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بررسي مسجد ـ مدرسه هاى وقفي «جامع» و 
«آقاعباس» در بافت مركزی شهر آمل

دكتر شهرام يوسفي فر*
معصومه يداهللا پور**

چكيده
آمل، يكى از شهرهاى كهن ايران است كه پيشينة شهرنشينى در آن، به دوره هاى پيش از 
اسالم برمى گردد. در اين مقاله، سعى بر آن است تا با به دست دادن پيشينه اى از شهر آمل و 
موقعيت آن در دوره های مختلف تاريخى، دو عنصر از عناصر مهم مذهبى اين شهر را - كه 
در بافت كهن قرار دارد - معرفى كنيم. اين دو عنصر - كه مسجد جامع و مسجد آقاعباس 
نام دارد - از لحاظ كاركردى، در تركيب با فضاى يك مدرسه ساخته شده است و به صورت 
همزمان كاركرد مسجد و مدرسه داشته است. با تكيه بر منابع تاريخى و سفرنامه ها، اين دو 
مسجد را معرفى كرديم و براساس وقفنامه هاى آن، وضعيت موقوفه ها، واقف و موارد مصرف 

آن را مشخص ساختيم تا جايگاه آن را در شهر آمل در گذشته بيان كنيم.

كليد واژه ها:
آمل/ مساجد / مدارس/  مسجد جامع/ مسجد آقاعباس/ وقفنامه ها/ موقوفه ها

shyousefifar@yahoo.com   .دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى *
masoom8227@yahoo.com   .دانشجوی كارشناسي ارشد ايران شناسى **
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اشاره
اين مقاله، به معرفى دو مسجد از مساجد معروف و تاريخى 
شهر آمل اختصاص دارد. در ابتدا، پيشينه اى از شهر آمل 
بيان مى شود. آن گاه مساجد معروف شهر معرفى مى گردد. 
بررسى  مورد  جامع،  و  آقاعباس  مدرسة  و  مسجد  دو  بعد 
فيزيكى  سيماى  در  را  وقف  نقش  سپس  مى گيرد.  قرار 
از  پس  مى دهد.  قرار  بررسى  مورد  آمل،  شهر  كالبدى  و 
آن، عكس وقفنامه همراه با نام واقفان و موقوفه ها آورده 
مى شود و در آخر، براى درک بهتر از موقعيت اين عناصر 
فرهنگى - اجتماعى در منطقة شهرى كهن آمل، پالن، 
عكس و نقشة مساجد، و نيز تصويرى از شرايط قرارگيرى 
عنوان  با  اسناد،  بازنوشت  با  همراه  آن ها  موقعيت  و 

«پيوست» مى آيد و منابع مورد استفاده، ذكر مى شود.
درخور  مختلف  جهات  از  موردنظر،  اسناد  ويژگى هاى 
تأمل است. به عنوان مثال، بخش مهمى از شهر آمل در 
در  و  شد  خاكستر  به  تبديل  بزرگ 1335ق.  آتش سوزى 
آن ميان، وقفنامه هاى مهم اماكن مختلف وقفى از ميان 
مردم  زندگى  در  وقف  نهاد  اهميت  دليل  به  تنها  رفت. 
شهر و نيز، اهتمام دست اندركاران امر به تداوم نهادهاى 
وقفنامه هائى  رونوشت  ديگر  بار  كه  بود  شهر  در  مذهبى 

تهيه شد و مبناى عمل قرار گرفت.
از اين رو، انتشار اين رونوشت - كه در شرايط خاص 
اهميت  جهت  آن  از   - گرفت  صورت  شده  ياد  تاريخى 
دارد كه مى توان براساس آن، بافت تاريخى شهر و بازار 
شهر  مركزى  منطقة  كالبدى  و  مذهبى  عناصر  ديگر  و 
آمل را، پيش از آتش سوزى مخوف سال 1335ق. ترسيم 
اصل  نسخة  از  رونوشت  تهية  چگونگى  همچنين،  كرد. 
وقفنامه اى كه بظاهر از دسترس خارج شده بود و چگونگى 
مسجل كردن آن از نظر سندشناسى و نقد تاريخى نيز، 

واجد اهميت بسيار است.
مقالة حاضر، ضمن ارائة دو سند تاريخى در مورد اين 
تحليل  و  سندشناسى  مالحظات  مورد  در  را  نكاتى  شهر، 
اطالعات تاريخى در اسناد شرعى براى درک دگرگونى هاى 

روى داده در مناسبات شهرى چون آمل، مطرح مى سازد.

پيشينة شهر آمل
ابن اسفنديار، در مورد بناى شهر آمل چنين آورده است: 
كه   - موضع  بدين  شهر،  بنياد  و  بيامدند  مهندسان   ...»
«اسبانه سراى» مى گويند - فرو نهادند، و اول آن جايگاه 
را «ماته» گفتندى ... . جون شهر را بنياد نهادند، باروى 
همبر  سوار،  سه  چنان كه  كردند.  پخته  خشت  از  حصار 
برفتندى و خندقى ژرف، گرداگرد شهر بردند، عمق سى و 
سه ارش به ارش مساحان و عرض يك تير پرتاب و قعر 
يك بََدست [: وجب] و چهار در بر اين حصار نهادند: باب 
خواندندى  البحر  باب  الجبل،  باب  گيالن،  باب  جرجان، 
(ابن   «.  ... بود  زمين  گرى  چهارصد  زمين،  مساحت  و 

اسفنديار، 1366، ص 71)
ظهيرالدين نيز، در تاريخ خود نوشته است: «... چون 
سيد را، حق تعالى نصرت و فرصت كرامت فرمود ...، آمل و 
سارى جار انداخت و مردم بسيار جمع گشتند و بنياد خندق 
فرمود كردن و خندقى عظيم، در طول و عرض و عمق، در 
زمان اندک حفر كردند و بر سر آن، از خشت پخته و ساروج 
و گل، برج ها و ديوارها ساختند و در درون قلعه، كوشك 
و خانه و عمارت عاليه بنياد نهادند و حمام و ساير عمارات 
ضروريه فرمود ساختند و چاه آب، فرمود تا حفر كردند و 
در بيرون قلعه، بنياد شهر و بازار و حمام و مسجد طرح 

انداختند ... .» (مرعشى، 1363، صص 379-378)
براساس اشارات تاريخى، شهر آمل، در دورۀ ساسانيان 
بر  باستانى  آثار  از  دمرگان،  است.  بوده  طبرستان  مركز 
ديوارۀ مسير قديمى رودخانة هراز و رابينو، از پيدا شدن 
آجرهائى برابر 40×40×1/5 سانتيمترى ياد كرده كه به نام 
آجرهاى گبرى معروف بوده اند. اين آجرها، نمونة آجرهائى 
است كه در قلعة ساسانى تورنگ تپه در گرگان به دست 

آمده است. (كيانى، بى تا، ج4، ص 96)
ساخت و سازمان فضائى شهر آمل در دورۀ ساسانى، 
و  شهر  دروازۀ  بارو،  و  برج  بازار،  شارستان،  ارگ،  شامل 
سواد بود. به نظر مى رسد الگوى ساخت و سازمان فضائى 
البته  و  يافت،  تداوم  نيز  اسالم  از  بعد  دورۀ  در  آمل  شهر 
ساخت  به  مسجدجامع،  شد.  برخوردار  چند  تغييراتى  از 
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فعاليت هاى  گسترش  و  رشد  دليل  به  و  شد  افزوده  شهر 
اقتصادى و نيز رشد جمعيت از گسترش كالبدى بيش تر 
از گذشته برخوردار شد. مقياس شهر، به لحاظ گسترش 
شد.  گذشته  از  وسيع تر  نيز،  ربض  بخش  در  فعاليت هائى 
بر اين اساس، سابقة شكل گيرى و كاركرد بازار، به دورۀ 
ساسانى برمى گردد و بازار، از اركان اصلى شهر به شمار 

مى رفت.

موقعيت اقتصادى و اجتماعى شهر در دوره های 
تاريخى

در حدودالعالم، آمده است: «شهرى است عظيم و قصبة 
طبرستان است و او را شهرستانى است با خندق بى باره 
و از گرد ربض وى است و مستقر ملوک طبرستان است 
و جاى بازرگانان است و خواسته بسيار است و اندر وى، 
علما بسيارند به هر علمى، و آب هاى روان است سخت 
فرش هاى  و  خيش  دستار  و  كتان  جامة  وى،  از  و  بسيار 
طبرى و حصير طبرى و چوب شمشاد خيزد، كى به همة 
و  خيزد  نارنج  و  ترنج  وى،  از  و  نبود  ديگر  جائى  جهان 
گليم سپيدپوش و گليم ديلمى زربافت و دستارچة زربافت 
چوبين  آالت ها[ی]  وى،  از  و  خيزد  كيمخته  و  گوناگون 
خيزد، چون كفچه و شانه و شانة نيام و ترازوخانه و كاسه 
من  (حدودالعالم  ماند.»  بدين  آنچه  و  طيفورى  و  َطَبق  و 

المشرق الى المغرب، 1362، صص 146-145)
ابن حوقل، آن را از قزوين بزرگ تر دانسته كه داراى 
بناها و عمارات درهم آميخته و از نواحى ديگر قديمى تر و 

بزرگسال تر است. (ابن حوقل، 1366، ص 123)
در نيمة قرن چهارم قمرى، جيهانى در مورد شهر آمل 
طبرستان  شهر  بزرگ ترين  آمل،  كه  كرده  گزارش  چنين 
است و «جاى نشست پادشاهان است.» و «با نعمت بسيار 
بى حساب.  دشتى  و  كوهى  ميوه هاى  و  بسيار  آب هاى  و 
باران،  و  بوريا،  و  نى  و  خشت  و  چوب  از  ايشان،  بناهاى 
آن جا مدام مى بارد و بام هاى ايشان، بر شكل كوهان شتر 
به جهت مداومت باران. بيش تر ابريشم - كه به همة آفاق 
مى برند - از طبرستان است و بدان جا چوبى است كه از 

مى برند.  دنيا  همة  به  و  مى تراشند  خرادها  و  ظرايف  آن، 
بيش تر طعام ايشان، نان برنج است و ماهى فراوان باشد و 
سير، بسيار خورند. نارنج و ترنج و رياحين را حساب نيست 
نعمت هاى  و  فراوان  چهارپايان  و  نيكوئى،  و  بسيارى  از 
بى قياس! اما از مجاورت دريا، هواى ايشان عفونتى دارد 
...» (جيهانى، 1368، ص 148)؛ و از همة طبرستان ابريشم 

خيزد، خاصه به آمل. (اصطخرى، 1347، ص 72)
در دورۀ بعد از اسالم، آمل يكى از مراكز مهم توليد 
بافته  آن جا  در  پشم  و  مخمل  پارچه هاى  بود.  ابريشم 
و  داشت  رواج  آن جا  در  دستى  صنايع  ديگر  و  مى شد 
مى شد  توليد  آن جا  در  هم  چوبى  بشقاب هاى  و  ظروف 
ايتاليائى  منابع  كه  گونه اى  به  ص 39)؛  (بارتولد، 1375، 
انواع  از  يكى  را  آمل  ابريشم  ميالدى،  سيزدهم  قرون 
كارگاه هاى  براى  ايران  از  شده  صادر  خام  ابريشم های 
بافندگى شهرهاى ايتاليا دانسته اند. (پطروشفسكى، 1366، 

