
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 دو 
 

  
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  مدیریت تحصیالت تکمیلی
 گروه تاریخ

  

  
  رساله دکتری رشته تاریخ گرایش ایران دوره اسالمی/ نامه کارشناسی ارشد پایان

  
 

  رساله/ نامه عنوان پایان
  بررسی وضعیت وقف در دوره ایلخانان

  
 

  د راهنمـااستـا
  دکتر الهامه مفتاح

  
 

  استاد مشاور
  فر دکتر شهرام یوسفی

  
 

  پژوهشگر
  وجیهه ارجمندی

  
 

  1389اه ــ ممهـــر



 سه 
 



 چهار 
 

  
  

  :تقــدیـم بـــه

  پـــدر و مــادر عزیــزم



 پنج 
 

  

  بـا سپـاس      

 نـــماستــاداتمــامــی از زحمـات 



  

  :چکیــده
اگرچه وقف با اعتقادات مذهبی . اریخ اجتماعی ایران استترین مسائل در ارتباط با ت وقف و اوقاف از مهم

. کند پیوندی عمیق دارد، اما اهمیت و نقش آن در جامعه ارتباط تنگاتنگی میان آن و تاریخ اجتماعی برقرار می

المنفعه و معین کردن موقوفاتی برای آنها به بخش عظیمی از نیازهای جامعه  واقفان همواره با ایجاد بناهای عام

ها، کاروانسراها،  ها، بیمارستان بسیاری از ابنیه عمومی چون مساجد، مدارس، دانشگاه. اند عصر خود پاسخ داده

رسد وقف به عنوان یک  به نظر می. گردیده است ها موقوفه بوده و از عایدات اوقاف اداره می ها و رباط خانقاه

نیت، فرهنگ و مذهب یک جامعه ایفا نموده پدیده اجتماعی در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه دانش، مد

اهمیت وقف و تأثیر آن در جامعه محقق را بر آن داشت تا با مطالعه و بررسی این مسئله در یکی از . است

در این دوره به . ادوار مهم تاریخ ایران، یعنی عصر ایلخانان، نقش این پدیده اجتماعی در جامعه را تبیین نماید

عی، فرهنگی، سیاسی ناشی از حمله مغول گسترش و شکوفایی چشمگیری در وقف رغم شرایط خاص اجتما

 شرایط خاص دوره موردنظر در این رسد به نظر می. شود در مقایسه با ادوار مختلف تاریخ ایران مشاهده می

ویرانی مؤسسات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در اثر حمله مغول و نیاز . رونق و شکوفایی نقش مهمی داشت

معه به بازسازی و احیای این مؤسسات، مسئله ناامنی در مالکیت و غصب امالک موقوفه از سوی حکام، جا

توانست  های خانوادگی از عوامل مهمی بود که می فرمانروایان و حتی ایلخانان و تالش برای حفظ ثروت

 اینها انگیزه مذهبی و جدای از. موجد انگیزه در واقفان برای وقف قسمت وسیعی از اموال و امالکشان شود

در . کرد تالش برای کسب توشه آخرت عامل مهمی بود که واقفان را به سوی این عمل پسندیده ترغیب می

تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن . واقع شاید بتوان گفت انگیزه مذهبی، انگیزه غایی و نهایی وقف بود

حلیل کمّی و کیفی از موارد مصارف این موقوفات و شناسایی و معرفی موقوفات و واقفان بزرگ عصر ایلخانی، ت

کوشد تا از خالل شرایط اجتماعی، سیاسی،  همچنین این تحقیق می. یابی واقفان در این زمینه ارائه دهد جهت

  .وقف دست یابدهای واقفان در اقدام به عمل  اقتصادی جامعه در عصر ایلخانان به درک صحیحی از انگیزه

  .قوفات، واقفان، ایلخانان، مالکیتوقف، مو: کلید واژه
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  :مقدمـه. 1-1

