

ک��ه :وقف ،نگهداش��تن و حبس کردن
36

عي��ن مال و جلوگي��ري از انتقال آن به

ديگري ،بهوس��يله يکي از عقود؛ مانند

بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

بيع ،صلح ،هبه و قراردادن منافع آن در

جهتي که واقف آن را مش��خص کرده

است2.

«امکان اشتراط بازگش��ت مال موقوفه

ب��ه ملک واق��ف در صورت ني��از» ،از
گذش��ته محل مناقشه و گفتوگو بين
فقهاي ش��يعه بوده است .گروهي قائل

به صحت وقف و شرط بوده ،گروهي
ديگر ،چني��ن وقف��ي را از اصل باطل
دانس��ته ،و نهايتًا گروه س��ومي قائل به

صحت شرط و وقوع حبس(نه وقف)

از سوي ديگر در شمار شرايط کلي

شدهاند.

٭ وق��ف نباي��د موق��ت و زماندار

وق��ف و ش��رطي حض��رت آي��تاهلل

وقف به اين موارد برميخوريم:
باشد .بلکه بايد دائمي باشد.

از جمل��ه قائالن ب��ه صحت چنين

العظمي خامنهاي +ميباشند .ايشان
ميفرمايند:

٭ بنابر احتياط واج��ب وقف ،بايد
قطعي باش��د؛ يعني معّلق و مشروط به

«واقف هنگام وقف ميتواند ش��رط

٭ وقف بايد براي ديگران باشد ،نه

او برگردد که در اينصورت ،اگر واقف

نگ��رش بدوي ب��ه تعري��ف وقف

به عنوان ارث محسوب ميشود و اگر

شرطي نباشد.

براي خود واقف3.

از يکس��و و اين ش��رايط س��هگانه از

س��ويي ديگر ،ميتواند اين نتيجه را به

کند که هر زمان نيازمند ش��د ،وقف به

بميرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد،
محتاج نبوده است ،به حالت وقف باقي

ميماند»4.

ذهن خواننده متبادر سازد که :وقف به

در اين مختصر قصد داريم با توجه

نخواهد بود ،حت��ي اگر در ضمن عقد

اقوال موجود در مسأله را به همراه ادله

هيچ صورت قابل بازگش��ت به واقف
وقف شرط کند! در همين راستا ،مسأله

به کلم��ات فقهاي عظيمالقدر تش��يع،

آن مورد بررسي قرار داده و قول أقوي

 .2ادله قول اول:

را برگزينيم.
 .1اقوال در مسأله:
 .1قول اول :صحت وقف و شرط

آن

ش��هيد ثاني= در کتاب مسالک اين

قول را به معظم اصحاب نس��بت داده5

مدعي اجماع بر آن
و س��يدمرتضي= ّ

عالوه بر کالم سيدمرتضي=  ،ظاهر

کالم ش��هيد ثاني= نيز اين اس��ت که
ايشان اجماع را دليل مستقلي محسوب

کرده است.

بررسي دليل اول :به نظر ميرسد که

ميتوان در اين دليل از وجوه متعددي

 .2قول دوم :بطالن وقف

خدشه کرد:

ابن ادريس ادعاي اجماع بر بطالن کرده

س��وم :با توجه به استدالل اصحاب

 .3ق�ول س�وم :صحت ش�رط و

اجماعي هم در مس��أله باش��د ،مدرکي

اجماع ابن ادريس معارض است .مگر

قائل به بطالن وقف ميباش��ند و حتي

مرجح ادعاي سيد مرتضي= بدانيم.
ّ

است.

ب��ه ادله بعدي ،معلوم ميش��ود که اگر

وقوع حبس نه وقف

عالمه حلي= در کتابهاي قواعد،

تذک��ره و تحرير اين ق��ول را پذيرفته
است11.

شماره

و ابن ادريس= در کتاب س��رائر 10نيز

اينکه ش��هرت اصحاب بر اين قول را

نهاية قائل به صحت وقف شده
محقق حلّي= در کتاب مختصرالنافع9
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است8.

دوم :اي��ن ادعاي اجماع ب��ا ادعاي

اي��ن قول را پذيرفته ،7هرچند در کتاب

اين مسأله ادعاي اجماع مخدوش است.
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ش��يخ طوس��ي= در کتاب مبسوط

اول :با وجود اختالف اقول مذکور در

وقف ميراث جاويدان

است6.

 .1دليل اول :اجماع منقول از سيد
مرتضي=

خواهد بود.

 .2دليل دوم :عموم آيهي «اوفوا

بالعقود» 12

بررسي دليل دوم :استدالل به عموم

37

آيه مبتني بر اين است که وقف از جمله

«الوقوف حس��ب ما يوقفها أهلها»  14يا

همين است.

ب��ه واقف در هن��گام ني��از او ،بر طبق

عقود باش��د ،کما اينکه قول مش��هور

38

 .3دلي�ل س�وم :عم�وم رواي�ت

«المؤمنون عند شروطهم» 13

بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

بررسي دليل سوم :با توجه به اينکه

واقف در متن وقف ،ش��رط بازگشت
وقف به خود را کرده است ،اين مسأله

داخل در عموم مستفاد از روايت است.
نقد دليل دوم و سوم:

«يقفها أهلها»  ،15طبيعتًا بازگشت وقف

طريقهاي اس��ت که اه��ل وقف(يعني
واقف) ترسيم نموده است.

اي��ن دلي��ل ب��ا توج��ه ب��ه اينکه

مخصوص باب وقف اس��ت از ايرادي

که به داليل قبلي ش��د ،خالي است .لذا
اگ��ر نص خاصي بر بطالن اين ش��رط
موجود نباش��د ،عموم اين روايت براي
استدالل کافي است.

ممکن اس��ت اينگونه گفته ش��ود
ِ
عموم��ات مس��تفاد از آيات
که :اي��ن

 .5دلي�ل پنجم :با توجه به اينکه

وق��ف داللت بر «من��ع از انتفاع واقف

پس ش�رط مزبور ني�ز بايد صحيح

و رواي��ات ،ب��ا نصوصي ک��ه در باب
از وق��ف» و «منع از ادخال واقف خود

ٌ
موقوف عليه��م» و «منع از
را در مي��ان

ش��رط انتفاع واقف هنگام نياز» دارند،

تخصيص خورده اس��ت .لذا با وجود
مخصصات مجالي براي تمسک به
اين ّ

عمومات نخواهد بود.

 .4دلي�ل چه�ارم :عم�وم روايت
امام عسکري7

بررس��ي دليل :ب��ا توجه ب��ه عموم

ِ
وقف منقط�ع اآلخر صحيح اس�ت،
باشد.

بررس��ي دليل :ميدانيم که وقف در

دو صورت ذيل صحيح است:

ال��ف) وقف بر کس��اني که غالبًا در

معرض انقراض هستند.

ب) اگر ش��رط انتق��ال وقف بعد از

ٌ
موقوف عليه ،بر کسي شود که
انقراض

وقف بر او صحيح نيست.

دليل صحت در اين موارد اين است

که اي��ن موارد از قبيل توقيت نيس��تند

که با دوامي که در وقف ش��رط اس��ت
مخالفتي داش��ته باشند ،بلکه اينها نيز

إن احتجت إلي ش��يء من مالي أو من
أحق به .ت��ري ذلک له ،و قد
غلّ��ة فأنا ّ

بهش��رط عدم انقراض ،دائمي هستند.

جعل��ه هلل يکون له في حياته فإذا هلک

نيز صحيح اس��ت .چون در مس��أله ما

قال :يرجع ميراثًا علي أهله»16.

با اين اس��تدالل وق��ف در ما نحن فيه
نيز بش��رط عدم حاجت ،وقف دائمي

خواهد بود.

الرجل يرج��ع ميراثًا أو يمضي صدقة؟
بررسي سند روايت:

اش��کالي در س��ند رواي��ت نبوده و

است که به انتفاع واقف از آن (به هنگام

سعيد صحيح هستند.

بحث ،گفتوگو درباره وقف واحدي

توجه به اينکه طرق شيخ به حسين بن

نياز) ،مشروط شده است.

 .6دلي�ل شش�م :اس�تدالل ب�ه

روايات خاص

روايت اول :صحيحه اس��ماعيل بن

فضل:

«س��ألت أبا عبداهلل عليهالس�لام عن

يتصدق ببع��ض ماله في حياته
الرجل ّ
في ّ
کل وجه من وج��وه الخير ،و قال:

مناقش�ه در ش�خصيت أبان بن

عثمان

وقف ميراث جاويدان

آنان صحيح نيست .اما در مسأله مورد

و قاسم بن محمد از أبان از اسماعيل .با

ادامه بر کس��اني واقع شده که وقف بر

اسنادش از حس��ين بن سعيد از ّ
فضاله

شماره

ب��ر آنان صحيح اس��ت ،و وقفي که در

ديگر ،طريق ش��يخ طوس��ي= است با

ابتداءًا بر کس��اني واقع ش��ده که وقف

مضر به روايت نخواهد بود .طريق
خبر ّ
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دو وقف منحل ش��ده است ،وقفي که

رواي��ت با وجود صح��ت طريق ديگر

به صحت هس��تيم ،وق��ف در واقع به

محمد بن س��نان در يکي از دو طريق
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نقد دليل پنجم :در آن موارد که قائل

تمامي راويان آن ثقه هس��تند .و وجود

ش��هيد ثان��ي= از قائلين ب��ه بطالن،

مناقشهاي در سند روايت نقل کرده است،

به اين مضمون که :در طريق روايت أبان
قرار دارد و اين أبان ظاهرًا أبان بن عثمان

بوده و مورد طعن است! 17

39

اما اين مناقشه صحيح نيست ،زيرا:
اوالً :أب��ان ب��ن عثم��ان از اصحاب

اجماع اس��ت .و اينک��ه برخي او را از
40

ناووسيه دانستهاند 18صحيح نيست!

و تسبيل منفعت بوده است .کما اينکه
شهيد ثاني= و محقق کرکي= نيز اين

برداشت را دارند19.

تعبي��ر به «رج��وع» ني��ز در عبارت

بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

ثانيًا :لفظ «کان» در عبارت ابن ّ
فضال

امام 7که ميفرماين��د« :يرجع ميراثًا

به گذشته بوده و بعدًا زائل شده است.

صحيح ب��وده و ب��ه واس��طه آن ،مال

ُمشعر به اين است که اين نسبت مربوط
ثالثًا :فس��اد عقيده أب��ان (بر فرض

صحت چنين نس��بتي) ،با وثاقت او در

روايت و پذيرش رواي��ات او منافاتي
ندارد.

إلي أهل��ه» ،ظهور دارد در اينکه وقف
موقوف��ه قبل از موت واقف از ملک او

خارج شده بود ،که اکنون قرار است به

ملک او «برگردد».

پ��س وقف در مفروض س��ؤال (که

ع�لاوه بر اينها اتف��اق تمام يا اکثر

مش��روط به بازگش��ت مال موقوفه به

نيز چنانکه ش��هيد ثاني= فرمودهاند،

صحي��ح منعق��د گرديده اس��ت و هر

اصحاب بر عمل به مضمون روايت را
بايد به وجوه سابق افزود.

بررسي داللت روايت:

اشکالي در تماميت داللت صحيحه

نيست ،زيرا منظور از صدقه در روايت

هم��ان وقف اس��ت و اي��ن مطلب از

يءٍ من مال��ي أو من
عبارت «إلي ش�� 

غلّةٍ» به خوبي فهميده ميش��ود .مقابل
ق��رار دادن غلّه و مال در روايت ،ظهور
دارد که آنچه م��ورد وقف بوده أعم از
زمين است و قصد واقف تحبيس اصل

واق��ف در هن��گام نياز ب��وده) به طور
وقت که واقف محتاج شود به ملکيت

او برخواه��د گش��ت و در نتيج��ه اگر
واقف در چنين حال��ي بميرد وقف به

ارث خواهد رسيد .حتي اگر ميت قبل
از م��وت محتاج نباش��د ،بلکه حدوث

احتياج به واسطه خود موت و فقر ميت
باشد.

کما اينکه مورد روايت نيز بايد يکي

از اي��ن دو مورد باش��د .يا ميت قبل از

موت محتاج ش��ده و يا بهواسطه موت

محتاج گرديده اس��ت ،که در هر حال

باش��د ،ميتواند نتيجه بطالن عقد هم

«فقر» باعث رجوع ش��ده ،چون بديهي
است که ِصرف موت خصوصيتي ندارد

بطالن دارد! دليل اين اس��ت که جواب

موقوفه به ملکيت واقف شود.

اس��ت .گويا سائل هم از صحت شرط

و نميتواند عاملي براي بازگشت مال
با اين تقريب استدالل به روايت تمام

باش��د! بلکه ميتوان گف��ت ظهور در
امام 7بنابر اظهر جواب از دو س��ؤال

و هم از حک��م آن بعد از موت واقف

خواهد بود چنانکه نظر ش��هيد ثاني=

پرسيده اس��ت .و امام 7نيز به سؤال

نيز استدالل به اين صحيحه را اصل در

وقف ميراث جاويدان

ش��يخ طوس��ي= در کتاب تهذيب

خارج نش��ده بود ،لذا به ارث ميرسد.

قاس��م بن محمد و أبان از اسماعيل بن

جعله هلل» اس��ت ،چون بديهي است که

مسأله مورد بحث ما دانسته است20.

رواي��ت دوم :صحيح��ه ديگ��ر از

اسماعيل

به طريق خود از حس��ين بن س��عيد از

فاس��دي که ش��ده بود) از ملک واقف

شاهد اين برداش��ت نيز عبارت «و قد
آنچ��ه براي خدا قرار داده ش��ود ،قابل

ثم قال:
که فرمودند« :من أوقف أرضًا ّ

بازگش��ت نيس��ت! پس مناسبتر اين

الرجل ،فإنّها ترجع إلي الميراث»21.

اينکه قائل به صحت وقف و رجوع آن

ثم مات
إن احتجت إليها ،فأنا ّ
أحق بهاّ ،
اش�کال صاح�ب حدائ�ق= ب�ه

هردو صحيحه22

رجوع مال موقوفه چنانکه ميتواند

نتيجه صحت عقد وقف با شرط مزبور

است که قائل به بطالن وقف شويم ،نه
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فضل از امام ص��ادق 7روايت کرده

مال به عنوان ميراث ،کنايه از اين است
که اين مال اص ً
الاز ابتدا(بهواسطه شرط
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پاس��خ گفتهاند .به اي��ن معنا که رجوع

شماره

ني��ز همين اس��ت و صاحب جواهر=

دوم صريح��ًا و به س��ؤال اول تلويحًا

پس از موت باشيم.

جواب از اشکال صاحب حدائق=

مقتض��اي جمع بين اي��ن صحيحه

و مطلقات گذش��ته اين است که قائل

41

ش��ويم :اگر «ما جع��ل هلل» مطلق بوده

وقف ندارد .در نتيجه آنچه که در ظاهر

ممکن نيس��ت ،بهخالف جايي که «ما

متفرع بر
و رجوع آن به عنوان ميراثّ ،

و ش��رطي نداشته باش��د ،رجوع از آن

42

جعل هلل» مشروط به عدم احتياج شده
باش��د ،مانند بحث ما .و بازگشت مال

بهعن��وان ميراث نيز مس��تلزم بطالن از
بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

ابتدا نيست ،چون ممکن است که ِ
نفس

موت باعث احتياج ش��ده باشد به اين

صورت که ميت فقير بوده و براي اداي
دي��ون و واجباتي مانن��د قضاي نماز و
روزه و حج به اين مال نيازمند باش��د.

اين مطلب از کالم محقق کرکي= هم
استظهار ميش��ود ،آنجا که مينويسد:

صحيح��ه دوم ميبينيم که بطالن وقف
موت واقف ش��ده قابليت التزام ندارد.
بناب��ر اين اگ��ر مقصود ،بط�لا ِن وقف

بهواسطه وجود شرط مزبور ،از ابتداي
انشاء آن بود ،وجهي نداشت که بطالن
معلّق بر موت واقف ش��ود! کما اينکه
اين مطلب از کالم امام 7در صحيحه

دوم ظاهر ميشود.

پس ب��ا توجه به اي��ن توضيحات و

از باب «مناس��بت حک��م و موضوع» و

«ارتباط جواب با سؤال» ،دانسته ميشود

«احتياج با موت محقق ميش��ود ،زيرا

که موت از اين باب که بعد از عروض

گرچه اي��ن نيز ممکن اس��ت که با

عروض حاجت گش��ته است ،موجب

مال موقوفه به واس��طه شرط مزبور ،به
ِصرف عروض حاجت در زمان حيات

برگردد ،و اال اگر يکي از اين دو حالت

نب��ود ،اينکه در کالم ام��ام 7بطالن

دلي��ل بعد از موت ،اين م��ال به عنوان

نميداشت! پس همانند محقق کرکي=

ميت فقير بوده»23.

عروض حاجت ،وقف باطل شود .يعني:

ميت ،به ملکيت او برگردد .و به همين
ميراث محس��وب شود .ش��اهد بر اين

مطلب نيز اين مس��أله بديهي است که
ِص��رف موت واقف ،دخالتي در بطالن

حاجت واقع شده يا اينکه خود باعث

ش��ده تا مال موقوف به عن��وان ميراث

وقف به موت واقف منوط شده ،وجهي

يا بايد معتقد شويم که موت واقف بعد

از عروض حاجت بوده يا ملتزيم شويم

ب��ه اينک��ه خود موت س��بب عروض

حاجت گشته است.

ب��ه عبارت ديگر :بطالن وقف بدون

دي��ون و واجبات مالياش کفايت کند،
اص ً
ال فقير محسوب نخواهد شد.

وقف ندارد .پس تنها احتمالي که باقي

کرد و بعدًا محتاج ش��د و مال موقوف

به دليل عروض حاجت و انتفاء شرط

فوت کرد ،مال موقوف ميراث خواهد

باشد بر اينکه موت يا بعد از عروض

اين بيان ،روايات دليل بر صحت شرط

ش��ده! به اينصورت که واقف يا هيچ

بعضي از علما به اين دو روايت بر قول

داش��ته کفاف پرداخت ديون و قضاي

نيز اين اس��ت ک��ه در روايات تعبير به

ميماند اين اس��ت ک��ه بطالن وقف را

به ملک او برگش��ت و س��پس واقف

بدانيم .و همي��ن ميتواند قرينه قطعي

بود و به وقفيت خود باقي نميماند .با

حاجت بوده يا خودش س��بب حاجت

مزب��ور خواهند بود .و ب��ه همين دليل

مالي غير از مال موقوف نداشته و يا اگر

اول استدالل کردهاند .مؤيد اين مطلب

واجب��ات مالياش را نميکرده اس��ت.

«رجوع مال» ش��ده اس��ت .اي��ن تعبير
ظهور دارد در اينکه اين مال قب ً
ال وقف

ف��رض حدي��ث اين بود که ش��خص

کرده است ،و اال اگر وقف از ابتدا باطل

کالم در صحيحه سازگاري دارد ،چون

بوده و اين��ک به ملکيت «بازگش��ت»

بعضي از اموالش را وقف کرده اس��ت

نه تمام اموالش را .کالم محقق کرکي=

ميبود ،مال در ملکيت واقف باقي بود
و اص ً
ال از ملکيت او خارج نشده بود تا

اال ميت اگ��ر غير از مال موقوف اموال

واقف «برگردد»! 24

را نيز بايد بر همين مطلب حمل کرد و
ديگري داش��ته باشد که براي پرداخت

شماره

و البت��ه اي��ن احتم��ال دوم با مفروض

وقف ميراث جاويدان

عنوان موت هيچگونه دخالتي در بطالن

اين اس��ت که اگر واقف چنان شرطي
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موت واقف! و ش��کي نيست در اينکه

ممکن است بگوييم مراد دو صحيحه

ِ
مفروض کالم ما ،يا انتفاء شرط است يا

فوق
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دلي��ل معنا ن��دارد ،و موجب بطالن در

پاس�خ صاحب عروه= به اشکال

بخواهد بعد از عروض حاجت به ملک
43

 .7دليل هفتم :همانندي وقف و

اجاره

وقف از اين باب که تمليک منفعت

44

است ،مانند اجاره است ،پس همانگونه

شرط خيار مقدم است.
 .3ادله قول دوم:
 .1دليل اول:

که در اجاره شرط خيار جايز است ،در

اين ش��رط با مقتضاي عقد وقف که

ش��هيد ثاني= ني��ز به اي��ن مطلب در

رد دليل اول:

وقف نيز بايد مجاز باش��د .کما اينکه

بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

کالمش اشاره کرده و فرموده است« :و

ابديت و دوام است منافات دارد!

اين شرط مخالف با مقتضاي اطالق

دليل ديگر بر جواز اين است که وقف

عقد وقف است ،نه مخالف با مقتضاي

منفعت شرط خيار جايز است ،همانند

توضيح اينکه :اين شرط با مقتضاي

تمليک منفع��ت اس��ت ،و در تمليک

خود عقد وقف! 27

اجاره»25 .

عقد وقفي که مطلق و بدون قيد انش��اء

رد دليل هفتم:

شده باش��د مخالفت دارد .يعني گرچه

مناقش��هاي که در اي��ن دليل به نظر

صيغه وقف اگر مقيد به قيدي نش��ود،

صدقه اس��ت و صدق��ه از مصاديق ما

منافاتي ندارد ب��ا اينکه صيغه را مقيد

«آنچه براي خداس��ت بازگشتي در آن

که در اين صورت وقف از قبيل وقف

هرنوع رجعتي ميشود ،چه اين رجعت

ممکن اس��ت در پاس��خ گفته شود:

باشد .و روشن است که اين اطالق که

صحيح باشد ،پس بايد توقيت وقف را

«المؤمنون عند ش��روطهم» و ساير ادله

با اينک��ه هيچي��ک از اصحاب چنين

ميرس��د اين اس��ت که وقف از قبيل

اقتضاي اس��تمرار و دوام دارد ،اما اين

کان هلل اس��ت که دربارهاش فرمودهاند:

به قيدي مانند «عروض حاجت» کنيم،

نيس��ت 26 ».اطالق اين روايت ش��امل

منقطع اآلخر خواهد بود.

در عقد شرط شده باشد يا شرط نشده

اگر چني��ن امري که ش��ما ميفرماييد

در باب صدقات وارد ش��ده بر اطالق

براي مدتي خ��اص نيز صحيح بدانيم،

چيزي را صحيح نميدانند! مگر اينکه

انشاء عقد» است و در جاي خود ثابت

خاطر وجود اجماع بر آن اس��ت و اال

تعليق باعث بطالن وقف است!

در دف��اع بگوييم :عدم جواز توقيت به
مقتضاي قاعده ،جواز توقيت است.

در هر حال بهترين رد بر دليل اول اين

است که بگوييم :با توجه به وجود نص
خاص در خصوص اين مسأله ،چارهاي

بازگش��ت اين ش��رط به «وقف بر

نفس» است ،که صحيح نميباشد!
رد دليل دوم:

اس��ت که با عروض حاجت ،وقف ،از

عروض حاجت ،وقف بر وقفيت خود
باقي باشد و واقف نيز استحقاق استفاده
از وقف را پيدا کند ،که اگر چنين بود،

همان وقف بر نفس محسوب ميشد!
کما اينکه معناي وقف بر نفس همين
است که وقف به وقفيت باقي باشد.
 .3دليل سوم:

بازگش��ت اين ش��رط به «تعليق در

نيست ،بلکه اين بقاء و دوام عقد است

که به عروض حاجت معلق شده است.

اين اطالقات ش��امل ه��ر نوع رجوعي

 .4دليل چهارم:

اين ش��رط با اطالق��ات ّ
دال بر عدم

ج��واز رجوع در صدق��ه منافات دارد.

ميش��وند ،از جمله رجوع مشروط در
ما نحن فيه!

رد دليل چهارم:

صاحب عروه= در پاسخ به اين دليل

مينويسد :شرط مورد بحث ،مقدار بقاء
صدقه را مشخص ميکند و اين منعي
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اصل زائل ميش��ود ،ن��ه اينکه بعد از

مس��أله مورد بحث ما ،اصل عقد معلّق
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مقتضاي ش��رط در ما نحن فيه اين

تعليقي باعث بطالن اس��ت که اصل
عقد معلّق بدان باش��د ،در حالي که در

وقف ميراث جاويدان

 .2دليل دوم:

رد دليل سوم:

شماره

جز تعبد به مضمون روايت نيست.

منجز باشد و
ش��ده است که وقف بايد ّ

ندارد .آنچه ممنوع اس��ت اين است که
کس��ي در عين حالي ک��ه صدقه هنوز

صدقه است ،از صدقه رجوع کند! و اال
بعد از اينکه ش��رط صدقه منتفي شود

45

و زمانش پايان يابد ديگر صدقه عنوان
صدقه ندارد تا ادعا ش��ود که رجوع از

صدقه تحقق پيدا کرده است! عالوه بر

46

در صدقه است که بحثش گذشت.
 .5دليل پنجم:

همانگون��ه ک��ه قب ً
�لا از صاح��ب

بررسي فتواي اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاواي مقام معظم رهبري+

اينکه اگر وقفي با قصد قربت نباش��د،
اص ً
ال عن��وان صدقه ن��دارد ،در نتيجه

اسماعيل بن فضل نيز براي بطالن وقف

أخص از مدعاست
است که :اين دليل ّ

بود که :عبارت «يرجع ميراثًا علي أهله»

حدائ��ق= نقل کردي��م ،28به صحيحه

اش��کال ديگري که به نظر ميرسد اين

استدالل شده است! مبناي استدالل اين

و تنها ش��امل وقفهايي ميشود که به

در کالم ام��ام 7به م��ا ميفهماند که
ِ
بازگش��ت وقف بهعن��وان ارث،
علت

همراه قصد قربت باشند!

مناقشه در کالم صاحب عروه=

بهخاط��ر بطالن وق��ف از اصل و عدم

شامل رجوع با شرط مزبور نيز هست.

حال حيات بوده اس��ت .ل��ذا امام7

براي خود حق رجوع قرار داده است.

اشاره فرمودهاند!

اط�لاق منع از رج��وع در صدقات

خروج مال موقوف��ه از ملک واقف در

چ��ون در حقيقت واقف با اين ش��رط

با اين عبارت تلويح��ًا به بطالن وقف

أخص بودن دليل از مدعا
و اما بحث ّ

نيز قابل مناقشه است ،زيرا اين اشکال

رد دليل پنجم:

مناقشه در اين دليل قب ً
ال گذشت ،لذا

هنگامي قابل طرح است که مدعا مربوط

نيازي به تکرار آن نيست.

بطالن وقف في الجمله منظور باش��د.

 .4دليل قول سوم:

به مطلق وقف باشد ،لکن ممکن است

عالوه بر اينکه غال��ب در وقوف اين
است که به همراه قصد قربت هستند.

به نظر ما بهترين جواب از اين دليل،

استدالل به صحيحه اسماعيل بن فضل

و تقدي��م آن بر اطالقات منع از رجوع

در جامعالمقاص��د براي اين قول به

دالل��ت صحيحه اس��ماعيل بر صحت
وقف از يک سو و علم ما به معتبر بودن
دوام در وقف از س��وي ديگر ،استدالل

ش��ده و نتيجه گرفته است که :چارهاي

نيس��ت جز اينکه قائل شويم به وقوع

است ،اين است که بعد از انعقاد وقف

ايش��ان بع��د از نق��ل صحيح��ه و

از وق��ف رجوع کند ،ام��ا بعد از انتفاء

اينکه م��راد از صدقه در روايت وقف

واقف در حين إنشاء وقف ،شرط کرده

حبس ،نه وقف!

اس��تدالل به آن مينويسد« :با توجه به
اس��ت ،ميتوانيم صحت عقد را نتيجه
بگيريم ،اما از س��وي ديگر با توجه به

اينکه علم داريم که در صحت وقف،
را از باب حبس بدانيم .در نتيجه مال از

ملک مالک خارج نشده و بعد از موت

به ورثه منتقل خواهد شد29 ».

استدالل کرده اس��ت که :عمده در اين
که اين ادعا قابل قبول نيست .عالوه بر

اينکه حبس ،خالف قصد واقف است،
ل��ذا علم��ا در صورت ع��دم عروض

حاجت حکم به بقاء وقفيت ميکنند30.

البته حتي اگ��ر دوام را در مفهوم و

ماهيت وقف نيز داخ��ل بدانيم باز هم
ميتوان در اين وجه مناقش��ه کرد که:
آنچه با شرط دوام در وقف در تناقض

نخواهد داشت.

 .5نتيجه مباحث:

با توجه به ادلهاي که براي صحت و

بطالن در مسأله ذکر کرديم و مناقشاتي

که در اکثر ادله نموديم ،به نظر ميرسد
أقوي هم��ان قول به صح��ت وقف و

بازگش��ت آن ب��ه ملک واق��ف هنگام
حاجت ،باش��د که مطابق با فتواي مقام

معظم رهبري +است.

مهمتري��ن داليل ما ب��ر اين قول به

شرح ذيل است:
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دليل ادعاي اعتبار دوام در وقف است

نتيجه شرط واقف منافاتي با دوام وقف
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صاح��ب ع��روه در رد اي��ن دلي��ل

بود ،اشکالي در رجوع نخواهد بود .در

شماره

رد دليل:

و بطالن وقف به س��بب انتفاء آنچه که

وقف ميراث جاويدان

دوام شرط است ،پس بايد صحت عقد

به صورت تام و صحيح ،واقف بخواهد

اول :عم��وم رواي��ت «الوقوف علي

حسب ما يوقفها أهلها».

دوم :دو صحيحه اسماعيل که مؤيد

به قول مشهور علما هستند.
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پينوشتها:

 .1دانشآموخت��ه و م��درس ح��وزه علمي��ه

از مهدوي��ت ،به مهدويت ام��ام صادق7

 .2رس��اله آموزش��ي مطابق با فتاواي حضرت
آي��تاهلل العظمي خامن��هاي ، +ج  ،2ص

دارد ول��ي منک��ر ش��هادت ام��ام صادق7

اصفهان.
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 .4همان ،ص .232

گرويد .اي��ن فرقه امام��ت را در اوالد علي
ب��ن ابيطال��ب 7تا امام ص��ادق 7قبول

است و عالوه بر اين انکار ،معتقدند که امام
صادق 7مهدي موعود است و نميميرد،

بلکه از نظرها غائب شده است!

 .5مسالکاألفهام ،ج  ،5ص .364

 .19جامعالمقاصد ،ج  ،9ص .29

 .7المبسوط ،ج  ،2ص  81و ج  ،3ص .300

 .21تهذيباألحکام ،ج  ،9ص  ،150ح .59

 .6االنتصار ،ص .468
 .8النهايه ،ص .595

 .9المختصرالنافع ،ص .156

 .10السرائر ،ج  ،3صص .157 -155

 .20جواهرالکالم ،ج  ،28ص .72

 .22قال« :و أ ّما حديث إس��ماعيل بن الفضل فال
ادع��وه إن لم يکن
أع��رف له داللة عل��ي ما ّ
فإن کالم
بالداللة علي البطالن أش��به ،و ذلک ّ

 .11ر.ک :جامعالمقاص��د ،ج  ،9ص 29؛ مفت��اح

تضمن السؤال عن شيئين أحدهما
السائل قد ّ

 .12سوره مائده ،آيه .1

 .13وسائلالشيعه ،ج  ،21ص  ،276کتاب النکاح،

قوله في الخبر المذکور «أله ذلک و قد جعله
هَّلل» و الثاني أنّه ما حکمه بعد موت الرجل ،و

 .14هم��ان ،ج  ،19ص  ،175کت��اب الوق��وف و

الج��واب في الخبر إنّما وقع عن الثاني خاصة،

 .15همان ،کتاب الوق��وف و الصدقات ،الباب ،2

صحة الوقف ،کما
عليهالسالم کما أنّه ّ
يصح مع ّ

 .16تهذيباألح��کام ،ج  ،9ص  ،146ح 607؛

بقوله الخصم ،بل ه��و أولي بالبطالن ،بل هو
أن اإلمام 7جعل هذا
فإن األظه��ر ّ
الظاهرّ ،

 .17مسالکاألفهام ،ج  ،5ص .365

 .18ر.ک :نجاش��ي ،رج��ال ،ص ۱۳؛ قهپاي��ي،

األول من غير وجه يدعوه
عن جواب السؤال ّ
ٍ
حينئذ فحکم��ه 7برجوعه
إلي��ه مش��کل ،و

العالم��ة الحلي ،ص۲۲؛ اب��ن داود ،رجال ،ص

أن رجوعه
الثان��ي و ضمنًا ع��ن ّ
األول ،بمعني ّ

الکرامة ،ج  ،9ص .33

أبواب المهور ،الباب  ،20الحديث .4

الصدقات ،الباب  ،2الحديث .1

الحديث .2

وسائلالشيعه ،ج  ،19ص ،177کتاب الوقوف
و الصدقات ،الباب  ،3الحديث .3

يصح أم ال؟ و إليه أشار
أن هذا الش��رط هل ّ
ّ

الحال ه��ذه أ يرجع ميراث��ًا أم يبقي وقفًا ،و
أن رجوع��ه ميراثًا کم��ا أجاب به
و ال ري��ب ّ

ادع��وه کذلک يکون صحيحًا مع البطالن ،کما
ّ

الجواب جوابًا عن السؤالين معًا ،و إلاّ فسکوته

مجم��ع الرج��ال ،ج  ،۱ص ۲۵؛ حّل��ي ،رج��ال

متضمن للجواب صريحًا عن الس��ؤال
ميراثًا
ّ

 .۱۳فرقه ناووس��يه يکي از فرقي اس��ت که

ميراثًا کناية عن کونه لم يخرج عن ملکه في

خواس��ته يا ناخواس��ته با ع��دم درک صحيح

حال حياته ،و يؤيده قوله و قد جعله هلل.

أن ما جعله هلل
و ق��د ّ
تقدم في جملة من األخبار ّ
ال رجع��ة فيه ،و حاصله أنّه لي��س له الرجوع
بم��ا ذکره لکون��ه قد جعله اهلل س��بحانه ،بل

ه��و باطل في حال حيات��ه و موته ،و رجوعه

بصحته في
ألن الحکم ّ
ميراث��ًا إنّما هو لذلکّ ،
حجة القول
حال الحياة باطل ،بما ستعرفه في ّ

الثاني.

و نح��و ه��ذه الرواية صحيحة إس��ماعيل الثانية
المتقدم��ة ع��ن أبي عب��داهلل 7ق��ال :من
ّ
ثم مات الرج��ل فإنّها ترجع ميراثًا،
ّ
أح��ق بهاّ ،
أن رجوعها کاش��ف عن بطالن
ف��إن الظاهر ّ
ّ
أن رجوعه��ا ميراثًا إنّما
الوق��ف في حياته ،و ّ
هو لذل��ک ».راج��ع :الحدائقالناضره ،ج ،22

صص .167 -166

 .25مسالکاألفهام ،ج  ،5ح .365

 .26وسائلالش��يعه ،ج  ،19ص  ،204کت��اب

 .27العروةالوثقي ،ج  ،6ص .307

 .28الحدائقالناضره ،ج  ،22صص .167 -166

 .29جامعالمقاصد ،ج  ،9ص 29

 .30العروةالوثقي ،ج  ،6ص .307
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الوقوف و الصدقات ،الباب  ،11الحديث .1
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 .24العروةالوثقي ،ج  ،6ص .306

شماره

 .23جامعالمقاصد ،ج  ،9ص .29

وقف ميراث جاويدان

ث��م قال :إن احتج��ت إليها فأنا
أوق��ف أرضًا ّ

منابع:
1.1مسالکاألفهام إلي تنقيح شرائعاإلسالم؛
عاملي ،شهيد ثاني ،زينالدين بن علي؛
 15جل��د؛ تحقي��ق و تصحي��ح :گروه
پژوهش مؤسسه معارف اسالمي ،ناشر:
مؤسسة المعارف اإلسالميه؛ قم ،ايران،
چاپ اول 1413 ،هـ .ق.
2.2االنتصار في انفراداتاإلماميه؛ ش��ريف
مرتضي ،علي بن حس��ين موسوي؛ 1
جلد؛ تحقيق و تصحيح :گروه پژوهش
دفتر انتش��ارات اسالمي ،ناش��ر :دفتر
انتش��ارات اسالمي وابس��ته به جامعه
مدرس��ين حوزه علميه قم؛ قم ،ايران،
چاپ اول 1415 ،هـ .ق.
3.3المبس��وط ف��ي فقهاإلماميه؛ طوس��ي،
ابوجعف��ر ،محمد بن حس��ن؛  8جلد؛
تحقي��ق و تصحيح :س��يد محمد تقي
کشفي ،ناشر :المکتبة المرتضوية إلحياء
اآلث��ار الجعفريه؛ ته��ران ،ايران ،چاپ
سوم 1387 ،هـ .ق.
4.4النهاي��ة ف��ي مجردالفق��ه و الفت��اوي؛
طوس��ي ،ابوجعفر ،محمد بن حسن؛ 1
جلد؛ ناشر :دارالکتاب العربي؛ بيروت،
لبنان ،چاپ دوم 1400 ،هـ .ق.
5.5المختصرالنافع ف��ي فقهاإلماميه؛ حلّي،
محقق ،نجمالدين ،جعفر بن حسن؛ 2
جلد؛ ناشر :مؤسسة المطبوعات الدينيه؛
قم ،ايران ،چاپ ششم 1418 ،هـ .ق.
6.6الس��رائرالحاوي لتحريرالفتاوي؛ حلّي،
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ابن ادريس ،محمد بن منصور بن احمد؛
 3جلد؛ ناش��ر :دفتر انتشارات اسالمي
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم؛ قم ،ايران ،چاپ دوم 1410 ،هـ .ق.
7.7جامعالمقاصد في شرحالقواعد؛ عاملي،
کرکي ،محقق ثاني ،علي بن حسين؛ 13
جلد؛ تحقيق و تصحيح :گروه پژوهش
مؤسس��ه آل البيت ، :ناشر :مؤسسه
آل البي��ت :؛ قم ،اي��ران ،چاپ دوم،
 1414هـ .ق.
8.8مفتاح الکرامة في ش��رح قواعدالعالمه؛
عاملي ،س��يد جواد بن محمد حسيني؛
 23جلد؛ تحقيق و تصحيح :محمد باقر
خالصي ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمي
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم؛ قم ،ايران ،چاپ اول 1419 ،هـ .ق.
9.9تفصيل وس��ائل الش��يعة إلي تحصيل
حر ،محمد
مس��ائل الش��ريعه؛ عامليّ ،
بن حسن؛  30جلد؛ تحقيق و تصحيح:
گروه پژوهش مؤسس��ه آل البيت، :
ناشر :مؤسسه آل البيت :؛ قم ،ايران،
چاپ اول 1409 ،هـ .ق.
1010تهذيباألح��کام؛ طوس��ي ،ابوجعفر،
محمد ب��ن حس��ن؛  10جلد؛ ناش��ر:
دارالکتب اإلسالميه؛ تهران ،ايران ،چاپ
چهارم 1407 ،هـ .ق.
1111جواهرالکالم في شرح شرائعاإلسالم؛
نجفي ،صاحبالجواهر ،محمد حسن؛
 43جل��د؛ تحقيق و تصحي��ح :عباس

قوچان��ي و علي آخوندي ،ناش��ر :دار
إحي��اء التراثالعربي؛ بي��روت ،لبنان،
چاپ هفتم 1404 ،هـ .ق.
1212الحدائق  الناض��ره ف��ي أح��کام العترة
الطاهره؛ بحراني ،آل عصفور ،يوس��ف
بن احمد بن ابراهيم؛  25جلد؛ تحقيق
و تصحيح :محمد تقي ايرواني و س��يد
عبدالرزاق مقرم ،ناش��ر :دفتر انتشارات
اس�لامي وابس��ته به جامعه مدرس��ين
حوزه علميه قم؛ قم ،ايران ،چاپ اول،
 1405هـ .ق.
1313العروةالوثقي فيما تعم بهالبلوي؛ يزدي،
س��يد محمد کاظم طباطبايي؛  2جلد؛
ناش��ر :مؤسس��ة األعلمي للمطبوعات؛
بيروت ،لبنان ،چاپ دوم 1409 ،هـ .ق.
1414رس��اله آموزش��ي؛ جل��د 2؛ اح��کام
معام�لات؛ مطاب��ق با فت��اواي مرجع
عاليقدر حض��رت آي��تاهلل العظمي
خامنهاي +؛ ناش��ر :فقه روز(وابسته
به انتش��ارات انقالب اسالمي)؛ تهران،
ايران ،چاپ اول ،زمستان .1392

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي
در منطقه خراسان جنوبي
فاطمه شاهي1

صادق بافنده ايمان دوست2
محمد لشکري3

چکيده:

در اين پژوهش تأثير وقف و امور خيريه بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي
مورد بررسي قرار گرفته ا ست .وقف و امور خيريه از عواملي هستند که نقش بسيار مهمي
در توسعه اقتصادي دارند ،زيرا هم در زمينه تشکيل سرمايه انساني و ايجاد ساختارهاي
زيربنايي و هم در زمينه سرمايهگذاري ،اشتغال و توليد ،بسيار تأثيرگذار هستند .مؤلفههاي
رشد اقتصادي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتهاند ،عبارتند از :اشتغال ،توليدات
کشاورزي و صنعتي و کاهش هزينههاي دولت از جانب موقوفات ،ميزان رشد موقوفات در
سالهاي اخير و زمينههايي که وقف بيشتر صورت ميگيرد .اين مطالعه با روش توصيفي-
تحليلي و بهصورت پيمايشي با استفاده از اسناد و مدارک مربوطه و پرسشنامه و مصاحبه
ساختاريافته انجام شده است .دادههاي بهدست آمده ،با آزمونهاي آماري کولموگروف
اسميرنوف ،تي تک نمونه اي و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند.
يافته هاي پژوهش نشان دادند که توليدات کشاورزي در موقوفات استان پايين است و
همچنين ميزان اشتغال در موقوفات کم بوده و همين يکي از داليل پايين بودن بهرهوري در
بخشهاي توليدي مانند کشاورزي و ساير بخشها ميباشد .ارقام وقفياتي که در زمينههاي
فرهنگي و آموزشي و بهداشت و درمان صورت ميگيرد ،نسبت به هزينههاي انجام شده از
سوي دولت در استان بسيار کم است .وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي داشته و بيشتر
موقوفات هم در زمينههاي مذهبي صورت ميگيرند.

کليدواژه ها:

رشد اقتصادي ،وقف ،موقوفات ،هزينههاي دولت ،توليد ،اشتغال.

مقدمه

وقف از باس��ابقهترين ميراثهاي ارزشمند اسالمي اس��ت که از صدر اسالم تا

کنون در همه جوامع اس�لامي س��خت مورد توجه بوده ،و به رغم همه نوسانها،
52

حوادث ،دگرگونيها ،بالها و مصيبتهايي که در عمر طوالني خود با آن دست به
گريبان بوده ،آثار بسيار ارزشمند و مؤثري در زمينههاي گوناگون فرهنگي ،اجتماعي،

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

اقتصادي و  ...بر جاي گذاشته است؛ و همچنان ميتواند بهعنوان يکي از مؤثرترين

عوامل در اين زمينهها در جوامع اسالمي مطرح باشد.4

در همه کش��ورهاي دنيا ،ثروتمندان به ويژه در س��نين باال ،تمايل دارند بخشي

از ث��روت خود را در زمان حيات خود ،ب��ه مصرف اهداف خيرخواهانه تخصيص
دهند که پس از درگذش��ت آنان نيز پايدار بماند؛ دولتها نيز کوش��ش ميکنند که
با بسترس��ازي الزم ،و بدون دخالت در فرايند مديريت داراييهايي که واقفان کنار

ميگذارند ،امکان س��رمايهگذاري کارآمد اين داراييها را فراهمآورند ،و با حمايت
قانوني و مالياتي ،جريان وقف را تقويت کنند.5

با توجه به اينکه نهاد وقف ،نهادي غيردولتي است ،ولي در ادوار متعدد زير نفوذ
ّ
حکام و دولتها قرار ميگرفته ،توسعه نهاد وقف تابعي از توسعه سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي جامعه اسالمي است .با اينکه ميراث ماندگار وقف از نظر کمي گسترده

اس��ت ولي متأسفانه محبوس ماندن آن در ساختارهاي قديمي مالي و عدم تغيير و
تحول احکام و قوانين وقف باعث ش��ده که نهاد وقف همگام با توس��عه نهادهاي
مالي جديد قرار نگيرد.6
بيان مسأله

در اسالم س��اختارها و نهادهاي متعددي وجود دارند تا درآمد و ثروت را براي

ب��رآورده نمودن نيازهاي اوليه ميان همه اقش��ار جامعه بازتوزيع نمايند .اين نهادها
عبارتند از :زکات ،وقف و قرضالحسنه.7

سنت حسنه وقف و انجام کارهايخير ،تاريخي به درازاي تاريخ عمر بشردارد

و ميتوان گفت که وقف و کارهايخير همزاد با انسان است .زيرا انجام کار خير،
روح همبس��تگي و تعاون و کمک به ديگران و دستگيري از ضعفا ،جزو سرشت
و فطرت پاک انس��اني است و فطرت انسانهاس��ت که خاستگاه کارهاي خيريه

است.8

معموالَ از وقف براي ترسيم خطمشي صحيح حرکت اقتصادي و توزيع عادالنه

ثروت در جوامع انس��اني ،در جهت برآوردن نيازهاي مستمندان استفاده ميشود.
بهعنوان يک س��نت حس��نه مورد تأييد قرارگرفته اس��ت و از آن براي استحکام

وقف ميراث جاويدان

فرهنگ و آموزش علوم و معارف اسالمي و پيشبرد امور عامالمنفعه استفاده شده

شماره

اي��ن حرک��ت که از آن به «حبس اموال و امالک» تعبير ش��ده اس��ت ،در اس�لام

پش��توانه اقتصاد اس�لامي در جهت تأمين منافع عمومي ،برقراري آسايش و رفاه
اجتماعي ،بهبود س��طح زندگي مس��لمانان ،بازسازي و توسعه مساجد ،مدارس و
اماکن عمومي ،حمايت از مبلغان اسالم و ائمه مساجد و جماعات ،گسترش سطح

برخ�لاف حوزههاي س��رمايهگذاري پرخط��ر ،بخش اوق��اف مانند يک بخش

غيرانتفاعي اس�لامي هس��تند که به وکالت از مردم ،بخ��ش عظيمي از فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را اداره ميکنند و با تأثير عمدهاي که بر روي رفاه
و سبک زندگي جامعه دارند نيروي مهمي در اقتصاد ملي محسوب ميشوند.10
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است.9

امروزه سخن از وقف ،سخن از عناصر جامعه مدني يعني «بخش نهادهاي خيريه»

در کنار يا درواقع در رقابت با «بخش خصوصي» و «بخش دولتي» اس��ت .در واقع

انگيزه کاري بخش فعاليتهاي خيريه ،بيش از دو بخش خصوصي و دولتي است.

زيرا اين بخش برخالف ديگر بخشها عالوه بر اينکه قدرت جذب اعتماد مردمي
را دارد ،اهداف و ابزار آن ،جنبههاي انساني و نزديک به فطرت بشري دارد.11

53

اهميت موضوع

با توجه به اينکه کش��ور ايران ،کش��وري در حال توسعه است ،وقف ميتواند

بهعنوان يک منبع مالي مهم در برنامهريزي بودجه کشور بهکار برده شود؛ و بهدليل
54

اينکه وقف ،بهعنوان يک فريضه الهي و عملي خيرخواهانه در بين مسلمانان وجود
دارد ،بهدست آوردن اين منبع مالي نياز به هزينه هنگفتي ندارد و فقط دولت بايد با

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

برنامهريزي در جهت فرهنگسازي وقف و هدايت آن در جهت نيازهاي ضروري
جامعه و همچنين س��رمايهگذاري صحيح درآمدهاي وقفي از آن حداکثر استفاده را

بهعمل آورده و بسياري از مشکالتي را که جامعه با آن روبرو است ،برطرف نمايد.

در يک اقتصاد متعادل ،حرکت فعاليتهاي اقتصادي به سمت و سويي است که

اهداف توسعه اقتصادي را در هرجامعه تحقق بخشد .تجمع و تمرکز ثروت ،حرکت
اقتصاد را از اين مس��ير تعادلي منحرف ،و درنتيجه ثروتمندان را بهدليل درآمدهاي
کاذب و نامش��روع ب��ه مفتخواري و رانتخواري تش��ويق و تحريض مينمايد؛
در چنين ش��رايطي اقتصاد جامعه ،بهعلت انحراف از مسير اصلي و طبيعي خود با

مش��کالت متعددي مواجه ميش��ود که تزلزل عدالت اجتماعي در رأس همه آنها
قرار دارد .وقف بهعنوان يک نهاد فقهي و حقوقي و يکي از دستورات مؤکد اسالم،

به س��هم خود ،در مقابله با آثار نامطلوب تجمع و تمرکز ثروت و اس��تقرار عدالت
اجتماعي ،ميتواند مورد اس��تفاده قرار گرفته و در اين رابطه ،خدمات ارزندهاي را

به جامعه عرضه نمايد.12

نهاد وقف مانند ساير نهادهاي مالي در کشورهاي توسعهيافته ،با کارايي باال کار

ميکند ،و به سازوکاري جهت تخصيص بهينه داراييها ،تحقق اهداف اجتماعي و
تقويت بازار سرمايه انجاميده است؛ در حالي که در کشورهاي توسعهنيافته بهويژه

بهدليل دخالت اجرايي دولتها ،به نهاد کماثرتري تبديل شدهاست .در کشور ايران
هم که حکومتي مبتني بر ارزشهاي ديني است ،حجم داراييهاي وقفي ،از بسياري
از کش��ورهاي جهان پايينتر اس��ت ،و صندوقهاي وقفي کمترين نفوذي در بازار

سرمايه ندارند.13

بررس��ي وقف و ارزيابي جايگاه آن در بي��ن جامعه اين امکان را فراهم ميآورد

تا سياس��تگذاران در برنامهريزيهاي اقتصادي به اين پديده توجه کافي داش��ته و

سرمايهگذاريهاي الزم را در زمينه فرهنگسازي وقف ،و رشد و بهرهوري هرچه
بيش��تر منابع وقفي انجام دهند ،و به آن بهعنوان يک عامل مؤثر در برنامه توس��عه

اقتص��ادي توجه نمايند ،چراکه وق��ف بهدليل جايگاهي که از لحاظ مذهبي در بين

مردم کش��ور ما دارد ،ش��ايد از بسياري از سياستهاي ديگر اثر خود را سريعتر بر
ق��رار ميگيرند تا زماني ک��ه از طرف جامعه مورد پذي��رش قرارگيرند و به نتيجه

وقف ميراث جاويدان

وظيفه نگاه ميکنند و آن را عاملي در جهت سعادت دنيوي و اخروي ميدانند و با

شماره

توسعه بروز دهد .زيرا بسياري از سياستهاي اقتصادي که در برنامه توسعه هدف

برس��ند ،زمان زيادي نياز دارند ،که گاهي همين گذر زمان مطلوب نيست و اثرات
جبرانناپذي��ري ب��ر اقتصاد دارد ،ول��ي در مورد وقف و امور خيري��ه ،مردم در هر

زمينهاي که در توانش��ان باشد در انجام آن کوتاهي نميکنند و به آن بهعنوان يک

با توجه به اعتقادات مذهبي جامعه ايران و جايگاه وقف در بين مسلمانان ،مسأله

وقف بس��يار مهم به نظر ميآيد ،چراکه با بررس��ي جنبههاي مختلف آن و تأثيراتي

که در هر دوره بر روي اقتصاد گذاش��ته اس��ت ،بهتر ميتوان به نقش آن در جوامع
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تمام وجود آن را انجام ميدهند.

اس�لامي و حتي غيراسالمي پي برد و بسياري از مشکالت اقتصادي را که دامنگير

جوامع اسالمي است ،از طريق آن حل و فصل نمود.

در اس��تان خراس��ان جنوبي که يکي از محرومترين اس��تانهاي کشور است ،و

نياز شديدتر به منابع مالي دارد ،توجه به مسأله وقف شايد از بسياري از استانهاي

کشور ،مهمتر بهنظر آيد؛ بنابر اين بايد جايگاه وقف در حل مسائل و مشکالت مردم

55

و به عبارتي در مس��ير توس��عه استان مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد ،تا در زمينه

ارائه راهکارهاي اساسي براي شناسايي منابع وقفي و همچنين تالش براي بازدهي

بيش از پيش اوقاف برنامهريزي و سرمايهگذاري شود.
56

هدف از اين تحقيق نيز برداش��تن گامي مؤثر و مفيد در همين راس��تا ميباش��د.

مهمترين هدف در اين تحقيق ،بررسي تأثير وقف بر روي برخي از عوامل مؤثر بر
رش��د اقتصادي مانند :اشتغال ،توليد ،ميزان کاهش در هزينههاي دولت و نرخ رشد

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

موقوفات در منطقه خراسان جنوبي است.
فرضيه ها

اين مقاله ،به دنبال آزمون فرضيههاي زير بوده است:

 .1ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه است.

 .2وقف در زمينه فرهنگي و آموزشي در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل توجهي
دارد.

 .3وقف در زمينه بهداشت و درمان در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل توجهي
دارد.

 .4سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد.
 .5سهم موقوفات از توليدات صنعتي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد.
 .6وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي داشتهاست.

 .7وقف اموال بيشتر در زمينه   نيات مذهبي(اماکن متبرکه و )...صورت ميگيرد.
روش تحقيق

در هر پژوهشي متناسب با مقتضيات تحقيق ،روشهايي جهت بررسي فرضيهها

و در نهاي��ت تأييد يا رد آنها ،پي��شروي محقق قرار ميگيرد .در اين پژوهش نيز

براي دستيابي به دادهها ،بررسي فرضيهها و در نهايت رسيدن به اهداف تحقيق ،از

روشهاي مختلفي متناس��ب با شرايط و نوع اطالعات استفاده ميشود که در ادامه
به معرفي اين روشها ميپردازيم.

اي��ن تحقيق از نظر هدف ،در حيطه پژوهشهاي کاربردي ميباش��د ،و با توجه

به اين که از روشهاي مطالعه کتابخانهاي و نيز روشهاي ميداني نظير پرسشنامه
و مصاحبه ساختاريافته اس��تفاده شده است ،ميتوان بيان کرد که بر اساس ماهيت

و روش گردآوري دادهها ،يک پژوهش توصيفي -پيمايش��ي است .زيرا با توجه به
اهداف تحقيق و از آنجا که جامعه آماري اين پژوهش ،داراي جمعيت نسبتَا بزرگي
است به نظر ميرسد ،روش پيمايش ،روش مناسبي براي نيل به اهداف اين تحقيق
در اين پژوهش ،جامعه آماري ،جمعيت استان خراسان جنوبي است .براي تعيين

حج��م نمونه با اس��تفاده از فرمول کوکران با دق��ت  0/07حجم نمونه  196برآورد
ش��ده اس��ت .در اين تحقيق ،با توجه به جامعه آماري و اه��داف تحقيق ،از روش

اس��نادي جمعآوري دادهها ،با بهرهگيري از س��ايتها و مق��االت علمي مرتبط با
جنوبي و مدارک رسمي اداره اوقاف خراسان جنوبي و پروندههاي نهادهايي مانند:

مجمع خيرين س�لامت ،مجمع خيرين مدرسهس��از و ادره کل نوس��ازي مدارس
استان خراسان جنوبي استفاده شده است .در روش ميداني جمعآوري اطالعات از
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براي جمعآوري دادهها از روش اس��نادي و ميداني اس��تفاده ميشود .در روش

شماره

نمونهگيري تصادفي ساده(اتفاقي يا در دسترس) استفاده شده است.

وقف ميراث جاويدان

باشد.

پرسشنامه و مصاحبه ساختاريافته استفاده ميشود.

پرسشنامه به لحاظ چارچوب داراي دو بخش است:

در بخش اول اطالعات عمومي که همان ويژگيهاي فردي پاس��خگو ميباشد،

گنجانده شدهاس��ت .سؤاالت در اين قس��مت در مورد جنسيت ،ميزان تحصيالت،

درآمد ماهيانه و شغل است .در بخش دوم که سؤاالت بيشتر مربوط به فرضيه هفتم

57

ميباش��د ،نظر افراد از سطوح مختلف اجتماعي و درآمدي در وقف و امور خيريه
مورد پرس��ش قرار گرفت .به منظور تجزيه و تحليل دادهها ،اطالعات پرس��شنامه
کدگذاري شده ،تا با استفاده از آزمونهاي مناسب به بررسي فرضيهها پرداخته شود

58

و در جهت قبول يا رد فرضيه تصميمگيري شود.

براي مصاحبه ،از روش مصاحبه س��اختاريافته متناسب با هدف تحقيق استفاده

شده اس��ت .اين روش ابزاري است که امکان بررسي موضوعات پيچيده ،پيگيري
بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

پاس��خها يا پيدا کردن علل آن و اطمينان يافتن از درک س��ؤال از سوي پاسخگو را

فراهم ميسازد .با توجه به اينکه مصاحبه مطمئنترين شيوه جمعآوري اطالعات
اس��ت و همچنين به اين دليل که امکان دس��تيابي به اطالعات از روشهاي ديگر

وجود نداشت ،به نظر ميرسد روش مصاحبه براي برآورد ميزان توليدات کشاورزي
موقوفات استان مناسبترين روش باشد.

اين پژوهش ،به بررسي هفت فرضيه ميپردازد که دادههاي حاصل از اين آن با

اس��تفاده از نرم افزار Spss18در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه تحليل

ق��رار ميگيرند .به منظ��ور توصيف دادههاي مذكور از ش��اخصهاي آماري مانند
مينيمم ،ماکسيمم ،ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي از آزمونهاي

آماري کولموگوروف -اس��ميرنوف ،آزمون تي تک نمونهاي و آزمون همبس��تگي
پيرسون استفاده شده است.
يافته ها
 . 1آمار توصيفي

در اين قسمت به بررسي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش شامل

ميزان کل اش��تغال منطقه ،ميزان اش��تغال در موقوفات ،هزينههاي دولت ،وقف در
زمينهه��اي فرهنگي و آموزش��ي ،وقف در زمينههاي بهداش��ت و درمان ،توليدات

کشاورزي کل منطقه ،س��هم موقوفات از توليدات کشاورزي و تعداد موقوفات در

هر سال ،طي سالهاي  84تا  92پرداخته ميشود.

جدول  -1آمار توصيفي متغيرها

60,333,000,000

35,808,500,000

20,000,000,000

140,000,000,000

وقف در زمينههاي بهداشت و
درمان(ريال)

23,189,000,000

29,454,000,000

300,000,000

80,000,000,000

توليدات کشاورزي کل منطقه(تن) 15490000

وقف ميراث جاويدان

107,030,000,000,000

318,728,000,000,000

408,000,000,000

وقف در زمينههاي فرهنگي و
آموزشي(ريال)

شماره

هزينههاي دولت(ريال)
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ميزان اشتغال در موقوفات(نفر)

78/14787

29/2331

11041

17224

پاييز و زمستان 1395

ميزان کل اشتغال منطقه(نفر)

67/184535

128137 92/25270

208963

957,000,000,000,000

متغيرها

ميانگين

انحراف معيار مينيمم

ماکسيمم

48755642 490324 21573400

سهم موقوفات از توليدات
کشاورزي(تن)

44/11044

60/1583

8700

13000

تعداد موقوفات

22/75

29/44

20

160

بر اس��اس جدول  ،1کمترين و بيش��ترين ميزان کل اش��تغال منطق��ه به ترتيب

59

128137و  208963نف��ر ميباش��د و ميانگين آن برابر با  184535/67نفر اس��ت.

همچنين کمترين و بيشترين ميزان اشتغال در موقوفات به ترتيب برابر با  11041و
 17224نفر است و ميانگين آن برابر با  78/14787ميباشد .کمترين و بيشترين مقدار

60

هزينههاي دولت به ترتيب برابر با  408,000,000,000و 957,000,000,000,000

ريال ميباشد و ميانگين آن  107,030,000,000,000ريال است .همچنين کمترين

و بيش��ترين مقدار هزين��ه وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي به ترتيب برابر
بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

ب��ا  20,000,000,000و  140,000,000,000ري��ال ميباش��د و ميانگين آن برابر با
 60,333,000,000ريال اس��ت .کمترين و بيشترين مقدار هزينه وقف در زمينههاي

بهداشت و درمان به ترتيب برابر با  300,000,000و  80,000,000,000ريال است

و ميانگين آن برابر با  23,189,000,000ريال ميباشد .همچنين کمترين و بيشترين
ميزان توليدات کش��اورزي کل منطقه به ترتيب برابر با  490324و  48755642تن

ميباشد و ميانگين آن برابر با  15490000تن است .کمترين و بيشترين ميزان سهم

موقوفات از توليدات کش��اورزي به ترتيب برابر با  8700و  13000تن ميباش��د و

ميانگين آن برابر با  44/11044تن اس��ت .کمترين و بيش��ترين تعداد موقوفات به

ترتيب برابر با  20و  160ميباشد و ميانگين آن برابر با  22/75است.
 .2آزمون نرمال بودن متغيرها

به منظور آزمون فرضيهها ابتدا آزمون نرمال بودن کولموگروف -اسميرنف انجام

ميش��ود .با اس��تفاده از اين آزمون ،نرمال بودن متغيرها مورد بررسي قرار ميگيرد

و در ص��ورت نرمال بودن متغيرها از روشه��اي پارامتري جهت آزمون فرضيهها
استفاده ميگردد .فرضيههاي آماري آزمون نرمال بودن کولموگوروف -اسميرنوف

به صورت زير ميباشد.

فرضيه  :H0دادهها داراي توزيع نرمال هستند.
فرضيه  :H1دادهها داراي توزيع نرمال نيستند.

بنابر اين رد فرضيه صفر آماري( )H0به اين مفهوم است که دادهها نرمال نيستند

و در صورتي فرضيه صفر رد ميشود که سطح معناداري آزمون از  0/05کمتر باشد

(.)05 .0<Sig

جدول  -2آزمون کولموگوروف -اسميرنوف

متغيرها
ميزان کل اشتغال منطقه
هزينههاي دولت
وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزشي
وقف در زمينههاي بهداشت و درمان

تعداد موقوفات

0/557

16/0

541/0

932/0

914/0

373/0

111/1

17/0

514/0

954/0

371/0

999/0

نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

ميباش��د ،فرضيه صفر آم��اري( )H0و ادعاي نرمال بودن دادهها پذيرفته ش��ده و

ميتوان گفت متغيرهاي اين پژوهش داراي توزيع نرمال ميباشند و جهت بررسي
فرضيهها از روشهاي پارامتري استفاده ميشود.
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با توجه به اينکه س��طح معناداري آزمون( )Sigدر تمام متغيرها بيش��تر از 0/05
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سهم موقوفات از توليدات کشاورزي

812/0

525/0

نرمال است

شماره

توليدات کشاورزي کل منطقه

75/0

627/0

نرمال است

وقف ميراث جاويدان

ميزان اشتغال در موقوفات

آماره Z
سطح
کولموگروف-
معناداري()Sig
اسميرنف

نتيجه آزمون

 .3آمار استنباطي و آزمون فرضيه ها

در اين بخش به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته ميش��ود .به منظور بررسي

فرضيهها با توجه به نرمال بودن دادهها ،از آزمونهاي پارامتري تي تک نمونهاي و
همبستگي پيرسون استفاده ميشود.
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 .1-3بررس�ي فرضي�ه اول :ميزان اش�تغال در موقوفات نس�بت به کل

اشتغال منطقه قابل توجه است.
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بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

جهت بررس��ي اين فرضيه ابتدا نس��بت ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل
اش��تغال منطقه را در هر سال(طي س��الهاي  84الي  )92محاسبه نموده و سپس با
نسبت  20درصد مقايسه ميشود و درصورتي که نسبت محاسبه شده بيشتر از 20
درصد باش��د بدين مفهوم است که ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال
منطقه قابل توجه است .براي اين منظور از آزمون تي تک نمونهاي استفاده ميشود
که در آن نسبتهاي محاسبه شده با نسبت  0/20مورد مقايسه قرار ميگيرد .فرضيه
آماري آزمون به صورت زير ميباشد.
 ->0.20نسبتهاي محاسبه شدهH0 :
 < 0.02نسبتهاي محاسبه شدهH1 :

يا به عبارتي ديگر  :
 :H0ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه نيست.
 :H1ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه است.
بنابر اين رد فرضيه صفر آماري( )H0به اين مفهوم اس��ت که ميزان اش��تغال در
موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه است .الزم به ذکر است در آزمون
تي تک نمونهاي از آماره تي( )tو همچنين مقدار سطح معناداري( )Sigمربوط به آن
جهت تصميمگيري در مورد رد يا قبول فرضيه استفاده ميشود و در صورتي فرضيه
صفر رد ميشود که همزمان دو شرط زير برقرار باشد:
Sig
< 0.05 & t>0

2

نتايج آزمون تي تک نمونهاي در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  -3نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي فرضيه اول در مقايسه با نسبت  20درصد

فرضيه اول

تعداد (سالها)

ميانگين نسبتهاي
محاسبه شده

آماره t

سطح
معناداري()sig

9

0/0833

-24/74

0/000

با توجه به جدول  ،3مش��اهده ميش��ود که ميانگين نسبتهاي ميزان اشتغال در
موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه طي سالهاي  84الي  92برابر با  0/0833است
که از نسبت مورد مقايسه يعني  0/20کوچکتر ميباشد .مقدار  Sigبرابر با 0/000
2
است که از  0/05کمتر ميباشد ولي مقدار آماره tبرابر با  -24/74بوده که مقداري
منفي ميباش��د .بنابر اين با اطمينان  95درصد فرضيه صفر را نميتوان رد نمود و
يا بهعباتي ديگر ميزان اش��تغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه
نيست بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد نميگردد.
 .2-3بررس�ي فرضيه دوم :وقف در زمينه هاي فرهنگي و آموزش�ي در

در اي��ن فرضيه به بررس��ي رابطه بين وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي و

وقف ميراث جاويدان

شده و سپس معناداري اين ضريب همبستگي مورد آزمون قرار ميگيرد .ميزان ضريب

شماره

کاهش هزينه هاي دولت سهم قابل توجهي دارد.

هزينهه��اي دولت پرداخته ميش��ود .جه��ت آزمون اين فرضي��ه از آزمون پارامتري
همبستگي پيرسون استفاده ميشود .در اين آزمون ضريب همبستگي پيرسون محاسبه

يعني هبستگي قوي ،اما در جهت معكوس بين دو متغير وجود دارد .يعني با افزايش

بازهم گواه بر وجود همبس��تگي قوي ميباش��د اما اين بار در جهت مستقيم .يعني با

افزايش يك متغير ،ديگري نيز افزايش مييابد .حال اگر مقدار ضريب همبس��تگي به
صفر نزديك باشد ،گوياي عدم برقراري همبستگي و يا وجود يك همبستگي ضعيف
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يك متغير ،ديگري كاهش مييابد .اما هرچه مقدار اين ش��اخص به  +1نزديك باشد
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همبستگي پيرسون عددي بين  -1و  +1ميباشد .هرچه اين مقدار به  -1نزديك باشد

بين دو متغير خواهد بود .فرضيه آماري آزمون به صورت زير ميباشد.

 :H0وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي در کاهش هزينههاي دولت سهم

قابل توجهي ندارد.

 :H1وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي در کاهش هزينههاي دولت سهم

قابل توجهي دارد.
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بناب��ر اين رد فرضيه صفر آماري( )H0به اين مفهوم اس��ت که وقف در زمينههاي

فرهنگ��ي و آموزش��ي در کاهش هزينههاي دولت س��هم قابل توجه��ي دارد .الزم به
ذکر اس��ت در اين آزمون از ضريب همبس��تگي پيرس��ون و همچنين مقدار س��طح
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معناداري( )Sigمربوط به آن جهت تصميمگيري در مورد رد يا قبول فرضيه اس��تفاده

ميشود .در صورتي فرضيه صفر رد ميشود که سطح معناداري آزمون از  0/05کمتر

باشد ( .)05 .0<Sigنتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  -4نشان داده شده است.
وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزشي
ضريب همبستگي پيرسون

-0/422

سطح معناداري()Sig

0/257

تعداد

9

هزينههاي دولت

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

جدول  -4نتايج آزمون همبستگي پيرسون

٭ معناداري در سطح 0/05

بر اساس جدول  ،4ضريب همبستگي پيرسون بين وقف در زمينههاي فرهنگي

و آموزشي و هزينههاي دولت برابر  -0/422ميباشد و سطح معناداري آن برابر با
 0/257است که بيشتر از  0/05ميباشد( .)Sig=0/257 0</05بنابر اين با اطمينان

 95درص��د فرضيه صفر آماري ()H0تأييد ميش��ود و ميت��وان گفت که وقف در

زمينههاي فرهنگي و آموزشي در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل توجهي ندارد.
بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد نميشود.

 .3-3بررس�ي فرضي�ه س�وم :وقف درزمينه ه�اي بهداش�ت و درمان

درکاهش هزينه هاي دولت سهم قابل توجهي دارد.

در اي��ن فرضيه به بررس��ي رابطه بين وقف در زمينههاي بهداش��ت و درمان و

هزينههاي دولت پرداخته ميش��ود .بهطور مش��ابه جهت آزمون اين فرضيه نيز از

آزمون پارامتري همبستگي پيرسون استفاده ميشود .فرضيه آماري آزمون بهصورت

زير ميباشد.

 :H0وقف در زمينههاي بهداشت و درمان در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل

توجهي ندارد.

 :H1وقف در زمينههاي بهداشت و درمان در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل

توجهي دارد.

نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،5نشان داده شده است.
جدول  -5نتايج آزمون همبستگي پيرسون

تعداد

9

هزينههاي دولت

سطح معناداري()Sig

0/447

بر اساس جدول  ،5ضريب همبستگي پيرسون بين وقف در زمينههاي بهداشت

 0/447است که بيشتر از  0/05ميباشد( .)Sig=0/447 <0/05بنابر اين با اطمينان

 95درصد فرضيه صفر آماري ()H0تأييد ميشود و بدين مفهوم است که وقف در

زمينههاي بهداش��ت و درمان در کاهش هزينههاي دولت سهم قابل توجهي ندارد.
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و درمان و هزينههاي دولت برابر  -0/291ميباش��د و س��طح معناداري آن برابر با
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٭ معناداري در سطح 0/05

شماره

ضريب همبستگي پيرسون

-0/291

وقف ميراث جاويدان

وقف در زمينههاي بهداشت و درمان

بنابر اين فرضيه سوم پژوهش تأييد نميشود.

 .4-3بررس�ي فرضي�ه چهارم :س�هم موقوف�ات از توليدات کش�اورزي

منطقه آمار معناداري ارائه مي دهد.

جهت بررس��ي اين فرضيه ،ابتدا نس��بت س��هم موقوفات از توليدات کشاورزي
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نسبت به کل منطقه را در هر سال(طي سالهاي  84الي  )92محاسبه نموده و سپس

با نسبت  20درصد مقايسه ميشود و درصورتي که نسبت محاسبه شده بيشتر از 20

درصد باشد ،بدين مفهوم است که سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه آمار
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معناداري ارائه ميدهد .براي اين منظور از آزمون تي تک نمونهاي استفاده ميشود

که در آن نسبتهاي محاسبه شده با نسبت  0/20مورد مقايسه قرار ميگيرد .فرضيه

آماري آزمون به صورت زير ميباشد.
بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

 ->0.20نسبتهاي محاسبه شدهH0 :
 < 0.20نسبتهاي محاسبه شدهH1 :

يا به عبارتي ديگر:

 :H0سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه آمار معناداري ارائه نميدهد.
 :H1سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد.

بنابراين رد فرضيه صفر آماري( ،)H0به اين مفهوم اس��ت که س��هم موقوفات از

توليدات کشاورزي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد .نتايج آزمون تي تک نمونهاي

در جدول  ،6نشان داده شده است.

جدول  -6نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي فرضيه چهارم در مقايسه با نسبت  20درصد

فرضيه چهارم

تعداد (سالها)

ميانگين نسبتهاي
محاسبه شده

آماره t

سطح
معناداري()sig

9

0/0099

-64/38

0/000

با توجه به جدول  ،6مشاهده ميشود که ميانگين نسبتهاي محاسبه شده مربوط

به س��هم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه طي س��الهاي  84الي  92برابر با
 0/0099اس��ت که از نسبت مورد مقايسه يعني  0/20کوچکتر ميباشد .مقدارSig
2

برابر با  0/000اس��ت که از  0/05کمتر ميباش��د ولي مقدار آماره tبرابر با -64/38

ب��وده که مقداري منفي ميباش��د .بناب��ر اين با اطمينان  95درص��د فرضيه صفر را

نميتوان رد نمود و يا بهعبارتي ديگر سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه
آمار معناداري ارائه نميدهد .بنابر اين فرضيه چهارم پژوهش تأييد نميگردد.

 .5-3بررس�ي فرضيه پنجم :سهم موقوفات از توليدات صنعتي منطقه،

آمار معناداري ارائه مي دهد.

با توجه به اينکه توليدات صنعتي در موقوفات استان خراسان جنوبي صفر است؛

لذا اين فرضيه بدون انجام آزمون ،تأييد نميگردد و ميتوان گفت س��هم موقوفات
از توليدات صنعتي منطقه ،آمار معناداري را ارائه نميدهد.

است.

در اين فرضيه به بررسي رشد وقف در سالهاي اخير پرداخته ميشود و در واقع

اين فرضيه به بررسي رابطه بين زمان و ميزان وقف ميپردازد .بهطور مشابه جهت
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آماري آزمون به صورت زير ميباشد.

 :H0وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي نداشته است.
نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،7نشان داده شده است.
جدول  -7نتايج آزمون همبستگي پيرسون

تعداد موقوفات

سطح معناداري()Sig

*0/000

تعداد

9

٭ معناداري در سطح 0/05

زمان

ضريب همبستگي پيرسون
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 :H1وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي داشته است.

0/974

شماره

آزمون اين فرضيه نيز از آزمون پارامتري همبستگي پيرسون استفاده ميشود .فرضيه

وقف ميراث جاويدان

 .6-3بررسي فرضيه ششم :وقف در سال هاي اخير رشد مثبتي داشته
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بر اس��اس جدول  ،7ضريب همبس��تگي پيرس��ون بين و زم��ان و ميزان وقف

برابر  0/974ميباش��د و س��طح معناداري آن برابر با  0/000است که کمتر از 0/05

ميباش��د( .)Sig=0/000>0/05بنابر اين با اطمينان  95درصد فرضيه صفر آماري
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()H0رد ميش��ود و بدين مفهوم اس��ت که بين زمان و ميزان وقف رابطه معناداري
وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضريب همبس��تگي نوع رابطه مثبت و مستقيم

ميباشد .بنابر اين ميتوان گفت وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي داشته است و
بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

فرضيه ششم پژوهش ،تأييد ميشود.

 .7-3بررس�ي فرضي�ه هفت�م :وق�ف ام�وال بيش�تر در زمين�ه ني�ات

مذهبي(اماکن متبرکه و  ). . .صورت مي گيرد.

جهت بررس��ي اين فرضيه پرسشنامهاي  20سوالي با طيف  5گزينهاي ليکرت

تدوين گرديد که در آن از پاس��خدهنده خواس��ته شده بود که مشخص کند در چه

زمينهاي حاضر است اموال خويش را وقف نمايد .بدين صورت که پاسخ سواالت
با استفاده از اين طيف بهصورت «کامال مخالفم» تا «کامال موافقم» مشخص شده و

ارزشگذاري گزينهها به صورت جدول  8ميباشد.

جدول  -8ارزشگذاري گزينههاي پرسشنامه

کامال مخالفم

مخالفم

بي تفاوت

موافقم

کامال موافقم

1

2

3

4

5

براي بررسي فرضيه از آزمون تي تک نمونهاي استفاده ميشود که در آن نياز به

يک ميانگين فرضي ميباش��د و با توجه ب��ه ارزشگذاري گزينهها ،به صورت زير
محاسبه ميگردد.