ص30)
بيهقى نيز، در مورد اين شهر نوشته است: «... پيش 
شهرى  نيكو  سخت  بودم.  رفته  شهر  در  لشكر  تعبية  از 
ديدم. همة دكان ها درگشاده و مردم شادكام ... .» (بيهقى، 

1378، ج 2، ص 679)
در نزهةالقلوب، آمل اين گونه آمده است: «آمل، از اقليم 
چهارم باشد. طولش از جزاير خالدات فزک و عرض آن، 
از خط استوا ! اول طهمورث ساخت. شهرى بزرگ است 
و هوايش به گرمى مايل و مجموع ميوه هاى سردسيرى 
و گرمسيرى از لوز و جوز و انگور و خرما و نارنج و ترنج و 
ليمو و مركب غيره فراوان باشد و مشمومات بغايت خوب 
بيرون  از  چيز  هيچ  شود،  شهربند  اگر  چنانچه  فراوان!  و 

احتياج نباشد.» (مستوفى، بى تا، ص160)
ملگونف نيز، در سفرنامة خود، اهالى آمل را بازرگانانى 
برشمرده كه چيت ها و جانمازهای ممتازى با خود به اين 

سو و آن سو مى بردند. (ملگونف، 1364، ص 125)
نه  خانه،  هزار  دو  داراى  را  آمل  رابينو،  1326ق.  در 
برزن و چهارصد باب دكان دانسته كه در عرض نود سال 
جمعيت آن بيست و دو بار كاهش يافته است. با آن كه بر 
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اثر وقوع زمين لرزه و طغيان هاى مكرر رود هراز، به آمل 
مي دهد  گزارش  رابينو  اما  شده،  وارد  فراوانى  آسيب هاى 
كه همچنان آن شهر، يكى از آبادترين شهرهای مازندران 
خود  به  دروازه،  چهار  داشتن  به  همچنان  و  است  بوده 

مى باليده است. (سعيديان، 1379، ص 73)
با توجه به اين كه سده های سوم، چهارم و پنجم، عصر 
و  قاليبافى  زرگرى،  معمارى،  در  ايران  كهن  سبك  احياى 
در  ايران،  كوزه گرى  مهم  كارگاه هاى  مى باشد،  كوزه گرى 
شهرهاى آمل و رى داير بوده است. (بهنام، 1346، ص30)

شهر آمل، در1260ق. در شرايط مطلوبى قرار نداشته 
است. هولمز، تصوير ناگوار زير را از شهر به دست داده 
است: «آمل، اكنون شهرى است بغايت ويران كه از هر 
خانه ها،  مى خورد.  چشم  به  شكسته  ديوار  و  در  سويش، 
از آجر ساخته شده اما در بسيارى نقاط، اين آجرها  اكثراً 
فرو ريخته و به شكل تل هائى از زباله درآمده است. معابر 
شهر، بسيار كثيف است و پاى عابر تا زانو در گل و الى 

فرو مى رود.» (ستوده، 1366، ج 4، ب 1، ص 18)
محصوالت  باب  در  اعتمادالسلطنه  قاجار،  دورۀ  در 
و  «سجاده  آن جا  در  كه  داده  گزارش  آمل،  توليدى 
فرش هاى بزرگ بسيار ممتاز» مى بافند و «هيچ حاجتى به 

هيچ بلدى ندارد.» (اعتمادالسلطنه، 1367، ج 1، ص17)
در آن دوره، آمل معدن آهن بسيار خوبى داشته است. 
و  است  مستعد  بسيار  آمل،  «شهر  كه  كرده  اشاره  وى، 
شهر  بهترين  به  را  آن  مى توان  خرجى،  و  توجه  اندک  با 
ايران تبديل كرد»؛ بويژه پس از احداث «راه تازه»اى كه 
به دستور ناصرالدين شاه ساخته شده، نويد آينده اى بهتر 
براى اقتصاد اين شهر داشت. (اعتمادالسلطنه، 1367، ج 

1، ص 20)

بافت مركزى شهر آمل
بررسى ساختارى شهرهاى كهن ايران بويژه آمل، در موارد 
متعدد حاكى از وجود نظامى استوار در سازمان فضائى و 
عملكردى اين شهرهاست و داراى استخوان بندى مشخص 
از عناصر و عملكردهاى اصلى شهرى مانند بازار، مسجد 

جامع، ارگ حكومتى، محالت مسكونى، فضاهاى شهرى 
و  عناصر  اين  است.  بوده  و...  محالت)  مراكز  و  (ميدان 
فضاهاى شهرى، با وحدت و انسجام خود در شكل دهى 

به مجتمع هاى زيستى، نقش اساسى داشته اند.
آمل،  تاريخى  بافت  شكل  درونى  عوامل  مهم ترين 
بازار آن است كه با دربرداشتن عناصر كالبدی باارزش در 
درون خود، از اركان و هسته های اولية تشكيل دهندۀ شهر 
است؛ به گونه اى كه عناصرى چون مسجد جامع، تكايا 
(تكية مشائي محله، تكية هاشمي، و تكية آملى)، مسجد 
آقاعباس، مسجد يا تكية اميری، مسجد حاج على كوچك 
از  بعضي  و  حمام  عسكرى،  حسن  امام  مسجد  (سابق)، 
كنار  در  تجاری،  واحدهای  با  همراه  اداری،  فعاليت های 

راستة اصلي بازار تشكيل يافته است.
اين بازار - كه در مواردی دستخوش رشد شتابزده و 
نوسازی غيرمنطقي گرديده است - همواره از نظر كاركردی 
هيچگاه پويائي خود را از دست نداده و همبستگي اش را با 
محالت مسكوني مجاور، در نقش عامل مهم ارتباطي در 
تسلسل و انسجام فضاهای شهری، به ميزان چشمگيری 

حفظ كرده است.
بازار در هستة قديمى شهر آمل، به مانند ديگر شهرهای 
بلكه  ندارد،  اختصاص  اقتصادی  فعاليت  به  تنها  ايران، 
ستون  و  كهن  شهر  خدماتي  و  ارتباطي  مسير  اصلي ترين 

فقرات آن به شمار مى آيد. (مشاور رهرو، 1385، ص 86)

مساجد و مدارس معروف شهر آمل
●  مسجد و مدرسة هاشمى

اين مسجد، در راستة نمدماالن، در شاهاندشت محله واقع، 
و به همت سادات شاهاندشتى، به سال 1252 ساخته شده 
است و داراى 13 حجره بوده كه در برخى از آن ها، طالب 
علوم دينى، به تحصيل مشغول بوده اند. (عالمه، 1328، 

ص 10)
كرده  خراب  را  قديمى  مسجد  ستوده،  گفتة  بنابر  اما 
آن  جاى  به  نيمه تمامى  نوساز  مسجد  داشته اند  و  بودند 

مى ساخته اند. (ستوده، 1366، ج 4، ب 1، ص 60)
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●  مسجد حاج على كوچك
اين مسجد، در شاهاندشت محله، روبه روى حمام اشرف، 
هفت  داراى  و  داشت  قرار  بازار  راستة  از  كمى  فاصلة  با 
حجره بود كه در يكى از آن حجره ها، مكتبخانه اى داير 

بوده است. (عالمه، 1328، ص 9)
ستوده، در  اين زمينه نوشته است: اين مسجد، شامل 
حياطى مستطيل شكل است كه سه طرف غربى، شمالى 
ضلع  در  مسجد،  شبستان  دارد.  ساختمان  آن  جنوبى  و 
هشت  وسط  در  شبستان،  طول  در  است.  حياط  جنوبى 
فيلپاى آجرى است كه روى آن ها را با گچ، سفيد كرده اند. 
بانى آن، حاجى على آملى بود كه مسجد به نام وى ناميده 

مى شد. (ستوده، 1366، ج 4، ب 1، صص 58-57)
مهجورى، از اين مسجد به صورت مسجد جامع حاج 
على كوچك نام برده است. (مهجورى، 1345، ص 347) 
درحال حاضر، اثرى از اين مسجد نيست و به طور كامل 

تخريب شده است.

●  مسجد امام حسن عسكرى
ميدانچة  هادى زاده،  خيابان  محله،  كاشى  در  مسجد  اين 
حجرۀ  ده  داراى  و  است  شده  واقع  عسكرى  حسن  امام 
بناى  تاريخ  است.  بوده  طالب  بدون  فوقانى  و  تحتانى 
مسجد، معلوم نيست. تصور مى شود از وجوهات سهم امام 
حسن عسكرى ساخته شده باشد و يا به قولى، حسن بن 
على ناصر كبير، آن را در سدۀ سوم قمرى ساخته است. 

(عالمه، 1328، ص 9)
به  مسجد  اين  بناى  ملگونف،  فارسى  ترجمة  در 
ج   ،1366 (ستوده،  است.  شده  داده  نسبت  هارون الرشيد 

4، ب 1، ص 59)

●  مسجد سبزه ميدان
مرحوم  كه  مى باشد  حجره  باب   21 داراى  مسجد،  اين 
است  ساخته  1293ق.  سال  در  را  آن  آملى،  غالمرضا 
(عالمه، 1338، ص 11). در حال حاضر، به مسجد آيت اهللا 

حسن زادۀ آملى معروف است.

