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Abstract:

Purpose: The purpose of this research is to define the effect of class affiliation (clerics and mer-

chants) on the type of Sari endowment expenditures in the Qajar period. 

Method and Research Design:  352 Endowment Records of merchants and clerics were de-

scribed, analyzed and compared.

Findings and Conclusion: The endowments of merchants and clerics were mainly land, houses, 

shops and caravanserai. Clerics mostly endowed land whereas merchants endowed shops. These 

endowments were used for Imam Hussein’s ceremonies - the third Shiite Imam - like feeding the 

mourners, feeding fasting people in Ramazan, repairing and maintaining mosques and schools, 

alms and donations to the poor and Ibn al-Sabeel. The political and social developments of the 

period did not change the type of endowment expenditures. Most of the endowments belong to 

the time of Nasser al-Din Shah (1848 –1896). Also, most of the endowments were recorded in 

the lunar months of Rajab and Muharram. The endowments were entrusted to the person who 

endowed, his children or the clerics of the region. This indicates a kind of family system and the 

scholarly system in the management of endowments.
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چڪیده:

هدف: بررسی تأثیر وابستگی طبقاتی بر نوع و نحوۀ مصرف موقوفات ساری در دورۀ قاجار.

روش/ رویکرد پژوهش: توصیفی-تحلیلی برمبنای اسناد ادارۀ اوقاف ساری و منابع اولیه.

یافته ها و نتیجه گیری: بررسی محتوای اسناد وقف نامه های روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار نشانگر 

آن است که نوع موقوفات روحانیون و تجار، عمدتاً از جنس زمین، خانه، دکان و کاروان سرا است که 

وقف زمین در بین روحانیون و وقف دکان در بین تجار بیشتر رواج داشته است. نحوۀ مصرف موقوفات 

این دو طبقه به ترتیب فراوانی عبارت اند از: تعزیه داری سیدالشهداء؛ اطعام عزاداران سیدالشهداء؛ 

اطعام و افطار روزه داران؛ تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس؛ صدقات و اعانات به فقرا و مساکین و 

ابن السبیل. تحوالت سیاسی و اجتماعی این دوره سبب نشد تا نوع مصارف موقوفات روحانیون و تجار 

تغییر کند. بیشترین وقف های این دو طبقۀ اجتماعی در دوران حکومت ناصرالدین شاه ثبت شده است. 

ازلحاظ زمان هم بیشترین وقف های روحانیون و تجار، در ماه های قمرِی محرم و رجب ثبت شده اند. 

تولیت موقوفات این دو طبقه برعهدۀ خود واقفان، فرزندان واقفان و یا علمای منطقه قرار می گرفت که 

بیانگر نوعی نظام مدیریت خانوادگی و مدیریت علمایی در مدیریت موقوفات است.

کلیدواژه ها: قاجار؛ ساری؛ روحانیون؛ تجار؛ موقوفات.
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1. مقدمه
وقف همواره سنتی زنده و پویا بوده است. وضعیت این سنت و چگونگی و چرایی رشد 
و افول آن در تاریخ ایران از سیاست ها و اقدامات حکام و نیز اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
جامعۀ ایران متأثر بوده است. قاجارها ضمن حفظ ویژگی های سنتی نهاد وقف، در راستای 

تحول این نهاد نیز گام هایی برداشتند.
وضعیت اوقاف در عهد قاجار )1210-1344ق( را به سه مقطع زمانی می توان تقسیم 
کرد: در مقطع زمانی اول )از آغاز حکومت قاجار در سال 1210ق تا 1271ق( ثبت و ادارۀ 
موقوفات و تولیت آن ها، بیشتر تحت نظر و نفوذ روحانیون و مجتهدان انجام می شد. اگر 
ملکی وقفی در محل زندگی مجتهد یا روحانی برجسته ای وجود داشت، معموالً برای ادارۀ 
موقوفه، به نظر او توجه می شد. عالوه براین ها، روحانیون و مجتهدان برجسته با مهرکردن 
ذیل اسناد موقوفه، صحت و اصالت آن ها را تأیید می کردند )ملکم، بی تا، ج2، ص166؛ 

الگار، 1359، ص21(.
مقطع دوم، از 1271ق تا پیش از تصویب قانون اوقاف و معارف کشور در 1328ق 
را دربر می گیرد. در این دوره که مقارن با تالش ناصرالدین شاه برای تغییروتحول در 
ساختار اداری کشور بود، سعی شد که مدیریت کلی امور موقوفات به وزارت خانه هایی 
واگذار شود که با عناوینی چون »وزارت معارف و اوقاف«، »وزارت وظایف و اوقاف«، 
»وزارت فواید عامه«، »وزارت معارف، اوقاف و پست« ایجاد شدند )مستوفی، 1371، ج1، 
صص 88-89؛ خورموجی، 1363، ص243(. در این راستا برخی امور موقوفات در اختیار 
متصدیان این وزارت خانه ها قرار گرفت که به تدوین برخی ضوابط و صدور فرمان هایی 
برای سامان دهی موضوعات مرتبط با اوقاف نیز می پرداختند )آدمیت، 1385، ص176(. 
ولی باوجوداین از میزان نقش نظارتی روحانیون بر موقوفات کاسته نشد؛ چراکه براساس 
بود،  امر موقوفات صادر شده  همان ضوابطی که ازسوی همین وزارتخانه های متولی 
صورت حساب های دخل وخرج موقوفات می بایست پس از تأیید مجتهدان، برای وزارت 

»وظایف و اوقاف« ارسال شود )لمبتون، 1388، ص94(.
مقطع سوم به سال های پس از برقراری حکومت مشروطیت )1324ق( برمی گردد که 
مجلس شورای ملی با تصویب قانون »وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه« در سال 
1328ق، قانونمندکردن ادارۀ موقوفات و استفاده از عواید آن را برای توسعۀ معارف کشور 

مدنظر قرارداد )ریاحی سامانی، 1378، ص34(.
ساری1 )مرکز سیاسی-اداری والیت مازندران( در دورۀ قاجار شامل چهار بلوک بود: 1- 
کلیجان رستاق، چهاردانگه و دودانگه در سمت جنوب؛ 2- اندرود و میاندرود و َقراُطغان در 

1. این شهر از جنوب به سمنان و دامغان، از 
شامل به دریای خزر، از رشق به ارشف و از 

غرب به بارفروش منتهی می شد.