 = 5+4+3+2+1 = 3ميانگين
5

ميانگين فرضي محاسبه شده با ميانگين پاسخ افراد مورد مقايسه قرار ميگيرد و

در صورتي که ميانگين پاس��خ افراد بزرگتر از ميانگين فرضي باشد ،به اين مفهوم

خواهد بود که وقف اموال بيشتر در زمينه نيات مذهبي(اماکن متبرکه و  ). . .صورت
ميگيرد .فرضيه آزمون بهصورت زير ميباشد.
H0: >0.20
H1: >3

که در آن  ، µميانگين پاسخ افراد نسبت به سواالت مطرح شده ميباشد.
و يا بهعبارتي ديگر:

 :H0وق��ف اموال بيش��تر در زمينه نيات مذهبي(اماکن متبرک��ه و  ). . .صورت

 :H1وقف اموال بيشتر در زمينه نيات مذهبي(اماکن متبرکه و  ). . .صورت ميگيرد.

وقف ميراث جاويدان

جدول  -9نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي فرضيه هفتم در مقايسه با ميانگين فرضي 3

شماره

نميگيرد.

بنابر اين ،رد فرضيه صفر آماري( )H0به اين مفهوم اس��ت که وقف اموال بيشتر

در زمين��ه نيات مذهبي(اماکن متبرکه و  ). . .صورت ميگيرد .نتايج آزمون تي تک

نمونهاي در جدول  ،9نشان داده شده است.

با توجه به جدول  ،9مش��اهده ميش��ود که پاسخ افراد نسبت به سواالت مطرح
شده برابر با  3/695است که از ميانگين فرضي يعني  3بزرگتر ميباشد .مقدار Sig
2

برابر با  0/000اس��ت که از  0/05کمتر ميباش��د و همچنين مق��دار آماره tبرابر با
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فرضيه هفتم

تعداد

ميانگين

آماره t

سطح معناداري()sig

 27/063بوده که مقداري مثبت ميباشد بنابر اين با اطمينان  95درصد فرضيه صفر
رد ميشود و ميتوان گفت وقف اموال بيشتر در زمينه نيات مذهبي(اماکن متبرکه و

 ). . .صورت ميگيرد .بنابر اين فرضيه هفتم پژوهش تأييد ميگردد.

خالصه نتايج بهدس��ت آمده از آزمون فرضيهها در جدول  ،10نش��ان داده شده

است.
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جدول  -10خالصه نتايج آزمون فرضيهها

فرضيهها
ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه است.

70

نتيجه
عدم تأييد

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

وقف در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي در کاهش هزينههاي دولت س��هم قابل
توجهي دارد.

عدم تأييد

وق��ف در زمينههاي بهداش��ت و درم��ان در کاهش هزينههاي دولت س��هم قابل
توجهي دارد.

عدم تأييد

سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد.
سهم موقوفات از توليدات صنعتي منطقه آمار معناداري ارائه ميدهد.
وقف در سالهاي اخير رشد مثبتي داشته است.

وقف اموال بيشتر در زمينه نيات مذهبي(اماکن متبرکه و  ). . .صورت ميگيرد.

عدم تأييد
عدم تأييد
تأييد
تأييد

نتيجه گيري

اين مقاله به بررس��ي تأثير وقف بر رش��د اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي در

فاصله سالهاي  84تا  92پرداخته است .در اين پژوهش ،هفت فرضيه مورد بررسي
ق��رار گرفتند .دادههاي حاصل از اين پژوهش در دو س��طح توصيفي و اس��تنباطي
مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند .به منظور توصيف دادههاي مذكور از شاخصهاي
آماري مانند مينيمم ،ماکس��يمم ،ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي

از آزمونهاي آماري کولموگوروف -اسميرنوف ،آزمون تي تک نمونهاي و آزمون
همبستگي پيرسون استفاده شد.

براي اين منظور ابتدا به بررسي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش،

شامل ميزان کل اشتغال منطقه ،ميزان اشتغال در موقوفات ،هزينههاي دولت ،وقف

در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي ،وقف در زمينههاي بهداشت و درمان ،توليدات
کشاورزي کل منطقه ،س��هم موقوفات از توليدات کشاورزي و تعداد موقوفات در

هر سال ،طي سالهاي  84تا  92پرداخته شده است .در ادامه نرمال بودن متغيرها با

استفاده از آزمون کولموگرف -اسميرنف مورد بررسي قرار گرفت.

براي بررس��ي ميزان اشتغال در موقوفات نس��بت به کل اشتغال منطقه از آزمون

تي تک نمونهاي اس��تفاده شده اس��ت .در اين بررسي ابتدا نسبت ميزان اشتغال در
موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه را در هر سال(طي سالهاي  84تا  )92محاسبه
شد و سپس ميانگين اين نسبتها با نسبت  20درصد مورد مقايسه قرار گرفت .با
توجه به نتايج آزمون ،مشاهده شد ميزان اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال

منطقه قابل توجه نيست.

درماني دولت ،نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان دهنده سهم پايين موقوفات در

وقف ميراث جاويدان

سال(طي سالهاي  84تا  )92محاسبه نموده و سپس ميانگين اين نسبتها با نسبت

شماره

در بررسي سهم موقوفات در کاهش هزينههاي فرهنگي -آموزشي و بهداشتي-

کاهش اين هزينهها بود .براي بررس��ي سهم موقوفات از توليدات کشاورزي منطقه
از آزمون تي تک نمونهاي اس��تفاده ش��ده اس��ت .در اين بررسي ابتدا نسبت سهم
موقوفات از توليدات کش��اورزي نسبت به کل توليدات کشاورزي منطقه را در هر

اشتغال در موقوفات نسبت به کل اشتغال منطقه قابل توجه نيست .توليدات صنعتي

صنعتي منطقه ندارد.

در بررسي رابطه بين زمان و ميزان وقف نتايج آزمون پارامتري همبستگي پيرسون

حاکي از رابطه مثبت و مس��تقيم ميباش��د .در ادامه ،نتايج آزمون تي تک  نمونهاي
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 20درصد مورد مقايس��ه قرار گرفت .با توجه به نتايج آزمون ،مش��اهده شد ميزان

بيانگ��ر اين بود که وقف اموال بيش��تر در زمينه ني��ات مذهبي(اماکن متبرکه و )...
صورت ميگيرد .در اين بررس��ي پرس��شنامهاي  20س��ؤالي با طيف  5گزينهاي
ليکرت تدوين گرديد که در آن از پاسخدهنده خواسته شده بود که مشخص کند در

چه زمينهاي حاضر است اموال خويش را وقف نمايد.
در پژوهش انجام شده ،نتايج نشان داد:

71

وقف در س��الهاي اخير رش��د مثبتي داشته اس��ت که يک علت آن را گسترش

فرهنگ وقف در جامعه دانس��ت .همچنين بس��ياري از موقوفات با گذش��ت زمان

شناس��ايي شده و سنددار ش��دهاند .ميزان اش��تغال در موقوفات کم است و همين
72

يکي از داليل پايين بودن بهرهوري در بخشهاي توليدي مانند کش��اورزي و ساير

بخشها ميباشد .توليدات کشاورزي در موقوفات استان بسيار پايين است که بايد
برنامهريزيهايي در اي��ن زمينه صورت گيرد .وقفياتي که در زمينههاي فرهنگي و

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

آموزش��ي و بهداش��ت و درمان صورت ميگيرند تعداد کمي نيس��تند ،ولي بهدليل
محروميت استان ،اين ارقام نسبت به هزينههاي انجام شده از سوي دولت در استان،

بس��يار کم به نظر ميآيد .ولي باز هم با درنظر داش��تن اين موضوع ،داليل بسياري
براي پايين بودن س��هم موقوفات ،در زمينههاي فرهنگي و آموزش��ي و بهداشت و

درمان در کاهش هزينههاي دولت وجود دارد:

 -فرهنگسازي کم در زمينه سوق دادن نيات واقفان به سمت موقوفات فرهنگي

و آموزشي و بهداشت و درمان ميباشد.
 عدم ثبت مجزا و کام َال مشخص اطالعات و آمار و ارقام هزينههاي انجام شده

مربوط به ساخت و نگهداري و تجهيز بسياري از مراکز بهداشتي و آموزشي ساخته

شده توسط خيرين ميباشد.

 -دليل ديگر ميتواند برآورد پايين ارزش اين موقوفات باشد.

 -در بسياري از موارد بهدليل مالحظات امنيتي بسياري از اطالعات و آمار و ارقام

در اختيار ،قرار داده نشد.

با دسترسي به اطالعات کام َ
ال شفاف و مشخص در مورد هزينهها و درآمدهاي

اوقاف به نتايج قابل قبولي خواهيم رسيد .در بسياري از موارد اين امکان وجود دارد

که با رعايت مالحظات امنيتي ،بسياري از شفافسازيها صورت بگيرد تا محققان

بتوانند به نتايج مورد نظرشان برسند.

مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج ساير مطالعات

در اي��ن مطالعه ابتدا به بيان جايگاه وقف در رش��د و توس��عه اقتصادي جامعه

پرداخته شده و سپس با استفاده از آزمونهاي آماري به بررسي نقش و تأثير وقف بر
رشد اقتصادي منطقه خراسان جنوبي پرداخته شده است .در انتها ،با توجه به نتايج

بهدست آمده به ارائه راهحلهايي براي بازدهي بيشتر منابع وقفي و سوق دادن نيات
واقفان به سمت نيازهاي ضروري جامعه پرداخته شده است.

ب��ر اين اس��اس اين پژوهش ،با مطالع��ات داخلي متعددي از جمل��ه :با مطالعه

آن را با شيوههاي ارزيابي اقتصادي و تحليلهاي اقتصادمهندسي بررسي مينمايد،

همسو ميباشد.

همچني��ن اي��ن تحقيق ،با مطالع��ات داخلي ديگري که در آنه��ا نقش و جايگاه

جمعهزاده ،16فالح ،17باقري ،18سولقايي 19و نوراحمدي.20

عمر ،22که به بررس��ي ابعاد س��ازماني و مالي وقف پرداختهاند همس��و ميباشد.
که به نقش اوقاف در کاهش هزينههاي نظام اسالمي و تأثير آن به اقتصاد اشاره شده
است همسو و سازگار ميباشد.
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اين پژوهش ،با مطالعات خارجي مانند :مطالعه کهف منذر 21و محمد عبدالحليم

شماره

وقف در اقتصاد بيان ش��ده است همسو ميباش��د ،از جمله :مطالعه حبيبي ،15امام

وقف ميراث جاويدان

اقبالي 14ک��ه نهاد وقف را بهصورت يک پروژهي اقتصادي درنظرگرفته اس��ت و

پيشنهادات

در بيش��تر موارد قيمت اجاره مغازهها ،زمينها و آبهاي وقفي کمتر از قيمت

رايج اجاره در هر س��ال اس��ت که در اين موارد اين اقالم بايد به قيمت رايج اجاره
داده ش��وند .زيرا بس��ياري از افرادي که موقوفات را اجاره ميکنند وضعيت مالي
خوبي دارند ،و از درآمد حاصل از آنها براي سرمايهگذاري در بخشهاي خدماتي

73

ضروريتر استفاده شود.

اوقاف بايد از حالت اجاره و مستأجري خارج شود تا بتوان از ظرفيت بالقوه آن
بهترين استفاده را برد .مث َ
ال در زمينه کشاورزي به جاي آن که يک فرد مستأجر باشد،

74

اين فرد در هر شهر يا هر روستا مسئول کاشت و برداشت محصوالت باشد و حقوق

ماهيانهاي دريافت کند و در ازاي توليد بهتر و بيش��تر پاداشهايي عالوه بر حقوق
ماهيانه خ��ود دريافت کند ،يا بهصورت درصدي از محص��ول را دريافت کند ،در

بررسي تأثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي

چنين شرايطي با استفاده از روشهاي نوين کشاورزي ميتوان سطح توليد محصول

را ب��ه ميزان قابل مالحظهاي افزاي��ش داد و کليه درآمدها و هزينههايي که صورت

ميگيرد را ثبت کرد و از اين اطالعات براي تصميمگيري در مورد بهرهوري بيشتر

استفاده کرد .و همچنين ميتوان به سمت کاشت محصوالتي مانند زعفران و پسته و
زرشک رفت؛ که بازدهي و باروري آن تقريبَا دو سال يا سه سال بعد از کاشت آغاز
ميش��ود ،ولي از لحاظ کسب درآمد بهترين محصوالت کشاورزي منطقه خراسان
جنوبي هس��تند .در بقيه منابع درآمدي اوقاف هم ميتوان بههمين صورت(با توجه

به نوع منابع) عمل کرد ،تا بهترين بهرهوري بهدست آيد .وقتي به اين صورت عمل
ش��ود ،اين افراد عالوه بر انگيزههاي مالي ،بهخاطر انگيزههاي معنوي هم ،حداکثر

تالش خود را انجام ميدهند.

در م��ورد مناب��ع درآمدي ،هزينهها و درآمدها بايد کام َ
ال مش��خص باش��د تا در

هرموردي مانند يک پروژه اقتصادي عمل ش��ود و کليه جوانب آن بررس��ي شده تا

بهترين روش براي بهرهوري بيشتر انتخاب شود.

اکثر مردم وقف را تنها در کمک به اماکن متبرکه و مراسم مذهبي و مواردي مانند

اين ميدانند ،که بايد با فرهنگسازي و بيان نيازهاي ضروري جامعه ،نيات واقفان

به سمت اين نيازها سوق داده شود.

پي نوشت ها:

 .1کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادي.
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 .13همان ،شماره  ،45ص .34

 .14مقال��ه «وق��ف و الگوي��ي ب��راي ارزياب��ي
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روستايي»
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هدايتي ،مجل��ه وقف ميراث جاويدان،
شماره  ،67پاييز .1388

پيوستگي وقف و تشيع
و تأثيرات اجتماعي -اقتصادي آن
در عصر صفوي
دکتر سيد احمد عقيلي1

سيد مصطفي طباطبايي2

چکيده:

اين مقاله ،به بررسي ارتباط وقف با تشيع ،ارتباط بين گسترش تشيع با گسترش موقوفات
در دوره صفوي پرداخته است .هدف مقاله آن است که نشان دهد چگونه رسميت و گسترش
تشيع توانست بر روند گسترش وقف در ايران تأثير گذارد .همچنين مشخص ميکند که
تقويت و گسترش وقف بر گسترش تشيع در جامعه دوره صفويه جهتدهي ميکرد .توسعه و
تعالي نقش و مفهوم وقف ميتواند بهعنوان عاملي براي تحول اجتماعي و تکامل در اقتصاد
اسالمي و فرهنگ کشور گردد .بهعبارتي ديگر قابليتهاي بنيادي نهفته در اصل وقف
ميتواند موجد و عامل مهمي در رونق و تحول اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي گردد.

کليدواه ها:

تشيع ،وقف ،صفويه ،تأثيرات اجتماعي ،تأثيرات اقتصادي.

مقدمه

بهطور کلي ،نق��ش وقف در حيات

جوامع انساني آنچنان وسيع و گسترده
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است که بايد از آن بهعنوان يک « نظام »
ياد کرد .نظام به اين عنوان که وقف تمام
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ابع��اد و جنبههاي مختل��ف يک جامع ه

انساني را شامل ميشود و کمتر اموري
از جامعه را ميتوان يافت که از پوشش

نظام وقف خارج باشد .تجربه وقف در

تمدن اسالمي نمونه موفق تالش اسالم

براي ايجاد همزيس��تي مس��المتآميز

اجتماعي است که نقش بارز عمراني اين

س��نت و اثرات احباس آن با تأسيس و
حفظ بناهاي مذهبي ،سياسي ،اجتماعي،

آموزش��ي و  ...در ش��كوفايي تم��دن و

فرهنگ اسالمي ظاهر شده است.

آنچه در پدي��ده وقف حائز اهميت

ميباش��د ،آن اس��ت که ب��ا ايجاد يک
بناي وقفي ،موقوف��ات ديگري نيز در
ارتب��اط ب��ا آن احداث ش��ده و در کل

س��بب بهوج��ود آمدن ي��ک مجموعه
وقفي درون شهري و در نتيجه توسعه

و گس��ترش ش��هر ميش��ود .از طرف
ديگ��ر ،ش��رايط و ويژگيهاي س��نت

وقف موجب ميش��ود ت��ا پايداري و
ماندگاري اين آثار ،با وجود خودکفايي

و درآمدزاي��ي مجموعه ،در مدت زمان

طوالني تضمين شود.

با ورود اس�لام به ايران ،وقف بيش

از پيش م��ورد توجه ق��رار گرفت که

ريش��ههاي آن را ميت��وان در زندگي
پيامبر اکرم 9و مسلمانان صدر اسالم

جس��توجو کرد .رسول خدا 9نظام

وقف را در شهر مدينه برقرار ساخت.
پ��س از اين واقعه ،به پيروي از س��نتي
که از رس��ول اکرم 9باقي مانده بود،
وقف نقش بسزايي در عمران و آباداني

ش��هرهاي اس�لاميايفا کرد .3حضرت

علي 7نيز با عمران و آباداني اراضي
باير و حفر چاه و ايجاد نخلستان ،تمامي

ثم��رات و منافع اي��ن اراضي را تحت
عنوان وق��ف در جهت اس��تفاده افراد
مس��تمند قرار ميدادند و اين روش و
سيره پسنديده از طرف ائمه اطهار،:
علم��ا ،صالحين و افراد خير و نيکوکار

تداوم يافت.

چ��ون ب��ه اي��ران پ��س از اس�لام

مينگري��م ،اگرچ��ه تا چندين س��ده

نش��انهاي آش��کار و پاي��دار از وقف

ش��اهد رس��ميت يافتن آيين تش��يع و

نوشتههاي سدههاي چهارم و پنجم از

هس��تيم .از اين روي اين سؤال مطرح

ب��ر ج��ا نمانده ،ول��ي نش��انههايي در

بخشندگيهاي بزرگوارانه ديده ميشود
که نشان ميدهد مسجدها ،زيارتگاهها،

خانقاهها ،مدرسهها و  ...از محل درآمد
اوقاف س��اخته ميش��ده و به کار خود

ادامه ميدادهاند.4

و بهوي��ژه از موقوف��ات تيم��وري در
خراسان بزرگ ميتوان نام برد .5توجه

به ام��ر وقف در دورهه��اي بعدي نيز
در دوره صفوي ،با به رسميت شناختن
وقف رونق فراواني يافت و بسياري از

امالک ،وقف بقاع متبرکه شيعه گرديد.6
بنا بر شواهد و قراين تاريخي ،دوره

صفوي��ان از دورههايي اس��ت که نهاد
وقف در آن گس��ترش بس��يار يافت و

اين گس��ترش ،خود بر ساير جنبههاي
اجتماعي و اقتصادي تأثيري مس��تقيم
يا غيرمس��تقيم گذاش��ت .در اين عصر

آن است که گسترش موقوفات خاص
شيعه ،بر روند گسترش تشيع در ايران

تأثير داشته است.

اين پژوهش بر مبن��اي يک مطالعه

روش ،ات��کا به اس��تنادات کتابخانهاي

تاريخ��ي ب��ه روش توصيفي -تحليلي
انج��ام گرفته و اس��اس تحقيق در اين

و تحلي��ل دادههاي تاريخي ميباش��د
که نش��ان ميدهد ،در نظام وقف تفکر
نظاممندي براي حفظ و اشاعه مذهب
شيعه وجود داشته است.

سياست ش�اهان صفويه در تثبيت
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همچنان ادامه داشته است ،بهطوري که

در ايران چه تأثيري داش��ته است؟ و به

وقف ميراث جاويدان

تيمور نيز به مسأل ه وقف توجه ميشد

ميشود که نهاد وقف بر گسترش تشيع

شماره

در ادوار ديگر تاريخ ايران مانند دوره

سپس گس��ترش و رواج چشمگير آن

پيوند تشيع و وقف

پس از اينکه شاه اسماعيل ،تشيع را

مذهب رسمي کشور اعالم کرد ،طبيعي

بود که ميبايست کوششي براي اشاعه
آن صورت گيرد و البته اين کار به انحاي

79

مختلف انجام شد و در نهايت اکثريت

در س��ايه همين آرامش بود که فرصتي

از اموري که موجب گس��ترش تش��يع

براي اش��اعه آيين تشيع که خود تقويتي

جمعيت ايران به تشيع گرويدند .يکي

80

شد ،وقفياتي بود که جنبههاي تبليغاتي

براي اين آيين داش��ت .يعني موقوفاتي
که ب��راي انجام مراس��م مذهبي ،تعليم
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و تربي��ت داعيهداران مذهب و س��اير
مؤسس��ات مذهبي ،وقف شده بودند.
ش��اه اس��ماعيل که بنيانگذار سلس��له

صفويه بود ،موقوفات متعددي را وقف

نموده اس��ت .7موقعيت شاهان صفوي
به عنوان مرش��د اكمل وظايف خاص
مذهبي را براي آن��ان ايجاد ميكرد .با

گس��ترش وقف س��ازمانها و اداراتي
براي امور موقوفات ايجاد شد.8

ثبات طوالني مدت حکومت صفوي،

براي امور فرهنگي و از جمله وقف اموال
عظي��م از دول��ت صفوي ب��ود ،حاصل
آمد .اي��ن مدعا با نگاهي به وقفنامهها و

تاري��خ تراکم موقوفات به آس��اني ثابت

ميش��ود .از لحاظ زماني هرچه از دوره
اوليه صفوي؛ که زمان کشورگشاييها و
معارضه با همسايگان خارجي و ياغيان

داخلي اس��ت ،فاصله ميگيريم بر تعداد

موقوف��ات افزوده ميش��ود و درنهايت
تراکم عمده وقف را در سالهاي پس از

 1000ه��ـ .ق که دوران تحکيم و تثبيت
است ،شاهد هستيم.

موقوف��ات ب��ا کارکرده��اي تواناي

فرهنگ��ي -مذهب��ي خ��ود يک��ي از

زمينهاي مناسب براي توسعه و گسترش

کارس��ازترين راههاي نف��وذ فرهنگي

شرايط مس��اعد اجتماعي -فرهنگي در

س��اختند .اگر به تنوع موقوفات توجه

گسترش وقف محال بهنظر ميرسيد .در

اث��ري از وق��ف را ش��اهد هس��تيم.

وقف بهوجود آورد .اين امنيت سياسي،

جامعه ايج��اد کرد که ب��دون آن تصور
س��ايه امنيت و آسايش اين دوره بود که
اقتصاد رونق گرفت ،تجارت فعال شد و

هنر و معماري شکوفا گشت و درنهايت

مذه��ب تش��يع را در جامع��ه فراه��م
کنيم تقريبا در همه جنبههاي گوناگون
مساجد ،مدارس ،حمامها ،آب انبارها،

کاروانسراها ،ش��فاخانهها ،سقاخانهها،

م��زارات ،دارااليتامها ،نوانخانهها ،همه

و هم��ه جنبههايي از وق��ف را در اين

اول( 1035-996ه��ـ .ق) آغ��از ش��د،

بيشترين موقوفات در جهت تبليغات

براي چهارده معصوم :هس��تيم .اين

دوره نشان ميدهد.

ش��اهد موقوفات عظيم و بيمانند وي

مذهبي ق��رار داش��ت .در وهل��ه اول

موقوفات ميتوانست براي پادشاهي که

بيشترين موقوفات را به خود اختصاص

مقبوليت و مشروعيت به ارمغان آورد.

وقف بر مزار امامان :و امامزادگان،

داده ب��ود .بهطوري که ميزان موقوفات

مصرفي ديگر نبود .کثرت موارد وقف

ب��راي حرم امام��ان و امامزادگان، :
گوياي ارج نهادن جامعه به مظاهر آيين

تشيع است .البته مطمئنا اين موارد وقف
مذه��ب داده بودند ،انج��ام نپذيرفت،
در رأس آنان شخص شاه قرار داشت،

انجام گرفت .اين نوع موقوفه به مرور
نوعي ارزش در جامعه شد و در جهت

همين ارزشها ،و همراه با سياستهاي

مذهبي حکومت به پيش ميرفت.

نکته جال��ب توجه ،دوره زماني اين

موقوفات است .در دوره دوم حکومت
صفويان ک��ه با حکومت ش��اه عباس

ش��اه عباس اول توجه و تمركز جدي

ب��ا رونق اقتصادي و امنيتي که در دوره

شاه عباس اول بهوجود آمده بود زمينه
را براي رشد چشمگير وقف مهيا کرد.

به انجام و اجراي مناسك زيارتي ائمه
اطهار :از خود نشان ميداد .اسكندر

بيگ منش��ي مينويس��د ... « :از زماني
كه گنبد امام رض��ا 7را زيارت نمود

 ...به ش��كرانه اين عطيه ايزدي پيشاني
مسكنت به خاك نياز سوده  ....در آنجا
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بلکه از س��وي دولتمردان و بزرگان که

تا از آن پي��روي کنند .همه اينها همراه
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در ابتدا از س��وي مردمي که تازه تغيير

سرمشقي براي ساير بزرگان دربار بود
وقف ميراث جاويدان

ارزش موقوفه قابل قياس با حوزههاي

همچنين ن��وع مص��ارف موقوفات او

شماره

در اين حوزه نه از نظر تعداد و نه از نظر

حتي انگشتري دس��تش نيز وقف بود،

ب��ا جهان جهان اخ�لاص و عالم عالم
نيازمندي برهنه پاي و گش��اده پيشاني

طي مسافت فرمود.9 »...

شاه عباس كه به امور مذهبي توجه

خاص داش��ت و آباداني اماكن مقدسه

81

اهل تشيع مورد نظر وي بود ،خود نيز

زمان جانش��ينان او شاهد رشد فزاينده

م��يداد و از هر فرصتي براي اثبات آن

ثبات و آرامشي که وي ايجاد کرده بود،

ارادت خاص به ائمه هدي :نش��ان

82

بهره ميگرفت .در عالم آراي عباس��ي،
اس��كندر بيگ منش��ي بيان ميدارد كه
در بيست و يكمين سال حكومت وي

پيوستگي وقف و تشيع و تأثيرات اجتماعي -اقتصادي آن در عصر صفوي

(سال  1015هـ .ق) ،شاه عباس تصميم

ميگي��رد اموال خ��ود را ب��ر چهارده
معصوم :وقف نمايد« .در اين سال
رأي صوابنماي اش��رف اعل��ي كه ،...
جميع امالك و رقبات مكتسب خاصه
خود را كه در زم��ان دولت روزافزون
در حيطه تملك و تصرف ش��رعي آن

حضرت قرار گرفته بود و قيمت عادله
آنها زياده از يكصد هزار تومان ش��اهي
عراق��ي و حاص��ل آنها بع��د از وضع

موونات زراعت به تسعير وسط قريب

به هفت هزار تومان ميشد ،به خانات
عاليه و قيصريه و چهار بازار دور ميدان
نق��ش جهان اصفهان و حمامات كه در

آن بلده جنت نشان ترتيب يافته ،وقف
حض��رات عاليات مقدس��ات چهارده

معصوم :فرمود».10

با فراهم آمدن اين بستر مناسب ،در

وقف هس��تيم .در اين دوره در س��ايه
فرصتي حاصل آمد تا بيش��تر به مسائل

فرهنگي -مذهبي پرداخته شود .مدارس
علميه بزرگي که هريک ش��اهکار هنر
و معماري زمان خ��ود بود ،در ايران و

بهويژه در اصفهان(پايتخت صفويه) از
راه وقف ايجاد شد.

نق�ش تش�يع در گس�ترش و

جهت دهي به موقوفات

وقف بر مساجد و مدارس و وقف بر

امور عامالمنفعه مانند ساختن کاروانسرا،
پل ،حفر قنات و نيز وقف بر دستگيري
از فقرا در ميان تمام ملل مسلمان رواج

داش��ت .اما وقف بر امامزادهها ،وقف

بر مراس��م تعزيهداري و روضهخواني
اميرالمؤمني��ن و سيدالش��هدا و س��اير

ائمه :مطمئنا در بين تمام مسلمانان
معمول نبود و فقط شيعيان مبادرت به

انجام چني��ن موقوفاتي کردهاند و البته

آنهم در شرايطي که اوضاع اجتماعي
ممنوعيت��ي براي انجام آن قائل نش��ده

باش��د .به بياني ديگ��ر در زماني چنين

وقف باطل است».11

سياسي و اجتماعي کامال مساعد باشد.

قرنهاي قب��ل تداوم داش��ت به مرور

موقوفاتي ش��کل ميگرفت که شرايط

در اين دوره وق��ف خانقاهي که از

رس��ميت يافتن آيين تشيع در ايران

کمرنگتر ش��د و بهطورکل��ي جايگاه

موقوف��ات را جهت ده��د .در واقع در

حال آنک��ه در دورههايي ،از جمله در

عصر صفويه در اندک مدتي توانس��ت

اي��ن دوره موقوفاتي ک��ه اختصاص به

دوره تيم��وري ،خانقاهها از معتبرترين

پ��س از آنک��ه صفويان از تش��يع

البته برخي خانقاهها مانند خانقاه شيخ

سوق يافتند برخي اماکن وقفي موجود

ظاهر -از اين قاعده مس��تثني گش��تند

وقف ميراث جاويدان

و کارآمدتري��ن مکانهاي وقفي بودند.

اعتبار پيش��ين خود باق��ي ماندند .البته

شماره

مذهب شيعه داشت رشد فراواني کرد.

خانقاه در جامعه آن روز متزلزل گشت.

متصوفانه به س��وي تش��يع متشرعانه

در نظ��ام تصوف م��ورد بيمهري قرار

گرف��ت و حتي علماي اين دوره وقف
جمله مواردي که بر متصوفه وقف بود
رس��اله نظماللئالي معروف به سؤال و
جواب در اين باره پرسش ميشود که:
«ه��رگاه مص��رف وق��ف را ام��ر

نامشروعي قرار دهند ،مثل آنکه ملکي

را وقف کرده باش��ند که حاصل آن را

صرف غنا و چرخ زدن که از بدعتهاي
بعضي صوفيان است نمايند ،چه حکم

دارد؟ جواب :مش��هور آن است که آن

برخي از علماي سختگير حتي ايراداتي

بر آنان ني��ز وارد ميکردند ،درصورتي
ک��ه عدهاي ديگرنه تنه��ا آنان را از اين

اي��رادات مبرا ميدانس��تند بلکه آنان را

بهعنوان کساني که مروج و مدافع تشيع
بودهاند ميستودند.
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مذموم دانسته شد .از عالمه مجلسي در

و تا آخ��ر روزگار صفويان کماکان بر
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بر اين نوع موارد را جايز ندانستهاند از

صفيالدي��ن اردبيل��ي -دس��ت کم در

نق�ش م�ردم در جهت ده�ي و

گسترش وقف و موقوفات

از جمله رويكرده��اي مردم جهت

حفظ و رونق موقوفات ،وقف اموال و

83

امالك خويش جهت تعمير ،روشنايي،

بين مردم از رونق بيش��تري برخوردار

مراسم عزاداري است .پيوند ميان سنت

دوره براي اماك��ن متبركه امامان :و

چراغ ،شمع ،فرش ،حصير و برپاداري

84

حس��نه وقف و م��ردم از ق��رون اوليه

اسالمي وجود داشته و مردم اوال براي

حفظ و رونق وقف و دوما براي حفظ

پيوستگي وقف و تشيع و تأثيرات اجتماعي -اقتصادي آن در عصر صفوي

اموال خويش از گزن��د حكومتهاي
جب��ار و عوامل آنها به اين كار مبادرت

ميورزيدند .گويي وقف اموال بر اين
بق��اع ،قداس��ت و حرم��ت خاصي را

براي اين ام�لاك بهوجود ميآورد كه
حتي بياعتق��ادان را نيز وادار به نوعي

تمكي��ن مينمود و مانع دس��تدرازي
آنان مي  شد.

بنابر اين بسياري از واقفان براي حفظ

ام�لاك و اراضي و اموال خود از گزند

تهاي محلي و حكام جور و نيز
حكوم 
مردم و حتي وراث زيادهخواه ،روي به

وق��ف اموال خ��ود ميآوردهاند و اين
باعث ش��ده كه اطمينان خاطري براي

حفظ اي��ن امالك براي آن��ان بهوجود
آيد.12

با رس��ميت يافتن مذهب ش��يعه در

دوره صفويه ،س��نت حس��نه وقف در

گرديد و بس��ياري از موقوفات در اين

تحت تأثير آنها به س��مت بقاع متبركه
امام��زادگان :اختص��اص ياف��ت.

س��اختمان اكثر امامزادههاي موجود در
دوران صفويه ساخته شده است.

تأثي�رات اجتماع�ي و اقتصادي

وقف در جامعه

وقف در گذش��ته تأثير بس��زايي در

توس��عه اماكن ش��هري و رونق بازار و
تجارت در ش��هر داشته است .از طرف
ديگر قرار گرفتن بسياري از اين اماكن
در كنار موقوفات مهمي مانند امامزادهها

خود باعث اعتباربخش��ي به اين اماكن

اس��ت .وج��ود موقوفات تج��اري و

مس��كوني در جوار امامزاده باعث شده
آن امامزاده با قس��متهاي ديگر كالبد

ش��هري از قبيل بازار ،مس��جد ،اماكن
مس��كوني و تكايا ارتباط برقرار نمايد.

وقف بر امامزاده ،باعث حضور واقفان
و متولي��ان وقف در محل براي نظارت
بر مصارف موقوفه در ايام خاص شده

و اين خود باعث رونق امامزاده گرديده
است.

در هرص��ورت «وق��ف در اماك��ن

مذهب��ي باع��ث تقوي��ت فعاليتهاي
ديني ش��ده ،و از طرف��ي عملكردها و

س��اختارهاي موجود در ديگر نواحي

ش��هري خود تحت تأثي��ر وقف بوده

اي��ن اماكن مقدس��ه واقعاند ،فضاهاي

اط��راف را تحت تأثير ق��رار ميدهند.

در هرصورت وق��ف بهعنوان يكي از
نهادها و رسوم ،تأثير مهمي بر شهرهاي

حمايت از اماكن مذهبي و عملكردهاي
اي��ن تأثي��ر اجتماع��ي بهخصوص

در رفتار مردمي ك��ه در جوار امامزاده
سكونت دارند ،بيشتر مشهود است .آنان
احس��اس رقابت و نزديكي بيشتري با

آن مكان مذهبي دارند و معموال تالش

دارند ك��ه از هرنوع مانع و نقصاني كه
باعث خدش��ه امامزاده ميشود دوري

گزينن��د .برخي مواقع اي��ن مردم براي

مذهبي م��ردم در اين بقاع ،دفن اموات
و درگذشتگان است .قبال اشاره شد كه
در گذشته معموال علما ،دانشمندان ،امرا
و حكام را در صحنه��اي امامزادگان

دفن ميكردند .اكنون اين رسم به بيشتر

قابل توجهي به خريد قبر و دفن اموات

مردم سرايت كرده و مردمي كه عاليق
مذهبي دارند در ش��هرها و روس��تاها
حاضر ميش��وند كه با پرداخت مبالغ
اقدام نمايند كه اين عمل منبع درآمدي

براي امامزادگان محس��وب ميش��ود.
اين رفت��ار اجتماعي برگرفته از روحيه
معن��وي مردم اس��ت كه ب��ه نوعي به

شفاعت و دستگيري اولياي الهي اعتقاد

دارند.
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آنها و ديگر امكانات بوده است».13

ش��كل ديگر بروز رفتار اجتماعي و
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اس�لامي داشته و اين خود عاملي براي

ميپردازند.

وقف ميراث جاويدان

موقوفه كه در مناطق اطراف و در حوزه

نهايت واگذاري امالك و اراضي خود

شماره

و حت��ي مقادي��ري از ام��وال و امالك

گس��ترش فضاي بقاع به وق��ف يا در

انگلب��رت کمپفر س��ياح آلماني که

در س��ال  1683م در زمان شاه سليمان

صف��وي ب��ه ايران س��فر کرده اس��ت،
مشاهدات خود را اينگونه بيان ميکند:

« ...ائمه سراس��ر عمر خود را در زجر

85

گذراندهان��د و اغلب آنه��ا قرباني اين

دوازده امام ايرانيان ميباشد و در مشهد

نيز که اغلب به ايران گريختند به همين

کاتف از بازرگانان روس��ي اس��ت

نامرديها شدند .سرنوشت اعقاب آنها

86

منوال بوده است .هر چند اين مملکت
قرنها به دس��ت اهل تسنن اداره شده

است ،باز قوم ايراني از قبور امامزادهها
پيوستگي وقف و تشيع و تأثيرات اجتماعي -اقتصادي آن در عصر صفوي

ک��ه در دوران صفويه ب��ه بهترين وجه
تجديد ساختمان و تزيين شده ،مراقبت

کرده اس��ت .اين امامزادهه��ا از طريق
وق��ف م��زارع ،ده��ات و گرمابهها از
عوايد بس��ياري بهرهمند ميشدند ،اين

عواي��د خرج نگاهداري س��اختمانها،

تهي��ه روغ��ن چراغها ،تأمي��ن معاش
متوليان و قاريان ميشده است».14

مدفون است ،القا کرد».15

که در سده ش��انزدهم ميالدي به ايران
سفر کرد و سفرنامهاي کمحجم مربوط
ب��ه اواخ��ر دوران صفوي��ه از خود بر
جاي گذاشته اس��ت .وي درباره بقعه

شيخ صفي نوش��ته است« :کشندگان و

راهزن��ان و بدهکاران و ي��ا آنان که از
مهلکهاي ميجستند و همچنين بردگان
فراري چ��ون به اينجا روي آورند و بر

زنجيرها بوسه زنند و در بقعه بپناهند،
از کسي حراسي ندارند و حتي شاه هم

آنها را مجازات نميکند .آنها به حساب

ديگر سياح اروپايي سانسون که در

هزينههاي آرام��گاه مانند صومعههاي

کرده است ،مينويسد« :مشهد زيارتگاه

از نقل جمالت س��فرنامه نويس��ان

عهد شاه سليمان صفوي از ايران ديدار
ايرانيان است و شهر بسيار غني ميباشد.

شاه عباس چون نميخواست رعايايش
پول خ��ود را از مملکت خارج کنند و
در قلمرو حکومت عثماني خرج نمايند
و ميخواس��ت آنها را از رفتن به مکه
منصرف گرداند ،به رعايايش عش��ق و

ارادت ب��ه امام رض��ا 7را که يکي از

روسي غذا ميخورند».16

صفوي��ه در ف��وق چند نکت��ه ميتوان
اس��تنباط کرد :گسترش س��نت وقف

در دوره صفويه باعث ش��د موقوفات
زيادي در گوشه و كنار شهرهاي ايران

براي اماکن مق��دس پديد آيد .بهويژه،

وقف بر امامزادگان از چند نظر اهميت
دارد .اول اينك��ه وقف ب��ر امامزاده يا

هر م��كان مقدس ديگري ،س��ندي بر

هوي��ت و اصالت آن مح��ل يا امامزاده
اس��ت كه گذشت زمان نميتواند غبار

فراموش��ي بر روي آن بپوش��اند .دوم
آنكه با داش��تن موقوفات ،امامزاده در

تأمين هزينههاي خويش (بهخصوص
در گذشته) در نميمانده و هم از جهت

در زمين��ه وقف بر امام��زادگان :نيز

اين مطل��ب را بايد تذكر داد كه قبل از
حكومت صفوي نيز وقف در اين زمينه

ب��وده ولي با توجه به اينكه قبل از اين
مواجه شده و از س��ويي بيشتر حكام،
ترويج فرهن��گ وقف ب��ر امامزادگان
وجود داش��ته و وقف مختص مساجد

و ديگر امور خيريه بوده است و تعداد
موقوفات پيش��ين در اين زمينه بس��يار

معدود است .در دوره صفويه و پس از

آن است كه حكام و مردم بر اين سنت
پافشاري ميكنند و آن را با قوت هرچه

بيشتر انجام ميدهند.

تط��اول روزگار بر اي��ن موقوفات نيز
مستولي شده و بس��ياري از موقوفات

ـ بهخصوص موقوفاتي كه قديميترند ـ

دس��تخوش تغيير و دگرگوني گرديده
و در برخ��ي از م��وارد ب��ه كلي محو

پايي از آنها سراغ گرفت .اين نكته علل

گرديدهاند و اكنون تنها ميتوان اشاراتي
از آنها در برخي از آثار قديمي يافت يا

نهايتا در اس��ناد و موقوفات اوقاف رد

و عوامل متعددي دارد كه در هر زمان،
شرايط سياسي و اجتماعي باعث تغيير

رويه مردم گرديده اس��ت .در اينجا به

برخي از عوامل اشاره ميكنيم:

 -شاهان صفوي و در كنار آنان امرا

و وزرايي كه از برخي از آنها نام برديم،
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اهل سنت بودهاند ،امكان كمتري براي

همچنان كه قبال اش��اره شد ،دست
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دوره ايران ب��ا هجوم مغوالن و تاتارها

حاضر

وقف ميراث جاويدان

به جاي ديگري وابسته نميشده است.

امامزادگان در دوره صفويه تا عصر

شماره

عمراني و هم از جهت برگزاري مراسم

برخي از موانع عمل به موقوفات

ب��ا اين ك��ه توجهي به اماكن مقدس��ه
داشتند ،اما در كنار آن افرادي در دربار

اينان به بيعدالتي ،ظلم و ستم به مردم

ميپرداختن��د و حتي اين بيعدالتي به
برخ��ي از اعمال مذهب��ي مانند وقف
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س��رايت مينموده و آنان ب��ا پرداختن

فساد ،تملق ،چاپلوسي و  ...سراسر آن

ام�لاك قراء و روس��تاها ميش��دند و

سست ايماني و كاهلي در اجراي دين

هزين��هاي اندك ،صاحب بس��ياري از
88

آنها را براي پاك ش��دن اموالشان خرج

امام��زاده ميكردن��د ك��ه ضربالمثل

معروف «روغن ريخته را خرج امامزاده
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كردن» اينجا مصداق پي��دا ميكند .در

برخي از منابع رفتار مالباشيهاي دوره
صف��وي در پيش��كشكردن برخي از
روستاها به وزرا و امرا آمده است .اينها

ب��ه خاطر نفوذ در مي��ان مالكان به اين
كار اق��دام كردهاند و وقتي مردم چنين

چيزي را ش��اهد بودهاند ،به مرور زمان
از اين اقدامات س��ر ميتافتند و رفتار

ديگ��ري را پيش ميگرفتن��د .البته اين
قاعده نبوده اما يكي از داليلي است كه

در پي مطالعات در وقفنامهها و اسناد به

آن رسيدهايم.

حكومت را فرا ميگرفت ،مردم نيز به
كشانده شده بودند».17

 -ع��دم ثب��ات سياس��ي از جمل��ه

علل مس��كوت ماندن عم��ل وقف در

حكومتهاي ايران بوده است .معموال
ش��اهان داخل يك سلس��له هم ،با هم

اختالفات زيادي داشتند و بهخصوص

سلسلهاي كه تغيير مييافت ،چون نظام
اداري خاصي حاكم نبود ،عمل به وقف

متوقف ميشد.

 -پديد آمدن وقفنامه و واقفي ديگر

كه هم��ان ام�لاك را وقف ب��ر همان
مصارف يا مصارف ديگري ميكرد ،از

داليل متوقف شدن و از بين رفتن عمل

به وقف شده است.

 -سستي و بيكفايتي برخي از شاهان

طبق قاعده «الناس علي دين ملوكهم»

و وزرا بهخص��وص در دوره قاجاريه،

تحكيم پايههاي دين��ي و مذهبي خود

موقوف��ات بهطور عام و موقوفات بقاع

ت��ا زماني كه حكوم��ت صفوي در پي
بود و امرا و س�لاطين آن به اين گونه
اعمال احترام ميگذاشتند ،مردم نيز اين

كار را انج��ام ميدادن��د و از زماني كه

از عوامل از دس��ت رفتن بس��ياري از

بهطور خاص گرديده است.

 -دستدرازي كشاورزان و مالكان

پيش��ين كه با ادعاي حق ريشه داشتن

در م��زارع و امالك باعث از بين رفتن

نميرس��د بلكه اين امامزادهها هستند

 -بيكفايتي و بياعتقادي بسياري از

دفن اموات در محوطه به كمك برخي

بهدرس��تي عمل به وقف انجام ش��ود،

انقالب شکوهمند اسالمي تالشهاي

بسياري از موقوفات شدند.

متوليان كه نميتوانسته يا نميخواستند
از عوام��ل ديگر از بين رفتن موقوفات
شد .به تعبير ديگر همچنان كه در مورد

امامزاده ميگوييم حرم��ت امامزاده را
مورد موقوفات هم مصداق پيدا ميكند.
 -قان��ون اصالحات ارضي در رژيم

منحوس پهلوي ،از عوامل مهم از دست

به جنبههاي ش��رعي مسأله ،خسارات
كش��ور وارد كرد كه موقوفات بقاع از
اين قانون مستثني نبودند.

همه اين عوامل و عوامل ديگري كه

در اين نوش��ته نيامده ،دست به دست

هم داده تا يكي از س��نتهاي اسالمي
كه وقف بر اماكن و بقاع بوده ،با مشكل

مواجه ش��ود و در برخي موارد نه تنها
از درآمد موقوفات چيزي به امامزادهها

خود جاي بسي اميدواري دارد.
نتيجه گيري

در ابت��داي دوره صف��وي ،اش��اعه

مذهب تش��يع بيش��تر با اعمال زور و

خشونت انجام ميپذيرفت ،اما پس از
مدتي وظيفه اش��اعه اين آيين به جاي

ارباب شمشير به اهل علم واگذار شد.

م��دارس علميه فعال ش��دند و نهاد

آموزش��ي ديني با بهرهمندي از درآمد
کالن موقوفات ،هدايت معنوي جامعه
را برعهده گرفت و روز به روز بر اعتبار
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جبرانناپذي��ري را به اكث��ر موقوفات

عمل به وقف صورت گرفته اس��ت كه
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اين قانون با نقايص زياد و بدون توجه

زي��ادي در جهت شناس��ايي ،احياء و

شماره

رفتن موقوفات در دورههاي اخير شد.

از اين موقوف��ات آمدهاند .البته پس از

وقف ميراث جاويدان

متول��ي آن حفظ ميكن��د ،اين نكته در

كه با ن��ذورات مردم و درآمد ضريح و

و درنتيجه نفوذ اين مدارس در جامعه

افزوده شد .همچنين آيين تشيع بهعنوان
عامل��ي مه��م در سياس��ت حکومتي،

توانست موقوفات را به سوي دغدغهها
و نيازهاي خود سوق دهد.
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نهاد وقف ،سياس��ت شاهان صفوي

را تقوي��ت کرد و ب��ر آن مهر تأييد زد

و ش��اهان و دولتم��ردان صف��وي نيز
90

نهاد وقف را اس��تحکام بخشيدند و به

آن عظمت دادن��د .در واقع نهاد وقف
ج��زء جداييناپذير سياس��ت مذهبي
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اي��ن خاندان بهش��مار آمد .سياس��تي

ک��ه دگرگونيهاي فرهنگ��ي -مذهبي
بسياري را براي جامعه به ارمغان آورد.

تأثيرات فرهنگي -مذهبي نهاد وقف در

دوره صفوي به حدي عميق و اس��توار
بود که هنوز پس از چند قرن آثار آن به
روشني هويداست.

وق��ف بر امام��زادگان :عالوه بر

تقويت باورهاي ديني و عاليق مذهبي
داراي كارك��رد اجتماع��ي و اقتصادي

است .اين وقفها كه از زمان سالطين

صفويه رونق بيش��تري گرفتند ،باعث
حمايت از بقاع و اماكن متبركه ش��دند

و فض��اي اطراف حرم اي��ن امامزادهها

نيز تحت تأثير اين عامل به ش��كوفايي
و رش��د اجتماعي و اقتصادي رس��يد

ك��ه نم��ود آن را در بازاره��ا و رون��ق

تجارت و كسب و كار و توسعه فضاي

گردش��گري بايد ديد .م��ردم هم بنا بر
س��نت موجود ،به وقف اموال و امالك

خود بر امامزادهها پرداختند.

پي نوشت ها:

 .1استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان
و بلوچستان.

 .2دانش��جوي دکت��ري تاريخ اس�لام دانش��گاه
اصفهان.

 .3مدينه اسالم ،ص .82

 .4فصلنام��ه وقف ميراث جاويدان ،س��ال دهم،
شماره  ،40-39صص .108-97

 .14سفرنامه کمپفر ،ص .124

 .15سفرنامه سانسون(وضع کشور شاهنشاهي
اي��ران در زمان ش��اه س��ليمان صفوي) ،ص
.201

 .16سفرنامه کاتف ،ص .49

 .17علما و مشروعيت دولت صفوي ،ص .228

 .5معماري ايران در دوره ايلخانان ،ص .54

 .6فصلنام��ه مطالع��ات ش��هر ايراني اس�لامي،
 .7هانري كربن فيلس��وف فرانس��وي ،همواره
تالش مي نمايد جنبه عرفاني و تصوف منشانه

ش��يعه را ب��ر ديگر جنبه ه��ا برت��ري نهد و

به همي��ن خاطر پيوند ميان تش��يع و تصوف

را در بسياري از آثار خود بيان كرده است.

به اين ك��ه سلس��له صفويه(حداق��ل در آن
زمان) الگوي مناسبي براي رفتار اجتماعي و

تأثير پذيرفته باشد.

 .8فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره  ،25ص
.223

 .9تاريخ عالم آراي عباسي ،ج ،2ص .911
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سياسي نداشته اس��ت ،از رويكردهاي ديگر
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نمي ت��وان منكر اين مطلب ش��د كه با توجه

شماره

صرف نظر از صحت و س��قم ديدگاه ايشان

وقف ميراث جاويدان

شماره  ،1ص .35

 .10همان ،ص .760

 .11مجموع��ه مقاالت همايش فاضل س��راب و
اصفهان عصر وي ،ص .37

 .12سياس��ت و اقتصاد عصر صفوي ،صص -73
.76

 .13فصلنام��ه تحقيقات جغرافيايي ،ش��ماره ،60
ص .29
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1.1تاري��خ عالم آراي عباس��ي ،اس��كندر
بيگ تركمان منش��ي ،تصحيح :محمد
اسماعيل رضواني ،تهران ،دنياي كتاب،
.1377
2.2س��فرنامه سانس��ون(وضع کش��ور
شاهنشاهي ايران در زمان شاه سليمان
صف��وي) ،سانس��ون ،ترجم��ه :تق��ي
تفضلي ،تهران.1346 ،
3.3س��فرنامه  کاتف ،فدت آفاناس کاتف،
ترجمه :محم��د ص��ادق همايونفرد،
بيجا ،کتابخانه  ملي ايران.1356 ،
4.4س��فرنامه  کمپف��ر ،انگلب��رت کمپفر،
ترجمه :کي��کاووس جهانداري ،تهران،
خوارزمي.1363 ،
5.5سياست و اقتصاد عصر صفوي ،محمد
ابراهيم باستاني پاريزي ،تهران.1362 ،
6.6علما و مشروعيت دولت صفوي ،سيد
محمد علي حسينيزاده ،انجمن معارف
اسالمي ايران.1379 ،
7.7مدين��ه اس�لامي ،محم��د عبدالس��تار
عثماني ،ترجم��ه :علي چراغي ،تهران،
انتشارات اميرکبير.1376 ،
8.8معماري ايران در دوره ايلخانان ،دونالد
ويلب��ر ،ترجم��ه :عبداهلل فري��ار ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب ،تهران.1364 ،

مقاله

1.1پژوهش��ي در موقوفات عصر صفوي،
مريم ميراحمدي ،مشهد ،آستان قدس
رضوي ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي،
شماره  ،25تابستان .1371
2.2تأثير نهاد وقف در نظام آموزشي دوره
صف��وي ،مجموع��ه مق��االت همايش
فاضل س��راب و اصفه��ان عصر وي،
نزه��ت احم��دي ،دانش��گاه اصفهان،
اصفهان.1382 ،
3.3تحليل فضايي كالب��دي بازار اصفهان،
س��يروس ش��فقي ،فصلنامه تحقيقات
جغرافيايي ،شماره  ،60بهار .1380
4.4نقش تاريخي وقف در شکلگيري شهر
اسالمي ،حس��ين کالنتري خليل آباد،
سيد احمد صالحي و قهرمان رستمي،
فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسالمي،
سال اول ،شماره  ،1پاييز .1389
5.5نق��ش وقف در ايجاد بناهاي مذهبي و
ميراثه��اي هنري و معم��اري جهان،
محمد تقي س��الک بيرجندي ،فصلنامه
وق��ف مي��راث جاويدان ،س��ال دهم،
شماره  ،40-39پاييز و زمستان .1381

جايگاه خوراک
در باور ديني مردم ايران
(با تأکيد بر نذر و وقف)
معصومه يداهلل پور1

چکيده:

از رسوم بسيار زيباي ايرانيان ،نذر خوراک در مناسبات مذهبي است .اين گونه نذرها اغلب
در اماکن مذهبي به همراه آداب آن ادا ميشود .قدمت تاريخي و مذهبي شهرهاي ايران سبب
شده تا آيينهاي خاصي شکل گيرد و ايرانيان در باورهاي خود به اطعام اهميت دهند .يکي از
صورتهاي نذر ،وقف و امور وقفي است .واقفان در وقفنامهها نيز بر اطعام و رعايت آداب آن و
نوع غذا و  ...تأکيد مينمودند و خوراک و ظروف منطقه خود را در نظر داشتهاند .در نذورات نيز
بر نوع خوراک اهميت ميدادند و از ظروف وقفي استفاده ميکردند.

کليدواژه ها:

خوراک ،وقف ،نذر خوراک ،واقفان ،ايران.

مقدمه

هنر خوراکپ��زي و خوانآرايي در

ايران باس��تان پيش��رفته بود از اين رو

94

زماني که تازيان در عراق با خوراکپزي
آشنا ش��دند ،از خوراکها با همان نام

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

ايراني در نظم و نث��ر عربي ياد کردند.

در س��دههاي دوم ت��ا پنج��م هجري،
کتابهاي بسياري در فن خوراکپزي،

خوانآراي��ي و آيين آنه��ا ،مهمانداري
و بزمآرايي بهدس��ت دبيران ،ش��اعران
و پزش��کان به ترتيب با ن��ام الطبيخ و

قوياالطعمه واالش��ربه نوشته شد که
بيش��تر از فرهنگ عامه ايرانيها گرفته
شد.2

در بين طبقات فرودست جامعه بيشتر

مصرف ميگرديد.6

از جلوهه��اي تأثير دي��ن در برنامه

غذاي��ي مردم ايران ،رواج نذرهايي بود
که با تهيه برخي از غذاها و تقس��يم آن

بين مردم انجام ميش��د .7بس��ياري از
نذرها با مناس��بت ديني همراه است.8
در ايران از شايست نشايست برميآيد،

هن��گام نذر کردن و خواس��تن مراد به
ايزدان متوسل ميشده و هنگام رسيدن
ب��ه مراد ،موب��دان در برگ��زاري آداب

آن نق��ش داش��تهاند .به مجم��وع اينها
اُستوفريد ايزدان ميگفتند .براي ايزد ماه
نذر ميکردن��د و در روايت پهلوي از

تنوع غذاي��ي در بين ايرانيان بهدليل

هزينه نان،گل و ش��اهدانه در استوفريد

نان ،قوت اصلي طبقات مختلف جامعه

کتاب صد در بندهش��ن و به نقل از آن

گسترش کش��اورزي بسيار بوده است.
بهشمار ميآمد و از گندم و يا جو تهيه
ميشد و در نانوايي به صورت توزين به

فروش ميرسيد .3گوشت از لذيذترين

خوراکيها بهش��مار ميرفت و بيشتر
در س��فره غذايي طبقات باالي جامعه

وجود داشت .4در مقابل خوراکيهاي

ساده تري که از مواد گياهي تهيه مي شد5

سخن به ميان آمده است .آداب نذر در

در روايات داراب هرمزيار آمد.9

در اسالم به اداي نذورات بيشتر در

مراس��م عزاداري و در ماههاي محرم و

صفر تشويق ميشود.10

از ديگر صورته��اي نذر ،وقف و

امور وقفي است .وقف از آغاز تا امروز

در مي��ان ملل مختلف وجود داش��ته و

حوزه آن بسيار گس��ترده است .11نهاد

وق��ف ،در تداوم اين گون��ه از آيينها
در مؤسس��ات ديني نقش مؤثري دارد.

بر اساس وقفنامهها ،در ايران بيشترين

نوع مص��ارف موقوفات در مناس��بات
مذهبي بر اطعام ب��وده و حتي ظروف

غذاخوري و ادوات آن در نذورات نيز
وقف ميشده است و يا مبالغي را براي

بر روي برخ��ي از اين ظروف عبارت
وقف را حک مينمودن��د .براي مثال؛
زرتشتيان يزد از ديگهايي براي پخت

ديگها ،حک شده است .12از اين روي
در اي��ران ،مش��ارکت اقليتهاي ديني

در ام��ر به وقف به طور عام اس��ت .با
توجه به اينکه نذر خوراک در ايران از
قديم تا کنون برخاسته از فرهنگ ديني

مردم بوده اس��ت؛ در اين نوشتار به دو
مسأله وقف و نذر خوراک در مناسبات

مذهبي مردم ايران پرداخته ميش��ود تا
پيش��ينهاي از جايگاه خوراک و نوع آن

چه غذايي نذر شود محدوديتي وجود
نداشت اما برخي از غذاها در نذرهاي
ايرانيان بيشتر مورد توجه

بودهاست.13

در ايران برخي خوراکها جنبه تجملي
داش��ت(مانند حلوا) که بيشتر در سفره

توانگران و در کنار ديگر غذاها وجود
ِ
مصرف حلوا هم بهصورت
داش��ت.14
روزان��ه و ه��م در موقعيت  هاي آييني،

تنوع بس��ياري از اين خوراک در جهان
اسالم پديد آورده است .علياكبر خان

آشپزباش��ي دوازدهگونه حل��واي رايج
در اي��ران دوره قاجاري را معرفي كرد

كه بس��ياري از آنها در ادوار پيشين نيز
معم��ول بودند .حلوا از پربس��امدترين
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يکي از موارد جال��ب توجه موقوفات

ديني و مذهبي تقويت مي  شدند .اينکه
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وقف سيدالش��هدا 7ب��ر روي حلقه

بس��ياري از نذرها با مناس��بتهاي

شماره

نذورات اس��تفاده ميکنن��د که عبارت

نذر خوراک

وقف ميراث جاويدان

خري��د ظروف اختص��اص ميدادند و

در نزد ايرانيان بهدست آيد.

خوراكهاي ذكر ش��ده در متون ِ
عربي

دوره اسالمي

است15

و از اجزاي ثابت

بيشتر س��فرههاي نذري است كه تهيه

آن گاه بهصورت دس��ته جمعي انجام
ميشود.16

95

در آشپزي قديم و جديد مردم عرب

اغلب در بيس��ت و هش��تم صفر براي

در تهيه انواع غذا و ش��يرينيها استفاده

ماست که در روز تاسوعا نذر حضرت

و تمدنه��اي ايران و هن��دي از خرما
96

ميش��د .17در قرآن کريم حدود چهل
آيه و نيز در بسياري از احاديث از خرما

و درخت آن س��خن به ميان آمده است

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

که نشان از اهميت اين ميوه و فوايد آن
دارد .در قرآن کريم بيش از همه ميوهها
و درختان ،به خرما و واژههاي مرتبط با
آن اشاره شده است.18

امام حسن ، 7قيمه پلو و حتي نان و

عباس 7ميکردند .ن��ان ،خرما و نيز

شربت هم بسيار رايج بوده است.20

وج��ود تع��داد پرش��ماري از

مناسبت  هاي ديني که به اطعام عمومي
اقدام ميکردند ،براي بس��ياري از مردم

امکان بهرهمندي از تغذيهاي مناس��ب

را فراه��م ميس��اخت .در عي��د قربان

اين��ک به چن��د م��ورد از مهمترين

هزاران ش��تر ،گاو ،گوسفند و مرغ در

مفصلترين سفرههاي اطعام عمومي

و گوش��ت را ميان م��ردم به خصوص

مناسبات مذهبي در ايران اشاره ميشود:
در افطار چيده ميش��د و بهمدت يک

ماه هر ش��ب اين فرصت براي طبقات
پايين جامعه فراه��م بود 19و هماکنون
هم سنت افطاري ساده رايج است.

ش��هر و روس��تاهاي ايران ذبح ميشد
طالب مدارس ،فقرا ،ک��ودکان و زنان

بيسرپرست تقسيم ميکردند.21

نذر دامن��ه وس��يعي دارد .به لحاظ

مادي پرداخت پول براي انجام کارهاي

اي��ام مح��رم بهويژه عاش��ورا ،زمان

مربوط به دي��ن و زندگي مردم ،خريد

نذر کردن انواع آش؛ آش رشته بهويژه

از قبي��ل خوان��دن نماز ،دع��ا ،قرآن و

مناس��بي براي نذرهاي غذايي اس��ت.
در چهارش��نبه آخرماه صفر ،آش شله

قلم��کار عنوان نذر امام س��جاد 7در

اربعي��ن و ديگر آشه��اي محلي رايج

بود .پلوچلو و خورش و قرمه س��بزي

وس��ايل عزاداري و انجام اعمال ديني
روزه گرفتن تا س��اختن مسجد ،تکيه،
سقاخانه و مدرسه ،تشکيل مسجد عزا

و روضهخواني ،مصاديق عيني و ذهني

نذر بهشمار ميرود.22

نقش زنان در رواج نذر خوراک

ن��ذري و خي��رات ک��ه ام��روزه از

رس��وم ديني بهش��مار ميرود ،ردپايي
در فرهنگ و تمدن ايرانيان باس��تان و
دين زرتشتي دارد (مانند سفره سبزي و

آجيل مشکلگشا).

سفره س��بزي در کرمان متداول بود

اس��ت که داخل نذرهاي مذهبي شده

اس��ت .چنانکه آجيل مشکلگشا هم
بهظاهر از نذرهاي دوره قبل از اسالم
اس��ت .23اغلب مراس��م س��فرههاي

مردان انج��ام ميگرف��ت .24قاووت،
پذيراي��ي معمولي درس��ت ميکردند

و در ش��بهاي مح��رم ب��ه درس��ت
ک��ردن چاي ،قليان ،ع��دس بو داده و

س��اير خوراکيهاي خاص اين موقع
ميپرداختند.25

از جمله مراس��م رايج در بين زنان،

روضهخوان��ي بوده اس��ت ک��ه بدون
نذورات قابل تصور نيس��ت .26حلوا،

و ميان همسايگان پخش ميکردند.27

افراد در هرطبقه اجتماعي متناس��ب با
موقعيت طبقاتيشان نذورات خاصي

ادا ميکنن��د .28ب��راي مث��ال؛ س��منو
در بيش��تر خانوادهه��اي متمول طبخ

تمامي اعياد و مراسمي که در حسينيه

ميشد.29

برخ��ي از بانوان س��يرجان در ايام

محرم بهخصوص تاسوعا و عاشورا و
برپا ميش��ود ،نان نذر ميکنند .بدين
گونه که خودش��ان در نانوايي حسينيه

پخ��ت ميکنن��د و تمام��ي مقدمات
تهي��ه و پخت غذاهاي نذري توس��ط

بان��وان انج��ام ميپذيرد .حتي رش��ته
آش را بهصورت س��نتي خمير کرده و
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تنقلي بود که خانمها به جاي شيريني

مبارک رمضان و ديگر ايام در مساجد
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نذري ،زنانه و بدون حضور و دخالت

ميپختند و در ش��بهاي محرم و ماه

وقف ميراث جاويدان

و از غذاه��اي متبرک��ه قديم��ي ايران

و ش��له زرد ،غذاهاي��ي بودند که زنان

شماره

که پيرزنان زردشتي درست ميکردند

خرما ،نان روغني ،آش ش��له قلمکار

ميپزند .30غي��ر از جنبههاي خوراکي

اين نذرها ،مراس��م مفصل تهيه آنها،
براي زنان ايران��ي در جهت پر کردن
اوقات فراغت ،کارکرد روشني داشته

است.31

97

طع�ام دادن و آداب آن در

در س��ال  931خواسته است که فقرا و

وق��ف مبالغي براي اطعام دائم يا در

و غريب ها اطعام شوند .34شاه عباس35

گوناگون رسم بوده است .32دستگيري

آقـاکافور 37و قمرالنسا خانم 38بهطور

وقفنامه ها

98

برخ��ي از روزهاي س��ال در دورههاي
از فقي��ران و يتيم��ان بهوي��ژه اطعام از

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

مواردي است که بسياري از خيران بـه
مناسبت  هاي مختلف بدان پرداخـتهاند.
اطعام گـاه در منازل شخصي واقفان يا
در بناهاي احداثي آنان مانند مس��جد،

مدرس��ه ،حرم امامان ي��ا امامزادگان و
خانقاهه��ا ،ص��ورت ميگرفت .برخي

از حرمها(مانن��د حرم امام رضا )7و
خانقاهها(مانند خانقاه شيخ صفيالدين
اردبيل��ي) ،داراي مطبخ و س��ـفرهخانه
بودند .از اين روي واقفاني که به اطعام

زائران چني��ن اماکني تمايل داش��تند،

درآم��د موقوفه خود را بر س��فرهخانه
آن م��کان وقف ميکردن��د .33در ميان
اسناد آستان قدس رضوي ،شش مورد

حد فاصل س��الهاي  931تا  1125بر

س��فرهخانه حرم وقف است که برخي
شرايط خـاصي بـراي وقف خود قائل

ش��دهاند .عتيق علي بن احمد طوسي

مساکين ،صادرين و واردين ،مريضها

و مي��ر عليالدين محمد کاش��اني 36و
کلي بخشي را صرف مطبخ کردهاند و

جعفر قلي بيگا در سال  1125خواسته
اگ��ر از ديگر مص��ارف چي��زي باقي

ماند ب��راي مطبخ حرم نمک خريداري

شود .39با استناد به وقفنامههاي موجود،
حرم امام رضا 7عالوه بر سفرهخانه،

شربتخانه نيز داشته است.40

بس��ياري از وقفگ��ذاران ب��راي

قرباني کردن در عي��د قرباني هزينهاي
اختصاص ميدادن��د .41در اعياد ديگر

اسالمي يا ش��يعي(چون عيد فطر ،عيد

غدير و  )...خي��ران و نيز وقفگذاران
مبالغي براي اطعام فقرا با خوراکهاي

متن��وع ن��ان ،گوش��ت ،پل��و و حل��وا
اختصاص ميدادند .بههمين ترتيب در
ايام ع��زاداري ماه محرم و صفر بهويژه
در عاش��ورا و اربعين و بيست و هشتم

صفر نيز بر سفرههاي عام در حسينيهها،
تکايا و خانهه��اي خيران و متموالن و

طبق��ات مختلف نذرگ��زاران از عموم

بيش��وهر نمايند .مقرر آن که ماحضر

مردم پذيرايي ميشد .در اين مناسبتها

افطار ايش��ان ش��امل نان و پنير ،حلوا،

در وقفنامه غازان خان ،تحت تأثير

و کوچک باشد که نان بزرگ برکت کم

مقرر ش��ده اس��ت :آش بزرگ که هر

مدينه منوره باش��د و خرماهاي ساخته

حلوا ،نان و حليم مورد توجه بود.42

آداب و احکام اسالمي و ايراني چنين

س��ال در آن روز که واق��ف به جوار

و اعيان و مستحقان تبريز و غير هم که
آنجايند جمع شوند و ختم کنند و آش

خورند و صدقه که معين شده آن روز

بدهند.43

و بادامدار و مانند آن ميباشد و روغن

و آرد و حلوا نفيس و شيريني آن شکر
باش��د و دوشاب و عسل داخل ننمايند

وقف ميراث جاويدان

اس��ت که مجاوران بقاع مذکور و ائمه

است و خرماي س��ياه يا مانند خرماي

نماين��د و در فصولي ک��ه يخ مرغوب

شماره

حق تعالي پيوس��ته بدهند و شرط آن

خرما و شربت باشد و نان بايد که گرد

و اگر خواهند که حلواي نشاسته باشد،

زعفران داخل کنند و ش��ربت را از قند

و عرق بيدمش��ک و تخم ريحان تهيه

آنها دس��تور داده شده ،وقفنامه مدرسه
سلطاني اصفهاني است .در اين وقفنامه

آمده اس��ت که هر سال در ماه رمضان
هر ش��ب مبلغي ص��رف افطار چهل و

يک نفر از صائمين ش��يعه اثني عشريه
که معس��ر و ظاهراالحتياج باش��ند از

طلبه و غير هم خواه س��يد و خواه غير
س��يد ،خواه زن و خواه مرد و خواه زن

و يک نفر ش��ب قبل دعوت ش��وند و

ي��ک نفر بيش از دو بار دعوت نش��ود
به عالوه در همين وقفنامه گفته ش��ده
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ب��ه فضال ،طالب ،س��ادات ،فقرا و جز

شب چهل و يک نفر ديگر غير از چهل

از وقفنامههايي که در آن به افطار دادن

در اين وقفنامه دقت ش��ده بود که هر
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در اين مورد از ميان ش��مار بزرگي

اس��ت ،يخ نيز داشته باش��د .همچنين

بود که در عصر روز بيس��ت و يکم ماه
مبارک رمضان ،حليم و نان و حلوا ميان
ش��يعيان ظاهراالحتياج تقسيم شود .در

مقياسه��اي محدودتر ني��ز هرکس به
اندازه وس��ع مالي خود مهماناني براي

99

افط��ار دع��وت ميکرد يا دس��ت کم

وقفنامههاي ديگر مش��خص ميشود

مس��جد ميبرد و اگ��ر فقيري در وقت

اس��تفاده از خوراکيهاي ش��يرين در

مق��داري خرما براي افط��ار عمومي به
100

افطار غذا ميخواست بالفاصله تعداد

زيادي داوطلب اطعام او شوند.44

ک��ه قيد خاصي در آن دوره براي عدم

مراسم عزاداري وجود نداشته است و
اين بيش��تر ميل شخصي افراد بوده که

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

شاه سلطان حسين در وقفنامه مربوط

برخي چنين قيودي را در وقفنامههاي

و بيس��ت و يکم ماه مب��ارک رمضان

ديگ��ري ک��ه تنه��ا يک س��ال پس از

به فرحآباد خواسته تا در دهه عاشورا
و روز اربعين ،تعزيه سيدالش��هدا7

برگزار شود به اين صورت که يک نفر
طالب علم عارف به احاديث ،احاديثي

در باب تعزيه آن امام بخواند و سپس

مراث��ي آن حضرت را بيان کند و زنان
و مردان به تعزيهداري مش��غول شوند
و متولي به مقداري که صالح ميداند

ب��ه آن طالب علم اج��رت دهد و بقيه
آنچه باقي مان��د را صرف طبخ حليم

در ش��ب عاش��ورا و در ايام مزبوره و
نان گندم و س��اير مأکوالتي که ضرور
باش��د و نيز پرداخت اجرت کس��اني

که مش��غول به خدمت هستند ،بکنند.

همچنين قيد کرده که چيزهاي شيرين
مانند حلوا و غيره تهيه نکنند و در آن

مجلس نياورند البته بر اس��اس برخي

خود ذکر کردهاند از جمله در وقفنامه
وقفنامه ش��اه س��لطان حس��ين تنظيم
شد ،تأکيد شده است در مراسم تعزيه

سيدالش��هدا 7حلوا و ش��ربت داده

شود.45

در وقفنام��ه آق��ا رس��تم روزافزون

آمده اس��ت ...« :نيکوکاران و نيازمندان

مس��افر و مراجعان و واردشوندگان به
اين مسجد و زيارتگاه شريف (يوسف

رضا) ،تنها براي رضاي خداوند متعال
صرف تهيه سفره اِطعام شود.در هر روز
دو بار س��فره اندازند :يک بار با غذاي
تهيه شده با گوش��ت و روغن و برنج؛
چنانکه در منطقه مذکور مرسوم است

در اول ظهر و وقت غذا ،و يک بار نيز

با نان و خورش مثل سرکه و دوشاب و

شيره انگور و غير از آنها از خورشهاي

ديگر در وقت رسيدن مهمان .و در هر

اوق��ات متفاوت س��ال اش��اره دارد که

از شبهاي مبارک ماه رمضان زيادتر و

گاهنباره��ا در واقع بهص��ورت جزيي

عيد از دو عيد اس�لامي و در هر شب

بيشتر از ايام معمولي ترتيب داده شود

و اگر در وقت انداختن س��فره حاضر

موق��ع آفرينش عالم و عالميان اس��ت.

از مراس��م درگذش��تگان درآمده است

و هري��ک موقوفهاي دارد و س��الهاي

شدند ،از سر سفره طعام منع نشوند».46

برگزاري آنها محدود نيست .48در يزد

اش��رفي نيز تأکيد شده تا در ايام محرم

پذيرايي ميشود .49براي برگزاري اين

و در وقفنام��ه ميرزا محمد يوس��ف

ايام عاش��ورا روضهخوان و ذاکرين و

مرثيهخوان��ان به قدر ض��رورت آورده

ک��ه ش��ب و روز مرثيهخواني ش��ده،
و غليان و ش��ربت داده ،اطعام نمايد و
بدهند.47»...

فرهنگي مارکار و نيز سالنهاي متعدد

آتشکده وجود دارد و در همه شهرهاي
آمده است.50

در دو وقفنام��ه مربوط به موقوفات

گهنبار واقع در شهرستان يزد به تاريخ

 1211ه��ـ .ق و  1253ه��ـ .ق ن��وع

در آيين زرتش��ت ،درآم��د و منافع

خوراک را مش��خص ميکند ...« :آنچه

اي��ام صرف ني��ات نيکوکاران��ه واقف

نقد و مضبوط داشته و خرج نان و آش

حاص��ل از موقوفات گهنبار نيز در اين

ميش��ود .بيش��تر موقوفات زرتشتيان
ايران مربوط به موقوفاتي اس��ت که بر
گهنبار وقف شده است.

ش��ش گاهنبار به ش��ش هن��گام از

حاصل و منافع و اجاره آن بهعمل آيد
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مرثيهخوانان را بهطريق تعارف تنخواه

زرتشتينشين نيز چنين امکاناتي فراهم

مانند سالن ايرج ،خانه نرگس ،مجتمع
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تعزيهداران و ّ
حضارِ محفل عزا را قهوه

وقف ميراث جاويدان

اطع��ام نمايند ...« :بدي��ن طريق که در

گون��ه مراس��م در ته��ران اماکن وقفي

شماره

و صف��ر بدي��ن ص��ورت ع��زاداري و

از حاضران با لرک ،ميوه و نان سو ُرگ

و مطب��وخ و مأکول فقرا و مس��اکين و
خويش��ان و همکيشان گهنبار نمايند و

اندرود بام و تعمير ضروريات خانه که

رخ نمايد به همان مداخل و منافع قبل 101

از نان و آش مرمت نمايند.51»...

در وقفنام��ه ديگر آمده اس��ت...« :

تمامي ام�لاک و دور مفصله را وقف
102

مؤب��د و حبس مخلد نموده اس��ت بر
گهنبار محل��ه يغماآباد مزب��وره و امر

ظروف غذاخوري و وقف آن در

نذورات

رنگي��ن نمودن س��فره ،اس��تفاده از

ظرفه��اي زري��ن و س��يمين در بين

بزرگان و اش��راف رواج داشت .ظرف

چيني بهدليل زيبايي آن توصيه ميشد.

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

توليت آن را به پسري که موجودند...
اوالً آنچ��ه مخارج الزمه ضرور به آنها

ايرانيان براي غذا خوردن از دس��ت و

نگردد و م��ن بعد آنچ��ه فاضل آمده

در وقفنامه اميرعليشير نوايي ،از قاشق

باش��د صرف نموده که از آبادي تهي

باش��د ،يکربع آن حقالتوليه باش��د و
س��ه ربع ديگ��رش را در طاقچين ماه
ش��هريور ماه آن س��ال که سيم ارواح

اس��ت به مصرف خيرات ب��ه طريقه
معم��ول که ن��ان و گوش��ت پخته و
لرک اس��ت سرانجام نموده در يکي از
خانههايي که ذکر ميشود به حضار و
غير هم عائد س��ازند و گهنبار به اسم

او که شاهد يزين شهريار بن لرهاسب
است بخوانند.52»...