●  مسجد ميرزا محمدعلى يا مسجد نياكى
اين مسجد در نياكى محله، خيابان جوادى آملى، شمال 
حسينية ارشاد، واقع شده است. ديوار شمالى مسجد، شامل 
چهار فيلپاست كه دو فيلپاى آن، در ديوارهاى شرقى و 
تشكيل  اتاق هائى  را،  فيلپاها  فواصل  دارد.  قرار  غربى 
مى دهد كه داراى پنجره هاى چوبى با خفنگ1 هاى جناقى 
است. دو فيلپا به ابعاد 110 سانتيمترى در وسط مسجد، 
در يك امتداد قرار دارد. اين مسجد، متصل به تكية نياكى 

است. (ستوده، 1366، ج 4، ب1، ص 88)
مهجورى، از اين مسجد به دو صورت كوچك و بزرگ 

ياد كرده است. (مهجورى، 1345، ص 348)
خط  به  كه  دارد  قرار  آن  محراب  روى  بر  كتيبه اى 
نستعليق، واقف و تاريخ وقف مسجد تكية نياكى بر آن حك 
شده است (ستوده،1366، ج 4، ب 1، صص 88-89) كه 
ميرزا محمدعلى را واقف مسجد و تكية نياكى برشمرده، در 
حالى كه عالمه محمدعلى را، بانى مسجد كوچك دانسته 
كه آن را به سال 1255ق. ساخته است و ابراهيم ايمانى 
را، بانى مسجد بزرگ شمرده كه به نظارت جليل نياكى در 

سال 1310ش. بوده است. (عالمه، 1328، ص 9)

موقعيت مساجد جامع در بافت اصلى شهرهاى 
ايرانى

دينى،  مركز  مهم ترين  عنوان  به  جامع  مسجد  نقش 
در  تا  شد  موجب  شهرى،  زندگى  در  سياسى  و  اجتماعى 
راه  مهم ترين  كنار  در  مهم،  و  بزرگ  شهرهاى  بيش تر 
درون شهرى قرار گيرد كه اغلب به يك يا دو دروازۀ مهم 
شهر متصل بود و بازار نيز در داخل آن شكل مى گرفت 
(سلطان زاده،  1374، ص 18) و چون ركن اصلى قدرت 
مذهبى شهر به شمار مى رفت، جدا يا با فاصلة زياد از بازار 

قرار نمي گرفت.
يازدهم  قرن  از  كه  مساجدى  برخالف  جامع،  مسجد 
هجرى در ايران رواج يافت، بيش ترين رابطة مستقيم را با 
بافت مسكونى از يكسو و با بافت بازرگانى - خدماتى از سوى 

ديگر برقرار مى كرد. (فالمكى، 1365، صص 130-129)



(13
88

يز 
(پائ

 75
اد 
اسن

نة 
نجي

ة گ
لنام

فص

30

هم  آمل  جامع  مسجد  كشور،  مساجد  طبقه بندى  در 
جزو معتبرترين مسجدهای شهر به شمار مى آمد كه هم 
مساجدى  جملة  از  هم  مى شد،  برگزار  آن  در  جمعه  نماز 
بود كه فضاى آن در تركيب با فضاى مدرسه ساخته شده 
است. (سلطان زاده، 1372، ص 34) به نظر مى رسد، اين 

شهر در گذشته داراى دو يا سه مسجد جامع بوده است.

مفهوم مسجد - مدرسه در ايران
با توجه به اين كه دين اسالم تنها دين عبادت و پرستش 
نبوده و نيست و حوزۀ نفوذ احكام و قوانين آن، شامل همة 
ابعاد و عرصه هاى زندگى فردى و جمعى بوده و هست، 
مسجد نيز تنها ويژۀ عبادت نبوده، بلكه عالوه بر جلسه هاى 
وعظ و ارشاد، مجالس درس نيز در آن تشكيل مى شده 
چهارم  قرن  اوايل  و  سوم  قرن  اواخر  از  پس  حتا  است. 
هجرى - كه فضاى مدرسه به صورتى جدا از مسجد پديد 
آمد - همواره در برخى از مسجدها تدريس علوم مذهبى 
تا دهه هاى اخير ادامه داشته است. عالوه بر اين، اغلب 
مسجدها سنگر مبارزۀ اجتماعى مردم عليه حاكمان جبار 
و كانون تجمع مردم در هنگام خوف و اضطرار بوده است. 

(سلطان زاده، 1365، صص 266-265)

مساجد از نظر دامنه، تنوع و حوزۀ كاركردى، به چهار 
گروه تقسيم مى شوند:

1. مسجدهای جامع و مسجدهاى بزرگ كه به دست و 
دستور پادشاهان، وزيران و حاكمان ساخته شده اند؛

2. مسجدهاى متوسطى كه به همت بزرگان محلى، علما 
يا مشاركت عمومى ساخته مى شده است؛

3. مسجد - مدرسه ها؛
4. مسجدهاى بسيار كوچك كه عمده ترين و شايد تنها 

كاركرد آن ها، جنبة عبادى است.
با وجود آن كه تعداد مسجد - مدرسه ها بسيار اندک 
و انگشت شمار است، اهميت آن ها از جهت كاركردهاى 
عبادى و آموزشى، به صورت همزمان و به موازات يكديگر، 
بخشى از فضاى كالبدى را به خود اختصاص داده است. 
مسجد - مدرسة آقابزرگ در كاشان و مسجد - مدرسة 
از  دسته  اين  نمونه هاى  بارزترين  از  اصفهان،  در  سيد 

مسجدهاست. (سلطان زاده، 1365، صص 267-266)

مسجد - مدرسه هاى آمل
از مهم ترين مسجد – مدرسه هاى شهر آمل، مى توان به 
آقاعباس  مدرسة  مسجد -  آمل،  جامع  مدرسة  مسجد - 

   

 مسجد و مدرسة جامع آمل
(مأخذ: طرح ساماندهى بافت قديم بازار آمل)
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يا  محله  در  كه  كرد  اشاره  هاشمى  مدرسة   - مسجد  و 
طبقة  معمارى،  لحاظ  از  است.  شده  واقع  بازار  محالت 
باالى مسجد، به صورت مدرسه مى باشد كه در آن علوم 

دينى تدريس مى شود.

معرفى مسجد و مدرسة جامع آمل
مسجد جامع آمل، در محلة مسجد جامع (يا كاردگر محلة 
در 177ق./793م.  را،  آن  بناى  است.  گرفته  قرار  سابق) 

دانسته و  به هارون الرشيد نسبت داده اند. سيد ظهيرالدين 
مرعشى گفته: در سال 881ق. كسانى از نسل عثمان بن 
نهيك (بانى مسجد)، از الر قصران براى تعمير آن آمدند. 
سال  در  و  شد  خراب  زلزله  اثر  بر  مسجد،  غربى  بخش 
1225ق. آن را آقا على اشرف مشائى و حاجى گرشاسب 
1225ق./ در  قاجار،  شاه  فتحعلى  عهد  در  كردند.  تعمير 

1810م. مرمت گرديد. (رابينو، 1365، ص 72)
اين مسجد در 1328ش. بيست باب حجرۀ طلبه نشين 

الگو و نماى مسجد جامع آمل
(مأخذ: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مازندران، 1385، ص 7) 

N

موقعيت مسجد و مدرسة جامع آمل
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با موقوفات بسيار داشت. (عالمه، 1328، ص 8)
آن  طرف  چهار  كه  دارد  شكل  مربع  صحنى  مسجد، 
مرمر،  جنس  از  سنگنبشته  دو  است.  طبقه  دو  ساختمان 
به ابعاد 60×70 سانتيمتر با خطى خوش و انشائى اديبانه، 
در مدخل اين مسجد بر ديوار نصب است. اين دو فرمان 
از  سال 1105ق.  در   - است  فرمان  يك  واقع  در  كه   -
شاه سلطان حسين صفوى خطاب به وزيران و داروغگان 

مازندران است. (عالمه، 1328، صص 9-8)
اين عبارات، بر آن دو سنگ حك شده است:

هو
داروغگان  و  وزير  آن كه  شد،  جهان مطاع  «حكم 
مازندران بهشت نشان، به شفقت بالنهايت شاهانه مفتخر 
و مباهى بوده، بدانند كه چون از هنگامى كه مهرۀ انجم 
بر تختة زرنگار فلك آبگون سيماب نمون به دست قضا 

سعادت  نقد  تحصيل  جهت  نيرين  عاج  كعبتين  و  چيده 
كونين به نقش شش جهت گرديده، گنجور گنجينة وجود 
به مؤداى حقانيت اقتضاى «قل اللهم مالك الملك تؤتى 
الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء 
و تذل من تشاء بيدک الخير انك على كل شيىء قدير»، 
درهم و دينار تمام عيار دولت و اعتبار و زردهى پادشاهى 
و فرماندهى عرصة روزگار را جهت اين دودمان خالفت 
و امامت و خاندان نبوت و واليت در مخزن هستى، در 
سپاس  جهت  داشته،  مضبوط  و  محفوظ  تردستى  كمال 
اين عارفة بى قياس و ادای شكر اين عطية محكم اساس، 
درين عهد سعادت مهد - كه عذراى دولت روزافزون در 
آغوش و ليالى سلطنت ابد مقرون دوش بدوش و اولين 
سال جلوس ميمنت مأنوس و اوان شكفتگى گلشن آمال 
عامة نفوس است - همت صافى طويت معدلت گستر و 

كتيبة نصب شده بر سر در ورودى مسجد و مدرسة جامع آمل

......



(13
88

يز 
(پائ

 75
اد 
اسن

نة 
نجي

ة گ
لنام

فص

33

آية «وافى  ضمير منير مهر اضائت شريعت پرور به حكم 
هدايه الذين مكناهم فى االرض اقاموا الصلوه و اتوالزكوه 
و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر»، به اجراى اوامر و 
صدق  فحواى  به  رسل  و  انبيا  وخاتم  كل  خالق  نواهى 
تفلحون»،  لعلكم  الرسول  اطيعوا  و  اهللا  «اطيعوا  انتماى 
معطوف و مصروف داشته، امر عالم مطيع شرف نفاذ يافت 
كه مضمون بالغت مشحون «قل انما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها و ما بطن» پردگيان پرده گشای پرده نشين و 
شاهدان چهره نمای خلوت گزين بوده، به انامل عصيان، 
زن  دامن  ننموده،  باز  عفت  رخسار  از  بى شرمى  نقاب 
ايمان  خطة  ساكنان  و  نگرداند  بى نياز  دادار  غضب  آتش 
و مقيمان دارالسعادۀ ايقان، به مضمون حقيقت نمون «يا 
ايها الذين آمنوا انا الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»، دست 
به آلت قمار دراز نكرده، قبل از آن كه شطرنجى روزگار، 
و  حيرت  بند  فيل  و  نمايد  مات  ممات  روز  در  را  ايشان 
هيمان هنگامة عرصات ساخته، معلوم شود كه آنچه برده، 
درباخته اند سالك طريق اجتناب بوده، به هيچوجه پيرامون 
آن عمل شنيع نگردند و كل وجوه بيت اللطف و قمارخانه و 
چرس فروشى و بوزه فروشى ممالك محروسه - كه بهاى 
خطير مى شد - به تخفيف و تصدق فرق فرقدساى اشرف 
مقرر فرموديم و درين ابواب صدور عظام و علمای اعالم 
و فقهای اسالم، وثيقة انيقة عليحدۀ مؤكد به لعن ابدى 
و طعن سرمدى، موشح و مزين به خط گوهر نثارهمايون 
وزارت  آن  كه  مى بايد  كشيده اند،  تحرير  سلك  به  است، 
مضمون  بر  اطالع  شرف  از  بعد  مزبور،  داروغگان  و  پناه 
فى االقطاع و االرباع، مقرر دارند  رقم مطاع، الزال نافذاً 
كه در كل محال متعلقه به خود، ساكنين و متوطنين به 
قانون از هر شريعت غرا و طريق اطهر ملت بيضا، ناهج 
نگردند  مذكوره  امور  مرتكب  بوده،  سداد  و  صالح  منهج 
و بدكاران را در حضور اهالى شرع شريف و كالنتران و 
ريش سفيدان محالت، توبه داده، مرتكبين امور مزبوره را 
اين  به  اشتغال  هرگاه  و  بازيافت  التزام  و  تأديب  و  تنبيه 
افعال ذميمه نمايند، بر نهج شرع مطاع، حد جارى و مورد 