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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سمت شرق؛ 3- فرح آباد، میان رود و شرخا در سمت شمال؛ 4- علی آباد، کیاکال و قادی کال 
در سمت غرب )میرزاابراهیم، 1355، صص 100-101(. دو وجه مهم اقتصادی عصر قاجار 
یعنی کشاورزی و دام پروری در ساری رونق فراوانی داشت و همین امر، زمینۀ رونق و آبادانی 
آن را در عصر قاجار فراهم آورده بود )میرزاابراهیم، 1355، صص 101، 102، 103(. دلیل 
دیگر ترقی ساری رونق اقتصادی بود که علت آن وجود امکاناتی چون 4 کاروان سرا و 410 

دکان در این شهر بود )ملگونف، 1376، ص201؛ رابینو، 1383، ص81(.
که  مقطعی  در  شهر  این  می شد.  محسوب  مازندران  قدیمی  حاکم نشین  ساری 
آغامحمدخان درپی تصاحب تاج وتخت به جنگ و جدال با حریفانی چون ُحکام زند 
می پرداخت و قلمروش عمدتاً استرآباد و مازندران بود، به عنوان پایتخت موقت او انتخاب 
شده بود )ساروی، 1371، ص237(. باوجود تصمیم بعدی آغامحمدخان در انتخاب تهران 
به عنوان پایتخت ثابت قاجار )1210ق(، ساری به دالیلی چون نزدیک بودن به خاستگاه ایل 
قاجار )استرآباد( و نیز باقی ماندنش به عنوان مرکز سیاسی و اداری ایالت مازندران، هم چنان 
آبادانی آن برقرار ماند )میرزاابراهیم،  موردتوجه حکومت قاجار بود و روند عمران و 
1355، ص95؛ اعتمادالسلطنه، 1368، ج2، ص1019(. یکی دیگر از دالیل اهمیت ساری، 
سکونت حکام والیت مازندران به همراه تعداد زیادی از شاه زادگان، اعیان و اشراف و 

مأموران دولتی در این شهر بود )افضل الملک، 1383، صص 49-48(.
در کنار اهمیت سیاسی-منطقه ای و رونق اقتصادی ساری در دوران قبل از مشروطه، 
مقابر امام زادگانی چون امام زاده عباس )ع(، امام زاده یحیی )ع( و امام زاده زین العابدین )ع(، 
و استقرار چند مجتهد طرازِاّول ایالت مازندران در ساری )حاجی مالعبداهلل، حاجی میرزا 
محمدتقی، آقامیرزا محمدحسین و حاجی مالتقی هزارجریبی( سبب ایجاد فضای مذهبی 
در منطقه شده بود )میرزاابراهیم، 1355، صص 93، 96، 106(. ازنظر بافت جمعیتی و 
ترکیب اجتماعی، مردم ساکن در ساری، شامل طوایف مختلف و بعضاً مهاجری بودند که 

در بلوکات اطراف و نیز مرکز ایالت ساکن بودند )میرزاابراهیم، 1355، ص97(.
ازجمله طبقات اجتماعی که در راستای تداوم سنت دیرینۀ وقف اموالی را در دورۀ 
قاجار در ساری وقف کردند، روحانیون و تجار بودند. بررسی موقوفات این دو طبقه در 
ساری در این دوره، ازحیث نوع موقوفه و نحوۀ مصرف عواید، به شناخت ویژگی های 

اجتماعی، مذهبی و اقتصادی این منطقه کمک خواهد کرد.
این پژوهش، درپی پاسخگویی به این پرسش هاست:

1. تجار و روحانیون ساری چه اموالی را در دورۀ قاجار وقف کردند؟
2. این موقوفات چه مصارفی داشتند و تحوالت سیاسی و اجتماعی رخ داده در دورۀ

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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قاجار، چه تأثیری بر تعیین نحوۀ مصرف این موقوفات داشت؟
3. تجار و روحانیون، چه کسانی را به عنوان متولی موقوفۀ خود انتخاب می کردند؟

4. تشابهات و تفاوت های موقوفات تجار و روحانیون ساری در دورۀ قاجار ازحیث نوع 
موقوفه و نحوۀ مصرف عواید آن چه بود؟

5. چه نسبتی بین تنظیم این وقف نامه ها با ماه های قمری وجود داشته است؟

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایی که با موضوع وقف و موقوفات در دورۀ قاجار، انجام شده است، ازحیث 
تبیین کلی و نسبی فضای بحث حاضر و اشاره به برخی موارد کلی مرتبط با مباحث و 
تحلیل های این تحقیق، خالی از اهمیت نیستند که درادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. 
نخستین مقاله »نهاد وقف و کارکرد آن در دورۀ ناصرالدین شاه« تألیف لیال مرادعلیان است 
که در پاییز 1395 در فصل نامۀ »آرشیو ملی« چاپ شده است و نهاد وقف و کارکرد آن در 
دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه را بررسی کرده است. مقالۀ دیگر »بررسی انگیزه های واقفان 
در شهر تهران؛ برپایۀ بازخوانی دو نمونه از وقف نامه های بازار دورۀ قاجار« تألیف محمد 
کشاورز است که در زمستان 1388 در فصل نامۀ »وقْف میراث جاویدان« چاپ شده است 
و در آن انگیزه ها و اهداف وقف در دورۀ قاجار بررسی شده است. مقالۀ بعدی »بررسی 
مسجد-مدرسه هاِی وقفِی »جامع« و »آقاعباس« در بافت مرکزی شهر آمل« نوشتۀ معصومه 
یداهلل پور و شهرام یوسفی فر است که در پاییز 1388 در فصل نامۀ »گنجینۀ اسناد« چاپ 
شده است و به بررسی وقف نامه ها، وضعیت موقوفه ها، واقف و موارد مصرف درآمد 
موقوفه ها در مسجد جامع و مسجد آقاعباس شهر آمل پرداخته است. خأل پژوهشی دربارۀ 
بررسی تأثیر وابستگی طبقاتی بر انواع و نحوۀ مصرف موقوفات ساری در دورۀ قاجار 

نگارندگان را برآن داشت تا پژوهشی مستقل در این زمینه انجام دهند.

 2. تحلیل آماری اسناد موقوفات ساری در دورۀ قاجار
بررسی 352 سند وقفی ساری در عهد قاجار نشان می دهد که 51 وقف یعنی 14/5 درصد 
از موقوفات پیش از حکومت ناصرالدین شاه )1210-1264ق( و 160 وقف یعنی 45/5 
درصد از موقوفات در دوران حکومت ناصرالدین شاه )1264-1313ق( و 141 وقف یعنی 
40 درصد از موقوفات بعداز حکومت ناصرالدین شاه )1314-1344ق( ثبت شده است. 
278 موقوفه یعنی 79 درصد از موقوفات مربوط به مردان و 74 موقوفه یعنی 21 درصد از 
موقوفات مربوط به زنان است. 69 درصد از نیات واقفان به امور مذهبی، 16 درصد به امور 

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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خیریه و 15 درصد به امور اجتماعی اختصاص دارد. 59 درصِد نوع مال وقف شده زمین، 
19 درصد منزل مسکونی، 18 درصد دکان، 2 درصد کاروان سرا و 2 درصد حمام است.