انگشت دست اس��تفاده ميکردند .تنها
در بي��ن وقفيات س��االنه وي صحبت

مي  شود.54

آدمهاي خير براي مراسم نذورات،

ظ��رف وقف ميکردند و بر پش��ت آن
کلمه وقفي و نام واقف را مينوش��تند
براي مثال؛ در تاالر سرور خرمشاه يزد،

ديگهايي وجود دارد که بر حلقه آنها

عبارت وقف سيدالشهدا 7حک شده

اس��ت که غذاي نذري را در آن پخت

ميکنند به گفت��ه يکي از بانيان نذر در

در اداره اوقاف ش��هر آمل ،ش��صت

اين تاالر در مجلس گهنبار ،دويس��ت

و استش��هاديه موجود است که نه طغرا

هندوستان ساخته ش��ده و با کشتي به

و دو طغرا اصل يا رونوش��ت وقفنامه
از  1287ت��ا  1346مربوط به خيرات،
اطعام و دستگيري بينوايان است.53

س��ال پيش حدود پنجاه ديگ وقفي در
بن��در عباس آوردند و از آنجا با ش��تر
به شهرهاي مختلف حمل کردند .چند

ديگ به تاالر سرور داده شد.55

در مازندران ،تکاي��ا موقوفاتي دارد

ک��ه بايد در محرم و صفر خرج ش��ود.

ه��ر يک از اه��ل محل مبالغ��ي هم به

فراخ��ور حال خود در ش��بهاي دهه
عاشورا و صفر صرف اطعام مينمايند.

اغلب هزينهه��اي اطعام را به پيرمردان
و متصدي ام��ور تکيه ميدهند که آنها
تکايا اسباب و لوازمي براي دادن چاي

و ص��رف اطعام دارا ب��وده که از قديم
بدان تکيه وقف شده است .اين اسباب

ديگ و ديگبره��اي زياد و چه صافي،
سينيه نزد متصدي هر تکيه سپرده شده

است.56

در س��يرجان س��فره حض��رت

مناس��بات مذهبي نزد ايرانيان بس��يار

تأکيد شده است .بر اساس وقفنامهها،

بسياري از واقفان بر جنبه تجملي بودن
اطعام تأکي��د ميکنند و خوراکي را در

مناس��بتها نذر يا وق��ف ميکنند و يا
نحوه مصرف آن را بدين کار اختصاص

ميدهند که در آن مناطق مرسوم است
و آداب خاصي را براي اداي آن تعيين

ميکنن��د .برخ��ي از خوراکيها چون

خرما ،حلوا و  ...بهصورت مشترک در
سراسر ايران استفاده ميشود.
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آبگ��ردان ،مجمهه��ا و ديگ��ر ظروف

طع��ام دادن و ن��ذر خ��وراک در
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س��يني ،قوري ،اس��تکان ،نعلبکي ،چه

نتيجه گيري

شماره

و آالت موقوفه از س��ماورهاي متعدد،

ميچيدند.58

وقف ميراث جاويدان

وسايل را فراهم نمايند چون هريک از

حقههاي بلور را در س��ينيهاي ورشو

ابوالفض��ل 7را با ظرفهاي مس��ي
قديمي حاوي آش رشته ،آجيل ،عدس
پلو ،خرما ،نان و چند ش��مع روش��ن

زينت ميدهند .57در ميان خوراکيهاي

محرم ،گاهي ش��ش رن��گ قاووت در

103

104
نذر خرما ،صبح عاشورا
جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

نهار روز عاشورا در تاالر عرشيا ،رامسر،
1394

ناهار روز عاشورا ،امامزاده بسمل رامسر،
1394

ناهار روز عاشورا ،امامزاده بسمل رامسر،
1394

روز عاشورا امامزاده بسمل رامسر1394 ،

صبح عاشورا کاله (بهنمير)1394 ،

وقف ميراث جاويدان

ناهار روز عاشورا در حسينيه کاله(بهنمير)،
1394

شماره
96ـ 95
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مراسم پختن حليم اربعين ،در حسينيه
نذر گوسفند در عصر هفتم محرم ،حسينيه
کاله(بهنمير)1394 ،

کاله(بهنمير)1395 ،
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پي نوشت ها:
 . 1دانش��جوي دکتري ايران شناس��ي ،دانش��گاه

 . 20هم��ان ،صص  135-134؛ ش��رح زندگاني

 . 2بررسي هاي تاريخي ،شماره  ،13ص.111

 . 21تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.130

شهيدبهشتي.

106

من ،ص .419-418 / 1

 . 3پژوهش هاي تاريخي ايران و اس�لام ،شماره

 . 22مطالع��ات جامعه ش��ناختي ،ش��ماره ،24

 . 4چ��ون مرغ بريان ،گوش��ت گوس��فند کباب

 . 23شرح زندگاني من ،ص .421/ 1

 ،4صص .99-98

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

ش��ده و ي��ا مخل��وط ب��ا ديگر غذاه��ا چون

هريس��ه(حليم) که از گندم پوس��ت کنده و
گوش��ت پزند .نوش��ت اين کلمه به صورت

هلي��م درس��ت اس��ت(فرهنگ معي��ن ،ص
 5165؛ همان ،شماره  ،4ص .)99

 . 5چون شلغم پخته و بادنجان و (...همان).

 . 6همان.

 . 7تاري��خ و تم��دن اس�لامي ،ش��ماره ،14
صص.134-133

ص.119

 . 24تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.135

 . 25عدس بوداده سبب زياد شدن اشک چشم
مي شد(شرح زندگاني من ،ص .)405 / 1

 . 26مطالع��ات جامعه ش��ناختي ،ش��ماره ،24
ص.123

 . 27تحقيقات تاريخ اجتماعي ،شماره  ،5ص.128

 . 28مطالع��ات جامعه ش��ناختي ،ش��ماره ،24
ص.123

 . 29شرح زندگاني من ،ج  ،1صص .420-419

 . 8مطالعات جامعه شناختي ،شماره  ،24ص.126

 . 30فرهنگ مردم ،شماره  ،18ص .179

 . 10مطالع��ات جامعه ش��ناختي ،ش��ماره ،24

 . 32دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،14ص .29

 . 9فرهنگ ،شماره  49و ،50ص .159
ص.126

 . 11فرهنگ مردم ايران ،شماره  5و  ،6ص.198
 . 12همان ،شماره  ،18ص .18

 . 31تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.135
 . 33پژوهش ه��اي تاريخ��ي اي��ران و اس�لام،
شماره ،1ص 19

 . 34آستان قدس رضوي ،وقفنامه شماره .1

 . 13تاري��خ و تم��دن اس�لامي ،ش��ماره ،14

 . 35همان ،وقفنامه شماره .10

 . 14پژوهش ه��اي تاريخ��ي اي��ران و اس�لام،

 . 37همان ،وقفنامه شماره .33

 . 15دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،14ص .28

 . 39همان ،وقفنامه شماره .43

صص.134-133

شماره ،4ص .99

 . 16همان ،ص .29

 . 17همان ،ج  ،15ص .409

 . 18همان ،ج  ،15ص .410

 . 19تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.131

 . 36همان ،وقفنامه شماره .31
 . 38همان ،وقفنامه شماره .38
 . 40پژوهش ه��اي تاريخ��ي اي��ران و اس�لام،
شماره ،1ص .20

 . 41تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.130
 . 42همان ،صص .131-130

منابع:
 . 43پژوهش ه��اي تاريخ��ي اي��ران و اس�لام،
شماره ،4ص .106

 . 44تاريخ و تمدن اسالمي ،شماره  ،14ص.131
 . 45پژوهش ه��اي تاريخ��ي اي��ران و اس�لام،
شماره ،1ص.11

 . 46وقف ميراث جاويدان ،شمار  ،75ص .80

 . 47همان ،شماره  ،18ص .40

 . 48فرهنگ ،شماره  49و  ،50ص .153
 . 50فرهنگ ،شماره  49و  ،50ص .153

 . 51گنجينه اسناد ،شماره  17و  ،18صص-101
.102

 . 52همان ،ص .103

 . 53معارف اسالمي(س��ازمان اوقاف) ،ش��ماره

 ،4ص .100

 . 55فرهنگ مردم ،شماره  ،18ص .172

شش��م ت��ا دوازدهم ش��وراي مل��ي) ،صص

.439-438

 . 57فرهنگ مردم ،شماره  ،18ص .179
 . 58شرح زندگاني من ،ص .405/1
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 . 56اسناد مازندران در دوره رضاشاه(مجلس

1.1کارکرد موقوفات در گس��ترش مراسم
مذهب��ي دوره صفوي ،نزهت احمدي،
پژوهشهاي تاريخي ايران و اس�لام،
شماره .1386 ،1
2.2هنره��اي زيب��اي خوراکپ��زي و
خوانآرايي در ايران باستان ،محمدعلي
امام شوشتري ،بررس��يهاي تاريخي،
شماره .1347 ،13
3.3س��نت وقف در ايران باس��تان ،س��يد
حسين اميدياني ،گنجينه اسناد ،شماره
 17و .1374 ،18
4.4گ��زارش همايش س��فرههاي نذري و
بزرگداش��ت زن��ده ياد اس��تاد انجوي
شيرازي ،س��يد احمد وکيليان ،فرهنگ
مردم،شماره .1385 ،18
5.5ن��ذر و هويت اجتماعي زن��ان ،مهري
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 . 54پژوهش هاي تاريخي ايران و اسالم ،شماره

مقاله

شماره

 ،10ص .51

1.1اسناد مازندران در دوره رضاشاه(مجلس
شش��م ت��ا دوازده��م ش��وراي ملي)،
مصطفي ن��وري ،تهران ،مرکز پژوهش
کتابخانه ،موزه و مرکز اس��ناد مجلس
شوراي اسالمي.1388 ،
2.2ش��رح زندگاني من(تاريخ اجتماعي و
اداري دوره قاجاريه) ،عبداهلل مستوفي،
تهران ،هرمس.1386 ،

وقف ميراث جاويدان

 . 49فرهنگ مردم ،شماره  ،18ص .173

کتاب

107

108

جايگاه خوراک در باور ديني مردم ايران (با تأکيد بر نذر و وقف)

بهار ،مطالعات جامعهش��ناختي ،شماره
.1383 ،24
6.6مدخل حلوا ،افس��انه منفرد ،دانش��نامه
جهان اسالم ،ج .1389 ،14
7.7مدخ��ل خرم��ا ،ش��مامه محمديفر،
دانشنامه جهان اسالم ،ج .1390 ،15
8.8بررس��ي ،بازنويس��ي و ترجمه س��ند
وقفنامه آقا رس��تم روزافزون س��ردار
مازني(قرن  10هـ .ق) ،مهدي رحماني
کفشگري ،ميراث جاويدان ،شماره ،75
.1390
9.9وقفنامه ميرزا محمد يوس��ف اشرفي،
منوچه��ر س��توده ،فصلنام��ه مي��راث
جاويدان ،شماره .1376 ،18
1010آداب و رسوم ايران روزگار ايلخانان،
مري��م مع��زي و حس��ين ابراهيم��ي،
پژوهشهاي تاريخي ايران و اس�لام،
شماره .1388 ،4
1111مناسبات دين با فرهنگ غذايي مردم
اي��ران در دوران صف��وي -قاج��اري،
ابراهي��م موس��يپور ،تاري��خ و تمدن
اسالمي ،شماره .1390 ،14
1212نقش زن��ان در بس��ط فرهنگ محرم
و س��وگواري در عصر ناصري ،س��يد
علي رضا واس��عي و زينب اسکندري،
تحقيقات تاريخ اجتماعي ،ش��ماره ،5
.1392
1313تداوم آداب کهن در رسمهاي معاصر
زرتش��تيان در ايران ،کتاي��ون مزداپور،

فرهنگ ،شماره  49و .1383 ،50
1414نگاه��ي به ن��ذورات م��ردم در دوره
قاج��ار ،رقيه ابراهيم��ي ،فرهنگ مردم
ايران ،شماره  5و .1384-1383 ،6
1515وقفنامه بارگاه محمود کيا ،محمد تقي
دانشپ��ژوه ،معارف اسالمي(س��ازمان
اوقاف) ،شماره .1348 ،10

آب انبارهاي
سردار بزرگ و سردار کوچک
شهر قزوين
شيما احمد صفاري1
زهرا پورشعبانيان2

چکيده:

اوضاع جغرافيايي و طبيعت خشک قزوين ،تأثيري غيرقابل انکار در ايجاد آب انبارهاي
عمومي و وقفي داشته است .امر ذخيرهسازي آب منجر به آن گشته ،در شهر قزوين تعداد
آبانبارها از صد تجاوز کند که تعدادي از آنها به سبب دارا بودن کتيبه و تاريخ مهم ميباشند.
آبانبار سردار بزرگ يا آب انبار محله راه ري از بزرگ  ترين آب انبارهاي تک گنبدي ايران
مي باشد که توسط محمد حسين خان سردار قزويني ،از سرداران بنام دوران قاجار جهت
رفاه حال عموم مردم در شهر قزوين بنا گرديده است.آب انبار سردار کوچک نيز از ديگر آب
انبارهاي شاخص شهر قزوين توسط برادر وي تأسيس گشته است .در اين مقاله سعي شده،
اين بناهاي ارزشمند از لحاظ تاريخي و معماري مورد بررسي قرار گيرند.

کليد واژه ها:

قزوين ،آب انبار ،سردار بزرگ ،سردار کوچک.

مقدمه

شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك بخش عمدهاي از ايران ،تأثير ژرف و بنيادي

در خلق پديدههاي گوناگون معماري اين سرزمين گذاشته است .ريزشهاي آسماني

در ايران ،به جز ناحيه ش��مالي و سواحل درياي مازندران ،در بقيه نواحي بسيار كم

اس��ت .از اين رو ،از ديرباز در بيشتر دشتهاي وسيع ايران ،براي دسترسي به آب،
110

تالش چشمگيري صورت گرفته و ايرانيان با بهره جستن از تمامي تواناييهاي خود،

دهه��ا كيلومتر قنات حفر كردهاند .3از ديرباز ايرانيان در کنار طرحهاي عمده تأمين
آب ،چون ايجاد قنات ،س��اختن سد و مانند آن ،به امر ذخيرهسازي آبهاي فراوان

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

زمس��تاني براي مصرف رسانيدن آن در فصلهاي کمآب و خشک توجه داشتهاند،
و براي تحقق اين مس��أله« ،آب انبار» را بنيان گذاشتهاند.آب انبارها عالوه بر نقش

مهم��ي كه در زندگي روزمره مردم داش��تهاند ،از موقعيت خاصي نيز در فرهنگ و
اعتقادات مردم اين سرزمين ،بهرهمند بودهاند .آب انبارها در بافت شهرهاي حاشيه

كوير ،مركز بس��ياري از آباديها و ش��هركها و محلهها بودهاند و در بس��ياري از

محلهها بزرگترين و چش��مگيرترين واحد معماري به شمار ميروند .4آب انبارها

از قسمتهاي مختلفي نظير :منبع ذخيره آب ،پوشش منبع ،هواکش و بادگير ،راهپله
و پاشير و سردر تزييني تشکيل يافتهاند .آب انبار از جمله بناهايي است که معموالً
در بافت اصلي ش��هر به همراه مس��جد و حمام قرار ميگرفته است و عمومًا جنبه
عامالمنفعه داشته است.
انواع آب انبار

آب آنبارها را ميتوان به دو دسته کرد:
آب انبارهاي دشتي

اينگونه آب انبارها در دشت ساخته ميشدند و بسيار ساده بودند .ريخت برخي

از آنها همانند آب انبارهاي شهري است .ولي بيشتر آنها مانند يک استخر سرپوشيده

ساده هستند .يک سوي آنها پلکاني دارد که به درون آب ميرود تا هرچه آب پايين

برود بتوان از آن برداشت کرد .آب را با ظرف از خزانه برميداشتند و اين آب انبار،
شير و پاشير نداشته است .تنها خزانهاي در يک گودي ساخته ميشده و آب باران

خود به خود در آن گرد ميآمده اس��ت .گاه براي پر کردن آب انبارهاي دش��تي از
جايي بسيار دور جوي آب تا آب انبار ساخته ميشده تا آب به آن برسد مانند آب

انبار عين الرش��يد يا ديرگچين که ميان س��ياه کوه و کرکس کوه نزديک حسن آباد

کهريزک ،در کنار جاده کهن(تهران به قم) قرار داش��ته اس��ت که از راه دور آب را
وقف ميراث جاويدان

يتوان
ميشدند .اين آب انبارها يک تنوره يا خزانه دارند و با يک پلکان و پاشير م 

که هنوز هم پا برجا هستند.5

آب انبارهاي شهري و روستايي

اينها آب انبارهايي هس��تند که در محالت مختلف ش��هرها و روس��تاها ساخته

به آب آن دست يافت ،براي خنک کردن آب هم چند بادگير دارند.6

آب انبارهاي خصوصي

اين آبانبارها در خانههاي ش��هري و يا روستايي ،عموما در زير ساختمان يا در

زير سطح حياط ساخته ميشوند .مخازن اين آبانبارها معموال مکعب يا مستطيل
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انبارهايي را ميتوان بر س��ر راه يزد به نايين ،بهويژه در اردکان در کنار جاده يافت

شماره

به آنجا ميرس��اندهاند .البته آب آنجا کمي شور بوده است .نمونههاي چنين آب

هستند و سقفي مسطح يا گهوارهاي دارند.7
آب انبارهاي عمومي

اين آبانبارها اکثرا بناهاي بزرگ و چشمگيري هستند و سازندگان آنها حکام و

اعيان يا مردان نيکوکار محلي بودهاند که هزينه ساخت آنها را از بيتالمال يا از اموال

111

خويش ميپرداختهاند .معموال در مراکز محلهها و در کنار امکان مذهبي ،آموزشي،
رفاهي و تجاري ساخته ميشدند .نمونههاي بازمانده از اين آبانبارها نشان ميدهد
که آنها نسبت به انواع ديگر داراي ظرفيت بيشتري بوده و ميتوانستند نياز محالت

پرجمعيت شهري را براي ماهها تأمين کنند .اهميت حياتي اين بناها موجب ميشد
که در انتخاب نوع مصالح و کيفيت ساختمان آنها دقت شود و افزودن بر بخشها

112

و اجزاي ضروري ،جلوخانهايي بزرگ ،س��ردر و هشتي ،پلههاي پهن ،بادگيرهاي
بلند و همچنين تزيينات گوناگون در آنها به کار رود.8

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

قزوين

قزوين در طول جغرافيايي  50درجه و عرض جغرافيايي  36درجه و  15دقيقه واقع

شده و ارتفاع آن از سطح دريا در شهر قزوين ،مرکز شهر  1298متر ،در شماليترين
نقط��ه محدوده طرح تفصيلي  1320متر و در خياب��ان کمربندي ،در جنوب1280 ،

متر اس��ت .9اين ش��هر در فاصله  144کيلومتري غرب تهران در جلگه وسيعي قرار
گرفته است که عرض آن از شمال تا جنوب و از خاور به باختر تقريبا بين  75تا 80

کيلومتر و مجموع مس��احت آن بيش از شش ميليون متر مربع و در کوههاي خرقان
واقع ش��ده که از جنوب به ساوه و از شرق به ساوجبالغ محدود ميشود .10قزوين

که دهس��تانهاي چهاردهگانه آن را در بر ميگيرد و به دو ناحيه کوهستاني و دشت
تقسيم ميشود .11وجود رودهاي کوچک که از زمينهاي حاصلخيز جنوب و جنوب

غربي اين شهرس��تان ميگذرد و جلگههاي آبرفتي در نشيب جنوبي امکان تشکيل
اجتماعات بشري را در مناطق گوناگون اين ناحيه بهوجود آورده است.12
نام قزوين و وجه تسميه قزوين

ب�لاذري در اواخر قرن دوم و اوايل قرن س��وم هجري قم��ري؛ دژ قزوين را به

فارسي «کشوين» ناميده و معني آن جانبي و کناري است که به نظر ميآيد يا مرزي

که بايد نگهباني و حفظ شود .13ابن فقيه همداني متعلق به قرن سوم هجري قمري

به روايت بکر بن هيثم درباره کشوين بودن نام قزوين اشاره دارد؛ وي بيان ميکند:

بکر بن هيثم؛ دژ قزوين را ،به فارسي کشوين ،ناميده است ،که به معناي مرز محفوظ
است ،زيرا ميان قزوين و ديلم ،کوهي فاصله است ،و همواره از سوي مردم فارس،

گروهي مرابط ،از اسواران جنگي ،در آن کوهاند .تا هرگاه ميان آنان و ديلميان صلحي
نباشد ديلميان را برانند .14احتماالً در آن روزگار در اين منطقه روستاهايي بوده است
که نامشان از نظر آوايي به مانند قزوين کنوني بوده است ،شايد کشوين نيز نام يکي
از همين روستاها بوده که در دوران ساساني بهعنوان پادگان و دژ برگزيده ميشود،

سپس در دوران اسالمي به قزوين تغيير شکل ميدهد .15ابن خردادبه نيز حصار و
قدامه بن جعفرکاتب بغدادي که در نيمه دوم سده سوم هجري دژ قزوين را به

وقف ميراث جاويدان

يکي از اکاس��ره هنگامي که س��رکردهاي را به عده بسياري به آنجا فرستاد ،دشمنان

شماره

دژ قزوين را به فارسي «کشوين» ناميده است و تفسير آن الحد المرموق است.16

فارسي«کشوين» خوانده و معني آن را «مرز ديداري» ميداند .17امام رافعي به نقل از
کتاب التبيان تأليف احمد بن ابي عبداهلل برقي روايت کرده که قزوين ثغر «مرز» بوده

ش��دند ،سرکرده آنها در صفوف مزبور شکافي ديد و به يکي از يارانش گفت «اين
ش��هري بنا کردند و آن را کش��وين ناميدند و پس معرب کردند و قزوين گفتند.18

حمداهلل مس��توفي نيز در تاريخ گزيده به نقل از کتاب التبيان درباره نام ش��هر بيان
ميکند :مشهور آن است که يکي از اکاسره قديم لشگر به جنگ ديلمان فرستاده بود.
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آنها پيش آمدند و اين نقطه جايگاه س��پاهيان بود .آنها صف کشيدند و آماده جنگ

در صحراي قزوين صف کشيدند .سپهدار لشکر اکاسره ،به موضع زمين قزوين ،در

صف لش��کر خود خللي ديد .با يکي از اتباع خود گفت« :آن کش وين» يعني بدان
کج بنگر و لشکر راست کن ،نام کشوين بر آن موضع افتاد .چون آنجا شهر گشودند

کشوين خواندند؛ عرب معرب کردند ،قزوين گفتند .19برخي از پژوهشگران جديد

نظير عالم��ه دهخدا 20نظري متفاوت با نظرات مورخان دارند و نظر وي اينچنين 113

است« :قزوين مرکب از کزو به معناي پسته کوهي و ين نسبت است ،يعني سرزمين

پسته ».21همچنين نظر پژوهشگران معاصري مانند دکتر دبيرسياقي درباره نام قزوين

اين است که با توجه به کلمه «وين» به معني باغ که دو جا در شاهنامه فردوسي آمده
و نيز با نام برخي آباديها ترکيب ش��ده اس��ت نظير اَسبَوين(در قزوين) و اَوين(در

ميانه) و اوين(در شميران) و پياوين(در سقز) و پنجوين(در سر حد عراق عرب) و
114

ُدوين(در قوچان) ،صورت اصلي نام قزوين کزووين ،مرکب از «کزو» به معني مطلق
پس��ته و «وين» به معني باغ اس��ت که مناسبت آن وجود باغهاي پسته بسيار در آن
دشت و پيرامون شهر بود .در نهايت يکي از دو حرف «واو» از «کزووين» در تداول

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

حذف ش��ده و کاف کلمه هم به قاعده متعارف تبديل به حرف قاف گرديده است
و در صورتي هم که قدما نقل کردهاند ،يعني «کشوين» همين اعتقاد را يافت همين

باغ واقع درکش ،و مرز و حد و طرف وجانب(جانب ديلم)22

منابع آبي قزوين

آب بهعنوان منبعي ارزنده در بس��ياري از مس��ائل مانند بافت شهرها و روستاها،

کشاورزي و  ...نقش بسزايي را بر عهده داشته است .در برخي از مناطق جغرافيايي

ايران به علت خشکي نسبي و وجود آب و هواي متفاوت و نياز به آب براي آبياري

محص��والت اصلي و زيربنايي کش��اورزي و صرفهجوي��ي در مصرف آب بهعلت
خس��ت طبيعت ،در طول قرنها نوعي جيرهبن��دي در آب بهوجود آمده که همراه

با آن قوانين عرفي خاصي ايجاد ش��ده اس��ت .دش��ت قزوين هم جزء مناطق نيمه
خشک محسوب ميشود که با وجود داشتن منابع خاک نسبتا غني و مستعد از نظر

منابع آب در محدوديت است .23منابع آب و کمبود آن در قزوين امري است که از
ديرترين دوران مورد توجه بوده و زندگي اين شهر با آن در پيوند بوده است .پديده

کم آبي در قزوين س��بب گرديده تا ساکنان آن شيوههاي مختلفي را در زمينه تأمين

و توزيع آب بهکار گيرند تا از بازدهي بيشتري برخوردار باشد و در امر ذخيره آب

براي مصرف زندگي روزانه و بهرهبرداري از آبهاي زمستاني و سيالبهاي بهاره
تدبيرهايي انديشيدهاند .24درباره پديده کمآبي در بيشتر منابع تاريخي با نوشتههايي

برخورد ميکنيم که به اين موضوع پرداختهاند که به نمونهاي از آنها اشاره ميشود:
٭ در البلدان ،يعقوبي ضمن ش��رح قزوين چنين آورده اس��ت« :قزوين از جاده

بزرگ منحرف اس��ت و در پاي کوهي هم مرز ديلم واقع شده و آن را دو رودخانه
است که يکي از آن دو «وادي کبير» و ديگري «وادي سيرم» گفته ميشود و در ايام
زمستان آب در آن دو جريان دارد و در ايام تابستان قطع ميشود»...25

جاري نيست مگر بهمقدار آشاميدن و اين آب هم در کاريزي در مسجد جامع روان

وقف ميراث جاويدان

وضع آب و کش��تزارهاي قزوي��ن توصيفي بهطور کامل ش��بيه اصطخري دارد .او

شماره

٭ اصطخري نيز در مورد وضع آب قزوين اين چنين ميگويد ...« :در قزوين آب

است و آب ناسازگاري است و در آن شهر اشجار و تاکستانها و کشتزارهايي است

که تمامي ديم است و محصول آنها را به اطراف آفاق حمل ميکنند».26

٭ ابن حوقل نيز که نوش��تهاش تقريبا همزمان با کتاب اصطخري اس��ت درباره

جز کاريز کوچکي براي آش��اميدن و چنان که ذکر کردم آب آن افزونتر از مصرف
٭ مقدسي درباره وضع آب قزوين مطلبي مينويسد که با نوشتههاي اصطخري و

ابن حوقل تفاوت دارد« :قزوين  -بزرگ و نفيس است -در آن نهري است و بر گرد
آن بارويي و در درون او شهري است که جامع در آن است و آن را تاکستان بسياري
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مينويس��د« :آن شهري اس��ت که آبش از باران و چاهها است .در آن نهري نيست

است .در خبر ،قزوين باب الجنه است در شهرهاي «ري» عظيمتر از آن نيست».28

همانطوري که ميبينيم توصيف مقدسي از اين شهر با توصيفاتي که اصطخري

و ابن حوقل دارند بسيار متفاوت است .بهخصوص اينکه مقدسي به هيچوجه روي

کمآبي ش��هر تکيه نکرده و با بهکار بردن کلمه «نفيس» براي توصيف قزوين ،آن را

شهري آباد و با طراوت که دستکم مشکل بيآبي ندارد معرفي ميکند.

115

٭ اش��کال العال��م وضع آب قزوي��ن را در نيمه دوم قرن چه��ارم هجري چنين

توصي��ف کرده اس��ت ...« :در جمله قزوين و مضاف��ات و اعمال آن هيچ آب روان
نيس��ت که به کشتها و باغهاي ايشان رود مگر کاريزي دارند اندک آب که از آن

ميخورند ،و آب کاريز در زير زمين در مس��جد جامع ميرود .درختان و باغها و
کشتهاي ايشان بر آب باران است و ايشان را ميوههاي نيکو».29

116

٭ در حدود العالم درباره آب قزوين چنين آمده است« :قزوين ،از گردوي باره،

و ايش��ان را يکي جوي آبس��ت که اندر ميان مزکت 30جامع گذرد و چندانست که
بخورند و  ...آنجا ميوه نيکو باشد».31

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

٭ ناصر خسرو در سفرنامه خود درباره وضع آب قزوين مينويسد ...« :مگر آنکه

آب در وي اندک بود و منحصر به کاريزها در زيرزمين »....32از نوش��ته ناصر خسرو

اين چنين برميآيد که در نيمه اول قرن پنجم در قزوين چند کاريز وجود داشته است.

٭ حمداهلل مستوفي مورخ و جغرافيدان مشهور ايراني که در قرن هفتم و هشتم

ميزيس��ته و عمده روزگارش را در قزوين س��پري ساخته است در دو اثر باارزش

خود به نامهاي نزهة القلوب و تاريخ گزيده به منابع آب قزوين پرداخته است .وي
در کت��اب نزهة القلوب خود قزوي��ن را اينگونه توصيف ميکند« :به خالف ادوار
بروج هوايش معتدلست و آبش از قنواتست و در او باغستان بسيار است و در سال

يک نوبت به وقت آبخيز سقي کنند».33

٭ مس��توفي در کتاب ديگر خود يعني تاريخ گزيده ،اطالعات دقيقتري درباره

منابع آب قزوين در اختبار قرار ميدهد« .آب رودخانههاي آنجا از برف اس��ت و
اندکي چش��مه دارد و در آخر زمستان و اول بهار جاري باشد و در گرما چون آب

چشمهها اندک است به شهر نتواند رسيد و پنج رودخانه است :دزج ،ارنزک ،زراره،
سامر(؟) و رشتقون ،اک(و فاسقين)».34

با توجه به نوش��تههاي مورخان درباره آب قزوين اينگونه برداشت ميشود که

شهري کمآب بوده و در عين حال نيز حاصلخيز بوده و مردم اين شهر آب مورد نياز

براي آبياري و آشاميدن خود را از طريق باران و کاريزها تأمين ميکردهاند.
آب انبار سردار بزرگ

قزوي��ن در براب��ر تاخت و تاز ديالمه بهصورت يک دژ براي پادگان و س��پاهيان

اين منطقه ايجاد ش��د ،با آنکه دو رودخانه ديزه و ارنزک از دو سوي آن ميگذشت

چون در تابس��تان آب آنها قطع ميشد و در زمس��تان و بهار نيز گلآلود بود از اين

رو س��اکنين دژ از آب چاه اس��تفاده ميکردند .پس از آنکه آبادي وسعت پيدا کرد

و بهصورت ش��هري درآمد و سکنه آن افزايش يافت ،از آنجا که آب چاهها نيز در
به زحمت ميافتادند اين بود که به س��اختن آب انبار مبادرت کردند ،تا بهطور دائم
از تنگي آب در امان باشند ،بهسبب اين نيازمندي مردم صاحب ثروت در خانههاي

خود به اندازه احتياج آبي تهيه کردند و اش��خاص نيکوکار نيز براي کسانيکه داراي

نمودند که در تمام سال اهل آن محله و يا گذر از آن بهرهمند ميشدند ،اين کار خير
رسم است آب انبارها را اعم از شخصي يا وقفي در چلههاي زمستان آب ميبندند،

براي آنکه در اين وقت نوعا آلودگي آبها کمتر اس��ت و اگر هم احيانا آلوده باشد
در اثر سرماي شديد از بين ميرود ،عالوه بر اين کف رودخانهها و نهرها بهواسطه

پاييز و زمستان 1395

نيز تا کنون ادامه دارد و اکثر مردم قزوين از آب انبارهاي عمومي اس��تفاده ميکنند.
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تهيدستان به تناسب جا و مکان آنها آب انبارهاي بزرگ و کوچک ساختند و وقف

شماره

خانه نبودند يا اس��تطاعت ساختن آب انبار را نداشتند و همچنين براي طبقه فقرا و

وقف ميراث جاويدان

تابس��تان فروکش ميکرد و کم ميش��د يا چاهها خشک ميگرديد و مردم براي آب

جريان آب شس��ته و پاکيزه گرديده اس��ت .لذا شب هنگام پس از ساعت ده ،آن هم

شبهايي که يخبندان است آب انبارها را آب ميبندند ،بههمين جهت و به مالحظه

اس��لوب ساختمان آب ،بيشتر آب انبارهاي عمومي در تابستان بهقدري خنک است
که نيازي به يخ ندارد .35براي دسترسي به ِ
آب آب انبارهاي قزوين از روش پلكاني و

پاشير ،كه در بيشتر شهرها معمول بوده استفاده شده است .اين روش نسبت به روش

117

دسترسي مستقيم با دلو از مخزن آب انبار كه سبب آلودگي آب ميگشته ،ارجحيت

داشته است .مسير پلكان همجوار با مخزن بوده است .به اين ترتيب با در نظر گرفتن
محل ورود به پلكان در حاشيه يك مسير ،پلكان در يك طرف مخزن قرار ميگيرد.36
معرفي محمد حسين خان سردار قزويني (سردار بزرگ)
118

محمد حس��ين خان س��ردار قزويني ،در حدود سالهاي  1155هـ .ق در قزوين

متولد ش��د .پس از فراگيري علوم متداول و فنون نظامي در زادگاه خود به دستگاه
فتحعليشاه «نايب السلنطه آقا محمد خان قاجار» در فارس پيوست و در سرکوبي

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

شورش صادق خان شقاقي در  1212هـ .ق در صحراي خاکعلي قزوين ،لقب خاني

يافت و پس از آن نيز حکومتهاي ملوک الطوايفي در فارس ،اصفهان ،و خراسان
را برچيد و نقش بس��زايي در يکپارچگي ملي ايران ايفا کرد .در س��ال  1212هـ .ق

براي مقابله با تجاوز ارتش روس با رتبه سرداري و سپهساالري به حکومت ايروان
منصوب شد و تا سال  1243هـ .ق در جنگهاي دوگانه ايران و روس با شجاعت

و تدبير از مرزهاي کش��ور پاس��داري کرد .پايداري سلحشورانه او در رويارويي با
سپاه تا دندان مسلح روس به فرماندهي ژنرال کداويج به ايروان در سال  1223هـ .ق

حماسهاي بزرگ و سندي پرافتخار از ميهن پرستي ايرانيان است .وي پس از معاهده

ترکمانچاي به ايران بازگشت و چندي حکومت خراسان و رياست ايل بختياري را
بر عهده داشت و در سال  1245هـ .ق در نود سالگي درگذشت و پيکرش در جوار

حرم مواليش علي 7آرميد.37

موقعيت مکاني آب انبار سردار بزرگ

آب انبار س��ردار بزرگ واقع در محله راه ري س��ابق و غرب خيابان سپه كنوني،

نبش كوچه شهيد علوي است.38

پيشينه تاريخي آب انبار سردار بزرگ

محمد حسين خان سردار و محمد حسن خان سردار در راستاي حيات و زندگاني

مردم يک محله از قزوين باني انبار سردار گرديدند ،روسازي و نماسازي و کتيبهاي
ندارد و چنين مينمايد که عمر بانيان کفاف نکرده و يا گرفتاريشان مانع شده است
که روسازي اين آب انبار به اتمام برسد .ساختمان آن در سال 1227هـ .ق .بوده ،اين

بنا بهواسطه عدم تکميل و مراجعين فراوان روبه ويراني دارد ،در  1313خورشيدي

به دس��تياري شهرداري تعميرات الزم ش��د و نيز در سال  1335خورشيدي(1375

اين ناحيه اس��ت .آب آن هم در تابس��تان بسيار خنک ميباشد چنانکه کسي به يخ

وقف ميراث جاويدان

ميباش��د اما مخزن آب آن داراي حجم بيش��تري بوده و آب بيش��تري در آن براي

شماره

هـ .ق) ش��هرداري از نو آن را مرمت نمود .اين آب انبار همواره مورد استفاده مردم
نيازمند نيس��ت .39آب انبار سردار بزرگ يا آب انبار محله راه ري ،بزرگترين آب
انبار تک گنبدي ايران ميباش��د که داراي ويژگيهاي منحصر به فرد ميباشد .آب

انبار س��ردار کوچک از لحاظ مساحت نسبت به آب انبار سردار بزرگ ،کوچکتر
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استفاده مردم ذخيره ميشده است.40
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کتيبه آب انبار سردار بزرگ41

119

تحليل معماري آب انبار سردار بزرگ42

آب انبار سردار بزرگ يا آب انبار محله راه ري ،بزرگترين آب انبار تک گنبدي

ايران است ،اين آبگير عظيم که باعث حيات و زندگاني مردم يک محله است ،داراي
يک طاق اس��ت و ابعاد آن عبارت است از 16 :ذرع درازا و  16ذرع پهنا و  16ذرع

گودي که مجموع مس��احت مکعب آن  4096ذرع مکعب ميش��ود .در وسط طاق
120

بزرگ از خارج يک گنبد مخروطي کوچک از کاشي فيروزه ساختهاند .گنبد عظيم

آب انبار سردار ،آجري است که در باالترين قسمت آن بادگيري قرار گرفته و ارتفاع

بلندترين نقطه آن تا کف آب انبار حدود  28.5متر اس��ت .ظرفيت نمادين آبگير و

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

گنبد فيروزهاي کوچکي که بر فراز گنبد بزرگ آجري واقع شده ،گنبد مسجد سردار
را به خاطر ميآورد .اين آب انبار داراي سردري رفيع با قوس جناغي است که در

طرفين آن دو طاقنما در سه طبقه قرار گرفته و واجد کاربندي و کاشيکاري معقلي
است .43راه شير داراي  47پله سنگي و هر پله به ارتفاع متوسط  25سانتيمتر ،طول
 3.40و عرض  25سانتيمتر در نظر گرفته شده بود که با سه پله سردر جمعا  50پله

دارد .در اين آب انبار نسبت به عمقش پله در نظر گرفتند ،درنتيجه براي دسترسي به
آب  12.5متر بايد به پايين رفت .آب اين آب انبار از قناتهاي طيفوري و يخچال
تأمين ميش��ده است .44پوش��ش راه شير از نوع طاق آهنگ جناغي است و در اين
راهرو چهار ش��ير آب در فاصلههاي معين تعبيه گش��ته که با کم و زياد شدن آب

در مخزن از شيرهاي پايينتر استفاده ميشده است .مخزن آب اين آب انبار داراي

طرحي مربع شکل به ابعاد تقريبي  71*71*17متر است و چهار سکنج عظيم براي
قرار گرفتن گنبد به روي آن طرح مربع را به هش��ت ضلعي تبديل ميکنند .مصالح

بهکار رفته در جرزهاي آب انبار شفته آهک با روکش ساروج و قطر ديوارهاي آن
در حدود  3متر است .عالوه بر بادگير مرکزي چهار روزن مشبک ديگر جهت تهويه
هوا در گنبد کار گذاشته  اند ،حجم مخزن اين آب انبار  3000متر مکعب ميباشد.45

وقف ميراث جاويدان

نماي شرقي آب انبار سردار بزرگ

نماي جنوبي آب انبار سردار بزرگ

شماره

پرسپکتيو آب انبار سردار بزرگ46

پالن آب انبار سردار بزرگ
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نماي ورودي آب انبار سردار بزرگ در قديم و جديد

121

122

نماي جنوبي آب انبار سردار بزرگ

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

هشتي ورودي آب انبار سردار بزرگ

پالن پلکان ورودي و فضاي داخلي آب انبار سردار بزرگ

وقف ميراث جاويدان
شماره
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راه پله ورودي آب انبار سردار بزرگ
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فضاي داخلي آب انبار سردار بزرگ (تصويري نمادين از جنگآوري سردار)

123

124

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

پلههاي ورودي به مخزن اصلي آب انبار

محل ورودي اصلي ِ
آب آب انبار سردار بزرگ

بخشي از تزيينات داخلي آب انبار سردار بزرگ

موقعيت مکاني

در انتهاي جنوبي محله قمالق 47و به فاصله کمي در ش��مالغربي س��لطان سيد

محمد روبروي مدرسهاي به همين نام واقع شده و يکي از آب انبارهاي مهم قزوين

آب انبار سردار کوچک از حيث عظمت بنا و ظرافت ساختمان در رديف آب انبار

آن مسقف به چهار گنبد و چهار بادگير يا بخار کش است .ازاره پلکانش تمام سنگ

و نمايش با آجرهاي کاش��ي تزيين يافته است .قسمتي از محالت قمالق و آخوند

و مغلواک مدت يکس��ال از آب اين انبار بهرهمند ميشوند که يا توسط سقاخانهها
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حاج کاظم است .از باال تا پايين  37پله دارد که چهار راه شير در آن بهکار رفته ،انبار
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تحليل معماري

شماره

بهشمار ميرود.

وقف ميراث جاويدان

آب انبار سردار کوچک

برده ميش��ود و يا خود اهل محل ظرفهاي خ��ود را ميآورند و آب برميدارند.
همانگونه که اشاره شد اغلب اينگونه آب انبارها را سالي يک مرتبه آب ميبندند،
بنابراين براي مصرف ساليانه اهالي کافي است .آب آنها نيز در تابستان آنقدر خنک
است که مردم اين حدود نيازمند يخ نيستند .باني اين آب انبار هم همان دو برادري

ميباشند که آب انبار سردار بزرگ را ساختهاند .اين آب انبار داراي کتيبهاي است از 125

سنگ مرمر که اشعاري به خط نستعليق ممتاز در آن منقور گرديده است .48اين آب

انبار به سال  1229در شمال مسجد– مدرسه سردار ساخته شده که از نظر وسعت و

ظرافت بسيار چشمگير است .مخزن پالني مربع به ابعاد تقريبي  20متر دارد که در

مرکز اين مربع ستون عظيمي قرار گرفته که اندازه جرز هر ضلع آن  4متر ميباشد
و بار چهار تويزه را تحمل ميکند .به اين ترتيب پالن مربع آبگير در سقف به چهار

126

مربع کوچکتر تقسيم شده و هريک از اين قسمتها توسط گنبد خفتهاي پوشش
شده است که در مرکز هر گنبد بادگير يا بخارکش کوچکي تعبيه شده که کار تهويه
را انجام ميدهد .طاقنماهاي دو طرف سردر ورودي که با کاشيکاري تزيين شده،

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

رسمي بندي سردر ،قطر جرزهاي  3.10متري مخزن ،راه آب سي و هشت پلهاي،
کتيبه مرمر به نس��تعليق جلي ،ازاره سنگي پلکان و تزيينات کاشي و آجر تشخص

ويژهاي را به اين آب انبار بخش��يده است .اين آبگير با گنجايش  3800متر مکعب

بزرگترين آب انبار قزوين بهشمار ميآيد.49
کتيبه آب انبار سردار کوچک

به عهد فتحعلي ش��اه زيب ت��اج و نگين

که س��ر به سجده او س��وده خسرو خاور

حسين خان و حسن خان دو شيرفش سردار

دوشهس��وار ش��هندو دو رزمج��و صفدر

دو س��رفراز ب��رادر ،دو نام��ور س��ردار

دو پاي��دار دالور دو کين��ه ک��ش س��رور

خجس��ته ش��اه ظفرمن��د را سپهس��االر

س��توده مي��ر عدوبن��د را ظف��ر گس��تر

کز اسمشان ش��ده گمنام رستم و سهراب

ز بذلش��ان شده طي رس��م حاتم و جعفر

فکند همتش��ان وضع اين خجس��ته غدير

کش��يد اشارتش��ان طرح اين ستوده شمر

که همچو س��احت کوثر بُ َود نش��اط انگيز

که همچو چش��مه حيوان ب��ود روان پرور

ب��ه ياد تش��نه لب کربال حس��ين ش��هيد

امي��ر مش��رق و مغ��رب اما جن و بش��ر

س��زد که خط��ه قزوي��ن از آن بخود نازد

چنان ک��ه س��اخت جنت ز چش��مه کوثر

چه آب حس��ن صفايش ز زم��زم افزونتر

هر آن که آب روانبخش جست چشمه خضر

روانه ش��د س��و اين برکه کاي��دش رهبر

تمام گشت چو اين برکه در جهان شد طاق
چ��و ماي��ل از پ��ي تاريخ در دع��ا گفتند

«نصيب ب��اد به هر يک ز زمزم و

کوثر»50
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کش��يده صف پي پاداش قدس��يان يکسر
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ک��زو رواج بري��زد هن��ر ز س��که چو زر

شماره

زس��عي و هم��ت آق��ا محمد اس��ماعيل

وقف ميراث جاويدان

چو برکه وس��عت او همچو بحر بي پايان

127

128

پالن آب انبار

آب انبارهاي سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوين

پالن بام

برش الف  -الف

وقف ميراث جاويدان

برش ب  -ب

شماره
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پرسپکتيو آب انبار سردار کوچک

129

پي نوشت ها:

 . 1دکت��ري باستان شناسي (اس�لامي) ،دانش��گاه

 . 24سيماي تاريخ و فرهنگ قزوين ،ج  ،1ص .5

 . 2دکت��ري باستان شناسي (اس�لامي) ،دانش��گاه

 . 26المسالک و الممالک ،ص .200

 . 3معماري ايران در دوره اسالمي  ،ص .223

 . 28احس��ن التقاس��يم في المعرفة االقاليم ،ج،2

آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.

 . 4همان ،ص .224

130

 . 25البلدان ،ص .45

 . 27صورة االرض ،ص .271
ص .392

 . 5آشنايي با معماري اسالمي ايران ،ص .287
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پايگاه اينترنتي

1.1پايگاه ميراث فرهنگي ،اطالعات منتشر
شده در بناي آب انبار سردار بزرگ.

بررسي جايگاه وقف و موقوفات
در رسايل مشروطيت
زهره عليزاده1

چکيده:

انقالب مشروطيت بهعنوان يکي از رخدادهاي مهم قرن بيستم در ايران بهشمار ميآيد که
عالوه بر تغيير سلطنت استبدادي ايران به مشروطه ،ساختارهاي جديد اقتصادي و اجتماعي
را نيز بهوجود آورد .مشروطهخواهان نميتوانستند براي رشد اقتصادي کشور نسبت به
نهاد وقف بيتوجه باشند زيرا وقف بهعنوان يکي از زيرساختهاي مهم اقتصادي کشورهاي
اسالمي از جمله ايران است که در رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها نقش بسزايي دارد.
هدف از اين پژوهش ،بررسي جايگاه نهاد وقف و موقوفات در رسايل مشروطهخواهان است که
با روش توصيفي -تحليلي به بررسي رسالههايي چون :بيان معني مشروطه و فوائدها ،اللئالي
المربوطه في وجوب المشروطه ،رؤياي صادقه و تدين و تمدن پرداخته است .يافتههاي اين
پژوهش نشان ميدهد که مشروطهخواهان نهاد وقف را بهعنوان يک راهکار تقويت اقتصاد
ملي و در کنار ساير مولفه ها مانند :ترويج استفاده از کاالي ملي ،ارتقاي کيفيت کاالي داخلي
و  ...در نظر داشتهاند و براي کاربرديتر شدن و نظارت بيشتر اين نهاد تالش کردهاند.

کليدواژه ها:

وقف ،موقوفات ،رسايل مشروطيت ،دوره قاجار ،اقتصاد ملي.

مقدمه

گستردگي موقوفات و ابعاد اقتصادي

آن همواره در جوامع اسالمي از جمله
اي��ران بحث مهمي بوده اس��ت .وقف
سبب س��رازير ش��دن ثروت به سمت
134

کاره��اي عامالمنفعه ميگردد که گامي
در جه��ت رف��اه عموم��ي و فقرزدايي
اس��ت و عالوه بر توزيع ثروت ،رشد

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

و توس��عه اقتصادي را ب��ه همراه دارد.
اگر ابع��اد زندگي اجتماعي را ش��امل
سياست ،فرهنگ و اقتصاد بدانيم؛ وقف

اصل اسالمي است که ريشه در فرهنگ
و کارک��رد در اقتص��اد جامع��ه دارد.
اصوال وقف به معناي گذشت آگاهانه

از مايمل��ک در راه خ��دا و براي قرب

خداوند است.2

در اي��ران اين س��نت قب��ل و بعد

ازاسالم بر اساس تعاليم دين زردشت و
دين اسالم وجود داشته است .در دوره
باستان وقف عام به منظور امور خيريه،
موسسات مذهبي ،احداث آتشکدهها،

ارائ��ه خدمات به زائران ،احداث مراکز

آموزش��ي و مذهبي ،تأمين هزينههاي
کش��اورزان بيبضاع��ت ،نگه��داري

حيوانات و مقاصد ش��بيه به آن وجود

داشته است .3بر اساس تعاليم اسالم در

عمل به وقف اهتمام بر اين است که با
کمکهاي معيشتي ،آموزشي و درماني

به طبقه کمدرآم��د ،عدالت اجتماعي،
کاهش فواصل طبقاتي ،رشد ثروتهاي

عموم��ي و رفاه و تع��اون اجتماعي در
جامعه محقق ش��ود .به همين دليل در

دورههاي مختلف تاريخ ايران ما شاهد
اين سنت حسنه بودهايم.

روند وق��ف ام��وال در دوره قاجار

همچون دورههاي قبل ادامه داشته ،آن
چنان که هانري رنه آلماني که در اوايل

مشروطيت و قبل از آن هم چندين بار
از ايران ديدن کرده ،نوشته است :اراضي
موقوفه زياد است و پيوسته شماره آنها

رو ب��ه فزوني ميرود .زيرا اش��خاص

موم��ن و ثروتمند هم��واره امالکي را
وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه

مينمايند .گاهي هم کاروانسرا و دکان
و ي��ا تمام ب��ازاري را وق��ف مصارف

خيريه ميکنن��د و در هر حال عايدات
امالک وقفي زياد است.

جايگاه تشکيالتي وقف در حکومت

قاجار بهخصوص در زمان ناصرالدين

مش��خص با تأس��يس مجلس شوراي

 1257هـ .ق پس از عزل ميرزا آقاخان

بهدليل آشفتگي مملکت چندان مقدور

ش��اه مورد توجه قرار گرفت .در سال
ن��وري به امر ناصرالدين ش��اه مجلس
شوراي وزرا با شش وزير تشکيل شد

و ميرزا فضلاهلل نصيرالملک علي آبادي
در مقام وزي��ر وظايف و اوقاف مامور

نبود و اوقاف کش��ور تا مس��ير اجراي
عدالت راه طوالني در پيش داشت5.

از مناب��ع اي��ن دوره چنين برميآيد

در فاصل��ه س��الهاي 1324-1275

بخش��ي از وضعيت نظ��ام وقف در

کن��ار س��اير وزرا به چش��م ميخورد

بود زيرا وقف خ��ود نظامي قانونمند

چ��ون :مي��رزا فض��لاهلل نصيرالملک،

وقف ميراث جاويدان

هـ .ق ن��ام وزير وظاي��ف و اوقاف در

علي خ��ان اعتمادالس��لطنه ،عبدالعلي

شماره

رسيدگي به امور کشور گرديد.4

مل��ي آغاز گرديد اما اجراي اين قوانين

دوره قاج��ار از محاک��م قضايي متاثر
و داراي احکام حقوقي خاص اس��ت.

وزارت عدلي��ه يک��ي از مراجع حافظ
تجاوز به موقوفات و ارجاع ش��کايات

و بررسي آنها و صدور حکم جزيي از

وظاي��ف وزارت عدليه ب��ود .بنابر اين
وضعيت نظام دادرسي و قضايي کشور

تأثي��ر تنگاتنگ��ي بر وضعي��ت اوقاف

کشور داشته است .بهطور کلي تأسيس
وزارت عدلي��ه و رس��يدگي به دعاوي
حقوقي در چارچوب نظامي واحد در

سرتاس��ر ايران با تکالي��ف و حدودي

خ��ان اديبالملک ،ميرزاحس��ن خان
مشيرالدوله ،ميرزا علي خان امينالدوله،
مي��رزا تقي خ��ان مجدالمل��ک ،ميرزا
عبدالرحي��م خان س��اعدالملک ،ميرزا

محس��ن خ��ان امينالدول��ه ،مي��رزا

محم��ود خان مديرالدول��ه و فرزندش

پاييز و زمستان 1395

وقفکنندگان از موقوفهخواران به عدليه

مي��رزا محمد خ��ان مجدالملک ،حاج
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اين نظ��ام و حق��وق ب��ود و تعدي و

و در ط��ول اي��ن م��دت اش��خاصي

ثقبالس��لطنه متصدي وزارت امور ياد

شده بودهاند.6

پس از پيروزي انقالب مش��روطه و

روي کار آمدن نخستين کابينه به رييس

وزرايي ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله 135

در ماه ذيالحج��ه  1324هـ .ق برابر با

نس��بت به اي��ن نهاد بيتوجه نباش��ند

هشت وزارتخانه تش��کيل شد و اداره

کنن��د .يک��ي از مهمتري��ن منابع دوره

وزارات علوم جاي گرفت .با تصويب

افکار مش��روطهخواهان م��ورد توجه

بهمن ماه  1258هـ .ش کابينه مزبور با

اوق��اف در زيرمجموع��ه ادارات تابعه
136

قانون اداراي وزارات معارف و اوقاف

و ب��راي کارب��ردي ب��ودن آن ت�لاش
مش��روطيت ک��ه ميتوان در بررس��ي
قرار گيرند رس��ايل مشروطيت است.

و صنايع مستظرفه در جلسه مورخ 28

در واقع مش��روطهخواهان ب��ا اتکا به

اداره اوق��اف بهعنوان يک��ي از ادارات

رسالههايي در دفاع از حقانيت مشروطه

شعبان  1328هـ .ق مجلس شوراي ملي

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

تابعه وزارتخانه تازه تأس��يس شروع به

فعاليت کرد.7

پشتيباني مراجع ثالثه نجف 9با نوشتن

و نقد نظام استبدادي ،از لحاظ نظري به
تحکيم مباني و اصول نظام مش��روطه

دولتم��ردان اگرچ��ه تالشهايي در

کمک ش��اياني نمودند 10که در مطالعه

دادند بهدليل بسترس��ازي نامناس��ب،

آثار روشنفکران که زمينه را براي وقوع

جهت بهبود وضعي��ت اوقاف صورت

اج��راي برنامهها ب��ا ناکام��ي روبهرو
بود .مجلس ش��وراي مل��ي نيز بهدليل

گستردگي مش��کالت همراهي نکردن
حکومت و درگيري با مسائل گوناگون
نتوانست جهت اصالح وزارت اوقاف

و معارف کش��ور گامي موث��ر در اين

زمينه بردارد و قواني��ن بدون ضمانت
اجرايي ناکام ماند.8

اين مش��کالت و نابساماني در نهاد

وقف باعث ش��د که مشروطهخواهان

تاريخ مشروطيت نبايد از اين رسايل و

اين انق�لاب فراهم کردند غافل ش��د.

زيرا انديشههاي مبتني بر قانونخواهي،
مطالبات حقوقي ،عرفيسازي و افکار
انتقادي و اقتصادي مش��روطهخواهان

در آن انع��کاس يافت��ه اس��ت .يکي از

مهمترين مسائلي که مشروطهخواهان
در کن��ار دف��اع از مش��روطيت ب��ه آن
پرداختهان��د مباحث اقتصادي اس��ت

و براي بهتر ش��دن اوض��اع اقتصادي
راهکارهاي مختلفي را پيشنهاد دادهاند.

از آنجاي��ي ک��ه وقف در کش��ورهاي

واقفان اصفهاني اثر عطيه طباطباييان و

اقتصاد ملي دارد؛ اين پژوهش با تأکيد

خود از جمله کتابي با عنوان نگاهي به

اسالمي نقش بسزايي در رشد و توسعه

بر رسايل مش��روطهخواهان به بررسي
جايگاه وق��ف در تفک��رات اقتصادي
مش��روطهخواهان ميپ��ردازد .روش

گردآوري اطالع��ات کتابخانهاي بوده

پيشينه تحقيق

درباره وقف بررس��يهاي متعددي

در زمينههاي فقهي ،حقوقي ،اقتصادي،
مختلف تاريخي صورت گرفته است و
در دوره قاجار نوش��ته ش��ده است از

جمله جايگاه وقف در گفتمان فرهنگي
صفويه تا قاجار بر اساس متون تاريخي

و اس��ناد موقوفات اثر فاطمه ابوحمزه،
س��نجش تطبيقي وقف طي دورههاي

قاجاري��ه و پهل��وي اث��ر پروانه ش��اه
حسيني ،وضعيت اوقاف در دوره قاجار

ب��ا تکيه بر قوانين مجلس و ش��کايات

اردبي��ل در عص��ر قاج��ار ،نگاهي به

وضعيت امور خيريه رش��ت در دوران
قاجار در بخشي از آثار خود به بررسي

مشروطهخواهان پرداخته است.

وقف در دوره قاجار پرداختهاند .تفاوت

پژوهش حاضر با اين آثار در اين است
که به بررس��ي جايگاه وقف در رسايل
جاي�گاه وق�ف در رس�ايل

مشروطه خواهان

اقتص��اد مل��ي در دوره قاج��ار ب��ا

گس��ترش نفوذ کش��ورهاي خارجي،
دادن امتيازهاي تجاري و ورود بي رويه
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قضاي��ي و جاي��گاه آن در دورهه��اي

چ��ون وضعيت امور خيري��ه تهران در

وقف ميراث جاويدان

خواهد بود.

امور خيري��ه در دوره قاجار و مقاالتي

شماره

و روش تحقي��ق ،توصيف��ي -تحليلي

همچنين خانم اله��ام ملکزاده در آثار

کااله��اي خارج��ي دچار رکود ش��د.

بههمين دلي��ل اقتصاد ملي مورد توجه
روش��نفکران و نخبگان عصر قاجار و

مش��روطهخواهان ق��رار گرفت .خطر
وابس��تگي اقتصادي سبب شد تا تجار،
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روحانيون و روش��نفکران از طريق فتوا

و پريش��ان ش��دند و کثيري از آنها که

نشريات به تحريم کاالهاي خارجي و

ذلت رس��يدند و از هم پاشيده شدند و

و س��خنراني در مناب��ر و مق��االت در
حمايت از کاالهاي داخلي بپردازند.11

بههمين دليل ش��اهد اين هستيم که در
138

بس��ياري از رسايل ،مش��روطهخواهان

ش��رحي از اوضاع بد صنايع داخلي و
اقتصاد کشور داده شده و پس از آن به

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

حمايت از کارخانجات داخلي ،ارتقاي

کيفي��ت کاالي داخل��ي ،جلوگيري از
واردات کاالهاي خارجي ،جلوگيري از

صادرات مواد خام ،اخذ تکنولوژيهاي

جديد و  ...پرداخته شده است که براي

نمونه ميتوان به رس��اله ارش��اد العباد
ال��ي عمارت البالد اش��اره کرد .در اين
رساله عامل بدبختي ايرانيان را دو عامل

فقر و فالکت مل��ت و ديگري ضعف
و ناتوان��ي دولت ميدان��د .او اوضاع
ح��رف و صناي��ع داخل��ي را اينگونه
تش��ريح ميکند« :پس از غفلت و سوء
تدبير آن کس��اني که زمام امور بهدست
آنها بود ،صناي��ع جاريه در مملکت و
حرف موجوده در آن تدريجا نيست و

نابود ش��د و صاحبان حرف مستأصل

مدخل ديگري نداش��تند ب��ه گدايي و

فاتح��ه همه خوانده ش��د .به حدي که

اگر ما به اوالدهاي خود بگوييم که در
دوره قبل ک��ه هنوز معمرين ما خواطر
دارند چند هزار صنعت که در اصفهان

و چن��د هزار در يزد و چندين هزار در
قم و کاشان و خراسان و گيالن و غيره

بودند ،و ن��وع اهل مملکت به اجناس

داخل��ي خود گ��ذران ميکردن��د و از
اجناس خارجه مس��تغني بودند و فعال
از آنها اثري نيس��ت ،ب��ه نظر آنها جزء

افس��انه و اکاذيب محس��وب ميشود.

خوب چطور ش��د که چنين شد .پاي
تجارت خارجه به مملکت ما باز ش��د

و خ��ورده خورده از همه جور اجناس

در مملکت ما ريختند .و هر چيزي که
در بين م��ا معمول بود و محل حاجت
ما ديدند ،از هرطرف بر ما وارد کردند

و ب��ه زخرفه صوري��ه و زينت ظاهريه
آنها را آراس��تند و ما را فريب دادند و

از آن ط��رف ميل پادش��اه و اطراف و
حواشي آن و هکذا باقي اعيان مملکت

به مقتض��اي «الناس علي دين ملوکهم»

محمد علي شاه و در دارالخالفه تهران

باالتر اعراضش��ان از اجناس و حرف

ي��ک مقدمه ،دو اصل يک نتيجه و يک

به اس��تعمال آنها و به همان اندازه بلکه

وطني��ه و ترک نم��ودن آن باعث مزيد
رواج آنه��ا و موج��ب مزي��د اندراس
اينه��ا گرديد و خورده خ��ورده حرف

و صنايع مملکتي که س��بب استجالب

و نقره که هرساله در خانههاي ما وارد
شده و منزل ميگزيد ،به طرف ممالک
اروپا رهسپار شد و خانههاي فرنگيان

را منزلگاه خود قرار داد و دس��ت ما از

ش��د» 12و در ادامه ب��راي بهبود اوضاع
داخلي را پيشنهاد ميدهد.

پس از پايان آن در مبحث خاتمه پانزده

اص��ل از قبي��ل حماي��ت از حکومت

مش��روطه ،تبعي��ت قواني��ن ايرانيان از

است و بهطور کلي زمينههاي سياسي،

قوانين شرع ،مباني کار مجلس مشورت

و اکثريت آراء باش��د ،گرفتن امتيازات
تج��اري ،حفظ ش��ئونات هرطبقه و ...

اقتص��ادي و اجتماعي را در بر ميگيرد
و رعاي��ت آنها بر همه « الزم و متحتم»

اس��ت .چهاردهمين اصل از اين پانزده

اص��ل در مورد وق��ف و نح��وه اداره

عمادالعلماء خلخالياالصل يکي از

موقوفات اس��ت .در آغاز نويس��نده از

بهعنوان رس��اله بيان معني مشروطه و

الزم آن در دوران قاجار مينويس��د و

فقه��اي نجف بوده که در رس��اله خود
فوائده��ا در کنار تبيين مش��روطيت و

طرح مس��ائل مربوط آن ،به مباحثي در
مورد وقف پرداخته اس��ت .اين رساله
در  1325ه��ـ .ق در زم��ان س��لطنت

وضع آشفتگي موقوفات و عدم کارايي
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آن اموال تهي و در مقابل جيب آنها پر

اصل او درباره اس��تبداد و مش��روطيت

وقف ميراث جاويدان

نقديه از ما منقطع شد .و آن قوافل طال

خاتمه است .در قس��مت مقدمه و دو

شماره

وجوه نقديه بود منسوخ شد و آن وجوه

تحرير يافته اس��ت .13اين رساله شامل

پ��س از آن راهکار مناس��ب براي اداره
موقوفات ارائه ميده��د که در ذيل به

صورت کامل اين اصل بيان شده است:

«چهاردهم :در ايران موقوفات ملتي 139

و دولتي بسيار است ولي هزار افسوس

س��يم :موقوفه را به مدت س��ي و يا

مداخله دارند و بعد از فوت ايش��ان از

ميدهند به ثمن قليلي که او را تدريجا

ک��ه در متوليها ب��ه تص��رف مالکانه
ترکه آنها محس��وب ش��ده و در مابين

ورث��ه آنها تقس��يم ميگ��ردد و واقف
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بيچ��اره با آن که ورثهاش از آن محروم

مانده به وصيتش ني��ز عمل نميکنند.
و به مناس��بت مقام الزم آمد که اقسام

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

تصرفات متوليها را در موقوفات بيان
نماييم تا اين ک��ه معلوم گردد که ظلم

اين اش��خاص از تعدي��ات حاکم جور
زيادتر و بيشتر است و در مقام تفتيش

و تنقيح آن نيز بر آيند:

پنجاه و يا نود س��ال به شخصي اجاره

در تعمي��رات موقوفه ص��رف نمايد و

به واس��طه امتداد زمان و مرور ايام آن
موقوف ملک طلق مستاجر ميگردد.

چهارم :از ش��خصي وجه زيادي در

پنهان��ي ميگيرن��د و در صورت ظاهر

موقوف��ه را به ثمن بخس��ي به او اجاره
ميدهن��د که مب��ادا ترقي اج��ارات را
موقوف عليهم ملتفت بشوند و از ايشان

مطالبه نمايند.

پنج��م :به حيل ش��رعيه و ب��ه بهانه

اوال :تا اين ک��ه موقوفه عائده دارد،

مالحظ��ه غبطه و يا به ام��ور ديگر که

مينماين��د و تعمي��رات الزمه موقوف

ميفروشند که تبديل به احسن بنمايند

آن را در مخارج ش��خصي خود صرف
ميدارن��د و در ان��دک زمان��ي منهدم

و خ��راب و مس��کن کالب و مجراي

منجالب ميگردد.

ش��رعا مجوز بيع موقوفات است او را

و به اخس و ادون هم تبديل نميکنند
و ميگويند ثمن موقوفه را در نزد فالن

تاجر امانت سپردهايم که هر وقت ملک

دويم :ورقه وقفنام��ه را پاره کرده و

مرغوبي پيدا ش��د بخريم بههمين نحو

مل��ک حالل خود او را ميفروش��ند و

صحبت او خاموش گردند و ايشان هم

اس��م وقفيت را محو نموده و بهعنوان
ثم��ن او را از براي خود دکان و خانه و
باغ و پارک ميخرند.

ب��ه دفعالوقت ميگذرانن��د که مردم از
بدون زحمت بي��ل و کلنگ مالي را به

چنگ آورده بي درنگ بخورند.

شش��م :بعض��ي از ايش��ان چنان که

و ش��هودي دين به دنيا فروخته را مهيا

ظالمي و جابر جايري بوده و يا اينکه

مال پدران و يا ب��رادران و يا مال يکي

گمان ميکنند که واقف مرد حاکمي و
ش��خصي بوده عامي و جاهل مس��ائل

ش��رعيه تجارت را درس��ت نفهميده و
از حرام اجتناب نداشته ،اموال او تماما

مظال��م و يا اين که مجهولالمالک و يا

از باب حکومت ش��رعيه در اين اموال
متصرفيم ،اي��رادي و بحثي هم بر ما به

وجه منالوجوه وارد نيست و بر فرض

بط�لان وقفيت از اين که حکام ش��رع
عمدا از آن خاموش��ند گوي��ا با تمول

بيش��تر احراز کردهاند و سکوت اختيار
مينمايند.

در اي��ن امالک متصرفيم .ن��ه بهعنوان

توليت .اوراق و ش��هود ما نيز حاضر و

موجودند و چند تومان��ي به اين و آن

س�لاطين اي��ران و ي��ا اين ک��ه رجال

داده امالک موقوف��ه را مالکانه تصرف
ميکردند.

نه��م :بعض��ي از موقوف��ات را که

دولت و يا اين که حکام و اعيان وقف

نمودهاند ،او را به سلطان و يا به حکام
وقت واگ��ذار نمودهاند و ايش��ان هم
مباشرت او را به بعضي از بي انصافها

واگذار ميکنند که دخل او را گرفته در

هفت��م :اگر موقوف��ه در جوار ملک

محل آن صرف نمايند و آن مباش��رين

بهعنواني که ح��دود ملک من تا اينجا

کرده ،يک دينار در محل موقوفه صرف

آنها واقع ش��ده باشد اقال ثلثي از آن را

بوده ،تصرف مينمايند و در جزء ملک

خود محسوب ميدارند.

هشتم :بعضي از آنها اوراقي ساخته
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انور اين گون��ه اموال را چه بايد بکنند

دين و زوردار بوده است ،از آنها غصب
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مالک نبودهاند تا اين که وقف نمايند و

از اقاربم��ان بوده و ش��خص واقف بي

شماره

اين که مخلوط به حرام اس��ت و شرعا

ک��رده و ادعا مينماين��د که اين امالک

يکب��اره آن امالک را م��ال خود فرض
نميکنن��د .به بهانه اين که س�لاطين و
يا اين که حکام رعي��ت را چاپيدهاند،

تمام��ا مال ملت اس��ت و وقف نمودن 141

ايش��ان فاسد و باطل است .ولي از اين

ب��راي صيانت زوايد حاص�لات آن از

باي��د نمود عمدا غافلند .ثانيا :مال ملت

از بلدان ايران شخص متدين باانصافي

که اوال :عمل مسلم را حمل بر صحت
را در مصالح عمومي ملت بايد صرف

و خرج کرد.
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مق��دار مخارجات معينه او در هر بلدي
را ناظر در ام��ور موقوفات آن بلد قرار
بدهند و تمام موقوفات دولتي آن بلد را

ده��م :اکثري ،بلکه تم��ام موقوفات

به موج��ب اوراق موقوفات در دفاتر و

ترقي نمودن س��عر غله و زياد ش��دن

شخص ناظر به اجاره يکي از مجتهدين

ام��روزه حاصل و عوائ��دش به جهت

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

مالاالج��اره ام�لاک مس��قفه از محل
خرجش ک��ه واقف معين کرده به مبلغ
کثيري زيادتر است و اين مبلغ را متولي
بدون مس��ئوليت در کم��ال اطمينان و

امنيت ميل مينماي��د و از جمله اموال
حالل خود ميپندارد.

سجالت دولتي ثبت و قيد نمايند و آن
آنچه را واقفي��ن وصيت کردهاند ،عمل

نماي��د و زوايد او را که محمل خرجي
از براي آن ظاهرا معين نش��ده ،مقداري
از آن وجه را در آن بلد صرف مدرس��ه

رشيديه و مکتب صنايع بنمايد که اوالد
و ايتام آن بلد در آنها علم صنعت تعليم

يازدهم :بعضي که خداوند را منظور

بگيرن��د و بقيه آن وجه را به دارالخالفه

تم��ام محص��والت موقوف��ه را ،حتي

ضبظ نماين��د و از آن پنج��اه هزار نفر

دارند و از عقوبت روز پسين ميترسند،
حقالتوليه خود را هم در محل موقوفه

و در امور خيريه و بريه و در تعميرات
آن ص��رف مينماين��د .اوال :اين گونه
اشخاص بسيار عزيزالوجودند .ثانيا :از

محل کالم و از مورد ايراد خارجند.

پ��س در اي��ن ص��ورت از جه��ت

محافظ��ت اصل��ي موقوف��ات و هم از

تهران بفرس��تد که در بيتالمال اوقاف

سرباز تحتالسالح تش��کيل نمايند و
آنها را به س��رحدات مملکت تقس��يم
کنند{تا} در آنجاها مقيم و حافظ حدود

باشند و به اين ترتيبي که ذکر شد:

اوال :ب��ه وصيت واقف عمل ش��ده

و موق��وف عليه��م هم به حقوقش��ان

رسيدهاند.

ثاني��ا :فضله موقوفات ک��ه پايمال

مخصوص��ه از عم��وم رعي��ت ب��راي

مصالح عموميه مسلمين صرف گرديده

 .2تحصي��ل قوه دفاعيه به تش��کيل

ميش��د ،در امور خيري��ه و بريه و در
و به يک درجه هم حفظ بيضه اسالم به
او گرديده است.

مصارف نوعيه الزمه؛

عس��اکر معلمه و اعداد آالت و ادوات

حربيه به حسب آنچه زمان اقتضا کند؛

ثالثا :تص��رف و مباش��رت ناظرين

 .3دفع ش��ر اش��رار داخله و امنيت

و اجازه مجتهدين به موافق شرع انوار

 .4قط��ع م��واد معاند اس��ت و دفع

ه��م در موقوفات به واس��طه رخصت

خصومات واقعه مابين عموم رعيت که

وقف ميراث جاويدان

آقاي فراش باشي؛

شماره

بوده ،محذوري الزم نيامده است.

طرق و شوارع از اقطاع الطريق و ...؛

رابعا :به واس��طه مشروطيت توليت

مدخل بزرگي است براي حکومت در

است در موقوفات و در صورت ظهور

است براي عموم فراشها و مخصوصا

به عدالت کاش��ف ب��ر طريقت متولي
خيانت و فقدان شرط ،حاکم شرع انوار

جاي اش��کالي و محل ايرادي هم براي

تربيته��اي علمي��ه و انتش��ار جرايد
سياسيه و نش��ر کتب ديني و  ...و نشر

رس��اله ديگري که در آن به مبحث

اوقاف عامه و تجارت داخله و خارجه

في وجوب المش��روطه از شيخ محمد

 .6حفظ ثغور مملک��ت از تعديات

وقف اشاره شده رساله اللئالي المربوطه

بايد تحت تربيت و نظم درآيد؛

اسماعيل محالتي غروي(1355-1273

اجانب و حمالت آن؛

است که رفع مفاسد حکومت استبدادي

دول خارج��ه اقام��ت دارند ب��ا تنظيم

هـ .ق) اس��ت او در رساله خود معتقد
به تنظيم و تنسيق هفت مورد از قبيل:

 .1أخ��ذ خ��راج و جل��ب ام��وال
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او را عزل و ديگ��ري را نصب نموده،

دوره استبداد و طريق تجارت عظيمي

 .7حف��ظ رعاي��اي مملک��ت که در

وزارت خارجه ،انجام خواهد ش��د که

تنها در قالب حکومت مشروطيت و نه 143

استبدادي ميسر است.

در اصل پنجم به وقف و نظارت بر

موقوفات اش��اره شده است که در ذيل
به صورت کامل بيان شده:

«پنجم :امور عام��ه و منافع کليه که

144

در مملکت داير اس��ت و موقع حاجت

عموم خلق اس��ت که بايست در تحت
مي��زان صحي��ح مخصوصي باش��د که

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

باع��ث هرج و مرج نگردد و ش��عب و
ش��ئون اين امر متعدد و مختلف است

و هريک در تحت رياست مخصوصي
واقع است:

مثال اين که خارجه در آن دخيل ش��ود

ب��ه نحوي که تدريج��ا ثروت مملکت
را برباي��د .چنانچه نتيج��ه امتيازاتي که

به خارج داده ش��ده و ميش��ود همين

است».15

رس��اله رؤياي صادقه محمد حسن

تاج��ر کاش��اني در س��ال  1331هـ .ق
نگاش��ته ش��ده اس��ت .در اين رس��اله

نويس��نده سعي کرده است که در قالب
رؤي��ا و از زب��ان يکي از س��ردمداران
مش��روطيت از نظام مشروطه دفاع کند

و اوضاع ب��د جامعه را نيز نقد ميکند.

اول :ترتيبه��اي علميه و انتش��ار

او علماي مش��روطه را به چهار دس��ته

و غي��ر آن ،از علومي ک��ه براي دين و

دس��ته اول که داراي کمترين تعداد

جرايد ادبيه و سياسيه و نشر کتب دينيه
دنياي خلق مفيد باشد و از هيچ جهت

مورث مضرتي نشود.

دوم :اوق��اف عام��ه ک��ه بهعناوين

مختلف��ه در بالد وقف ش��د که اگر در
تحت نظارت امين مخصوصي باشد در
چنگال گرگان آدمخوار نيفتد.

تقسيم ميکند:

افراد آگاه به مضرات حاکميت استبداد

و ثمرات مشروطه هستند؛

گروه دوم شامل کساني ميشود که

هدف پيوس��تن آنها به مش��روطه براي

دستيابي به جايگاه و مقام بودند؛

گروه س��وم ال��واط و اش��رار بودند

سوم :تجارات کليه و اکتسابات عامه

که ميخواس��تند از آب گلآلود ماهي

نکند که موجب فساد حال رعيت شود.

دسته چهارم که بيشترين تعداد را به

که ميبايس��ت هرکس هرجور مداخله

بگيرند که موفق نيز شدند؛

خود اختصاص داده بودند کساني بودند

که فکر ميکردند مشروطه و آزادي به

معني خودسرانه حرکت کردن است.