اعمال  به  احدى  چنانچه  و  سازند  بازخواست  و  مؤاخذه 
شنيعة ديگرى مطلع گشته، اعالم ننمايد، آن شخص را 
به نوعى تنبيه نمايند كه باعث عبرت ديگران گردد. آن 
وزارت پناه و داروغگان مزبوره، به علت وجوهات مزبوره، 
جهت  بدان  آفريده  كه  نگذارند  ننموده،  دريافت  چيزى 
مردودان  از  خالف كننده،  و  نمايد  توقع  و  طمع  دينارى 
درگاه الهى و محرومان شفاعت حضرت رسالت پناهى و 
مستحقان لعنت و نفرين ائمة دين - صلوات اهللا عليهم 
و  اهالى  و  باشند  زمين  و  آسمان  مالئكة  و   - اجمعين 
اوباش را نيز، از كبوترپرانى و گرگ دوانى و نگاه داشتن 
گاو و قوچ و ساير حيوانات جهت جنگ و پرخاش - كه 
فساد  و  شورش  انواع  موجب  و  عناد  و  خصومت  باعث 
است - ممنوع ساخته، سد آن ابواب را از لوازم شمرند و 
دقيقه[ای] در استحكام احكام مطاعه و اشاعت و اجراى 
اوامر شريفه، فروگذاشت ننمايند و از جوانب برين جمله 
روند و رقم قضا شيم معدلت مضمون را، بر عموم خاليق 
خوانده، بر سنگ نقش و در مساجد جامعه نصب نمايند 
و درين ابواب قدغن دانسته، هر ساله حكم مجدد طلب 
 ،1106 سنة  شوال  شهر  فى  شناسند.  عهده  در  و  ندارند 
محمدابراهيم الهمدانى.» (ستوده، 1366، صص 70-67)

ابن اسفنديار، بر آن بوده كه مسجد جامع آمل، در عهد 
هارون الرشيد به سال 177ق. به دست عثمان بن نهيك 

ساخته شده است. (ابن اسفنديار،  1366، ص 189)
مسجد  اين  بانى  را  قحطبه  بن  عبداهللا  مرعشى،  اما 

شمرده. (مرعشى، 1363، ص 161)
حال آن مسجد، همين مسجد فعلى باشد يا خير، جاى 
بحث است! منوچهر ستوده، پس از وارسى اخبار مربوط به 
آمل داراى دو مسجد  مسجد جامع، بيان كرده كه ظاهراً 
جامع قديم (احداثى ابراهيم بن عثمان بن نهيك) و جديد 
(احداثى فرقة مالكى) بوده است. (ستوده، 1366، ج 4، ب 

1، ص 66)
شرقى  مقصورۀ  در  مرعشى،  ظهيرالدين  روايت  به 
طاهريان،  عهد  در  كه  داشته  شهدائى وجود  گور  مسجد، 
به  و  نموده  مخالفت  كبير  داعى  با  و  بوده  اعتبار  صاحب 
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به  را،  مقصوره  آن  آمل،  مردم  شده اند.  كشته  وى  دست 
عنوان مقبرۀ شهدا زيارت مى كنند. (ستوده، 1366، ج 4، 

ب1، ص 66)
بزرگ  مسجد  دو  داراى  آمل،  جامع  مسجد  واقع  در 
(عالمه،  است.  بوده  طالب  براى  حجره  و 20  كوچك  و 

1328، صص 8-9؛ مهجورى، 1345، ص 347)
در  1335ق.  سال  آتش سوزى  اثر  بر  مسجد،  اين 
از  مسجد،  متوليان  بنابراين،  (وقفنامه)  سوخت.  آتش 
محل موقوفات  آن - كه بسيار زياد است - آن را از نو 

ساختند.

موقعيت كنونى مسجد و مدرسة جامع آمل
مسجـدجامع آمـل، در گلبـاغ محلـه، در مجـاورت بـازار 
به  آن،  منارۀ  و  مسجد  بناى  است.  شده  واقع  چهارسوق 
نقوش و گچبرى هاى زيبائى مزين است كه مى توان آن 
مسجد،  اين  فضاى  آورد.  شمار  به  مسجد  اصلى  نماد  را 
شامل هشتى ورودى، صحن، شبستان، وضوخانه و حجره 
است. ساماندهى مسجد، به صورت حياط مركزى است. 
داراى  كه  مساجدى  ديگر  برخالف   - آمل  جامع  مسجد 
مسجد  و  شبستان  و  مي باشد  ايوان  فاقد  است -  صحن 
در ضلع جنوبى صحن، بر روى حجره هاى طبقة دوم بنا 
شده است. در طبقة فوقانى آن، حجره هائى است كه محل 
تحصيل طالب علوم دينى مى باشد. (مشاور رهرو، 1385، 

صص 114-113)

معرفى مسجد و مدرسة آقاعباس
مسجد و مدرسة آقاعباس، مربوط به 1144ق./1731م.، 

ورودى مسجد و مدرسة جامع آمل

N

موقعيت مسجد و مدرسة آقاعباس
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در شرق كاردگر محله، غرب بازار و تكية مشائى واقع شده 
ضلعى  هشت  مأذنه اى  ورودى،  در  چپ  سمت  در  است. 
 .(70 ص  ب1،   ،4 ج   ،1366 (ستوده،  دارد  قرار  آجر  از 
صورت  به  مسجد  اين  از  مازندران  تاريخ  در  مهجورى، 
(مهجورى،  است.  كرده  ياد  آقاعباس  مدرسة  و  مسجد 

1345، ص 248)
ميرزامحمد  و  محمدشاهرخ  آقا  آن،  بانى  و  واقف 
سال  در  بنا،  اين  ساخت  كار  (وقفنامه).  مى باشد  پريشان 
اتمام  به  ميرزامحمد  پسر  آقاعباس  دست  به  1144ق.، 
رسيد. به همين دليل، مسجد به نام وى ناميده شده است. 
1335ق.  سال  در  مسجد،  اين  ص10)   ،1338 (عالمه، 

دچار آتش سوزى شد. (وقفنامه)

موقعيت كنونى مسجد و مدرسة آقاعباس
اين مسجد، از بناهاى قرن سيزدهم قمرى است كه در 
كاردگر محله، خيابان شهيد مفتح، جنب راستة اصلى بازار 

ورودى مسجد و مدرسة آقاعباس      

الگو و نماى مسجد آقاعباس
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قرار دارد. نماى اين مسجد، آجر با اندود گچ است و سقف 
آن، داراى پوشش سفالى مي باشد و در نوسازى ها، با ورق 
مسجد،  اين  ورودى  است.  شده  پوشيده  موجدار  حلبى 
در  كه  است  كاشى هائى  به  مزين  قوسدار  درگاه  يك  از 
مناطق مركزى ايران متداول مي باشد و دارای يك منار با 
مصالح آجرى است. به علت تك منار بودن اين مسجد و 
ارتفاع قابل مالحظة آن و بافت نسبتًا همگن اطرافش، از 
فاصلة صد تا دويست مترى در بافت اطراف خود شاخص 

مى باشد و اغلب كاربرى هاى اطراف آن تجارى است.
منارۀ آجرى زيباى آن، داراى پالن مربعى است كه 
در ارتفاع باال به هشت ضلعى تبديل شده و با بندكشى 
آجرها بر روى وجوه جانبى آن، نقوشى از گل و سرو به 
وجود آورده است. گلدسته و سقف آن، با نرده هاى چوبى 

و چوب و سفال پوشيده شده است.
به  جامع  مسجد  همانند  مسجد،  اين  حجمى  تركيب 
صورت حياط مركزى است كه از سه طرف با بدنة مسجد 
است.  گرفته  شكل  تجارى  بافت  با  آن  شرقى  بدنة  و 
ورودى آن، به صورت هشتى و صحن آن مستطيل شكل 
جنوبى  و  غربى  ضلع  در  مسجد،  اصلى  شبستان  است. 
حياط قرار گرفته است و در دو ضلع شمالى و غربى اش، 
غناى  موجب  كه  است  شده  ايجاد  طبقات  در  رواق هائى 
با  شبستان،  اين  است.  مركزى  حياط  كالبدى  و  فضائى 
شش  داراى  و  شده  نوسازى  گچ)  و  (آجر  بومى  مصالح 
صص   ،1385 رهرو،  (مشاور  است.  آجرى  قطور  ستون 

(115-114
                          

تأثير مؤسسات وقفى در پايدارى بافت كالبدى 
شهر آمل

وقف، يكى از ارزش هاى واالى انسانى است كه تحت تأثير 
و  اجتماعى  نظر  از  تنها  نه  اسالمى،  دينى  جهان بينى 
و  روزانه  زندگى  در  مهمى  بسيار  كاركردهاى  اقتصادى 
نقش  نيز  كالبدى  نظر  از  بلكه  دارد،  شهرى  فعاليت هاى 
بسيار مؤثرى در شكل دهى ساخت فضائى شهرهاى دورۀ 

اسالمى بويژه شهرهاى ايران داشته است.

اين تأثير، به گونه اى است كه اگر فضاهاى عمومى 
و عام المنفعه - كه بسياری از آن ها در ساخت شهرهاى 
سنتى ايران موقوفه اند - حذف شود، چيزى جز مجموعه ای 
پراكنده و گسسته از ساختمان های مسكوني و تجارى و 
از  رو،  اين  از  نمى ماند.  باقى  خصوصى  فضاهاى  كل  در 
احداث  و  ايجاد  در  مى توان  را  وقف  نقش  كالبدى  نظر 
خردترين عناصـر كالبدى شهـر مانند مساجـد و مـدارس، 
بازارچه ها  و  معابر  روشنائى  سقاخانه ها،  آب انبارها،  حمام، 
تا شكل گيرى و توليد كالن ترين فضاهاى شهرى مانند 
كرد.  پيگيرى  و  مشاهده  وقفى،  مجموعه هاى  و  بازارها 

(محمدى، 1379، ص 69)
كه  است  ايران  سنتى  شهرهاى  از  يكى  آمل،  شهر 
مى توان تأثير وقف را در سيماى طبيعى و كالبدى آن مورد 
بررسى قرار داد. اين شهر با ساختار كهن خود، بيش ترين 
داده  اختصاص  خود  به  مازندران  استان  در  را  موقوفات 

است.
با توجه به اين كه ساختار اصلى شهر آمل در گذشته 
بر محور بازار آن قرار داشته، بسيارى از عناصر  دينى و 
اقتصادى شهر، در محله يا محالت بازار واقع شده است. 
بر اين اساس، مى توان موقوفات شهر آمل را به دو دسته 
با  مستقيمًا  كه  است  موقوفاتى  اول،  دستة  كرد:  تقسيم 
سيماى فيزيكى و كالبدى شهر ارتباط دارد مانند مساجد، 
بازارهاى  از  قسمتى  مسكونى،  ساختمان های  مدارس، 
شهر، حمام و...؛ دستة دوم، موقوفاتى است كه مستقيمًا 
انسان هاى  برای  است  كمكى  بلكه  ندارند  عمرانى  جنبة 
محروم جامعه مانند ايتام، معلوالن، پيران،  زمين گيران، 
طالب  و  دانشجويان  دانشمندان،  هزينة  خيريه،  مصارف 
و  روستائى  جامعة  را  آنچه  تمامى  وقف،  واقع  در  و  و... 
شهرى در بعد تأمين اجتماعى نياز دارد، شامل مى شود. 