جدول شامرۀ 1: تعداد کل موقوفات ساری در دورۀ قاجار

تعداد موقوفاتدورهردیف

51پیش از حکومت نارصالدین شاه (1210-1264ق)1

160دوران حکومت نارصالدین شاه (1264-1313ق)2

141بعداز حکومت نارصالدین شاه (1314-1344ق)3

جدول شامرۀ 2: تعداد موقوفات ساری در دورۀ قاجار براساس جنسیت واقف

جمع کلموقوفات زنانموقوفات مردان

27874352

جدول شامرۀ 3: نوع نیت واقفان موقوفات ساری در دورۀ قاجار

جمع کلاجتامعیخیریهمذهبی

3217270
1463

جدول شامرۀ 4: نوع مال وقف شده در دورۀ قاجار در ساری

جمع کلحاممکاروان رسادکان (مغازه)منزل مسکونیزمین

2307569772388

افزایش موقوفات در دوران حکومت طوالنی ناصرالدین شاه دو دلیل داشت: نخست 
اینکه به علت بهبود اوضاع اقتصادی ایران در این دوره، سطح عمومی ثروت و درآمد سرانۀ 
مردم ایران و نیز سطح رفاه جامعه افزایش پیدا کرد و دوم اینکه ثبت، مدیریت و حفظ 
موقوفات در قالب نظام دیوان ساالری جدید این دوره نظم و نسقی مناسب پیدا کرد و 
احتمال ازبین رفتن موقوفات کاهش یافت؛ درنتیجه رغبت مردم برای وقف اموالشان بیشتر 
شد. روند افزایش موقوفات در دوران بعداز حکومت ناصرالدین شاه اگرچه شیبی مالیم تر 

1. در تعدادی از موقوفات شهر ساری بیش از 
یک نیت وجود دارد؛ بنابراین تعداد نیات 
موقوفات ساری بیشرت از تعداد موقوفات 

این شهر است.
2. در تعدادی از موقوفات شهر ساری بیش از 
تعداد  بنابراین  شده است؛  وقف  مال  یک 
اموال وقف شده برای موقوفات ساری بیشرت 

از تعداد موقوفات این شهر است.

جدول 1
تعداد کل موقوفات ساری در دورۀ 

قاجار

جدول 2
دورۀ  در  ساری  موقوفات  تعداد 

قاجار براساس جنسیت واقف

جدول 3
ساری  موقوفات  واقفان  نیت  نوع 

در دورۀ قاجار

جدول 4
نوع مال وقف شده در دورۀ قاجار 

در ساری

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...



118
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

داشته است، ولی در حالت کلی نشان می دهد که در دوران حکومت مشروطیت هم، سنت 
وقف در جامعۀ ایران عصر قاجار جریان داشته است و وقوع انقالب مشروطیت و ترویج 
اندیشه ها و مظاهر تمدن نوین اروپایی در ایران این دوران از توجه مردم به سنت قدیمی 
وقف نکاسته است. رونق نسبی وقف در این دوران، احتماالً به مواردی چون تدوین قانون 
اوقاف در مجلس دوم شورای ملی و تشکیل وزارت »معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه« 

در سال 1328ق برمی گردد.
خصوصیت مذهبی جامعۀ ایرانی، تأثیرگذاری افکار و اندیشه های مذهبی بر عملکرد 
طبقات متمول ایرانی، وجود حکومت استبدادی و ترس مالکان و ثروتمندان از نبود امنیت 
در حوزۀ مالکیت، تأثیرپذیری جامعۀ ایرانی از طبقه های مرجعی چون حکام و روحانیون 
و تجار در موضوع وقف، رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمدها، حاکمیت نظم و امنیت 
از عوامل سنتی تداوم وقف در ایران بوده اند. عالوه بر این عوامل سنتی دالیل نوینی هم بر 
تداوم سنت وقف در دورۀ قاجار تأثیرگذار بودند. تالش حکومت برای نظام مندی موقوفات 
در قالب دیوان ساالری نوین )وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه( به صورت ویژه 
در دورۀ ناصرالدین شاه، و تدوین قانون اوقاف در دوران حکومت مشروطه از دالیل نوین 

توسعۀ وقف در دورۀ قاجار بودند.

منودار 1
منودار موقوفات دوره قاجار

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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3. ساختار و سبک نگارش اسناد وقف نامه ها
ساختار وقف نامه های دورۀ قاجار شامل بخش های زیر بوده است: 1- بسمله؛ 2- دیباچه؛ 
3- مشخصات کامل واقف؛ 4- شرط تحقق وقف )قصد قربت(؛ 5- اظهار صیغه؛ 6- 
بیان کلیات )جهت مصرف(؛ 7- مختصات و حدود اربعۀ موقوفه )رقبات(؛ 8- مخارج 
)وظایف متولی(؛ 9- متولی فعلی و سیستم انتخاب متولیان بعدی؛ 10- متولی درصورت 
انقراض نسل؛ 11- الفاظ تشریفاتی دال بر وقوع عقد و قبض و قبول متولی؛ 12- خاتمه؛ 

13- تاریخ تحریر )رضایی، 1390، ص139(.
ترتیب این ساختار در وقف نامه های مختلف:

ناپایداری دنیا و  با »تمحیدیه ای« حاوی جمالتی در  اسناد موقوفات دورۀ قاجار 
فانی بودن انسان آغاز می شود. این جمالت، دربردارندۀ ابیاتی فارسی و عربی و حاوی 
تلمیحاتی به آیات و احادیث است. بسته به قلم نگارندۀ وقف نامه، این قسمت مختصر یا 
مطّول است. پس از تمحیدیه، فرد واقف و سایر ارکان موقوفه شامل صیغۀ وقف، مصارف، 
رقبات، مخارج و متولی موقوفه معرفی می شود. هم چنین، محل موقوفه به دقت معین و 
حدود آن مشخص می شود. در این اسناد، موارد مصرِف درآمِد موقوفه و شرایطی که 
واقف درنظر گرفته است، دقیقاً قید می شود. بعداز مشخص کردن متولی و در مواردی 
ناظر موقوفه، عباراتی آمده است در لعن و نفرین کسی که برخالف شرایط تعیین شده در 
لَُه بَْعَدَما َسِمَعُه َفإِنََّما إِثُْمُه  وقف نامه عمل کند. معموالً، در آخر وقف نامه، آیۀ شریفۀ »َفَمْن بََدّ
لُونَُه«1 تحریر می شد تا کسی به خود اجازه ندهد در وقف نامه و رقبات آن  َعَلی الَِّذیَن یبَِدّ
و مصارف مقرره تصرف کند. در اسناد وقف نامه، عباراتی نیز آورده می شد مبنی بر این که 
واقف از مالکیت موقوفه دست کشیده و آن را به تصرف وقف داده است. در حاشیۀ سند 
وقف نامه، ُمهر برخی از روحانیون و شهود دیگر زده می شد. مطابق مندرجات این اسناد، 
میزانی از درآمد حاصل از موقوفه قبل ازآنکه صرف مقصود تعیین شده ازسوی واقف شود، 
برای مصارف دیگری مثل حق التولیه، حق النظاره و حفظ عین موقوفه )تأمین مخارج 

ضروری بنا و تعمیرات الزم آن( کسر می شد.