واليتها به حاکمان و گس��ترش ظلم
به مردم؛

 .7نقد امنيت ،نظم؛

محمد حسن کاش��اني دليل ناکامي

 . 8نق��د وضعيت بهداش��ت جامعه

مش��روطيت از گروه اول خارج شد و

نويسنده در زمينه وقف و موقوفات

مشروطيت را در اين ميداند که رهبري
بهدس��ت س��اير گروهها هدايت شده

در واقع علم��ا ظاهرگراي بودند که به

انتقادات کت��اب بهطور خالصه در

ميگوي��د و دلي��ل مخالفت آن��ان را با

 .1نقد علما ظاهرگرا و مخالفت اين

ميدان��د که دس��ت آن��ان از اين اموال

 .2نقد مخالفان مشروطيت و قانون

علماي متدين و ديندار اداره ميش��ود

 .3نقد محاکم شرعيه که توسط علما

«بفرمايي��د بدانم ضرر مش��روطيت

متفقالقول ميداند.
ذيل آمده است:

علما با مدارس جديد؛

ظاهرگرا اداره ميشود که به اسم شرع

حکمهاي متناقض ميدهند؛

مش��روطه و حکوم��ت قانون��ي در آن

کوت��اه ميش��ود و موقوفات توس��ط
که در ذيل متن اين بخش آمده است:

و قانون براي علماي س��و چيس��ت آيا

همين که دولت مش��روطه ش��د ديگر
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اسم شرع در اموال ديني مانند خمس،

وقف ميراث جاويدان

کابين��ه دولت از افراد وطنپرس��تان و

در مبحث نقد مخالفان مش��روطيت که

شماره

است .او عامل نجات کشور را تشکيل

مخصوصا حمامهاي خزينهدار.

 .4نقد احزاب بهدليل اينکه بهدنبال

مردم خمس و زکات نميدهند؟

 . 5نقد بيمس��ئوليتي ،رشوهگيري و

ک��ه علت عدم همراهي و مخالفت اين

 . 6رش��وهدادن حاکم��ان ايالتها و

گفتم .باز به بياني ديگر عرض ميکنم145 .

منافع شخصي خود هستند؛

منفعتپرستي کارمندان دولت؛

عجب آدم س��ادهلوحي هستي .من

طايفه را به بيانات مختلف براي ش��ما

نظ��ر اين طايفه تنها ب��ه يک خمس و

باريکي است که اجبارا براي شما شرح

دارند که تماما در دولت قانوني مسدود

و بهخوبي از ماهيت مطالب آگاه شويد

زکات تنها نيس��ت چندين راه مداخل

است.
146

ميده��م تا به تمام رفقاي خود بگوييد
اينکه در تمام مذاهب علماي س��و آن

اوال در صورت��ي ک��ه م��ردم به اين

مذه��ب با عال��م قانون و مش��روطيت

مجبورند ق��دري از آن مال را به مردم

دولت مس��تبده چون قان��ون مدني در

اش��خاص خم��س و زکات بدهن��د
داده بقي��ه را صرف معاش خود نمايند

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

و از اينگونه مداخلها نميتوان پارک
و درش��که و مس��تغالت و امالک تهيه

نمود.

دشمن هس��تند ،براي اين است که در

کار نيست ،علماي سو به هرطريقي که
اراده و ميل آنه��ا تعلق گرفت حکم و

حرکت مينمايند و اسم اعمال خود را
شرعي و حکم الهي ميگذارند .احدي

ثانيا چون در دولت قانوني حکايت

قدرت تکلم ن��دارد چنانچه البد مکرر

ميگردن��د تفح��ص ميکنن��د خمس

بحثي نيست و اگر کسي فرضا مخالفت

از ت��رس و مالحظ��ه در کار نيس��ت؛
و زکات را به اش��خاص مقدس واقعا
متدين ميدهند .قهرا دس��ت اين گونه
اشخاص تهي ميماند .به عالوه عمده

مداخ��ل اين طايفه تص��رف در امالک

موقوف��ه و محاکمات ش��رعي و اخذ
رش��وه و صدور احکام غيرحقه است.
مسلم است در دولت مشروطه و قانوني

امالک موقوفه به نظارت وزير اوقاف و

محاکمات شرعيه تحت نظر وزير عدليه
ميباش��د .آنجا يک نکته بس��يار مهم

ش��نيده ميش��ود که جاهل را بر عالم
کند فورا او را تکفي��ر نموده ،حکم به

اعدام او ميدهند .اين است که کم کم
فعال ما يشاء و حاکم ما يريد ميشوند.
ول��ي در دول��ت قانون��ي مثال فالن

عالم وقتي ميتواند در ميان مردم ترافع

و محاکمه نمايد ک��ه به موجب قانون
تش��کيالت عدليه از طرف هيأت علما

براي قضاوت انتخاب ش��ده از جانب

دولت با مواجب صحيحه داخل در اين
امر شود و در محاکمه حکايت دوسيه

و نوش��تن اقوال مدعي و مدعياليه در

ميدان��د و معتقد اس��ت خداوند تمام

دوس��يه با مدرک صحيح صادر ش��ود

است و ميکروبهايي چون اختالفات

کار اس��ت و حکم ش��رع بايد از روي
به اين ترتيبات خيلي مش��کل است به

ميل ش��خصي و ه��واي نفس حرکت
نم��ودن .به عالوه اگر کس��ي از حاکم
ش��رع ش��کايت نمايد بهموجب قانون

دقت استدراک نموده و حق را از باطل

تميز دهند .هر گاه حاکم ش��رع مزبور
در صدور حکم غ��رض به خرج داده
خالف حکم خدا حکمي کرده باش��د

شناخته نشود».16

عمل نميکنيم .نويس��نده راه درمان را
بخشش و احس��ان ،عدم نزاع مذهبي،
صدق��ه ،قناع��ت و  ...ميدان��د .در
قس��متيهايي که براي برطرف ش��دن

مايه خير و برکت است و باعث رشد و

اختالف طبقاتي و فقر نوشته ،راه درمان
را احسان ،بخشش و وقف ميداند که

ه��م براي فقرا و هم ب��راي ثروتمندان
تعالي تمدنها ميشود و تأکيد دارد که

عمل وقف در تمامي اديان تأکيد شده

پرداخته ش��ده اس��ت .در اين رس��اله،

«ميک��روب ديگر ج��دال بينوايان با

جابري ني��ز به وق��ف و مزاياي وقف
نويسنده اعتقاد دارد که کره زمين مانند

انس��ان دچار بيماري شده و به بررسي

ميرکوبهاي��ي که باع��ث جنگ ،نزاع
و تروي��ج بدي در کره زمين ميش��ود
ميپردازند .جابري مهمترين دوا براي

برقراري نظم در کره زمين را دينداري

رساله آمده است:

توانگران است که بهبهانه مساوات اين
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م��ورد مجازات و ديگر به اين س��مت

 ...ه��م زاييده اين اس��ت که ما به دين

وقف ميراث جاويدان

تشکيل ميشود رجوع شود تا در کمال

طبقاتي ،فقر ،جنگ ،نزاعهاي مذهبي و

شماره

باي��د به مجلس عالي که از هيأت علما

اص��ول زندگ��ي بهتر را دينه��ا نهاده

دو طبقه ترورهاي مسالک و ممالک به
پيش��رفت اغراض خود آنچه ميکنند
از ح��د گفتن و نوش��تن بيرون ش��ده،
حال ببينيم اطباي روحاني در گذش��ته

اين مرض را به نظر دقت نگريس��ته و 147

چه نيکو عالج واقع��ه را قبل از وقوع

را از راه ادي��ان آس��ان ميت��وان بيرون

ده بهره فرض نماييد؛ دين فرموده يک

مناف��ع دين ب��راي فقرا از حد س��خن

فرموده ،مثال درآمد س��اليانه مردم را به
عش��رش را قبل از تصرف بهنام زکات

به فقرا دهند.
148

آورد .ب��اري متفرع��ات اي��ن اصول و

بيرون است و منحصر به اسالم نيست

بلکه موقوفات و خيرات در آيين ترسا

دو عشرش را به مستحقين از سادات

و يهود و گبر و هنود حتي در بودستان

مصالح امام صرف ميشود و در غيبت

دين براي توانگ��ران هم نفعي بيکران

و س��هم امام که آن هم در زمان امام به

بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

بهره ضعفاست .هر متديني بميرد ثلث
مالي��هاش را به رد مظالم و احس��ان به
فقرا وصيت مينمايد .از اين رهگذرها
فرض و مندوب دو ثلث هس��تي اغنيا

نصيب فقرا شده .چه مردم نيک نهادي

که تمام دارايي خود يا قسمت عمدهاش

را وقف و حبس نموده و درآمدش همه
صرف بينوايان گشته17»...

«نيکو تأمل ش��ود مع��اش عمومي

از راه دين اس��ت .چ��ه نصف مردم به

وس��ايل و طرق دين روزي ميخورند
و نصف ديگر که بدين بازي زندگاني
مينماين��د همان بي دين��ي را به بهانه
دين و دزدي در لباس ش��حنگي جلوه

داده و روزيخواران قوانين هم س��لب

نعمتشان نميشود چه قوانين دولت

چين و ژاپن هم بياندازه جاري است.

دارد که به اثر دس��تگيري فقرا خداوند
برک��ت و نمايي به اموالش��ان ميدهد
تا ب��ذرش را اضعاف مضاعف ديگران

برميدارند و نتايج احش��ام و اغنامشان
را س��الي دو مرتبه ميبرند .گواه سخن
خاندانه��اي کهن را ببين چون حقوق

شرعيه را دادهاند تا پشت نژاد اوالدشان
ام��روزه باز در نعمتند ولي س��تمگران
به فقرا بيش��تر هنگام مردن کفني معين

نداشتهاند».18

نتيجه گيري

انقالب مشروطه يکي از رخدادهاي

مهم تاري��خ ايران بهش��مار ميآيد که

ثمرات زيادي داش��ته اس��ت .يکي از

مس��ائل ک��ه مش��روطهخواهان به آن
توجه داشتند بهبود اقتصادي کشور بود

ک��ه بهداليل گوناگ��ون از جمله ورود
مختلف به بيگان��گان و  ...دچار رکود

شده بود و کارگران ايراني اغلب بهدليل
بسته شدن شرکتهاي توليدي بيکار و
کنار راهکارهاي ديگر بهبود اقتصادي،

به موقوف��ات را نيز از مهمترين اصول
مديريت شوند ،ميتوانند بهعنوان يک
اهرم اقتصادي پشتوانه مهم براي اقتصاد

ملي باشد.
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 . 17بني��اد فلس��فه سياس��ي در ايران(عص��ر
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نظارات ب��ر موقوفات و س��امان دادن

بيرجند.

شماره

فقير شده بودند .مش��روطهخواهان در

 . 1کارشناسي ارشد تاريخ ايران اسالمي دانشگاه

وقف ميراث جاويدان

کااله��اي بيرويه خارج��ي ،امتيازات

پي نوشت ها:

149

منابع:
کتاب
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بررسي جايگاه وقف و موقوفات در رسايل مشروطيت

1.1رسايل مشروطيت(مشروطه به روايت
موافق��ان و مخالف��ان) ،غالمحس��ين
زرگرين��ژاد ،ج  ،2ته��ران :موسس��ه
تحقيقات و توسعه علوم انساني.1387 ،
2.2انديش��ه  تجدد و ترقي عص��ر بحران،
نصراهلل صالحي ،تهران :طهوري.1387 ،
3.3رؤي��اي صادق��ه ،محمد حس��ن تاجر
کاش��اني ،به کوشش :جمشيد صداقت
نژاد .تهران :نشر بهاره.1363 ،
4.4بنياد فلس��فه سياس��ي در ايران (عصر
مش��روطيت) :تالقي انديش��ه سياسي
اس�لام و ايران ب��ا غرب ،ب��ه انضمام
دوازده رساله مهم سياسي از آن عصر،
موسي نجفي ،تهران :موسسه مطالعات
تاريخ معاصر ايران ،چاپ دوم.1392 ،
مقاله

1.1رس��الهاي درباره س��لطنت مشروطه و
فوائد آن ،رس��ول جعفريان ،مجله آينه
پژوهش ،شماره  ،5بهار .1370
2.2وقف ،ش��الوده توس��عه اقتص��ادي و
اجتماعي ،محم��د حبيبي ،مجله وقف
مي��راث جاوي��دان ،ش  ،30تابس��تان
.1379
3.3جنبش امتعه خارجي در تاريخ معاصر،
منيژه ربيعي رودس��ري ،مجل��ه اديان،
مذاه��ب و عرفان ،س��ال يازدهم ،ش

1و ،2بهار و تابستان .1375
4.4وضعيت اوقاف در دوره قاجار با تکيه
ب��ر قوانين مجلس و ش��کايات واقفان
اصفهاني ،عطيه طباطباييان ،مجله سخن
تاريخ ،ش  ،11دي .1389
5.5نگاهي به وضعيت امور خيريه رش��ت
در دوران قاجاري��ه ،اله��ام ملکزاده،
مجله گنجينه اس��ناد ،ش��ماره  ،53بهار
.1383
6.6س��نجش تطبيقي وقف طي دورههاي
قاجاريه و پهلوي ،پروانه شاه حسيني،
مجله جغرافيا و توس��عه ،ش��ماره ،25
زمستان .1390

بازخواني وقفنامه
بقعه شيخ دانيال
در خنج فارس
دکتر محمد ابونجمي1
يونس صادقي2

چکيده:

اين مقاله ،به شرح و معرفي وقفنامهاي متعلق به قرن دهم( 925هـ .ق) در اوايل دوره
محمد ابن
صفوي از شهر خنج در جنوب استان فارس ميپردازد که در آن فردي به اسم شيخ ّ
السعيد شيخ عمادالدين شيخ احمد دانيالي خنجي وقفي را بر بقعه شيخ رکنالدين
المرحوم ّ
دانيال از عرفاي قرن هفتم اين منطقه قرار داده است .در وقفنامه مذکور عالوه بر شيخ دانيال،
از شيخ حاجي محمد ابونجم ،شيخ ضياءالدين منصور ،شيخ عبدالسالم و شيخ شعيب
نيز ذکري به ميان آمده که همگي از عرفاي بنام اين خطه ميباشند .در اين نوشتار ابتدا به
جغرافياي خنج پرداخته و سپس معرفي کوتاهي از شيخ دانيال ارائه ميشود .بازخواني اين
وقفنامه براي اولين بار منتشر ميگردد.

کليدواژه ها:

وقفنامه ،خنج ،شيخ دانيال.

مقدمه

وقفنام��هاي ک��ه ب��ه بازخوان��ي آن

ميپردازيم ،متعلق به وقفي بر بقعه شيخ
دانيال از عرفاي بنام قرن هفتم در خنج

اس��ت .اين وقفنامه در سال  925هـ .ق

همزم��ان با اوايل دوره صفوي اس��ت
که به س��جل هجده نفر از افراد محلي
از خنج رسيده اس��ت .در شماره قبلي

وق��ف مي��راث جاويدان(ش��ماره )94

وقفنامه ابونجمي متعلق به اواخر دوره
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صفوي( 1122ه��ـ .ق) ب��راي اولين بار
منتشر گرديد و اينک دومين وقفنامه که

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

به لحاظ زماني نزديک به دويست سال
قدمت بيشتري دارد ،بررسي ميگردد.

نکتهاي ک��ه در اي��ن دو وقفنامه محل

توجه است اينکه حاکم شرع در هر دو
وقفنامه متعلق به خاندان سهروردي در
خنج است که با مقايسه اين دو وقفنامه

ميتوان به قدمت و جايگاه اين خاندان
در خن��ج در دوره صفوي پي برد .نکته

مهمتري که مقايسه دو وقفنامه به دست
داد ،اثب��ات مدنيت خنج در طول دوره
صفويه قبل از حمله لش��کريان نادر به
منطقه و ويراني ناشي از آن بوده است.

اهمي��ت مضاعف اين وقفنامه روش��ن
شدن اسامي مکانهاي جغرافيايي قرن

دهم خن��ج و مناطق اطراف ميباش��د
ک��ه ب��راي محققي��ن فرهن��گ تاريخ
محل��ي منطقه بس��يار بااهميت خواهد

ب��ود .بازخواني اي��ن وقفنامه به کمک

مرحوم شيخ عبدالکريم ابونجمي عضو
انجمن ميراث فرهنگي اس��تان فارس

و از فرهنگدوس��تان محل��ي خن��ج و
خانواده ايش��ان صورت گرفته اس��ت.
در اين وقفنامه از ش��يخ حاجي محمد

ابونج��م( 786-704ه��ـ .ق) و ش��يخ
عبدالسالم(نيمه اول قرن هشتم) و شيخ

ضياءالدين منصور و شيخ شعيب(قرن

هشتم) هم اسم برده شده که همگي از
عرفاي بنام منطقه و مورد احترام مردم

ميباشند.

جغرافياي خنج

از نظ��ر موقعيت جغرافيايي ،ش��هر

خنج در جنوب استان فارس واقع شده
اس��ت .در فارس��نامه ناصري در مورد

خنج آمده اس��ت که «عرض آن از خط
اس��توا 27 ،درج��ه و  57دقيقه ،و طول

آن از رصدخانه انگلس��تان 53 ،درجه

و غيره ضبط ميش��ده است .9در مورد

قديمي نام اين شهر را هنگ گفتهاند.4

که خنج« :از گرمس��يرات فارس است،

و  30دقيق��ه »3اس��ت .مت��ون تاريخي
حمداهلل مستوفي در نزهة القلوب خنج

ذکر کرده اس��ت .5ابن بطوطه نيز آن را
«خن��ج بال» و يا «هنج ب��ال» ذکر کرده
است .6مولف فارسنامه معتقد است که

يعني گوش��ه بيغوله و بع��د از تصرف
عربي ،کاف مبدل به جيم گش��ته و آن

را «خنج» گفتهاند .7در اين مورد وثوقي
از مورخين معاصر اعتق��اد دارد که «با

ش��هرُ « ،هنگ» بوده که در زبان پارسي
و علت نامگ��ذاري آن ،نمايانگر نوعي

باف��ت فرهنگي و معن��وي پايهگذاري
ش��ده اس��ت و بههمين جه��ت آن را
«هن��گ» که به معن��اي عمومي جايگاه

گوشهنش��ينان و عب��اد و زهاد اس��ت
ناميدهان��د» .8همچني��ن مورخين ديگر
معتقد هستند که کلمه «خنج» خالي از

اشکال نبوده و «بضح»« ،صح»« ،خنگ»

فرسخ ،محدود است .از جانب مشرق

به الرس��تان و نواحي بلوک بيدشهر و
از سمت ش��مال باز به نواحي بيدشهر

در حال��ي که فاصله خنج تا ش��يراز

و بلوک افزر و نواحي بلوک اربعه و از
مغ��رب به بلوک گلهدار و از جنوب به

بلوک اسير و عالمرودشت».10

در فارسنامه ناصري 60فرسخ آمده،11

خورمجي در نزهت االخبار اين فاصله

را  42فرس��خ ميداند .12پاول شواتس
در اثر خود ميگويد« :خنج در س��ر راه

هرمز واقع ش��ده به غايت گرم است و
درختان خرم��ا در آن عمل ميآيد».13
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به معناي «گوش��ه» و «بيغوله» ميباشد

پهن��اي آن از «تنگ باد» تا «چاه مينا»9 ،
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توجه به ش��واهد تاريخي نام اوليه اين

از قريه «بغرد» تا «کورده» 15 ،فرس��خ،

وقف ميراث جاويدان

خاء و سکون نون و کاف فارسي بوده

در جان��ب جنوبي ش��يراز ،درازاي آن

شماره

ن��ام اين ناحيه   در اصل «خنگ» به ضم

جغرافياي منطقه ،فس��ايي معتقد است

ابن بلخي در ذکر منطقه ايراهس��تان که
همان الرستان و منطقه کران و گلهدار و

فال اس��ت و خنج نيز در آن واقع است

ميگويد« :ايراهستان در بيابان است و

گرمس��ير به غايت ،چنانکه به تابستان 153

جز م��ردم آن واليت ،آنجا مقام نتوانند

گذرگاه باستاني الرستان از دوران شيخ

حافظ ابرو در کتاب جغرافيايي خود در

است که نشان دهنده جايگاه رفيع اين

ک��ردن از صعب��ي گرم��ا» .14همچنين

توصيف اين منطقه معتقد است که در
آنج��ا آب روان ،کاريز و يا چش��مهاي
وجود ن��دارد و جز درخت خرما هيچ
ميوه ديگري ندارد و از کش��اورزي نيز

فقط گندم و جو به عمل ميآيد.15
شيخ دانيال
154

داني��ال بهعنوان عصر داني��ال ياد کرده
ع��ارف در قرون ميان��ه جنوب فارس
اس��ت .او در ذکر اين دوره مينويسد:

«قرن هفتم هجري ،خانقاه او به قدري

شهرت يافت که بهعنوان يکي از چهار
رکن دراوي��ش جنوب ايران مش��هور
ش��ده اس��ت .پ��س از او مريدانش در

سراسر حوزه جنوب ايران و به  ويژه در

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

نام ش��يخ دانيال ب��راي اولين بار در

دربار «هرمز» از ق��در و ارزش وااليي
برخوردار ش��دند و اصوالً قرن هفتم را

ذکر دوران کودکي و نشو و نماي او در

تأثيري که مکتب او در منطقه الرستان

شده اس��ت .در اين کتاب آمده« :ديگر

تا اوايل قرن هش��تم نيز هنوز بر جاي

ش��يخ دانيال هنگي بود رحمةاهلل عليه،

س��ال  731هجري از خنج ديدار کرده،

شيخ مرشد قدس اهلل روحه العزيز را با

پيروان طريقت او حت��ي در دربارهاي

و پيوسته در واقعه تربيت او کردي».16

شيخ دانيال در حوزه جنوب ايران و در

تاريخ دانش��گاه ته��ران در کتاب خنج

ک��ه در احداث بناي آرامگاه و س��پس

کتاب فردوس المرش��ديه في اس��رار

الصمديه آمده است که در اين کتاب به

بايد عصر«داني��ال» و اخالف او ناميد.

پيشگاه شيخ ابواسحاق کازروني اشاره

بر جاي گذاشت ،سالها پس از مرگش

از مريدان ش��يخ مرش��د قدس اهلل سره

بود و ابن بطوطه سياح مراکشي که در

و احوال او چنان بود که از طفوليت باز

تأثير او را بهخوبي نش��ان داده اس��ت.

او نظ��ري بود و او را قب��ول کرده بود

هند نيز مشاهده شدهاند» .17نفوذ پيروان

همچنين دکتر محمد باقر وثوقي استاد

دربارهاي کيش و هرمز به گونهاي بود

مناره آن و به طور کلي توس��عه ش��هر

س��ينه او را هدف س��هام ضاللت كرده

شده وقفنامه ميآيد.

أَ َض ُّل ٭ 23گش��ته دني��اء دنائت پذير كه

خنج موثر بود .در ادامه اصل بازخواني
بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين

ترانه

س��نج 22٭ أُ ِ
ولئ َ َ أَْ
ع��ام ب ْ
ل ُهم
ك كال ْن ِ َ
ْ

قنطره 24ايست از براي صغير و كبير در

الحم��دهلل رب العالمين و الصلواة و
الس�لام علي خير خلقه س��يدنا مح ّم ٍد

ايش��ان اس��ت كه ب��ه منط��وق «الدنيا

تسليمًا كثيرًا الي يوم الدين

صالحه بذر احسان و خيرات و صدقات

و علي آله و اصحابه اجمعين و س��لّم

المزرع��ة االخ��ره» به مصال��ح اعمال
در زمين قلوب فقرا و مساكين و تعمير

ن
ُزِّي َ

ش��يار و از سرچش��مه خوف حضرت
سبحان ّ
جل ش��أنه و مرغ خون جگر و

ناطق امر كن فكان  ،بني نوع انس��ان بر

سبيل امتحان آزمايش فرمود كه ٭

النساءِ و ال ِ
ِ ِ
لن ِ
ين َو
ب َّ
لِ َّ
ن ِّ
ح ُّ
اس ُ
ْبن َ
الش َهوات م َ
َ َ

اخالص بر س��ر آن تعيين كه از آسيب

تاع الْح ِ
الد ْنيا ٭ 19... 18الف محبت
ياة ُّ
َم ُ َ

ريب و ريا محفوظ در ٭ يوم ال ين َفع ٌ
مال
َ ْ َ َْ ُ

بوده ايثار سبيل حضرت ربوبيت جلت

وم
٭ يَ ْو َم يَُق ُ

زدهاند كه در قلوب ايش��ان محبوبتر

عظمت��ه كردهان��د الج��رم ب��ه مرتب��ه
واليتعليه رسيدهاند و كساني كه ديده

بصي��رت باطني ايش��ان ك��ور و قارون

صفت از جمله محب زخارف 20دنيوي
گرديدهاند ناگاه تير قضا و قدر از كمان

هاد ٭21
��ل اهللُ فما لَه ِم��ن ٍ
٭ و م��ن يض ِل ِ
ََ ْ ُْ

َ

ُ

ْ

��ون ٭ 26حسنات راجع بر سيئات
َو ال بَُن َ

گرديده و از حرارت آفتاب

ال ِ
س��اب ٭ 27در زير سحاب خيرات و
ْح
ُ
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ل الْمس��وم ِ
عام و الْحر ِ
ة و أَْ
ْخي ِ
ث ذلِ َ
ك
الن
ال
َْ
ُ َ َّ َ َ ْ ِ َ َ ْ
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ضِ
ب و ال ِ
ا ْلق ِ
ناطي�� ِر الْم َقن َطرِة ِم��ن َّ
الذ َ ِ
ة َو
ْف َّ
َ
َ
ه َ
ُ ْ َ

ساخته و  ...ليل و النهار اعمال حسنه را

شماره

معلوم باد آنكه حكي��م علياالطالق و

مس��اجد و م��دارس و خانق��اه مزروع

وقف ميراث جاويدان

اّما بعد بر ارباب عقل و فهم و ادراك

س��ر راه آن رباط��ي 25خ��اص از براي

مبرات گذرانيده و مع هذا نس��يم عنبر
ّ
شميم حضرت مصطفوي صّلي اهلل عليه

و آله و سلّم كه فرموده «و من سن سننًا
حس��نتًا باهلل اجرها و اجر من عمل بها

الي ي��وم القيامه» ش��امل حال و كفيل 155

اح��وال حضرت جلي��لاهلل و المنزلت،

اصلح دانيال��ه امالك وقفي و غيروقفي

الكبراء الفخام ،ش��يخ المش��ايخ الكرام،

ارش��د و اصلح دانيالي به موجب شرط

رفيع مرتبت ،ساللة النجباء العظام ،عمدة
السعيد شيخ
ش��يخ مح ّمد ابن المرحوم ّ

عمادالدين ش��يخ احمد دانيالي خنجي

گردي��ده و از رواي��ح مش��كين فوايح

واقف بوده و ميباشد و آنچه را امالك

مالكانه او اس��ت از منافع و محصوالت

آن متص��رف و علي ق��در حصصهم به

مواع��ظ و نصايح دماغ جان به مش��ام
جنان معظم اليه از صله ّ
عطار احاديث ...

رس��انيده و امالكات مزب��ور از وقفي و

خي��ر و صالح ب��ر وجن��ات او مفتوح

مزارعات واقعه در بلوك كارزين مزرعه

مش��كبار معطر و اب��واب  ...و صالح و

156

بدانن��د و توليت امالكات وقفي با اوالد

ساير اخوان و بنياعمام و شركاء وراث

غيروقف��ي به موجب ذيل اس��ت كه از

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

گردي��ده كه حاض��ر گردي��د در عالي

ليفرج��ان و مزرع��ه لواخ��رد و مزرعه
عيدنابان و نصفه مزرعه ّ
سكهروان و ّ
كل

عقل من غير اس��تيخاف و اس��تنكار و

صحت و مستندات از
ش��ده به موجب ّ

محكمه شرع مطاع شريف داراالولياي
خن��ج در حالت صح��ت نفس و كمال

اس��تكراه از خلوص نيت و رغبت تمام
آنچ��ه را از ام�لاكات و توابع��ات و
منضم��ات و ملحق��ات وقفي حضرت

مزرع��ه گودگرد در بلوك كارزين واقع
امراء سلجوقي و قايدهاي بلوك كارزين

الس��عيد ش��يخ محمد سليمان
مرحوم ّ
دانيالي ابتياع و ًاّ
كل وقف نموده بر بقاع

قطب العارفين شيخ ركن الحق و الواليه

و مس��جد متبركه دانياله و ايضًا مزرعه

سره العزيز بوده
و الدين دانيال ّ
قدس اهلل ّ

خزرك و بوش��كان و مشخصات آن به

و الشرعيه و الطريقه و الحقيقه و االشاره

و ميباش��د و آنچه امالكات غيروقفي

ملكي خ��ود و س��اير وراث دانياله كه

بنياعمام و ش��ركاء در اين مس��تندنامه

نوش��ته ش��ده كه بعدًا اوالدان ارشد و

شاپوران در بلوك افزر و مك ّمل از بلوك

موجب مستند در دفتر ديواني وقف بر

بقعه حضرت قطب العارفين شيخ دانيال

ميباش��د و ايضًا مزرعه كوش��كويه و

ج��ده واقعه در قريه ش��مال ارد و قريه

جزدان با مزارعات در ش��رقي قريه ارد
من تواب��ع الر و ام�لاكات مذكور ًاّ
كل

گندم��ه ،قبلي ميرس��د ب��ه آبريز جبل

اس��ت ك��ه رب��ع كل آن از مناف��ع و

بند گري ،صبوي به گردنه بناده و ايضًا

وقف و توليت ب��ه اوالد واقف دانيالي
محصوالت ملكي اوالدان واقف دانيالي

اربعه جزدان ش��مالي ميرس��د به تنگ

مشهور به بووش ،جنوبي به گردنه آبريز
عمارات مسجد و مدارس و آب انبار و

ب��وده و ميباش��د و عاليجناب ش��يخ

اراض��ي و حراي��م اطراف بقع��ه که از

مجدالدين دانيالي الخنجي به ثمن معين

خيرانديش تعمير و وق��ف کردهاند از

السعيد شيخ
المش��ايخ الكرام المرحوم ّ

وجه قديم به موجب قباله  ...عالحده از

مرحوم المغفور ،فردوس آشيان رئيس
نورالدين اب��ن المرحوم المغفور رئيس

مرحوم ش��يخ مجدالدين امالك مذكور

فقراء و مساکين و مستمندان و دراويش

محل س��ماط 30جهت ضيافت
خانه و ّ
حدود آن مستغني الحد و الوصف است
ا ّوالً باغچه ديواري که ش��مال و قطبين
مدرس��ه و مس��جد واقع است و در آن

بر مسجد و بقعه متبركه دانيال نموده و

تعدادان بيس��ت هفت اصله نخل مثمر

از اين قرار اس��ت جنوبي ميرس��د به

عالءالدين محمد دانيالي ميباشد ديوار

حدود اربعه مزارعات كوشكويه و جده
سامان اراضي بسهرويه ،شمالي ميرسد

به س��امان اراضي مهرآباد و شمس آباد
م��ز ،قبلي ميرس��د به  ...س��هل آباد و

گرمبن 29قريب كوردان ،صبوي به منبع

و قنوات مزرعه مذكوره و ايضًا حدود

دارد و يدالغرسي المرحوم المغفور شيخ
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يعني كوشكويه و جده و جزدان وقف

صادري��ن و واردين تعمي��ر گرديده که

محل طبخ اطعام
طالب علم��ي ديني و ّ
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محمدش��فيع اردي خريد نموده و خود

وقف ميراث جاويدان

تومان وجه نقد رايج المعامله محمدي

قبيل مس��جد و مدارس و اطاق جهت

شماره

مبين معلوم القدر مبلغ سيصد و پنجاه28

اجداد دانياليها و مش��ايخ و اشخاص

حص��ار نخي�لات از عاي��دات امالک

موقوف��ه مخارج کرده ک��ه ديوار طرف
قبله درگاهي مقبره طاقي مرحومان شيخ

جمالالدين و شيخ بهاءالدين و اوالدان

ابونجمي و بس��تگان واقع شده و ديوار 157

ش��مال و غربي متصل اس��ت به خانه

طلاّ ب مدرس��ه دانياله ميباشد و زمين

مرحوم س��عيد الکرام ّ
الشيخ عالءالدين

ش��مال طويه اصفوري و بقعه حضرت

باغچه مذکور االسم است و طويه آن در

بقع��ه حضرت قط��ب العارفين ش��يخ

محمد دانيالي که خود واقف نخيالت و
ش��مال ش��رقي و نهر آب ش��يرين از

شيخ ضياءالدين منصور که ميرسد به
الس�لام ن ّوراهلل
حاج��ي امينالدين عبد ّ

رودخان��ه خور از ط��رف آب انبار زير

مرقده تمامًا دو قس��مت آن ملکي شيخ

محمدغني جاري اس��ت ک��ه نخيالت

ابونجمي ميباشد و ثلث آن وقف است

دي��وار خانه مي��ر اش��رفالدين و مير

محمد ابن المرحوم ش��يخ شمسالدين

مذکوره سيراب ميگردد و حدود اربعه

بر بقعه و مسجد حضرت قطب العارفين
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به خانه خادمهاي بقعه متبرکه و مسجد،
غسالخانه و
ش��ماالً عمارات موقوفه با ّ

الس�لام که خود ش��يخ
امينالدين عبد ّ

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

غس��الخانه اس��ت و قبله
نزدي��ک به ّ

عمارات و اراضي موقوفه شرقًا ميرسد

م��ع طويه قبل��ه و درگاه و مس��جد که

س��راج المل��ت و الدين ش��يخ حاجي

محمد ابونجمي وقف کرده اس��ت که
زمين ش��مال تعّلق به طوي��ه اصفوري
ندارد و ايضًا ش��ماالً به مس��جد جمعه

ميرسد به انتهاي خانه شيخ  ...و حدود

قديم و از ط��رف قطبين و گاهي مناره

ضياءالدي��ن منصور و ب��ا طويه مرحوم

معم��وره فيما بين بقعه و آب انبار واقع

اراض��ي و عم��ارات موقوف��ه ش��يخ

امي��ر مظفرالدين اب��ن المرح��وم امير
فخرالدين مشهور به اصفوري که طويه

مذک��ور قبل��ي بقع��ه حضرت ش��يخ
ضياءالدين منصور ميباشد و زمين فيما

بين طويه و بقعه موقوفه شيخ ضياءالدين
منصور ميباش��د و طويه مذکور وقف
مدرس��ه براي جانش��ويي و لباسشويي

مي رسد به آب انبار کلويه که خانههاي31

اس��ت وق��ف اس��ت در آن عم��ارات
درآوي��ش و طلاّ ب س��کنا دارند و هم

چنان عمارات شمال طويه که در قطبين

بقعه واقع است که درويش حسن فقيه
و اخوان و حافظ محمد محمود لكره و

برادران س��کونت داشتهاند وقف است
چون به مخارج موقوفه تعمير و احداث

گردي��ده و ايضًا يک قطع��ه اراضي و

شماالً ميرس��د به طويه ميشويه ،شرقًا

المرحوم خدام رفيع از ارث پدري خود

راه گل��هدار و هفتوان اس��ت و قبلتًا به

طويه که مرحوم المغفور خدام امينا ابن
و از ارث عيالش که وارث عمهاش بوده

ميرسد به رود خشک بزرگ که قريب
پر سفيد
جبل س��ياه ،قطبي ميرسد به ّ

به او انتقال يافته وقف بقعه و مس��جد

بيدزرد و دو دانگ از جمله شش دانگ

اراضي مذکوره از قبله و شرقي تنگرويه

گلهدار که چهار دانگ آن ملکي موروثي

متبرکه منوره دانيال��ه نموده که طويه و

پر مشهور به قالتو و قبلتًا براه
انتهاي تي ّ

وقف است بر بقعه متبرکه دانياله حدود

قالتو و از شمال به حدود اراضي اطواء

سامان رنجورها گاهي ميرسد به جبل

وقف ميراث جاويدان

خود و اخوان ميباش��د و دو دانگ آن

قايدها و قبلي ميرس��د به ش��ارع عام

شماره

واقع اس��ت و حدود اربعه آن شرقًا به

اطواء خمس��ه واق��ع اس��ت در نوزان

پر مش��هور به
و قطبي��ن و گاهي دامنه ّ

فوخ تنگرويه  32...شعيبان که اراضي و
اطواء مذکور االسم وقف بقعه حضرت

اربعه آن ش��مالي ميرس��د ب��ه انتهاي

بزرگ و س��هيلي 33ميرس��د به طويه

موقوفه دانياليه و اراضي آن حافظ احمد

اس��ت و ايضًا چهار دان��گ از مزرعه و

محمود زراعت ميکند و مالکي موقوفه

نخي�لات آبباد که قبلي و

قنات ش��يخي واقع اس��ت در صحاري

خنج و ش��مالي خنج که دو دانگ ديگر

از ق��رار ده يک ميده��د و نيز مزرعه
ک��وردان بي��دزرد ک��ه مرحوم ش��يخ

س��هيلي34

خيرآباد مشهور به مکويه واقع در بلوک
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قدس اهلل س��ره العزيز ميباشد که طويه

دانيال��ي و خود دو دان��گ وقف کرده

الملت و الدين شيخ عفيفالدين شعيب

دانگ ابتياعي مرحوم ش��يخ عالءالدين
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کهفالسالکين و قطبالعارفين ،سراج

اسيري واقعه در نوزان گلهدار که شش

آن وقف بقعه متبرکه شمسيه ابونجميه

االس�لامي ش��يخ غياثالدي��ن محمد

ميباش��د ک��ه مرحوم امي��ر محمد ابن

نموده محدود اس��ت به ح��دود اربعه

کرده اس��ت و چهار دانگ ديگر وقف 159

الخنجي وق��ف بقعه و مس��جد دانياله

المرح��وم امير مالک س��لجوقي وقف

160

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

بقعه و مس��جد دانياليه نم��وده و نصفه

مؤم��ن صحابي و محمدج�لال و مال

ک��ه عبارت از پنج حراس��ه از جمله ده

زراعتي بسيار دارد و نصفه طويه مذکور

فارياب گرازجان واقعه در بلوک گلهدار

حراس��ه که کل ش��ش دانگ است و از

فتحاله صحابي ابتي��اع نموده و اراضي

وقف بقعه و مس��جد دانيال��ه نموده و

پن��ج حراس��ه نصف آن وق��ف بقعه و

نصف��ه ديگر ملک��ي ش��يخ محمدباقر

المل��ت و الدين دانيال قدس اهلل س��ره

حدود طويه بدين موجب اس��ت قبلتًا

مس��جد حضرت قطب العارفين ضياء

دانيالي ميباش��د که به وارث او رسيده

که به موجب مستندات عالحده ابتياعي

خشک که مشهور است بخور ،شرقًا به

حراسه نصفي باشد ملک موروثي شيخ
محمد و ساير مش��ايخ دانيالي ميباشد

مرحوم المغفور الس��عيد ش��يخ احمد

مش��ترکاند و مشخصات حدود آن در

معلوم و مشخص است حاجت به بيان

ن��دارد و به عوض خ��راج ديواني همه

ربع آن وقف اس��ت بر مس��جد و بقعه

متبرکه من��وره حضرت قطب العارفين،
الدين
ش��يخ الرکن الح��ق و الواليت و ّ
دانيال قدّس اهلل سره العزيز که حاصل و
مناف��ع و غلاّ ت و محصوالت موقافات

موقوفه بر ميدارند و ايضًا طويه مشهور

مذک��وره علي ماعينه��ا و وقفه��ا ا ّوالً
عمارت موق��وف عليهما اس��ت ديگر

خنج و گاهي ش��ارع ع��ام که به طرف

اطعام فقرا و مساکين و مدرسه و قاريان

س��اله مبلغ چهار توم��ان 35از عايدات

ب��ه حوض بلند واقعه در ش��مالي قريه

صحراء باال و کهنويه و زاخرويه ميرود

که مرحوم شيخ محمدباقر دانيالي از مال
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مس��تندات مواليان و قايدان مش��ترک

و وص��ف من االوقاف المذکور س��ه 3
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گلهداري که پنج حراس��ه ديگر مالک و

آب انبار و مقبره فعلي هذا جميع ما ذکر

شماره

دانيال��ي از قايده��اي وراوي و مواليان

اراضي کوري و گاهي ميرس��د به رود

وقف ميراث جاويدان

العزيز ميباش��د و نصف��ه ديگر که دو

ميرس��د به ش��ارع عام که م��يرود به
صحراء باال ،ش��ماالً ميرس��د به قطعه

روشنايي و فروش و آالت سقي و طبخ
کالم اهلل و س��اير واردين و صادرين و

ربع که چهار يک باش��د جهت توليت 161

اوالدان واقف که مشايخ دانياله ميباشد

خمس و عش��رين و تسع مائه مائه سنه
 925من الهجره النبوي صلّي اهلل عليه و

رأي المتول��ي و الفكره صائب و ثبوت
توليت موقوفات مذك��ور اوالً با واقف

[مهر« ]:محمد دانيال الحسيني»39

و ساير آنچه موجب رواج و رونق بقعه
و مس��جد مذكوره و ّ
كل ذالك منوط به

[سجالت]:

ب��وده و ثانيًا بع��د از او با ذكور اوالد او
ال بعد نس ً
ماتعاقبوا و تناسلوا نس ً
ال و بطنًا

للموقوف��ات انا العب��د المذنب صدر

اناث 36به شرط ارشديت و تقديم بطن

الدين س��هروردي خنجي غفر اهلل عنه

مذك��ور آنچه نخرند و نفروش��ند و نه

 .2ش��هده بما في��ه العب��د االقل معين

مرهون نه نمايند زياده از س��ه  3سنه به

ابونجم��ي [مهر« ]:معي��ن الدين ابن

بعد بطنًا و عقبًا بعد عقبًا بالمش��اركت

اعل��ي بر بطن اس��فل و ش��رائط وقف

162

آله و سلم صحيح صحيح.

 .1ش��هده ب��ه مضم��ون الوق��ف الواقف
الدين اب��ن المرحوم المغفور حس��ام
[مهر« ]:صدر الدين ابن حسام الدين»40

بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس

بخش��ند و به عوض ص��داق ندهند و

الدين ابن المرحوم شيخ روح الدين

اجاره طويله ندهند و به اجاره اشخاص

روح الدين»

الباط��ل فمن تع��رض فيه��ا بابطالها و

حس��ن اب��ن المرحوم رك��ن الدين

متغلب��ه ندهند و اهلل يحق الحق و يبطل
تصرف فيها بغير شروط واقفيها ٭

َف َق ْد

ِ
ب��اء بِغ ٍ ِ
ْ
واه َج َه َّن ُم٭ 37فمن
َ ََ
ن اهلل َو َمأ ُ
ضب م َ
َه بعد ما س ِ
ه َفِإنَّما
��م َع ُ
ن بَ َّدل ُ َ ْ َ
غي��ره و ٭ َف َم ْ
َ
ه إِن اللهَّ َ ِ
َّ ِ
يع
إِ ْث ُم ُ
ين يَُب ِّدُلونَ ُ َّ
س��م ٌ
ه َعلَ��ى الذ َ
َ

ِ
ي��م ٭ 38و کان ذال��ک وقفًا صحيحًا
َعل ٌ

شرعًا و حبس��ًا ابدًا مخلدًا اهلها اال ان

يرث اهلل و هو خير الوارثين تحريرًا في
تاريخ بيستم شهر جماديالثاني في سنه

 .3صحه هذه السطوح انا العبد المذنب
انصاري [مهر« ]:عبده حسن»41

 .4شهد بما فيه العبد االقل الوري محمد
س��عيد ابن المرحوم مح ّمد شريف
صحابي خنجي [مهر« ]:عبده محمد
سعيد»

 .5ش��هده به مضمون السطور انا العبد
االقل العباد زين الدين ابن المرحوم

ش��يخ بهاء الدين ابونجم��ي [مهر]:

المغفور ش��يخ عبداله��ادي خنجي

 .6انا شاهد علي ذالك العبد االقل احمد

 .13ش��هده بذالك محمد ابن المرحوم

«الراجي زين الدين»

اب��ن المرحوم حافظ محمود خنجي

[مهر« ]:ناخوانا»42

 .7ش��هدت به مضمونه الكتاب انا عبد
الجان��ي فرقان ابن المرحوم روح اهلل

 .8ش��هده به مضمون الس��طورها العبد
االقل عبداهلل ابن المرحوم مير محمد

زمان خنجي [مهر« ]:يا ابا عبداهلل»

 .9ش��هد بما في��ه اقل عباد اله ش��رف
ناخوان��ا] [مهر« ]:الواثق باهلل ش��رف

ابن المرحوم جمال الخنجي [مهر]:
«عبدالرحيم»

 .15ذالك الكت��اب الريب فيه انا العبد

 .16صح هذه السطور انا العبد المذنب

االقل سيف الدين ابن المرحوم مير
فخرالدين خنجي [مه��ر« ]:الراجي
سيف الدين»

محمود ابن المرحوم محمد ش��فيع
خنجي [مهر« ]:ناخوانا»

 .17ش��هده بذلك العبد االقل ش��مس

 .10الري��ب فيه��ا ش��هده بمضم��ون

الدين ابن المرحوم المغفور حاجي

اب��ن المرحوم س��يد موس��ي قتالي

 .18شهده بذالك انا العبد االقل محمد

المسطوره انا عبد المذنب عبدالقادر
الحسيني [مهر« ]:عبدالقادر الحسيني»

 .11ش��هده بذال��ك ابوالحس��ن اب��ن
المرح��وم المغفورم�لا عبدالغف��ور

صحابي خنجي [مهر« ]:ابوالحسن»

 .12شهده بذالك اسحاق ابن المرحوم

 ...النجمي [مهر« ]:عبده شمسالدين»
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ابن عبد اهلل»

 .14شهده بما فيه العبد االقل عبدالرحيم
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اب��ن المرحوم المغف��ور [چند كلمه

[مهر« ]:محمد ابن جالل»43

وقف ميراث جاويدان

الحسيني»

المغف��ور مير ج�لال الدين خنجي

شماره

القتال��ي الحس��يني [مه��ر« ]:فرقان

[مهر« ]:ناخوانا»

صادق اب��ن المرحوم حاجي محمد

رفي��ع خنجي [مه��ر« ]:عبده محمد

صادق»
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بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس
شکل  :1بقاياي مسجد و مناره شيخ دانيال (ساخت مناره  847هـ .ق بر طبق کتيبه سنگي مناره)

وقف ميراث جاويدان
شماره
96ـ 95
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شکل  :2تصوير صفحه اول وقفنامه شيخ دانيال( 925هـ .ق)
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بازخواني وقفنامه بقعه شيخ دانيال در خنج فارس
شکل  :3تصوير صفحه آخر وقفنامه و سجل افراد بر آن

پي نوشت ها:

 . 1دانش��يار گ��روه فن��ي کش��اورزي ،پرديس

 . 28در ب��االي عيارت كل س��هم به رقم س��ياق

 . 2دانشجوي دکتري بنياد ايرانشناسي دانشگاه

 . 29احتماالً اين گونه خوانده مي شود.

 . 3فارسنامه ناصري ،ص .1303

 . 31اصل :خانهاي.

ابوريحان ،دانشگاه تهران.

شهيد بهشتي تهران.

نوشته شده است.

 . 30سفره.

 . 4خنج گذرگاه باستاني الرستان ،ص .11

 . 32اين قسمت سند ناخوانا مي باشد.

 . 6سفرنامه ابن بطوطه ،ص .338

 . 34احتماالً اين گونه خوانده مي شود.

 . 5نزهة القلوب ،ص .186

 . 7فارسنامه ناصري ،ص .1303

 . 35در ب��االي عيارت كل س��هم به رقم س��ياق
نوشته شده است.

 . 12نزه��ت االخبار(تاري��خ وجغرافيايي فارس)،

 3 . 39عدد.

 . 13جغرافياي تاريخي فارس ،ص .104

 2 . 41عدد.

شماره

 . 	11همان.

 . 38سوره بقره ،آيه .181

 . 	10فارسنامه ناصري ،ص .1303

 . 37سوره انفال ،آيه .16

 . 15جغرافيايي حافظ ابرو ،ج  ،2ص .128

 2 . 43عدد.
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 . 9الرستان کهن و فرهنگ الرستاني ،ص .138

 . 36اصل :اناس.

وقف ميراث جاويدان

 . 8خنج گذرگاه باستاني الرستان ،ص .12

 . 33احتماالً اين گونه خوانده مي شود.

ص .90

 . 14فارس نامه ،ص .338

 . 16فردوس المرشديه ،صص .427-426

 . 18سوره آل عمران ،آيه .14

 . 19اين قسمت سند ناخوانا مي باشد.
 . 20اصل :ذخارف.

 . 21سوره زمر ،آيه .23

 2 . 42عدد.
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 . 17خنج گذرگاه باستاني الرستان ،ص .47

 3 . 40عدد.

 . 22احتماالً اين گونه خوانده مي شود.
 . 23سوره اعراف ،آيه .179
 . 24بال ،سختي.

 . 25رشته ،بند.

 . 26سوره شعراء ،آيه . 88

 . 27سوره ابراهيم ،آيه .41
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منابع:
1.1س��فرنامه ابن بطوط��ه ،ترجمه :محمد
علي موحد ،چاپ سپهر نقش.1376 ،
2.2فارس نامه ،ابن بلخي ،بر اس��اس متن
مصحح :لسترنج و نيکلسن ،شيراز ،بنياد
فارس شناسي.
3.3الرس��تان که��ن و فرهنگ الرس��تاني،
احمد اقتداري ،تهران ،شرکت انتشارات
جهان معاصر.1371 ،
4.4جغرافياي��ي حافظ ابرو ،ش��هابالدين
عبداهلل خوافي مش��هور به حافظ ابرو،
ج ،2ته��ران ،انتش��ارات آين��ه ميراث،
.1378
5.5نزه��ت االخبار(تاري��خ وجغرافياي��ي
ف��ارس) ،مي��رزا جعفرخ��ان حقاي��ق
نگار خورموجي ،تصحي��ح و تحقيق:
س��يد علي آل داود ،تهران ،انتش��ارات
کتابخانه ،موزه و مرکز اس��ناد مجلس
شوراي اسالمي.1380 ،
6.6جغرافي��اي تاريخ��ي ف��ارس ،پ��اول
شواتس ،ترجمه :کيکاوس جهانداري،
ته��ران ،انتش��ارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.
7.7فارس��نامه ناص��ري ،مي��رزا حس��ن
حسيني فسايي ،تصحيح :دکتر منصور
رستگار  فسايي ،اميرکبير ،تهران ،چاپ
دوم.1378 ،
8.8فردوس المرشديه في اسرار الصمديه،
محم��ود بن عثمان ،به کوش��ش :ايرج

افش��ار ،انتش��ارات انجمن آث��ار ملي،
تهران1358 ،
9.9نزه��ة القل��وب ،حم��داهلل مس��توفي،
تصحي��ح و تحش��يه :گاي لس��ترانج،
انتشارات اساطير.1389 ،
1010خنج گذرگاه باستاني الرستان ،محمد
باقر وثوقي ،قم :نشرخرم.1374 ،

بررسي سند وقف
روستاي طويله درق (سبز درق) گوزلدره
سارا علي لو

چکيده:

در سه دهه اول سده سيزدهم هجري که مصادف با دوران مشروطيت است ،اوضاع و
احوال پيچيده اي بر تمام مناطق ايران حاکم بود و فضاي سياسي و اقتصادي ايران بغرنج
بود و همه عوامل نشان از تغيرات گستردهاي در آينده ميداد .به همين دليل و همچنين داليل
ديگر از جمله عدم کفايت شاه و حکام محلي که تمام هم و غم آنها غارت و چپاول دسترنج
مردم بود ،سبب شد که در اين دوره برخي از مالکان خيرخواه روستاها بخشي از اموال خود را
با وقف از اين چپاول دور نگهدارند .هرچند که خود اين مالکان در بهرهکشي از کشاورزان دست
کمي از حکام نداشتند .در اين مقاله که به بررسي سند وقفنامه روستاي طويله درق(سبز
درق) اختصاص دارد ،ابتدا مقدمه کوتاهي در مورد وضعيت سياسي قاجار ذکر شده ،و بعد از
آن به وضعيت اجتماعي آن دوره و سپس به چگونگي مالکيت بر زمين و سهم هريک از عوامل
از محصول برداشت شده پرداخته و در پايان پس از تقرير وقفنامه ،نتيجهگيري کوتاهي ارائه
گرديده است.

کليدواژه ها:

قاجاريه ،زنجان ،گوزلدره ،وقفنامه ،طويله درق.

مقدمه

بهعلت اينکه شاهان و دربار قاجار

در يک دوره طوالني گرفتار درگيريها
و سياس��تبازيهاي دول قدرتمن��د

آن زم��ان بودن��د .در چني��ن اوضاعي
که مردم اي��ران با فقر و تنگدس��تي و

نابسامانيهاي اجتماعي گريبانگير شده

ب��ود و تمامي ثروت مل��ي در جهات

هزينههاي دربار و جنگ و سوءاستفاده
قرار داش��ت .درنتيجه شاهان و حکام
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و مالکان و کدخداه��ا براي تأمين اين

نيازهاي نامشروع هرچه بيشتر دست به

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

استثمار و غارت دسترنج روستاييان و

زارعان ميزدند.

در اين زم��ان همچنانکه در بخش

بعدي به آن اش��اره خواهد شد ،بيشتر

روس��تاههاي ايران از نظ��ر توليدي در

س��طح پاييني قرار داش��تند ي��ا بهکلي

متروک ش��ده بودند .در اي��ن ميان نيز
مالکان خيرخواهي پيدا ميش��دند که
روستاها يا بخش��ي از روستايي که در

تمل��ک داش��تند را در راه خي��ر وقف
ميکردن��د .که اين عمل عالوه بر جنبه
ش��رعي و مذهبي که از سابقه طوالني

در اي��ران برخوردار اس��ت مانع از آن

ميشد که ماليات بدهند و بخش عمده

يا همه محصول مورد چپاول قرار گيرد
يا بهدس��ت حکام فاسد برسد .بيشک

نميت��وان درک درس��تي از چگونگي
و چراي��ي وق��ف در دوره قاجار بدون
مطالعه اوض��اع اجتماعي ،سياس��ي و

اقتص��ادي اين دوره را بهدس��ت آورد،
بناب��ر اين نگارنده در اين مقاله در ابتدا

به اين ش��رايط پرداخته و در ادامه سند
وقف روس��تاي طويل��ه درق را مورد
مطالعه قرار داده است.

اوضاع اجتماعي زنجان در دوره

قاجاريه1

در دوره قاجاري��ه ،زنج��ان ني��ز از

جريان کلي جامع��ه ايراني برکنار نبوده

و تح��والت اين دوره زنجان به ش��دت
متأثر از وضعيت اجتماعي شهر تهران و

نواحي مرکزي ايران بوده است .بنابر اين
در اينجا براي روشن شدن اين وضعيت
به بررس��ي اوض��اع جامعه اي��ران دوره
قاجار ميپردازيم که ميتواند اوضاع اين
دوره را تا حدودي روشن نمايد.

جامع��ه اي��ران در دوره قاجاري��ه،

عليرغ��م تم��دن و فرهنگ کهنس��ال
و درخش��ان ديرين خ��ود ،يک جامعه
تقريبا قرون وس��طايي و واجد قسمت

عمده مش��خصات قرون وسطي بود و
تعصبات ملي و مذهبي شديد بر روح و

فکر اکثريت قريب به اتفاق اين جامعه

و شعائر مذهبي خود و بدون ترديد از

هرگونه نفوذ و تأثير شيوه جديد زندگي
و تمدن غرب برکنار مانده بودند.

براي کس��اني که ب��ه مطالعه تاريخ

ايراني از اواس��ط ق��رن دهم هجري با

تحت تأثير و نفوذ تمدن جديد اروپايي
نرفته تا حدي دشوار است ليکن بايد به

اين نکات توجه داشت که:

دور ن��گاه دارند .اي��ن حکومت از راه

ترويج و تقويت مذهب و تظاهر شديد
به دين��داري ،تعصب مذهب��ي جامعه
ايران را به پايهاي رس��انيد که ايراني نه
تنها از معاش��رت و زندگي با اروپايي

خويش ميپنداشت.

دوري ميجست بلکه جامعه مسلمانان
همس��ايه خود عثماني را به اين عنوان
که پيرو طريقه س��نت هس��تند ،دشمن
جامعه ايراني در فاصله بين انقراض

صفويه و تأسيس س��لطنت قاجاريه با

همان خصايص روحي و اخالقي خود
باقي ماند و جامع��ه عصر قاجاريه نيز
وارث هم��ان خصايص گردي��د .اين

جامع��ه در وهل��ه اول و صرف نظر از

اول :ارتب��اط اي��ران و اروپا در قرن

طبقهبن��دي حرفهاي مرکب از دو طبقه

تنها يک رش��ته ارتب��اط موقت و غالبا

بود از :طبقه يا طبقات حاکمه و طبقات

يازده��م يعني دوره س��لطنت صفويه
بهصورت بازرگاني بوده و جامعه ايراني
بهطور مستقيم در مسير اين ارتباط قرار
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اروپا مربوط بوده ،اين امر که جامعه ما
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دلبستگي دارند ،باتوجه به اينکه جامعه

اين بود که جامع��ه ايراني را از تماس

وقف ميراث جاويدان

سخت پايبند آداب و سنن و رسوم ملي

دوم :سياس��ت حکوم��ت صفوي��ه

شماره

حکمفرمايي داش��ت .افراد اين جامعه،

نداشته است.

مش��خص گرديد و آن دو طبقه عبارت
يا طبقه محکوم.2

طبقات حاکمه عبارت بودند از:
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 .1دول��ت ،که با تمام س��ازمانها و

اقتدارات خود در وجود ش��خص شاه

خالصه ميش��د و تمام افراد و عناصر
تش��کيل دهنده دولت از آبدار شاهي و
فراش حکومتي گرفت��ه تا صدر اعظم

مملکت ،همگي نوکران ش��اه خوانده
ميشدند.

 .2روحانيت ،ک��ه از ديرباز بر روح

و قلب مردم حکومت داش��ت .افراد و
عناص��ر روحاني از مس��ألهگو و مالي
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دهکده گرفته تا مجتهدين طراز اول با
يک رشته بسيار محکم و استوار نامريي
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بههم پيوس��ته و با تمام نفوذ و قدرت
معنوي براي حفظ اعتبار و منافع طبقه

و داراي منافع و هدف مشترک بودند.

ثاني��ا ،نفوذ اي��ن طبقه ،ريش��ههاي

عميق هزار س��اله در روح و قلب مردم
داش��ت و مردم خاصه عوام به س��ابقه

تعصب مذهبي و عقايد راسخ ،خود را
پيرو احکام و دس��تورها و بهطور کلي

خواس��تهها و تمايالت طبقه روحاني

ميدانستند.

ثالثا ،افراد و عناصر تش��کيلدهنده

دول��ت ب��ر خ�لاف طبق��ه روحاني.

هيچگونه پيوستگي معنوي با يکديگر
نداشتند و همگي از مأمورين عاليرتبه

تا کارمندان عادي در داخل کادر طبقه

خود براي بهدس��ت آوردن سود مادي،

خود در راه هدف مشترک ميکوشيدند.

مقام ،منصب و تقرب به دربار و شاه با

دولت و روحانيت بر سر قدرتطلبي و

نتوانستند نيروي متمرکزي براي مبارزه

بي��ن دو جن��اح طبقه حاک��م يعني

بسط نفوذ در ميان مردم ،يعني بين طبقه

محکوم ،يک مب��ارزه پنهاني و مداوم،
ولي آرام و بدون تظاهر وجود داش��ت
ولي در اين مبارزه هميش��ه پيروزي با

روحانيت بود زيرا:

اوال ،اف��راد طبق��ه روحاني چنانکه

گفته ش��د بههم فشرده و بههم پيوسته

يکديگر در حال مبارزه بودند و هرگز
با نيروي ش��گرف روحانيون بهوجود
آورن��د .غير از دو طبق��ه مذکور يعني

دولت و روحانيت ،بقي��ه افراد جامعه
ايران را بايد طبقه محکوم خواند .زيرا

ب��ه هر تقدي��ر مبارزه طبق��ات حاکمه

براي تحکيم اس��اس فرمانروايي خود

بر طبقه محکوم ب��ود و در اين مبارزه،

دولت به س��رنيزه و نيروي مسلح خود

خود را انجام نميدهد ،بر زبان مجتهد

مردم زندگي ميکرد و افراد آن از خود

بازرگان را از هستي ساقط کند.3

متکي بود و طبقه روحانيت که در ميان

مردم بودند ،با سالح تکفير و به نيروي

معن��وي خويش متوس��ل و در هر دو

ص��ورت هرگونه لطم��ه و زياني که از
آن مبارزه ناشي ميشد مستقيما متوجه

باتوجه به رسوخ کامل عقايد مذهبي

در ذهن اکثريت مردم و نيز با توجه به

اين نکته که س��نن و آداب ملي ايران و
حتي اعياد و جش��نهاي خاص ايراني

يک نفر بازرگان از يک طرف محکوم

از شعائر مذهبي محسوب ميشد ،بايد

بود و از طرف ديگر مي بايس��تي سهم

مذهبي خوان��د .اصول زندگي خانواده

وقف ميراث جاويدان

از قبي��ل عيد ن��وروز و امثال آن جزيي

ش��ده و داد و س��تد ،معامالت ،عقود،

شماره

افراد طبقه محروم ميگرديد.

ذينفع جاري ميش��د کاف��ي بود که

به پرداخت مالي��ات و عوارض دولت
امام ،خمس و زکات مال خويش را به

طبقه روحاني بپ��ردازد .او ماليات را با
سهم امام ،زکات ،خمس و آنچه را که

و وظيفه مذهبي ميدانست و بهخوبي
آگاه بود که اگر به لطايفالحيل بتواند

از تأديه ماليات دولت ش��انه خالي کند
ول��ي خ��ودداري او از انج��ام تکليف
شرعي بهطور مسلم سلب اعتماد مردم

و ش��ک قطعي او را در امر داد و ستد
در بر خواهد داشت .زيرا همين قدر که

اين جمله فالن بازرگان تکليف شرعي

ايقاع��ات و بهط��ور کلي مناس��بات و

روابط بين افراد تابع احکام ديني بود و
حل و فصل دعاوي حقوقي و رسيدگي

به بسياري از مسائل اجتماعي در حيطه
اختيارات و اقتدار طبقه روحانيت بود.

در برابر اين طبقه و محاکم ش��رعي نه
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ايراني بر پايه معتقدات مذهبي گذاشته
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اکراه و اجبار ميپرداخت ولي پرداخت

جامعه ايران عصر قاجار را يک جامعه

قانون وجود داشت و نه دادگاه و محاکم

عرف��ي و طبيعي اس��ت ک��ه در چنين
جامعهاي خواه ناخ��واه قدرت حاکمه
حقيقي در دست طبقهاي قرار ميگيرد

که بتواند مش��کالت مردم را حل کند 173

و در حقيق��ت پناهگاه و ملجايي براي

ش��واهد تاريخي بسيار ميتوان آورد و

نکت��ه ش��ايان توجه اين اس��ت که

مشروطهخواهي باشد .اما دليل منطقي

مظاهر و جلوههاي زش��ت و ناپسندي

روحاني اين است که هرگونه مقاومتي

اکثريت مردم باشد.

وجود رژيم اس��تبداد مطلقه شخصي با

که داشت ،خود مويد نفوذ معنوي طبقه
روحاني و از موجبات اساس��ي تقويت

اي��ن طبقه و باع��ث بيزاري م��ردم از
دس��تگاه دولت و توجه روزافزون آنان

به دس��تگاه حاکمه روحاني بود .تأثير
174

اي��ن عامل مهم در روحانيت به پايهاي
رسيد که گذشته از مردم ،وزرا و رجال

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

کش��ور نيز براي مصون ماندن از گزند

رژيم حکومت که خ��ود نيز از عوامل
آن بودند ،سرس��پردگي به يک مجتهد
متنفذ را انتخ��اب ميکردند و بههمين

نح��و گناهکاران عادي ني��ز براي فرار
از مج��ازات در خانه مجتهدين بس��ت

مينشس��تند .بدين ترتيب نيروي طبقه
روحاني تنه��ا نيروي مق��اوم در برابر

رژيم مملکت بود.

ب��راي اثب��ات اين مدعا ک��ه نيروي

روحانيي��ت ميتوانس��ت در براب��ر
رژيم مطلقه ش��اه قاجار مقاومت کند،

شايد بهترين ش��اهد اين مدعا نهضت

ب��راي قدرت تأثي��ر مقاوم��ت نيروي

در براب��ر ق��درت دول��ت در صورتي
پيروز ميش��ود ک��ه به اکثري��ت مردم
متکي باش��د و چنانک��ه گفتيم ،روح،

قلب و ايمان اکثري��ت مردم در اختيار
طبقه روحاني بود و تنها مقاومتهايي

به ثمر ميرسيدند که در کنار رهبران و
گردانندگان آن روحانيون بودند.4
گروه ها و اصناف

طبقهاي که ما آن را در برابر طبقات

حاکمه بر جامع��ه ،محکوم خوانديم و

اکثريت جامعه ايراني را ش��امل بود در

داخ��ل کادر خود ،گروهه��ا و اصناف
معين تش��کيل و هرگ��روه و صنف بر

حس��ب ش��غل و حرفه خود مشخص

گرديده بود .براي روشن شدن موضوع
بايد قب�لا به اين نکت��ه توجه کنيم که

گروهبن��دي و صنفبندي مخصوص
جامعهه��اي ش��هري و در وهل��ه اول

مجموع طبقه محکوم مرکب بوده است

روستايي و کشاورزي بود که اين عامل

نشين.

ش��هري نه تنها کمک زي��ادي به رونق

از دو گروه متماي ِز روستانش��ين و شهر

يعني استثمار کشاورزان توسط مالکان

گروههاي روستانشين که با احتساب

اقتصادي اين ش��هر در دوره قاجاريه و

درصد سکنه کشور را تشکيل ميدادند،

بلکه س��بب ايس��تايي اقتصاد توليدي

جمعيت ايالت و عشاير در حدود هفتاد
در شرايط و وضع خاص ناشي از رژيم

کاهش توليد نيز گرديد .عالوه بر اين،
بسياري از مواد غذايي مورد نياز شهر از

وقف ميراث جاويدان

نيمه بردگي زندگي ميکردند.5

و در بس��ياري از موارد س��بب رکود و

در تش��ديد آن موثر بودند ش��د .اولين

شماره

ظالمانه ارباب و رعيتي يعني در شرايط

حتي بعد از اصالح��ات ارضي ننمود،

بيش��تر روس��تاهاي زنجان در دوره

مناطق ديگر تأمين ميشد .همين عامل

قب��ل از اصالح��ات ارضي در دس��ت

قحطيه��اي دورهاي ک��ه عوامل ديگر

قاجاري��ه مانند ديگ��ر ادوار تاريخي تا
مالکان شهري قرار داشت و روستاييان

کش��توکار ميکردن��د .6اي��ن مالکان
ح��ق آب ،زمين ،ب��ذر و گاو دريافت
ميکردن��د و به ب��ازار آورده و عرضه
مينمودن��د .يا ب��ه تج��ار و بازارهاي

همجوار عرضه مينمودند .اين عوامل
س��بب ش��د هيچگاه توليد کشاورزي
در زنجان رش��د نکند .بنابر اين از نظر
توليدي شهر زنجان مانند ديگر شهرها

تا حدود زيادي وابس��ته به محصوالت

جهاني اول و حضور نيروهاي اشغالگر

متخاصم و متجاوز انگليس و روس رخ
داد .قحط��ي دوم در طي جنگ جهاني
دوم در زمان اش��غال اين ش��هر توسط

قواي متجاوز روس رخ داد که اين دو
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و دامپ��روران ب��ر روي اي��ن زمينه��ا

مانند ديگر مناطق در ايام بحراني سبب

دوره قحطي ،تأثيرات عميقي بر اقتصاد

و جمعيت اين منطقه بر جاي گذاشت
هرچن��د خشکس��الي و قحطي در اين

منطقه بهشدت ديگر مناطق ايران نبود.7

اما در ش��هرها گروهبندي بر حسب 175

حرفه و پيشه و جمعيت شهري مرکب

تا حرف��ه پدري را ف��را گيرند و چون

گوناگ��ون از قبيل :صن��ف بازرگانان،

ميکرد تا دختراني از خانواده همصنف

بود از گروههاي پيش��هوران و اصناف
اصناف نانوا ،قصاب ،بقال ،عطار ،سبزي

ف��روش ،عالف ،بزاز ،س��قط فروش و
مانند آنها و گروههاي حرفهاي از قبيل:
خياط ،قناد ،نجار ،حلبيس��از ،آهنگر،
دباغ ،رنگرز ،بنا ،معمار و امثال آنها .بين

گروهه��اي صنفي ،صنف بازرگان مقام
اول را داشت و مورد تکريم ،احترام و

176

اعتماد عمومي بود و اين صنف چنان که

خواهيم گفت در نهضت مشروطهطلبي

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

نقش موثري بر عهده داشت.8

پسرانش به سن بلوغ ميرسيدند ،سعي
خود به عق��د ازدواج آن��ان درآورد و
کمت��ر اتفاق ميافتاد ک��ه يک آهنگر يا
خياط براي ازدواج پسران خود درصدد

خواس��تگاري دختراني از خانوادههاي
بازرگانان برآيند .در حقيقت همانطور

که ش��غل و حرفه در مي��ان هرگروه و
صنف محصور و مح��دود بود ،برقرار

کردن روابط س��ببي ني��ز غالبا در کادر

محدود هرصنف و گروه دور ميزد.9

خارج از ح��دود و کادر گروههاي

شرايط زندگي شهري داراي جهات

صنف��ي و حرف��هاي در ه��ر ش��هر،

هرخانواده به نسبت بضاعت و سرمايه

ديرباز در جوامع شهري مقام و منزلت

مش��ترک ب��ود؛ بدين معن��ي که رييس
خود ،خانه ش��خصي داشت و خود و
فرزندان��ش هم��ه در آن خانه زندگي

ميکردند و فقط عده بس��يار معدودي
از از سکنه شهرها خانه ملکي نداشتند.

مشاغل در ميان خانوادههاي هرصنف و

يا گروه تقريبا ارثي بود .بدين صورت

که آهنگر ،پسران خود را از سن هفت
سالگي در دکان خود بهکار ميگماشت

گروههاي ديگري وجود داش��تند که از
خاصي براي خود کس��ب کرده و بنابر
اصل هيرارش��ي(اصل تفوق و برتري)

معمول در جامعههاي قرون وس��طايي
به هيچ وجه با گروهها و طبقات ديگر

اخت�لاط و آمي��زش نميکردن��د .اين

گروهها عبارت بودند از :اعيان ،اشراف
و مالکين بزرگ.

اشراف و اعيان شهر کساني بودند که

يا بر حسب تمول سرشار و يا بهعلت

هم قدرت مالي داش��تند و هم س��لطه

اثر انجام خدمات قابل توجه به دولت،

خود و بدي��ن ترتيب ب��ا تقديم هدايا

تقرب اجدادي به دستگاه حاکمه يا بر
به کسب اين القاب نايل گرديده بودند.
اين القاب نيز مانند اصل اش��رافيت در

خانواده آنان موروثي و شيوه زندگاني و

طرز لباس و نوع معتقدات اين گروهها

در معتقدات ديني و اجراي قس��متي از

مراس��م و مش��اعر مذهبي با گروههاي
ديگر هماهنگ بود .تمول ،مکنت ،خدم

و حش��م که يکي از مشخصات گروه
اقتصادي و اجتماعي کش��ور در غالب

دست داد .بس��ياري از اعيان و اشراف

هر شهرس��تان تمول و ث��روت خود را
از دس��ت دادند ليکن ب��ه زورِ لقب و

افتخارات اجدادي و تظاهر به تقرب به
دستگاههاي دولتي جنبه اشرافيت خود
را همچنان حفظ کردند.

اما طبق��ه مالکين بزرگ که بيش��تر

اوقات سال را در شهرها بهسر ميبردند،

حفظ ثروت ،تمول و س��لطه اجتماعي
خويش استفاده ميکردند و اين نيروها
را در راه سرکوبکردن رعاياي بدبخت

درباري��ان و نوک��ران ش��اه درآم��ده و

و تي��ره روز و غصب ام�لاک و اموال

خرده مالکان بهکار ميبردند.10

بس��ياري از مال��کان عمده در صف

بس��ياري از درباري��ان و نوکران ش��اه
بهم��رور زمان صاحب ام�لاک فراوان

گردي��ده و در گروه مالکين عمده قرار

گرفته بودن��د .در اين طبقه نيز آداب و
معاشرت ،مراسم عقد و ازدواج و رفت

و آمد گروهه��اي ديگر ،مخصوص به
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اعي��ان و اش��راف بود ب��ر اثر تحوالت

درباريان در امور اداري کشور نيز نفوذ

وقف ميراث جاويدان

جهات گوناگون کام�لا متمايز و فقط

و پيشکش��ي به ش��اه و صدر اعظم و

شماره

ب��ا اصناف و صاحبان ح��رف ديگر از

فرمانرواي��ي بر رعاياي س��اکن امالک

افراد همين طبقه ب��ود .از آنچه درباره

گروهبن��دي و طبقهبندي جامعه ايراني
گفته شد نتايج زير استنباط ميشود.

 .1گروهه��اي اجتماع��ي طي قرون

متمادي ش��کل خاص بهخ��ود گرفته 177

و تا حدي بهصورت طبقات دربس��ته

اختيار کنند.

بين گروهه��اي گوناگون ،جز در مورد

تهي��ه و خريد و فروش مس��کرات و

در آم��ده بودن��د و اخت�لاط و آميزش

گروههاي نزديک بههم وجود نداشت.

امثال آن مخص��وص اين اقليتها بود

 .2شيوه و روش زندگي و قسمتي از

و اقليت يهود در هر ش��هر پستترين

با يکديگ��ر متفاوت و اص��ل تفوق و

تش��کيل ميدادند .همچنين دشمني و

معتق��دات عمومي گروههاي اجتماعي

برتري(هيرارشي) بر ترکيب کلي جامعه
حکمفرما بود.

 .3ع�لاوه بر جنبهه��اي ويژهاي که

178

مکاس��ب و مش��اغل ح��رام مانند

اين گروههاي بسته را از يکديگر متمايز
ساخته بود ،در هر شهرستان و هر شهر

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

کوچک و ب��زرگ عوامل ديگري براي
دور نگاه داشتن مردم و ايجاد اختالف
بين سکنه محالت شهر وجود داشت.
بعضي از اين عوامل ناش��ي از تعصب

مذهبي بود .مانن��د محدود و محصور

ش��دن اقليته��اي مذهبي س��اکن هر
ش��هر در محله مخصوص .اقليت يهود
و اقليت مس��يحي ارامنه و آشوري در

هر ش��هر بهص��ورت گروهي در محله
مخصوص به خ��ود زندگي ميکردند

و هي��چگاه نميتوانس��تند در محالت
مخص��وص مسلماننش��ين س��کونت

و زبونتري��ن گروه اجتماعي ش��هر را
کينهتوزي بين فرق اسالمي مانند شيعه
و سني ش��يخي و متش��رع متصوفه و
قشريون و امثال آنها با شدت از طرف

بعض��ي از مالها و مالنماهاي متعصب

خودخواه دامن زده ميش��د و شکاف

بين گروهه��اي اجتماعي را وس��يعتر
ميساخت.