ایست که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و افراد خیر و نیکوکار با   نیکو و پسندیدهوقف سنت

ماهیت اگرچه . اند وقف قسمتی از اموال و امالک خود همواره به این عمل خداپسندانه مبادرت نموده

ای جامعه و در چگونگی تحقق آن شرایط و نیازهاما وقف با اعتقادات و ایمان دینی پیوندی عمیق دارد، 

واقفان همواره با در نظر گرفتن شرایط . کننده و بسزایی دارد های موجود نیز تأثیر تعیین عادات و سنت

اند و  اجتماعی و نیازهای زمانه، اموال خود را در جهت رفع این نیازها و بهبود شرایط اجتماع وقف نموده

ها،  ها، بیمارستان دارس، دانشگاهاجتماعی چون مساجد، تکایا، ممؤسسات فرهنگی و بسیاری از 

ها و سایر مؤسسات خیریه  انبارها، پل ها، آب ها، کاروانسراها، حمام ها، رباط ها، زاویه ها، خانقاه رصدخانه

  .اجتماعی در همین راستا ایجاد شده است

  .باشد تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت وقف در دوره حکومت فرمانروایان ایلخانی در ایران می

 و دلیل عمده آن تحوالت عمیق رود میترین ادوار تاریخ ایران به شمار  عصر ایلخانان یکی از مهم

پس از ورود مغوالن .  سیاسی است که در پی حمله مغول به ایران در جامعه رخ داد وفرهنگی، اجتماعی

قرار وایان مغول های فرهنگی و اجتماعی در معرض خطر نابودی از سوی فرمانر بسیاری از سنتبه ایران 

 بسیاری از خاص اقوام بیابانگرد مغوالن با داشتن مقررات خاص ویاسای معروف و تشکیالت .گرفت

در این میان وقف و . دستخوش دگرگونی قرار دادندمقررات، رسوم و تشکیالت اجتماعی جامعه ایران را 

اندازی  لط بر شهرها و دهات و دستها و سرکردگان ایالت با تس خان.  نماندبهره اوضاع بیاوقاف نیز از 

بسیاری از مدارس، مساجد، و مؤسسات اجتماعی که از . بر موقوفات امالک وقفی را تصاحب نمودند

 از منقول و غیرمنقول از میان ها، اعم موقوفهبسیاری از  .گردید، ویران گشت عوائد موقوفات اداره می
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 فرهنگ ه دین اسالم وزمان هالکو به بعد به تدریج ب از شرایطی مغوالناما به رغم ایجاد چنین . رفت

  . پذیرفتند،دار و کهن داشت  و از آن جمله وقف را که در ایران سنتی ریشه روی آوردندایرانی

های اسالمی و   اسالم آوردن وی بسیاری از سنتو به دنبال از دوره سلطنت غازان به بعد ترتیب بدین

های متعددی در جامعه انجام  وران واقفان بزرگی برخاستند و وقف در این د.ازجمله وقف احیا گردید

اهللا همدانی، وزیر وی از واقفان بزرگ این عصرند که با  خان، و خواجه رشیدالدین فضل غازان. گرفت

  .  سهم مهمی در احیای اوقاف در این دوره ایفا کردند،برپایی موقوفات عدیده و گسترده

گیر وقف در این دوره، در مقایسه با ادوار  ش گسترش و شکوفایی چشمنکته قابل توجه در این پژوه

در واقع با توجه به شرایط جامعه ایران در عصر ایلخانان و دگرگونی بسیاری از . قبلی تاریخ ایران است

این سنت دیرینه اجتماعی قابل تأمل ، وقفهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شکوفایی و رونق  سنت

  . باشد می

منصبان و حتی گاه افراد  ها، دیوانیان، اشراف، صاحب ین دوران ایلخانان، شاهزادگان، وزرا، خاتوندر ا