بعداز  را  ]وصیت[  آن  کس  هر  پس   .1
شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر ]گردن[ 
کسانی است که آن را تغییر می دهند (آیۀ 

181 سورۀ بقره).

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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4. اهمیت و ارزش تاریخی مندرجات اسناد موقوفات
درج  وقف نامه ها  اسناد  در  که  روحانی  واقفان  موقوفات  نوع  با  مرتبط  توضیحات  از 
شده است، می توان به اطالعاتی ارزنده چون نام های تاریخی محالت، بازارها، روستاها، 
کاروان سراها و رباط ها دست یافت. برای نمونه، درضمن توضیح نوع موقوفه در سند 
وقف نامۀ مالعبداهلل کاله دوز آمده است: »تمامت شش دانگ خان سرای1 مسکونۀ خود که 
واقع است در محلۀ درب خانه من محالت شهر ساری از اعیان و اراضی و اشجار و ممر 
و مدخل و جدران و کل مایتعلق بها و تمامت سه دانگ از شش دانگ یک باب دکان واقع 
در بازار کاله دوز و چارسوق شهر ساری« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 21/ع(. از 
خالل توضیح سند فوق، به این اطالعات دست می یابیم که در شهر ساری در عهد قاجار، 

محله ای به نام درب خانه و بازاری به نام کاله دوز وجود داشته است. 1. خان در این جا به معنی خانه است.

تصویر 1
سند موقوفۀ حاج ابوالقاسم تاجر

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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در نمونه ای دیگر، در توضیحات متِن سنِد واقفی به نام مالآخوندبابای ساروی، به 
خیابانی به نام نادر و محله ای به نام میرمشهد در شهر ساری آن روزگار اشاره شده است: 
»شش دانگ یک باب سراخانه در محلۀ میرمشهد، هشت عشر و نیم از شش دانگ تعداد 
چهار باب دکاکین در خیابان نادر شهر ساری« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 4/الف(. 
هم چنین دربارۀ نام روستاهای ساری در عهد قاجار، در سند وقف نامۀ حاجی مالعبداهلل 
بن مالمؤمن کیاسری آمده است: »همگی و تمامت سه دانگ مشاع از کل شش دانگ قریۀ 
ازنِی چهاردانگۀ کیاسر« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 21/الف(. افزون براین، در سند 
واقفی به نام حاجی مالآقابابا تالرمی، به روستایی دیگر به نام تالرم اشاره شده است: »ثلث 
کل اراضی خشکه زار قریۀ تالرم فریم، ااّل ثُُمن ]یک هشتم[ از ثلث، و همگی مزارع مفّصله 

از قریۀ تالرم و از غیرتالرم« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 23/الف(.
به  از شرح متن برخی اسناد موقوفات واقفان دربارۀ نوع موقوفه،  عالوه براین ها، 
اطالعاتی دربارۀ چگونگی معماری خانه ها و هم چنین نوع محصوالت کشاورزی ساری 
در عهد قاجار دست می یابیم. برای نمونه، در متن سند واقْف آقاشیخ محمد ابن مالامراهلل 
ساروی و به هنگام توضیح نوع موقوفه که یک خان سرای در محلۀ درب خانۀ شهر ساری 
بوده، آمده است که این خانه شامل یک ایوان، یک اطاق، راه رو، حوض، َمطبَخ و غیره است: 
»همگی و تمامی شش دانگ خان سرای، مشتمل بر یک ایوان و یک اطاق و راه رو و حوض 
و مقابل آن، َمطبَخ و کُل مایتعلق بها ...« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 8/م(. هم چنین 
در متن سند وقف نامۀ شیخ رضا نوری االصِل ساروی مسکن، ضمن توصیف نوع موقوفه، 
به شرح کاملی از یک خانه در ساری آن زمان پرداخته شده است: »تمامت شش دانگ باغ 
مشجرۀ مثمرۀ ملکی متصرفی خود را که واقع و کائن است در محلۀ اُجابِن من محالت شهر 
ساری متصل به باغِ شاه کهنۀ شهر ساری و مستغنی از تحدید و توصیف است و به انضمام 
یک دست عمارِت سفال پوش جدیدالبناء سه قسمتی در وسط باغ از عرصه و اعیانی و 
مایتعلق بها از اشجار مثمره و غیرمثمره و انهار مجری المیاه و جدران و کل مایتعلق بها من 
غیر استثناء شیء من الثری الی الثریا و به انضمام دو باب دکان متصله به خود باغ مذکور که 
یکی مسکونۀ استاد اصغر صباغ و یک باب دیگر مسکونۀ خدابخش از عرصه و اعیانی هر 
دو باب دکان و مایتعلق بهما بالاستثناء شیء و اِفراز جزء« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 
1/ر(. حتی در برخی وقف نامه ها، به نوع کاربری زمین هم اشاره شده است؛ مانند وقف نامۀ 
آخوند ماّلحبیب اهلل که ضمن معرفی نوع موقوفه، ذکر شده است که کاربری این موقوفه، 

شالیزاری و کشت برنج است )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 36/ح(.

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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در توضیح نوع موقوفاِت تاجراِن واقف نیز می توان به اطالعات مفیدی دربارۀ مشاغل 
و بازارها و کاروان سراها، آب انبارها، تکایا و مساجد و محالت شهر ساری در این دورۀ 
تاریخی دست یافت. برای نمونه محمدصادق تاجر ساروی در توضیح نوع موقوفه اش 
از مشاغلی چون کاله دوزی و رسته بازار )راسته بازار( مربوط به این شغل نیز نام می برد: 
»شش دانگ یک باب دکاْن مسکونۀ میرزاهادی کاله دوز واقع در راسته بازار کاله دوزی« 
)ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 21/م( یا حاج احمد تاجر روغن فروش ساروی االصل در 
شرح نوع موقوفه در سند وقف نامه از کاروان سرایی به نام وزیر و دکاکین مرتبط با آن و 
نوع قرارگیری این دکاکین و بازاری به نام پنجشنبه بازار و دروازه ای به نام دروازۀ استرآباد 
در شهر ساری نام می برد: »زمین دروازۀ استرآباد جهت بنا]ءِ[ مسجد، سه دانگ یک باب 
دکان، ده سیر از هریک از چهار باب دکان معروف به دکاکین آقامیرزامهدی، یک باب 
تخت1در پنجشنبه بازار، ده سیر مشاع از یک دانگ و نیم مشاع کاروان سرای وزیر با توابع، 
ده سیر مشاع از یک دانگ و نیم مشاع از سیزده باب دکاکین جنب کاروان سرای وزیر« 

)ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 3/الف(.