 .4چون ش��غل ،پيشه ،فن و صنعت

چنان که گفته شد ،در خانوادهها تقريبا

موروثي بود و نيز هيچگونه وس��يلهاي

براي پرورش ذوق و اس��تعداد فطري
اطفال و جوانان وجود نداشت ،نيروي
انس��اني جامعه به مفهوم حقيقي خود

بهکار نميافتاد و استعدادهاي گوناگون

جوان��ان از ب��روز و رش��د طبيعي باز

ميماند .چه بسا پسران متعدد يک قناد

اگر در حرفهها و فن��ون ديگري مانند

نجاري يا آهنگري و پارچه بافي و امثال

اشرافيت ثابتي كه مبناي آن بر مالكيت

آنها کار ميکردند ،اس��تادان برجسته و

زمين باش��د و وس��يله انتق��ال امالك

اين جوانان ناگزير بودند حرفه و شغل

منصه ظهور نرس��يده است .مهمترين

اليق��ي از کار درميآمدن��د ولي اغلب
پدري و اجدادي خود را فرا گيرند و يا
برعکس اگر پسران يک نجار يا بافنده

به مي��ل و اختيار و بر حس��ب ذوق و

ماهي��ت جامعه اس�لامي و قانون ارث
در اس�لام با اين معني معارض است و
پس از چند نس��ل امالك خواه ناخواه

اقتصاد سياس��ي ايران هرگز فئودالي

مكرريست كه در سلسله سالطين روي

بر زمين سس��ت و ناپاي��دار و بر پايه

جديد توأم با تغييراتي در تركيب طبقه

ملك بهعنوان يك امتياز نظامي   -ديواني

اين قاعده كلي مستثني نبوده است.13

بهعنوان يك حق اشرافي پذيرفته شود.

مناطق کش��ور ،بيش��تر جمعيت آن را

بماند و تمركز يابد و خود دولت بخش

ميدادن��د .طبق��ه کش��اورز ،اع��م از

داشت.12

درصد جمعيت آن را تشکيل ميدادند

حرفهها سرآمد ديگران ميشدند.11

مالکيت زمين در دوره قاجاريه

دومين علت مهم عدم ظهور اشرافيت

ثاب��ت و اش��راف زمي��ندار در ايران،
ه��رج و مرجهاي متوال��ي و تغييرات

اشكال تيولداري قرار داشت ،كه در آن

مالك بوده و ظه��ور خاندان پهلوي از

ب��ه اف��راد واگذار ميش��د ،ن��ه اينكه

در اي��ن دوره زنج��ان مانند س��اير

مالكيت خصوصي نميتوانست پايدار

کش��اورزان و روستانش��ينان تش��کيل

مهمي از زمينهاي زراعي را در تملك

دهنشينان و چادرنشينان ،درحدود هفتاد

لمتون بيان ميدارد که در ايران هرگز
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نبوده است .مالكيت خصوصي بهويژه

داده اس��ت .روي كار آمدن هر سلسله
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به قطعات كوچكتر تقس��يم ميشود.

وقف ميراث جاويدان

حرفه خانوادگ��ي ميپرداختند ،در آن

عل��ل اين امر اين اس��ت كه اول آن كه

شماره

اس��تعداد خويش به حرفههايي غير از

اشراف از نسلي به نسل ديگر گردد به

و مهمترين و مشخصترين طبقه مولد 179

ثروت اين منطقه بودند .اما در ش��رايط

ثروت مملکت را تشکيل ميداد ،چنان

اس��تعداد توليد در اي��ن طبقه چنان که

ماليات ب��ر اراضي مزروع��ي ،يکي از

خاص ناشي از سيستم ارباب و رعيتي

الزم بود بهکار نميافتاد.

منابع مه��م درآمد دولت ب��ود .دولت

در رش��ته کش��ت و زرع بر اساس

طبق فهرستهاي معين از هر جريب،

غالت(گن��دم ،جو و ارزن) ،برنج ،پنبه،

مبلغ��ي به نقد و مقداري جنس ماليات

دو روش کش��ت دي��م و کش��ت آبي،

توت��ون و تنباکو ،حبوب��ات ،بقوالت و
محص��والت صيفي و مي��وه و ترياک

بهدس��ت ميآم��د و از مناب��ع طبيعي
180

که قبال اش��اره ش��د ،با اجراي سيستم

نبات��ي ،محصوالت جنگل��ي و کتيرا و

انواع ديگر صمغ نباتي فراهم ميش��د

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

و در رش��ته دامپ��روري نگه��داري و

پ��رورش گاو ،گاومي��ش ،گوس��فند،
بز ،اس��ب ،اس��تر ،االغ ،شتر و پرورش
مرغان خانگي رواج داش��ت و ايالت

و عش��اير ،مهمترين مولد محصوالت
حيواني از قبيل پش��م ،پوست ،گوشت
و لبنيات بودن��د و به مقتضاي فصل و

بهعلت کثرت ع��ده گلهها و رمههاي
خ��ود در منطق��ه معيني تغيي��ر مکان

ميدادن��د ت��ا هميش��ه از چراگاههاي

طبيعي براي تغذيه دامها استفاده کنند.
کش��اورزي همانطور که پايه و اساس

يعني ده هزار متر مربع زمين مزروعي،
ميگرفت و چون مودي مالياتي مالک
و ارباب دهکده بود ،در برابر س��همي
ک��ه ب��ه دول��ت ميپرداخ��ت ،هرچه
دل��ش ميخواس��ت از برزگر و دهقان
ميستاند.14

دهقان ايراني هميش��ه گرسنه و نيمه

برهنه و زندگي مش��قتبار او نمونهاي
از پستترين مراحل زندگي اجتماعي

بود .کوش��ش و تالش ب��راي باالبردن

س��طح توليد ب��ه هيچ وج��ه در جامعه
روس��تايي اي��ران وجود نداش��ت زيرا

نتيجهاي از کوش��ش دهقان در اين راه
عايد خانواده او نميشد .بههمين جهت

سطح کشت و درختکاري تقريبا ثابت و
توليد محصوالت کشاورزي در حدود

احتي��اج داخلي ب��ود و در مورد بعضي

از مواد مانند پنبه ،برنج ،ترياک ،پشم و

پوس��ت مقداري براي صدور به خارج

مباشر و يا کدخداي ده بود ،بدين ترتيب

تهيه ميش��د .وسايل و شرايط کشت و

اکثر زارعين فقط از يک پنجم محصول

در مراحل ابتدايي ب��ود .دهقان حداقل

دهکده عالوه بر قسمت عمده محصول

زرع در سراس��ر کشور تقريبا يکسان و
محصول را از زمين برميداش��ت و اين

بهره ميبردند .مالک و مباشر او در هر

زمي��ن ،از ميوهه��اي درختي ،محصول

محصول بر طبق عوامل پنجگانه کشت

صيف��ي ،م��رغ ،تخمم��رغ ،گوس��فند،

انس��ان بين مالک و زارع تقسيم ميشد

سهم داش��تند و س��هم خود را به زور

زمين و آب ميدانستند ،بهطور مسلم دو

که از کوهس��تانها کتي��را و صمغهاي

و زرع يعن��ي :زمين ،ب��ذر ،آب ،گاو و

از زارعين ميگرفتن��د و حتي زارعيني

پنجم محصول به آنان تعلق ميگرفت و

نباتي ي��ا گياهان خ��ودرو کوهي مانند

وقف ميراث جاويدان

بذر و جفت گاو براي ش��خم زمين از

ميکردند مجب��ور بودند که مقداري از

شماره

و چون مالکي��ن عمده خود را صاحب

ميش ،بز ،لبنيات ،پش��م و پوس��ت نيز

اين حالت فقط در مواقعي بود که زارع

زرشک ،ريواس و امثال آنها جمعآوري

دس��ترنج خود را داش��ت و چون زارع

شعاع صدها کيلومتر از حواشي دهکده

هرگ��ز نميتوانس��ت بي��ش از حداقل

را ملک خود ميدانست.

گندم ،جو و محصوالت ديگر بهدست

ايران در برابر مظالم و ستمگري مالکين

خ��وراک س��االنه خود و خان��وادهاش
آورد و مقداري از آن را براي بذر س��ال

آينده نگه دارد؛ هميش��ه ب��ذر را هم از
مالک ميگرفت و چون در بس��ياري از

روس��تاها ،جفت گاو متعلق به مالک يا

بهطور کلي طبقه برزگر و روستانشين
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زارع فق��ط حق اس��تفاده از يک پنجم

عالوه ب��ر اراضي مزروع��ي دهکده تا

هم مالک در اختيار زارع ميگذاش��ت،

کنند زيرا مالک يک دهکده يا روس��تا
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خود داشته باشد ولي اگر بذر و گاو را

دسترنج خود را به نماينده مالک تسليم

بزرگ هيچگونه مرجعي براي شکايت و
دادخواهي نداشت ،زيرا از مظاهر رژيم
سلطنت استبدادي ،زورگويي و قلدري

ب��ود و چنان که گفتي��م حتي نيروهاي 181

انتظامي کشور نيز حامي طبقات توانگر

و مالک بودن��د .15اين وضعيت نيز در

يک��ي از ارکان وق��ف ،واق��ف ي��ا

اس��تان زنجان مانند ساير مناطق رواج

وقفگزاران است؛ نيز رونق نهاد وقف

در چني��ن اوض��اع و احوالي مردم

وقفي آنها بستگي دارد .افزايش واقف و

ج��ان آمده بودند ،علي��ه قدرت مطلق ه

متعدد وابسته اس��ت .از جمله آگاهي،

و فداکاريهاي فراوان موفق به دريافت

و حس همدردي اجتماعي ،اقتضائات

مظفرالدين شاه قاجار به تاريخ 1324

اينچنيني در افزاي��ش تعداد واقفان و

مشروطيت را صادر کرد .در سال 1289

آمارهاي دوره قاجاريه گوياي اين است

و صناي��ع مس��تظرفه تصويب ش��د .و

وقف رونق يافت��ه و آمار رقبات وقفي

موظف به انجام امور مربوط به اوقاف

ساختار اجتماعي و فرهنگي پيچيده که

تنه��ا از مش��کالت و فقر روس��تاييان

طبقات اجتماعي شده بود ،بهطور کلي

اي��ن دوران از قبيل قحطيها و دخالت

وقف ذکر کرد.

درواقع خالي از سکنه شدند و توليدات

صفويه درباريان ،علماي داراي مشاغل

داشته است.

اي��ران ک��ه از اس��تبداد و بيقانوني به

182

علل افزايش وقف در اين دوره

ب��ه کثرت واقفان و ب��ه حجم عملکرد
افزايش عملکرد وقفي واقف به عوامل

قاجاريه بپاخاستند و پس از جانبازيها

تدين و باورهاي ديني ،مسئوليتپذيري

فرمان مشروطيت شدند.

و نيازه��اي اجتماعي و دهه��ا عوامل

هـ .ق ( 1285هـ .ش  1906 /م) فرمان

گسترش عملکرد وقفي آنها مؤثر است.

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

ه��ـ .ش قانون وزارت معارف و اوقاف

که در اين دوره نسبت به دورههاي قبل،

مسئوالن ادارات معارف در شهرستانها

باال رفته است .در اين دوره با توجه به

ني��ز بودند .اما با همه اي��ن اقدامات نه

س��بب گونه گونيهاي فراواني در بين

کاسته نش��د بلکه با نابسامانيهاي بعد

ميتوان چندين عامل براي گس��ترش

بيگانگان ،بس��ياري از روستاهاي ايران

جاي��گاه اقش��ار خ��اص :در دوره

کشاورزي بسيار کاهش يافت.16

رسمي و قش��ر مرفه مثل بازرگانان به

وقف اموال خود ميپرداختند ،و در بين

ذخيره شده داشته باشد؛ در اين صورت

بهعب��ارت ديگر وق��ف تعميم عمومي

امني��ت عمومي هم باش��د تا وقف

عموم مردم کمتر وقف جريان داشت.
نداشت يا وقف به درجه جامعهپذيري
نرسيده بود .اما در دوره قاجاريه ،بهدليل

پخش اندکي از ثروتهاي عمومي در
بين مردم و افزايش نسبي سطح زندگي

بهعواملي مثل امنيت اجتماعي ،افزايش

ثروت عمومي ،افزايش درآمد عمومي،
کاهش فقر عمومي ،حذف انحصارهاي

کالن و خ��رد ،سياس��ت و خطمش��ي
محور بس��تگي دارد .بايد ش��بکه زير

تعميم وقف توليد شود:

جمعيت متنابهي بايد وجود داش��ته

باش��د؛ لذا جوامع با جمعي��ت اندک،

واقفان اندک خواهد داش��ت ،تا بخشي
از آنها به وقف بپردازند.

اين جمعي��ت بايد به ان��دازه کافي

ثروت و امکانات داشته باشد و از حد

نيازهاي عمومي خ��ود ،ثروتي مازاد و

مص��ادره به نفع يک جري��ان يا به نفع

دول��ت ببينن��د ،از وق��ف خ��ودداري

خواهن��د ک��رد ،و باالخ��ره هم وقف

تش��ويقي عملي و نظري داشته باشد.

کاهش مييابد و هم عموميت خود را

از دست ميدهد.

نيز دولت بايد خطمشي حمايتي و

اما اگر دول��ت در عمل يا در قوانين و
تبلي��غ و در فرهنگ ،به گونهاي مانع از
عملکرد طبيعي وقف و واقفان ش��ود،

خود به خود وقف کاهش مييابد.

عام��ل پنج��م ريش��ه در فرهنگ و
اعتقادات م��ردم دارد .مث ً
ال اگر فرهنگ
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تشکيل ش��ود تا مقوله افزايش وقف و

را در معرض ناب��ودي ،انحصارگرايي،
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دول��ت و حاکميت و باورهاي انس��ان

نش��ود .اما اگر واقفان ،موقوفات خود

وقف ميراث جاويدان

يافت .عموميت وقف و افزايش وقف

نمودن و ايجاد موقوفات عبث شمرده

شماره

آح��اد جامع��ه ،قدرت وق��ف افزايش

ميتواند بخشي از آن را وقف نمايد.

طرف��دار الغاي وقف باش��د و وقف را
مضر به مصالح اجتماعي بداند ،واقفان

کاهش يافته و تعميم اجتماعي وقف از

بين ميرود.

اي��ن پنج عام��ل بايد در کن��ار هم183 ،

همديگ��ر را تکمي��ل کنند ت��ا فرآيند

وقف مثبت ش��ده و ثم��رات مطلوبي

184

تقرير سند

هوالواقف

نتيجه دهد .متأسفانه پژوهش ميداني و

بعد الحم��د و الصل��وة -غرض از

وقف يا کنار کش��يدن عمومي از وقف

وق��ف موبد و حبس مخلص ش��رعي

اساسي است.

حضرت العليه س��بزعلي بک يوزباشي

جامع درباره علل مشارکت عمومي در

تحرير اين کلمات ش��رعيه آنس��ت که

عرضه نشده است .با اينکه بسيار مهم و

نم��ود عاليج��اه عمدة االق��ران مقرب

مشارکت زنان :درعهد قاجار ،مانند

فراشخانه مبارکه اينمرحوم آقا بخشعلي

وق��ف مي  پرداختند و انگي��زه آنها هم

ششدانگ قريه طويله درق 18را با کافه

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

دوره صفوي��ه ،قش��رهاي مختل��ف به

طاب ثراه تمامي و همگي مساحت کل

مختلف بود .يک قشر مهم ،زنان بودند

توابع و لواح��ق و منضمات از اراضي

محلي بهوي��ژه در زنجان در طول قرن

و چم��ن زار و ده ک��ده و خرمنگاه و

شده اس��ت .با اينکه در تاريخ رسمي

ش��رقًا قريه خرم��د ّرق -غرب��ًا  -قريه
قيزجه -جنوبًا قريه آالچمن -ش��ماالً

ديگ��ر پيرامون فعاليته��اي اقتصادي

از کل شش��دانگ از قري��ه محدوده ده

و ي��ا بعضًا هي��چ اطالعي در دس��ت

باقي سه دانگ وقف اوالد ذکورًا و اناثًا

احتمال اداره امالک زنان ،بهوسيله خود

مزبوره هر س��ال بمص��رف مخارخ در

که تعداد کثيري از موقوفات کوچک و

آبي و ديم��ي و علف زار و يونجه زار

نوزده��م و دوره قاجار بهنام زنان ثبت

اش��جار و انهار مح��دوده در ذيل را -

دوران قاجار ،زنان از حقوق قابل توجه
اجتماعي برخوردار نبودند ،از س��وي

قريه کردناب که عبارت باشد سه دانگ

آنان اطالعات ناچيزي در اختيار داريم

مزبوره وقف در راه س��يد الش��هداء و

نيست؛ اّما اسناد باقي مانده وقف مبين

توضي��ح آنکه منافع س��ه دانگ از قريه

آنهاست.17

راه س��يد الشهداء برساند از قرار مرقوم
هر سالي س��ي تومان مخارج سه شب

خرج س��يد الشهداء نمايد و باقي را در

انقراض طبقه اولي ب��از در طبقه دويم

ها و مس��اجد بمجل��س روضه خواني

بهمين قرار عمل نمايند و صيغه وقف

ايام عاش��ورا و در ايام متبرکه در تکيه

صرف و مخارج نمايد و توليتش مادام
الحيوت بخود واقف معزي اليه ميباشد

اوالد ارش��د از اوالد ذکور ارشد واقف

ه��ر دو يکجا هو المقرر في الش��ريعه

المطهره جاري گرديد و عمل به وقف

و بع��د از وف��ات واگذار نم��ود باوالد
ذکور ارش��د خودش نس ً
ال بعد نسل و

يب��اع و اليوهب و اليرهن و کان ذالک

علم علماي زنجان باش��د و اوالد ذکور

من مشهور مطابق  1301قمري.

بطن��ًا بعد بطن ال��ي انقراضهم و بعد با

ومخارج نمايند و منافع سه دانگ ديگر

از قري��ه مزبور موقوف��ه که وقف اوالد
م��ادام الحيات با خود واقف مع ّزي اليه
را هم واگذار نمود باوالد ارشد خودش
وصي و ناظر خود واقف
ايضًا باطالعي ّ

که س��هم منافع هريک از اوالد ذکور و
اناث واقف را بخودشان برسانند و بعد

از وفات اوالد ذکور ارش��د اوالد ذکور
ارش��د دويم واقف باز باطالع وصي و
ناظر عمل نمايد و بعد از انقراض اوالد

ذکور باوالد اناث و ارش��ده تا الي بعد

رب العالمي��ن و اعل��ي محم��د و آل

العمل به و من��ع المانع منه من اوجب
فالحق للمسلمين و قد صرعت بالحق
فيه بال قائ��ل و القياس و اهلل يعصمني

من الناس انش��اء اهلل ح��رر في خامس
ش��هر ذالحجه الحرام  1301ابوالمکارم
الموس��وي مح��ل مهر حاج��ي ميرزا

پاييز و زمستان 1395

مرقوم اس��ت و بعد از وفات توليت آن

طاهرين و عبداهلل و الحق المبين يحب

محل مهر عبده سبزعلي
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اس��ت ذکورًا و اناث��ًا و توليت آن هم

بس��م اهلل الرحمن الرحيم الحمدهلل

وقف ميراث جاويدان

هر سال از قرار مزبور فوق عمل نموده

في بيست و ششم شهر جمادي االولي

شماره

آن باطالعي وصي و ناظر واقف مزبور

هم ش��د وقفًا صحيحًا شرعيًّا حيث ال

ابوالمکارم اعلي اهلل مقامه از دو جا

اعترف بما فيه لو االقل محمد باقر

 201/789ثبت دفتر معارف و اوقاف

خمسه ش��د و اصل که به وسيله بيوک

آقا حاجي نائبي ارسال شده بود بمشار 185

اليه تسليم شد خليل داوري10/3/22

مه��ر دفتر اوقاف خمس��ه  -س��واد

امالک ،بخش��ي يا تم��ام آن را با حفظ

خمس��ه  -رونوش��ت برابر رونوشت

صيغه وقف آن را بخوانند .بدين ترتيب

مطابق اصل است مهر دفتر اداره اوقاف

مس��بوق است امضا و مهر اداره اوقاف
زنجان

نتيجه گيري

مطالعه اس��ناد و وقفنامههاي استان

زنجان موج��ود در اداره اوقاف در بين

186

از مالکان براي جلوگيري از دستدادن

س��الهاي  1280تا  1330هـ .ق ،نشان
ميدهد که در بين اين سالها بيشترين

بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره

وقف روستاها صورت گرفته است .اين
وقفيات بيشتر در بر گيرنده روستا و يا
بخشي از روستاها بوده که عايدات آنها

براي اه��داف و مصارف خاصي وقف
ميش��ده اس��ت(به ويژه صرف هزينه

برگزاري مراسم و آيين عزاي حضرت
سيدالش��هدا 7و اطعام ع��زاداران در

حس��ينيهها و زينبيهها) .که اين رشد و
زياد ش��دن وقفيات در اين برهه زماني
عالوه بر جنبه ديني و مذهبي ،انعکاسي

اس��ت از اوض��اع نابس��امان و متزلزل
اقتصادي و سياس��ي قاجاريه که برخي

تولي��ت و مديري��ت آن وق��ف کنند و
ميتوانس��تند جلوي دستاندازيها به
اموالشان را تا حدي بگيرند.

وقف ميراث جاويدان
شماره
96ـ 95
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سند شماره  :1سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره
سند شماره  :2رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره

وقف ميراث جاويدان
شماره
96ـ 95
پاييز و زمستان 1395

سند شماره  :3رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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بررسي سند وقف روستاي طويله درق(سبز درق) گوزلدره
سند شماره  :4رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره

پي نوشتها:

 . 1نگارنده در اين بخش به افراد کنشگر که در

قبل از دوره قاجاريه ،هيچ موسس��ه دولتي

برهه تأثيرگذار بوده اند به دليل کلي بودن

در ايران را به عهده نداشت .با نظم و ثباتي

اجتماعي و وضعيت معيشتي و طبقاتي اقشار

تش��کيالتي در اي��ران ب��راي اولي��ن ب��ار ب��ه

 . 2ايران در دوره سلطنت قاجار قرن سيزدهم

مي گ��ردد و از اي��ن زمان به بعد اس��ت که

وضعيت سياس��ي و اجتماع��ي زنجان در اين

کار رسيدگي به امور روستاها و کشاورزي

موضوع نپرداخته ،بلکه به ش��رايط و اوضاع

که آقا محمد خ��ان قاجار برقرار مي نمايد،

اين دوره پرداخته است.

منظور رس��يدگي به امور روستاها ،معمول

و نيم��ه اول قرن چهارده��م هجري قمري،
ص .375

ام��ور کش��اورزي و روس��تاها در اي��ران به
اداره ام�لاک و يا ديوان خالصجات س��پرده

 . 5همان.

باش��د ول��ي اقدام��ات اي��ن جنبش ني��ز راه

 . 4همان.

س��رآغازي براي تح��ول روس��تاهاي ايران

 . 6ش��هر و روس��تا در س��ده هاي ميان��ه تاريخ

به جاي��ي نب��رد .ت��ا اين ک��ه در س��ال ۱۲۷۴

 . 7قحطي بزرگ ،ص .

تصوي��ب ق��رار گرف��ت و متعاق��ب آن در

ايران ،صص.220-207

ص .377

شماره

و نيم��ه اول قرن چهارده��م هجري قمري،

قانون تشکيل اياالت و واليت و دستورالعمل

مي شود و او را مانند حاکم و نايب الحکومه
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 . 8ايران در دوره سلطنت قاجار قرن سيزدهم

ه��ـ .ش ،تأس��يس اداره کل فالح��ت م��ورد

ح��کام براي اولين ب��ار از کدخ��دا نام برده

 . 11همان ،ص .378

ساکنان ده ،مالک و نايب الحکومه مي باشد،

 . 12اقتصاد سياسي ايران ،ص .345

 . 13مالك و زارع در ايران ،صص .459-458

 . 14سرپرس��ي س��ايکس در باره يک دهکده از

و اداره ده ب��ه کدخداي��ي که م��ورد تأييد
واگ��ذار مي ش��ود(بنگريد به کتاب توس��عه

نيافتگ��ي روس��تاهاي ايران ،مصطف��ي ازکيا،
نشر اطالعات.)۱۳۶۵ ،

دهات خراسان مي نويسد :ماليات اين قريه

 . 16بنگري��د به فصل دوم کتاب قحطي بزرگ،

ولي مبلغي که واقعًا از آن وصول مي گرديد

اتشارات موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي

روز) در سال کمتر نبوده است(تاريخ ايران

 . 17برگرفته از مقاله «جايگاه وقف در تحوالت

 76ليره(معادل پانصد تومان آن روز) است

محمد قل��ي مجد ،ترجم��ه :محمد کريمي،

از  140ليره(در حدود هش��تصد تومان آن

سياسي.1387 ،

سرپرسي سايکس ،جلد دوم ،ص .)606

جامعه ايران :دوره قاجاريه» ،س��يد مصطفي

 . 15اطالع��ات موجود حاکي از آن اس��ت که تا

مطبعه چي اصفهاني،

پاييز و زمستان 1395

 . 9همان ،ص .377

در اداره نظميه روس��تا به حساب مي آورند

 . 10همان.

وقف ميراث جاويدان

 . 3همان ،ص .376

مي ش��ود .جنبش مش��روطيت مي توانست
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www.rasekhoon.net/article/
show/121141

 . 18هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366/2/2

بنا به پيشنهاد ش��ماره  9865.1.5.53مورخ
 ،1365/10/22وزارت کش��ور و به اس��تناد

ماده  13قانون تعاريف و ضوابط تقس��يمات
کشوري مصوب تير ماه سال  1362مجلس
شوراي اس�لامي و در اجراي ماده  3قانون
مزب��ور و تبصره ه��اي ذي��ل آن و ماده 13

آيين نام��ه اجراي��ي قانون مذک��ور تصويب
نمودند :نام روس��تاي رديف  ،4طويله درق

دهستان گوزلدره قب ً
ال طويله درق بوده که
بر اساس اين تصويب نامه به سبزدرق تغيير

192

مي يابد.
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منابع:
کتاب

1.1توس��عه نيافتگ��ي روس��تاهاي ايران،
مصطفي ازکيا ،تهران ،نش��ر اطالعات،
.۱۳۶۵
2.2تاريخ ايران ،سرپرسي سايکس ،ترجمه:
س��يد محمد تقي فخ��ر داعي گيالني،
تهران ،نشر دنياي کتاب.۱۳۶۳ ،
3.3اي��ران در دوره س��لطنت قاج��ار قرن
س��يزدهم و نيمه اول ق��رن چهاردهم
هجري قمري ،علي اصغر شميم ،تهران،
انتشارات علمي و فرهنگي.1371 ،
4.4اقتص��اد سياس��ي اي��ران ،محم��د

علي(همايون) كاتوزيان ،ترجمه :محمد
رضا نفيس��ي و كامبيز عزيزي ،تهران،
نشر مركز.1372 ،
5.5مالك و زارع در ايران ،ا.ك.س لمتون،
ترجمه :منوچهر امي��ري ،تهران ،بنگاه
ترجمه.1339 ،
6.6قحطي بزرگ ،محمد قلي مجد ،ترجمه:
محمد کريمي ،تهران ،انتشارات موسسه
مطالع��ات و پژوهشه��اي سياس��ي،
.1387
7.7شهر و روستا در سدههاي ميانه تاريخ
ايران ،ش��هرام يوس��فيفر ،پژوهشگاه
عل��وم انس��اني و مطالع��ات فرهنگي،
تهران.1390 ،
پايگاه اينترنتي

11.1پرتال فرهنگي اطالع رساني راسخون
(�http://rasekhoon.net/ar
 ،)ticle/show/121141تاري��خ
مراجعه.1393/4/23 :
12.2پرت��ال مجل��س ش��وراي اس�لامي
(http://rc.majlis.ir/fa/law/
 ،)show/110091تاري��خ مراجعه:
.1393 /3/10
مرکز آرشيوي

1.1آرش��يو اداره کل اوقاف و امور خيريه
استان زنجان.

وقفنامه آب نه روز سه روزه
خوانسار و گلپايگان

حميد رضا ميرمحمدي

چکيده:

شهرستان هاي خوانسار و گلپايگان در استان اصفهان از جمله شهرستانهاي با سابقه
تاريخي ،فرهنگي و مذهبي طوالني ميباشند .اين شهرستانها به سبب مجاورت با يکديگر و
ارتباط بسيار تاريخي ،فرهنگي و اقتصادي از ديرباز تا کنون داراي اشتراکات بسيار بودهاند.
از جمله عوامل طبيعي موثر بر اين ارتباطات ،جريان آب رودخانه خوانسار و هرزآب چشمهها
و قنوات آن به سمت گلپايگان است که مورد استفاده زارعان روستاهاي نيوان نار وسوق و
حسنآباد قرار ميگرفته است .وقفنامهاي که بازخواني آن در اين نوشتار ميآيد مربوط به
وقف آب رودخانه و هرزآب قنوات و چشمههاي خوانسار است که در روستاهاي گلپايگان مورد
استفاده بوده است.

کليدواژه ها:

خوانسار ،گلپايگان ،رودخانه خوانسار ،وقفنامه ،روستاي نيوان ،محمد باقر خان سهام،
حسن خان سهام.

مقدمه

شهرستانهاي خوانسار وگلپايگان از

روس��تاهاي «ني��وان» و «حس��نآباد»

اصفهان ميباش��ند که عالوه بر وجوه

آباديه��ا عمدت��ا متعل��ق ب��ه خوانين

جمله نواحي کهن و باس��ابقه در استان
مش��ترک تاريخي و مذهبي ،از جهات
بسياري با يکديگر مش��ترکات فراوان

دارند .واقع ش��دن خوانس��ار در دامنه

رشته کوههاي داخلي زاگرس و جريان

ميرسيده اس��ت .مالکيت اراضي اين

خوانسار بوده است .بهرهبرداري از آب
رودخانه خوانس��ار در روس��تاي نيوان

طبق اصول و مقررات خاصي صورت
ميگرفته که به بررسي آن ميپردازيم.

رودخانه ،چش��مهها و قن��وات متعدد

آب ني�وان (ني�وان ن�ار و ني�وان

موجب هدايت جريان آبها به سمت

روستاي نيوان در  50/12طول شرقي

در اي��ن ش��هر و ش��يب عمومي زمين
194

از تخري��ب آن به مصرف کش��اورزان

گلپايگان گرديده و بهطبع آن بخش��ي

وقفنامه آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپايگان

از آب مورد نياز برخي از روس��تاهاي

گلپايگان همچون :اميريه ،وانشان ،نيوان

و حسنآباد مس��تقيم يا غيرمستقيم از
آب رودخانه خوانس��ار تأمين و عبور
آن در مجاور قن��وات ،موجب تقويت

سفرههاي زيرزميني آنها گرديده است.

همي��ن امر موج��ب گرديده اس��ت تا
در س��الهاي پرآب��ي بهرهب��رداري از

آب رودخانه خوانس��ار که بخش��ي از
آب آن از هرزآب چش��مهها و قنوات
اس��ت به مص��رف کش��اورزان منطقه

عسقالن (ارس��واران) ميرسيده و پس

سوق)

و  33/28ع��رض ش��مالي و 1810متر
ارتفاع از سطح دريا در منطقهاي دشتي

واق��ع اس��ت .ني��وان در  11کيلومتري

ش��رق ش��هر گلپايگان و  5کيلومتري
ش��هرگوگد واقع شده اس��ت .1حدود

س��الهاي  1240ه��ـ .ق آب رودخانه
خوانسار کاهش يافته و درنتيجه حقابه
روس��تاي نيوان نقصان يافت��ه و نتايج

ناش��ي از کمآبي ،س��کنه را با مش��کل

روبرو س��اخت .س��کنه نيوان چاره را
درآن ديدن��د ک��ه از حکمرانان بزرگ
منطقه اس��تمداد جويند .اف��راد بانفوذ
منطقه در آن زمان ،خسرو خان و حسن

خان خوانس��اري بودند که با يکديگر

تهيه ميکردن��د 3 .دانگي که آبش زير

در منطقه ش��هرت و نفوذ داشت .درآن

نيوان ن��ار و 3دانگ ديگر که آبش زير

متفق شدند و همچنين خان بابا خان که

زمان روس��تاي نيوان نار و نيوان سوق
روس��تاي واحدي را تشکيل ميدادند
که به نام نيوان مش��هور بود .س��اکنان

نيوان با مراجعه به حاکمان وقت منطقه

ام��ر تأمين آب زراع��ي را نمودند و با
دخالت ايش��ان مقرر شد آب مورد نياز

اهال��ي از رودخانه خوانس��ار تأمين و

بدي��ن جهت «ميرآب��ي» 2انتخاب و به
رودخانه گمارده شوند .به اين ترتيب،

قرارگرفت وآب مورد نياز س��کنه را او

تهيه ميک��رد و 3دانگ ديگر زير نفوذ
باب��ا خان خوانس��اري ق��رار گرفت و
توافق بدين ص��ورت انجام گرفت که

فراودهه��اي زراعي ده را  3کوت(س��ه
تقس��يم) کنند که دو تقسيم به زارعان

س��همبر تعلق ميگرفت و يک تقسيم
به کساني متعلق ميشد که آب الزم را

محاسبه ميکردند که  48شعير زير نفوذ

بابا خان و  48ش��عير زير نفوذ حس��ن
خان و خسروخان قرارگرفت که اين دو

را سهم ميگرفتند و در مقابل از روستا

شخص ،هرکدام  24شعير را تيول خود
ميدانس��تند و هرکدام در قلمرو خود

يک سوم از کل محصول زير نفوذ خود
و آبرساني به آنجا حمايت ميکردند.
اين تيول در خانواده نامبردگان موروثي

بود وگاهي ورثه آنها به خريد و فروش
تيول خود ميپرداختند تا اين که قبل از
اصالحات ارضي 48 ،شعير ملک نيوان

نار داراي شش نفر خرده مالک بود.
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 3دانگ ده نيوان زير نفوذ خسرو خان

وس��عت روس��تاي نيوان را  96ش��عير
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حفاظ��ت و نگهبان��ي در طول مجراي

س��وق نام گرفت .در آن زمان ،تمامي

وقف ميراث جاويدان

آنها رخ داده ب��ود تقاضاي دخالت در

نظر خان بابا خان تأمين ميش��د ،نيوان

شماره

وشکايت از نقصاني که در آب زراعي

نظر خس��رو خان تهيه ميگرديد ،بهنام

مدارگردش آب ني��وان از رودخانه

خوانس��ار بر اساس شش ش��بانه روز
يکبار ش��کل گرفته بود .به اين ترتيب
که آب رودخانه روزها س��هم خوانسار

و شبها س��هم نيوان بود .در هر مدار 195

گردش از شش شبي که سهم نيوان بود،

بودند و تعدادي افراد مس��لح و تفنگدار

نيوان س��وق ميگرديد .نظام عرفي اين

روستاي حسنآباد گلپايگان را نيز مالک

 4ش��ب س��هم نيوان نار و 2شب سهم

مدار گردش در طول س��ال بدين گونه
ب��ود :از اول فروردين تا اول تير ماه به
مدت  3ماه روزها به مدت  12ساعت
سهم آبياري خوانسار و شبها به مدت

 12ساعت س��هم نيوان بود .از اول تير
ت��ا اول مهر ماه به م��دت  3ماه در هر

مدارگردش  12شبانه روز 9 ،شبانه روز
196

سهم خوانسار و  3شبانه روز سهم نيوان

خواهد بود که  3شبانه روز سهم نيوان

وقفنامه آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپايگان

به نسبت دو سوم و يک سوم بين نيوان

نار و نيوان س��وق تقسيم ميگرديد .از
اول مه��ر ت��ا آخر اس��فند ،آب مذکور

روزها به خوانسار تعلق داشته وشبها

به نيوان که باز به نس��بت دوسهم نيوان
نار و يک س��هم نيوان سوق بين خود

تقسيم ميکردند.3

محم�د باقر خ�ان و حس�ن خان

واقف

محم��د باقر و حس��ن خان س��هام،

فرزندان آقا اس��داهلل خوانساري 4بودند

ک��ه  3دانگ روس��تاي ني��وان را مالک

پياده و س��واره نظام داشتند .حسن خان

بوده است .محمد باقر آثار اخيري را در

خوانسار از خود به يادگار گذارده بهويژه
مسجد بزرگ آقا اسداهلل(پدر خويش) را

تکميل و موقوفاتي برآن مقرر کرد و در

اواخر عمر در ته��ران زندگي مينمود.
حس��ن خان عمدتا در قلعه حسنآباد و
در جنوب گلپايگان و در شهر خوانسار

زندگ��ي مينم��ود .قلعه حس��نآباد در
جن��وب گلپاي��گان ،بي��ن گلپاي��گان و
روستاي وانشان واقع بود و در ايام زنديه

بنا گرديده ،توس��ط حسن خان تعمير و
بع��د از مالکيت وي بر روس��تا نام قلعه

و روستا بهنام ايشان نامگذاري گرديده
و ايامي از عمرخويش را درآن س��پري

نموده است .وي داماد ثقةاالسالم ميرزا
محمد مهدي شهيدي خوانساري است

که از علماي معروف و از تحصيلکردگان

نجف بود و در اغتشاشات محلي بهدار

آويخته ش��د .پس از وفات آقا اس��داهلل
خوانس��اري ،ق��درت فرزندان ايش��ان
کاهش يافته و ط��ي يک دوره درگيري

بين حس��ن خان و خوانين گلپايگان بر

اين کتاب مس��تطاب مبتن��ي بر خير و

تقسيم آب و کاهش قدرت نفوذ ايشان

عيون و انهار قصبچه خوانس��ار سواي

اثر مس��ائل مالکيت ام�لاک و مزارع و
در منطقه ،ناچار مقدار آب و امالکي را

که در حسنآباد و نيوان از آب رودخانه

خوانس��ار مالک بود را وق��ف نموده و
از تصرف آن توس��ط خوانين گلپايگان

منطقه خوانسار تا حدود سالهاي دهه

 50همچنان ادامه داش��ت و امروزه نيز

در س��الهاي پرآبي هرزآبهاي منطقه
خوانسار بهسمت روس��تاهاي وانشان،
سوق در جريان اس��ت و مورد استفاده
متن وقفنامه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

داش��ت به مالکين قريتين موسومين به

«نيوان س��وق» و «نيوان نار» و روزهاي

آن مخت��ص اهالي خوانس��ار بود و در

و تمامت مجري المياء مزبور که اهالي

فصل تابستان نه شبانه روز در تصرف

مالکين قصبچه مزبوره وسه شبانه روز

در تص��رف اهالي قريتين مرقومين بود
قريتين مرقومين مالک و متصرف بودند

من قديم الزمان الي اآلن بدين نوع بود

که در س��الهايي که آب عيون و انهار
خوانسار وافر بود .بحدي که شبهاي
بهار را که ج��اري مينمودند به محل

زراع��ت قريتين مرقومين ميرس��يد و

الحم��دهلل الواق��ف عل��ي الضمائر

قدر معين را زراعات آنها شرب ميشد

عل��ي خيره خلق��ه محم��د وآله ذوي

جاري مينمايند و درس��ال قله ماء 7به

والمطلع علي السرائر والصلوة والسالم

مس��تحق بودند که در باقي سال آب را

المناقب و المفاخر.

نوعي که هرگاه آب انهار منش��عب از

باعث بر تحرير و س��بب از تسطير
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قرار ميگيرد.

پايي��ز و بهار ش��بهاي آن اختصاص
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حسنآباد و روستاهاي نيوان نار و نيوان

چهار س��اعت لي��ل و نه��ار در فصل

وقف ميراث جاويدان

از جري��ان آب رودخانه و هرزآبهاي

نهر ک��والن 5و نهر الي 6در بيس��ت و

شماره

جلوگي��ري بهعمل آورد .البته اس��تفاده

ثواب آنس��ت که چون مج��ري المياء

عيون خوانس��ار را ج��اري مينمودند197 ،

س��واي نهر کوالن و نه��ر ال را در يک

ورثه مرحوم خان بابا خان خوانس��اري

مرقوميبن نميرس��يد مس��تحق نبودند

اهالي قريتين مزبورتين متصرف بودند

ش��ب از بهار به مح��ل زراعت قريتين

بر جاري نمودن مي��اء مرقومه چنانچه
کيفيت آن مشروحا در کتابچه معتبري

که مختوم است به خاتم علماء خوانسار

و گلپايگان و سائر علماء معروف ايران
مرق��وم بود پس بنا عليه در س��الهاي

وفور آب عيون خوانسار نصف مجموع

مجري المياء انه��ار و در فصل پائيز و
198

بهار س��واي نهرين مزبور من مختص
قريتين و در فصل تابس��تان ربع آن در

وقفنامه آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپايگان

تصرف مالکين قريتين مزبورتين بود به
تفصيلي که مذکورس��ت و ثلث تمامي

آبي ک��ه حق اهالي قريتي��ن مزبورتين
ب��ود مختص مالکين ني��وان کوچک و

دو ثل��ث ديگر آب مزب��ور اختصاص

دارد به مالکين قريه نيوان بزرگ و سه
دانگ از شش دانگ از نيوا بزرگ ملک

طلق و ح��ق صادق عاليجاه��ان رفيع
جايگاه��ان محمد باقر خان وحس��ن

خان خلقان مرحمت��آب رضوان تراب
آقا اسداهلل خوانساري االصل والمسکن

بود وس��ه دانگ مشاع نيوان بزرگ مال

بود .پ��س بناء عليه ثلث تمامي آبي که
از عيون و انهار خوانس��ارمختص بود

به عاليجنابان مع��زي اليها لهذا حاضر
ش��دند عاليجاه محمد باقر خان معزي

اليه در محضر ش��رع مطاع الزم االتباع
در دارالخالف��ه تهران در حاليکه جميع
اقارير شرعيه و معامالت مليه اسالمي

از او معتبر و معول عليها بود بدون اکراه
و اجبار ،بل بالطوع و الرغبه و االختيار

و طلبًا لمرضات اهلل الملک الجبار اصالةً

از جانب خ��ود و به وکالتتامه محقق

از جانب اخ ابوين خود عاليجاه محمد
حسن خان مغظم و وقف مؤيد شرعي

حبس مخلد ملي دائمي نمودند همگي

و تمامي آنچه را مالک و متصرف بودند
از مجري المياء مزبور که عبارت است

از يک ثلث مشاع مجري المياء مرقومه

که اهالي قريتين مزب��وره نيز متصرف
بودن��د بر اهال��ي و مالکي��ن امالکات

قصبچه خوانسار که واقعه است تحت
انهار مفصله ذيل و بر عوامي که سکني

دارن��د در محله عوام قريه بيدهند 8من

ق��راء قصبچه خوانس��ار بدين تفصيل

وبمصنون آيه واف��ي الهدايه «الذين

اهالي و مالکين امالک واقعه تحت انهار

اجره��م عند ربه��م وال خوف
فله��م ُ

که نه  9عش��ر آن را وق��ف نمودند بر
مفصله و يک عشر آن را وقف نمود بر
عوام سکنه قريه بيدهند خوانسار مادام

اليل و النهار که امالک و باغ هاي خود
اسقي و شرب نمايند.

نهر کرکخ��ان نهر کرچ نهر الي نهر

ک��والن نه��ر نقوفيانه نهر ارس��ور نهر

يسارج 9

عليهم والهم يحزنون» .12و به مضمون
حديث صدر مشحون مروي از جناب
مس��تطاب امام به حق ناطق ابي عبداهلل

جعفر بن محمد الصادق عليه الس�لام
ُ
ولد بار
خبرما يخلفه
الرجل بَعده ثالثهٌ :
يستغفرل ُه وس��نّة خيري يقتدي به فيها

وصدقة تجري من بع��ده .13و به مفاد

خبري منقول از آن امام دين پرور عليه

نمودند ب��ر ارواح مطهر مقدس��ه ائمه

امي��د از خداوند بيج��ون اينکه در يوم

«الينف��ع مال و ال بن��ون» 10اجر واقفين را
دوچن��دان عنايت فرماي��د کما وعداهلل

سبحانه تعالي و تقدس في محکم کتابه
(مثل) ّ
الذين ينفقون اموالهم في س��بيل

اهلل کمثل حبَّه انبتت سبع سنابل في ُک ّل
ُسنبل ٍه ماتُه َحبّه واهلل يضاعف لمن يشآء
واهلل واسع عليم.11

ول��د صالح يدعو له .14و بمدلول الخبر
ٌ

المروي في «الوس��ائل» عن صفوان بن
يحي��ي عن معويه بن عمار قال قلت ال
ابي عبداهلل عليه السالم :ما يلحق الرجل
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اطهار عليهم صلوات اهلل الملک الغفار.

هدي س��نَّها فهي يعمل بها بعد موته او

شماره

الس��ويه و االختيار و ث��واب آن را نثار
ّ

في حياته فهي تجري بعد موته و س��نّة

وتعدي و اجبار بل بالعدل و القس��ط و

بعد موته ثلث خص��ال :صدقة آجراها
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جمي��ع مع��زي اليه��م ب��دون ظلم

الرجل
الس�لام العلي االکبر که :يتب��ع ُ

وقف ميراث جاويدان

افيانچه نه��ر زر آغوش نهر درمنان نهر

ينفقون اموالهم باليل والنّهار ّسرًا وعالنيه

بعد موته؟ فقال عليه الس�لام سنه سنها

يعمل بما بعد موته فيکون له مثل أجر
م��ن يعمل بها من غي��ر أن ينتقص من

أجورهم شيء و الصدقه الجاريه تجري

م��ن بعده والولد الطي��ب يدعو لوالديه 199

بعد موتهم��ا و يحج و يتصدق و يعنق

خوانس��اري عاملهم اهلل به لطفه الخفي

أش��رکهما في حجتي؟ قال :نعم .15بعد

نس�لا بعد نس��ل و بطنا بعد بطن و بعد

عنهم��ا و يصلي و يصوم عنهما .فقلت:

از اينکه دس��ت از خوان زندگي شويد

وت��رک اقامت اين س��راجه فاني گويد
فيض و ثواب آن ب��ه او واصل و روح

و ريحان از جنات نعيم برکات آن بدو
متواصل گردد.

ن ُمرد آنکه ماند پس از وي بجاي

پل و مسجد و خان و مهمانسراي

200

امي��د که اي��ن عمل شايس��ته بمفاد

و الجلي و بعد باوالد ارشد ذکور حقير

از انق��راض العياذ باهلل يا عدم صالحيت
اوالد ايش��ان ب��ا علم علم��اي قصبچه

مزبوره بوده .وقفًا صحيحًا شرعيًا بحيث
التباع والترهن والتوهب «فمن بدله بعد

ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه»19

و پ��س از اجراي صيغ��ه صحيحه

شرعيه وقف عالي جاه محمد باقرخان
واق��ف اصيل و وکيل تخليه يد نمودند

وقفنامه آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپايگان

کريمه «ان اهلل ال يضيع اجر المحس��نين»16

اصاله و وکاله ع��ن موکله المعزي اليه

مع�� ّزي اليها بمصداق کريم��ه «من عمل

درآم��د وکل ذالک وقع االش��هاد واهلل

مقبول حضرت باري تعالي شده واقفين

و بتص��رف موقوف اليه و متولي مرقوم

صالحا فلنفس��ه» 17از مثوبات آن بهرهمند

تعالي رئوف بالعب��اد وکان وقوع ذالک

گردند بالنبي وآل��ه االمجاد صلوات اهلل

سنه سبع سبعين وماتين بعد الف .1277

و ب��ه اجر و ج��زاي اخروي خرس��ند
و سالم اجمعين وحق توليت و نظارت
عين موقوفه مس��طوره را قرار دادند از
براي حقير راق��م الحروف اقل الطالب

والمحصلين احمد بن جناب مرحمتآب
العالم العامل اآلخوند مالعلي بن جناب

رض��وان ت��راب العالم الکام��ل الفاضل

العام��ل اآلخوند مال محم��د

صائب18

في يوم السادس من شهر محرم الحرام
حواش��ي عقد الوقف الجامع بجميع

شرايط الصحه واللزوم من جانب رفيع
آثار محمد باقر خان باالصاله وبدعوي

لوکاله من محمد حس��ن خ��ان وثبت
امضاء بالنيه العادله بل اش��باع وال شک

والريب فيه حرره في سنه .1282

اثني��ن وثمانين بعد الف وماتين من

الهج��ره الش��ريف مهر المحت��اج الي

بتم��ام مارق��م فيه بالقب��ض واالقباض

ش��هيدا - 20قد وقع تمام بما رقم فيه

في ش��هر محرم الحرام  1277محمود

اهلل الغن��ي االعلي  -عل��ي وکفي باهلل
من اج��راء صيغه الوق��ف واالقباض
وقبض الش��رعيين لدي الراجي غفور

به الباري احمد الخوانس��اري في يوم

 6مح��رم الحرام  1277مهر -ياتي من

المرقومه من الوقف والقبض واالقباض

والتوليه عل��ي التفصي��ل المزبور لدي
في ش��هر محرم الحرام  1272 22عبده

الراجي محمد علي

اقرا لعاليجاهان المعظ��م اليها بتمام

مارقم فيه محمد ابن علي

قد وقعت االمر کما رقم لدي وحرره

الراجي محمد صادق الحسيني24

اق��را بما في��ه وح��رره اق��ل العباد

وقف ميراث جاويدان

بس��م اهلل تعالي -قد وقعت المراتب

الرضوي.23

الوق��ف المزبور فيه علي النهج المرقوم

شماره

بعده اسمه احمد.21

الش��ک والريب في��ه وح��رره الحقير

محمدباقر بن مرحمتآب حاج مالعلي-
يا باقرالعلوم

انا م��ن الحاضرين في مجلس وقوع

لدي الجاني محمد باقر الخوانساري في

يوم  6محرم الحرام  1277العبد المذنب

محمد باقر

بنده آل محمد اسماعيل

انا من الشاهدين حرره زين العابدين

بن مهدي الحسيني

بسم اهلل خير االس��ماء قد وقع تمام

اقرا العاليجاه��ان المعظم اليها بتمام

جمادي الثانيه 1293عبد الراجي محمد

الم ذلک الکتاب الريب فيه 25حرره

مارق��م ل��دي االحقربي��ده الجانيه في
حسن.

هواهلل تعالي ش��انه انا ش��اهد بذلک
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والتوليه واالقباض والقبض والشرعيين-

اقرا بما فيه کما رق��م لدي الحقير-

هذه الورق��ه من اج��راء صيغه الوقف

الحسيني
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بسم اهلل تعالي -قد وقع تمام ما رقم

فيه وحرره ابوالقاسم بن محمد صادق

مارقم فيه سرور بن محمد حسن

اقل العب��اد از خ��داي ذوالمنن توفيق

ميجويد حسن
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صفحه اول وقفنامه

وقف ميراث جاويدان

شماره
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صفحه دوم وقفنامه
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پي نوشت ها:

 . 1فرهن��گ جغرافياي��ي آبادي ه��اي کش��ور
جمهوري اس�لامي ايران ،جلد (59گلپايگان)،

و «نغي�لا» نيز نامي��ده مي ش��ود ،از رودخانه

 . 2مي��رآب ،به فرد يا افرادي اطالق مي ش��ود

کش��اورزان ناحي��ه «جوزيچه» م رس��د .رک:

رودخان��ه ي��ا س��ربند عهده دار مي باش��ند.

 . 7قله ماء ،به معناي کم آبي وخشکسالي است.

حرکت و حفظ و حراست از طول بستر آب

اس��ت که در س��مت ش��مال ش��هر مجاور

را دريافت مي کند.

دو بخش عام نش��ين و بخش سادات تشکيل

ص .266

ک��ه وظيف��ه آب انداختن نهره��ا را از محل

خوانس��ار منش��عب مي ش��ود و ب��ه مص��رف

جغرافياي خوانسار ،جلد دوم ،ص .308

ميرآب موظف است هميشه در مسير نهر

 . 8بيدهند از جمله روس��تاهاي کهن خوانس��ار

را زير نظر داش��ته و به خاطر اين کار ،حقي

رودخانه خوانس��ار واقع است .اين روستا از

 . 3سيري درتاريخ و جغرافياي گلپايگان ،نقل به

ش��ده است .و در س��ال  1365به محدوده

 . 4آق��ا اس��داهلل خ��ان خوانس��اري= از جمله

خوانسار محسوب مي گردد.

اختصار ،صص .48-46
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بزرگان خوانس��ار بوده که در قبل از س��ال

 . 9انه��ار فوق از جمله انه��ار دوازده گانه جاري

را در مرک��ز ش��هر خوانس��ار بنا نه��اد .وي

خوانس��ار منش��عب وطب��ق رش��ن نامه هاي

فتحعلي ش��اه قاجار از وي ،به دستورمستقيم

 . 10اش��اره به آيه  88سوره شعرا دارد(روزي

شعراي قرن دوازدهم قطعه اي در اين باب

 . 11آيه  261سوره بقره :مثل کساني که اموال

بگرد کاس��ه چش��مش فل��ک به خ��ط غبار /

دانه اي اس��ت که هفت خوش��ه بروياند که

مس��جد آقا اس��داهلل وموقوفات آن را نگارنده

هرکس که بخواهد آن را چندبرابر مي کند

 1258هـ .ق ،مس��جد معروف به آقا اسداهلل

در داخل ش��هر خوانس��اراند که از رودخانه

به علت کس��ب ق��درت در منطقه و هراس

معتبر بين زارعين تقسيم مي شوند.

ش��اه از دو چش��م نابين��ا گرديد .م��داح ،از

که هيچ مال و فرزندي سودي نمي دهد).

سروده اس��ت که يک بيتش اين چنين است:

خ��ود را در راه خدا انف��اق مي کنند همانند

نوشته فاعتبروا منه يا اولي االبصار

در هرخوشه صد دانه باشد و خداوند براي

درفصلنام��ه وقف ميراث جاويدان ،ش��ماره
 ،42-41سال  1382منتشر نموده است.

و خداوند گشايش گر داناست.

 . 12آيه  274سوره بقره :کساني که اموال خود

 . 5نهر کوالن که به نام هاي ديگر همچون «کلو»

را شب و روز ،نهان و آشکار انفاق مي کنند،

خوانس��ار منش��عب و به مصرف کشاورزان

خواهد ب��ود و نه بيمي برآ نان اس��ت و نه

و «کندو» نيز ناميده مي ش��ود ،از رودخانه

پاداش آنان نزد پروردگارش��ان براي آنان

ناحي��ه جن��گاه مي رس��د .رک :جغرافي��اي

اندوهگين مي شوند.

خوانسار ،جلد دوم ،ص .311

 . 13بهتري��ن چي��زي ک��ه انس��ان ب��راي بعد از

خ��ودش بر جاي م گذارد ،س��ه چيز اس��ت:

فيومي را با نس��خه هاي قديمي و معتبر در

مي طلب��د؛  .2س��نت نيک��ي که ب��ه آن اقتدا

رک :تراجم الرجال ،جلد اول ،ص .121

 .1فرزن��د نيک��وکار ک��ه ب��راي اوآمرزش
مي کنند و  .3صدق��ه جاريه اي که پس از او

هم ادامه يابد.

س��ال  1267تصي��ح و مقابله نموده اس��ت.
 . 19آي��ه  181س��وره بقره :پ��س هرکس آن
(وصي��ت) را بع��د ش��نيدنش تغيي��ر ده��د،

 . 14ام��ام صادق 7فرمودن��د :پس از مرگ

گناهش تنها برکس��اني است که آن را تغيير

او نمي رس��د :صدقه اي ک��ه در حال حياتش

 . 20بخش��ي ازآيه  79سوره نسا  :وگواه بودن

انس��ان جز از ناحيه س��ه خصلت پاداش��ي به
جاري س��اخته و پس از مرگ��ش هم جريان

گذاش��ته و پ��س ازم��رگ هم ب��ه آن عمل

مي شود و فرزند شايسته اي که براي او دعا

خدا ،بس است.

 . 21بخش��ي ازآيه س��وره صف :فرستاده اي که
بعد از من مي آيد ،نام او احمد است.

 . 22باتوج��ه ب��ه تاريخ انش��ا وقفنام��ه(1277

ٴ

 . 15چه چيزي بعد از مرگ به مرد مي پيوندد؟

 . 23آيت اهلل آقا ميرزا محمود ابن الرضا از اجله

بعد ازمرگ او به آن عمل ش��ود .پس براي

حس��ن اخالق در عصر خويش کم نظير بوده

شماره

هـ .ق) ،تاريخ  1272نمي تواند صحيح باشد.

دروس مقدمات��ي را در زادگاه خويش فرا
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مي کند.

ٴ

وقف ميراث جاويدان

مي ياب��د؛ س��نت و روش هدايتي ک��ه بنيان

مي دهند.

پس جواب داد که :س�لام بر او باد سنتي که
آن مثل اجرکس��ي اس��ت که به آن س��نت

عمل کرده اس��ت .بدون اين ک��ه از اجرآنها
کم ش��ود و صدق��ه جاريه اي که بع��د از او
را بخوان��د و ب��ا حج و صدق��ه دادن و نماز

و روزه ب��راي آنه��ا .پس مي گويد :ش��ريک

ساختم آنها را در حجم .مي گويد :بله.

است .در خوانس��ار در سال  1285متولد و

گرفته و س��پس حدود  6سال در اصفهان از
محضر آيات عظام :آخوند کاش��ي ،جهانگير
خان قش��قايي ،آقا نجفي مس��جد شاهي ،آقا

ميرزا محمد هاش��م چهارسوقي خوانساري
به��ره ب��رد .و در نجف از محضر آقا س��يد

 . 16آي��ه  120س��وره توب��ه :خداون��د ضاي��ع

محم��د کاظ��م ي��زدي ،آخوند خراس��اني،

 . 17بخش��ي ازآي��ه  46س��وره فصل��ت :هرکه

ب��رد و به اخذ اجازاتي نايل آمد .س��پس به

 . 18م�لا محمد صائ��ب از علم��اي اوايل عصر

جماع��ت و تهذيب اخ�لاق جامعه و تدريس

خص��وص احم��د بن علي ب��ن محمد صائب

در س��ن  70س��الگي دار فاني را وداع گفته

نمي گرداند پاداش نيکوکاران را.

کارشايسته کند ،به سود خود اوست.

قاج��ار ب��وده و مول��ف تراج��م الرج��ال در
آورده اس��ت که وي کتاب «مصباح المنير»

پاييز و زمستان 1395

جريان دارد و فرزند پاکي که بعد از او آنها

علماي خوانسار بوده و در علم ،تقوا ،زهد و

شريعت اصفهاني وسيد اسماعيل صدر بهره
خوانسارآمد و به نشر وترويج احکام و اقامه
فق��ه و اص��ول پرداخ��ت و در  1356هـ .ق

و درقبرستان موسوم به «پاقلعه» دفن شد.
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رک  :اختران فروزان خوانسار ،ص .133

 . 24محم��د صادق اب��ن حاج ميرزا ابوالقاس��م
الحسيني خوانساري از خوشنويسان وکاتبان
مشهور بود که در تهران ساکن بوده وآثار

خطي بسياري از ايشان به ويژه قرآن خطي
بس��يار نفي��س از او به يادگار مانده اس��ت.
آنچه مس��لم اس��ت تا  1277ه��ـ .ق در قيد

حيات بوده است.

 . 25آي��ه  1و  2س��وره بقره :ال��ف الم ميم اين
است کتابي که درآن هيچ ترديدي نيست.
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وقفنامه آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپايگان

منابع:
1.1ضياء االبصار  ،س��يد مهدي ابن الرضا،
ج  ،3انشارات انصاريان.1382 ،
2.2گلپايگان در آيينه تاريخ ،فيروز اشراقي،
انتشارات چهارباغ.1383 ،
3.3تراجم الرجال ،س��يد احمد الحس��يني
(اش��کوري) ،جلد اول ،انتشارات دليل
ما.1380 ،
4.4دورنماي خوانس��ار ،فضلاهلل زهرايي،
شرکت سهامي چاپ رنگين.1341 ،
5.5فرهنگ جغرافيايي ،آباديهاي کشور،
ج ( 59گلپايگان) ،س��ازمان جغرافيايي
نيروهاي مسلح.1369 ،
6.6نظامهاي آبياري س��نتي در ايران ،جلد
دوم ،ج��واد صفي نژاد ،آس��تان قدس
رضوي.1368 ،
7.7سيري در تاريخ و جغرافياي گلپايگان،
حمي��د رضا ميرمحم��دي ،دفتر کنگره
علماي گلپايگان ،قم.1380 ،
8.8اختران فروزان خوانس��ار ،حميد رضا
ميرمحمدي ،انتش��ارات ارمغ��ان قلم،
.1378
9.9جغرافياي خوانس��ار ،ج  1و  ،2حميد
رضا ميرمحمدي ،دبيرخانه کنگره عالمه
آقا حسين خوانساري ،قم.1378 ،

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم  7؛
فرزندان و نوادگان
غالمرضا گلي زواره

چکيده:

امامزاده سيد اسحاق موسوي که از مهمترين و معروفترين فرزندان امام کاظم7
بهشمار مي رود ،بعد از شهادت والد ماجدش در بصره عراق اقامت گزيد ،وي از اصحاب مورد
وثوق برادر ارجمندش حضرت امام رضا 7ميباشد و چون مدتي نقابت علويان را عهدهدار
بوده ،به اسحاق امير شهرت يافته است و از آنجا که مورد وثوق سادات و شيعيان بوده ،با لقب
امين شناخته ميشود.
اسحاق ،پنج فرزند پسر داشته که اعقابش از طريق پسرانش عباس ،محمد ،حسين و علي
استمرار يافته است ،فرزندان و نوادگانش در مناطقي از ايران ،حجاز ،يمن ،عراق عرب ،سوريه،
آسياي مرکزي و خراسان شمالي اقامت داشتهاند .مدفن اين امامزاده را در مدينه ،ساوه و
گرگان ذکر نمودهاند.
حسين فرزند او که در َص َّوران مدينه نشو و نمو يافته بود ،بعد از قيام احمد بن موسي و
يارانش در شيراز ،به منطقه فارس مهاجرت کرد و در اين منطقه سکونت اختيار نمود .اين سيد
جليلالقدر از فضايل و کراماتي برخوردار ميباشد و پيکر مطهرش بعد از سالها سالم باقي
مانده بود.
صوراني که مزارش در شيراز ميباشد ،سه فرزند ذکور داشت،
اسحاق ثاني ،فرزند حسين ّ
يکي از آنان به نام ابوجعفر موسي از خطه فارس به خراسان کوچ کرد و در مرو اقامت گزيد و در
آنجا داراي اوالد و احفادي گرديد.

کليدواژه ها:

امام کاظم ، 7امام رضا ، 7اسحاق امين ،حسين َص َّوراني ،بصره ،مدينه ،شيراز ،ساوه،
گرگان ،مرو.

خورشيد اين منظومه ،امام همام

هارون الرش��يد باعث تشديد مراقبت

آن وجود مشعشع شخصيت مقدسي

حکومت عباسي درباره امام موسي بن

فکري داراي حيات معنوي و ملکوتي

حدت يافت که کمتر کسي قادر بود
و ّ

حضرت موسي بن جعفر7

اس��ت که عالوه بر عظم��ت علمي و
ويژه است و با جهان غيب ،عرشيان و
قدسيان پيوندي عميق و مداوم دارد و

بيان و بنان در ترسيم سيماي آن وجود

مب��ارک به ناتواني و عجز خود اعتراف
ميکند .آن فروغ فروزان امامت عالوه
بر مبارزه با حاکمان جفاگس��تر عباسي

و جرثومههاي فس��اد و ستم در جبهه
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و س��ختگيري از س��وي کارگ��زاران
شدت
جعفر 7گرديد .تنگناها چنان ّ
حتي براي آگاهي درباره ضروريترين

مسائل عقيدتي و طرح سؤاالتي پيرامون
معارف اعتقادي و شرعي به محضر امام

شرفياب گردد.

با اين وجود حضرت ياراني خالص،

باوفا و فاضل داشت که در بين جوامع
اسالمي پراکنده بودند و با آن خورشيد

نبرد با گروهه��اي منحرف و فرقههاي

امام��ت بهخصوص در هن��گام اقامت

در اين راس��تا حرکتهايي فداکارانه،

بودند.

منح��ط ،در خط مقدم قرار داش��تند و

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

حکيمانه و خردمندانه در پيش گرفتند

و زمينههايي را فراهم ساختند تا ضمن
بياثر ساختن آثار و عوارض اين گونه
اعوجاج��ات فکري و عقيدتي ،معارف

ناب قرآن و س��نت ش��کوفا گرديده و
مشعل حق طلبي فروزان گردد.

امام کاظم 7در مدينةالنبي ،در تماس
واهم��ه و هراس خليفه عباس��ي از

اقدامات فکري ،فرهنگ��ي و مبارزاتي
حضرت و محبوبيت عظيمي که ايشان
در بين اقش��ار گوناگون بهدست آورده

بود و ني��ز خيزش يارانش بر عليه جفا

حدي رس��يد که آن
و ج��ور حاکم به ّ

گسترش نهضتهاي رهايي بخش

وجود مبارک و تنديس زهد ،وارستگي

اختن��اق سياس��ي در دوران حکومت

حجاز به عراق عرب آورد و آن واسطه

توس��ط س��ادات عل��وي و افزاي��ش

و عبادت را هارون الرش��يد به اجبار از

فيض و لطف الهي را سالهاي متوالي

در سياهچالهاي مخوف بغداد محبوس
س��اخت و به اَحدي اج��ازه مالقات با

از خ��ود ب��ه ي��ادگار نهادن��د و بعد از
شهادت و يا رحلت آنان بقعه و آستان

مبدل گرديد
اي��ن عزيزان به زيارت��گاه ّ

امام را نداد و س��رانجام در س��ال 183

و مردماني معتقد ،مش��تاق و عالقهمند

بارگاه آن ش��مس ش��ريعت و شرافت

اين اماکن زيارتي ،در جوار مرقدش��ان

هـ .ق حضرت را به ش��هادت رسانيد،
در شهر کاظمين پرتوافشاني مينمايد.

فضيلتهاي اخالقي در وجود خويش

الف :احاديثي قابل توجه در مباحث

به عالوه اين مراقد و بقاع در تقويت

ب :شاگرداني شايس��ته و اصحابي

از کانونهاي ش��هري و روستايي مؤثر

عترت از خود اهتمامي بااهميت نشان

هنر آجرکاري ،کاش��يکاري و س��اير

از خود به يادگار نهاد:

کالمي ،فقهي ،اخالقي.

مب��رز ک��ه در ترويج مع��ارف قرآن و
ّ

فرزند ايش��ان حضرت ام��ام رضا7

روي آوردند.

ج :فرزنداني شايس��ته و اليق که در

ترويج فضايل و مکارم ميان مسلمانان،

دفاع از ارزشهاي اس�لامي و ستيز با
زمامداران خودس��ر پيشقدم بودند و
اعقاب آنان در ميدان مبارزات عقيدتي

و سياس��ي کارنامهاي ز ّرين و درخشان

هويت فرهنگي و مذهبي آباديها اعم
ب��وده و از نظ��ر جلوهه��اي معماري،
جاذبهه��اي تاريخ��ي و فرهنگي حائز

اهميت ميباشند.1

شاخه هاي شجره شرافت

پاييز و زمستان 1395

دادن��د و بعد از ش��هادت امام هفتم به

تبليغي مبادرت ورزيدهاند.
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و جامعه و برگزاري مراس��م مذهبي و

وقف ميراث جاويدان

ميراثي جاويد ،باارزش و توأم با برکت

ب��ه دع��ا ،ذکر ،عب��ادت و ش��کوفايي

شماره

امام موسي بن جعفر 7در سه عرصه

به ذ ّريه پيامبر اکرم 9ضمن ارتباط با

مو ّرخ��ان ،ش��رح ح��ال ن��گاران و

نسبشناس��ان در تع��داد فرزندان امام
کاظم 7نظر واحدي ندارند و در اين

باره اقوال گوناگوني را طرح نمودهاند؛
اّما درباره اين واقعيت که هر کدامشان
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از حيث پارسايي ،پرهيزگاري ،فضايل

انواع فضايل و م��کارم در وجود خود

روحيه مبارزات��ي در زمره برگزيدگان

اسحاق ،عبيداهلل ،زيد ،حسين ،فضل و

اخالقي ،صيانت از معارف اس�لامي و

روزگار خوي��ش بهش��مار ميآمدهاند،
دي��دگاه مش��ترکي دارن��د و تصري��ح

نمودهاند :اي��ن امام��زادگان از جهات
علم��ي و اجتماعي ،ف��داکاري در راه

حق و اعتالي فرهنگ قرآن و عترت و
کوش��ش براي خدمت به مردم ،سرآمد

عصر خود محسوب ميشدهاند.

سليمان که اّمهات اوالد امامند.

احمد ،محم��د ،حمزه ،اس��ماعيل،

جعفر ،هارون ،حسين و ابراهيم اصغر

ک��ه از ا ّم ولد زاده ش��دهاند ،حضرت
فاطمه معصوم��ه ، 3فاطمه صغري،
رقيه ،حکيمه ،ا ّم ابيها ،رقيه صغري ،ام
جعفر ،لبابه ،زينب ،خديجه ،عليه ،آمنه،

در برخ��ي منابع ،تعداد پس��ران آن

َح َسنه ،بُريعه ،عايشه ،ام سلمه ،ميمونه

و افزودهاند ايشان متجاوز از پنجاه نفر

ابن صباغ مالکي ،شيخ طبرسي ،شيخ

حضرت را س��ي و چهار نفر نوشتهاند
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ميباشد ،ابراهيم ،عباس ،قاسم ،عبداهلل،

دختر داش��ته است؛ اّما نظر معتبر همان
اس��ت که علماي��ي چون ش��يخ مفيد،

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

طبرس��ي ،عالم��ه مجلس��ي و محدث
قمي برگزيدهاند ،اين بزرگان مس��طور

نمودهاند امام کاظم ، 7س��ي و هفت
فرزند(نوزده پس��ر و هيجده دختر) از

همس��ران متعدد ،داش��ته است ،به اين

و ا ّم کلثوم دختران آن حضرتاند.2

مفي��د و ديگران فرزندان امام کاظم7

را ب��ه لحاظ س�لامت در ش��خصيت،
صداق��ت و فضيلت ب��ا عباراتي که به

لحاظ الفاظ به هم ش��باهت دارند و از
حي��ث محتوا و معنا مضموني واحد را

القا مينمايند ،اين گونه معرفي کردهاند:
إن ّ
ّ
لکل واحد من ُولد ابي الحس��ن

ق��رار :افض��ل فرزندان ،ام��ام رضا7

موسيٌ 7
فضل و منقب ٌة مشهورةٌ.3

بزرگترين ايش��ان به لح��اظ جاللت

کاظم 7از فضل و مناقب مش��هوري

ميباش��د ک��ه آگاهتري��ن ،داناترين و
ق��در و منزلت معن��وي و جمع کردن

يعني :همواره ه��ر يک از اوالد امام

برخوردار بودهاند.

حلقه وصل
يکي از مهمترين اوالد امام کاظم7

اس��حاق ن��ام دارد .ابي نص��ر بخاري

مينويس��د :درباره اين ک��ه او از اوالد

بال فصل امام هفتم اس��ت ،4هيچگونه
ترديدي وجود ندارد ،شيخ مفيد از اين

موض��وع فراتر رفته و ي��ادآور گرديده

ميباش��د ،5بنا ب��ه نوش��ته نجمالدين
ابي الحسن العلوي ال ُعمري ،اسحاق که

مل ّقب به امير ميباشد ،از مادري ا ّم ولد
ديده به جهان گشوده است6؛ اّما مؤلف

اي��ن بانو روايتي را از امام کاظم درباره
حجامت نقل نموده است.7

از تاريخ تولد اس��حاق آگاهي دقيق

و مستندي بهدس��ت نيامده است؛ ولي

بر حس��ب قرائن و ش��واهدي وي در

نيم��ه دوم قرن دوم هج��ري در مدينه
پا ب��ه عرصه وجود گذاش��ته و بعد از
شهادت والدش ،در بصره عراق اقامت

گزيده اس��ت ،اس��حاق با لقب اميري

تاريخي اين مسئوليت وي مشخص و
روش��ن نميباش��د؛ اما اين امامزاده در
س��مت مذکور س��ادات را در استيفاي
حقوق خويش ،يافتن همسري صالح و

شايسته ،محافظت از امالک ،داراييها

منک��رات ،زورگويي و فخرفروش��ي،

و موقوفات ياري م��يداده و در تعليم

و تربي��ت خردس��االن و نوجوانان اين

طايفه و بازداش��تن آن��ان از نارواييها،

اهتم��ام ميورزي��ده اس��ت ،از برخي
مدارک مستفاد ميگردد که اسحاق در

برههاي از زمان حيات خود ،سرپرستي
حجاج را ب��ر دوش گرفته و به همين
دلي��ل از وي به عنوان امي��ر الحاج ياد

کردهاند. 8
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را ا ّم احمد ضبط کرده و افزوده اس��ت

بوده اس��ت ،حوزه جغرافيايي و مقطع
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کتاب «طلب األئ ّمه» نام والده اس��حاق

و علوي��ان را با عن��وان نقيب عهدهدار

وقف ميراث جاويدان

پس��ران ام��ام موس��ي ب��ن جعفر7

مدت��ي سرپرس��تي عدهاي از س��ادات

شماره

اس��ت :اس��حاق در زمره معروفترين

امين ش��ناخته ميش��ود؛ زيرا ايش��ان

اين امامزاده از اصحاب مورد وثوق

ب��رادرش حض��رت علي بن موس��ي
الرضا 7شمرده شده است ،محمد بن
مس��لم از زبان وي نقل نموده که گفته

است :برادرم و عمويم از امام صادق211 7

حديث نقل کردهان��د ،از جمله آن که،

نکرد .چندي از اين ماجرا نگذشت که

س��ه مجلس اس��ت که خداوند آنها

او برخورد کرد و محمد ديباج را منهزم

خود را بر اهل آن فرو ميفرستد ،يکي

عمويم را به خراسان انتقال دادند تا آن

صادق آل محمد 7فرمود:

را دش��من ميدارد و حق تعالي نقمت

مجلسي که در آن کس��ي فتواي دروغ
صادر کن��د ،ديگري محفل��ي که ذکر

دش��منان ما در آن تازه گ��ردد ولي ياد
ما در آن کهنه و فراموش ش��ود و سوم

مجلس��ي که در آن کس��ي م��ردم را از
پيروي ما باز دارد و تو آن را ميداني.9
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جلودي کارگزار عباسي آمد و با خيزش

س��اخت ،بعد به وي امان داد .س��پس

که در جرجان [گرگان] درگذشت.10

متأس��فانه در کت��اب ش��جره طيبه

سادات شيخ شبان ،چنين تصور گرديده

است که اسحاق بن موسي عليه مأمون
عباس��ي قيام کرد ولي بعدها مورد عفو

دستگاه عباس��ي قرار گرفت در حالي

اس��حاق ماجراي قي��ام عموي خود

ک��ه اس��حاق راوي اين جنبش اس��ت

محمد ديباج را اين گونه گزارش نموده

صورت گرفته اس��ت .در ضمن ش��يخ

محمد فرزند امام صادق 7معروف به

است:

که توس��ط عمويش محم��د بن جعفر
طوس��ي ،احمد برقي و رج��ال نگاران

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

«عموي��م محمد ب��ن جعفر 7در

بعدي تصري��ح نمودهاند که اس��حاق

م��ردم را به س��وي خود ف��را خواند و

و عم��وي خويش عل��ي بن جعفر7

ش��هر مکه عليه بني عباس قيام کرد و

گروه��ي هم با او بيعت کردند ،برادرم،
امام رضا 7نزد او رفت ،در حالي که

من ب��ا آن وجود مبارک هم��راه بودم،

حضرت ثامن الحجج به وي اخطار داد
که اين موض��وع يعني نهضت مذکور،
به جايي نخواهد رس��يد ،اما او گوش

از ب��رادر خود حض��رت امام رضا7

حديث نقل ميکرده است.11

اعقاب اسحاق بن موسي7

اس��حاق ب��ا دخت��ر عم��وي خود

يعني بنت اس��حاق مؤتمن فرزند امام

صادق 7که از طريق مادرش س��يده

نفيس��ه به امام حس��ن مجتبي 7هم

موسي کاظم 7که در مناطقي از عراق

پ��اک در اواخ��ر ق��رن دوم هجري و

داراي منزلت و اقتدار علمي ،معنوي و

نس��ب ميبرد ،ازدواج کرد ،اين پيوند

و عتب��ات عاليات بهخص��وص بغداد

مقارن ب��ا امامت حضرت امام رضا7

اجتماعي بوده است و اقشار گوناگون

سال وي همراه مسلمانان مناسک حج

مينمودهاند .14همچنين بنا به اظهارات

در خراسان صورت گرفت و در همان

تمتع را برگزار کرد.