(شفقى، 1376، ص 37)
از اين رو، در مناطقى كه پديدۀ وقف گسترش يافته 
است، چهرۀ جغرافيائى آن مناطق به طور كلى دگرگون 

شده است.
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براى  وقفنامه ها  در  موجود  اطالعات  ارزش 
آتش سوزى  از  پيش  آمل  شهر  كالبد  شناسائى 

شهر
مسجد -  مانند  مذهبى  بناهاى  عموم  اين كه  به  توجه  با 
مدرسه، تكيه، حسينيه، بسيارى از سازه هاى عمومى مانند 
كاروانسرا، حمام، منازل مسكونى و...، نهادهاى اقتصادى 
شده اند،  ساخته  وقف  نهاد  بر  تكيه  با  و...،  دكان ها  مانند 
مى توان با بررسى اسناد به دست آمده، موقعيت آن ها را در 
ساخت  روشن  مختلف  دوره هاى  در  شهر  فضائى  ساختار 
و با اين كه نهاد وقف، مطابق با احتياجات آن دوره بوده 
هر  اقتصادى  و  اجتماعى  وضعيت  شناساندن  در  است، 

شهر، كمك شايانى به ما مى كند.
با  همراه  آمل  شهر  1335ق.،  بزرگ  آتش سوزی  در 
تمامى عناصر زيرساخت شهرى ويران گرديد و شهر، در 
دورۀ انتقالى حساسى قرار گرفت. بنابراين، وقفنامه هاى به 
دست آمده از شهر آمل، از جنبه هاى زير، داراى اهميت 

بسيار است:
1. شناسائى بسيارى از عناصر كالبدى شهر در طى ادوار 

مختلف تاريخى؛
2. نقش وقف در برپائى و احياى مجدد شهر آمل؛

3. پايدارى تأسيسات دينى و نقش آن در برپائى نهادهاى 
اقتصادى (بازار)؛

4. بررسى وضعيت اجتماعى شهر آمل.

زندگى  پايدارى  در  وقفى،  مؤسسات  اهميت 
بزرگ  آتش سوزى  از  بعد  آمل،  شهر  اجتماعى 

1335ق.
وقف، يكى از احكام و اصول بسيار مهم در اسالم است كه 
تأثير بسيار سازنده اى در تشويق مردم به احداث بناهاى 
با  واقف،  كه  گونه اى  به  است.  داشته  عمومى  و  مذهبى 
ساختن سازه اى درون شهرى، آن را وقف مى كرد و براى 
شهر،  نقاط  ديگر  در  موقوفه هائى  آن،  هزينه هاى  تأمين 
اختصاص  شهر  بيرون  آبادى هاى  در  باغ هائى  يا  مزارع 
مى داد. بر اين اساس، مى توان گفت: بناهاى مهم مذهبى 

موقوفات   - مى شد  گرفته  نظر  در  رقبه  عنوان  به  كه   -
اختصاص  آن ها  به  غيرتجارى  و  تجارى  از  اعم  بسيارى 
مى يافته كه بر اين اساس، نقش مهمى در ساختار شهرى 

ايفا مى كرده اند.
موقوفة  بيش ترين  به دسـت آمده،  اسنـاد  به  توجه  بـا 
تجارى شهر آمل، در محله يا محالت بازار واقع شده است 
و بسيارى از اين موقوفه ها - كه به صورت دكان مى باشد 
و  جامع  مسجد  چون  بازار  مذهبى  مهم  عناصر  وقف   -
تكية مشائى است. بنابراين، مى توان گفت: يكى از عوامل 
تأثيرگذار در تدوام نهادهاى دينى و اقتصادى بر ساختار 

كالبدى شهر آمل، وقف است.
در  مهم  عوامل  از  يكى  كه  است  يادآورى  شايستة 
برپـائى شهـر آمل بعـد از آتـش سوزى بـزرگ 1335ق.، 
همين نهاد وقف است. با توجه به اين كه مهم ترين ويژگى 
نهاد،  اين  گفت:  مى توان  بناست،  استمرار  و  حفظ  وقف، 
در تداوم تأسيسات دينى و اقتصادى آمل بويژه بازار آن، 
نقش بسزائى داشته است و مى توان اين احتمال را داد كه 
اگر بسيارى از دكان ها و  مساجد بازار وقفى نمي بود، بعد 
بازار  اين  ديگرى،  رخداد  هر  يا  بزرگ  آتش سوزى  آن  از 
يا به عبارتى بخش مركزى شهر، در موقعيت قبلى خود 

شكل نمى گرفت. 

واقفين (مسجد جامع)
آقامحمد  مشائى،  قلى  آقامصطفى  مشائى،  بزرگ  حاجى 
حسن مشائى، آقاقربان مشائى، آقا ابوالقاسم مشائى، ورثة 
آقا  والدۀ  خانم  فاطمـه  آملى،  غالمرضـا  حاجى  مرحـوم 
محمـدحسن مشائى، امير عنايت اهللا شاهاندشتى، حاجى 
محمد قلى بزرگ مشائى، عبدالحسين مشائى، حاج على 
بزرگ مشائى، حاجى مهدى بزرگ، حاجى مهدى بزرگ 
مشائى، آقاعيسي، عبدالحسين مشائى، آقا حسن مشائى، 
برادرزادگانش،  و  برادر  شتاسب  و  حاجى  نورى،  واقف 
حاجى گرشاسب، حاجى محمد على، حاجى صالح و حاجى 

ابراهيم، حاجى على ثانى مشائى.
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واقفان (مسجد آقاعباس)
غالم  سيد  حاج  مرحوم  ابوالحسن  آملى،  غالم  كربالئى 
آملى مشهدى على، استاد عبدالعظيم، مشهدى على اصغر 

آهنگر، مشهدى على اكبر امير دودانگى.

موقوفات (مسجد جامع)
زرگرى  مقابل  دكان  باب  نيم   ،39 و   37 دكان  باب  دو 
جنب دكان صباغى، نيم باب دكان روبه روى كوچة مسجد 
آقاعباس، يك باب دكان 7 متصل به دكان 9، يك باب 
دكان 5 متصل به دكان 7، يك باب دكان 3 متصل به 
دكان 5 ، چهار دانگ و نيم دكان 1 وصل به دكان 3، يك 
باب دكان 77 مقابل دكان 80، نيم باب دكان چهارسوق 
مقابل دكان خبازى69، يك باب دكان 51 وصل به كوچة 
هراز، دو دانگ دكان 25 واقع در باال ميدانچه، يك باب 
دكان واقع در قرية هارون محله، يك باب دكان 1 واقع 
نوراسته،  در   1 به  وصل   3 دكان  باب  يك  نوراسته،  در 
باب  چند  آقاعبداهللا،  مغازۀ  به  وصل   40 دكان  باب  يك 
آقاعباس،  مسجد  كوچة  جنب   16 و   14 نمدمالى  دكان 
يك باب دكان 27 جنب كوچه، يك باب دكان 71 وصل 
به دكان 72، يك باب دكان 68 وصل به دكان 70، يك 
باب دكان كوچك 54 ، نيم باب دكان خرابة متصل به 1 
تيمچة خرابه، نيم باب تيمچة خرابة مرحوم آقا سيدحسين 
عطار، دكان مقدس نياكى طرف غربى و وصل به باغ تا 
يك  مزبور،  دكان  جامع  پشت  خود  و  مسجدجامع  ديوار 
باب دكان وصل به 3 ، دو باب مغازۀ ساختة آقا حسين آقا 
نياكى، سه دانگ و نيم دكان 11 وصل به مغازۀ ساختة 
مرحوم كربالئى ابراهيم مشائى، يك باب دكان 13 وصل 
به دكان 11، يك باب دكان 37 جنب درب مسجد، يك 
باب دكان 30 وصل به مسجد، سه باب دكان جنب شرقى 
مسجد جامع، شش دانگ حريم طرف شرقى مسجد وصل 
به دواخانة آقا عباس نياكى، شش دانگ مرتع موسوم به 
سياه  مقابل  نور  تترستاق  دانگ  شش  تجن،  رودبار  تجن 
تاكر  مراتع  من  لوتوک  دانگ  شش  از  دانگ  نيم  بيشه، 
نور يك بخته از دوازده بخته، سه دانگ مرتعان واقع در 

تترستاق، سه دانگ مراتع كلوم سرور از دره اسفيد و ابرقو 
دانگ  شش  نور،  تترستاق  محال  من  [ناخوانا]   انضمام  به 
قرية كرسه رز من محال اهلمرستاق، تترستاق نور،شش 

دانگ[ناخوانا]  مقابل سياه بيشه

موقوفات (مسجد- مدرسة آقاعباس)
دكان مسكونى واقع در پيش تكية مشائى، دكان، دكان 
مسكونى، يك باب دكان سلمانى متصل به درب مسجد (به 
صورت مخروبه)، دكان مسكونى واقع در بازار چهارسوق، 
در  واقع  كنك  مرتع  تاالر  يك  مسكونى،  دكان  دكان، 
دهالرستاق، يك تاالر خورتاب سرا واقع در دنيالرستاق، 
[ناخوانا]  واقع در پائين بلدۀ آمل قرية شش  مزرع و مرتع 

دانگى، مرتع واقع در كدوک.