المنفعه بسیاری ایجاد  طبقات عادی جامعه قسمتی از امالک و اموال خود را وقف نموده و بناهای عام

را، رباط، خانقاه و دیگر این ابنیه خیریه در اغلب موارد شامل مسجد، مدرسه، بیمارستان، کاروانس. نمودند

رسد واقفان در بنای این ابنیه خیریه اوضاع و شرایط  به نظر می.  اجتماعی مورد نیاز جامعه بودمؤسسات

 مؤسسات فرهنگی واجتماعی را نادیده نگرفته و همواره با توجه به نیازهای جامعه اقدام به ایجاد 

  . اند اجتماعی نموده

 شناخت این عصر و واقفان بزرگطالعه و شناسایی موقوفات و  ضمن مدرصدد است،  حاضرتحقیق

در گرایش به سوی ایجاد نهادهای خاص اجتماعی، درک صحیحی از شرایط اجتماعی، های واقفان  انگیزه

عالوه بر این مسئله مهم این تحقیق شناسایی .  ایران و نیازهای جامعه در عصر ایلخانان ارائه دهدسیاسی
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. باشد های این دوره می گیری اصلی وقف به کارگیری اوقاف و در واقع یافتن جهتهای  مصارف و نحوه

مشخص کردن بیشترین مصارف اوقاف در دوره مورد نظر ویژگی خاص این تحقیق است که در مقایسه 

  . با سایر آثار تألیف شده در این رابطه از جنبه تازگی برخوردار است

میت اوقاف در بهبود اوضاع اجتماع، محرک هرچه بیشتر افراد  دادن اه نشانامید است این تحقیق با

در اقدام به این عمل خداپسندانه و سنت پسندیده اجتماعی شود و در سایه آن بسیاری از مسائل و 

بدون تردید رضای خاطر و آرامش وجدانی که از طریق . مشکالت و کمبودهای جامعه برطرف گردد

تری دارد که در جای خود قابل توجه  شود خود تأثیر عمیق  ایجاد میاقدام به این عمل برای فرد واقف

  . است

 که با صبر و حوصله و لطف و مهربانی اینجانب را مفتاح، استاد راهنمادکتر در پایان از سرکار خانم 

  همچنین از جناب آقای دکتر.آورم جا می گزاری را به اند، نهایت سپاس در ارائه تحقیق حاضر یاری نموده

دریغشان   بیهای های استادانه و راهنمایی  مشاورتفر، استاد مشاور که در این تحقیق همواره از یوسفی

آذر،  همچنین از سرکار خانم دکتر ترکمنی. آورم ام، مراتب قدردانی و تشکر را به جا می مند بوده بهره

اند،  قیق حاضر بودهرئیس پژوهشکده تاریخ که همواره راهنما و راهگشای اینجانب در ارائه تح

دانم از همه استادان بزرگواری که تاکنون   افزون بر این بر خود الزم می.نمایم سپاسگزاری و قدردانی می

  .گزاری را به جا بیاورم ام، مراتب قدردانی و سپاس ها آموخته از محضرشان نکته

  )بیان موضوع(تعریف مسأله . 1-2

 است و در اینجا منظور از آن متوقف ساختن عین »یستادنا« و »نگه داشتن«وقف در لغت به معنای 

مال است از هرگونه خرید و فروش، رهن یا ارث، به طوری که اصل مال همیشه باقی بماند و منافع 
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 بنابراین تعاریف همیشه در وقف منافع مال مجاناً و به رایگان 1.حاصل از آن در راه خدا مصرف شود

توان گفت از این جهت وقف یک نوع بخشش بالعوض  شود و می واگذار و اصل آن نگهداری می

گردد و با وصیت، هبه، صدقه، عطیه، هدیه و جایزه، صرفاً از نظر تملیک مجانی و بدون در  محسوب می

توان گفت وقف   بنابراین تعاریف به طور کلی می2.نظر گرفتن عنوان خاصی در یک ردیف است