حش��مت و جاللت ق��درش را تکريم
ابوالف��رج اصفهان��ي در کت��اب مقاتل

در بغداد رحلت نم��وده و پيکرش در

همانج��ا دفن گرديده اس��ت ،ابونصر
بخاري ،متوفي در  341هـ .ق ،مزارش
از اسحاق پنج فرزند ذکور به اسامي:

و جعف��ر باقي مانده اس��ت و برخي از
علماي انساب يحيي ،موسي و قاسم را

بر پسران او افزودهاند.13

به شهادت رس��انيد ،مدفن او در بصره
سيد محمد کاظم يماني نوشته است:

محسن ثاني و برادرش فرزندان محسن
بن قاس��م بن اسحاق بن موسي 7در

کرک بغداد به شهادت رسيدند.16

فرزن��دان و ن��وادگان اس��حاق ،در

مناطقي از آذربايجان ،اردبيل ،ش��يراز،

اعقاب اين امامزاده از پسرانش عباس،

نيشابور ،اهواز ،چهارمحال و بختياري،

اوست :عالم وارسته و دانشمند اهل ورع

رمل��ه و اصفه��ان اقامت داش��تهاند و

محمد ،حسين و علي است و از احفاد
سيد ابوطالب ملهوس فرزند علي فرزند
اسحاق فرزند عباس فرزند اسحاق بن
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عل��ي ،حسن(حس��ين) ،عباس ،محمد

است.15

و روانه زندان نمود و س��رانجام وي را
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را در عراق زيارت کرده است.12

وقف ميراث جاويدان

چهارم هجري ،سال  310يا  316هـ .ق،

حاجب ،جعفر بن اس��حاق را دستگير

عم��ري طوالني ک��رده و در اوايل قرن

عباس��ي ،کارگزارش در بصره ،س��عيد

شماره

اسحاق دختري به نام رقيه داشته که

الطالبيي��ن ،در اي��ام فرمانروايي مهتدي

مرو ،بلخ ،بصره ،مدينه ،ارجان ،حلب،
ع��دهاي از آنان نزد اهال��ي اين نواحي

از جاللت و منزل��ت وااليي برخوردار 213

بودهاند ،برخي نيز نقابت سادات منطقه

اس��حاق ،در س��رزمين ا ّران (قفقاز) در

س��يد جعفر بحرالعلوم مسطور نموده

منصور عبّاسي ،توسط کارگزار وي ،در

خراس��ان را عهدهدار بودهاند .17عالمه
است:

«اب��و عبداهلل الش��ريف مع��روف به

نعمت فرزند حسن فرزند اسحاق ثاني
فرزند حسين فرزند اسحاق اول فرزند

امام کاظم 7از ن��وادگان اين امامزاده

اس��ت که ش��يخ صدوق کتاب «من ال

يحضره الفقي��ه» را برايش تأليف کرده
و وي اين مطل��ب را در ديباچه کتاب
مذکور يادآور شده است».18
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ش��يخ محم��د ص��دوق در انتهاي

مش��يخه خود(اس��تاد روايت) يک بار
ديگر از سيد بزرگوار ابو عبداهلل محمد

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

بن حسن العلوي تمجيد کرده و نوشته
است:

اي��ن کتاب [من ال يحضره الفقيه] را

از ا ّول تا آخر ،براي او خواندم و اجازه

روايت��ش را به وي دادم و آن را به خط

خوي��ش تحرير کردم و تم��ام اينها در
منطقه ييالق از س��رزمين بلخ [از توابع
افغانستان] روي داد.19

اب��ن مهن��ا معتقد اس��ت عباس بن

شمال غربي ايران ،به هنگام حکمراني
اين قلمرو به شهادت رسيد.20
مدفن و مضجع

اگرچه منابع رجالي و کتب نس��ب

شناس��ي ،متذکر گرديدهاند اسحاق بن

موسي به سال  240هـ .ق در مدينةالنبي

رحل��ت نم��ود و پيک��رش در همين
مقدس به خاک س��پرده شد؛ اما
مکان ّ

در پ��ارهاي مآخ��ذ تاريخ��ي و بعضي
دائرةالمعارفه��ا چن��د موضع معرفي

گرديده اس��ت که بهعنوان محل دفن و
مزار اسحاق مش��خص گرديده است،
چنان که مس��توفي مينويس��د مشهد

امامزاده س��يد اس��حاق بن موسي7

در ش��هر س��اوه از توابع ع��راق عجم

ميباشد.21

مجدي هم ميگويد :ساوه

به جانب شمال ،مشهد سيد اسحاق بن

موسي ميباشد.22

شاردن سياح عصر صفوي مينويسد:

خواجه ش��مسالدين به توس��عه ساوه
از بخش ش��مالي آن ه ّمت گماشت و

مسجد بزرگي در جانب غربي اين شهر

برخي منابع خاطرنش��ان ساختهاند

امامزاده اس��حاق پسر امام کاظم 7که

به م��رو ،برادرش اس��حاق ه��م عازم

بنا کرد و در احداث آن از طرح آستان

قرنها جلوتر در آن حدود ساخته شده

خراس��ان گش��ت اما در س��اوه بيمار

مزار اسحاق داراي بقعه ،قبه ،ايوان و

دف��ن گرديد که اکن��ون صاحب گنبد،
بقعه و بناهاي ضميمه است؛ اما مؤلّف

زمينهاي الجوردي به خط ثلث برجسته

اسحاق ياد شده فرزند ابراهيم العسکر

وقف ميراث جاويدان

گرديد و همانجا درگذشت و پيکرش

تاري��خ قم از ورودش ب��ه آن ديار خبر

شماره

بود ،تقليد نمود.23

بعد از عزيم��ت حضرت امام رضا7

صحن ميباشد که در سال  1023هـ .ق
تعمير گرديده اس��ت ،بر روي مرقد در
عبارت زير ،قالب ريزي گرديده است:

هذا تربة الشريف السحق بن االمام

موس��ي کاظم أخ الرضا علي بن موسي

بن جعفر.24...

گنجين��ه آثار قم بر اين باور اس��ت که
فرزند موسي ابي السبحه فرزند ابراهيم
المرتضي فرزند امام کاظم 7ميباشد

و او همان کس��ي اس��ت ک��ه صاحب

اس��ت که داراي خطوط عالي و ممتاز

ميباشد و در روي يک قطعهي کاشي

ش��اهين دهخداي طريز ناهيد ازدواج

ک��رد و احمد از صل��ب و بطن دختر

آن تاريخ  676هـ .ق خوانده ميشود.25

ش��اهين اس��ت که نياي امامزاده حمزه

بهطرز باش��کوهي بازس��ازي و مرمت

در شهرس��تان گرگان (مرکز اس��تان

بناي اين امامزاده که در سنوات اخير

گرديده اس��ت در ضلع ش��رقي ميدان
س��رداران س��اوه واقع در ابتداي جاده
ساوه قم قرار دارد.
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خشتهاي کاشي فيروزهاي روي مرقد

ساوه مهاجرت کرد و در آنجا با دختر

هفتم هجري است و اهميت آن به دليل

ابراهي��م از قم به ش��هر آوه در حوالي
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س��اختمان اين مقبره از بناهاي قرن

داده است و گفته است :اسحاق فرزند

مدفون در قم ميباشد.26

گلس��تان) نيز آرامگاهي به نام اسحاق

بن موس��ي ب��ن جعفر مع��روف و از

گذش��تههاي دور زيارت��گاه مش��تاقان 215

خاندان عترت ميباشد .اين بنا که از آثار

االهواز راهي فارس گرديد ،اين کاروان
نوراني و مس��لّح از هر شهر و ناحيهاي

از محله س��بزه مشهد قرار دارد .آستان

افزوده ميش��د به نحوي ک��ه به پانزده

معماري عصر سلجوقي است در کانون
مرک��زي اين ديار ،در گذر سرچش��مه
مذکور با طرحي دوازده ضلعي و مقطع
داخلي چهارگوش منظم در ابعاد حدود

هفتونيم متر در هفتونيم متر ساخته
شده است ،نماي بيروني بنا ،آجرکاري

همراه با تزييناتي از همان جنس است؛

اما نقوش پيچيده آجرکاري در هيچکدام
از بدنهها تکراري نميباشد.27

216

ستاره صوران در ُا ُفق شيراز
هنگامي ک��ه احمد بن موس��ي7

که عبور ميک��رد ،به تعداد همراهانش
ه��زار نفر بالغ گرديد ،کارگزار دس��ت
نش��انده مأمون در فارس ک��ه از اتحاد

ب��رادران و ب��رادرزادگان امام رضا7

با ش��يعيان ايران واهمه داش��ت ،مأمور
گرديد با لشکري که تعدادش را چهل

هزار نفر نوشتهاند ،اين کاروان را درهم
بکوبد .سرانجام نبردي خونين در بيرون
ش��هر ش��يراز آغاز گرديد ولي در سه
نبرد متوالي ،پيروزي نصيب س��ادات و
علويان گرديد ،حاکم فارس ،قتلغ خان

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

از توطئه به ش��هادت رس��انيدن برادر

که مشاهده کرد در نبرد روياروي قادر

مأمون عباس��ي مطل��ع گرديد ،به قصد

و يارانشان نميباش��د ،از راه خدعه و

معروف و نهي از منکر در رأس قوايي

معابر ش��هر وارد شد و موفق گرديد از

و غالب��ًا در زمره امامزادگان ،س��ادات،

به شهادت برس��اند ،افرادي که از اين

حجاز به س��وي عراق عرب آمده و از

گريخته بودند در برخي نواحي فارس و

خود ،حض��رت امام رضا 7توس��ط

به شکست اين سلحش��وران موسوي

خونخواه��ي ،عدالتطلبي و نيز امر به

نيرنگ و کمين ک��ردن در گذرگاهها و

که به س��ه هزار نفر بال��غ ميگرديدند

عدهاي از نيروهاي علوي را
اين طريق ّ

علويان و شيعيان بهشمار ميآمدند ،از

معرکه حيلهگرانه و منافقانه به سالمت

طري��ق بندر مواصالتي بصره و س��وق

نقاط همجوار پراکنده شدند ،احمد بن

موسي 7که فرماندهي لشکر مزبور را

وال��دش ،در نيم��ه قرن س��وم هجري

مقربان ،زندگي مخفيانهاي را برگزيد
از ّ

برگزيد .لقب اين امامزاده موس��وي در

ب��ر عهده گرفته بود ،ب��ه همراه عدهاي
اما دشمنان کينهتوز از طريق جاسوسان

خويش به محل اختفاي او و يارانش پي

بُردند و دستور هجوم به محل استقرار
اي��ن افراد داده ش��د و در نهايت منجر

قيام مزبور منجر به شکست گرديد ولي
از آن زمان شيراز و حتي ديگر ديارهاي

اس��تان فارس محل زندگ��ي و کانون

فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي عدهاي
و اي��ن ب��زرگان زمينههاي��ي را فراهم
سوي کوچ کنند.28

«صوران» ميباش��د و اگر اين واژه را با
فتح «صاد» و س��کون «واو» تل ّفظ کنيم،

وي منسوب اس��ت به َصوران بر وزن

بن زي��اد بن ربيعه صوراني در ش��مار

سوهان از توابع صنعاي يمن .ابو يحيي
غوث بن س��ليمان صوراني از علما و
قض��ات مص��ر و نيز پدرش س��ليمان

محدث��ان و متوفي به س��ال  216هـ .ق

بدانجا منسوبند .اّما سمعاني صوراني
ضم اول ،ضبط نموده است .منابع
را با ّ

ديگر يادآور گرديدهاندَ :ص َّوران با فتحه

يکي از امامزادگان��ي که بعد از اين

اول و تش��ديد دوم ،موضعي است در

منطق��ه فارس طلوعي تابناک داش��ت،

حموي َص َّوران را به عنوان ش��هري در

فجر خونين و فضاي ايجاد شده در افق

مدينةالنبي و مجاور بقيع غرقد ،ياقوت

حس��ين ب��ن اس��حاق بن موس��ي7

ُحمص از توابع ش��ام (سوريه کنوني)

منطقه مش��خص نميباشد ولي قرائني

رجالي و جغرافيايي اين نکته را تقويت

ميباش��د ،تاريخ هج��رت وي به اين
مؤيد آن اس��ت که وي بعد از ارتحال
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کردند تا ديگر افراد خاندانش��ان بدين

گرديده اس��ت که منس��وب ب��ه آبادي
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از امامزادگان و سادات موسوي گرديد

و کت��ب ش��جرهنامهها صوران��ي ذکر

وقف ميراث جاويدان

به شاهچراغ و حاميانش گرديد .اگرچه

پارهاي اس��ناد و مدارک نسبشناس��ي

شماره

به شهادت احمد بن موسي 7موسوم

شيراز را بهعنوان محل سکونت خويش

دانسته اس��ت اما بررسيهاي تاريخي،

ميکنند که س��يد حسين فرزند اسحاق 217

��وران مدينه نش��و و نما داش��ته
در َص َّ

است.29

بر کرانه کماالت و کرامات
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در گسترش معارف و مکارم اهل بيت

عصمت و طهارت :در اين نقاط به

بوته فراموش��ي س��پرد ،او بر اثر تزکيه
جديت وافر در اقامه فرايض
دروني و ّ

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

حسين فرزند اس��حاق صرفًا نسب

و نوافل و انس مس��تمر با ذکر ،عبادت

بود و وال��دش در تعليم و تربيت وي

واال نائ��ل گردي��د و در ضم��ن اي��ن

تالشهاي ارشادي و تبليغي و مقاومت

هدايت اقش��ار گوناگون مردم ،ترويج

نهاي��ت اهتمام خود را بهکار گرفته بود

شيعيان کارنامهاي درخشان از خود به

علم��ي و اخالقي پس��رش ميگرديد،

اين امامزاده حکايت دارد ،نخست آنکه

جواني وارسته ،سخي ،خوش اخالق،

منزلت وي ،سعي فراواني داشتهاند و او

زندگ��ي خانوادگي ،رواب��ط اجتماعي،

و توابع برخوردار بوده اس��ت .بهعالوه

آيينه   جمال و کمال پ��دران پاک خود

فرهنگ��ي موجبات ه��راس کارگزاران

تأس��ي جويد .حسين صوراني
خويش ّ

دليل ايش��ان را دس��تگير و به شهادت

استخر ،زندگي عادي ،حياتي خاموش

س��يد جليلالقدر بعد از سالها ،سالم

ج��د خويش به ارث نبرده
را از پدر و ّ

و دعا در حکمت و فضيلت به درجاتي

و مهي��ا نم��ودن اي��ن فرزن��دش براي

کوش��شهاي معنوي و ملکوتي درباره

در براب��ر جرثومههاي فس��اد و س��تم،

تعاليم آسماني اسالم و بصيرت افزايي

و عواملي را که زمينهس��از ش��کوفايي

يادگار نهاد .قرايني از کماالت و کرامات

برايش فراهم ساخت .بههمين دليل او

مردمان منطقه نس��بت به تکريم شأن و

فاضل ،شجاع و پرهيزکار بار آمد و در

از نفوذ معنوي در ميان جوامع فارس��ي

معاشرتها و موضعگيريهاي سياسي

ايش��ان با تالشهاي فکري ،سياسي و

بود ،او کوش��يد به س��يره سلف صالح

وق��ت را فراه��م س��اخت و بههمين

در شيراز و حتي ديگر نواحي فارس و

رس��انيدند ،ديگر آنکه پيکر مطهر آن

و منفعالنه نداش��ت و نبايد نقش او را

باقي مانده ب��ود .آنگونه که از روايات

مس��تفاد ميگردد نپوس��يدن اجساد در

شيخ محمد ش��ريف رازي= رجال

وي��ژه پ��روردگار به آن ش��خصيتها

کرامات صالحين نقل نموده اس��ت که

مقابر از کرام��ت اولياي الهي و عنايت
بهش��مار ميآيد .قطبالدي��ن راوندي
متوف��ي در  573ه��ـ .ق که مرقدش در
صحن جدي��د حرم حض��رت فاطمه

معصومه 3زيارتگاه عالقهمندان است

لب اللباب حديثي را از معصوم
کت��اب ّ
رواي��ت ميکند که بر اس��اس آن پيکر
ده طايفه در قبر دچار فس��اد نميگردد

و از جمل��ه آن��ان مجاه��دان راه خدا،
و افرادي که مظلومانه کشته ميشوند،

المشجر
حاش��يه خود بر بحراالنساب
ّ

ميگويد :مرقد حس��ين فرزند اسحاق
در ش��يراز است .سيد جعفر بحرالعلوم

زمان قتلغ خان آشکار گرديد و از روي

از کتاب زرکوش ش��يرازي موسوم به

«ش��يرازنامه» نقل نموده اس��ت :مرقد
حسين بن موسي به سال  800هـ .ق در

قراين و شواهد مرقدش را شناختند و
چون قبرش را نب��ش نمودند ،پيکرش
را س��الم و تازه يافتند و برايش گنبد و

سيد بحرالعلوم از کتاب زهرالرياض

رواقي ساختند و شاه اسماعيل صفوي

درج گ��زارش نبش قبر س��يد مرتضي

خليل ،بر عمران ،وس��عت و جلوههاي

ابن ش��دقم نقل ک��رده اس��ت :بعد از
علماله��دي به دس��ت قض��ات روم و
پدي��دار گرديدن پيکر ت��ازهاش بعد از

پنج قرن بهصورت سالم ،...وي افزوده
اس��ت :زمين پيکر صالحان را دگرگون

نميسازد.32

به سال  910هـ .ق به دست حاکم خود
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ميباشند.31

جمالالدي��ن عب��داهلل گرگان��ي در
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علماي متع ّهد ،حامالن قرآن ،ش��هيدان

المؤمن ال يبلي في قبره.33

وقف ميراث جاويدان

ق��رن تر و تازه مش��اهده گرديد ،30در

يک��ي از معصومين فرمودهاند :جس��د

شماره

و پيک��ر خودش بعد از حدود هش��ت

ن��گار معاصر اين رواي��ت را در کتاب

معماري اين بنا افزود.34

در اين نوش��تار دو نکت��ه قابل تأّمل

ديده ميشود:

 .1در مطالب منقول از ش��يرازنامه،

واس��طهاي حذف گرديده اس��ت؛ زيرا 219

امامزاده مدفون در شيراز حسين فرزند

صوراني است که قبرش در باب اصطخر

سيد حسين براقي ميگويد :حسين بن

وارث موس��ومند ،جعفر وارث فرزند

اس��حاق فرزند امام کاظم 7اس��ت و

کاظ��م 7در کوفه رحلت نموده و در
عباسيه دفن شد .و اسماعيل مروزي در

انساب الطالبيه گفته است :اهالي طبس

تصور ميکنند حسين بن کاظم 7در

اي��ن ديار از دنيا رفت��ه و قبرش در اين

شهر ميباشد.35

محم��د صوراني ميباش��د که اوالدش
در ش��يراز و ديگ��ر نواحي ف��ارس از

جمله فسا منتشر گرديدهاند .37ابوجعفر

محمد صوراني ب��ه گفته مؤلف کتاب

المجدي به اين سبّه مشهور است .38اّما
در کتاب «درخت طوبي» اين لقب ابن

 .2منظور از قتلغ خان مزبور ،اتابک

بسه آمده اس��ت ،39همچنين در کتاب
ّ

اتابک س��عد بن زنگي است که از سال

با عنوان محم��د رضواني درج گرديده

مظفرالدي��ن قتلغ خان ابوبک��ر فرزند
220

شيراز ،زيارتگاه است و احفادش به بنو

 623تا  659هـ .ق ،سمت امارت فارس
را عهدهدار بود و نبايد او را با قتلغ خان
که حاکم فارس از جانب مأمون است،

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
فرزندان و نوادگان

يکي گرفت .بنابر اين ،ادعاي کش��ف

توسط وي در
قبر حسين فرزند اسحاق ّ

 800هـ .ق درس��ت نميباشد و در اين

موقع س��الها از رحلت او ميگذشته
است.36

«س��تارگان درخش��ان» محمد صوراني
که قطعًا اشتباهي در اين راستا صورت

گرفته است.40

سيد اجل عالم نقيب نقبا ذوالمجدين

ابوالقاس��م علي بن موس��ي بن اسحاق

بن الحس��ن بن الحسين بن اسحاق که
از فض��ل و فضيل��ت ،دانش و مقامات

معن��وي و موقعيت اجتماعي سياس��ي

برخ��وردار بود ،از اعقاب اس��حاق بن

فرزندان حسين بن اسحاق در بصره،

موسي است ،وي در قرن پنجم هجري

و اعقابش از نسل حسن فرزند حسين

س��لجوقي از بزرگتري��ن پادش��اهان

مدينه ،اهواز و فارس پراکنده گرديدهاند
ميباشند ،از جمله آنان ابوجعفر محمد

ميزيس��ت و جاللالدي��ن ملکش��اه
س��لجوقيان ،ب��ه تکري��م و تجليل اين

امامزاده ميپرداخت.41
حکمت اقامت امامزاده ابوجعفر

موسي در مرو

نسل حسين صوراني غير از ابوجعفر

محم��د صوراني ،از طري��ق دو فرزند

ديگ��رش ادامه يافت؛ يکي حس��ين و
ديگري اسحاق ثاني معروف به اسحاق

فارس زندگي ميکرد و در همين منطقه

به س��راي باقي ش��تافت و پيکرش در

ش��کافي از کوه سبز پوشان ،در هيجده
گردي��د .براي اين بزرگوار س��ه فرزند

سوي خراس��ان بزرگ کوچ کرد و در
شهر مرو اقامت گزيد و در آنجا داراي
اوالد و احفادي گرديد.42

اي��ن که امام��زاده مذک��ور و برخي

علوي��ان و س��ادات ب��ه اي��ن ناحي��ه

کوچيدهان��د ،بيدلي��ل نميباش��د و
بس��ترهايي در آن منطق��ه فراهم بوده

رزمندگان اسالم فتح گرديد ،گرايش به
خاندان طهارت در مرو مسيري شکوفا

و باش��کوه را پيم��وده اس��ت ،چرا که

همزمان با ورود اس�لام به اين ناحيه،
حاکم��ش ماهويه مرزب��ان بود ،وي در

خطاب به اهالي مرو ،آمده بود:

س��ال  36هجري ب��ه محضر حضرت
علي 7آمد و از دست مبارک آن امام
همام مکتوبي دريافت ک��رد که در آن
به نام خداوند بخشنده مهربان ،درود

بر کس��ي ک��ه راه هداي��ت را بپيمايد،

ماهوي��ه نزد م��ن آمد و هم��واره از او
رضايت دارم.43

اين نکته ،زمينههاي تشيع در مرو را

به اثبات ميرساند ،ويژگي مزبور از آن
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پسر ذکر کردهاند که از جمله آنان است
ابوجعفر موس��ي که از ّ
خطه فارس به

 .1از وقت��ي اي��ن قلم��رو توس��ط
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کيلومتري جنوب ش��رقي ش��يراز دفن

گرديد که:

وقف ميراث جاويدان

برخي منابع معروف ميباشد ،در منطقه

آورده اس��ت .در اين راستا بايد يادآور

شماره

عالم ،سيد اخير که به ابواسحاق هم در

است که اين کشش را در آنان بهوجود

زمان رو به رشد و ترقّي بود و در عصر

س��ياه و تاريک اموي هيچ گاه خاموش
نگرديد.

 .2ب��ا حماس��ه عاش��ورا و قيام زيد

بن علي و فرزن��دش يحيي ،اين روند 221

گس��ترش و تعمي��ق ياف��ت ،بهويژه با

را بپذيرد که حضرت با ش��رايطي اين

قتل عام ياران ايشان توسط جفاگستران

آن چنان ب��راي وي غي��ر قابل تحمل

ش��هادت يحيي بن زيد در جوزجان و
اموي ،عواطف و احساسات اهالي مرو

که با معرفت و بصيرت توأم بود درباره
خاندان رسول اکرم 9به اوج رسيد.

و ه��راس آفرين گرديد ک��ه توطئهاي
ش��وم را به اجرا گذاش��ت و امام را در

آخر صفر س��ال  203هـ .ق به شهادت

 .3پيون��د اهال��ي م��رو و تواب��ع با

رس��انيد .هجرت حضرت رضا 7به

مرو را مرک��ز حکومت خود قرار دهد

آن فروغ هش��تم امامت ،فرهنگ تشيع

علويان و طالبيان باعث گرديد مأمون،

اما با وج��ود آنکه ق��درت ظاهري و
تشکيالت سياسي عباسيان در اين ديار

استقرار يافت ،ش��يعيان و ديگر اقشار
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س��مت را پذيرفت اما پرتوافشاني امام

مسلمان اين ناحيه در اثر جاذبه معنوي
و ش��خصيت واال و ملکوتي حضرت
امام رضا 7و نقش علمي ،فرهنگي و

امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم 7؛
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هدايتي آن حضرت در جامعه اسالمي،

متوج��ه مدينه ،مرکز اقام��ت آن فروغ
امام��ت گرديده بودند ،ک��ه اين وضع
براي دستگاه خالفت مخاطراتي در بر

داشت.

مرو و نيز بارق��ه معنوي بارگاه مقدس
را در م��رو تقويت کرد و بر پيروان اين

مذهب افزود.44

 .5دول��ت طاهري��ان ک��ه در منطقه

خراسان بزرگ شکل گرفت ،با وسعت

نظر و برخي موضعگيريهاي مطلوبي
که از خود بروز داد ،شرايطي را فراهم

نم��ود که نواحي گوناگ��ون اين قلمرو
از جمل��ه م��رو ،با تمايالت ش��يعي به
حي��ات فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي

خود ادامه دهند ،طاهريان که از  205تا
 255هـ .ق در اين منطقه به فرمانروايي

 .4مأمون تصميم گرفت محبوبترين

رسيدند تظاهر به تشيع ميکردند ،وقتي

هش��تم را به اجبار به م��رو فرا بخواند

گرديد ،س��ليمان بن عبداهلل طاهري از

و برترين شخصيت آن عصر يعني امام
و ام��ام را وادار کن��د واليتعهدي او

حسن بن زيد علوي رهسپار طبرستان

درگير شدن با وي احساس گناه و شرم

مينمود ،او ش��ديدًا به تشيع مايل بود.

اعتقادي ،فکري و مبارزاتي سادات در

بزرگ گرديد ،در اولين اقدام نام مأمون

 .7مرو تا ابتداي قرن س��وم هجري

وقتي طاهر بن حس��ين حاکم خراسان

عباس��ي را از خطبه ح��ذف کرد ،اين

تصميم وي را برخي مورخان اينگونه
تعبير کردهاند که او قصد داش��ته است
حکومت را به علوي��ان منتقل کند .در

اي��ن دوران ،ش��يعيان اثنيعش��ري در

 .6س��امانيان که در سال  279هـ .ق

در قرن پنجم هجري حکام سلجوقي به

آن توجه کردند و چغري بيک ،مرو را

مرکز حکمراني خود قرار داد و سلطان
س��نجر با تمام وسعت فرمانروايياش،
م��رو را بهعن��وان دارالحکومه خويش

تعيي��ن ک��رد ،س��لجوقيان (429ـ552
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از ميان آنان برخاستند.45

مرکز حکومت و داراالماره بوده است و

شيعيان ميکوشيدند اما در حفظ حرمت
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خراسان نفوذي داشتند و عالمان بزرگي

خراسان و از جمله مرو ،شدت يابد.46

ه��ـ .ق) اگ��ر چ��ه نس��بت به تش��يع

عباسي استقالل سياسي و نظامي خود
را حف��ظ کردن��د و اص��والً دامنه نفوذ

س��ادات و علويان ميکوشيدند ،رفتار

ه��ـ .ق حکومت کردند ،در قبال دولت

خردمندانه ،صالح انديش��ي علويان و

افراط��ي ،غلوآميز و برخ��ي فرقههاي

علويان و سادات در مرو به فعاليتهاي

از نامداران ش��يعي و بزرگان س��ادات

ترويجي و فرهنگي خ��ود ادامه دهند.
حتي از سال  309هـ .ق مناسبات ميان
ساسانيان و بني عباس به سردي گراييد

و نيز روحيه تسامحي که دولت ساماني
از خود بروز داد سبب گرديد تکاپوهاي

منحط و منحرف باعث گرديد عدهاي
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بني عباس به واليات خراس��ان ،در اين
عصر کام ً
ال محدود و گاه از دست رفته
ب��ود و همين ويژگي باع��ث گرديد تا

علماي شيعه در برخورد با حرکتهاي
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قدرت را بهدس��ت گرفتن��د و تا 389

خوشبين نبودن��د و حتي در تضعيف

در دس��تگاه اين سلسله نفوذ پيدا کنند

و در مقام صدارت ،کارگزار برجس��ته

و مس��ئوليتهاي ديگر ،از س��ادات و
شيعيان صيانت کنند.47
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وج��ود دارد ،يکي از اي��ن مقابر ،مزار
موس��ي فرزن��د عبداهلل بن ام��ام کاظم

ميباش��د ،برخي ه��م ميگويند پيکر
زيدالنار فرزند امام هفتم در اين ش��هر

دفن گرديده است.48

ي��ادآور ميگ��ردد نام ديگ��ر مرو،

ش��اهجان بوده و شهر مش��هورش در
حوالي س��رخس قرار داش��ته اس��ت.

خراس��انيان ب��ه آن م��روز ميگويند و
منس��وب به آن مروزي ناميده ميشود،
اي��ن قلم��رو در گذش��ته از آن چنان

اهميت��ي برخ��وردار ب��وده ک��ه آن را
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ا ّمالقراي خراس��ان گفتهاند .مرو کنوني
در نود کيلومتري شمال شرقي سرخس

بين کپه داغ و البرز ش��رقي و رودخانه
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قرار گرفته و از رود مرغاب (مرو رود)
مشروب ميگردد ،مرو با وسعتي بالغ بر
 87150کيلومتر مربع و حدود يکونيم

ميليون نفر س��کنه يکي از پنج اس��تان

مهم ترکمنستان اس��ت ،اين جمهوري
ب��ا  488100کيلومتر مربع در ش��مال

ش��رقي ايران واقع اس��ت و بيش��ترين
تمرکز جمعيت آن در اس��تان ماري يا

مرو ميباشد.49
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مرقد امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم7

شماره
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حياط شرقي امامزاده سيد اسحاق بن موسي الکاظم7
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 .1کافي ،ج  ،1ص 476؛ االرشاد ،صص 216ـ،217
ح 2؛ اعالم الوري ،ص 298؛ مقاتل الطالبيين،

 .16النفخةالعنبريه ،ص .93

 .17الش��جرةالمبارکه ،ص 107؛ الفخ��ري

ص��ص 600ـ ،606بحاراالن��وار ،ج  ،48ص

ف��ي انس��اب ابي طال��ب ،ص��ص 18ـ19؛

 .2اعالم ال��وري باع�لام اله��دي ،ج  ،2ص 36؛

 .18تحفةالعالم في شرح خطبة المعالم ،ج  ،2ص

233؛ نوراالبصار ،ص .151

االرش��اد ،ج  ،2ص 244؛ بحاراألن��وار ،ج ،48

ص 287؛ منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .249

 .3حياة االمام موس��ي ب��ن جعفر ، 7ج  ،2ص
.377

تهذيب االنساب ،صص 170ـ.171

.34

 .19م��ن ال يحضره الفقيه ،ج  ،1مقدمه ص  ،3و
نيز ج  ،4ص .539

 .20التذکرة في انساب المطهرة ،ص .133

 .6المج��دي ف��ي انس��اب الطالبيي��ن ،ص 118؛

 .23سياحت نامه شاردن ،ج  ،3ص .52

 .7منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .429

 .25فهرس��ت بناهاي تاريخي و اماکن باس��تاني

 .5االرشاد ،ج  ،2ص .244

النفخة العنبريه ،ص .92

 .22زينت المجالس ،ص .770

 .24مروري بر جغرافياي تاريخي ساوه ،ص .98

 .10مروج الذه��ب ،ج  ،4ص 27؛ مس��ندالرضا،

 .27دائرةالمع��ارف بزرگ اس�لامي ،ج  ،8صص

163؛ بحاراألنوار ،ج  ،48ص .285

الرضا ، 7ص ..85

 .11رج��ال الطوس��ي ،ص 369؛ رج��ال برق��ي،
ص  ،54جامع ال��رواة ،ج  ،1ص 88؛ معج��م

228ـ230؛ دائرةالمع��ارف بناه��اي تاريخي

دوره اس�لامي(بناهاي آرامگاه��ي) ،ص ،99

دائرةالمعارف تشيع ،ج  ،2ص .412

 .28حياةاالمام موس��ي بن جعفر ، 7ج  ،2ص

رجال الحدي��ث ،ج  ،3ص 70؛ تنقيح المقال ،ج

126؛ آثارالعج��م ،ص 245؛ هدي��ه احمديه،

 .12تحليلي از زندگي امام موس��ي کاظم، 7

 .29معجم البل��دان ،ج  ،3ص 432؛ لغت نام��ه

 ،1ص .122

ج  ،2ص 457؛ چلچراغ شيراز ،ص .236

 .13عمدةالطالب في انس��اب آل ابي طالب ،ص
.211

 .14منتهي المقال ،ج  ،2ص .429
 .15مقاتل الطالبيين ،ص .903
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ص 278؛ رواي��ات امام رضا 7در مس��ند

به نقل از گنجينه آثار قم.
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 .9کاف��ي ،ج  ،2کتاب دوم باب ايمان و کفر ،باب

مروري بر جغرافياي تاريخي ساوه ،ص ،98

 145و .181

 .26تاري��خ قم ،صص 243ـ ،244و نيز ص 288؛
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 .8درخ��ت طوبي ،ص 126؛ دي��وان نقابت ،ص

ايران ،ص .218
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 .4سرالسلسلة العلويه ،ص .37

 .21نزهة القلوب ،ص .63

صص 41ـ.42

دهخ��دا ،ج  ،10ص 1507؛ راهنم��اي
دانشوران ،ج  ،1ص .494

 .30اجساد جاويدان ،صص 152ـ.153
 .31مستدرک الوسايل ،ج  ،2ص .50
 .32رجال بحرالعلوم ،ج  ،3ص .111
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 .33کرامات صالحين ،ص  313و .326
 .34تحفةالعالم ،ج  ،2ص .28

صص 104ـ.105

 .35تاريخ الکوف��ه ،ص 61؛ آرامگاه هاي خاندان

 .48آرامگاه هاي خاندان پاک پيامبر ، 9صص

 .36ش��يرازنامه ،ص 715؛ روضةالصفا ،ج  ،4ص

 .49جغرافياي تاريخي و سياسي آسياي مرکزي،

پيامبر ، 9ص  244 ،192و .245
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مهاجران آل ابي طالب ،ص .268

 .38الفصول الفخريه ،ابن عنبه ،ص .142

 .39شاخه طوبي ،ص  111و .176

 .40ستارگان درخشان ،ج  ،9ص .91

 .41الدرجات الرفيع��ه ،ص 488؛ اللب��اب ف��ي
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ج  ،48ص .285

 .42عمدةالطال��ب ،ص 285؛ المعقب��ون م��ن
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 .44مبارزات ش��يعيان در دوره نخست خالفت
عباس��يان ،ص  373و  ،388حياةاالم��ام

الرضا ، 7ص  ،170تشيع در خراسان عهد
تيموريان ،صص 62ـ.63

 .45تاري��خ ايران اس�لامي ،دفت��ر دوم(از طلوع
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87ـ88؛ تاريخ سامانيان ،صص 94ـ،101 ،97
 110و .112

 .47تاريخ ايران زمين ،صص 187ـ188؛ النقض،
ص  414و  ،638دائرةالمعارف تشيع ،ج ،15

.301 - 300

ص  51و 61؛ خراسان بزرگ ،ص 231 ،227
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بيروت ،موسسه الوفا  ،بي تا.
2929راوي��ان ام��ام رض��ا 7در مس��ند
الرضا ، 7عزيزاهلل عطاردي ،مش��هد،
کنگره  جهاني حض��رت امام رضا(ع)،
چاپ اول.1367 ،
3030رج��ال طوس��ي ،محمد بن حس��ن
طوسي ،نجف ،مکتبة الحيدريه ،چاپ
اول.1380 ،
3131رجال برق��ي ،احمد بن عبداهلل برقي،
تهران ،دانشگاه تهران.1342 ،
3232رجال س��يد بحرالعلوم ،عالمه س��يد
محمد مه��دي بحرالعل��وم طباطبايي،
بيروت(لبن��ان) ،دارالکتب االس�لامية،
 1420هـ .ق.

3333راهنماي دانش��وران(در ضبط نامها،
نس��بها و نسبتها) ،س��يد علي اکبر
برقع��ي قمي ،پاورقي از :س��يد محمد
باقر برقعي ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي،
چاپ اول.1384 ،
3434درخت طوبي ،به کوش��ش غالمرضا
جاللي ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي آستان
قدس رضوي ،چاپ اول.1390 ،
3535روضةالصفا في سيرةاالنبياء والملوک
والخلفاء ،مير محمد بن خواند شاه(مير
خواند) ،تهران ،خيام ،چاپ اول.1338 ،
3636زينةالمجال��س ،محم��د الحس��يني
متخلّص ب��ه مجدي ،تهران ،س��نايي،
.1362
3737سياحتنامه  ش��اردن ،ترجمه  :محمد
عباسي ،تهران ،امير کبير.1350 ،
3838سرالسلسلة العلوية ،ابي نصر بخاري،
قدم له و علّق عليه :سيد محمد صادق
ّ
بحرالعل��وم ،نج��ف اش��رف ،مطبع��ة
الحيدريه.1381 ،
3939س��تارگان درخش��ان ،محم��د جواد
نجفي ،تهران ،کتابفروش��ي اس�لاميه،
.1354
4040سخنراني اس��تاد محيط طباطبايي در
برنامه مرزهاي دانش راديو 26 ،شهريور
 1349هـ .ش ،پياده شده از نوار توسط
مرحوم سيد عبدالعلي فناء توحيدي.
4141الش��جرةالمبارکه في انسابالطالبيين،
ام��ام فخر رازي ،تحقيق :س��يد مهدي

وقف ميراث جاويدان
شماره
96ـ 95
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رجايي ،قم ،کتابخانه  آيتاهلل مرعش��ي
نجفي 1409 ،هـ .ق.
4242ش��جره  طوبي ،ش��يخ محم��د مهدي
حائري مازندراني ،نجف اشرف ،مکتبة
الحيدريه.1385 ،
4343ش��يرازنامه ،ابوالعب��اس معينالدي��ن
احم��د ب��ن ش��هابالدين ابيالخي��ر
زرکوب شيرازي ،به کوشش :اسماعيل
واعظ ج��وادي ،تهران ،بني��اد فرهنگ
ايران.1350 ،
4444الصواعقالمحرق��ة ،احم��د ب��ن
حجر ميثم��ي ،تصحي��ح :عبدالوهاب
عبداللطيف ،قاهره ،مکتبة القاهره ،بي تا.
4545عمدةالطالب في انساب ابيطالب ،ابن
عنبه ،قم ،انصاريان 1417 ،هـ .ق.
4646الفخ��ري ف��ي اآلدابالس��لطانيه و
الدولاالس�لاميه ،محمد ب��ن علي بن
طباطبا مع��روف به ابن طقطقي ،قاهره،
بي  نا 1381 ،هـ .ق.
4747الفصولالفخري��ة ،جمالالدين احمد
ب��ن عنبه ،به اهتمام :س��يد جاللالدين
مح��دث ارم��وي ،ته��ران ،ش��رکت
انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ اول،
.1363
4848فهرس��ت بناه��اي تاريخ��ي و اماکن
باس��تاني ايران ،نصرتاهلل مش��کوتي،
ته��ران ،س��ازمان ملي حفاظ��ت آثار
باستاني ايران(وزارت فرهنگ و هنر)،
چاپ اول.1349 ،

4949فارس��نامه  ناصري ،حاج ميرزا حسن
حسيني فس��ايي ،تصحيح و تحشيه از:
منصور رس��تگار فس��ايي ،تهران ،امير
کبير ،چاپ دوم.1378 ،
5050الکافي ،ثقةاالس�لام ابي جعفر محمد
صححه و علّق
بن يعقوب کليني رازيّ ،
عليه :علي اکبر غفاري ،تهران ،دارالکتب
 االسالميه ،الطبعة الثالثة.1388 ،
5151کشفاالسرار(پژوهش��ي در بق��اع
متبرک��ه و امامزادهه��اي چهارمحال و
بختياري) ،حيدر خس��روي فارساني،
شهر کرد ،آصف.1380 ،
5252کرام��ات صالحي��ن ،محمد ش��ريف
رازي ،قم ،نشر حاذق.1374 ،
5353لغتنامه  دهخدا ،عل��ي اکبر دهخدا،
ته��ران ،مؤسس��ه انتش��ارات و چاپ
دانش��گاه ته��ران ،چ��اپ دوم از دوره  
جديد.1377 ،
5454لباباالنس��اب وااللق��اب واالعقاب،
ابوالحسن علي بن ابي القاسم بيهقي(ابن
فندق) ،تحقيق :سيد مهدي رجايي ،قم،
کتابخانه  آيتاهلل مرعشي نجفي1410 ،
هـ .ق.
5555مهاجران آل ابي طالب ،ابواس��ماعيل
ابراهي��م بن ناصر بن طباطب��ا ،ترجمه  
مح ّم��د رض��ا عطاي��ي ،مش��هد ،بنياد
پژوهشهاي آس��تان ق��دس رضوي،
چاپ اول.1373 ،
5656مروج  الذه��ب و معادن  الجواه��ر231 ،
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ابوالحس��ن عل��ي مس��عودي ،ترجمه  
ابوالقاس��م پاين��ده ،ته��ران ،ش��رکت
انتش��ارات علم��ي و فرهنگ��ي ،چاپ
چهارم.1370 ،
5757منتهياآلمال ،جاح ش��يخ عباس قمي،
قم ،هجرت ،چاپ سيزدهم.1378 ،
5858مروري بر جغرافياي تاريخي س��اوه،
مرتضي س��يفي قمي تفرش��ي ،تهران،
مجيد.1370 ،
5959مقاتلالطالبيي��ن ،ابوالف��رج اصفهاني،
به کوش��ش :به��زاد جعف��ري ،تهران،
انتش��ارات جعف��ري راد ،چ��اپ اول،
.1389
6060موارداالتحاف في نقباءاالشراف ،سيد
عبدالرزاق کمونه حسيني ،نجف ،مطبعة
اآلداب 1388 ،هـ .ق.
6161المج��دي في انس��ابالطالبيين ،علي
بن ابي الغنائم العم��ري ،تحقيق احمد
مهدوي دامغاني ،قم ،کتابخانه  آيتاهلل
مرعشي نجفي 1409 ،هـ .ق.
6262المعقبون من آل ابيطالب ،سيد مهدي
رجايي موس��وي ،قم ،مؤسسه  عاشورا،
چاپ اول 1427 ،هـ .ق.
6363معجم رجالالحديث ،سيد ابوالقاسم
موس��وي خويي ،بيروت ،بي نا1403 ،
هـ .ق.
6464من ال يحضره الفقيه ،ابوجعفر محمد
صححه و علّق��ه عليه :علي
ص��دوقّ ،
اکب��ر غفاري ،ته��ران ،مکتبة الصدوق،

1393هـ .ق.
6565مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل،
محدث ن��وري ،قم ،آلالبي��ت1407 ،
ّ
هـ .ق.
6666معجمالبلدان ،ياقوب حموي ،بيروت،
دار احياءالتراث  العربي 1399 ،هـ .ق.
6767مبارزات ش��يعيان در دوره  نخس��ت
خالفت عباس��يان ،سميره مختارالليثي،
ترجمه :س��يد کاظم طباطبايي ،مشهد،
شرکت به نشر ،چاپ دوم.1387 ،
6868روضالرياحين في حکاياتالصالحين
ملق��ب ب��ه نزهةالعي��ون  النواظ��ر و
تحفةالخواطر ف��ي حکاياتالصالحين
واالولياء واالکابر ،عبداهلل يافعي  ،قاهره،
ناش��ر :مصطفي الباب��ي الحلبي1374 ،
هـ .ق.
6969النفخة   العنبريه في انس��اب خيرالبريه،
س��يد محمد کاظم يماني موسوي ،قم،
کتابخانه  آيتاهلل مرعشي نجفي1419 ،
هـ .ق.
7070نزهةالقل��وب ،حمداهلل مس��توفي ،به
اهتمام :گاي لُس��ترنج ،ته��ران ،دنياي
کتاب ،چاپ اول.1362 ،
7171النق��ض ،عبدالجلي��ل رازي قزويني،
تصحي��ح :مي��ر جاللالدي��ن محدث
ارموي ،با ويرايش جديد ،به کوش��ش:
محمد حسين درايتي ،قم ،دارالحديث،
چاپ اول.1391 ،

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي
و احفادش
عبدالرضا نکته سنج

چکيده:

علي ملقب به بهاءالدين فرزند ابوعلي حسين موسوي که در شهر مرو سکونت داشت بعد
از ارتحال والدش ،مسيري را که نياکانش به نيکي پيموده بودند پي گرفت ،در هنگام هجوم
خوارزمشاهيان به مرو ،در اين ديار قيامي به رهبري اين امامزاده صورت گرفت که توسط
اتسز از فرماندهان اين سلسله سرکوب گرديد و رهبر اين جنبش و جمعي از حاميانش به طرز
فجيعي به شهادت رسيدند.
فرزندش سيد بهاء الدين محمد که در فضاي آشفته و فشار سياسي به وجود آمده توسط
خوارزمشاهيان ،نميتوانست در مرو به حيات فکري و فرهنگي خود ادامه دهد ،مخفيانه
راهي منطقه جبال يا عراق عجم گرديد و در فضايي آکنده به بيم و اميد وارد اصفهان گشت
و در اين شهر تالشهاي ارشادي مهم و تأثيرگذاري انجام داد .عده زيادي به حمايت از او
برخاستند ،اما به دليل نزاع خونيني که بين بازماندگان دولت سلجوقي و خوارزمشاهيان
صورت گرفت؛ او همچون ديگر ذراري خاندان عصمت و طهارت تحت فشارهاي سياسي و
تهديدات جدي واقع گرديد و ناگزير به منطقه چهارمحال و بختياري مهاجرت نمود و در ميان
دامداران کوچ نشين مزرعه مرقآشنا(در حوالي روستاي کنوني شيخ شبان) با پيش گرفتن
تقيه و اتخاذ استراتژي گمنامي ،به کوششهاي ترويجي خود ادامه داد و بعد از رحلت،
پيکرش در همان مکان دفن گرديد و مزارش که در اعصار و قرون گوناگون احيا ،بازسازي و
مرمت گشت ،به کانون زيارتي و مقدسي تبديل شد.

کليدواژه ها:

علي بهاءالدين ،سيد بهاءالدين محمد ،خوارزمشاهيان ،مرو ،اصفهان ،محمود شعيب،
شيخ شبان.

از نسل نوريان

نسب امامزاده سيد بهاءالدين محمد

موسوي بعد از هشت واسطه به حضرت
امام کاظم 7منتهي ميگردد .اين حلقه

اي��ن خاندان تا کن��ون از گزند حوادث

مصون مان��ده و نزد خانوادههايي معتبر
از احفاد اين سيد جليلالقدر نگاهداري

مقدس بدين ش��رح است :سيد
من ّور و ّ

ميش��ود و با مش��اهده و بررسي آنها

بهاءالدين فرزند ابو علي حسين فرزند

ميرس��د ولي بعضي ديگر به مرور ايام

بهاءالدين محم��د فرزند علي مل ّقب به

اب��و محمد اس��حاق فرزند اب��و جعفر

ُموسي فرزند اسحاق عالم فرزند حسين
صوراني فرزند حس��ن صوراني فرزند
اسحاق امين فرزند هفتمين فروغ امامت

حضرت امام کاظم  .1 7اين انتس��اب
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از اين نس��بنامهها و س��ند مشجرات

توأم ب��ا ش��رافت و قداس��ت امامزاده
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مذک��ور ب��ه خاندان عت��رت و طهارت
نسابه
قطعي و مس��لّم اس��ت و علماي ّ
متأخر بر آن مهر تأييد زدهاند
متق��دم و ّ
و منابع مکتوب ،اين پيوستگي با پاکان

را محرز و مستند ميکند .از جمله اسناد

و مدارک��ي که حقايق��ي را در اين باره
روش��ن مينمايد ،تذکرههايي است که

در اعصار و قرون گوناگون مورد توجه
علماي نامدار و فرمانروايان وقت ،نقباي
بزرگ و متولي��ان موقوفات و متن ّفذين

محلي بوده است ،ضمن اين که برخي

حقايق ارزن��دهاي در اين باره به اثبات

و بهدلي��ل ع��دم دق��ت و مراقبتهاي
ويژه در نگهداري از اين نگاش��تههاي

ب��اارزش ،س��ندهاي يادش��ده دچ��ار
فرسودگي ،پارگي و افتادگي گرديدهاند

و اي��ن عارض��ه باعث گرديده اس��ت
تذکرههاي مذک��ور بهصورتي ناقص و
نارس��ا در اواخر دوره صفويه يا دوران

قاجاره��ا رونويس گردند و متأس��فانه
عدهاي استنس��اخ کننده بدون مشورت

با مش��اهير مورد اطمينان معاصر و اهل

متبحر در اين عرصه و با
ف��ن و علماي ّ

افزودنيهايي غيرمجاز ،ناشيانه و آميخته
با افس��انهها و خرافات ،ارزش و اعتبار
چنين س��ندهاي ارزن��دهاي را کاهش
بدهند .با اين وصف اهل دقت و تحقيق

ميتوانند با بررسي اين ميراث مکتوب
حقايق پرارجي را بهدست آورند چراکه

در برخ��ي از آنها ضمن تصريح به اين

خود ،به سراي باقي شتافت.

احفاد امام هفتم است و سلسله نسب او

ماند که معروفترين آنان اسحاق صغير

و واليت درج گرديده اس��ت ،حتي به

از سادات و علويان را عهدهدار بود ،اين

که امامزاده س��يد بهاءالدي��ن محمد از
تا هفتمين ستاره فروزان آسمان امامت
موقوفاتي که به بارگاه او اختصاص داده

سيد علي موسوي ،از مقاومت تا

شهادت

ابو جعفر موس��ي که در مرو ساکن

اجتماعي مناسبي که بهوجود آمده بود
امکاناتي که در اختيار داش��ت ،رسالت

اصلي خويش را که ترويج تعاليم قرآن
و معرفي فرهن��گ ائمه هدي :بود،

به خوب��ي انجام ده��د ،وي در احياي
اصل س��ازنده امر به معروف و نهي از
منکر هم تالش ويژهاي داشت .او بعد
از عمري ت�لاش فکري و تبليغي و بر
جاي گذاش��تن کارنامهاي درخشان از

ذراري خاندان طهارت خدمت ميکردند

و از حقوق آنان دفاع مينمودند ،يکي از

علم��ي و معن��وي ش��هرت افزونتري

سه پسر ابو محمد اسحاق صغير ،حسين
نام داشت که مل ّقب به ابو علي بود ،اين

امامزاده بهدلي��ل برخورداري از کماالت
دارد ،وي در رسيدگي به امور طالبيان و

سامان دادن به زندگي و معيشت آنان و

نيز ارتق��اي منزلت و ع ّزت اين عزيزان،

مجدانه کوشيد.
ّ

عل��ي مل ّقب به بهاءالدين وارث پدر

خ��ود در دانش و فضيلت بود و بعد از
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موفق گرديد ،در ح��د توان خويش و

و از نس��ل وي افرادي در اين سمت به
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گردي��ده ب��ود ،در فض��اي سياس��ي

س��نت حسنه در ميان اوالدش باقي ماند

وقف ميراث جاويدان

است.

ملقب به ابو محمد است که نقابت عدهاي

شماره

شده ،اشاره گرديده و حدود و ثغور اين
اراضي وقفي کام ً
ال مش��خص گرديده

از اين امامزاده ،هفت فرزند به يادگار

ارتحال والدش ابو علي حسين ،مسيري

را ک��ه نياکان خويش پيموده بودند ،پي

گرفت.

ايام ش��کوفايي علم��ي و فرهنگي

اين س��يد دانش��ور و امامزاده مبارز و 235

خس��تگيناپذير با رو به تحليل رفتن و

و از س��وي ديگر با روحي��ه مبارزاتي،

به ميزاني که اقتدار اين سلسله ضعيف

آنان مواجه ميگرديدن��د ،اين روند را

زوال دولت سلجوقي ،مقارن گرديد و

ميگردي��د ،افراطگرايي و تعصبهاي

غلي��ظ مذهبي کارگ��زاران آنان کاهش
ميياف��ت و اي��ن ويژگ��ي موج��ب
ميگرديد س��ادات و علويان در فضاي

ماليمت��ري به فعاليته��اي خود ادامه

دهند و مش��عل تش��يع را پرفروغ نگه
دارند ،با تضعيف قدرت س�لاجقه ،به

اقتدار خوارزمشاهيان(490ـ 628هـ .ق)
افزوده ش��د و با س��قوط س��لجوقيان،
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سالطين خوارزمش��اهي يکهتاز قلمرو

خراس��ان گرديدند و رفت��ه رفته تمام

خراسان بزرگ و ايران را تحت سيطره

دالوريها و مقاومتهاي سرس��ختانه

برنميتابيدند و واهمه داشتند که مبادا
اين س��تارگان فروزان با پرتوافش��اني
خود ،مردمان زيادي را با خويش همراه

س��ازند و قيامي فراگير ترتيب دهند و

براي دستگاه حکومت آنان دردسرهاي

بزرگ��ي بهوجود آورن��د ،البته عدهاي
از علما که در مذه��ب خود راه افراط
و مس��ير خش��ني را طي ميکردند در

تحريک اين فرمانروايان عليه اوالد ائمه
و شيعيان ،مؤثر بودند.

اتس��ز(522ـ 551ه��ـ .ق) فرزن��د

قطبالدي��ن محم��د از پادش��اهان

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

خ��ود قرار دادن��د .اين طايف��ه تمايلي

جنگطلب و خش��ن خوارزمش��اهي

شيعيان تعصبهاي افراطي نورزيدهاند،

س��لجوقي نبرده��اي خونيني ب��ه راه

به تشيع نداش��تند ولي دست کم عليه

به عالوه حاکماني از اين سلسله نسبت
به عباس��يان ک��ه خصومت��ي عميق با
سادات داشتند ،عداوت ميورزيدند.

ميباش��د ،وي ب��راي غلبه بر س��نجر
انداخت که منجر به کش��ته شدن عده

زيادي از مسلمانان در خراسان شمالي
و ماوراءالنه��ر از جمل��ه م��رو گرديد.

اّم��ا بهتدري��ج هنگام��ي ک��ه

اتس��ز در اواي��ل ش��وال  536هـ .ق به

نف��وذ اجتماعي امامزادگان را ميديدند

مرو رفت ،جمعي از اعيان ش��هر با او

خوارزمش��اهيان صالب��ت معن��وي و

طرف مقر حکومت س��لطان سنجر در

ک��ه در خارج م��رو اردو زده بود ،وارد

همچني��ن عده قابل توجه��ي از اهالي

امان بده��د .در اين اثني در ديار مزبور

اجابت نموده و پايداري و استقامت در
برابر مهاجمان را بر ذلّت و ننگ تسليم

مذاکره شدند و از او خواستند به اهالي

خيزشي بهوجود آمد که طي آن يکي از
کارگزاران خوارزمشاهي به قتل رسيد،

اين قيام گس��ترش پيدا کرد و مأمورين

خوارزمي از ش��هر بيرون رانده شدند،

ش��دند .در ميان ش��هدا ،افرادي عالم،
فاضل ،اديب و فقيه نيز ديده ميشدند.

ش��دت فجاي��ع و کش��تار وس��يع

در هفده��م ربيعاالول همين س��ال

درخواست کردند اعمال خونيني که در

حضرت رس��ول اک��رم 9و حضرت

اتسز تقاضاي آنان را پذيرفت و در اين

به ش��ريف علي فرزند حس��ين فرزند
اسحاق موسوي ،آماده دفاع و مقاومت
در برابر مهاجمان خوارزمي گرديدند.

مق��ارن ب��ا س��الروز ميالد با س��عادت

اجبار وارد شهر گرديد و تصميم گرفت
از نيروهاي مقاوم انتقام وحش��تناک و

خونين��ي بگيرد .در اولين اقدام امامزاده
علي بهاءالدين که اين جنبش را هدايت

و رهبري مينمود و نيز عدهاي از ياران
و هوادارانش دستگير گرديدند و بعد از

شکنجههاي شديد و طاقتفرسا همگي
به طرز فجيعي به ش��هادت رس��يدند.

نيشابور نزديک گرديد ،هيأتي از فقها و

اهل زهد و ورع به اس��تقبال او رفتند و
مرو رخ داد ،در نيش��ابور تکرار نگردد.

ديار مرتکب قتل و غارت نگرديد ولي
اس��تيالي خود را به ش��هر شيعه نشين

نيشابور محق قلمداد نمود2.

ُ
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امام جعفر صادق ، 7اتسز با عنف و

جم��ادياالول  537ه��ـ .ق ب��ه ش��هر
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حدي بود که وقتي اتس��ز در
م��رو در ّ

وقف ميراث جاويدان

رهبري امامزاده بهاءالدين علي معروف

ترجي��ح داده بودند ،از دم تيغ گذرانيده

شماره

دروازهها مس��دود گردي��د و اهالي به

مرو که فراخواني اين س��يد بزرگوار را

به سوي ايالت جبال(عراق عجم)

بعد از تصرف مرو توس��ط اتس��ز،

اين شهر آرامش قبلي خود را از دست
داد و در موجي از تش��نج و آش��فتگي

قرار گرفت ،ناامني و تشويش بر اذهان
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سادات و شيعيان س��ايه افکند .در اين

دس��ت ب��ردارد و خنث��ي ،خاموش و

بن اس��حاق صغير ،نس��بت ب��ه ديگر

حيات خوي��ش ادامه دهد و اين روش

مقربان عامل قيام ،علي بن حسين
ميان ّ
س��اکنان اين ديار در معرض تهديدها
و فش��ارهاي افزونتري قرار داشتند و

تجس��س براي دستگيري آنان
مأموران ّ

مص ّمم بودند.

مذموم ب��راي آن وجود مبارک ،فعال و
هدفدار ،غيرممکن ،ماللتآور و توأم

با فرس��ايش فکري و روحي بود .بنابر
اي��ن ،تصميم گرفت با رعايت اس��تتار

از آن سوي ،فضاي سياسي حاکم بر

از مرو بيرون آيد و به س��وي منطقهاي

از س��وي علويان تالشهاي ترويجي

اينک��ه برخي منابع نوش��تهاند :س��يد

مرو ديگر اجازه نم��يداد ،در اين ديار
و تبليغ��ي ص��ورت گي��رد و هرگونه
تکاپويي در اين راستا از سوي سادات،
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مسلوباالراده ،همچون افراد عادي به

توسط کارگزاران دولت خوارزمشاهيان

م��ورد شناس��ايي و س��رکوبي ق��رار

ميگرفت .از اين روي امامزاده «س��يد
امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

بهاءالدين محمد» فرزند ش��هيد س��يد
علي بهاءالدين در حالي که به مناسبت

ش��هادت والد ماج��دش ،اوقاتي را به
س��وگواري و ماتمداري س��پري کرد،

احساس نمود اقامت در مرو ديگر نه به
ميس��ر ميباشد
صالح بوده و نه آن که ّ

و اگ��ر هم بخواهد در اين قلمرو بماند
باي��د روش مخفيانهاي را پيش گيرد و

از هرگونه تالش ارش��ادي و آموزشي

که ش��رايط مساعدتري دارد کوچ کند،
بهاءالدين محمد مت��واري گرديد و از

طريق اصفهان وارد مرکز چهارمحال و
بختياري شده و مدتي در آنجا زندگي

نموده و سرانجام دار فاني را وداع گفته
است3؛ ادعاي درستي نميباشد .بديهي
اس��ت هجرت اين امامزاده از مرو ،به

س��وي ناحيه جبال(عراق عجم) بايد با
در نظر داش��تن مالحظ��ات ذيل مورد
ارزيابي قرار گيرد:

الف :او امامزادهاي اس��ت آراسته به

فضايل اخالقي و کرامتهاي انساني و
برخوردار از جاللت قدر و منتس��ب به
خاندان موسوي و در منظومهاي نوراني
که خورشيد عالم تاب آن امام کاظم7

ميباشد ،قرار گرفته است.

در واقع با اين هجرت ،فضاي جغرافيايي

ب :م��رو اوضاعي ناآرام ،آش��فته و

و بستر اجتماعي کوششهاي فرهنگي و

ج :او بهعنوان فرزند رهبر قيام مرو،

اين امامزاده دقيقًا روشن نميباشد ،اگر

د :ادامه حيات فکري و سياسي براي

شمالي خراسان ،راهي عراق عجم گردد،

ت��ا با در نظر گرفتن اين مالحظات و

کنوني) بدان سوي ميرفته است ،اما به

بوده است ،اين سيد جليلالقدر متهم به

برخ��ي تاکتيکه��ا و اتخاذ اس��تراتژي

پريشان داشته است.

تحت تعقيب بوده است.

ميسر نبوده است.
وي در اين ديار ّ

از طري��ق راه کارواني قومس(س��منان
نظر ميرس��د بهداليلي از جمله رعايت

وقف ميراث جاويدان

ترس و گريزندهاي مضطر نگردد.

ايش��ان در صدد بوده اس��ت از نواحي

فرهنگي اجتماعي ش��هرهاي مس��ير و

شماره

توجه به واقعيتهايي که وي با آن مواجه

ترويجي او تغيير مييافت .مسير حرکت

گمنام��ي ،زيارت مراق��د علويان ،ديدار

هج��رت در رأس کارواني قرار دارد که

راهي فارس ش��ده ،سپس به خوزستان

بيهدف نبوده اس��ت؛ بلکه وي در اين
در آن برادرش ،برخي خويش��اوندان و
ارادتمندان��ش ديده ميش��وند ،او رنج
سفري دور و دراز و دشوار را براي عملي

س��اختن طرحهاي اصالحي و ارشادي

خويش پذيرفت و بعد از بررس��يهاي
الزم ب��ه اين نتيجه رس��يد ک��ه مناطق

مرکزي و جنوبي ايران براي اين مقصد
نسبت به ديگر نقاط وضع بهتري دارد،

و از خراسان وارد يزد گرديده و از آنجا

رفته و با پيمودن مس��يري که از منطقه

بختياري عبور ميکرده ،به اصفهان قدم

نهاده است.
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انفرادي نداش��ته و بدون برنامهريزي و

ساکنان آنان ،طريق طوالنيتر را برگزيده

بهاءالدي��ن محم��د به هيچوج��ه جنبه
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بهع�لاوه مهاج��رت امامزاده س��يد

با محبّان اهل بيت :و بررسي اوضاع

اي��ن راه نس��بت به ديگ��ر طرق از

ضريب اطمينان باالتري برخوردار بوده
است؛ زيرا عبور از اين نواحي مقارن با

روي کار آمدن اتابکان فارس و ملوک

ش��بانکاره و نيز فرمانروايي ش��اخهاي 239

از اتابکان در ي��زد و نيز اقتدار اتابکان

اس��ت؛ زيرا از يک س��و تسنّن افراطي

بختياري بوده اس��ت .بهع�لاوه ناحيه

زيادي داشت ،پيرواني که حتي درباره

لرستان در خوزس��تان و چهارمحال و
پهناور بالد جبل يا ايالت جبل معروف

بني امي��ه باوره��اي غلوآميزي مطرح

ش��رايط اقليمي ،مناسب بوده و از نظر

طهارت مشي خصمانهاي از خود نشان

به عراق عج��م از اقليم چهارم ،بهدليل
شبکههاي ارتباطي و طرق بين شهري،
وضع مطلوبي داش��ته اس��ت ،قلمروي

ب��ا محصوالت زراع��ي و باغي متنوع،
پوش��ش گياهي دلگش��ا و پاکي��زه ،به

عالوه در آباديهاي معتبر و کهن عراق
عجم با همت علوياني که در قرون قبل
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با غلظ��ت زياد در ايالت مزبور مريدان

به اين منطقه هجرت کرده بودند ،علما
و محدثان بزرگ شيعه و حکمرانهايي
چون آل اب��ي دلف(آل عجلي) ،ديالمه

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

و برخ��ي والي��ان محلي که نس��بت به

عترت نبي اکرم 9ارادت داش��تهاند،

بوس��تانهايي با رايحه تش��يع شکوفا
گرديده بود4.

ميکردن��د و در خص��وص خان��دان

ميدادند اما از طرف ديگر بس��ترها و
ظرفيته��اي آن به ان��دازهاي بود که

کاروانهاي متعددي از س��ادات به اين
منطقه مهاجرت کردند و منشاء خدمات

فرهنگي و گسترش و استواري مذهب
اهل بي��ت :در اصفه��ان و تواب��ع

گرديدن��د ،مراقد امام��زادگان متعدد و
وجود طوايف گوناگوني از سادات در

جاي جاي اين اس��تان سندي ارزشمند

از هويت مزبور به شمار مي رود5.

پايگاه علويان در اصفهان به گونهاي

ب��ود که ابو علي رس��تمي عامل خراج

اصفهان ،در اواخر قرن س��وم هجري،
نذر ک��رد اگر صاحب فرزندي گردد با

ورود ب�ه اصفه�ان در فضاي�ي

قرين��ه خود از س��ادات طباطبا ازدواج

در اي��ن مي��ان اصفه��ان و توابع آن

ن��ام فاطمه گردي��د که به عق��د نکاح

آکنده به بيم و اميد

وضعي ويژه و حتّي شگفتانگيز داشته

کن��د ،س��رانجام او داراي دخت��ري به

ابوالحسن شهابالدين علي فرزند ابن

طباطبا درآمد ،ابو علي رستمي آباديها

اهتم��ام ورزيدند ،کارگزاراني با کفايت

در تملک خويش داشت در سال 316

نامدار اين فرمانرواي��ان را براي تح ّقق

اوالد اناث نس��ل بعد از نسل کرد ،اين

اديب مح ّقق و م ّورخ نس��ب شناس

و قريههاي��ي را که در اصفهان و توابع،
هج��ري وقف بر اوالد ذکور و س��پس
وقفنامه ،کهنترين سند وقفي در ايران

است که تصويري از آن را که مزين به

اي��ن موقوفات تا آغاز ق��رن چهاردهم

هج��ري در اراض��ي و قن��وات نواحي
وقف گرديده ،تا ح��دودي باقي

اس��تاد جاللالدين همايي عقيده دارد
عدهاي از س�لاله س��ادات عظام و آل

ابيطالب از قرن اول هجري ،به اصفهان
آمدند ول��ي کثرت ورودش��ان از قرن

وقف ميراث جاويدان

را مالحظه کردهام(نگارنده) ،آثار تبعي

برنامه

مزبور ياري دادند7.

غريبه ناسازگاري توأم با بغض و نفرت

شماره

مهر و امضاي علماي نامداري ميباشد

همچ��ون صاحب بن عب��اد و عالماني

دوم هجري اتفاق افتاد ،وي ميافزايد:

اي��ن مهاجرته��ا در وضعي صورت

اين پيوند پ��اک بهوجود آمدند ،نه تنها

تعصب در
داشتند و اين روحيه آنان با ّ

اوالد ،احفاد س��ادات طباطبا که بعد از
در اصفه��ان و توابع بلکه در اکثر نقاط

مشاهير برجستهاي برخاستهاند.

وج��ود چنين رفت��ار و موضعگيري را

در برخورد با س��ادات بروز نميدادند،

آل بويه که از مشهورترين خاندانهاي

بهعالوه تا اوايل قرن چهارم هجري اين

تأس��يس کردند ،از سال  323هـ .ق که

عباسي بود و ُع ّمال و گماشتگان ايشان

ش��يعه ايراني بودند و دولت ديلميان را
تصرف درآوردند و در اين
اصفهان را به ّ

منطقه در قلمرو قدرت و نفوذ خلفاي
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ايران پراکنده گرديدهاند و از ميان آنان

مذهب اهل تس��نّن آميخته بود ،با اين
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بود6.

ميگرفت که اهالي بومي در مورد افراد

در اين ديار داراي همه نوع سلطهگري

قلمرو استقرار يافتند ،نسبت به تقويت

و اقت��دار بودند ،عليرغ��م اين وضع

تش��يع و تکري��م ذراري اهل بيت:

بعد از مدت��ي ،پايگاه ،ياران و حامياني 241

و گسترش فرهنگ ،معارف و سنتهاي

آشفته ،س��ادات به اصفهان ميآمدند و

پيدا مي کردند8.

امامزاده سيد بهاءالدين مح ّمد در نيمه

متمايل ساختن مسلمانان اين قلمرو به

نهاد .در اين ايام اگرچه بذرهاي مذهب

کارنامه س��ياه حکام اموي و عباسي و

دوم قرن ششم هجري به اصفهان قدم
اهل بيت :در اين ناحيه بهداليلي که

برش��مرديم در حال رويش بود ولي از
سويي برخي وقايعي که در اصفهان رخ

داد ،ب��راي او تنگناهايي بهوجود آورد.

زيرا آخرين پادشاه س��لجوقي ،طغرل
سوم(571ـ 590هـ .ق) که در اين ديار
اقامت داش��ت از س��لطان عالءالدين
تکش خوارزمشاهي( 568ـ  596هـ .ق)
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پرس��شهاي کالمي و شرعي اهالي و

شکس��ت خورد و تکش موفق گرديد

مذهب تشيع ،مضايقه نکرد و در افشاي
اعوان و انصار آنان ،حقايقي را باز گفت،

وي طي س��الها تالشه��اي ترويجي
همراه با تکاپوهاي سياس��ي اجتماعي،

افراد زيادي را با خود همراه ساخت تا
جايي که تعداد هوادارانش از مرز هزار

نفر هم گذش��ت ،اين روند براي واليان
منطقه تا حدودي نگران کننده بود؛ اّما
چون س��يد بهاءالدي��ن مح ّمد با نوعي

فراس��ت و کاردان��ي بهگون��هاي عمل

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

اصفه��ان را ب��ه تص��رف در آورد ،ب��ا
اس��تيالي وي ب��ر اي��ن دي��ار ُذراري

ب��راي کارگزاران حاکم��ان وقت فاش

قرار گرفتن��د و فعاليتهاي فرهنگي و

به دست آورد9.

اهل بيت :و ش��يعيان ،تحت فش��ار
ارش��ادي آنان با موانع و دشواريهاي

زيادي روبهرو گرديد.

ميکرد که هوي��ت او و هواخواهانش
نشود ،در اين راستا موفقيتهاي خوبي
در پ��ارهاي منابع و م��دارک و حتي

برخي اسناد محلي اين گونه ادعا گرديده

به رغم چنين ايام خوفناک و ش��بي

اس��ت که امامزاده مذک��ور ،در اصفهان

لحظهاي از ارشاد و هدايت مردم و نيز

مشغول کوششهاي تبليغي و يارگيري

ظلماني امامزاده سيد بهاءالدين محمد

تش��ريح تعاليم ائمه هدي و سيره اهل
بيت عصمت و طهارت ،پاسخگويي به

مقارن ب��ا حکومت هالکوخ��ان مغول

بوده و آوازه وي با انبوهي حامي ،براي

اين س��لطان غيرقابل تح ّمل ميگردد و

چ��ون خان مغول به منطق��ه لنجات از

حکمراني مينموده به اصفهان يورش

اين بزرگوار رحلت نموده و صدها نفر

نموده و خلق کثيري را قتل عام نموده

توابع اصفهان ميرسد ،مشاهده ميکند:
از مريدانش گرداگ��رد مقبرهاش حلقه

زدهاند ،هالکو وقتي اين وضع را ميبيند

بُ��رده و اين ش��هر را با خاک يکس��ان
اس��ت و اين تهاجم وس��يع و خونين

به مغ��والن مجال نم��يداده که برخي

فرم��ان ميدهد قب��رش را نبش کنند و

رويدادهاي فرعي و جزيي مثل اجتماع

اما حاميانش به جنازهاش دست يافته و

توجه ق��رار دهند ،به
محمد را م��ورد ّ

پيکرش را به ج��اي ديگر انتقال دهند.

ميبرند و در مکاني که اکنون زيارتگاه
اوست دفن مينمايند ،اين اظهارات از
 .1هالکوخ��ان مغ��ول از  651ت��ا

فرمانروايي توأم با توحش و تجاوزات
و بارگاه امامزاده سيد بهاءالدين محمد

در حوالي روس��تاي شيخ شبان توسط
حکام اتابک��ي احداث گردي��ده ،بوده

است.

 .2اي��ن حاک��م مغول��ي بر اس��اس

مس��تندات تاريخي به اصفه��ان نيامده
و قب��ل از وي اُکت��اي ق��ا آن فرزن��د

س��وم چنگيز که از  626تا  639هـ .ق

تهاجمي نداشته است.
 .3اصوالً هالکوخ��ان مغول بهدليل

نفوذ کارگ��زاران عالي رتبه ش��يعي از
جمله خواجه نصير طوسي در دستگاه

او ،منزلت س��ادات را مراعات ميکرده
و نس��بت ب��ه عم��ران مقاب��ر و مراقد
امامزادگان اهتمام داشته است.

سوگمندانه بايد خاطرنشان ساخت

پاييز و زمستان 1395

گسترده وي ،سالها بعد از آن که بقعه

ي��ورش برده و البته به منطقه لنجانات،

96ـ 95

 663ق حکوم��ت ميک��رده و دوران

بعد از رحلت اين شخصيت به اصفهان

شماره

چند جهت مورد تأّمل است:

عالوه اين س��لطان مغولي چندين دهه

وقف ميراث جاويدان

آن را به محل کنوني روستاي شيخ شبان

عدهاي بر مزار امامزاده سيد بهاءالدين

برخي منابع معاصر بر اس��اس پارهاي
اظهارات يا مدارک مخدوش نوشتهاند:
امامزاده سيد بهاءالدين محمد در اواسط
قرن شش��م هجري مقارن با حکومت

هالکوخ��ان و خواج��ه نصيرالدي��ن 243

طوس��ي در قيد حيات بوده است .اين

بختياري و خوزس��تان عب��ور ميکرده

کردهاند :سيد بهاءالدين محمد در اواخر

سرزمين عربس��تان ،با يکي از دامداران

در حالي اس��ت که در جاي ديگر ادعا

حکومت س��لجوقيان (اتابکان فارس)،
در منطق��هاي ايلکا وف��ات يافته و اين
سلسله س��اختماني بر مزارش احداث

کردهاند که تناقض اين س��خن آشکار
است؟!10

درس دين�داري در کس�وت

دامداري؟!

شرايط سياس��ي اجتماعي حاکم بر
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اصفهان آن چنان دش��وار ميگردد که

اقامت در اين ديار و ادامه فعاليتهاي

ارش��ادي و ترويجي توس��ط امامزاده
امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

س��يد بهاءالدين محمد با مخاطرات و

گرفتاريهاي گوناگوني توأم ميگردد،
از اي��ن روي ،وي تصمي��م ميگيرد به

حجاز س��فري نموده و با زيارت خانه

خدا و انجام مناس��ک حج و توقف در

جوار بارگاه حضرت رسول اکرم 9و

ائمهي مدفون در بقيع ،مقداري از آالم
و ناراحتيهاي خ��ود کم کند ،طريقي

که برميگزيند از مسير اصفهان ،لنجان،

اس��ت ،در هن��گام حرکت به س��وي

کوچنش��ين ب��ه ن��ام محمود ش��عيب

معروف به محمود عرب آشنا ميشود
ولي ميکوش��د خود را به وي معرفي
نکند ،منابع کتبي ،شفاهي و آگاهيهاي

مندرج در ش��بکه مجازي تالش دارند
اين دامدار را خراس��اني معرفي کنند و

محل اين ديدار را در مزرعه مرقآشنا،
محل ييالق عشاير کوچنشين گفتهاند
و افزودهاند قش�لاق محمود شعيب در
کچو هاردنگ رودبار لنجان بوده است.