وقفنامه ها
مشائى، بزرگ ترين طايفة واقف در آمل

ساكنان شهر آمل را، طايفه های متعددی تشكيل مي دهد 
گفته   چنان كه  است.  مشائي  طايفة  آن ها  از  يكي  كه 
مي شود، اين طايفه از مشای دماوند به آمل آمده و بدين 

نام ناميده  شده اند. (عالمه، 1328، ص 17)
خود  طايفه،  اين  نيست.  مشخص  مهاجرتشان  تاريخ 
مي دانند  مشائي  حاجي گشتاسب  و  آقا شاهرخ  نسل  از  را 
به  نيازمندی  به  دليل  اما  ندارند،  تيره ای  تقسيم بندی  و 
به   شده اند.  ماندگار  و  كوچيده  آن جا  به  نمارستاق  مراتع 
همين  دليل مردم دهات نمارستاق را مشائي مي نامند كه 
امره،  ديوران،  پلريه،  شيخ محله،  سوار،  نمار،  روستاهای 
عبدالمناف، فيس، سلور، پنجاب، ذرور، دره كنار، اتاق سرا، 
كرچالك، كلری، كنا را شامل مي شود. (اياز، 1384، ص 

(181
اين طايفه، قبل از ظهور سلسلة قاجار، از ثروتمندترين 
طايفه های مقيم آمل بودند و امالک و مستغالت بسياری 
داشتند كه در دورۀ قاجار، بسياری از امالكشان بجز چند 

دهكده گرفته  شد. (عالمه، 1328، ص 17)
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وقفنامة مسجد و مدرسة جامع آمل
برادران  و  مشائي  حاجي  وشتاسب  وقفنامه،  اين  براساس 
او، از كساني بوده اند كه امالک و دكان هائي برای حفظ 
بنيان مسجد و مدرسة جامع آمل وقف كرده اند. با توجه 
به  اين كه اصل سند - كه از واقفان صادر شده  بود - در 
آتش سوزی 1335ق. از ميان رفته بوده، به دستور حاجي 
و  آمل  اوقاف  و  معارف  رئيس  نوری،  عبدالحسين  شيخ 
موقوفة  امالک  به  راجع  مدارک  كجور،  و  نور  الريجان، 
اين طايفه را، از متولي آن جمع آوری كردند و بعد فهرست 
امالک موقوفه را در سند مزبور ثبت و درج نمودند و در 
حضور علما و بزرگان مشائي، در سال 1339ق.، ممهور و 

امضا كردند تا در موقع حاجت، حجتي باشد.
مسجد و مدرسة جامع آمل، از بناهای ثبت نشدۀ بافت 
قديم شهر آمل است. اين رونوشت، در 5 برگ تنظيم شده 
است كه 2 برگ آن، در واقع تكرار 3 برگ ديگر است. اين 

وقفنامه، در آرشيو 255 نگهدارى مى شود.
درخور يادآورى است كه اسناد به دست آمده دربارۀ اين 
مسجد نيز، مانند اسناد مسجد جامع، رونوشتى است كه 
ادارۀ اوقاف اين شهرستان تنظيم كرده است. اين اسناد، 
شامل دو برگ است؛ يك برگ آن در مورد واقفان اين 
مسجد مى باشد و ديگرى، صورت موقوفات آن را دربردارد. 

اين وقفنامه، در آرشيو 220/2 نگهدارى مى شود.

پيوست ها
الف- اسناد استنساخ شده از مسجد و مدرسة 

جامع آمل

[سند شمارۀ 1]:
آن كه  بعدالحمدوالصلوه؛  الرحيم-  الرحمن  اهللا  بسم 
چون مرحوم مبرور رضوان مكان، حاجى وشتاسب مشائى 
حجت  حضرت  توجهات  به  مرحوم  آن  برادران  و  آملى 
نظر  به  را  دارالبقا  عالية  مقامات  فداه -  ارواحناه  عصر - 
فرموده اند.  را  آمل  جامع  مدرسة  و  مسجد  بنيان  آورده، 
امالک و دكاكين مشروحة ذيل المسطور را، وقف كرده اند 

وضع  از  بعد  را،  آن  ملكى  عوايد  و  منافع  ساله  همه  كه 
و  خدام  اجرت  و  روشنائى  و  تعميرات  و  حصير  قيمت 
مؤذن، صرف مخارجات سلسلة جليلة آقايان طالب عظام 
و  بنمايند   - مى كنند  تحصيل  مرقومه  مدرسة  در  كه   -
احسن  و  ارشد  و  اصلح  به  نموده اند  مرجوع  را  آن  توليت 
از اوالد خود، نسًال بعد نسل، و در اين اوان به تصويب 
عموم حضرات آقايان مشائى، توليت مرجوع شد به جناب 
خلف  محمدحسن،  آقا  مشهدى  االشراف،  و  عمده التجار 
مرحوم  طبقات  از  كه  مشائى  آقاعيسى  مبرور  مرحوم 
مستطاب  جناب   1329 السنه[ناخوانا]   هذه  در  است  واقف 
نتيجة العلماء والمجتهدين آقاى ميرزا عبد الحسين[ناخوانا]  
آقا  الحاج  المسلمين  و  حجت االسالم  مستطاب  حضرت 
حاجى شيخ عبد الحسين نورى - مد ظله التعالى، متع اهللا 
المسلمين بطول  بقائه - از طرف وزارت به رياست معارف 

و اوقاف آمل و الريجان نور و كجور منصوب گرديد.
امالک  به  راجعه  مدارک  مرقوم،  متولى  جناب  از 
اظهار  جواب  به  فرموده،  مطالبه  را  ورقه  اين  در  موقوفه 
داشت وقفنامجاتى كه صدور آن از واقفين مرحومين بوده، 
در سنة حريق بزرگ آمل، محروق واقع شد و بعد فهرست 
چون  نموده اند،  درج  و  ثبت  ورقه  در  را  موقوفه  امالک 
امالک  تمامت  فلذا  نبوده،  البنا  جديد  دكاكين  به  شامل 
موقوفه را در اين ورقه مذكور داشته و مستدعى است در 
دامت  الريجان -  و  آمل  اسالمية  حجج   مبارک  حضور 
افاضاتهم - و نيز از آقايان عظام از علما و مروجين احكام 
طايفة  از  محترمين  و  اشراف  و  اعاظم  و  مقدسه  شريعت 
مشائى آملى كه اطالعات خود را مطابق موقوفات مزبوره 
و نيز توليت آقاى محمدحسن مرقوم به خطوط مباركه و 
به ختام شريفه، مزين و مختوم فرمايند تا در موقع حاجت، 
[ناخوانا]   مقامات  علو  [ناخوانا]   است  بديهى  بوده،  حجت 
مقدسه و باعث خشنودى حضرت سيد المرسلين و ائمة 

طاهرين - سالم اهللا عليهم اجمعين - خواهد شد.
 14 است؛  ذيل  در  مشروحه  قرار  از  موقوفه،  امالک 

شهر جمادى الثانية [ناخوانا]  39[13]
واقعتين  دانگ  سه  يك  از  مدعوين[ناخوانا]   مرتعين 

..
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وقف نامه مسجد و مدرسه آقاعباس
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و  برادر  و  وشتاسب  حاجى  واقفين  از  تترستاق  محل  در 
و  مدرسه  تعميرات  وضع  از  بعد  مصرف  برادرزادگانش 
اجرت  و  حصير  و  روشنائى  و  فوق  در  مزبورين  مسجد 
خدام و مؤذن مازاد مصرف آقايان عظام طالب كه در آن 

مدرسه تحصيل مى كنند.
قرية كرسه رز من محال اهلمرستاق من بلوک آمل 
مازندران ششدانگ واقف مرحوم حاجى على ثانى مشائى 
آقا  مرحومين  هم  و  برادرانش  به  نفر  چهار  امضاى  به 
آقا تقى و حاجى صادق و حاجى احمد  خان و  ابوالقاسم 
خدام  اجرت  و  روشنائى  و  تعميرات  وضع  از  بعد  مصرف 
مدرسه  آن  در  كه  طالب  آقايان  مصرف  مازاد  مؤذن  و 

تحصيل علوم حقه مى كنند.
مراتع كلوم سرور از دره اسفيد بند و ابرقو به انضمام 
[ناخوانا]  من محال تترستاق نور از واقفين مرحومين حاجى 
وشتاسب مشائى و چهار نفر از برادرانش و حاجى گرشاسب 
و حاجى محمد على و حاجى صالح و حاجى ابراهيم طاب 
است  مذكور  فوق  در  كه  است  قرارى  از  مصرف  ثراهم 
صبيه  كربالئيه  واقف  يكدانگ  يك  هر  از  [ناخوانا]   ايضًا  و 
مسجد  منبر  مصرف  ثانى  على  حاج  مرحوم  بنت  خاتون2 
جامع و مجمع آقايان طايفة مشائى توليت با اوالد واقفه 
تجن  به  موسوم  مرتع  ثانى.  على  حاج  مرحوم  خانوادۀ  و 
وشتاسب  حاجى  مرحوم  واقف  ششدانگ  تجن  رودبار  و 
فوق  در  مرقوم  قرار  از  مصرف  برادرزادگانش  و  برادر  و 
است كه  واقع است در [ناخوانا]  تترستاق نور [ناخوانا]  مقابل 
سياه بيشه ششدانگ واقف مرحوم آقا محمد حسن مشائى 

مصرف از قرار فوق است،
لوتوک من مراتع تاكر نور يك بخته از دوازده بخته 
قرار  از  مصرف  نورى  واقف  دانگ  شش  از  نيمدانگ  كه 
از  كه  از دكاكين  موقوفات  مرقوم در فوق است، صورت 
عوايد و منافع ملكى آن در قرار مفصله در فوق است، في 

14 شهر جمادى الثانى 1339
بزرگ  حاجى  مرحوم  واقف  باب  دو   37 و   39 دكان 

مشائى - غفره اهللا تعالى -
باب  نيم  صباغى  دكان  جنب  زرگرى  مقابل  دكان   2

واقف مرحوم آقا مصطفى قلى مشائى
باب  نيم  عباس  آقا  مسجد  كوچة  روبه روى  دكان   3

واقف مرحوم آقا محمدحسن مشائى است.
4 دكان 7 وصل به دكان 9 يك باب واقف مرحوم آقا 

قربان مشائى است
[يا] دكان 5 وصل به دكان 7 يك باب واقف مرحوم 

آقا ابوالقاسم مشائى است
آقا  مرحوم  واقف  باب  يك   5 به  وصل   3 دكان   6

ابوالقاسم مشائى مصرف صحيح از قرار مرقوم در فوق
7 دكان 1 وصل به دكان 3، 2/5 دانگ واقف مرحوم 

آقا ابوالقاسم مشائى - عليه الرحمه -
8 دكان 77 مقابل به دكان 80 يك باب واقف مرحوم 

آقا محمد حسن مشائى طاب ثراه
9 دكان 51 وصل به كوچة هراز يك باب واقفه مرحوم 
فاطمه خانم، والدۀ آقا محمد حسن مشائى - غفراهللا تعالى 

[ناخوانا]  .