تی از مال خود را در زمان حیات خود برای رضای خدا حبس کند، عبارتست از اینکه کسی تمام یا قسم

   3.به طوری که اصل مال همیشه باقی بماند و منافع حاصل از آن در راه خدا بخشیده شود

وقف عام وقفی است که اختصاص به مصالح عامه . وقف عام و وقف خاص: وقف بر دو نوع است

وقف خاص وقفی است که اختصاص به . رات و مبراتانبارها و خی ها، آب دارد مانند وقف بر پل

   4.کند اشخاص دارد مانند امالکی که واقف بر اوالد خود وقف می

در ایران باستان انواع . ای است که در ایران قبل از اسالم نیز وجود داشته است وقف سنت دیرینه

ورزیدند و مال   مبادرت می امور خیرهای مختلف به ه و زردشتیان از راهصدقات و نذورات وجود داشت

دادند یا  خود را که ممکن بود ملک، جامه یا خوراکی باشد برای مصارف خیر زیر نظر موبدان قرار می

البته در این دوران وقف به معنای امروزی آن وجود . کردند اینکه شخصاً آن را بین مستحقان تقسیم می

آید مسلم است که خیرات و مبرات به نحو   برمیهای زردشتیان نداشته، ولی از آنچه از کتب و نوشته

  . ای مرسوم بوده است احسن و شایسته

                                                 
 

  .59، ص 1351ه ایران،  انجمن فلسفجا،  بی مصطفوی رجالی، مینودخت، وقف در ایران،.1

  .60پیشین، ص  .2

  .61 پیشین، ص .3

  .66پیشین، ص . 4
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پس از ورود اسالم به ایران، سنت اسالمی وقف در جامعه ایران جایگزین خیرات و مبرات زردشتی 

ه  در جامعبه تدریجهای اولیه پس از ورود اسالم به ایران، همچنان که سایر شئونات اسالمی  در سال. شد

 امالک بزرگی به در این دوران. شکل گرفت و رشد کرد، وقف نیز به عنوان سنتی مذهبی نضج یافت

ها، کاروانسراها،  المنفعه وقف گردید و از درآمد سرشار آنها پل وسیله مردمان خیراندیش برای امور عام

شد  مل امالک و مستغالت نمیالبته وقف تنها شا. ها به وجود آمد انبارها، مساجد و بیمارستان بازارها، آب

  . گرفت های منقول را نیز در برمی و دارایی

بویه، غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان موقوفات بزرگی  های ایرانی سامانیان، آل در زمان حکومت

المنفعه و دستگیری از   گردید و درآمد آن صرف امور عامایجادبه وسیله شاهان، وزرا و متمولین جامعه 

با آغاز قرن هفتم هجری و ورود مغوالن به ایران بسیاری از مدارس، مساجد، . ا و بینوایان شدفقر

شد با خاک یکسان   مذهبی که از درآمد موقوفات اداره می-  فرهنگی- ها، شهرها و مظاهر علمی کتابخانه

دم در مغوالن با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود ق. گردید و اساس تمدن و شهرنشینی بهم ریخت

های اجتماعی، فرهنگی و  رفت که همه سنت خاک ایران نهاده و حاکمان این سرزمین گردیدند و می

  . مذهبی از جمله وقف از میان برخیزد

گیری برخوردار  رغم چنین شرایطی سنت وقف در این دوره از گسترش و شکوفایی چشم اما به

غازان، . ه برپایی موقوفات وسیعی در جامعه نمودنداقدام ب و هدر این دوره واقفان بزرگی برخاست. گردید

الدین محمدبن نظام حسینی و  و، سیدرکن وزیر غازان و اولجایتاهللا، رشیدالدین فضل ایلخان مغول خواجه

شناسایی و معرفی آنها به الدین از واقفان بزرگ این عصرند که در تحقیق حاضر ضمن  پسرش سید شمس