5. بررسی مقایسه ای آمار موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار
از 352 عدد وقف نامۀ ساری در دورۀ قاجار که دردسترس نگارندگان است، 43 موقوفه 
)12 درصد( مربوط به روحانیون و 26 موقوفه )7 درصد( مربوط به تجار است. از 43 
موقوفۀ روحانیون ساری 4 موقوفه )9 درصد( مربوط به سال های 1210-1263ق )دورۀ 
قبل از ناصرالدین شاه(، 25 موقوفه )58 درصد( مربوط به سال های 1264-1314ق )دورۀ 
ناصرالدین شاه(، و 14 موقوفه )33 درصد( متعلق به سال های 1315-1342ق )دورۀ بعداز 
ناصرالدین شاه( است. از 26 موقوفۀ تجار ساری در دورۀ قاجار 3 موقوفه )11/5 درصد( 
مربوط به سال های 1210-1263ق )دورۀ قبل از ناصرالدین شاه(، 9 موقوفه )34/5 درصد( 
مربوط به سال های 1264-1314ق )دورۀ ناصرالدین شاه( و 14 موقوفه )54 درصد( متعلق به 
سال های 1315-1342ق )دورۀ بعداز ناصرالدین شاه( است )نک: نمودارهای شمارۀ 2، 3، 4(.

1-. وسیله ای برای فروش انواع میوه و سبزی

جدول شامرۀ 5: تعداد کل موقوفات دورۀ قاجار در ساری

تعداد موقوفات تجارتعداد موقوفات روحانیونتعداد کل موقوفاتدورۀ زمانیردیف

3524326دورۀ قاجار1

جدول 5
قاجار  دورۀ  موقوفات  کل  تعداد 

در ساری

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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نتایج آماری فوق، فرایند توسعه و رشد موقوفات در عصر ناصرالدین شاه را تأیید 
می کند؛ چراکه درواقع 58 درصد از موقوفات روحانیون و 35 درصد از موقوفات تجار 
ساری در دورۀ قاجار، در دوران حکومت این پادشاه قاجار ثبت شده است. همان گونه 
دل  در  موقوفات  بر  نظارت  اداری  ساختار  شکل گیری  شد،  مطرح  نیز  پیش ازاین  که 
دیوان ساالری دورۀ ناصرالدین شاه و نیز فراهم شدن امنیت و رونق نسبی اقتصاد ایران در 
عهد ناصرالدین شاه، تمایل تجار و روحانیون ساری را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه 
افزون تر کرده بود؛ ولی موقوفات این دو طبقه بعداز دورۀ ناصرالدین شاه یعنی بین سال های 
1313-1344ق، تفاوتی معنادار دارد. 33 درصد از موقوفات روحانیون و 54 درصد از 
موقوفات تجار، مربوط به این دوران است. این آمار نشان می دهد که موقوفات روحانیون 
نسبت به دورۀ ناصرالدین شاه، کاهش 25درصدی داشته است؛ درمقابل، موقوفات تجار، 

افزایش 19درصدی داشته است.

جدول 6
تجار  و  روحانیون  موقوفات  تعداد 

ساری در دورۀ قاجار

منودار 2
منودار اسناد وقفی روحانیون ساری 

در دوره قاجار 

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...

دورۀ زمانیردیف
تعداد موقوفات 

روحانیون
تعداد موقوفات تجار

43سال های 1210-1263ق (دورۀ قبل از نارصالدین شاه)1

259سال های 1264-1314ق (دورۀ نارصالدین شاه)2

1414سال های 1315-1342ق (دورۀ بعداز نارصالدین شاه)3
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منودار 4
وقفی  اسناد  ای  مقایسه  منودار 
دورۂ  در  ساری  وتجار  روحانیون 

قجار

منودار 3
منودار اسناد وقفی تجار ساری در 

دوره قاجار 

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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6.  مقایسۀ مصارف و نوع موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار
1. 6. مقایسۀ مصارف موقوفات روحانیون و تجار

مصارف موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار را می توان به سه دستۀ کلِی 
مذهبی، اجتماعی، و خیریه تقسیم کرد.1 از 60 نوع مصرفی که واقفان روحانی ساری 
در وقف نامه های خود گنجانده اند، 41 نوع مصرف )68 درصد مصارف( مربوط به امور 
مذهبی است؛ 12 مصرف )20 درصد مصارف( مربوط به امور خیریه؛ و 7 مصرف )12 
درصد مصارف( مربوط به امور اجتماعی است. از 32 نوع مصرفی که تجار واقف ساری 
برای موقوفات خود تعیین کرده اند، تعداد 22 نوع مصرف )69 درصد مصارف(، مربوط به 
امور مذهبی، 6 مصرف )19 درصد مصارف( مربوط به امور خیریه و 4 مصرف )12 درصد 

مصارف( مربوط به امور اجتماعی است.

جدول شامرۀ 7: مصارف موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار

مصارف اجتامعیمصارف خیریهمصارف مذهبیطبقهردیف

41127روحانیون1

2264تجار2

بافت سنتی جامعۀ ایران در دورۀ قاجار، به عنوان مانعی در راه تحول در مصارف 
موقوفات تجار و روحانیون ساری عمل کرد و موج نوگرایی و ورود افکار جدید و 
ایجاد نظام مشروطیت، در مصارف وقف تجار و روحانیون تفاوتی با گذشته ایجاد نکرد 
و واقفان به امور فرهنگی و آموزشی که با تحوالت دنیای آن روز هماهنگی داشته باشد، 
توجهی نکردند و به جای آن مصارف موقوفات خود را به برگزاری مجالس روضه خوانی 
و تعزیه داری اختصاص دادند. حتی تجار هم که به دلیل نوع شغل و کارشان و ارتباط با 
تجار دیگر کشورها به ویژه منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز تحت حاکمیت روسیۀ تزاری، با 
تحوالت فکری و اجتماعی آن منطقه آشنا بودند، مصارف موقوفاتشان در راستای تحوالت 
جهان آن روز نبود. این امر، نشان از آن دارد که بافت سنتی جامعۀ ایرانی در آن روزگار، 
تجار را وامی داشته است تا براساس سنت ها و آداب ورسوم حاکم بر جامعۀ ایرانی عمل 

کنند و چندان از آن جو غالب اجتماعی فراتر نروند )نک: نمودارهای شمارۀ 5، 6، 7(.