ام��ا از قراين ديگر برميآيد اين دامدار

در زمره عش��اير خوزس��تاني بوده که
قشالق وي در همين قلمرو و ييالق او
در چهارمحال و بختياري بوده است .و

براي خريد ملزومات و کاالهاي مورد
ني��از و نيز فروش فرآوردههاي دامي و

محصوالت لبني ب��ه لنجانات ميرفته
اس��ت و در همي��ن منطقه ب��ا امامزاده
مذکور اُنس و اُلفت پيدا کرده اس��ت و
از او خواس��ته به مزرعه مرقآشنا بيايد

و از طريق گلهداري امرار معاش نمايد،

گويا امامزاده مذکور از ايشان تقاضايي

رفتار شايس��ته و اخ�لاق کريمانه اين

آن بوده تا رهتوشهاي تدارک ببيند.

او را بزرگ چوپانان يا ش��يخ عش��اير

هم در اين باره داشته است؛ زيرا در پي
س��رانجام اين س��يد جليلالقدر به

حالتي ناشناس و گمنام چوپاني گلهاي

گوس��فند را به عهده ميگي��رد ،که در

کوچ عم��ودي و به حال��ت ييالق در

شبان مشغول چرا بودهاند ،امامزاده سيد
بهاءالدين محمد در کس��وت شباني با

دام��داران منطقه ارتب��اط برقرار کرد و
ضمن اينکه هنگام معاشرت با آنان از
بين ايش��ان به ترويج مع��ارف قرآن و

و شرعي ،پرسشهاي آنان را به گونهاي
قابل فهم ،پاسخ ميداد ،سيد بهاءالدين

محمد آنچ��ه از دس��تمزد گل��هداري
بهدس��ت مي  آورد ،جز اندکي بقيهاش
را مي��ان افراد نيازمند تقس��يم ميکرد،

دامهايي که در اختيار او بود ،نسبت به
ديگر احشام برکات افزونتري داشت

و اين ويژگيه��ا چون با عبادت ،ذکر،

نميباشد ،حاالت و رفتاري که از وي
ديدند برايشان اعجاب آور بود12.

س��رانجام محمود عرب(شعيب) و

از وي خواستند خويش را معرفي کند،

ديگ��ر دام��داران احس��اس کردند اين

بزرگوار هويت خود را بهداليلي از آنان
مخفي مينمايد ،پ��س با اصرار فراوان

امامزاده سيد بهاءالدين محمد ناگزير به
آنان گفت :فرزند س��يد علي بهاءالدين

هس��تم که پ��درم در مرو به ش��هادت

رسيد و نسبم به حضرت امام کاظم7

ميرس��د ،آن م��رد ع��رب از اينکه با
س��يدي واالمقام مأنوس گرديده است،
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عترت پرداخت و درباره مسائل فقهي

درک کردن��د که وي ف��ردي معمولي
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خود فضايل و مکارمي را بروز ميداد،

رفته رفته دام��داران اين حقيقت را

وقف ميراث جاويدان

خان در مجاورت روستاي کنوني شيخ

کوچرو بنامند11.

شماره

مراتع مرغ يا مرقآش��نا و مزرعه عرب

بزرگوار توأم گرديده بود ،باعث گرديد

شادمان گرديد ،از سوي ديگر وجدانش

او را آزار م��يداد که چرا درباره تکريم
اين بزرگوار کوتاهي کرده است .آنگاه
لحظاتي بعد از اين بيم و اميد ،خطاب

به او گفت :صبيهاي دارم ،رعنا ،صالحه 245

و ستوده خصال ،ميل دارم او را به عقد

نه��اد ،پيکرش بر روي تپهاي که اکنون

اين باره درنگ نمود و محمود ش��عيب

کنوني ميباش��د دفن گرديد .متأسفانه

ازدواج ش��ما درآورم ،چون س��يد در
پافشاري کرد ،بهاءالدين محمد فرمود:

مدتي تأمل نما تا من به زيارت اجدادم
ب��روم و وقتي از اين س��فر بازگش��تم
پيشنهاد شما را عملي ميسازم.

پس س��يد بهاءالدين محم��د عازم

حجاز گرديد و در مکه معظمه طواف

خانه خدا را به ج��اي آورد ،آنگاه در

جد خويش رسول
مدينه منوره ،بارگاه ّ
اک��رم 9را زيارت ک��رد و مرقد ائمه
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مدف��ون در بقيع غرق��د را هم زيارت
نمود ،سپس عازم عتبات عراق گرديد
و مضجع مطهر نياي نوراني خود ،امام

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

هفتم ،و ديگ��ر امامان مدفون در عراق
را زيارت ک��رد و به جانب چهارمحال

بازگش��ت و به وعدهاي ک��ه داده بود

عمل کرد و دختر محمود شعيب را به
عقد ازدواج خود درآورد .محصول اين

ن��کاح پاک بر حس��ب برخي اقوال که

ميتوان تا حدودي به آنها اطمينان کرد
سه پسر و يک دختر بوده است .چندي
بعد محمود ش��عيب رخ بر خاک تيره

مش��رف به ش��هر بن ،در خيابان ملت

در برخي نگاش��تههاي مطبوع و حتي

کتيبهاي که در بقع��ه بابا محمود ديده
ميشود ،وي را امامزاده معرفي کردهاند
در حالي که او پدر همسر امامزاده سيد

بهاءالدين محمد است.
آستاني باصفا

امام��زاده س��يد بهاءالدي��ن محمد

بع��د از عمري تالشه��اي فرهنگي و

ترويجي در اواخر نيمه دوم قرن ششم
هجري رحلت نم��ود و روح پاکش به
س��وي عالم قدس و ملکوت پر کشيد
و ميهمان عرش��يان و اج��داد طاهرين

خويش گرديد ،پيکرش به اهتمام ياران
و دوس��تانش در محل کنوني واقع در
درهاي باصفا و در دو کيلومتري جنوب
ش��رقي روستاي شيخ شبان و در چهل

کيلومتري شمالغربي شهرکرد و از توابع
شهرستان بن ،دفن گرديد ،بازماندگانش
در همان حوالي و در دشتي که توسط

ارتفاعاتي محصور گرديده است اسکان

ميگزينن��د .بهتدري��ج محل اس��تقرار

در عصر صفوي��ه نيز اقداماتي براي

و چون امامزاده س��يد بهاءالدين محمد

انج��ام پذيرفته و گنبد ه��م تجديد بنا

احف��اد و نوادگان وي توس��عه مييابد
در ميان دامداران منطقه به ش��يخ شبان

معروف بوده اس��ت و او را با اين لقب

ميشناختند ،لقب اين امامزاده را براي
آبادي مذکور برگزيدند و آن را ش��يخ

بقعهاي از خش��ت و گل و نسبتًا محقر
بوده اس��ت ،فرمانروايان محلي اتابکان
لرس��تان بر آرام��گاه وي بنايي از آجر
ب��ا تزيينات هن��ري و برخي منضمات

قديمي اين آس��تان که در عصر صفويه
اميران اتابک��ي به نامهاي نصرتالدين
و س��عد بن ابي بکر(امير فخرالدين ابو

بکر نصر) حک گرديده بود که تا عصر
قاجاري��ه الش��ههاي فرس��وده آنها در

دخمهاي متصل به س��اختمان امامزاده،
نگاهداري ميگرديد ولي رفته رفته بر

اثر س��هلانگاري خادمان و متوليان از
بين رفته است.

ب��ر آن درج گردي��ده بود و در وس��ط

درب ورودي ب��ه ح��رم تاريخ 1115

هـ .ق بر روي چوبي کندهکاري ش��ده

قب��ل از اج��راي طرح جديد در س��ال

بود ک��ه اي��ن درب در گنجينه ميراث
فرهنگي اس��تان چهارمحال و بختياري

نگهداري ميش��ود .س��اختمان کهن تا
 1380هـ .ش ،ش��امل صح��ن ،گنبد،
ح��رم ،اي��وان ورودي ،چندين کتيبه و

ضريحي چوبي بوده اس��ت ،فيلپوش و
بخش��ي از ديوارهاي بقعه تا سقف بنا

مرب��وط به ايام اتابکان فارس(نيمه دوم
قرن ششم هجري) و قسمتي متعلق به
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ترمي��م و تکميل گرديد ن��ام دو تن از

آجري نصب بود که تاريخ  1110هـ .ق
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ساختند .بر روي درب چوبي ساختمان

درب ش��مالي ورود به صحن امامزاده

وقف ميراث جاويدان

مرقد اين سيد موسوي احداث گرديد،

گرديده اس��ت .بر ديوار س��مت غربي

شماره

ش��بان ناميدند .اولين بنايي که بر روي

عم��ران و توس��عه اين بن��اي زيارتي

دوره ايلخان��ان مغول(نيم��ه قرن هفتم
هجري) و بازس��ازي ساختمان حرم به

عصر صفويه تعلق داشته است .ضمن
اينکه در اعص��ار گوناگون اين بارگاه

بارها مورد مرّمت قرار گرفته و تزيينات 247

و منضماتي بدان افزوده شده است.
در سال  1296هـ .ق متولّي وقت اين

طرفين مدخل ،دو اتاق براي کفشداري

سيد نظر علي ،اين بنا را تجديد و نسبت

پلکان از س��طح صحن مرکزي ارتفاع

بقعه و بارگاه س��يد ذوالفقار والد ماجد

اح��داث گرديده و بقعه ب��ه اندازه پنج

به تعميرات اساسي آن اقدام نموده است.

گرفته اس��ت .بعد از عب��ور از مدخل،

سقوط بهمن ،ايوانهاي غربي و شمالي

کاشيهاي خشتي مزين گرديده است،

متولي وقت مرحوم س��يد عبدالحسين

احاطه کرده اس��ت و فضايي که مقبره

در حدود س��ال  1335ه��ـ .ش بهدليل

امامزاده تخريب گردي��د که با پيگيري
محمد توسط يکي از معماران چالشتري

زائر به شبستان راه مييابد که سراسر با
شبستان مذکور از اطراف ،اتاق مرقد را

در آن واقع اس��ت به  صورت هش��ت

اي��ن ايوانها ترميم گش��ت .در س��ال

ضلعي ميباشد که زاويههايش با ايجاد

اوق��اف و امور خيريه ش��هرکرد ،براي

بنا را ُمد ّور س��اخته و گنبدي عظيم را

زمان تالشهاي مستمري براي توسعه

پوش از داخل سه متر و از بيرون ده متر

 1358هـ .ش هيأت امنايي زير نظر اداره
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نحو هنرمندانهاي تزيين گشته است .در

آس��تانه مذکور تعيين ش��ده و از همين

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

حرم صورت گرفت.

بقعه کنوني امامزاده که بخش زيادي

از آن تجدي��د بنا گردي��ده ،جلوههايي

از معم��اري دوران صفوي��ه و قاجاريه
را دارد .اي��ن بنا با نم��اي چهارگوش
گنبددار و داراي کتيبه و تاريخ اس��ت.

ايوان آن رو به ش��مال ق��رار دارد و در
طرفي��ن آن دو مناره ب��ه ارتفاع دوازده
متر تعبيه گرديده که با کاش��يکاري به

گوش��واره قوس پيدا ک��رده و درنتيجه

بر آن استوار نمودهاند ،ارتفاع گنبد دو

ميباشد .در ميان بقعه و بر روي مرقد
ضريحي از جنس نقره و آبطالکاري
و نقوش قلمزني و ميناکاري نصب شده

که بر درب آن نوشتهاند:

ضريح مطهر حضرت امامزاده س��يد
بهاءالدين محمد توسط اداره ّ
حج و
کل ّ

اوقاف و امور خيريه اس��تان چهارمحال
و بختياري و با هم��کاري هيأت امناي

امامزاده از محل نذورات مردم در س��ال

 1411هـ .ق  1369 /هـ .ش ،ساخته شد.

زائري��ن اين بقعه و بارگاه ،در جوار آن

امام��زاده ،داراي ضريح��ي از چ��وب

سياحتي ،ارتباطي و رفاهي تدارک ديده

مقدس
در روزگاران گذش��ته مرقد ّ

مرغوب و گرهچيني کندهکاري شده بود
و بر روي قبر نيز صندوقي چوبي قرار

گرفته بود که ضريح مزبور بر اثر عوامل
اقليمي و برخي س��هلانگاريها دچار
فرس��ودگي و لطمات��ي گرديد و چون

بود ،به گنجينه سازمان ميراث فرهنگي
استان چهارمحال و بختياري انتقال داده

ش��د و به جاي آن ضريحي که معرفي

بهاءالدين محمد در صحن اين آس��تان
جديد ،مرقد آيتاهلل سيد اسداهلل نجفي
موسوي ش��يخ ش��باني معروف به آقا

نجفي از علما و مجتهدان معاصر ،قرار
دارد.

بن��اي تاريخي اين حرم به ش��ماره
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هـ .ش در فهرس��ت آث��ار ملي ايران به
ثبت رس��يده اس��ت .براي رف��اه حال

متع��ددي وج��ود دارد ک��ه در اعصار

گوناگون تحريز و رونويس��ي گرديده
و علم��ا و اعي��ان ه��ر دورهاي بر آنها
مهر تأييد زدهاند ،اين مدارک به لحاظ
تاريخي و هن��ري و نيز اثبات حقايقي

درباره مشجرات س��ادات اين خاندان
از ارزش فوقالع��ادهاي برخوردارن��د

اما برخي توماره��ا و جريدهها بهدليل
کوتاه��ي در حفاظت از آنها ،خطاهاي
استنس��اخکنندگان و دس��ت بُ��ردن
عدهاي از پي��روان فرقههاي صوفيه در

بخش  هايي از اين اس��ناد ،نکاتي قابل
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مق��دس دفن گرديدهاند .در رواق بناي

درباره نسب اين امامزاده ،تذکرههاي
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برخي احفاد و اعقاب امامزاده س��يد

نگاشته هاي مخدوش؟!

شماره

شد ،نصب گرديد.

شده است13.

وقف ميراث جاويدان

از ارزش هنري فوقالع��اده برخوردار

برخي امکانات و تس��هيالت تفريحي،

تأم��ل دارند ک��ه وقتي به مس��تندات
تاريخ��ي و رجال��ي و ني��ز تذکرههاي

معتب��ر ديگر ک��ه ن��زد خاندانهايي از
سادات شيخ شباني نگهداري ميشود،

عرضه گردد ،خدشههايي در آنها ديده

249

ميش��ود .در يکي از اين مدارک آمده

محمود شعيب اس��تمداد ميطلبد ،اين

از فرزندان حضرت حمزه بن موس��ي

 .1امامزاده سيد بهاءالدين محمد در
قيام مزبور حضور نداشته است و اصوالً

است :امامزاده س��يد بهاءالدين محمد
الکاظم 7اس��ت ،در صورت��ي که با

نس��ابه نه
تکيه بر نگاش��تههاي علماي ّ
تنها امامزاده حمزه فرزندي به نام سيد

بهاءالدين مح ّمد نداشته است بلکه در
ميان احف��اد و نوادگانش ش��خصي با

اين عنوان که مزارش در چهارمحال و
بختياري باشد وجود ندارد14.

همچنين ادعا گرديده است :امامزاده

سيد بهاءالدين محمد در قالب کارواني
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ب��ه رهبري احمد بن موس��ي 7براي
دي��دار با ام��ام رضا 7ع��ازم طوس
گرديد ،اما اي��ن قافله دچار درگيري با

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

حاکم فارس ميگردد و بعد از شکست
آنان طي اين نب��رد ،امامزاده مذکور به

همراه عدهاي ديگر از س��ادات متواري
ميگ��ردد و به اصفه��ان ميگريزد اما
توس��ط حاکم وقت يوسف بن حجاج

ثقفي تحت تعقيب قرار ميگيرد ،سيد
بهاءالدي��ن محمد مخفيان��ه براي امرار

معاش به منطقه کوچنشين چهارمحال
و بختي��اري ميرود و در اي��ن باره از

نکات از چند جهت مورد تأّمل است:

او ک��ه در قرن شش��م زندگي ميکرده

اس��ت چگونه در نهضتي که طي اوايل

قرن دوم هجري صورت گرفته ،شرکت
داشته است.

 .2در زمان هجرت وي به اصفهان،

امويان س��قوط کرده بودند و کس��ي از
خان��دان ثقفي بر اين ش��هر حکومت

نميکرد ،وانگهي يوسف بن عقيل پدر
حجاج است نه فرزند او.

 .3اي��ن مطالب ش��خصيت اس��ن

امامزاده جليلالقدر را کوچک مينمايد.
در توماري که به س��ال  424هجري

تحري��ر گرديده اس��ت ،نارس��اييها و
خطاهاي غيرقابل اغماضي ديده ميشود:

الف) س��يد بهاءالدين محمد فرزند

بالفصل امام کاظم 7معرفي گرديده

است که هيچکدام از مورخان ،محدثان

و علماي نسابه چنين فرزندي براي امام

هفتم ننوشتهاند.

ب) در چندين موضع تأکيد گرديده

است :امامزاده هارون واليت مدفون در

در اصفهان ميباشد ،دختر حضرت امام

بودن وي اختالف بسياري بين مورخان

فاطم��ه معصومه 3مش��هور به فاطمه

اصفهان برادر اوست که درباره امامزاده
وج��ود دارد ،وانگه��ي در ص��ورت
صحت نس��ب ،اصح اق��وال اين گونه
اس��ت :هارون فرزند محمد فرزند زيد

را از القاب عامه نقباء ميدانند نه اس��م
خاص .جماعتي از کليميهاي اصفهان
اعتقاد دارند اين شخص از بزرگان بني

اس��راييل بوده و چون بين مسلمانان و
گفتند :او هارون واليت است15.

اسطورهاي که با واقعيتهاي تاريخي و
منزلت سادات و علويان کام ً
ال مغايرت
دارد.

ه��ـ ) تأمل برانگيزتري��ن نکات اين
تومار ،مفاهيمي اس��ت که بهطور مسلّم

مرد درويش ،خرقه مبارک ،ش��يخي که

توسط پيروان صوفيه در آن گنجانيده شده

اس��ت :مثل :قطب اولياء ،حال درويش،
از قلن��دران بود .قطب از واژههاي مورد

اس��تفاده در فرهنگ تصوف ميباشد و

سيد احمد و سيد محمد و يک دختر به

ميباشد و طي آن قطب در برابر امامت

محمد سه پسر به نامهاي سيد ابراهيم،
نام فاطمه ذکر شده است ،در صورتي که

سيد احمد نواده اوست و دو فرزند ديگر

ذکورش سيد عزالدين علي و ابو جعفر

محمد بودهاند و سيده فاطمه که بهعنوان
فرزند اناث او معرفي گرديده اس��ت و

مرقدش در محله چهارسوق شيرازيها

عصمت است ،اين تفکر بدعتي آشکار

و واليت قرار دارد:17
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ج) در اين سند براي سيد بهاءالدين

کسي که به اين مقام ميرسد داراي مقام
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يهوديان بر سر او نزاع صورت گرفت،

د) افسانهس��ازي و ذک��ر ح��وادث

وقف ميراث جاويدان

برخي از محقق��ان لقب هارون واليت

کبري ،مدفون در قم مي باشد16.

شماره

فرزند حسن فرزند حسن فرزند جعفر
فرزن��د امام عل��ي النق��ي 7و اصوالً

کاظم 7و خواه��ر کوچکتر حضرت

امام ص��ادق 7فرمودهاند« :بپرهيز

از اي��ن که فردي جز حجت خدا (امام
معصوم) را رهب��ر و مقتداي خود قرار
دهي و تمام آن چه را ميگويد تصديق

کني18.
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واژه ديگر که در اين متن به آن تأکيد

و در اي��ن تذکره از ش��خصي به نام

تص��وف بر تن ميکنند و فرزندان ائمه

اضافه ش��ده که وي صاحب کشف و

ميگردد ،خرقه است ،جامهاي که اهل
چني��ن لباسهايي بر تن نميکردند .به
عالوه پوشيدن خرقه ،نش��انهاي براي

سرسپردگي مريد در برابر اوامر قطب،
ش��يخ و پير طريقت ميباشد که سيره

کرامات بوده و امامزاده سيد بهاءالدين

محمد در بغداد با او مالقات کرده و آن
دو ،يکديگ��ر را در آغوش گرفتهاند و

چون در ادامه ،آمده اس��ت که شخصي

فرزندان و نوادگان ائمه چنين حقارتي

از نس��ل جنيد صفي نام خواهد آمد و

لف��ظ درويش ني��ز در فرهنگ اهل

خواس��ت ،چنين برميآيد که اين فرد

يا درآويز بود يعني کسي که به درهاي

هجري و چهارمين نس��ل از اوالد شيخ

را برنمي تابد19.

تصوف کاربُرد دارد و در اصل دريوزه
252

س��يد جنيد يا ش��يخ جنيد ياد ش��ده و

خانهها ميآويزد تا سؤال خود را مطرح
کند و منظور افرادي اس��ت که در حال

پرس��ه زدن در معابر ش��عر ميخوانند،

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

تبرزي��ن ب��ر دوش و پوس��ت حيواني
بر پش��ت دارند .موي س��ر آنان دراز و

آويخته و موي محاسن آنان ناپيراسته و
ژوليده است20.

پادش��اهاني از اين سلس��له برخواهند
شيخ جنيد صفوي از صوفيان قرن نهم

صفيالدي��ن اردبيل��ي و کوچکترين
پسر ش��يخ ابراهيم ميباشد .مشخص

نميباشد چگونه شيخ جنيد متوفي در
 864هـ .ق با سيد بهاءالدين محمد که

به قول اين تذکره ،فرزند امام کاظم7

اس��ت و از امامزادگان قرن دوم و سوم

هجري بهش��مار م��يرود ،در بغداد با

بس��يار بعيد به نظر ميرسد آن سيد

اين صوفي ديدار داش��ته است و قراين

پيگير چنين شيوه مذمومي که در ميان

برنميتابن��د ،صوفيه اين داس��تان را به

بزرگوار با جاللت ش��أني که داش��ته،
صوفيه و دراويش متداول اس��ت ،بوده
باشد.

تاريخي و مستندات رجالي اين ادعا را

تذکره مزب��ور افزودهاند تا اين امامزاده

بزرگ��وار را با آن نف��وذ معنوي و مقام

مقدس ،به نفع فرقه خود مصادره کنند.

س��وي امويان در اصفهان مشغول اداره

مطالب ،شيخ جنيد صفوي را با ابوالقاسم

هج��ري) پيوند زده ميش��ود در حالي

به نظر ميرس��د تنظيمکنندگان اين

امور است با دوران مغولها (قرن هفتم

ُجني��د بغدادي که بين س��الهاي 215

ک��ه امويان و مغوالن نه تنها معاصر هم

گرفتهاند و برخي حاالت اين دو صوفي

فاصله است.

تا  295هجري ميزيس��ته است ،يکي

را ب��ا هم درآميختهان��د ،جنيد بغدادي

اهل تصوف اثر گذاشته و بههمين دليل
او را سيد صوفيان ،شيخ مشايخ ،سلطان

طريقت و سيدالطائفه خواندهاند .جنيد

هنگام يورش ب��ه اصفهان(که از لحاظ
تاريخ��ي حتي ب��ه اين قلم��رو نيامده

وقف ميراث جاويدان

او بر اصول نظري و قواعد بس��ياري از

ح) ش��گفتتر آن ک��ه هالکوخ��ان

تشيع را هم اختيار نکرده است ،نه تنها

شماره

پرآوازهترين صوفي ميباشد که تعاليم

نبودهاند بلکه بين آنان حدود چهار قرن

است) دس��تور نبش قبر اين امامزاده را

ميده��د و حتي به مقب��ره او هم رحم
نميکن��د ،اّما با وج��ود آن که مذهب

ايراني و اصالتًا همداني اس��ت ،ثالثًا از

حوالي وقف مزارش مينمايد!؟

از س��ادات موس��وي نميباش��د بلکه
نسل او سياس��تمداران تاجدار(صفويه)

که در اين تذکره بدان تصريح گرديده
به وجود نيامده اند21.

ز) موجب حيرت و تعجب است که

در اين تذکره که به س��ال  424هجري

تحري��ر گرديده اس��ت ،نکات��ي درج
گرديده که سالها بعد از تنظيم آن اتفاق
افتاده است و ناگهان بين حاکمي که از

ميآيد بلکه اراضي گستردهاي را در آن
بازماندگان

در پارهاي اس��ناد قديمي ،نوشتهاند
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به زيارت مرقد او در مزرعه مرقآش��نا
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اگر چه در بغداد زندگي ميکرده است
اّما ا ّوالً مذهب ش��افعي دارد و در ثاني

امام��زاده س��يد بهاءالدين محمد س��ه
فرزند پس��ر به نامه��اي ابراهيم ،احمد

و س��يد محمد و دختري به نام فاطمه

داشته است ،محل دفن امامزاده ابراهيم
را در ورنامخواس��ت لنج��ان و ي��ا باغ

253

بادران(بهادران) گفتهاند در حالي که در

زينالدين از عنوان ش��اه خراسان براي

توابع چندين امامزادهاي که به نام ابراهيم

که در آنجا ديده ميش��ود نام امامزاده

کتب انساب و منابع تاريخي اصفهان و
از احفاد امام کاظم 7معروفند ،فرزند

سيد بهاءالدين مح ّمد معرفي نشدهاند،

مرحوم آيتاهلل ش��يخ عبدالکريم گزي
که عالمي مجتهد ،مورخ و وارسته بوده
و ب��ر آثار تاريخي اين منطقه اش��راف
داش��ته از امامزادگان مدفون در منطقه
لنجان که با س��يد مذکور مرتبط باشند

سخني به ميان نمي آورد22.
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معرف��ي آن بهره بُردهاند؛ اما در تابلويي
س��يد بهاءالدين محمد ديده ميشود و

حتي ش��رح حال ايشان را در بقعه وي

نصب کردهاند .منابعي که آثار تاريخي،
اماکن زيارتي و ميراث مذهبي اس��تان

اصفه��ان را معرفي نمودهاند ،هيچگونه
اشارهاي به اين امامزاده ننمودهاند ،حتي

در تذکرههاي قديمي مربوط به امامزاده

مدفون در نزديکي روستاي شيخ شبان

البت��ه در بعضي مناب��ع معاصر ،ادعا

و تحرير و رونويس��ي گرديدهاي از آن

از توابع دهس��تان زيرک��وه ،بخش باغ

نگهداري ميشود نامي از سيد اسحاق

گرديده اس��ت در روس��تاي هاردنگ
به��ادران شهرس��تان لنج��ان واقع در

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

بيس��توپنج کيلومت��ري جنوب غربي
ز ّرين ش��هر امام��زادهاي به نام س��يد

که نزد خانواده محترم سادات اين ناحيه
به نام س��يد زينالدين ديده نميشود؛
اما درباره س��يد بهاءالدين محمد آمده
اس��ت :چون هالکو به رودبار اصفهان

زينالدين مدفون بوده که تا سال 1357

رسيد گفتند او در کچو هاردنگ مدفون

ميشده اس��ت و اين شخصيت همان

امام��زاده مدفون در هاردنگ بهاءالدين

هـ .ش بر لوح مزارش اين عنوان ديده
سيد اس��حاق ملقب به زينالدين برادر
امامزاده سيد بهاءالدين ميباشد .اما در

س��نوات اخير و به هنگام احداث بقعه

جديد ،اين آثار محو گرديده و به جاي

ميباشد .در فهرست ثبت آثار ملي نام
محمد مل ّقب به شاه خراسان که به امام
هفتم 7نسب ميبرد ،ضبط شده است.
مختص اين آرامگاه اعم
وسعت فضاي
ّ
از عرصه و اعيان به حدود يازده هکتار

بالغ ميگ��ردد و جلوههايي از معماري

معرفي شده است24.

آن ديده ميشود .همه ساله هزاران نفر

فرزند س��يد بهاءالدي��ن محمد معرفي

عصر صفويه و قاجاريه در بناي اصلي

زائ��ر براي زيارت اين امامزاده به مکان

مزبور مي آيند23.

اما امامزاده س��يد احمد که بهعنوان

گردي��ده اس��ت و مرق��دش در هفده
کيلومتري ش��هر س��امان ،ده کيلومتري

ابو جعفر محمد فرزند امامزاده سيد

بن و چهلوهفت کيلومتري ش��هرکرد

در شهرس��تان شوشتر زيارتگاه اهالي و

جعفر مح ّمد مذکور ميباشد .در کتاب
مزارات چهارمحال و بختياري ،مؤلّف

بهاءالدين محمد ميباش��د که مرقدش

معروف است ،زيرا مرقدش در حوالي
بازار قديم اين ش��هر است .بناي اصلي

اين زيارتگاه اتاقي چهارضلعي اس��ت

نوش��ته اس��ت :به اعتقاد اهالي امامزاده
بابا پير احم��د فرزند س��يد بهاءالدين

است .وي در ادامه مينويسد :اين ادعا

ُس��ويش ،دو مناره مدور خوشترکيب

ابي جعفر محمد دانسته شده است که

جلب نظر مينماي��د ،نماي خارجي با

تناقضي آشکار ميباش��د 25.در کتاب

و خوشرن��گ جلوه باصفاي��ي به اين

فرزند س��يد احمد معرفي گرديده ،که

س��نگي ب��االي درب ورودي ،تاري��خ

راهنماي جهانگردي استان چهارمحال

کاشيکاريهاي هنرمندانه و خوشنقش
آستان مقدس بخش��يده است ،بر کتيبه

س��اخت بقعه  1115هـ .ق ذکر گرديده

و صاح��ب آن از اوالد ام��ام کاظم7

کشفاالسرار نيز س��يد احمد بهعنوان

پاييز و زمستان 1395

عصر صفويه برپا گرديده است ،در دو

ذکر نموده ،امامزاده س��يد احمد فرزند

شماره

آن ق��رار دادهاند که به ش��يوه معماري

اما جال��ب آن که در نس��بنامهاي که

تبدي��ل گرديده و گنبد ُمد ّوري بر روي

او با ده واس��طه به امام هفتم ميرسد.

96ـ 95

که بخش فوقاني آن به هش��ت ضلعي

منش��اء صحيحي دارد و نسب شريف

وقف ميراث جاويدان

توابع ميباش��د و به س��يد محمد بازار

ق��رار دارد ،در واق��ع فرزند س��يد ابو

درست نميباشد ،26اين خطا به کتاب

و بختياري نيز راه يافته است27.

فرزند ذک��ور ديگر س��يد بهاءالدين 255

محمد ،س��يد علي نام داش��ته که با لقب

مير شمسالدين ،سيد مير زينالدين و

به اين موضوع اش��اره کرده اس��ت ،اما

امامزاده از طريق اين سه نفر ادامه يافته

عزالدين مشهور بوده و مؤلف نزهةالعيون

درب��اره محل دف��ن ،احف��اد و اعقابش

مطلب مستندي به دست نيامد28.

اعقاب و احفاد

256

سيد معينالدين داشته است و نسل اين

است ،البته برخي را بر اين عقيده است

که خاندان زينالدين از نس��ل امامزاده
سيد اسحاق مل ّقب به زينالدين مدفون

بنابر آنچه تذکرههاي موجود ،قبالهها،

در هاردنگ باغ بهادران ميباش��ند ،اما
اي��ن ديدگاه بهداليلي ک��ه قب ً
ال بدانها

تصريح نمودهاند و نيز بر اس��اس آنچه

عالوه مدارک معتبر تأييد نکردهاند که

موس��وي با پسوند شيخ شباني از نسل

چنانکه درباره خود اين ش��خصيت و

قراين مکتوب ،اقوال محلي و نظاير آن

اش��اره کردي��م قاب��ل تأّمل اس��ت ،به

نس��ابه اظهار داشتهاند ،سادات
علماي ّ

امامزاده مذکور اعقابي داش��ته اس��ت،

امامزاده سيد بهاءالدين محمد مل ّقب به

شيخ شبان ميباشند.

تمامي اين س��ادات از احفاد س��يد

امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي و احفادش

احمد(بابا پير احمد) هس��تند و س��يد

احمد مذکور ،سه فرزند به اسامي سيد

مدفون بودنش در آبادي ذکر شده ،نظر
سجلُ ،مسلّم و مستندي وجود ندارد
ُم ّ
و راه تحقي��ق و بررس��يهاي دقيقتر
ب��راي محقق��ان نکته س��نج ،همچنان

مفتوح مي باشد29.
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پي نوشت ها:

 .1موارداالتح��اف ف��ي نقباءاالش��راف ،ص 12؛
الش��جرةالمبارکه ف��ي انس��اب الطالبيه،

ص 108؛ نزهةالعي��ون ف��ي نهايةالفن��ون،
ص 46؛ الفخ��ري ،ص 19؛ المج��دي ف��ي

انساب الطالبيين ،ص 119؛ المعقبون من آل
ابي طالب ،ج  ،2ص .382

 .2المعقب��ون من آل ابي طال��ب ،ج  ،2ص 382؛
الش��جرةالمبارکه ،ص 108؛ نزهةالعيون في
نهايةالفن��ون ،ص 46؛ تاري��خ ايران پژوهش
دانش��گاه کمبري��ج ،ج  ،5ص��ص 143ـ145؛

المنتظم في التاري��خ ملوک االمم ،ج  ،10ص
95؛ تاري��خ دول��ت خوارزمش��اهيان ،صص
67ـ68؛ راحةالصدور و آيةالسرور در تاريخ

آل سلجوق ،صص 471ـ.472

 .3ش��جره طيب��ه ،ص  108و ني��ز ص 188؛
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ش��جره نامه س��ادات م��رو ،س��يد اس��حاق

نس��ابه افغانستان ،مندرج
حيدري(از علماي ّ

در همان مأخذ).

 .4ايران در صورةاالرض(سفرنامه ابن حوقل)،
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ص  111 ،107 ،101و 147؛ نام��ه کمره ،ج
 ،1ص 17؛ احسن التقاسيم في معرفةاالقاليم،

ج  ،1ص  88و ج  ،2ص 582؛ جغرافي��اي

تاريخي سرزمين هاي خالفت شرقي ،صص

6ـ7؛ دائرةالمع��ارف ب��زرگ اس�لامي ،ج ،5

ص��ص 463ـ469؛ تاري��خ مغ��ول ،اوايل ايام
تيم��وري ،ص  399 ،379و 403؛ تاري��خ آل

مظفّر ،صص 68ـ.69

 .5احسن التقاس��يم ف��ي معرفةاالم��م ،ج ،2
ص��ص 579ـ580؛ تاريخ اصفهان(س��ادات و
مشجرات النساب) ،صص 38ـ.39
ّ

 .6مجّله باستان شناسي و تاريخ ،سال  ،2شماره،1

ص 56؛ س��خنراني محي��ط طباطباي��ي در
برنامه مرزهاي دانش راديو 26 ،ش��هريور

.1349

 .7دائرةالمعارف تش��يع ،ج  ،1صص 153ـ154؛
تاري��خ خالفت عباس��ي از آغاز ت��ا پايان آل

بوي��ه ،ص��ص 144ـ145؛ آل بويه نخس��تين

سلسله قدرتمند شيعه ،صص 18ـ.20

 .8تاري��خ اصفه��ان ،ص��ص 39ـ 40و ني��ز صص
272ـ.273

 .9هم��ان ،صص 329ـ ،330تاري��خ ايران زمين،
ص��ص 221ـ ،222تاريخ مغ��ول و اوايل ايام
تيموري ،ص 165؛ اصفهان ،ص .94

 .10شجره طيبه ،ص  116 ،105و .187

 .11تاري��خ اصفه��ان ،ص  21و ني��ز ص��ص
367ـ368؛ تذکره امامزاده سيد بهاءالدين

ّ
محمد(خطي).

 .12تذک��ره امام��زاده س��يد بهاءالدي��ن
ّ
محمد(خطي)؛ مزارات چهارمحال و بختياري،
ص��ص 37ـ ،38کشف االسرار(پژوهش��ي در
بق��اع متبرکه و امامزاده ه��اي چهارمحال و
بختياري) ،ص .41

 .13م��زارات چهارمح��ال و بختي��اري ،ص��ص
38ـ ،40ش��جره طيب��ه ،ص��ص 135ـ،138
پايگاه اطالع رساني امامزاده سيد بهاءالدين

محمد در شبکه اينترنت.

 .14عمدةالطالب ،صص 126ـ208؛ سرالسلسلة
العلوي��ه ،ص 41؛ الفصول الفخريه ،ص 141؛
ش��داالزار ،ص 126؛ بدر فروزان ،ص 138؛
تحفةاالزهار ،ج  ،3صص 323ـ.324

 .15تاريخ اصفهان ،صص 216ـ.217

 .16رج��ال اصفهان ،س��يد مصلح الدين مهدوي،
ص .243

 .17در جستجوي علم و دين ،صص 195ـ.196

 .18معاني االخبار ،ص 169؛ بحاراالنوار ،ج  ،2ص
.83

 .19دائرةالمعارف تشيع ،ج  ،7صص 114ـ .115

 .20مصباح اله��داة و مفتاح الکفاي��ه ،ص��ص
106ـ110؛ لغت نام��ه دهخ��دا ،ج  ،7ص
10696؛ بارگاه خانقاه ،ص .478

 .21دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ،ج  ،18صص
634ـ646؛ دائرةالمع��ارف تش��يع ،ج  ،5ص

شاه صفي ،ص .6

 .22تاريخ اصفهان ،ص  92و 220؛ تذکرةالقبور،
ص 77؛ مهاج��ران آل ابيطال��ب ،ص��ص
93ـ.94

 .23دانش��نامه دانش گس��تر ،ج  ،3ص 723؛

شبکه اينترنت.

 .24دائرةالمع��ارف تش��يع ،ج  ،3ص 350؛ ديار
آرامگاهي ،ص .291

 .25فرارات چهار محال و بختياري ،ص .36

 .26کشف االسرار(آش��نايي با سالله پاکان) ،ص
.25

 .27راهنم��اي جام��ع ايرانگ��ردي اس��تان زيباي
چهارمحال و بختياري ،ص .78

 .28نزهةالعيون في نهايةالفنون ،ص .46

 .29تاريخ اصفهان ،ص 94؛ شجره طيبه ،ص 23؛
بررسي هاي محلي نگارنده.
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پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات
فرهنگي ،چاپ اول.1390 ،
1010تاري��خ ايرانزمي��ن ،محم��د ج��واد
مش��کور ،تهران ،اش��راقي ،چاپ اول،
.1363
1111تاريخ ايران پژوهش دانشگاه کمبريج،
گردآورنده :ر.ن .فراي ،ترجمه :حس��ن
انوش��ه  ،تهران  ،اميرکبير ،چاپ س��وم
.1379
1212تاريخ دولت خوارزمشاهيان ،ابراهيم
قفس اوغلي ،ترجمه :داوود اصفهانيان،
چاپ اول.1367 ،
1313تاريخ مغ��ول و اوايل اي��ام تيموري،
عباس اقبال آشتياني ،تهران ،نشر نامک،
چاپ اول.1376 ،
1414تاريخ خالفت عباسي از آغاز تا پايان
آل بوي��ه ،س��يد احمد رض��ا خضري،
تهران ،سمت.1378 ،
1515تحفةاالزه��ار و زاللاالنه��ار ،ضامن
بن ش��دقم حسيني قمي ،تحقيق :کامل
س��لمان الجبوري ،تهران ،آيينه  ميراث،
 1378هـ .ش.
1616تذکرةالقب��ور ،عبدالکري��م گزي ،به
کوش��ش :ناصر باق��ري بيدهندي ،قم،
کتابخانه آيتاهلل مرعشي نجفي ،چاپ
اول 1371 ،هـ .ش.
1717تذکرةالقبور(دانش��مندان و ب��زرگان
اصفهان) ،س��يد مصلحالدين مهدوي،

اصفهان ،ثقفي  ،چاپ دوم.1348 ،
1818تذکره  امامزاده سيد بهاءالدين محمد،
مخطوط.
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(ش��جرة طيبه) ،سيد علي موسوي نژاد
سوق ،قم ،کومه ،چاپ اول.1387 ،
12525الدرجات  الرفيعه في طبقات الش��يعه،
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3131سرالسلسلة العلويه ،ابي نصر بخاري،
قدم له و علّق عليه :سيد محمد صادق
ّ
بحرالعل��وم ،نج��ف اش��رف ،مطبع��ة
الحيدريه 1381 ،هـ .ش.
3232س��يماي چهارمح��ال و بختي��اري،
غالمرضا گلي زواره ،تهران ،س��ازمان
تبليغات اسالمي ،چاپ اول.1374 ،
3333سخنراني اس��تاد محيط طباطبايي در
برنامه مرزهاي دانش راديو 26 ،شهريور
 ،1349پياده شده از نوار توسط مرحوم
سيد عبدالعلي فناء توحيدي.
ش��داالزار ف��ي حط��االوزار ع��ن
ّ 3434
ز ّوارالمزار ،معينالدين ابوالقاسم جنيد
ش��يرازي ،تصحيح و تحش��يه :عالمه
محمد قزويني و عباس اقبال آشتياني،

تهران 1328 ،هـ .ش.
3535الش��جرةالمبارکه في انسابالطالبيين،
ام��ام فخر رازي ،تحقيق :س��يد مهدي
رجايي ،قم ،کتابخانه  آيتاهلل مرعش��ي
نجفي 1409 ،هـ .ق.
3636عمدةالطالب في انساب ابيطالب ،ابن
عنبة ،قم ،انصاريان 1417 ،هـ .ق.
3737فرهنگ آباديها و مکانهاي مذهبي
کش��ور ،محمد حس��ين پاپلي يزدي،
مشهد ،بنياد پژوهشهاي آستان قدس
رضوي ،چاپ اول.1367 ،
3838الفصولالفخري��ة ،جمالالدين احمد
ب��ن عنبه ،به اهتمام :س��يد جاللالدين
مح��دث ارم��وي ،ته��ران ،ش��رکت
انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ اول،
.1363
3939کش��ف  االسرار(پژوهش��ي در بق��اع
متبرک��ه و امامزادهه��اي چهارمحال و
بختياري) ،حيدر خس��روي فارساني،
شهر کرد ،آصف 1380 ،هـ .ش.
4040لغتنامه  دهخدا ،عل��ي اکبر دهخدا،
ته��ران ،مؤسس��ه انتش��ارات و چاپ
دانش��گاه ته��ران ،چ��اپ دوم از دوره  
جديد 1377 ،هـ .ش.
4141مهاجران آل ابيطالب ،ابواس��ماعيل
ابراهي��م بن ناصر ب��ن طباطبا ،ترجمه:
مح ّم��د رض��ا عطاي��ي ،مش��هد ،بنياد
پژوهشهاي آس��تان ق��دس رضوي،
چاپ اول.1373 ،
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4242المنتظم ف��ي تاريخاالم��م والملوک،
ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي ،محمد
عبدالق��ادر عطا و مصطف��ي عبدالقادر
عطا ،بيروت ،دار الکتبالعلميه ،الطبعة
االولي 1412 ،هـ .ق.
4343المعقبون من آل ابيطالب ،سيد مهدي
مؤسسه  عاشورا،
رجايي موس��وي ،قمّ ،
طبع اول 1427 ،هـ .ق.
4444مزارات چهارمحال و بختياري ،محمد
مه��دي فقي��ه بحرالعلوم ،ق��م ،وثوق،
 1389هـ .ش.
4545معان��ي االخب��ار ،ابوجعف��ر محم��د
ص��دوق ،تصحيح :عل��ي اکبر غفاري،
قم ،دفتر انتشارات اسالمي ،چاپ ا ّول،
 1361هـ .ش.
4646مصباحالهداية و مفتاحالکفاية ،ع ّزالدين
کاش��اني ،تصحيح و توضيحات :عفت
کرباس��ي و محمدرضا برزگر خالقي،
ته��ران ،ز ّوار ،چ��اپ چه��ارم1389 ،
هـ .ش.
4747مجله  باستانشناس��ي و تاريخ ،س��ال
دوم ،شماره  اول ،پاييز و زمستان .1366
 .484848نام��ه  کم��ره ،مرتض��ي فرهادي،
تهران ،اميرکبير ،چاپ اول.1369 ،
4949ش��ناختي اجتماعي فرهنگي از استان
چهارمحال و بختياري(طرح پژوهشي)،
غالمرض��ا گل��ي زواره ،به س��فارش
معاون��ت اجتماعي س��ازمان تبليغات
اسالمي 1369 ،هـ .ش.

معرفي مجموعه مقاالت
نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه 3
سيد امير حسين کامراني راد

تابش انوار تابناک خورشيد رسالت

عالم و دلدادگان نصرت حق ،برآنند که

نموده و گمگشتگان وادي حيرت را به

بقاع متبرکه امامزادگان و ارواح مقدسه

و ماه امامت ،ظلمات جهل را روش��ن
س��احل نجات رهنمون گرديده است.
عت��رت پاک نبياک��رم حضرت محمد

مصطفي 9بس��ان کشتي نجاتي است
که در هنگامه فتن ،عاليمان را از غرقاب

نفس رهايي بخشيده و آنان را به وادي

ام��ن توحيد و واليت وارد ميس��ازد.

ايش��ان ،حافظ و مروج مذهب شيعه يا

همان اسالم ناب محمدي 9در سطح
عالم بوده و نس��يم روحنوازشان ،عطر

خوش بندگي را منتشر ساخته است.

س��ازمان اوقاف و ام��ور خيريه در

جهت نيل به منويات امام خامنهاي+

تمسک به وجود مقدس ائمه اطهار:

بر آن اس��ت که با برپاي��ي کنگرههاي

خالق و موجبات تعالي روح و سعادت

امام��زادگان ، :حرکت��ي پوي��ا را با

در اعتقاد و عمل ،رمز وصول به رضاي

دارين ميباش��د .به راس��تي که به يمن

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

وج��ود مطهر آنان به عرصه وجود قدم
حب
نهادي��م و به واس��طه م��واالت و ّ
ايشان فوز و نجاح در انتظارمان خواهد
بود.

در امتدادِ محبت خاندان مطهِر رسول

اکرم 9و اس��تمرار وادي هدايت اين

نجوم آس��مان رحمت ،وجود سراسر
نور اوالدشان ،ملجأ و پناهگاه عاشقان
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ارادتش��ان را به منصه ظهور برس��انند.

وصال ايش��ان بوده و با بيعتي علوي و
حسيني ، 8در سايهسار بقاع متبرکه

اين يادگاران زهراي مرضيه  3شيعيان

علمي پژوهش��ي با موضوع ش��ناخت
هدف تبديل بقاع متبرکه به قطبهاي
فرهنگي ،نهادينهس��ازي نمايد .کنگره

ملي حضرت بيب��ي حکيمه 3يکي
از وي��ژه برنامههاي��ي بود ک��ه مقصود
فوقالذکر را در س��طح جامعه اسالمي
جاري و ساري مينمايد.

خداوند در ق��رآن به پيامبر اکرم9

ميفرمايد:

ُل الَ أَسأَُل ُ
ه أَجرًا إِ َّ
کم علَي ِ
«ق ْ
ال
ْ
ْ
ْ َ ْ

��و َّدَة فِي ا ْل ُق ْربَی؛ بگو من مزد رسالت
الْم
َ َ
خود را جز اين نميخواهم که محبت

م��را در ح��ق خويش��اوندانم رعايت
کنيد1».

حضرت بيب��ي حکيمه خاتون3

بر اين مدعا هست .از باب وظيفه ديني

ممتاز و مورد توجه پدر گراميشان امام

زحمات ،جانفش��انيها ،مظلوميتها و

از جهات علمي و معنوي ش��خصيتي
موس��ي کاظم 7و برادر بزرگوارشان
امام رض��ا 7ب��وده و در پي هجرت

اجب��اري ام��ام رضا 7به ش��هر مرو

(خراس��ان) ايران ،هم��راه کاروان اهل

دي��دار و حضور در کنار برادرش��ان و

جهت نشر و ترويج فرهنگ روحبخش
و نوراني اهل بيت :به اين سرزمين

مهاجرت ميکنند که در مس��ير و قبل

در راه نشر و ترويج فرهنگ تعاليبخش

قرآن و سيره انسانس��از پيامبر گرامي

اسالم 9ادا نماييم.

در اي��ن راس��تا ،معاونت فرهنگي و

اجتماعي سازمان اوقاف و امور خيريه

وقف ميراث جاويدان

حضرت احم��د بن موس��ي 7براي

مرارتهاي خان��دان عترت و طهارت

اسالمي ،مجموعه دانشگاه آزاد و ديگر

شماره

بيت عصمت و طهارت :به زعامت

و مذهب��ي بايد دين خود را نس��بت به

با همکاري نماين��ده محترم ولي فقيه،

اس��تانداري محترم ،اداره کل اوقاف و

امور خيريه ،اداره کل فرهنگ و ارش��اد

از آن تاري��خ تاکن��ون مرقد مطهر و

شهرس��تان گچس��اران ،قدمي مؤثر را

زيارتگاه محبان خاندان نبوت و واليت

برداش��ت .يکصد و س��ي مقاله علمي

نوران��ي آن بيبي ،ملج��أ و پناهگاه و
بوده و امروزه زائران زيادي در داخل و
خارج کشور به اين آستان سفر ميکنند،

به طوري که ميتوان ادعا نمود ايش��ان
در خارج از کشور ش��ناخته شدهتر از
ايران است و سيل زائران خارجي دليلي

در جهت رس��يدن به مقاصد مطروحه
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طاهرينشان ملحق ميشوند.

حکمي��ه 3در آب��ان م��اه  1393در

دعوت حق را لبي��ک گفته و به اجداد

بويراحمد ب��ا برپايي کنگره ملي بيبي
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از رس��يدن به برادرش��ان امام رضا7

نهاده��ا و ادارات اس��تان کهگيلويه و

نگاش��ته ش��ده پيرامون س��ه موضوع
فراخوان ش��ده ( .1معرفي و شخصيت
حض��رت بيبي حکيم��ه 3و اثبات
اصالت مرقد مطهر .2 ،آس��تانه مقدسه

حض��رت بيبي حکيمه 3و نقش آن 265

در توسعه فرهنگي اقتصادي و عمراني
و  .3قطب فرهنگي شدن بقاع متبرکه و

زيارت) ب��ه دبيرخانه علمي اين کنگره
واصل گرديد که سي مقاله برتر انتخاب
شده توسط هيأت داوران در يک جلد

مشتمل بر  616صفحه در قطع وزيري

چ��اپ و به جامعه علمي و پژوهش��ي
کش��ور تقديم شد که در اين نوشتار به

معرفي اين مقاالت برگزيده ميپردازيم.
فص�ل اول :معرفي و ش�خصيت

حضرت بي ب�ي حکيمه 3و اثبات

اصالت مرقد مطهر
معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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اين فصل مش��تمل بر هف��ت مقاله

برگزيده اس��ت ک��ه در ادام��ه معرفي
ميگردند:

 .1فضايل و مناقب حضرت بي بي
حکيمه 3در متون
نويس��ندگان :حمي��د محم��دي راد،2

مري��م جهانديده ،3خديجه يزدان پناه 4و
هاجر جهانديده5

بش��ري است تا با دس��تيابي به رفتارها

و منشه��اي آنها ،الگ��وي جامعي به
عن��وا ِن نقش��ه راه ،پي��شروي جامعه
کنون��ي ق��رار گرفت��ه و راه کم��ال و
ِ
س��عادت ابدي پيموده شود .در همين
راستا ،بررسي فضايل و مناقب امامزاده

بيبي حکيمه 3نيز ميتواند ما را در
دستيابي به الگوي مذکور ياري رساند.

نويسندگان اين مقاله اذعان ميکنند که

در بررس��يهايي که انج��ام دادهاند ،به
منبع و نوشته جامعي در مورد زندگاني
حکيم��ه خاتون 3دس��ت نيافتهاند و

اي��ن ،اهميت و ض��رورت اين تحقيق
را دو چن��دان ميکن��د و در اين مقاله

سعي بر آن دارند تا با روش توصيفي-
تحليلي ،مناب��ع روايي و تاريخي مورد

پژوهش ق��رار گيرد و گوش��ههايي از
زندگي اين بانوي بزرگوار تبيين شود.

اگرچ��ه روايات مرتبط ب��ا زندگي اين
بزرگوار معدود اس��ت ولي همه متون
رواي��ات موجود ،بر کرام��ت و فضل

ِ
زندگي پر ب��ار ائمه اطهار
بررس��ي

ايش��ان داللت دارن��د .حکيمه خاتون،

آن بزرگ��واران از ضروري��ات جامعه

امام رضا و عمه امام جواد :اس��ت.

و امامزدادگان :و بازشناس��ي سيره

دختر امام موس��ي بن جعف��ر ،خواهر

ايش��ان يکي از بان��وان عالمه ،حکيمه،

فرزندان امامان معصوم :بهويژه امام

نزد ائم��ه :از ارزش و اعتبار وااليي

اس��ت که به دليل پيوند سرنوشتشان

عابده ،صالحه و جليلالقدر است و در

هفتم ش��يعيان ،حضرت امام کاظم7

برخوردار اس��ت به ط��وري که محرم

با تاريخ و س��يره امام رض��ا 7و نيز

بزرگواران نيز بوده است.

نزد ايرانيان دارند ،تتبّع دقيق در تاريخ و

اس��رار و ش��اهد برخي از کرامات آن

نويسنده :سيد علي موسوي نژاد سوق6

در اي��ن پژوه��ش ،نگارن��ده بر آن

اس��ت تا با بررسي دقيق متون تاريخي
و ديني به س��ير تاريخي زندگي بيبي
اثبات اصالت مرقد مطهر ايشان ،محل

مس��لم اس��ت که با توجه به مهاجرت

اهل بيت :از س��رزمينهاي عربي و
ورود تعداد کثيري از ايش��ان به ايران،

در پ��ي ظلم و س��تم بنيامي��ه و ع ّمال

آنها ،پژوهشگران حوزه علم انساب و

سيرهشناسي ،با نامهاي عربي مشابهي
از رجال و نسوان آل رسول :مواجه

ميش��وند .اغلب اين نامها ،مربوط به

از آنج��ا که چندي��ن بقعه متبرکه به

بقع��ه بيبي حکمي��ه ،3از مهمترين

نام اين بان��وي ارجمند در اقصي نقاط

کش��ور وجود دارد ،تعيين محل دقيق
نتاي��ج اين پژوهش اس��ت .از س��وي

ديگر ،ذک��ر مناقب اين س��يّده گرامي
جهت تبيين برخ��ي از حقايق در باب

س��يره ايش��ان ،گامي در جهت آشنايي

پژوهش��گران ب��ا اهل بي��ت :و نيز
کمک به ايضاح نکات ناگفتهاي است

پاييز و زمستان 1395

دقيق اين مرقد را نيز مش��خص نمايد.

انساب است.
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حکيم��ه خاتون 3بپ��ردازد و ضمن

دغدغهه��اي پژوهش��گران حوزه علم
وقف ميراث جاويدان

اصالت مرقد مطهر

جغرافياي بقاع متبرکه آنها از مهمترين

شماره

 .2بررسي س�ير تاريخي زندگي
بي ب�ي حکيم�ه خات�ون 3و اثبات

ارج و منزلت��ي که اهل بيت رس��ولاهلل

که به دليل عدم کتابت آنها ،به س��مت
فراموشي ميرفتند .بنابر اين پژوهش،

اين بانوي پرهيزکار ،به همراه کارواني
عظيم از اهل بيت ، :از عراق عرب،

به ايالت ف��ارس قديم کوچ کرده و در 267

منطقهاي کوهستاني واقع در شهرستان

اس��ت .اي��ن امام��زاده پ��ر آوازه و

اين تحقيق ،حاصل بررسي دقيق سيره

شهرس��تانهاي اطراف بلکه در سراسر

گچس��اران دار فان��ي را وداع گفتهاند.
ايش��ان از تول��د تا وف��ات و محصول

اي��ران و حوزههاي شيعهنش��ين خليج

موضوع است.

بوده و هر ساله تعداد زيادي از مشتاقان،

دوازده س��ال مطالعه نگارن��ده در اين

 .3تبيين ويژگي هاي ش�خصيتي
امام�زاده بي بي حکيم�ه خاتون3
به منظور ارائه الگويي مناس�ب به
جامعه اسالمي

نويسنده :بهروز علم آموز7

بيب��ي حکيمه ، 3از بانوان تربيت

ف��ارس از جايگاه وي��ژهاي برخوردار

ارادتمندان و ش��فاخواهان ،مهمان اين
بانوي بهش��تي ميش��وند .اين مقاله با
روش تحليلي و به استناد اسناد تاريخي

با رويکرد ديدگاههاي علماي اسالم و

پژوهشگران ،ويژگيهاي شخصيتي بانو
بيبي حکيمه 3را تبيين و به جايگاه

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

يافته خاندان عصم��ت و طهارت:

زنان از ديدگاه اسالم در صدر اسالم و

تولد يافته و درخشندگي و نورافشاني

اين پژوهش تحليلي -تاريخي ميتوان
گفت ک��ه ز ِن نمونه  -با الهام از بانوان

اس��ت و خ��ود از دامان اي��ن خاندان
خاصي دارد ،مطالعه زندگي اين ستاره

مقايسه آن با امروز اشاره مينمايد .در

درخشان ،عالوه بر تبيين فضاي ديني،

بزرگواري چون حض��رت زهرا 3و

نقش اين الگوه��اي جاودانه و مبارزه

ب��ا برخورداري کام��ل از دانش مفيد و

اجتماع��ي و فرهنگ��ي آن روزگاران،

بيبي حکيمه - 3کس��ي اس��ت که

بيامان آن بانوي بزرگوار را با حاکميت

هدايتگر ،انديش��ه و تع ّقل ،معنويت و

آشکار ميسازد.

و اجتماع��ي و تواناييهاي جس��مي و

طاغوت و ثبات ايشان در مسير حق را
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صاحب جالل نه تنها در گچس��اران و

حضرت بيب��ي حکيمه خاتون3

دخت��ر گرام��ي امام موس��ي کاظم7

اخالق و خداشناس��ي ،ادب خانوادگي
روحي ،بتواند همس��ري شايسته براي

شوهر و مادري خوب و وظيفهشناس

براي فرزندان بوده و با حفظ معقول و

حکيمه خات��ون 3به دليل منش واال،

مس��لمان ،در بيرون از خانه نقش��ي را

مراس��م والدت امام جواد 7حضور

خداپس��ندانه شؤونات و خصايص زن

م��ورد اعتماد امام رض��ا 7بوده و در

که اجتماع بر عهده او گذاشته است به

ويژه داشته و از شخصيتهاي ممتاز و

 .4بازخوان�ي فضاي�ل و مناق�ب
بي بي حکيمه خاتون3

تاريخي است که در تمام شرايط ،با امام

درستي ايفا کند.

الگويي مناسب براي زنان در تمام ادوار

خويش همسو بوده است.

لنگرودي8

 .5فضاي�ل و کرام�ات حض�رت
امامزاده بي بي حکيمه3

ب��ن جعف��ر 7و از ن��وادگان خاندان

بيشک يکي از خدماتي که ميتوان

وقف ميراث جاويدان

بزرگان دين نمود ،زدودن غبار غربت از

شماره

نويسندگان :فاطمه معتمد
و فرشته معتمد لنگرودي9

بيبي حکيمه ، 3دختر امام موسي

عصم��ت و طهارت :اس��ت که در

و هم��واره در مراحل مختلف زندگاني
خويش ياور امام زمانش و بهخصوص

برادر بزرگوارش��ان امام رضا 7بوده
اس��ت .هدف از اين نوشتار ،بازخواني

چهره و وجود با برکت ايشان و معرفي
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اصول بزرگواري و دينداري را آموخته

به خاندان پاک و مطهر اهل بيت :و

آن بزرگ��واران به مردم اس��ت .از بين
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مدينه زاده شد و از دامان نبوت ،مباني و

نويسنده :محمود فتح آبادي10

ش��خصيت و بيان فضاي��ل و کرامات
امامزادگان مقدس ،بانوي بزرگواري در

دل کوههاي بهبهان و گچساران آرميده

فضاي��ل و مناقب بيبي حکيمه 3در

است که بقعه مبارکش ،مأمن بيپناهان

پژوهش با بهرهگيري از منابع کتابخانهاي

و حاجتمندان اس��ت .آري ،او کسي

مناب��ع حديث��ي و تاريخي اس��ت .اين

و به ش��يوه تحليلي به بررسي فضايل
حکيمه خاتون 3پرداخته است .نتيجه

حاصل از اين جستار آن است که بيبي

و زيارتش تس��ليبخش دل دردمندان

نيس��ت جز حضرت بيبي حکيمه3

لذا اين مقاله جستاري پيرامون معرفي
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فضايل بانوي عاليقدر اس�لام ،دخت

گرامي ام��ام هفتم 7و خواهر مکرمه
امام رضا 7اس��ت ،همان خاتوني که

لق��ب کوک��ب زردکوه زاگ��رس را به
خود اختصاص داده اس��ت .تربت پاک

و مطه��ر بيبي حکيم��ه 3در جبال

طريق بهبهان يعني همان تنگ ميش��ان

در  100کيلومتري جنوب ش��رقي شهر
دو گنبدان (گچساران) قرار دارد که بنا

به گفته عالمه مجلسي= « :قلت :و في
طريق بهبهان مزار ،ينس��ب الببها ،يزوه

المترددون من الش��يعه؛ در جبال طريق
بهبهان مزاري است منسوب به حکيمه

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

دختر موسي کاظم 7از شيعيان وقتي

آنجا مي رسند ،او را زيارت مي کنند11».

آنچه در اين مقاله آمده است معرفي

اجمال��ي حضرت بيب��ي حکيمه3

ش��امل پدر بزرگوار ايشان ،مادر عالي

مق��ام وي ،ماجراي والدت و وفات آن
حضرت ،ذکر دليل مهاجرت اين بانوي

مکرمه به ايران ،طرح يک شبهه و پاسخ
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بدان ،بيان برخي از فضايل و کرامات،

مزاره��اي منس��وب به بيب��ي حکيمه
خاتون 3و  ...است.

 . 6ويژگي ه�اي حض�رت بي ب�ي
حکيم�ه 3ب�ه عن�وان زن نمون�ه

اسلامي و تأثير تربيت�ي اين بانوي
بزرگوار بر زنان جنوب کشور

نويس��ندگان :امير براتي زاده 12و نقي

کاظمي13

بر اس��اس رواي��ات ،حضرت بيبي

حکيم��ه 3همان فاطمه صغري ،يکي
از خواهران ام��ام رضا 7و دختر امام
موسي کاظم 7اس��ت .ايشان يکي از
بانوان بزرگ عالم اس�لام و تشيع است

که در يکي از برهههاي حساس تاريخ

يعني دوره خالفت عباس��يان در هنگام
س��فر براي مالقات برادر بزرگوارشان
امام رضا 7از مدينه راهي شهر طوس
(مشهد امروزي) شده ،در ميان کوههاي

بهبهان گرفتار دشمنان قسم خورده اهل

بي��ت :ميگردند و ب��ه طرز معجزه
آسايي در درون غاري در دل کوه مخفي

ميش��وند که اکنون اين محل ،زيارتگاه
ش��يعيان اهل بيت :ش��ده است .با

توجه به اين موضوع و تأثير اين بانوي
بزرگوار در تربيت و منش زنان مسلمان

بهويژه زنان بخش جنوب کش��ور ،اين

تحقيق با روش مطالع��ات کتابخانهاي

ک��وچ اجباري امام رض��ا ، 7به همراه

پژوهش ،مقيّد بودن زنان جنوب کشور

ب��ه ايران هجرت ک��رد .مهاجرت وجود

انجام ش��ده اس��ت .از جمله نتايج اين

برادر خود احمد بن موسي 7از مدينه

و دلدادگي آنها به خاندان اهل بيت:

مقدس بيبي حکيمه 3به ايران ،حاوي

دوس��تداري اه��ل بيت :اس��ت که

تاريخ��ي ژرفي ب��ه ما ميده��د .در اين

اي��ن بزرگ��واران را نق��ل ميکنند .اين

بررسي دوران حضرت بيبي حکيمه3

و ن��وازش و الاليي فرزندان خود براي

فضايل ،رزمها ،قصهها و داس��تانهاي

پاکدامن��ي زنان و تن ّفر از دش��منان اهل

بيت :نيز تأثير بسزايي داشته است.

نويسندگان :اسماعيل بهشت و محمد

يک��ي از مباحث مهم تاريخي مطرح

پيرامون امامزادگان و س��ادات و ذراري

آل رسول ، 9بررس��ي علل و عوامل

مهاجرت و حضور آنان در سرزمينهايي
غير از موطن اصليشان بهويژه مناطق،
شهرها و روستاهاي ايران است.

حضرت بيب��ي حکيمه 3از جمله

بانواني بود ک��ه در زمان مأمون ،به دنبال

مهاجرت اين بانوي عظيم الشأن بپردازد.

فصل دوم :آستان مقدسه حضرت

بي بي حکيمه3

اين فصل مش��تمل بر پان��زده مقاله

برگزيده اس��ت ک��ه در ادام��ه معرفي
ميگردند:

 . 8تحليل�ي بر چگونگي توس�عه

گردشگري زيارتي امامزاده بي بي
حکيمه3
نويس��ندگان :جعفر

کريمي،14

پاييز و زمستان 1395

بهشت

به توضيح و تبيين علل سياسي -اجتماعي
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اجتماع�ي مهاجرت حض�رت بي بي
حکيمه3

و مهاج��رت اين بانوي بزرگوار به ايران،

شماره

 .7بررس�ي عل�ل سياس�ي و

نوش��تار ،قصد نويسنده بر آن است که با

وقف ميراث جاويدان

بانوي بزرگوار در ش��خصيت و منش و

مسائل مهمي است که توجه به آنها ديد

مهدي

جمالي نژاد ،15حمزه کاوسي 16و سعيده
قاضي17

در جه��ان ،زي��ارت و گردش��گري
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مذهبي ،ريش��ه در باوره��ا و اعتقادات

و فرصته��اي موج��ود و روند نبود

اس��اس روش تحليل��ي -توصيف��ي و

جذب گردشگران زيارتي با امتياز وزني

دين��ي و مذهب��ي دارد .اين پژوهش بر
بهرهگي��ري از منابع موج��ود در زمينه

 %52در جايگاه نخس��ت تهديدها قرار

گردش��گري زيارتي امام��زاده و نقش

دارد .در پايان ،نويسندگان نتيجهگيري

کش��ور و نيز بررس��ي هم��ه جانبهاي

اين زمينه ميتوان بهکار گرفت عبارتند

آن در توس��عه گردش��گري زيارتي در

نمودهاند که مهمترين راهبردهايي که در

ب��ا اس��تفاده از روش تحلي��ل SWOT

از :ارائه خدمات زيربنايي و تسهيالت

تعيين راهبردهاي اساسي جهت توسعه

بهينه از پتانسيل معنوي و نيروي انساني

ص��ورت گرفته اس��ت که ه��دف آن

رفاهي -بهداش��تي در امامزاده ،استفاده

گردش��گري زيارتي امام��زداده بيبي

کش��ور و تالش جهت تقويت روحيه

حاصل از تجزيه و تحليل پتانس��يلها

راهکارهاي ديگري نيز وجود دارد که

حکميه 3در کشور بوده است .نتايج

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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تجهي��زات و امکانات مناس��ب جهت

و محدوديته��ا بيانگ��ر آن ب��وده که
بهرهمندي از زيرساختها و زمينههاي
مناس��ب مذهبي و فرهنگ��ي و وجود

ديني و مذهبي مردم .البته در اين ميان،

در جاي خود مورد بحث قرار گرفتهاند.
 .9نق�ش امام�زاده بي ب�ي
حکيمه 3در توسعه پايدار صنعت

فضاي معنوي و سرمايه انساني کشور

توريسم

نخست نقاط ق ّوت قرار دارد ،نامناسب

سيد علي فتح مير محمدي19

با کس��ب امتياز وزني  %64در جايگاه

بودن تجهيزات اقامتي و رفاهي با امتياز

نويس��ندگان :علي کامراني مقدم 18و

عوام��ل مؤث��ر در رون��ق صنع��ت

وزني  %48جايگاه نخست ضعفها را

گردشگري (صنعت بيدود) را ميتوان

زيارت در بين مردم با امتياز وزني %56

توريسم (گردشگري طبيعي) و معنوي

به خود اختصاص داده ،افزايش انگيزه

باالترين امتياز وزني را داش��ته اس��ت

در س��ه حوزه گردشگري تاريخي ،اکو

و مذهبي مورد بررس��ي قرار داد .قرار

گرفتن اس��تان کهگيلوي��ه و بويراحمد

زيارت و تأثير آن بر گس��ترش صنعت

گچس��اران در مس��ير حرک��ت ام��ام

ميليونها زائر عازم مش��هد ،قم و ساير

کنون��ي و بهخص��وص شهرس��تان
رضا 7از مدينه به س��مت خراسان و

بهويژه صعبالعبور و کوهستاني بودن
مناط��ق اين ناحيه از اي��ران که ملجأ و

پناهگاه امام��زادگان تحت تعقيب بوده

س��اکنان اين مناطق با توجه به ش��يعه

مذه��ب بودن و اعتق��ادات و باورهاي
عيمق آنان به امام��زادگان مذکور و به

خاطر وجود تربتهاي اين امامزادگان
در فصول مختلف سال ميباشند .تربت

ب��ر حي��ات اقتص��ادي و فرهنگي اين

ش��هرها دارد .ايجاد تأسيسات و فراهم
نمودن امکانات رفاهي و اقامتي شهري

مانن��د هت��ل ،مس��افرخانه ،غذاخوري

صنعت گردشگري و جذب توريست

و اح��داث مجتمعه��اي گردش��گري
در کن��ار اين امامزادهه��ا را ميتوان در

زمره راهکارهاي مناسب جهت توسعه
در اين شهرس��تان و به تبع آن توسعه

پايدار اقتصادي شهرس��تان به ش��مار

س��ال ،ميزبان گردش��گراني از مناطق

با موضوعات گردشگري و امامزدادگان

خواهر امام رضا 7در فصول مختلف

جنوب و جنوب غربي کش��ور بهويژه

م��ردم اس��تانهاي ف��ارس ،بوش��هر،
خوزس��تان و کهگيلوي��ه و بويراحمد

مخصوص��ًا س��اکنين شهرس��تانهاي
گچساران و باشت و توابع آنهاست .از

اهداف مورد نظر در اين پژوهش بحث

دارند با بررسي علمي منابع کتابخانهاي

و تحقيق��ات ميداني ،ب��ه ارائه راهکار

پاييز و زمستان 1395

مطهر امامزاده بيبي حکيمه خاتون3

آورد .نويس��ندگان در اين مقاله تالش
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عظيمالشأن ،پذيراي گردشگران بسيار

ميش��وند و اي��ن خود تأثير ش��گرفي

وقف ميراث جاويدان

زيادي در اين ناحيه قرار داش��ته باشد.

ش��هرهاي داراي زيارتگاههاي مذهبي

شماره

است باعث گرديده تا تربت امامزادگان

گردشگري است؛ به طور مثال هر ساله

جه��ت توس��عه گردش��گري مذهبي
در س��طح منطقه بهوي��ژه با توصيف و

تحليل نقش امامزاده بيبي حکيمه3

در توس��عه پايدار صنعت گردشگري
بپردازند.
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 .10بررس�ي نقش حرم امامزاده
حضرت بي بي حکيمه 3بر سيماي

فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي
نويسنده :نصر عزيزي

ح��رم مطهر امام��زادگان :کانون

بيبي حکيمه خاتون 3که فخر استان

کهگيلويه و بويراحمد است ،تالش مفيد
و مؤثري براي بهرهگيري و تأثيرپذيري
از ابعاد وج��ودي فرهنگي ،اجتماعي و

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

توجه مسلمانان و بهخصوص شيعيان

سياسي بر سبک زندگي مردم است که

مرکز توس��عه و نش��ر فرهن��گ ديني

اين ظرفيته��اي بينظير ،بهخصوص

به داليل انتس��اب بالفصل��ش به امام

و مس��تمر ،قطعًا در جهتگيري زندگي

رضا 7داراي چنين نقشي بوده است.

سياسي اثرگذار است .لذا با همين نگاه،

اثبات مينمايد که وجود مطهر قبر امام

جامعهشناختي و کاربردي در حوزههاي

هس��تند که در طول قرنهاي گذش��ته

نگاه کاربردي و نظامس��ازي رويّهها از

بودهان��د .امامزاده بيبي حکيمه 3نيز

در مقول��ه زيارتهاي فوجي و جمعي

موسي کاظم 7و افتخار خواهري امام

م��ردم در ابع��اد فرهنگ��ي و مذهبي و

نگاهي عالمانه ،مدبّرانه و موشکافانه

نويس��نده در اين مقاله ،از منظر الگويي

رضا 7و خواهران عالمهاش و س��اير

زندگ��ي روزمره مردم و روش��ي براي

اله��ي و تطبيق زندگي م��ردم با مرامها،

مطهر بيبي حکيمه 3و محيط پيرامون

امامزادگان ،دليل بيبديل استمرار معارف

بهرهبرداري از هم��ه ظرفيتهاي حرم

منشها و شيوههاي سعادت بخش بوده

آن ارائه نموده است.

اس��ت که «هرچه داريم از برکت وجود

 .11نق�ش ح�رم حض�رت بي بي
حکيم�ه 3در توس�عه صنع�ت

اس��ت .افتخار ما شيعيان به اين عبارت

اه��ل بي��ت :و فرزندان آنهاس��ت»؛
معناي ماهوي اين عبارت ،اثبات س��ايه
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بزرگداش��ت امامزادگان :و از جمله

وج��ودي اهل بيت :بر همه هس��تي

و وجودمان اس��ت .تکري��م و تعظيم و

گردشگري مذهبي

نويس��ندگان :س��يد حمداهلل خواهش
نيک 20و آيت روهينا21

تن��وع در حال رش��د گردش��گري

مذهبي بر پتانس��يلهاي آن براي رشد
آينده اين بخش تأکيد دارد .از آنجايي

که ايده گردشگري مذهبي با استنباط
انگيزشهاي گردشگر ايجاد ميگردد،
اي��ن انگيزشه��ا تنها با وج��ود بقاع

متبرکه مانند امامزادهها ،زيارتگاهها و ...
حاصل ميشوند .هدف از اين نوشتار

بررس��ي نقش حرم حض��رت بيبي
مذهبي و بهبود ش��اخصهاي توسعه
در شهرستان گچس��اران و پيامدهاي

توس��عهاي آن بوده اس��ت .روش اين

گردشگري معنوي ،مذهبي ،اقتصادي،

براي تجزيه و تحلي��ل دادهها از مدل
 ANPو تحلي��ل  SWOTاس��تفاده
شده است .نويس��ندگان اين مقاله در
نهايت ،راهکارهايي براي توسعه حرم

حضرت بيبي حکيمه 3و پيامدهاي
مثبت اقتص��ادي ،اجتماعي و کالبدي

که با افزايش گردشگران مذهبي عايد
منطقه ميگردد ارائه دادهاند.

امروزه صنعت گردشگري به عنوان

صنعتي پويا ،بخش مهمي از فعاليتهاي
اقتصادي و توليدي کشورها را به خود

اختصاص داده است .يکي از شاخههاي

صنعت گردشگري ،گردشگري مذهبي
اس��ت که در زم��ره قديميترين و پُر
رونقترين گردش��گريهاي گذش��ته
و ح��ال سراس��ر جهان ق��رار دارد که
دشواريهاي اقليمي يا ِ
بدي آب و هوا

ني��ز مانع آن نميش��ود و قدمت آن به

قدمت خود فرهنگ ديني ميرسد.

گردشگري مذهبي يکي از مهمترين

بخشهاي مطالعات��ي در پژوهشهاي

گردشگري است .با توجه به مؤلفههاي
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کالب��دي ،فرهنگي و محيطي اس��ت.

ميترا رفيعي 23و امان اهلل جهان بين24
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شاخصهاي تحقيق شامل مؤلفههاي

نويس��ندگان :ايمان ش��کيب خواه،22

شماره

تحقي��ق توصيف��ي -تحليلي اس��ت.