[سند شمارۀ 2]:
10 دكان چهار سوق مقابل دكان خبازى 96 شراكت 
با ورثة مرحوم حاجى غالمرضا نيم باب واقفه فاطمه خانم، 

والدۀ آقا محمدحسن مشائى
11 دكان 45 واقعه در باال[ی] ميدانچه دو دانگ واقف 

مرحوم امير عنايت اهللا شاهاندشتى - رحمت اهللا عليه -
12 دكان واقعه در هارون محلة آمل وصل به عمارت 
حضرت آقاى آقا ميرزا محمد باقر مجتهد يك باب واقف 

مرحوم آقا محمد قلى بزرگ مشائى
13 دكان 1 واقعه در نوراسته يك باب واقف مرحوم 
محمدحسن  آقا  مشهدى  ساختة  مشائى  عبدالحسين  آقا 

مادامى كه ساخته باقى است، كراية نصف
14 دكان 3 وصل 1 در نو راسته واقف آقا عبدالحسين 
مشائى ساختة مشهدى آقا محمدحسن مادامى كه ساخته 

باقى است كراية تنصيف
15 دكان 40 وصل مغازه آقاى آقا عبداهللا واقف مرحوم 
حاجى على بزرگ مشائى - رحمت اهللا عليه - مصرف از 
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قرارى است كه كراراً مرقوم شد
كوچة  جنب  و 14  مالى 16  نمد  دكان  باب  يك   16
مسجد آقا عباس دو باب واقف مرحوم آقا مصطفى قلى 

مشائى طاب ثراه
17 دكان 72 جنب كوچة مسجد جامع يك باب واقف 

مرحوم حاجى مهدى بزرگ مشائى
18 دكان 71 وصل 72 يك باب واقف مرحوم حاجى 

مهدى بزرگ مشائى - [ناخوانا]  اهللا تعالى فى جناته -
واقف  باب  يك   70 دكان  به  وصل   68 دكان  و   19

مرحوم حاجى مهدى بزرگ مشائى
20 دكان كوچك 53 يك باب واقف مرحوم آقا عيسا 

طاب ثراه
21 دكان خرابه وصل 1 به تيمچة خرابه - نيم باب 

واقف مرحوم آقا عبدالحسين مشائى
دكان  عطار  حسين  سيد  آقا  مرحوم  خرابة  تيمچة   22
آقاى مقدس نياكى طرف غربى وصل به باغ تا ديوار مسجد 
جامع و خود باغ پشت مسجد دكان مرقوم را - اگر ساخته 

- كراية نصف واقف مرحوم آقا عبدالحسين مشائى
23 دكان وصل 3 يك باب واقف مرحوم آقا عبدالحسين 

مشائى ساختة مشهدى آقا محمدحسن
24 مغازه ساختة آقاى حسين آقا نياكى دوباب واقف 
باقى  ساخته  كه  مادامى  مشائى  عبدالحسين  آقا  مرحوم 

است، عوايد و منافع تنصيف خواهد بود
25 دكان 11 وصل به مغازۀ ساختة مرحوم كربالئى 
ابراهيم مشائى كه به موجب ورقة عليهذه3 انتقال به آقاى 
مشائى داده است 3/5 دانگ كرايه بايد به مصرف وقف 

برسد. بقيه، مال مالك است
26 دكان 13 وصل به دكان 11 يك باب ساختة آقا 
سيدعلى اصغر مشائى زمينه مادامى كه ساخته باقى است، 

عوايد بالمناصفة واقف مرحوم آقا عبدالحسين مشائى
27 باغچة پشت مسجد جامع ششدانگ واقف مرحوم 

آقاعبدالحسين مشائى
28 دكان 37 جنب درب مسجد يك باب واقف مرحوم 
آقا عبدالحسين مشائى ساختة دائى جان محمد على آملى 

مادامى كه ساخته باقى است عوايد بالمناصفه
مرحوم  واقف  باب  يك  مسجد  وصل   30 دكان   29
آقا عبدالحسين مشائى ساختة ورثة مرحوم الحاج حاجى 
حسين آملى مادامى كه ساخته باقى است كراية تنصيف

واقف  جامع  مسجد  شرقى  جنب  دكان  باب  سه   30
مرحوم الحاج حاجى گرشاسب مشائى ساختة آقا محمدحسن 

از منافع موقوفات
به  وصل  دانگ  شش  مسجد  شرقى  طرف  حريم 
دواخانة آقا سيد عباس نياكى واقف مرحوم آقا گرشاسب 

مشائى مصرف جمع از قرار اين است:
كه مرقوم شد - رحمت اهللا على الواقفين و الناظرين 
- مقام مقدس آقايان حجج اسالمية آمل و الريجان - 
ادام اهللا تعالى بطول بقائهم - را مصادعت مى نمايد آن كه 
احياى وقف الزم و واجب. فلذا آن ذات مقدسه، اطالعات 
خود را به مراتب مزبوره در فوق به خطوط شريفة مرقوم 
به ختام مباركه مزين و مختوم فرمايند و خدمت آقايان 
علما و فضال و مروجين شريعت غرا و اشراف و بزرگان 
و محترمين از طايفة مشائى - دامت اجاللهم - تصديع 
موقوفه و نيز  مى دهد كه اطالعات حقة خود را در امور 
متولى بودن جناب آقا محمدحسن را در اين ورقه مرقوم 
و  بالمعارض  شما،  اجداد  و  آبا  موقوفة  امالک  تا  فرمائيد 
داخل در امالک ملكى شود. والسالم على من اتبع الهدى، 
و كان و قوع التحرير، في 14 شهر جمادى الثانى هزار و 

سيصد و سى و نهم از هجرت نبوية [ناخوانا]  1339.
قرارى  از  دكاكين  و  موقوفه  امالک  تعالى.  اهللا  بسم 
است.  صحيح  نقصان  و  بالزياد  شد،  مرقوم  فوق  در  كه 
متولى بودن جناب مشهدى آقا محمدحسن تاجر مشائى، 
صحيح و معتبر است [ناخوانا]  ابولقاسم مطلق 1339 محل 
مهر ال اله اال اهللا، الملك الحق المبين، عبده ابوالقاسم. 
[ناخوانا]  يا ابواقاسم عبده  محل امهار مشائى يا حسن بن 
آقا  حاجى  محمدنقى -  [ناخوانا]   موسى  يا  التخف  [ناخوانا]  
على  يا   - على   - محمود  بن  محمد   - محمدحسن   -
اكبر- عبد [ناخوانا]  احمد حسن بن [ناخوانا]  عبد [ناخوانا]  محمد 
بسم  موسى.  بن  جعفر  مهر  محل  ارباب[ناخوانا]   آقا  مهدى، 
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مسطوره  دكاكين  مرقومة  امالک  بودن  وقف  تعالى.  اهللا 
و  صحيح  شرع،  حكام  طرف  از  مرقوم  متوالى  نصب  و 
عمل بر طبق آن [ناخوانا]  انا المسكين الفانى، محمدصادق 
 ، صادق  محمد  مهر  محل  رجب 1339  الريجانى[ناخوانا]  
بسم اهللا تعالى شأنه. وقف بودن امالک مزبور و دكاكين 
معينه و تعيين متولى و تصديق علماى عظام و بزرگان از 
طايفة مشائى، صحيح و واجب العمل مى باشد. فى[ناخوانا]  
رجب اآلخر سنة 1339 و انا الفانى، محمدباقر الريجانى، 

فى محل مهر محمدباقر.
تاريخ  به  رقم  كلما  الدهر  و  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم 

جمادى الثانى 1339 . محل مهر عبدالكريم.

[سند شمارۀ 3]:
بسم اهللا الرحمن الرحيم - مذكور در اين ورقه صحيح 
و واجب العمل مى باشد. كتبت هذه الكلمات، فى ثانى شهر 
عبدالحسين  نفسه  على  [ناخوانا]   المذكوره  السنة  من  رجب 
الموسوى. بسم اهللا خير االسما[ناخوانا]  سطر من و صواب 
لدى االقل فى الدول الى اآلخر بالشك و ارتياب 3 شهر 
رجب المرجب 1339. سواد، مطابق با اصل است. عباس 

طاهرى، مهر دفتر اوقاف آمل
سواد، مطابق اصل است كه اصل آن، نزد محمدحسن 

مشائى است.
[مهر]: دفتر ادارۀ معارف و اوقاف آمل و الريجان

مدرسة  و  مسجد  از  شده  استنساخ  اسناد 
آقاعباس

[سندشمارۀ 1]:
مخفى و مستور نماناد كه مسجد و مدرسة مشهور به 
[آقا] عباس، واقعه در شهر آمل، در سنة هزار و يكصد و 
چهل و چهار وقف شده و واقف آن، مرحوم مغفور آقا محمد 
شاهرخ و مرحوم آقا ميرزا محمد پريشان توليت و تدريس 
آن [ناخوانا]  واقفان مذكوران تفويض به مرحوم مقدر خلد 
آشيان آخوند مال محمد صالح الريجانى نموده اند و بعد از 

فوت آن مرحوم، با رشد اوالد آن مرحوم، بطنًا بعد بطن، 
وقف  زمان  از  داشته  مرجوع  و  مفوض  نسل،  بعد  نسًال 
تاكنون - كه هزار و سيصد و يازده مى باشد - از يد ارشد 
اوالد آن مرحوم خارج نشده، طبقة اوالد ارشد [ناخوانا]  - كه 
جناب فضايل مآب ملحمة العلماء العظام آخوند مالعليخان 
قادى مى باشد - فى الجمله دربارۀ او گفتگوئى حاصل شد، 
محتاج شد مرجوع وقفنامچه پس از مالحظة وقفنامچه با 
از  عزيزمان  فتاواى  مالحظة  با  آن،  در  غوررسى  و  دقت 
االمام  نايب  حجت االسالم  آقا  جناب  از  خاصه  علمای 
حاجى [ناخوانا]  - ادام اهللا بقائه - كه در دست است، معلوم 
شد گفتگوئى با جناب آخوند مال عليخان بى وجه بود. مع 
ذلك كله بناء االحتياط و نظر با [ناخوانا]  امكن اوتى [؟] فى 
[ناخوانا]  به اذن جناب آخوند مال عليخان ولد ارشد ايشان، 
جناب مال ابوالحسن مداخله در اعيان موقوفه ومصارف او 
ننمايد و طمع جمع چنين اقتضائى كرده و بعض از علما 
در عمل او هر ساله نظرى داشته باشند، پس از سرايت 
مذكورۀ مسطوره بدون اذن والد و ولد، احدى را نمى رسد 
فى  نمايد[ناخوانا]   مداخله  آن  مصارف  و  موقوفه  اعيان  در 

شهر رمضان مبارک 1311.
[حاشية باال وسط]: بسم اهللا تعالى شأنه

است  شده  مشاهده  كه   - مقره  وقفنامة  به  نظر  بلى 
- عاليجناب مال ابوالحسن فرزند جناب آخوند مالعليخان 
و  حبس  برحسب  است  متولى  است -  اوالد  ارشد  كه   -
قرارداد واقف متولى مزبور، الزم و مقتحم است برحسب 
ندارد[ناخوانا]   مزاحمت  حق  احدى  و  نمايد  عمل  وقفنامه 
االحقر في شهر رمضان مبارک 1311، مالجونى (جانعلي)، 

مالجونى ( جانعلى) [مهر :] يا يوم ال تخف
[حاشية باال چپ]: بسم اهللا هو خير االسما

بعد از مالحظة وقفنامة مقرۀ معتمدۀ مضمون الكتاب 
است  واقف  داد  قرار  و  حبس  موافق  النهايه،  و  البداية  في 
و تخلف از مضامين وقفنامه در اين ورقه حسب المضمون 
موافق است با قرار داد واقف جايز نيست و انا [ناخوانا]  فى 
شهر رمضان مبارک 1311 ، [مهر:] الحق مع العلى و على 