1. تقسیم مصارف موقوفات به این سه دستۀ 
کلی و نیز تعیین مصادیق هر دسته، براساس 
تقسیم بندی لحاظ شده در سامانۀ کامپیوتری 

موقوفات کشور انجام شده است.

جدول 7
مصارف موقوفات روحانیون و تجار 

ساری در دورۀ قاجار

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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منودار 5
منودار مصارف موقوفات روحانیون

منودار 6
منودار مصارف کلی تجار

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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مصارف مذهبی موقوفات روحانیون و تجار شامل: تعزیه داری سیدالشهدای و اطعام 
عزاداران آن حضرت، تعزیه داری حضرت علی )ع( و اطعام در ماه مبارک رمضان است. 
روحانیون واقف 89 درصد مقصود موقوفاتشان را برای تعزیه داری سیدالشهدا و اطعام 
عزاداران آن حضرت درنظر گرفته اند و تجار نیز 67 درصد از مقصود موقوفاتشان را به 
این امر اختصاص داده اند. تعزیه داری حضرت علی 11 درصد از موقوفات روحانیون و 
17 درصد از موقوفات تجار را به خود اختصاص داده است )نک: نمودار 8، 9(. اختصاص 
درصد زیادی از مقصود مذهبی موقوفات روحانیون به تعزیه داری حضرت سیدالشهدا، از 
یک سو نشان دهندۀ عمق ارادت و دل بستگی مردم این منطقه به حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع( است و ازسوی دیگر، مبین تالش واقفان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ امام سوم 
شیعیان است. افزون براین، اهتمام به این قبیل امور، تاحدی متأثر از فضای مذهبی زمانه و 
نیز سیاست و عملکرد حکومت وقت و عوامل حکومتی در ایاالت هم بوده است. گرچه 
ارادت به حضرت سیدالشهدا در ایران، از زمان حکومت صفویان گسترش یافته بود، ولی 
این امر در زمان قاجار بیشتر شدت یافت. حتی برخی شاهان قاجار، شخصاً بانی و مشوق 
برگزاری مراسم مربوط به تعزیه داری آن امام همام و یارانش بودند و مکان هایی را نیز برای 

این منظور احداث کردند )فالندن، 1324، ص118؛ دوسرسی، 1362، ص157(.

منودار 7
منودار مقایسه ای مصارف موقوفات

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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منودار 8

موقوفات  مذهبی  مصارف  منودار 
روحانیون

منودار 9

منودار مصارف مذهبی تجار

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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در حیطۀ مصارف اجتماعی موقوفات روحانیون هدف هایی چون ساخت، تعمیر 
و نگهداری مساجد، مدارس علوم دینی، مشاهد1، قناطیر2، پل ها و رباط ها3 قرار دارد. 
دراین میان هدف تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس علوم دینی با 80 درصد، بیشترین 
فراوانی را دارد و مابقی نیات واقفان روحانی به احداث پل، »رباط« و »قناتیر« با فراوانی 
20 درصد اختصاص یافته است. تجار نیز 50 درصد از نیات اجتماعی خود را به تعمیر، 
نگهداری و بازسازی مساجد و 25 درصد را به تعمیر و نگهداری مدارس علوم دینی و 
25 درصد دیگر را به تعمیر و نگهداری آب انبار اختصاص داده اند )نک: نمودار شمارۀ 
10، 11(. درصد زیاد نیات وقفی مرتبط با تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس دینی، 
نشان دهندۀ توجه ویژۀ روحانیون و تجار به تأسیس و فعالیت مساجد به عنوان پایگاه های 
اصلی فعالیت های مذهبی و نیز حفظ و رونق اماکن آموزش علوم دینی در منطقه است. 
در دوران قاجار، مدرسه سازی و مسجدسازی زیاد رونق داشته است. اروپاییانی که در 
این دوره از ایران دیدن کرده اند، از امالک فراوان وقفی برای مساجد و مدارس سخن 
گفته اند؛ ازجمله، هانری رنه دالمانی4 که در اواخر دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه از ایران 
دیدن کرده است، می نویسد: »اراضی موقوفه زیاد است و اتصاالً شمارۀ آن ها رو به فزونی 
می رود؛ زیراکه اشخاص مؤمن ثروتمند همواره امالکی را وقف مساجد و مدارس و بقاع 

متبرکه می نمایند« )دالمانی، 1335، ص72(.
در این دوره، مراکز مذهبی-آموزشی یا مساجد-مدارس در یکجا ساخته می شدند 
و موقوفاتی برای تأمین مالی آن ها درنظر گرفته می شد. این شیوۀ ساخت بناهای مذهبی-
آموزشی و تعیین منابع مالی برای آن ها در قالب موقوفات، در سراسر ایران دورۀ قاجار 
و  شد  بنا  متعددی  مساجد-مدارس  نیز  قاجار  دورۀ  ساری  در  و  داشت  رواج  فراوان 
موقوفاتی هم برای آن ها تعیین شد. برای نمونه، فردی به نام حاجی درویش علی در سال 
1261ق، مسجد-مدرسه ای را در شهر ساری بنا کرد و شش دانگ یک باب سراخانه، یک 
باب دکان متصل به یکی از حجرات روبه روی حمام بزرگ، جمیع دکاکین جنب حمام، و 
شش دانگ حّمام بزرگ روبه روی مدرسه را وقف آن کرد )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 
3/د(. محمدقلی میرزا ملک آرا حاکم مازندران تمامی امالک و قراء و حمام و دکاکین ساری 
و استرآباد و حومه را به این شرح وقف مسجد-مدرسۀ نواب علیه کرد: 1- قریۀ بینجلو؛ 
2- حمام؛ 3- دکاکین؛ 4- قریۀ شرف الدین محله؛ 5- قریۀ ملیک؛ 6- دکاکین جنب آب انبار 

درب مسجد جامع؛ 7- قریۀ سرطاق )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 2/م(.