  . گیری مصارف آن پرداخته خواهد شد اقفان و جهتبیان موقوفات این دسته از و



 
 

»7«

ترین  مهم. پردازد رایی موارد موقوفات دوره ایلخانی میچاین تحقیق به بیان چگونگی گسترش و 

های  های واقفان و سمت و سوی مصارف اوقاف و بازکاوی زمینه  یافتن انگیزهتحقیق حاضرمسئله 

ه با بدست دادن شواهد و دالیل متقن مشخص شود که  است و اینکاوقافاجتماعی، اقتصادی، سیاسی 

این پژوهش . کدام مصرف و کدام جنبه از زوایای وقف بیشتر مورد توجه و خواست واقفان بوده است

آمدی مصارف اوقاف، این پدیده اجتماعی، فرهنگی، سنتی را در دوره مورد نظر به  تواند با ارائه پی می

همچنین این تحقیق . اختار اجتماعی در دوره موردنظر را تبیین نمایدبهترین وجه تحلیل کرده و بعد س

پردازد و  میدر ایران برای درک بهتر وضعیت وقف و اوقاف در دوره مورد نظر به بررسی نهاد وقف 

چگونگی ای از پیشینه وقف در ایران از پیدایش آن تا دوره مغول و ایلخانان،  ضمن بیان شمهکوشد  می

  .بیان نمایددر دوره هر ایلخان با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه وضع اوقاف را 

  پیشینه تحقیق. 1-3

وی در این اثر . مهم لمتن استیکی از مقاالت »  هجری8 تا 6بررسی موقوفات ایران در قرون  «- 1

 آن در این دو قرن های محلی و اسناد موقوفات به موارد مهم موقوفات و گستردگی با مراجعه به تاریخ

این اثر از لحاظ شناخت واقفان مهم این دوره و مصارف موقوفات این واقفان به تحقیق . پرداخته است

های واقفان، هدف  همچنین لمتن در مقاله خود با اشاره کوتاهی به اهداف و انگیزه. حاضر کمک نمود

  .غایی وقف را انجام امور خیر و تقرب به خدا دانسته است

 درصدد است تا ضمن شناسایی موقوفات و واقفان مهم این دوره، به مقایسه آنها با یکدیگر محقق

. ای بیشترین مصارف موقوفات را در دوره مورد نظر مشخص کند پرداخته و طی یک تحلیل مقایسه

کوشد با در نظر گرفتن بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی جامعه در عصر  همچنین این تحقیق می

 در ینا. توانست موجد انگیزه در شخص واقف شود بررسی نماید ایلخانان، عوامل متعددی را که می
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حالی است که لمتن در اثر خود تنها به اشاره کوتاهی به نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در 

اقفان عنوان گسترش وقف در این دوره بسنده کرده و در نهایت انگیزه مذهبی را نیرومندترین انگیزه و

  .نموده است

های میانه تاریخ  اثر لمتن از جمله آثار مربوط به سده» تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران« کتاب - 2

این اثر از جهت شناخت شرایط سیاسی، . گیرد ایران است که دوران حکومت ایلخانان را نیز در برمی

نویسنده کتاب در فصلی . قفان شایان توجه استهای وا اجتماعی، اقتصادی عصر مورد نظر و درک انگیزه

با اشاره به مسئله عدم امنیت در مالکیت ارضی، یکی از » مالکیت خصوصی و تشکیالت آن«تحت عنوان 

رویکرد لمتن به این مسئله . داند های کسب امنیت برای امالک و اراضی تبدیل آنها به اراضی وقفی می راه

  .های مهم واقفان بسیار مؤثر واقع گردید به عنوان یکی از انگیزههای سیاسی،  در توجه به انگیزه

های  های سیاسی، انگیزه های مذهبی، انگیزه های واقفان به چهاربخش انگیزه بندی انگیزه  با دستهمحقق