مع الحق.
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[حاشية باال چپ]: بسم اهللا المراسلين
نظر به مالحظة وقفنامة مقرۀ مستمر من البدو الى الختم 
موافق به حبس و قرار داد واقف و حكم علما - اعلمهم 
در ورقة متولى است و خالف آن، جايز نخواهد بود [ناخوانا]  [ناخوانا]  - جناب فضايل و معارف آداب شيخ ابوالحسن مرقوم 

االحقر 1311 [مهر:] حسن ابن ا[ناخوانا]  على
[حاشية باال چپ]: نظر به مالحظه و قرائت وقفنامچه 
من البدو الى الختم و موافق حكم علماى اعالم و فقهاى 
مال  مستطاب  جناب  العظام  مجتهدين[ناخوانا]   و  كرام 
آخوند  االحسان  و  االفاضل  زين  فرزند[ناخوانا]   ابوالحسن 
و  مسجد  متولى   - است  اوالد  ارشد  كه   - عليخان  مال 
مدرسة قبضه - كه مشهور به مسجد [آقا] عباس مى باشد 
-[ناخوانا]  حبس و قرارداد واقف [ناخوانا]  است. مورخة 1311، 

[مهر:] يا عزيزاهللا
مقرۀ  وقفنامة  مالحظة  از  بعد  راست]:  باال  [حاشية 
مضمون الكتاب، موافق با حبس و قرارداد واقف است و 
جناب مال ابوالحسن - كه ارشد اوالد جناب مال عليخان 
است - متولى به حبس واقف است تخلف [از] آن شرعاً جايز 

نمى باشد. [مهر:] و رفعنا مكاناً علياً، عبده حاجى[ناخوانا] 
[حاشية باال راست]: مضمون الكتاب حق و صدق و 
بر  نظر  بلى  محمدحسين).  نبى  دين  (پيرو  صواب 1311 
مضمون بالغت مشحون، وقفنامة صحيحة مقره من البدو 
الى الختم موافق به حبس و قرارداد واقف و حكم علماى 
اعالم جناب فضايل و معارف آداب شيخ ابوالحسن مرقوم 
بود.  نخواهد  جايز  [آن]  خالف  و  است  متولى  ورقة  در 

1311، [مهر:] يا على
[حاشية باال راست]: بسم اهللا تعالى شأنه 

بلى نظر به وقفنامچة مقره - كه مالحظه شد - بايد 
يا  جان  على  مال  آخوند  مستطاب  جناب  اجازۀ  و  اذن  به 
جناب فضايل مآب مال ابوالحسن ولد ايشان باشد و چون 
اين به حبس و قرارداد واقف است، تخلف [از] آن شرعًا 

جايز نيست. والسالم. [مهر:] من بعد اسمه احمد
[حاشية پائين راست]: بسم اهللا خير االسما

جناب  دست  در  كه   - [ناخوانا]   وقفنامه  به  نظر  بلى 

اين   - است  موجود  فعًال  مالعليخان  آخوند  مستطاب 
[ناخوانا]  آقايان عظام قرار دادند وجناب آخوند مال ابوالحسن 
مى باشد.  وقفنامه  مطابق  و  موافق  دادند،  قرار  متولى  را 

[مهر:] رفعنا مكانًا [ناخوانا] 
[حاشية پائين راست]: بر حسب قرارداد [ناخوانا]  جنابان 
[ناخوانا]  شيخ ابوالحسن برقرار است به قرارداد  مستطابان 
محمدامين  [مهر:]   ،1311 شوال  شهر  تاريخ  به  مذكور 

عباسقلى
[حاشية باال وسط]: هو المستعان

مضمون الكتاب موافق االحتياط و الصدق و الصواب انا اقل 
خدمته الشرع المستطاب فى 1311 [مهر:] ابوطالب الموسوى.

[حاشية باال وسط]: هو المستعان
مضمون الكتاب موافق به وقفنامه است. امر توليت به 
حبس و قرارداد واقف حق طلق و طلق حق عاليجناب فضايل 
مآب مال ابوالحسن ولد ارشد آخوند مال عليخان است. تخلف 

[از] آن خالف شرع است [ناخوانا]  1311، [مهر:] ابوالقاسم
[حاشية باال وسط]: مضمون الكتاب موافق به وقفنامه 
ابولحسن  مال  آخوند  مآب  فضايل  عاليجناب  لذا  و  است 
- كه اوالد ارشد آخوند مالعليخان است - متولى است با 
حبس و قرارداد واقف. مرتكب غير اين، خالف شرع است. 

[مهر:] بها الدين
و  صدق  و  حق  الكتاب  مضمون  وسط]:  باال  [حاشية 
اهللا  على  توكل  [مهر:]   ،1311 فيه  الشك  است  صواب 
لذا  وقفنامه.  اصل  به  موافق  كتاب  مضمون  محمدعلى، 
متولى  واقف  قرارداد  و  حبس  با  ابولحسن  مال  عاليجناب 
بالعزل است. غير اين، شرعًا جايز نيست. مورخة 1211، 

[مهر:] عبده عبدالوهاب

[سند شمارۀ 2]:
مساجد  از  اكثر  سال 1335  [ناخوانا]   ماضيه  سنة  چون 
نظيرش  تاريخ  آنچه  به  گرديد،  حريق  طعمة  آمل  ابنية  و 
طعمة  عباس  آقا  مرحوم  مسجد  جمله  من  نداد،  نشان  را 
آمل،  طيبة  بلدۀ  مزبور  مسجد  چون  شده،  بدبخت  حريق 
يكى از بناى قديم به شمار مى رود و مختصر موقوفاتى كه 
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متعلق به مسجد مزبور است، وقفنامجات در دست و موجود 
نيست، عليهذا محض رضاى ادارۀ محترم اوقاف آمل، اين 
مختصر ترتيب داده شد كه موقوفات مسجد مزبور، در ذيل 
درج شده، هم ادارۀ محترم اوقاف ثبت نمايد و نيز اين ورقه 
به تمبر و مهر و امضای اداره رسيده، در نزد متولى مسجد 
مسطور ضبط باشد كه در هيچ عصر، كسى نتواند امالک 
موقوفة مزبور را طمع نمايند و يا ادعاى ملكيت نمايند و 
[ناخوانا]  به واسطة ترتيب فوق الذكر در هر عصر موقوفات 
مزبور حيف [و] ميل نخواهد شد و موقوفات از قرار ذيل 

است كه هريك به اسم توضيح داده مى شود.
دكان مسكونى كربالئى غالم آملى، واقع در پيش تكية 
مشائى، دكان آقا ابوالحسن مرحوم حاج سيد غالمعلى نياكى، 
دكان مسكونى مشهدى على متصل به مسجد مزبور، يك 
باب دكان سلمانى متصل به درب مسجد كه فعًال مخروبه 
متصل  ابراهيم  استاد  مسكونى  دكان  باب  يك  مى باشد، 
استاد  مسكونى  دكان  باب  يك  مزبور،  سلمانى  دكان  به 
مشهدى  دكان  باب  يك  چهارسوق،  در  واقع  عبدالعظيم 
على اصغر آهنگر، يك باب دكان مسكونى مشهدى على اكبر 
امير دودانكى، يك باب ندارد [ناخوانا]  ندارد، مرتع كنك واقع 
در دهالرستاق يك تاالر، خور تاب سرا واقع در دنيالرستاق 
يك تاالر [ناخوانا]  باج به متولى بدهند، مزرع و مرتع[ناخوانا]  
واقع [در] پائين بلدۀ آمل قرية قرق ششدانگى، مرتع واقع در 
كدوک فى محل قشالقى [ناخوانا]  موسوم است به وقفيات، 
قرية نوسا مشهور [ناخوانا]  3 سال سه تومان مى دهند، 3 سال 

نيم سالى چهار تومان مى دهند، ندارد [ناخوانا]  ندارد.
مستدعى است كه حضرات حجج االسالم و نّواب امام 
- عليه السالم - ذيل اين ورقه را مرقوم و مختوم فرمايند 
ميلى  و  حيف  قرن  و  عصر  هيچ  در  مزبور،  موقوفات  تا 
توضيح  رجب المرجب 1336.  شهر  دويم  تاريخ  به  نشود. 
آن كه موقوفات مندرجه در اين ورقه، فعًال در تصرف وقف 
است و متولى فعلى مسجد مزبور، جناب مستطاب شيخ 
ابوالحسن پسر آخوند مالعلى جان دنيالرستاقى الريجانى 

است، به تاريخ فوق.
[حاشية باال وسط]: تاريخ 5 برج ثور 1336[ناخوانا]  در 

دفتر اوقاف آمل ثبت شد. امين اوقاف آمل [ناخوانا]  (ادارۀ 
اوقاف آمل[ناخوانا] )

و  امالک  بودن  وقف  در  بلى  چپ]:  باال  [حاشية 
دكاكين و به عمل كردن و متولى بودن جناب مستطاب 

مال ابوالحسن، شبهه ندارد. (حسين ابن[ناخوانا] )
دكاكين  و  امالک  بودن  وقف  در  چپ]:  باال  [حاشية 
بودن  متولى  و  وقف  به  كردن  عمل  و  متن  به  مسطور 
و  شبهه  دهالرستانى،  الريجانى  ابوالحسن  مال  [ناخوانا]  

[ناخوانا]  ندارد. (يا محمد)
[حاشية باال راست]: ثبت دفتر وقفنامجات آمل، عبدالحسين 

آسورى، محل مهر (ادارۀ اوقاف آمل)، 1299، 7
[امضا:  است.  صحيح  مقابله،  راست]:  وسط  [حاشية 

[ناخوانا]]
[حاشية باال چپ]: بلى اين از جمله معلومات بدانچه در 

ورقه درج شد، شبهه ندارد. (محمد باقر)
كه  است  اصل  مطابق  سواد،  وسط]:  پائين  [حاشية 
ضبط  دالرستانى  ابوالحسن  شيخ  اينجانب  نزد  آن،  اصل 

است. [مهر:] ابوالحسن 
[حاشية پائين چپ]: بسم اهللا الرحمن الرحيم 

[ناخوانا]  موقوفه على المسجد المزبور و  كون االعيان 
كون الجناب شيخ ابوالحسن به توليت له تمامًا بدايتًا ثوب 
[ناخوانا]  و ال يفار تمارين الريب و انا االحقر ( [ا]للهم صلي 
على محمد و ال محمد) [حاشية پائين راست]: بسم اهللا 
موقوفات  از  [ناخوانا]   امالک  كه  است  ضروريات  از  تعالى، 
فعًال  كه  آمل  بلدۀ  در  است  مدارس  و  آقاعباس  مسجد 
مخروبه مى باشد و در يد متولى مذكور مى باشد او شيخ 
رجب  شهر  عشر  فى  خان  على  مال  آخوند  ابن  ابولحسن 

المرجب و انا االحقر [ناخوانا]  محل مهر (عبده احد). 
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پى نوشت ها:
داخل  كنوني  فرهنگ های  از  هيچكدام  در  هنوز  خفنگ،  واژۀ   .1

نشده است. (سوری - ويراستار)
2. اصل: خواتون.

3. به نظر مي آيد، ورقة عليحده درست باشد! (ويراستار)
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