1. قبور مطهر و منور
 امئۀ اطهار صلوات اهللا علیهم

2. قنطره /qantare/: پل. قناطیر: پل ها
3. رباط منحرصاً به ساختامن های کنار راه و 
به ویژه بیرون از شهر و آبادی اطالق می شود. 
دارای  آب انبار  و  حوض  عالوه بر  رباط 
اتاق های متعددی است که گرداگرد حیاطی 
را فراگرفته اند و مسافران می توانند یک یا 

چند شب را در آن ها بیاسایند.
4. D'Allemagne, Henry-René

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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منودار 11
اجتامعی  مصارف  منودار 

موقوفات تجار

منودار 10
اجتامعی  مصارف  منودار 

موقوفات روحانیون 

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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دستۀ سوم مصارف موقوفات روحانیون و تجار، امور خیریه است شامل موارد زیر: 
مطلق خیرات؛ احسان بر ضعفا و ایتام و ابن السبیل و فقرای بلد؛ دستگیری ضعفا و فقرا 
و َعِجّزه1 و مساکین و ابناءالسبیل2 و دفن اموات عموم مردم و غیره؛ اعانت زوار روضات 
متبرکۀ ائمۀ معصومین؛ امداد طالب و محصلین و وقف کتب علوم دینی؛ اطعام و انفاق 
به ساداِت اَمدیٰالعِّزواالحترام3. روحانیون در مصارف خیریۀ موقوفاتشان مصادیق زیر 
را تعیین کرده اند: »مطلق خیرات و صدقات و اعانت فقرا« )ادارۀ اوقاف ساری، اسناد 
کالسۀ 1/ر؛ 19/ر(؛ »مطلق خیرات از اعانت زوار و طالب و فقرا و ضعفا و عجّزه و 
مساکین« )ادارۀ اوقاف ساری، سند کالسۀ 8/ع(؛ »مطلق خیرات و مبرات، هرچه را که 
سبیل خیر صدق می کند ازقبیل اعانت زوار روضات متبرکۀ ائمۀ معصومین و امداد 
طالب و محصلین و دستگیری ضعفا و فقرا و عجزه و مساکین و ابناءالسبیل و دفن 
اموات و غیر این«؛ »آنچه را که سبیل خیر و طاعْت صدق نماید ذکٌر أَْم لَْم یذکر« )ادارۀ 
اوقاف ساری، سند کالسۀ 8/ع(؛ »اعانت فقرا و تجهیز موتی4 و اعانت ابناءالسبیل« )ادارۀ 
اوقاف ساری، سند کالسۀ 15/ح(؛ »اعانت فقرا، ایتام، ابناءالسبیل، عجائز5« )ادارۀ اوقاف 
ساری، سند کالسۀ 3/ر(. روحانیون واقف در این مقصودها رویکردی خویشاوندمحور، 

محله محور و یا شهرمحور نداشته اند.
تجار در تعیین مصارف خیریۀ موقوفات خود، عالوه بر مصادیقی که همانند روحانیون 
سادات،  به  کمک  درجهت  را  موقوفاتشان  خیریۀ  رویکرد  مواردی  در  برمی گزیدند، 
هم محله ای ها، هم شهری ها و خویشاوندانشان سمت وسو می دادند. برای نمونه در سندی 
وقفی این چنین آمده است: »قسمت دوم، برای روز عید غدیر جهت آقایان عظام و سادات؛ 
قسمت سوم، برای کفن ودفن اموات؛ قسمت چهارم، جهت لباس عیدی ازبرای فقرا از 
ارحام واقف؛ قسمت پنجم، جهت عید سلطانی برای سادات و آقایان عظام اهل محله و 
ساری؛ قسمت ششم، جهت طالب و آقایان کربال و نجف که اهل والیت باشند مخصوصًا 
سادات؛ و قسمت هفتم، نان یا برنج برای فقرا از ارحام واقف در ماه مبارک رمضان« )ادارۀ 

اوقاف ساری، سند کالسۀ 22/الف(.

2. 6.  مقایسۀ نوع اموال وقفی روحانیون و تجار
موقوفات روحانیون ساری در عهد قاجار ازحیث اموال عبارت اند از: زمین 21 مورد 
)49 درصد(، منزل مسکونی 11 مورد )25 درصد(، دکان 6 مورد )14 درصد( و باغ 5 
مورد )12 درصد(. درصد اموال وقفی تجار باتوجه به ویژگی های طبقۀ اجتماعی آن ها، 
با درصد اموال وقفی روحانیون متفاوت است و عبارت است از: زمین 10 مورد )32 

1. ناتوانان و ضعیفان؛ جمع عاجز.
2. جمع ابن السبیل و به معنی راهگذریان. 
مردم کاروانی که در زادبوم خویش توانگر و 

اکنون در سفر بی برگ و درویش مانده اند.
3. اَمدٰی: بزرگرتین و اعال و ابعد در عزت و 

مرتبه و بزرگی
4. موتی /mo]w[tā/: جمع میت.

5. ناتوانان و ضعیفان؛ پیرزنان.

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...
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درصد(، منزل مسکونی 2 مورد )6 درصد(، دکان 12 مورد )38/5 درصد(، کاروان سرا 4 
مورد )13 درصد(، باغ 3 مورد )10 درصد(.

جدول شامرۀ 8: نوع و تعداد اموال وقفی روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار

جمع کلباغکاروان رسادکان (مغازه)منزل مسکونیزمینطبقهردیف

211160543روحانیون1

1021243131تجار2

این اطالعات نشان می دهد که درصد اموال وقفی واقفان، باتوجه به نوع کار و حرفۀ 
آنان، متفاوت بوده است؛ یعنی بیشترین درصد اموال وقفی تجار را باتوجه به نوع شغلشان 
دکان )مغازه( تشکیل می دهد؛ درمقابل، روحانیون نیز باتوجه به حرفه شان که عمدتاً جزو 
زمین داران محسوب می شده اند، بیشترین درصد اموال وقفی شان را زمین تشکیل می دهد 

)نک: نمودارهای شمارۀ 12، 13، 14(.
1. بعضی از واقفان در یک وقف نامه بیش از 
تعداد  بنابراین  کرده اند؛  وقف  را  مال  یک 

اموال وقفی بیشرت از تعداد موقوفات است.