گردشگري و اقتصادي

وقف ميراث جاويدان

حکيمه 3در توس��عه گردش��گري

 .12بررس�ي نق�ش ح�رم بي بي
حکيم�ه 3در توس�عه صنع�ت

مورد بررس��ي؛ اين تحقيق ،کاربردي و
روش بررس��ي آن توصيف��ي -تحليلي

است .جامعه آماري ،گردشگران داخلي
و خارج��ي زيارت کنن��ده حرم مطهر

امام��زاده بيبي حکيمه 3شهرس��تان

275

گچساران هستند .براي تجزيه و تحليل

باعث توس��عه گردش��گري زيارتي در

مانن��د ضري��ب رگرس��يون ،تحلي��ل

بويراحمد گردد.

اطالعات ،از روشهاي آمار استنباطي
واريانس و براي ارائه راهکارها از مدل

 .13نق�ش امام�زادگان در

استفاده شده اس��ت .نتايج تحليلهاي

بررس�ي چگونگ�ي تجل�ي اس�ماء

برنامهري��زي اس��تراتژيک ()SWOT

گس�ترش هنره�اي اسلامي ب�ا

آماري نش��ان ميدهد متغيرهاي وجود

مق�دس در تزيين�ات معم�اري
امام�زاده بي ب�ي حکيم�ه 3در

اماکن زيارتي و بن��اي خاص حرم در
دل کوه ،برگزاري مراسمهاي مذهبي و

بُعد اقتصادي گردشگري زيارتي ،داراي
بيشترين تأثيرات در توسعه گردشگري

زيارتي در حرم مطهر بيبي حکيمه3

بوده است .همچنين نتايج تحليل مسير،

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

نقش اثرات گردشگري حرم مطهر را در
توسعه گسترده فعاليتهاي اقتصادي و
توسعه فيزيکي گسترده در کاربريهاي
تجاري و مذهبي اطراف حرم ،مشخص

ميس��ازد .درنتيج��ه راهبردهايي چون
تجهيز کردن مس��ير حرم مطهر ،ايجاد

فضاهاي فرهنگي مناسب از جمله ايجاد

اقامتگاه براي زائران داخلي و خارجي،

278

ش��هر گچساران و اس��تان کهگيلويه و

اجرايي کردن طرحهاي��ي مانند ايجاد
مس��يرهاي س��هلالوصول و ...در کنار

راهبردهاي اجرايي ارائه شده ،ميتواند

شهرستان گچساران

نويس��ندگان :زهرا صم��دي فرد 25و

علي کامراني26

شهرستان گچساران از جمله مناطقي

اس��ت که به دليل قرار گرفتن در مسير
حرکت امام رضا 7و ساير امامزادگان

که از مدينه به سمت خراسان در حرکت
بودند ،قرار داشت و موقعيت جغرافيايي

آن همواره پناهگاه و ملجأ نوادگان ائمه

شيعه که تحت تعقيب قرار ميگرفتند،
بوده است و به همين علت آرامگاههاي
نس��بتًا زيادي از امامزادگان شيعه را در

خود جاي داده اس��ت .نوع معماري و
هنرهاي خطاطي و نقاش��ي بهکار رفته

در آن مزارها ،داراي بخشهايي متعلق

ب��ه ادوار مختلف اس�لامي اس��ت .از

مهمترين ادوار ساخت ،تزيين و مرمت

هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي

اي��ن مجموعهها ،دوره صفوي اس��ت.

نق��ش بيب��ي حکيمه خات��ون 3بر

تش��يع در امور سياسي ،فرهنگ هنري

شهرستان گچساران است .اين تحقيق

در اين دوره ،به علت حاکميت مکتب
اي��ران زمي��ن ،وارد دوره جدي��دي از

شکوه و عظمت گرديده و اين دوره و
سبک هنري آن را که به سبک اصفهاني

مش��هور اس��ت ،از جايگاه ويژهاي در
روش تحقيق در اين نوشته به صورت

ب��ه روش پيمايش��ي و ب��ه ص��ورت
توصيفي و تحليلي انجام گرفته اس��ت.

جه��ت تعيي��ن حجم نمون��ه به روش
آماري 400 ،نفر از زائران بيبي حکيمه

خاتون 3انتخاب ش��دهاند .اطالعات
در قالب پرسش��نامه جمعآوري ش��ده

ش��ده است .اين پژوهش بر آن است تا

معادالت س��اختاري و تحليل مس��ير،

از مناب��ع کتابخانهاي و اس��نادي انجام

 SPSSو  AMOSو  EQSو م��دل

معماري امام��زاده بيبي حکيمه 3به
عنوان نماد تجسمي بپردازد.

 .14بررس�ي تأثير نقش حضرت
بي بي حکيمه خاتون 3بر س�يماي

فرهنگ�ي ،مذهب�ي و اجتماع�ي

شهرستان گچساران

نويس��ندگان :توران موسويان زاده،27

نجف اصغر نژاد 28و کورش داوري29

تحليل ق��رار گرفتهاند .يافتهها نش��ان

ميده��د :بين نق��ش بيبي حکيمه3

و سيماي فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي
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مقدس��ه بهکار رفته در نقوش تزييناتي

توصيف��ي و تحليل��ي م��ورد تجزيه و

بيان نمودهايي از مفاهيم بصري اسماء

رگرس��يون خط��ي در قال��ب جداول
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ضمن معرفي معماري اماکن مذهبي ،به

ضريب همبستگي و آزمونهاي آماري

شماره

توصيفي -تحليلي اس��ت که با استفاده

و دادهه��ا به کمک نرمافزارهاي آماري

وقف ميراث جاويدان

تاريخ هنر ايران برخوردار نموده است.

س��يماي فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد به
طوري که س��طح معن��اداري و ضريب
همبستگي بين نقش بيبي حکيمه 3و

آگاهي فرهنگي به ترتيب ( P=0/001و

 ،)r=0/71نگرش فرهنگي (279 P=0/001

و  ،)r=0/65عملک��رد فرهنگ��ي

اجتماعي %2/26 ،از تغييرات مشارکت

( P=0/001و  )r=0/63نگرش مذهبي

اجتماع��ي مرب��وط ب��ه نق��ش بيبي

( P=0/001و  ،)r=0/72آگاهي مذهبي

( P=0/001و  ،)r=0/47عملک��رد
مذهبي ( P=0/001و  ،)r=0/53اعتماد
اجتماع��ي ( P=0/001و ،)r=0/41
مش��ارکت اجتماع��ي ( P=0/001و

 )r=0/51و روابط اجتماعي (P=0/001

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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اجتماع��ي و  %6/27از تغييرات روابط

حکيمه 3است.

 .15بررس�ي معماري و هنرهاي

اسلامي در امامزادگان مخصوصًا
امامزاده بي بي حکيمه3
نويسنده :زهرا صمدي

فرد30

و  )r=0/53اس��ت ،بنابراين با افزايش

با بررس��ي بناهاي دوره اس�لامي در

اي��ن ابعاد س��يماي فرهنگي ،مذهبي و

مربوط به امام��زادگان :را اثبات کرد

طب��ق نتايج حاصل از رگرس��يون با

پراکندهان��د؛ ب��ه طوري که بر اس��اس

بيبي حکيمه 3با مؤلفههاي فرهنگي،

هزار امامزاده وجود دارد .با توجه به اينکه

مثبت و معن��اداري دارد ( .)P > 5/0به

اين هم��ه امامزاده امري مس��لم و قابل

فرهنگ��ي %2/42 ،از تغيي��رات نگرش

در ميان بناهاي تاريخي ايران ،مقام دوم

فرهنگ��ي %1/39 ،از تغيي��رات آگاهي

دانش��مندان ،پس از مسجد بيش از هر

مذهب��ي %9/11 ،از تغيي��رات عملکرد

پژوهشي س��اده در معماري و تزيينات

نق��ش بيبي حکيمه ، 3ه��ر يک از

اي��ران ،ميتوان حضور بيش��مار مقابر

اجتماعي نيز افزايش مييابد.

که در جاي جاي نق��اط اين مرز و بوم

روش مرحلهاي مالحظه ميشود نقش

آمارهاي موجود ،در ايران بيش از چهار

مذهبي و اجتماع��ي و ابعاد آنها رابطه

کانون اصلي تش��يع ،ايران است ،وجود

طوري ک��ه  %8/49از تغييرات آگاهي

درک اس��ت .پس از مساجد ،امامزادهها

فرهنگ��ي %2/51 ،از تغييرات عملکرد

را دارا هستند و حتي به عقيده برخي از

مذهب��ي %2/22 ،از تغيي��رات نگرش

بناي ديگري مورد توجه عام بوده است.

مذهب��ي %17 ،از تغيي��رات اعتم��اد

مقابر امام��زادگان اثبات مينمايد که در

هر دوره از ادوار حکومتي ايران اسالمي،

برنامهريزي متناسب با شرايط اجتماعي

تزيينات معماري مربوط به آن دوره ،در

ميرسد.

مهمترين و پرکاربردترين هنرها و اوج
بناي امامزادگان به کار گرفته ميش��ده
اس��ت .اين پژوهش به شيوه توصيفي-

تحليلي بر اس��اس بررسيهاي ميداني،
مطالعه منابع تاريخ��ي و برخي کتب و

معماري امامزاده بيبي حکيمه 3و هنر
کاشيکاري استفاده شده در آن است.

 .16نق�ش ح�رم حض�رت بي بي
حکيم�ه 3در توس�عه صنع�ت
نويسنده :علي محمد آقايي31

که فعاليتهاي گردش��گري در اقتصاد
مناط��ق پذيرنده گردش��گران بر جاي
ميگذارد ،توج��ه فراواني به اين زمينه
از فعاليت معطوف ميگردد .شهرستان
گچس��اران ب��ا وج��ود قابليته��اي

گردش��گري ف��راوان ،همچن��ان براي
گردش��گران ناآشناس��ت ،لذا شناخت

جاذبههاي گردشگري اين شهرستان و

تأسيس��ات الزم ب��راي گردش��گران
ميتواند عالوه بر زائران ،دعوت کننده
قش��رهاي ديگر هم باشد .بارگاه مطهر

اهميت و نق��ش مذهبي -زيارتي خود

حضرت بيب��ي حکيم��ه 3يکي از
جذابترين مکانهاي زيارتي کش��ور

به ش��مار ميآيد .اي��ن جاذبه به جهت
ساختار و کارکرد گردشگري مذهبي-

فرهنگي ش��هر و منطقه گچس��اران را

تحت تأثير کامل قرار داده است.

ه��دف نويس��نده در اي��ن تحقيق،

ش��ناخت و بررسي گردشگري مذهبي

و نقش اماکن متبرکه بهخصوص نقش
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امروزه به دليل اثرات چش��مگيري

فضاه��اي تفرجگاهي هس��تند .ايجاد
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گردشگري مذهبي

مذهبي ،فضاهاي مناسبي براي طراحي

وقف ميراث جاويدان

نويس��نده از نوش��تن اين مقاله ،بررسي

اماک��ن مقدس با داش��تن پتانس��يل

شماره

منابع معاصر صورت گرفته است .هدف

و فرهنگي شهرس��تان ضروري به نظر

امامزاده بيبي حکيمه 3در توس��عه
صنعت گردش��گري کش��ور و منطقه

م��ورد مطالعه اس��ت .روششناس��ي
تحقيق ،توصيفي -تحليلي و بر اساس

منابع کتابخانهاي است.
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 .17توس�عه گردشگري مذهبي

زيارت بقعه حضرت بيبي حکيمه3

با تأکي�د بر زيارتگاه حضرت بي بي
حکيمه3

مردم گچس��اران دارد؟ آنچ��ه در اين

نويس��ندگان :فخرالدي��ن مرتض��وي

به اين س��ؤال است .روش اين تحقيق،

در گچساران ،ويژگي ها و راهکارها؛

فر ،32رقيه ابراهيمي زاد و زينب مرزبان

در فرهن��گ اس�لامي ،س��ياحت به

عنوان س��ير آفاق و در برابر سير انفس

مورد توجه قرار گرفته است؛ اسالم به
انس��ان و نيازهاي او نگاه ويژهاي دارد

و آنچه را ک��ه زندگي را لذتبخش و
آسان ميکند و در جسم ،روح و روان
انسان مؤثر است ،به رسميت ميشناسد.

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

مسأله گردشگري مذهبي اکنون به يکي
از بحثهاي مهم در کشورهاي اسالمي
تبديل شده است؛ چرا که داراي برکات
ديني و مادي فراواني است .با توجه به

قرار گرفت��ن امامزاده بيبي حکيمه3

در شهرس��تان گچس��اران و منزلت و
جايگاه ش��خصيتي خاص ايش��ان نزد
مردم منطقه و ش��يعيان مناطق مختلف

ايران ،ميتوان از اين فرصت در جهت
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توسعه شهرستان بهره برد .حال سؤال

اين اس��ت ک��ه گردش��گري مذهبي و

چ��ه تأثيراتي بر ابع��اد مختلف زندگي
مقاله مورد بررس��ي قرار گرفته ،پاسخ
کتابخانهاي و با استفاده از نرمافزارها و

شبکه اينترنت بوده است.

 .18نقش مرقد بي بي حکيمه3

در توس�عه گردش�گري مذهب�ي
استان کهگيلويه و بويراحمد

نويس��ندگان :کورش داوري ،33نجف

اصغر نژاد 34و توران موسويان زاده35

ه��دف نويس��ندگان از انج��ام اين

پژوهش ،بررس��ي نقش حضرت بيبي
حکيم��ه 3در توس��عه گردش��گري

مذهب��ي اس��ت .اين تحقي��ق به روش
پيمايشي و به صورت توصيفي و تحليلي

انجام گرفته اس��ت .جهت تعيين حجم

نمون��ه به روش آم��اري 500 ،نمونه از
زائران امامزاده بيبي حکيمه خاتون3

انتخاب ش��دهاند .پ��س از جمعآوري

اطالع��ات در قال��ب پرسش��نامههاي

اس��تاندارد ،نقش مرقد مطه��ر امامزاده

بيبي حکيمه 3و پرسش��نامه توسعه

گردش��گري مذهبي ،دادهه��ا به کمک

و  )r=0/28است.

 EQSو مدل معادالت ساختاري و تحليل

 %1/10از تغييرات توس��عه گردشگري

نرمافزارهاي آماري  SPSSو  AMOSو

طبق نتايج حاصل از رگرسيون خطي

مسير ،ضريب همبستگي ،و آزمونهاي

مذهب��ي مربوط به امکان��ات فرهنگي،

قالب جداول توصيفي و تحليلي مورد

 %3/31امکانات زيربنايي %1/3 ،رونق

نشان ميدهد :بر اساس محاسبات مدل

جاذبههاي طبيعي %4 ،خدمات رفاهي،

آماري رگرس��يون خطي و چندگانه در

تجزي��ه و تحليل قرار گرفته  اند .يافتهها

 %5مرب��وط به متغي��ر موقعيت مکاني،
اقتصادي %7/24 ،اعتقادات سنتي%6/3 ،

معادالت س��اختاري ،مدل تحليل مسير

 %6/7کرامات و عنايات است .همچنين

چند گان��ه ،بين نقش بيبي حکيمه3

متغيرهاي مورد بررسي به طور مستقيم

وقف ميراث جاويدان

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ به

مذهبي مؤثر بودهاند.

شماره

و آزمونهاي آماري رگرسيون خطي و
و ابعاد آن با توسعه گردشگري مذهبي

و غيرمس��تقيم بر توس��عه گردشگري

( P=0/001و  ،)r=0/32موقعي��ت

و بويراحمد

توسعهي گردشگري مذهبي به ترتيب

گردشگري مذهبي استان کهگيلويه

مکاني ( P=0/001و  ،)r=0/23امکانات

نويسندگان :اهلل نظر محمدي نيک،36

زيربنايي ( P=0/001و  ،)r=0/56رونق
اقتص��ادي ( P=0/001و ،)r=0/18
اعتقادات سنتي ( P=0/001و ،)r=0/50

عصمت محم��دي نيک 37و فاطمه نجات
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همبس��تگي بي��ن امکان��ات فرهنگي و

 .19نق�ش ح�رم حض�رت بي بي
حکيم�ه 3در توس�عه صنع�ت
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طوري که س��طح معن��اداري و ضريب

يافتههاي تحليل مسير نيز نشان ميدهد

بخش38

در دنياي امروز ،گردش��گري که از

جاذبهه��اي طبيع��ي ( P=0/001و

آن به عن��وان «ص��ادرات نامريي» 39و

 ،)r=0/20کرامات و عنايات (P=0/001

از منابع مه��م درآمد و در عين حال از 283

 ،)r=0/19خدمات رفاهي ( P=0/001و

«گذرنامه توس��عه» 40ياد ميکنند ،يکي

عوامل مؤثر در تب��ادالت فرهنگي بين

نمادين و ارزش اصالت ،داراي ارزش

يک فعالي��ت اقتص��ادي جايگزين در

سيصد و پنجاه بقعه متبرکه ،نشانه کمال

کشورهاست .گردش��گري در جايگاه
اقتصاد تک محصول��ي ،ميتواند روند

توسعه را با تنوع بخشي به اقتصاد ملي

تس��ريع نموده و رهيافتي براي توسعه

دينداري و دوس��تداري اي��ن نوادگان

ائم��ه هدي :بهخص��وص فرزندان
و نوادگان امام موس��ي کاظم 7بوده

اقتصادي در سطوح مختلف بينالمللي،

اس��ت .اين پژوه��ش با ه��دف تبيين

مذهب��ي يک��ي از قديميتري��ن و پُ��ر
رونقترين گردش��گريهاي گذشته و

در توس��عه صنعت گردشگري مذهبي
ارائه شده اس��ت .اين تحقيق به روش

موانع آب و هوايي غلبه نموده و ريشه

پژوهش ،ضمن تش��ريح گردش��گري

ملي و محلي باش��د .لذا گردش��گري

حال حاضر در سراسر جهان است که بر

در باوره��ا و اعتقادهاي ديني -مذهبي

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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اقتصادي نيز هس��تند .وج��ود بيش از

دارد .جاذب ههاي مذهبي ،زيارتگاهها و

اماکن مقدس��ه ،هر س��اله تعداد زيادي

از گردش��گران را به سوي خود جلب

ميکنند .يک��ي از مهمترين جاذبههاي
تاريخي اس��تان کهگيلويه و بويراحمد

که ميتوان آن را به گردشگران عرضه

نم��ود ،اماک��ن متبرک��ه از جمله حرم

نقش ح��رم حضرت بيبي حکيمه3

توصيفي س��امان يافته اس��ت .در روند

و گردش��گري مذهبي ،آثار تاريخي و

مذهبي که نشان دهنده فرهنگ و باور
ي��ک ملت بوده ،به عن��وان يک ثروت
ملي محسوب ميشوند .ارزشگذاري

چنين مکانهايي ميتواند نشان دهنده

جاي��گاه مهم آنه��ا در حفظ فرهنگ و
اصالت آن کشور باشد.

 .20ارائ�ه راهکارهاي�ي جه�ت

حض��رت بيبي حکيمه 3اس��ت که

توسعه گردشگري مذهبي آستان
مقدس حضرت بي بي حکيمه3

اجتماع��ي ،ارزش تاريخ��ي ،ارزش

زي��ارت ،ب��ه عن��وان زيرمجموعه

عالوه ب��ر ارزش فرهنگي مانند ارزش
زيبايي شناختي ،ارزش معنوي ،ارزش

نويسنده :فاخته اسحاقي41

فرهنگ دين��ي و يک موضوع اعتقادي

زيارتي آن و ويژگيهاي گردش��گري

ويژاي در ميان مس��لمانان و خصوصًا

گچساران ،راهکارهايي را جهت بهبود

ريش��هدار در فرهنگ شيعه ،از جايگاه

منطق��ه جغرافياي��ي آن يعن��ي ش��هر

شيعيان برخوردار اس��ت و داراي آثار

موقعيت حرم و توس��عه گردش��گري

اس��اس ،زيارت ائمه و امامزادگان:

معنوي و مادي آن ارائه نمايد.

مثبت فردي و اجتماعي اس��ت .بر اين

در ايران هم از سوي زائران ايراني و هم
از سوي زائران ساير کشورها خصوصًا

مذهب��ي آن و درنتيجه ،افزايش مزاياي
 .21توريس�م مذهب�ي و نق�ش

کش��ورهاي عربي حاشيه خليج فارس

بويراحمد (تأثير وجود حرم حضرت
بي بي حکيمه 3بر اقتصاد استان)

از زيارتگاههاي فراوان و بهرهگيري از

س��يد نجم الدي��ن علي��زاده ،43ک��رم اهلل

مورد توج��ه ويژهاي ق��رار دارد .بنابر
اين کش��ور ما به واس��طه برخورداري

است .در اين راستا يکي از امامزادگان

خواه��ر امام رضا 7اس��ت که داراي

کرامات ويژهاي ب��راي زائران خويش
اس��ت و هر س��ال خصوص��ًا در ايام
نوروز زائران بسياري از سراسر کشور

و کشورهاي عربي براي زيارت بارگاه

مشرف ميشوند .اين مقاله قصد
ايشان ّ
دارد تا با اس��تفاده از بررسي نقش حرم

مطهر حضرت بيبي حکيمه 3و بُعد

براي تفريح ،بازديد از نقاط ديني طبيعي

و تاريخ��ي و يا زيارت اماکن مذهبي و

از همه مهمتر ،تماشاي خلقت الهي در
اقصي نق��اط گيتي ،همواره مورد توجه
جوامع بش��ري در ط��ول تاريخ بوده و
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کش��ور ،امامزاده بيب��ي حکيمه، 3

مقوله س��ير و س��فر و يافتن مجالي
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به مديريت مناسب گردشگري مذهبي

محمدپور 44و سيد محمد ظاهر سياوش45

شماره

مزاياي معنوي و مادي آن ،نيازمند توجه

نويس��ندگان :س��يد مجيد بايگاني،42

وقف ميراث جاويدان

آن در اقتص�اد اس�تان کهگيلويه و

هست .قرآن کريم در آيات بسياري بر

سير و سفر و گردشگري تأکيد داشته و

به انسان توصيه ميکند که به مسافرت

مد نظر
بپ��ردازد؛ البته نوع گردش��گري ّ

آيات قرآن در راس��تاي پرورش روح و 285

جسم اس��ت .از زمينههايي که در ميان

اقتصاد و توسعه استان پرداخته شود.

زيادي را تش��ويق به مس��افرت ميکند

 .22نق�ش ح�رم بي ب�ي حکيم�ه
خات�ون 3ب�ر س�يماي فرهنگ�ي،

مس��لمانان مخصوصًا ش��يعيان ،گروه

زي��ارت اماکن متبرک��ه و بقاع مقدس

امامزادگان منسوب به امامان شيعه است.

اس�تان کهگيلوي�ه و بويراحم�د و

فعاليتهاي مربوط به توريس��م مذهبي

نويس��ندگان :امير س��تاري 46و دکتر

به گونهاي که زي��ارت بخش مهمي از
را در ب��ر ميگيرد .حرم مطهر حضرت

بيبي حکيمه ، 3خواهر امام رضا7

در شهرستان گچس��اران واقع شده که

هر س��اله تعداد زيادي زائر (توريست
مذهبي) از داخل و خارج کش��ور براي

مش��رف
زيارت ب��ه اين مکان مقدس
ّ

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

ميشوند .نويس��ندگان در اين مقاله به

الگومندي آن براي اماکن مذهبي
قاسم زرعي47

اين پژوهش تالش دارد با بهکارگيري

نظرياتي ک��ه ورود به عرصه فرهنگي،
اجتماعي و سياسي زنان ايران را اساسًا

زاده و منطبق بر بنيادهاي دين اس�لام

ميداند ،به يک پرس��ش اصلي و چند
پرسش فرعي در مورد نقش حرم بيبي

اين نکت��ه ميپردازند که حرم حضرت

حکيمه خاتون 3بر سيماي فرهنگي،

در اقتصاد و توس��عه استان و باألخص

کهگيلويه و بويراحمد و الگومندي آن

بيبي حکيمه 3ميتواند نقش مهمي

شهرستان گچساران داش��ته باشد .اين

تحقيق به صورت پژوهش کيفي انجام

شده و از روش توصيفي ،تحليل محتوا
و مطالعات کتابخانهاي اس��تفاده ش��ده
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مذهب�ي ،اجتماع�ي و گردش�گري

است و در آن سعي شده به نقش وجود

حض��رت بيبي حکيمه 3در اس��تان

کهگيلوي��ه و بويراحم��د و تأثير آن بر

مذهبي ،اجتماعي و گردش��گري استان

براي اماکن مذهبي پاسخ دهد.

دين اسالم ،هويت جديدي را براي

س��رزمين و زنان ايران ب��ه وجود آورد

که محوريت آن بر پايه قوانين اسالمي
درباره زنان و سيره عملي اهل بيت:

بود .توج��ه به نوع تفکر زن��ان بعد از

ورود اس�لام به اي��ران و بهويژه بيبي

حکيمه خات��ون 3و با تأکيد بر حرم

 -حتي در حوزه خليج فارس -را دارد.

کهگيلويه و بويراحمد اين پرس��ش را

دين اس�لام بهترين الگ��وي تجربي و

ايش��ان در محدوده جغرافيايي اس��تان
ايجاد ميکند ک��ه حرم حضرت بيبي
حکيم��ه خات��ون 3چه تأثي��ري بر
س��يماي فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و
گردشگري استان داشته است؟

اين مقال��ه نتيجهگي��ري ميکند که

بومي شده را براي ورود زنان به عرصه

اجتماعي و فرهنگي و سياس��ي فراهم

کرد و پاس��خي درخور ب��راي خيزش
هويتي زنان به بار آورد .از اين رو ،حرم

قرار ميگيرد .در اين بررس��ي از روش

حوزههاي فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي

جامعهشناس��ي ،تاريخ و حتي جغرافيا
تحقيق تاريخي و اسنادي براي تبيين و

توضيح استفاده شده است.

الگ��وي زنان اس�لامي براي رس��يدن
آرمانهاي خود ،در س��ايه حکومت و
قانون منتج از دين اسالم باشد و برکات

و کرامات ايش��ان ميتواند نقطه عطفي
بر ارتقاي س��بک زندگي زنان ايراني و
تحکيم خان��واده قرار گيرد .و از طرف

ديگر در حوزه گردشگري مذهبي اين
مکان مقدس توان تبديل شدن به يکي

از قطبهاي گردشگري جنوب کشور

بقاع متبرکه و زيارت

اين فصل مش��تمل بر هش��ت مقاله

برگزيده اس��ت ک��ه در ادام��ه معرفي
ميگردند:

 .23بررس�ي فرهن�گ زيارت و
توس�ل به حضرت بي بي حکيمه3
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ب��ه اه��داف و دس��تيابي ب��ه آزادي و

فصل سوم :قطب فرهنگي شدن
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بيب��ي حکيم��ه خات��ون 3ميتواند

و گردشگري باشد.

شماره

از نتايج اين پژوهش اين اس��ت که

منش��أ خيرات زيادي براي اس��تان در

وقف ميراث جاويدان

موضوع اين بررسي در حوزه دين،

مطهر بيبي حکيمه خاتون 3ميتواند

در تعمي�ق باورهاي اعتقادي مردم

در ابعاد ملي و بين المللي

نويسنده :سيد حسين موسي پور48

روح زي��ارت و توس��ل ،ارتب��اط و

اتصال زائر با مزور است و تأثير معنوي
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و اِش��راف ارواح ب��زرگ انبي��ا ،ائمه و
امامزادگان��ي از قبيل حض��رت بيبي

حکيمه 3به عنوان الگوهايي که انسان
را در مس��ير تکامل هدايت مينمايند،

قابل انکار نيس��ت .از ط��رف ديگر با
نماي��ان ش��دن تأثير ش��گرف فرهنگ

زي��ارت و توس��ل در بهب��ود وضعيت
روحي ،رواني و مناسبتهاي اجتماعي

جدي به اين
افراد جامعه ،رويک��ردي ّ
فرهن��گ ،به عنوان يک��ي از مهمترين

عناصر فرهنگساز ،الزم و ضروري به

نظر ميرس��د .در اين پژوهش ،ارزش
ذات��ي و تأثير عملي و فراگير زيارت و
معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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توس��ل و همچنين ،فرهنگ زيارت و

فالحتي 50و عليرضا کرمي پور51

از ديرباز ائمه اطهار :و امامزادگان

ب��ه عنوان الگوه��اي واال در نقشيابي
هويتي س��بب تعميق باورهاي ديني و

فرهنگ��ي بودهاند ،زيرا داش��تن ارتباط
با انس��انهاي بزرگ و اس��وه ،يکي از

بهترين راهه��ا و ش��يوههاي تربيتي و
تعميق دهنده باورهاي ديني -فرهنگي
به شمار ميرود .در جريان اين ارتباط،

روح و ج��ان آدمي صيقل مييابد و از

کدورتها و ناپاکيها خالص ميگردد.
اين تأثيرپذي��ري ،در پرتو الگوبرداري
از رفتار ،منشُ ،خلق و خوَ ،ح َس��نات

و تماي�لات انس��انهاي بزرگي چون

توس��ل به حضرت بيب��ي حکيمه3

حضرت بيبي حکيمه 3است .بنابر

نيروي انس��اني آگاه ،مس��ئول و ارزش

هستند که انسانها ميتوانند از ارتباط

و تأثير آن در س��اختن جامعه متعالي و

مح��ور ،در ابع��اد ف��ردي ،اجتماعي و

بينالمللي بررسي و تبيين شده است.

 .24بررس�ي نق�ش و جاي�گاه
زيارت حضرت بي بي حکيمه 3در

تعم�ق باوره�ا و ارزش هاي ديني-

فرهنگي

نويسندگان :احسان شيخون ،49اصغر

اين انبيا و اولياي الهي ،بهترين الگوهايي
با آنان ،در مس��ير رش��د و تکامل خود
بهره برند .اين ارتباط ،در قالب زيارت

از آنها مطرح ش��ده است .از اين رو در

اين پژوهش نويس��ندگان با اين فرضيه

که زي��ارت حضرت بيبي حکيمه3

ميتواند به شناخت بيشتر آن بزرگوار
و الگوب��رداري از خصلته��اي الهي

ايش��ان بينجام��د و از طريق اش��راف

حضرت بيبي حکيمه 3از بانوان

باشد و س��بب تعميق ارزشهاي ديني

عالمهاي است که آستانه مبارکش بيش

معنوي ،بر روح و جان آدمي تأثيرگذار

و فرهنگي اس�لام شود؛ به دنبال پاسخ
و تبيين اين پرس��ش هستند که زيارت

حضرت بيبي حکيمه 3چه تأثيري
در تعمي��ق باورها و ارزشهاي ديني-

فرهنگي اسالم خواهد داشت؟ بيترديد
زيارت حضرت بيبي حکيمه ، 3در
مناسبات سياسي ،اجتماعي و اقتصادي

و در توسعه و تعميق ارزشهاي ديني،

نظر نخبگان سياس��ي ،علمي و مذهبي

در توسعه و تعميق فرهنگ زيارت ،به
شمار ميآيد.

 .25معرف�ي کرام�ات حض�رت
بي بي حکيمه 3در راستاي تحکيم

مردم کهگيلوي��ه و بويراحمد به وجود

متبرک شده و از آن آفتاب
مطهر ايشان ّ
ف��روزان نور گرفتهاند و تأثير بس��زايي

در باوره��اي دين��ي و اعتق��ادي مردم

داشته اس��ت .پدر ايشان حضرت امام
موس��ي کاظم 7و مادر وي به قولي

« ام احم��د» از زن��ان زاه��د و نجيب
عصر خويش ب��ود .به دلي��ل کرامات

عظيمي که حضرت بيبي حکيمه3

داشته و دارند ،هر س��ال تعداد زيادي
از مشتاقان و ارادتمندان و شفاخواهان

از گوش��ه و کنار ايران ،عراق ،کويت،
امارات ،قطر ،لبنان ،عربستان و سوريه

پاييز و زمستان 1395

و شفافسازي اين مفاهيم ،گام بزرگي

ش��مال و ش��رق جبال زاگرس بهويژه
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بديهي اس��ت که درک مشترک و اتفاق

مناط��ق کرانههاي خليج فارس و دامنه

شماره

نقش حيات��ي و تأثير ش��گرفي دارد و

از يکهزار و دويست سال است مردم

وقف ميراث جاويدان

در اين بين ،مقوله برنامهريزي فرهنگي

بزرگ ش��يعه ،صالح��ه ،عابده و زاهده

را به س��وي خود ميطلبند و رهجويان
حقيق��ت و معش��وقان فرزن��دان ائمه

باوره�اي اعتق�ادي محبي�ن اه�ل
بيت:

اطهار :به زيارتش��ان ميش��تابند

دالکي53

ايشان کسب فيض ميکنند .نويسندگان 289

نويس��ندگان :عظيمه زاي��ي 52و تورج

و از منب��ع نوراني و درخش��ش مرقد

در اي��ن مقاله با اس��تفاده از پايگاههاي
اينترنت��ي و کتابهاي معتبر موجود به
معرفي بسياري از کرامات عظيم ايشان

پرداختهاند.

 .26راهکاره�اي عمل�ي تبدي�ل
ح�رم حضرت بي ب�ي حکيمه 3به

قطب فرهنگي

نويس��ندگان :فرش��ته محمدپ��ور و
اسماعيل بهشت

بق��اع متبرک��ه ،يک��ي از اصليترين

پايگاههاي فرهنگي در بين مس��لمانان،
خصوصًا ش��يعيان اس��ت .در اين ميان،

آستانه مقدس حضرت بيبي حکيمه3
معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

فضاي بسيار مناسبي براي انتقال فرهنگ

ناب اسالمي -شيعي در بين مردم دارد.

اما براي تبديل شدن اين آستانه به مرکز
مراجعات ديني ،نيازمند زيرس��اختها

و برنامههايي اس��ت .نويس��ندگان اين
نوش��تار ،برآنند تا ب��ه واکاوي و تبيين

مهمترين راهکارهاي عملي جهت قرار

گرفتن اين مکان مقدس در کانون توجه
290

مس��لمين و تبديل اين مرک��ز ديني به

قطب فرهنگي بپردازند.

 .27بقع�ه حض�رت بي ب�ي
حکيم�ه 3و راهکاره�اي عمل�ي

تبديل شدن به قطب فرهنگي
نويسنده :محمد اسماعيل زاده

توس��عه ،يک��ي از مهمتري��ن

خواس��تههاي جوام��ع م��درن اس��ت

ک��ه صورته��اي مختلف��ي از اوضاع
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي

را ترس��يم و تبيين مينمايد .از س��وي

ديگر ما با مجموعه دستاوردهاي مادي
و معنوي بش��ر در ط��ول تاريخ مواجه

هستيم که آن را فرهنگ مينامند .وقتي

که اين دو واژه توسعه و فرهنگ با هم
امتزاج پيدا ميکنند واژه جديدي به نام

توسعه فرهنگي ايجاد ميگردد .توسعه

فرهنگي محور و پايه اصلي و زمينهساز
ساير ابعاد آن ميشود ،پس نابجا نيست

اگر بگوييم توس��عه فرهنگي مهمترين
دغدغ��ه نظريهپردازان و کارشناس��ان

فرهنگي است .بنابر اين فهم و شناخت
مفاهيم��ي چ��ون توس��عه ،فرهنگ و

توسعه فرهنگي ،در سرنوشت ملتها

و نيز جامعه ايران حائز اهميت اس��ت.
نويس��نده در اين مقاله در پي آن است

که ضم��ن تبيي��ن مفاهي��م فرهنگ و

دارد که ساالنه ميزبان زائران بسياري ،چه

فرهنگ��ي مطلوب اس�لام و در نهايت

همسايه است .نويسندگان در اين مقاله

توسعه فرهنگي ،به بررسي ابعاد توسعه

به بررس��ي راهکارهاي راهبردي قطب
فرهنگي ش��د ِن حرم مطه��ر حضرت
بيبي حکيمه 3بپردازد.

با روش  SWOTبه ارزيابي نقاط ضعف،
قوت ،فرصت و تهديدهاي منطقه براي

تبديل امامزاده بيبي حکيمه 3به يک

قطب گردش��گري مذهبي پرداختهاند.

گردش��گري مذهبي ،ه��م زيارت و

منطقه توانايي تبديل شدن به يک قطب

دارد و با توجه به روحيه مذهبي مردم

 .29امام�زاده بي ب�ي حکيمه3

گردش�گري مذهبي با اس�تفاده از
مدل SWOT

نويس��ندگان :محم��د حاصل ن��ژاد و
سيروس حاصل نژاد

هم سياحت را توأمان با خود به همراه

همراه سازد .با توجه به پيشينه مذهبي
کشور و در رأس آن استان کهگيلويه و

مسئولين و بخش خصوصي و کمک به
باال بردن فرهنگ جذب گردشگر ،اين
گردشگري را دارد.

تجلي نور معنويت در قلب رش�ته

کوه هاي زاگرس

نويسنده :حميد گنجايش54

بويراحمد ،گردش��گري مذهبي در اين

ايران س��رزمين امامزادگان و اولياي

ميتواند باعث ترقي و پيش��رفت مردم

کان��ون نور معنويت و هدايت اس��ت.
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ميتواند طرفداران زيادي را با خويش

و مش��ارکت همه جانبه و دلس��وزانه
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لهاي موجود
صورت استفاده از پتانسي 

وقف ميراث جاويدان

نتايج تحقيق حاکي از اين است که در

شماره

 .28بررس�ي راهکارهاي تبديل
امامزاده بي بي حکيمه 3به قطب

از استانهاي همجوار و چه کشورهاي

استان و خصوصًا شهرستان گچساران

الهي اس��ت و بقاع متبرکه امامزادگان،

منطقه شود .امامزاده بيبي حکيمه3

همچني��ن در آموزهه��اي اس�لامي ،از

تبديل شدن به يک قطب گردشگري را

«دارالن��ور»« ،دارالمعنويت»« ،دارالذکر» 291

به عنوان خواهر امام رضا ، 7توانايي

بق��اع متبرک��ه امام��زادگان ب��ه عنوان

و «دارااليمان» نام برده ش��ده است که

از زيارت حض��رت بيبي حکيمه.3

تعالي معط��وف ميدارن��د و اين اوج

پيمايش��ي با رويکرد زمينهيابي اس��ت

م��ردم را به س��وي خداون��د تبارک و
تعال��ي معن��وي در زندگي اس��ت .در
اين راس��تا يکي از اهداف زائران و در
حقيقت مهمترين هدف آنها از زيارت

امامزادگان ،بهرهمندي از برکات معنوي
و انوار معرفتي آنان است .چنين هدفي

در خاس��تگاه اصل��ي خ��ود ،از همان

سرشت معنويتگرا و خداجوي انسان
منشأ ميگيرد .در اين راستا در جنوب

اي��ران بقع��ه متبرکه حض��رت بيبي
حکيم��ه 3از امامزادگان ش��اخص و

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3
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زنان نمونه اس�لامي -شيعي است که
س��االنه هزاران زائر به نيت بهرهمندي
از برکات معنوي زيارت ايش��ان راهي
اين مکان مقدس ميشوند .درحقيقت،
کسب معنويت بيشتر ،مهمترين هدف

و نياز زائ��ران از زيارت اي��ن امامزاده

عظي مالشأن است.

روش انج��ام پژوه��ش ،توصيف��ي-

ک��ه جهت تحليل دادهه��ا و ارائه نتايج
ک ّمي يافتههاي پژوهش از نرمافزارهاي

تحليلي ک ّمي و استنباطي Spss, Excell

و مدلهاي رياضي استفاده شده است.

در مجموع نتايج پژوهش با نمونهگيري
از  334زائ��ر امامزاده بيبي حکيمه3

نشان داده که بيشتر زائران (تقريبًا %96

و در س��طح  )p >0/001بهرهمن��دي

از ارزشها و ب��رکات معنوي را هدف

اصلي خود براي زيارت کوکب زاگرس

اع�لام نم��وده بودند .همچني��ن تقريبًا

 %2/85زائ��ران اع�لام ک��رده بودند که

ش��ناخت و آگاهي آنها از ويژگيهاي

ش��خصيتي و س��يره اخالقي و عملي

حض��رت بيبي حکيمه 3بس��يار کم

و پايين اس��ت ک��ه اين امر ب��ر تعداد
زائران و کيفي��ت زيارت امامزاده بيبي

آنچه در اين نوش��تار آم��ده ،نگاهي

حکيمه 3که به عنوان چهارمين حرم

معنوي��ت و معنويتگراي��ي» به عنوان

فارس -نامگذاري شده است تأثير منفي

است علمي و ميداني با موضوع «نقش

يک هدف اصل��ي و انگيزه الهي زائران

اهل بيت - :نزد شيعيان حوزه خليج

ميگذارد .نويسندگان اين مقاله با توجه

به نتايج پژوهش صورت گرفته ،پيشنهاد

بخش��ي از اين ظرفيته��اي فرهنگي

اس�لامي با اطالعرساني بهتر و کاملتر

بنابر اين با توجه به اهميت فرهنگي و

ميکنن��د مديران فرهنگي و رس��انهاي

اسالم ،بهخصوص اسالم شيعي بودهاند.

و معرفي و شناخت بيشتر مردم نسبت

اجتماعي اين مراکز مذهبي در استمرار

موجب��ات افزاي��ش حضور زائ��ران و

ِ
ِ
فرهنگي
مهندسي
اين بقاع در بازخواني

به شخصيت امامزاده بيبي حکيمه،3
گردش��گران ديني و مذهبي را به استان

حکيم��ه 3بهرهمند گردند و هم خود
استان از برکات حضور بيشتر زائران در

ابعاد گوناگون برخوردار گردد.

به قطب فرهنگي منطقه

نکويي و فرزين نکويي

يکي از مؤثرترين عوام ِل ماندگاري

يک تم��دن ،فرهنگ آن اس��ت .تمدن
بزرگ اسالمي نيز براي استمرار خود از
اين عنصر با تمام ظرفيتهاي آن بهره

برده اس��ت .در اين مي��ان ،بقاع متبرک

امامزادگان به مثابه يک پايگاه فرهنگي
مس��تحکم و اطمينان بخ��ش ،همواره

بيشتري دارد ،بيان راهکارهاي کاربستي
براي قرار داد ِن هرچه بيش��تر اين بقا ِع

و گرايش هوش��مندانه ب��ه آموزههاي
ِ
فرهنگي اصيل ديني اس��تفاده شود .در

اين ميان آنچه به لحاظ کاربرد ،اهميت

متبرک در مرکز توجه مسلمانان است.

نويس��ندگان در اين تحقيق ،به واکاوي
و تبيي��ن مهمتري��ن راهکارهاي عملي
در راس��تاي قرار گرفتن حرم حضرت

بيب��ي حکيم��ه 3در کان��ون توجه
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نويس��نده :فاطمه بدخش��ان ،ش��هرام

تمامي ظرفيتهاي اين مراکز در بينش
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 .30راهکاره�اي هدفمند تبديل
شدن حرم حضرت بي بي حکيمه3

بازخواني و بازشناس��ي قرار گيرد تا از
وقف ميراث جاويدان

از ان��وار معن��وي حرم امام��زاده بيبي

کشورهاي اسالمي ،بيش از پيش مورد

شماره

فراهم آورند تا هم مردم بيش از گذشته

تمدن اسالمي ،ضرورت دارد که نقش

مس��لمين و تبديل اين مرک��ز به يکي

از قطبهاي اصل��ي فرهنگي پرداخته

و ت�لاش نمودهان��د ک��ه ب��ا تبيين ده
راه��کار عمده مانند تبدي��ل اين مرکز

به «مرکز فرهنگ ،ديانت و س�لامت»293 ،

«فعالس��ازي ظرفيتهاي مناب ِع انساني

اس��اس مأموريت ذات��ي خويش و در

زندگي» و ،...به صورت عيني به تحقق

صيان��ت معنوي و مادي از بقاع متبرکه

بوم��ي»« ،کانون آم��وزش مهارتهاي
موضوع مقاله اشاره شود.
سخن پاياني

در پايان ش��ايان ذکر اس��ت که اين

سراسر کشور که به فرموده مقام معظم
رهبري +بايد به قطبهاي فرهنگي
تبديل ش��وند ،بر آن است که با برپايي

کنگرههاي علمي پژوهش��ي در حوزه

مقاالت پُر بها ميتواند سندي ارزشمند

بينالمل��ل و داخلي ،س��ازوکار معرفي

حس��اب آيد و مورد اس��تفاده محققين

و آثار و برکات اين آستانهاي مقدس

و ميراث��ي مان��دگار براي آين��دگان به

شخصيت ذريه رسول گرامي اسالم9

و پژوهشگران ،اس��اتيد حوزه علميه و

و همچنين تبديل اين بقاع متبرکه را به

بر اساس شجرهنامهها و اسناد معتبر،

اميد اس��ت کنگره بع��دي حضرت

معرفي مجموعه مقاالت نخستين کنگره ملي
حضرت بيبي حکيمه3

دانشگاه ،طالب و دانشجويان قرار گيرد.

قطبهاي فرهنگي آماده سازد.

حض��رت بيبي حکيمه 3از فرزندان

بيب��ي حکيمه خات��ون ، 3با کيفيتي

بالفصل حضرت امام موسي کاظم7

و خواه��ر ام��ام رض��ا 7ميباش��ند.

امامزاده  اي صحيحالنس��ب که شهرت

وي در ايران و کشورهاي عربي حوزه
خليج فارس منتشر گشته و ارادتمندان

به خاندان عترت ،:مش��تاقانه جهت
ع��رض ارادت و توس��ل به س��احت
مقدس��ه اين فرزند رس��ول اهلل 9به
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جه��ت احي��اء ،پاسداش��ت ،حمايت،

سوي حرم مطهرش رهسپار ميگردند.

س��ازمان اوق��اف و ام��ور خيريه بر

بهت��ر و در س��طح بينالملل��ي برگزار
گردد تا شخصيت و جايگاه اين بانوي

جليلالقدر بيش از پيش تبيين گردد.

پي نوشت ها:

 .1سوره شوري ،آيه .23

 .2دکتراي تفس��ير و علوم قرآني ،اس��تاديار و
عض��و هيأت علمي دانش��گاه علوم و معارف
قرآن کريم ،دانشکده علوم قرآني مراغه.

بويراحمد.

 .19مدي��ر کل ام��ور اجتماع��ي و فرهنگ��ي
استانداري.

 .20کارشناس ارش��د مديريت دولتي ،دانشگاه

 .3دانش��جوي مقطع کارشناس��ي ،رش��ته علوم

علوم تحقيقات ياسوج.

 .4دانش��جوي مقطع کارشناس��ي ،رش��ته علوم

آبخيزداري ،دانشگاه علوم تحقيقات تهران.

 .5دانش��جوي مقطع کارشناس��ي ،رش��ته علوم

احمر استان کهگيلويه و بويراحمد.

اجتماعي ،دانشگاه پيام نور مراغه.

قرآن مجيد ،دانشکده علوم قرآني مراغه.

 .22دفت��ر نمايندگ��ي ولي فقي��ه جمعيت هالل

 .8کارش��ناس ارش��د تاريخ اس�لامي دانش��گاه

پيام نور ،واحد تهران شرق ،پژوهشگر بنياد

 .9دانش��جوي کارشناسي ارش��د علوم قرآن و

 .26دانش��جوي دکت��ري ،دانش��گاه اصفه��ان،

 .10کارشناس معارف اسالمي و معاون فرهنگي

 .27کارشناس ارشد زبان انگليسي.

 .6پژوهشگر علم انس��اب و بنيان گذار مؤسسه
 .7دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد مغان.

 .25کارشناس ارشد ،دانشکده معماري ،دانشگاه

فرهنگي پژوهشي شجره طيبه طوبي.

الزهرا. 3

حديث دانشگاه الزهرا. 3
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English Abstract

دراسة فتوی اشرتاط عودة الوقف إیل الواقف يف فتاوی املرشد األعلی
(اإلمام اخلامنئي دام ظلّه)
سامحة حجة اإلسالم واملسلمني كيوان عزّيت
بالنظ��ر إلی م��ا جاء يف كالم أكرث الفقهاء من أن الدوام والتنجي��ز من رشوط الوقف ،فلو رشط
الواق��ف عند الوقف أن امل��ال املوقوف يرجع إليه لدی الحاجة ،تعرضت صحة هذا العقد والرشط
للمناقش��ة .فبعض الفقهاء رأی هذا العقد الوقفي صحيحاً ،منهم املرش��د األعلی (اإلمام الخامنئي
دام ظ ّله) ،بينام أخذ اآلخرون بالرشطني املذكورين أعاله وحكموا ببطالن عقد الوقف حني االشرتاط
صححوا ه��ذا الرشط ،لكنهم رأوا من الالزم اس��تبدال الوقف
الس��ابق ذك��ره .وهناك جامعة ثالثة ّ
بالحبس .تهدف املقالة إلی مناقشة هذه األقوال الثالثة واختيار القول األقوی يف املسألة ،مام أدی
إلی الذهاب مذهب القول األول أخرياً.
املفردات الرئيسة :الوقف ،الحبس ،اشرتاط رجوع الوقف ،املرشد األعلی ،اإلمام الخامنئي.
دراسة تأثري الوقف علی النمو االقتصادي يف منطقة خراسان اجلنوبية
فاطمة شاهي
صادق بافنده إمياندوست
محمد لشكری
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قامت املقالة بدراس��ة تأثري الوقف والش��ؤون الخريية علی النمو االقتصادي ملنطقة خراس��ان
الجنوبي��ة .إن الوقف والش��ؤون الخريية م��ن العوامل الهامة للغاية يف التنمي��ة االقتصادية؛ ألنها
تؤثر يف تكوين رأس املال البرشي وإنش��اء البنی التحتية بجانب االستثامر وتفعيل مجال التشغيل
واإلنت��اج .لق��د تعرضت مكونات للنمو االقتص��ادي يف املقالة وهي كالتايل :التش��غيل ،اإلنتاجات
الزراعي��ة والصناعية وتقليل األوقاف للتكاليف الحكومية ،مدی منو األوقاف يف الس��نوات األخرية،
وأخ�يراً املجاالت التي تم الوقف عليها أكرث .متت املقالة بطريقة وصفية تحليلية باملنهج املس��حي
املوجهة .وق��د تعرضت املعلومات
باالس��تفادة من الوثائق املختصة وأس��ئلة االس��تبيان واملقابلة ّ
للتحليل عرب اختبارات كوملوغروف إسمرينوف اإلحصائية ،يت تك النموذجي ومعامل ارتباط بريسون.

تبني الدراس��ة أن نسبة املنتجات الزراعية يف أوقاف املحافظة ضئيلة ،كام ّ
يقل مستوی التشغيل يف
األوق��اف مام أدّيا إلی انخفاض مس��توی التثمري يف الوحدات اإلنتاجية مث��ل الزراعة وغريها .وأما
األوقاف التي يتم وقفها يف املجاالت الثقافية والدراس��ية والصحية قليلة ج ّداً بالنسبة لالستثامرات
الحكومية يف املحافظة .وأما الوقف فله منو إيجايب يف السنوات األخرية خاصة يف املجاالت الدينية.
املفردات الرئيسة :النمو االقتصادي ،الوقف ،األوقاف ،تكاليف حكومية ،اإلنتاج ،التشغيل.
صل��ة الوقف والتش��يع وآثاره��ا االجتماعي��ة واالقتصادي��ة يف العصر
الصفوي
وقف ميراث جاويدان
شماره

والوقف)
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دور الطع��ام يف االعتقاد الديين للش��عب اإليراني (تركيزاً علی النذر
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الدكتور سيدأحمد عقييل
سيدمصطفی طباطبايئ
تقوم املقالة بدراسة الصلة فيام بني الوقف والتشيع وعالقة انتشار التشيع بسعة املوقوفات يف
الفرتة الصفوية ،وتهدف إلی أن تبينّ كيف أ ّثر االعرتاف بالتش��يع رس��مياً ونرشه علی وترية انتشار
الوقف يف إيران .كام وتذكر أن تعزير الوقف ونرشه له ما له من تأثري يف توجيه انتش��ار التش��يع يف
املجتمع الصفوي .إن تنمية دور الوقف ومفهومه ميكن أن يكون عام ًال للتحول االجتامعي والتكامل
يف االقتصاد اإلسالمي وثقافة البالد .ببيان آخر ،فاالستعدادات الرئيسة الكامنة يف الوقف بإمكانها أن
يجعله عام ًال هاماً يف االنتعاش والتحول االقتصادي واالجتامعي والثقايف.
املفردات الرئيسة :التشيع ،الوقف ،الصفوية ،اآلثار االجتامعية ،التأثريات االقتصادية.

معصومه يدالله بور
من األعراف الجميلة ج ّداً للش��عب اإليراين نذر الطعام يف املناسبات الدينية .ويتم هذه النذور
س��بب أن تتكون
مع آدابها يف األماكن الدينية غالباً .واملدن اإليرانية لها عراقة تاريخية ودينية مام ّ
أع��راف خاص��ة وأن يويل اإليرانيون أهمية خاصة باإلطعام يف معتقداته��م .من صور النذر ُ
الوقف
والش��ؤون املرتبطة به .كان الواقفون يؤكدون أيضاً يف س��ندات وقفهم علی اإلطعام ومراعاة آدابه 299

ونوعي��ة الطعام و ...كام يراعون األواين واألطعمة الخاصة مبنطقتهم .كذلك يهتم الواقفون بنوعية
األطعمة أيضاً ويستخدمون األواين الوقفية.
املفردات الرئيسة :الطعام ،الوقف ،نذر الطعام ،الواقفون ،إيران.
خزانات املياه لسردار ُبزرك وسردار َ
كوشك يف مدينة قزوين
شيام أحد صفاري
زهرا بور شعبانيان
كانت للظروف الجغرافية والطبيعة الجافة ملدينة قزوين تأثري ال يُنكر علی إنشاء خزانات املياه
العامة والوقفية .فقد أدی ادخار املياه إلی أن يزداد عدد خزانات املياه ليتجاوز املائة بعضها هامة
حي راه ري وهي من أكرب
ملا تحمل من لوحة وتاريخ البناء .من هذه الخزانات خزانة رسدار بُزرك أو ّ
الخزانات ذات القبة الواحدة يف إيران ،أنش��أها محمدحسني خان من القواد العسكريني املعروفني
يف العهد القاجاري من مدينة قزوين .وخزانة أخری هی املسامة بـرسدار َ
كوشك وهو من إنشائات

أخي محمدحسني خان .قامت املقالة بدراسة هاتني الخزانتني تاريخياً ومعامرياً.
املفردات الرئيسة :قزوين ،خزانة املياه ،رسدار بزرك ،رسدار كوشك.

دراس��ة مكانة الوقف واألوقاف يف رسائل املش��اركني يف ثورة الدستور
اإليرانية
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زهره عليزاده
تعد ثورة الدستور (بالفارسية :مرشوطة) من أهم األحداث يف إيران القرن العرشين .فهي ح ّولت
امللكية اإليرانية املس��تبدة إلی الدس��تورية ،بجانب ما أنشأت من مؤسسات اقتصادية واجتامعية
جديدة .مل يكن بإمكان الثوريني عدم االكرتاث مبؤسسة الوقف ودورها يف النمو االقتصادي للبالد؛
ألنها أحد أهم البنی التحتية االقتصادية يف البلدان اإلسالمية ومنها إيران والتي لها دور ال يستهان
به يف التنمية االقتصادية لهذه البلدان .واملقالة تهدف إلی دراسة مكانة مؤسسة الوقف واألوقاف
يف رس��ائل املشاركني يف ثورة الدس��تور وفق منهج وصفي تحلييل ،فتقوم بدراسة رسائل من قبيل:

"بيان معنی املرشوطة وفوائدها"" ،اللئايل املربوطة يف وجوب املرشوطة"" ،رؤياي صادقه" و"تدين
ومت��دن" .تتوصل املقالة إلی أن الثوريني يعتربون مؤسس��ة الوقف ح�ّل�اًّ لتعزيز االقتصاد الوطني
بجانب العوامل األخری من ترويج استعامل البضائع الوطنية والرقي بنوعية املنتجات املحلية و...
فحاولوا أن تكون هذه املؤسسة أكرث فاعلية ،كام شدّدوا علی اإلرشاف عليها.
املفردات الرئيسة :الوقف ،األوقاف ،رسائل ثورة الدستور ،الفرتة القاجارية ،االقتصاد الوطني.
إع��ادة قرائة وقفية مش��هد الش��يخ دانيال يف مدين��ة ُخنج مبحافظة
فارس

تق��وم املقالة بتعريف بوقفية ترجع إلی القرن الع��ارش ( 925هـ) أي أوائل الحكومة الصفوية،

دانيال بوجازة .يُذكر أن هذه الوقفية تنرش ألول مرة.
املفردات الرئيسة :الوقفية ،خنج ،الشيخ دانيال.
دراسة وقفية قرية «طويله درق (سبز درق)» يف كو َزل َدره
سارا عيل لو
تعيش مختلف مناطق إيران ظروفاً غامضة يف العقود الثالثة األولی للقرن الثالث عرش الهجري،
وهي فرتة ثورة الدستور .كانت األجواء السياسية واالقتصادية يف إيران آنذاك متوترة ،مام تدل علی
أن تغريات واس��عة س��تحدث الحقاً .لهذه العوامل وألسباب أخری مثل عدم كفاءة الشاه والحكام
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وهم :الش��يخ حاجي محمد أبونجم ،الشيخ ضياء الدين منصور ،الشيخ عبدالسالم والشيخ شعيب
بجانب الشيخ أحمد الدانيايل .فتقوم املقالة أو ًال ببيان جغرافية مدينة خنج ،ثم تذكر سرية الشيخ
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متصوفة القرن السابع يف املنطقة .وقد ذكر يف الوقفية أسامء صوفيني مشهورين من املنطقة نفسها

شماره

وه��ي متعلقة مبدينة خنج الواقعة جنويب محافظة فارس كتبها ش��خص يدعی الش��يخ محمد ابن
املرحوم السعيد الشيخ عامد الدين الشيخ أحمد الدانيايل ُ
الخنجي ملرقد الشيخ ركن الدين دانيال من

وقف ميراث جاويدان

الدكتور محمد أبونجمي
يونس صادقي
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املحليني والذين ال يفكرون إال بنهب ممتلكات الناس قام بعض األقطاعيني الخيرّ ين يف القری بوقف
بعض أموالهم ليجعلوها بعيدة عن النهب .عل ًام بأن أولئك األقطاعيني أيضاً مل يكونوا مختلفني كثرياً
عن الحكام .يف هذه املقالة التي تقوم بدراسة وقفية قرية طويله درق (سبز درق) تتطرق مقدمتها
علی الظروف السياسية يف الفرتة القاجارية ،وتتحدث عن األوضاع االجتامعية لتلك اآلونة ،ثم تبينّ
كيفية مالكية األرايض ودور كل من العوامل يف املنتجات املحصودة لينتهي إلی ذكر نص الوقفية.
املفردات الرئيسة :القاجارية ،زنجان ،كوزلدره ،وقفية ،طويله درق.
وقفية االستفادة من املياه لعدة أيام يف مدينيت خوانسار ُ
وكلبايكان
حميدرضا مريمح ّمدي

ملدينتي خوانس��ار وكلبايكان يف محافظة أصفهان تاريخ عري��ق ثقافياً ودينياً .كام لهام مواطن
اش�تراك كثرية وذلك بس��بب مجاورة بعضهام بعضاً ،والصلة التاريخية والثقافية واالقتصادية فيام
بينهام منذ القديم ولح ّد اآلن .من العوامل الطبيعة املؤثرة علی هذه الصالت جريان نهر خوانسار
واملياه الفائضة للينابيع والقنوات إلی ُكلبايكان يستفيد منها ز ّراع قری نيوان نار وسوق وحسن آباد.
الوقفية التي جاء نصها يف املقالة تتعلق بوقف ماء نهر خوانسار واملياه الفائضة للينابيع والقنوات
لهذه املدينة والتي تستفيد منها قری كلبايكان.
املفردات الرئيسة :خوانسار ،كلبايكان ،نهر خوانسار ،وقفية ،قرية نيوان ،محمدباقر خان سهام،
حسن خان سهام.
الولي سيدإسحاق بن موسی الكاظم ،األبناء واألحفاد
المخلصات العربيه
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غالم رضا ُكيل زواره
تعترب الويل سيدإسحاق املوسوي من أهم أبناء اإلمام الكاظم (ع) وأشهرهم .أقام بعد استشهاد
والده يف البرصة .كان من األصحاب الثقات ألخيه اإلمام الرضا (ع) .وألنه كان نقيباً للسادة العلويني
لفرتة ،اشتهر بإسحاق األمري ،وألنه كان محل ثقة السادة والشيعة ُل ّقب بأمني.
كان له خمسة أوالد تواصل نسبه بواسطة أربعة منهم وهم :عباس ومحمد وحسني وعيل .كان

الولي سيد بهاء الدين حممد املوسوي وأحفاده
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عبدالرضا ُنكته سنج
ا ّتبع عيل املقلب ببهاء الدين ابن أيب عيل حسني املوسوي والذي كان مقي ًام يف مدينة مرو ا ّتبع
بعد وفاة والده منهج أجداده .عندما هاجم الخارزمش��اهيون علی مرو ،قام بالثورة ضدهم ،لكن
ثورته قمعها أتسز من قادة هذه السلسلة مام أدی إلی مقتله ومقتل جامعة من مواليه بأبشع وجه.
وأما ابنه سيدبهاء الدين محمد مل يكن بإمكانه أن يستمر يف حياته الفكرية والثقافة مبرو ،وذلك
للجو املضطرب والضغوط السياس��ية التي أوجدها الخارزمشاهيون ،فغادرها مختفياً نحو منطقة
جب��ال أو عراق العج��م .فدخل أصفهان خائفاً مرتقباً وقام فيها مبحاوالت إرش��ادية هامة ومؤثرة.
فقام عدد كثري بدعمه ،لكنه مل يقدر علی االعتامد علی دعمهم بس��بب أحداث دامية نش��بت بني
بقايا الدولة الس��جلوقية والخارزمشاهية مام أدی إلی هجرته نحو منطقة َشهار َمحال وبختياري.
فأقام هناك ما بني الرعاة املهاجرين يف مزرعة مرق آشنا (وهي قريبة من قرية شيخ شبان الحالية)،
واس��تمر يف محاوالته الرتويجية باتخاذ التق ّية منهجاً يف حياته .وأخرياً تويف يف املنطقة نفسها ودفن
جثامنه هناك ،ثم أنشئت بناية علی مزاره أصبحت مركزاً للزيارة منذ وفاته.
املفردات الرئيسة :عيل بهاء الدين ،سيد بهاء الدين محمد ،الخارزمشاهية ،مرو ،أصفهان ،محمود

وقف ميراث جاويدان

أبناؤه وأحفاده سكان مناطق من إيران والحجاز واليمن والعراق وسوريا واألسيا الوسطی .لقد ذكر
ثالث مدن ملدفنه وهي :املدينة وساوه و ُكركان.
"ص ّوران" يف املدينة املنورة هاجر إلی منطقة فارس بعد
حي َ
وأما ابنه حس�ين والذي ترعرع يف ّ
قيام أحمد بن موس��ی وأصحابه يف ش�يراز ،فأقام يف تلك املنطقة .له فضائل وكرامات وكان جثامنه
طاهراً بعد ميض سنني.
وكان إلسحاق الثاين ابن حسني الص ّوراين والذي يقع مضجعه يف شرياز ثالثة أوالد أحدهم أبوجعفر
موسی .هاجر هو من محافظة فارس إلی خراسان وسكن مرواً وتزوج بها وولد له أوالد وأحفاد.
املفردات الرئيس��ة :اإلمام الكاظم (ع) ،اإلمام الرضا (ع) ،إسحاق أمني ،حسني الص ّوراين ،البرصة،
املدينة املنورة ،شرياز ،ساوهُ ،كركان ،مرو.
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تعريف مبجموعة املقاالت املقدمة ألول مؤمتر وطين لتكريم السيدة
بيبي حكيمة (ع)
سيدأمريحسني كامراين راد
تعترب الست يبيب حكيمة شخصية مرموقة علمياً وروحياً ،وكانت محل اهتامم والدها الرشيف
اإلمام موسی الكاظم (ع) وأخيها اإلمام الرضا (ع) .بعد الرحيل املرغم لإلمام الرضا (ع) من املدينة
إلی مرو ،جاءت حكيمة يف قافلة من أهل البيت بزعامة أحمد بن موسی (ع) للحضور بجانب أخيها
ولقائها ونرش ثقافة أهل البيت (ع) يف مختلف املناطق ،لكنها وقبل أن تصل إلی أخيه انتقلت إلی
رحمة الله والتحقت بأجدادها الطاهرين.
قام القسم الثقايف واالجتامعي ملنظمة األوقاف والشؤون الخريية بتعاون ّ
كل من ممثل املرشد
الدين��ي األعلی واملحافظ ودائرة األوقاف والش��ؤون الخريية ودائرة الثقافة واإلرش��اد اإلس�لامي
ومجموعة جامعة آزاد وس��ائر املؤسسات والدوائر يف محافظة ُكهكيلويه وبوير أحمد قامت بعقد
مؤمتر يبيب حكيمة الوطنية يف شهر آبان  1393نوفمرب  2014يف مدينة َكجساران ،وهي خطوة هامة
يف تببني شخصية هذه ّ
الست الرشيفة ومكانتها.
ُقدّمت إلی األمانة العلمية للمؤمتر مائة وثالثون مقالة حول 1ـ تعريف بش��خصية الست يبيب
حكيمة وإثبات أصالة مرقدها؛ 2ـ العتبة املقدس��ة للست يبيب حكيمة ودورها يف التنمية الثقافية
واالقتصادية والعمرانية؛ 3ـ تح ّول املراقد املتربكة والزيارة إلی القطب الثقايف ،فتم اختيار ثالثني منها
م��ن ِقبل لجن��ة التحكيم ،ونرشت فيام بعد يف مجلد يبلغ عدد صفحاته  616صفحة ،تعرف املقالة
بهذه املقاالت املختارة.
املفردات الرئيسة :الست يبيب حكيمة (ع) ،املؤمتر الوطني ،األولياءَ ،كجساران ،مجموعة مقاالت.
المخلصات العربيه
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Study of return stipulating Fatwa to the benefactor in
Keyvan Ezzati
Most of the religious scholars believe that Waqf should be permanent and definite (Monjez). If the benefactor stipulates that if
necessary, the endowed property be returned to him/ her, the accuracy of such contract is debatable. Some of religious scholars such
as Iran’s Supreme leader accept this kind of Waqf contraction but
others hold two aforementioned conditions and reasons and believe
that in the case of stipulation, Waqf contraction is invalid. The third
group accept condition validity but instead of Waqf, they are believed in Habs. the main goal of this research is to study of reasons
for these triple theories and choosing the best of them. The study
shows that the first theory is the best.
Key words: Waqf, Habs, Waqf return stipulating, Supreme leader
of Iran.
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The effect of Waqf on the economic growth in south Khorasan

Fatemeh Shahi
Sadeq Bafandeh Imandoost
Mohammad Lashkari
This research deals with the effect of Waqf and charity affairs on
the economic growth in south Khorasan. Waqf and charity affairs are
effective on providing human capital, infrastructures, investment,
employment and production so they are important in economic development. In this research, some of economic growth components
have been studied: employment, agricultural and industrial products, decreasing government expenditures by endowments, rate of
endowments growth in the recent year and the fields in which Waqf

is in highest rank. This study is on the base of descriptive- analysis
method in measurement style using related documents, questionnaire and interview. Data were analyzed using statistical tests such
as Kolmogorov-Smirnov, T test single sample and Pearson. The results show that in this province, agricultural products are in the lowest range. Also regarding to endowments, the rate of employment
is low so in production sectors such as agriculture, efficiency is in
lowest range. In this province, cultural, educational and healthcare
endowments are low to other government expenditure. Recently,
Waqf has positive growth and most of endowments are on the religious basis.
Key words: economic growth, Waqf, endowments, government
expenditure, production, employment.

Waqf and Shiite integration and its socio-economic efSayyed Ahmad Aqili
Sayyed Mostafa Tabatabaie
This research has been studied the relationship between Waqf
and Shiite and the relationship between Shiite development and
endowments development in the Safavid era. The main goal of
this study is to show how development of Shiite has influenced on
Waqf development process in Iran especially in the Safavid era.
Recognition of the role and concept of Waqf can be considered as
an agent for social change and development of Islamic economic
and culture. On the other word, fundamental capabilities of Waqf
are important factors in the economic, social and cultural recovery.
Key words: Shiite, Waqf, Safavid, social effects, economic effects.
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Food position in the Iranian religious beliefs (on the ba-
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Masomeh Yadollahpoor
In the Iranian religious ceremonies, Food dedication in the religious places under related ceremonies is one of the excellent customs. Historical and religious antiquity of Iranian cities has caused
special ceremonies to provide and Iranian pay attention to feed to
others. Waqf and Waqf affairs are considered as some of vow cases.
In deed of endowments the benefactors have emphasized on feeding, type of food and observing its ceremonies. in addition to paying attention to food, they have used the endowed dishes.
Key words: food, Waqf, vow of food, benefactors, Iran.

Sardar-e Bozorgh and Sardar-e Kochak cisterns in Qazvin

Shima Ahmad Safari
Zahra Poorsha,banian
Geographical position and nature of Qazvin city have obvious
effect on public and endowed cisterns. Water storage in Qazvin has
leaded to making more than a hundred cisterns which some of them
have inscription and date. Sardar-e Bozorg cistern (Rah-e Rey cistern) is one of the largest single domed cisterns in Iran and has
been made in Qazvin by one of the famous Qajar commanders,
Mohammad Hossein Khan Sardar Qazvini for the welfare of the
general public. His brother, Sardr-e Kochak , made another cistern
in Qazvin. The main goal of this research is to study historical and
architectural value of these buildings.
Key words: Qazvin, cistern, Srdar-e Bozorg, Sardar-e Kochak.

Waqf and endowed properties position in the Constitution
treatises

Zohreh Alizadeh
Constitution revolution is one of the important events in Iran in
20th century in which Iran’s authoritarian changed to constitution
and new economic and social structures have arose. Constitutionalists couldn’t ignore Waqf to the economic growth because Waqf is
one of the important substructures in Iran and Islamic countries.
The main goal of this research is to study of Waqf and endowed
properties in the constitution treatises such as constitution meaning and its benefits, Al- leali al- marboteh fi Vojobe Mashrote, true
dream and religiosity and civilization using descriptive- analytical
method. The results show that according to the constitutionalists,
Waqf institution is one of the best strategies for strengthen the national economy, promote the use of national products and improving domestic products quality.
Key words: Waqf, endowed properties, constitution treatises, Qajar era, national economy.

Mohammad Abounajmai
Younes Sadeqi
In this paper, a deed of endowment in Khonj (south of Fars)
belong to10th century (925 AH) in the early Safavid era has been
studied in which, Sheikh Mohammad ibn- Saed sheilkh emad aldin sheikh Ahmad Daniali Khonji considered an endowment for
mausoleum of shekh Rokn al-din Danial, one of the mystics in 7th
century. In this deed, some of famous mystics such as Sheikh Haji
Mohammad Abu Najm, Sheikh Zia al- din Mansour, Sheikh Abdolsalam and Shekh Shoaib have been introduced. In this research,
Khonj geographical location of Khonj has been introduced and a
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short description about Sheikh Danial has been provided. The first
review of this deed of endowment had been published.
Key words: deed of endowment, Khonj, Sheikh Danial.
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ragh), Gozal- Dareh

Sara Aliloo
The first three decades of 13th AH was fall on constitution periods
in which complicated situation was dominated on political and economic spaces in Iran. All factors indicated the extensive changes
in future. Also, insufficiency of king and local governments whom
their goal was plunder product of people’s labors was caused some
of the benefactors in the villages endow their properties to save
them from looting. In this paper, Endowment deed of Tavileh Daragh village (Sabz Daragh) has been studied. At fisrt, a short introduction about social position of Qajar era has been provided, and
then social position, ownership of the land and share of each part
for harvested crop has been studied. Finally, a brief conclusion has
been provided.
Key words: Qajar, Zanjan, Gozal- Dareh, deed of endowment,
Tavileh Daragh.

Nine and three day water deed of endowment in Khansar
and Golpayegan

309

Hamidreza Mirmohammadi
Khansar and Golpayegan cities with old historical, cultural and
religious record are located in Isfahan. They are next to each other
and have common characteristics. One of the natural factors effective on these communications is Khansar River, spring and Qanat

flows to Golpayegan which is used by farmers in Nivan Nar Vosoq
and Hassanabad villages. The mentioned deed of endowment is related to river water dedication, Qanats and spring water flows in
Golpayegan village.
Key words: Khansar, Golpayegan, Khansar River, deed of endowment, Nivan village, Mohammad Baqerkhan Saham, Hassankhan Saham.

Sayyed Eshaq ibn Mosa Kadhim (PBUH) holly shrine
Gholamreza Goli Zavare
Sayyed Eshaq ibn Mosa is son of Imam Kadhim (PBUH). After
the martyrdom of his father, he resided in Basra. He was a trusted
companion for his brother, Imam Reza (PBUH) and because of
guardianship of Alavis, he has been won fame of Eshaq Amir. Also,
he has been trusted for Sadat and Shias, he is known Amin.
Eshaq has five sons and his descendant has been continued by
four of them- Abbas, Mohammad, Hossein and Ali. His sons and
grandsons have been resided in Iran, Hejaz, Yamane, Iraq, Syria,
central Asia and north Khorasan. It is mentioned that his tomb is
Medina, Saveh and Gorgan.
After rebellion of Ahmad ibn Mosa in Shiraz, his son- Hosseinwho had grown in Savarin, Medina, immigrated to Fras area. He
has some virtues and greatness and many years after his death, his
body remained in good condition.
Eshaq Sani, the son of Hossein Savarini is buried in Shiraz. He
had three sons. One of them, Abu Jafar Moosa , immigrated Fars to
Khorasan and stayed in with his family.
Key words: Imam Kadhim (PBUH), Imam Reza (PBUH), Eshaq
Amin, Hossein Savarini, Basra, Medina, Shiraz, Saveh, Gorgan,
Marv.
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Sayyed Baha al-din Mohammad Mousavi holly shrine
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and his descendants

Abdoreza Nokteh sanj
Ali (Baha al-din), son of Abu Ali Hossein Marvi was lived in
Marv and after the death of his father, he continued his ancestor
policy. During the kharazmshahian invasion to Marv, he leaded
people revolution which was crushed by one of the commanders,
Atsez and the leader of this movement and a group of his supporter
was killed.
Because of political pressure in Kharazmshahian era, his son,
Sayyed Bahaoddin Mohammad had not intellectual and cultural
freedom in Marv so he moved to Jebal (Ajam Iraq) area. Then he
went to Esfahan and made effective efforts in this city. Many of
people support him but regarding to squabbles between survivors
of Seljuk and Kharazmshahian states, he was under political pressure so immigrated to Chahar Mhalo Bakhtiari area and continued
his efforts between nomadic ranchers in Marq Ashena farm (around
Sheikhshaban) furtively. His body was buried in the same place and
during the time, his grave has been repaired and now it is a holly
place for pilgrims.
Key words: Ali Bahaoddin, Sayyed Baha al-din Mohammad,
Kharazmshahian, Marv, Esfahan, Mahmood Shoaib, Sheikhshaban.

An introduction on paper collection of 1st national congress on Bibi Hakimeh
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Sayyed Amir Hossein Kamrani Rad
Bibi Hakimeh Khaton, daughter of imam Mosa Kadhim (PBUH)
and sister of Imam Reza (PBUH), had a distinguished scientific and
spiritual personality. She immigrated to Marve (Khorasan) in Iran
with Ahlul Bayt in convoy to promote the religious culture but be-

English Abstract

fore arriving to Marv, she died.
Social and cultural department of Awqaf and charity organization
and cooperation between representative of supreme leader of Iran,
governor, Awqaf and charity organization, Islamic Azad university
and other institutions in Kohgiloyeh province were hold 1st national
congress on Bibi Hakimeh in 2014 in Gachsaran to introduce her
personality and position.
130 papers were sent to congress secretarial in 1- introduce and
personality of Bibi Hakimeh and proving her holly shrine 2- Bibi
Hakimeh Holly shrine and its effect on economic and reconstructive development and 3- providing cultural center for holy shrines
and pilgrimage. 30 paper were selected and published in a collection with 616 pages and was presented to the scientific and research
community.
Key words: Bibi Hakimeh, national congress, holly shrines,
Gachsaran, papers collection.
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