منودار 12
اموال وقفی روحانیون

جدول 8
نــوع و تعــداد امــوال وقفــی روحانیون 

و تجــار ســاری در دورۀ قاجــار

فرشید نوروزی
جمشید  نوروزی
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منودار 14
وقفی  اموال  ای  مقایسه  منودار 
روحانیون و تجار ساری در دوره قاجار

منودار 13
اموال وقفی تجار
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3. 6.  مقایسۀ ماه های قمری ثبت وقف روحانیون و تجار
بیشترین وقف های روحانیون در ماه های محرم و رجب هرکدام با 8 مورد )19 درصد( 
با 7 مورد )17 درصد( ثبت شده است.  بیشترین وقف در ماه شوال  بوده است؛ سپس 
هم چنین، ماه های ذی حجه و رمضان هرکدام با 2 مورد )5 درصد( جزو ماه هایی هستند که 
کمترین وقف های روحانیون در آن ها ثبت شده است. بیشترین وقف های تجار نیز همانند 
روحانیون، در ماه های محرم با 7 مورد )28 درصد(، و رجب با 5 مورد )20 درصد( ثبت 
شده است و صفر با 2 مورد )8 درصد( و ذی قعده و ربیع الثانی هرکدام با 1 مورد )4 درصد( 
ماه هایی هستند که کمترین وقف تجار در آن ها انجام شده است. وجود مناسبت هایی چون 
شهادت امام سوم شیعیان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در ماه محرم و عید میالد امام اول 
شیعیان و بعثت پیامبر اسالم در ماه رجب احتماالً موجب افزایش تمایل روحانیون و تجار 

برای ایجاد وقف در این ماه های قمری شده است )نک: نمودارهای شمارۀ 15، 16، 17(.

منودار 15
ماه های قمری ثبت وقف روحانیون
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منودار 16
ماه های قمری ثبت وقف تجاری

منودار 17
قمری  های  ماه  ای  مقایسه  منودار 

ثبت وقف

نوع و نحوۀ مرصف
موقوفات روحانیون ...



136
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

4. 6.  مقایسۀ تولیت موقوفات روحانیون و تجار
مدیریت )تولیت( موقوفات روحانیون ساری در دورۀ قاجار، به این صورت بوده است 
که در 66 درصد از موقوفات، تولیت به واقف و اوالدش واگذار شده و در 15 درصد از 
موقوفات تولیت به خود واقف و علما سپرده شده است. در 13 درصد از موقوفاْت علمایی 
غیراز واقف به تنهایی به عنوان متولی انتخاب شده اند و تنها مدیریت 2 درصد از موقوفات 
روحانیون، به دیگران واگذار شده است. تجار در 8 درصد از موقوفاتشان، تولیت را برای 
خودشان درنظر گرفته اند؛ آن ها در 50 درصد از موقوفات، ابتدا تولیت را به خودشان و 
سپس به اوالدشان سپرده اند؛ هم چنین در 34 درصد از موقوفات، تولیت را به خودشان، 
اوالدشان و سپس علما واگذار کرده اند؛ در 4 درصد از موقوفات نیز، تولیت را به اوالدشان 
و علما داده اند؛ و در 4 درصد دیگر، تولیت را به تنهایی به علما واگذار کرده اند )ادارۀ اوقاف 

ساری، اسناد کالسۀ الف/4؛ م/8؛ ع/20؛ چ/1؛ ن/20(.
باتوجه به این که در اکثر موارد، واقْف خود تولیت موقوفه را برعهده می گرفت و این 
تولیت بعداز او به فرزندانش منتقل می شد، نوعی شیوۀ ادارۀ فردی و خانوادگی درزمینۀ 
موقوفات رواج داشت. در متن اسناد وقفی، با درنظرگرفتن احتمال مرگ واقف و یا 
انقراض نسل او یا فرزندانش، تالش شده است تا موقوفه بدون متولی یا ناظر باقی نماند. 
در این راستا، در بسیاری از اسناد ذکر شده است که درصورت انقراض احتمالی نسل فرد 
واقف، تولیت موقوفه برعهده چه کسی خواهد بود. مدیریت خانوادگی و غیرمتمرکز و 
منفرد موقوفات در این دوره، نشانۀ نبود ساختارهای اداری مناسب در حکومت برای ادارۀ 
موقوفات بوده است؛ بنابراین واقفان که عمدۀ سعی و مساعی شان بر حفظ و نگهداری 
موقوفه شان بوده است، بیشتر به شیوۀ ادارۀ فردی و خانوادگی اوقاف روی آورده اند )نک: 

نمودارهای شمارۀ 18، 19، 20(.
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منودار 18
روحانیون  موقوفات  تولیت  منودار 

ساری در دوره قاجار

منودار 19
منودار تولیت موقوفات تجار ساری در 

دوره قاجار
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نتیجه گیری
وقف به عنوان نهادی سنتی همواره از فضای سیاسی، اقتصادی و مذهبِی ادوار مختلف 
تاریخ ایران متأثر بوده است. در دورۀ قاجار و تا پیش از سلطنت ناصرالدین شاه طبقاتی چون 
شاه زادگان، زمین داران، درباریان، صاحب منصبان و مقامات، روحانیون و تجار که به طور 
سنتی جزء واقفان ادوار مختلف تاریخ ایران بودند، به دلیل فقدان فضای آرام سیاسی و بستر 
مناسب اقتصادی چندان به سنت وقف توجه نداشتند؛ ولی ثبات سیاسی و رونق اقتصادی 
دوران سلطنت ناصرالدین شاه اسباب توسعه و رشد نهاد وقف را فراهم کرد. رشد نهاد 
وقف در دوران بعداز حکومت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت قاجار نیز با رونِد کاهشِی 

مالیمی ادامه یافت.
روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار متأثر از فضای سیاسی، مذهبی و اجتماعی 
زیست بومشان و نیز اندیشه های حاکم بر ذهن طبقۀ اجتماعی شان موقوفات متعددی را 
با انواع و مصارف خاص خودشان ایجاد کردند. شرایط طبقاتی سبب شد که نوع اموال 
موقوفۀ روحانیون عمدتاً از جنس زمین و اموال موقوفات تجار بیشتر از جنس دکان 
باشد. در تعیین مصارف موقوفات، وابستگی طبقاتی تأثیری معنادار نداشته است و مصارف 

منودار 20
منودار مقایسه ای متولیان موقوفات
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موقوفات روحانیون و تجار مشابه بود و از اندیشه های جدید ترقی خواهانۀ این دوره تأثیر 
نپذیرفت. تعداد موقوفات هر دو طبقۀ روحانیون و تجار در دورۀ ناصرالدین شاه افزایش 
پیدا کرد؛ ولی با شکل گیری حکومت مشروطه تعداد موقوفات روحانیون کاهش پیدا کرد و 
تعداد موقوفات تجار افزایش پیدا کرد. واقفان این دو طبقه متأثر از فضای مذهبی این دوره 
بیشترین وقف های خود را در ماه های قمری محرم و رجب ثبت کرده اند. شکل نگرفتن 
ساختار دیوان ساالری در این دوره سبب شد که واقفان هر دو طبقه موقوفاتشان را یا 

به صورت نظام خانوادگی و یا به صورت نظام علمایی اداره کنند.

منابع
اسناد

اسناد ادارۀ اوقاف شهرستان ساری

اسناد کالسۀ استفاده شده در مقاله:
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