های فرهنگی کوشیده است نه فقط عامل سیاسی، بلکه همه عوامل موجود   اقتصادی و انگیزه-اجتماعی

همچنین این تحقیق عالوه بر درک . تواند موجد انگیزه در وقف شود را بررسی نماید ه میدر جامعه را ک

های واقفان در صدد شناسایی موقوفات و واقفان بزرگ این عصر و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین  انگیزه

گفته شد نکته مهم دیگر این است که اثر مذکور چنانکه . باشد بیشترین مصارف موقوفات این عصر می

در حالی . پردازد های میانه تاریخ ایران است و تنها بخش کوتاهی از آن به دوره ایلخانان می مربوط به سده

  .پردازد که تحقیق حاضر منحصراً به موضوع وقف در عصر ایلخانی می

قاف وی در اثر مذکور در فصلی موسوم به او. باشد از جمله آثار لمتن می» مالک و زارع در ایران «- 3

همچنین . به ذکر انواع وقف، شرایط وقف، نحوه اداره کردن امور اوقاف و مصارف اوقاف پرداخته است
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وی ضمن اشاره به وجود امالک موقوفه در سراسر ایران، موضوع غصب امالک موقوفه توسط اشخاص 

  .را نیز مورد توجه قرار داده است

ران پرداخته است و در آن میانه مسئله وقف در لمتن در اثر مذکور به طور کلی به مبحث وقف در ای

در حالی که تحقیق حاضر منحصراً به بررسی مسئله . عصر ایلخانان را نیز مورد توجه قرار داده است

 دوره ایلخانان به شرح وضع  درهای مربوط به وقف نویسنده در بخش. پردازد  میایلخانانوقف در دوره 

.  نموده و تحلیل کلی از وضعیت وقف در این دوران ارائه ننموده استاوقاف و مسائل مربوط به آن اکتفا

 شناسایی و معرفی موقوفات و واقفان این دوره و وضع اداره  ضمناین در حالی است که تحقیق حاضر

ترین مبحث  همچنین مهم. پردازد اوقاف، به مقایسه و تحلیل موقوفات و چرایی رشد و گسترش آن نیز می

وی با طرح این موضوع انگیزه . مینه مسئله ناامنی در مالکیت و غصب امالک موقوفه استلمتن در این ز

های مهم واقفان مورد توجه قرار داده  به عنوان یکی از انگیزهرا سیاسی را برای مبادرت به عمل وقف 

ها ازجمله   سیاسی، به بررسی نقش سایر عوامل و انگیزه اما تحقیق حاضر عالوه بر توجه به انگیزه. است

  .پردازد های فرهنگی نیز می  اقتصادی و انگیزه- های اجتماعی های مذهبی، انگیزه انگیزه

تألیف ابوسعید احمدبن سلمان از جمله آثاری است که در » ای بر فرهنگ وقف مقدمه« کتاب - 4

 لغات نویسنده در اثر خود ضمن اشاره به اصطالحات، تعبیرات و. ارتباط با وقف نگاشته شده است

های مهم از قرن اول هجری تا انقالب اسالمی ایران پرداخته است و از این  مرتبط با وقف، به بیان وقف

  .لحاظ در شناسایی موقوفات مهم این ادوار و واقفان آنها حائز اهمیت است

یران اثر مذکور چنانکه گفته شد به بیان موقوفات مهم در ایران از قرن اول هجری تا انقالب اسالمی ا

. باشد در حالی که تحقیق حاضر منحصر به مبحث وقف در دوره حکومت ایلخانان می. پرداخته است

همچنین این کتاب تنها به شناسایی و معرفی موقوفات مهم در ایران و واقفان آنها بسنده نموده و تحلیلی 
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های ایرانی ارائه  متها مختلف حکو از وضعیت اوقاف، رشد و شکوفایی و یا تنزل و رکود آن در دوره

تحقیق حاضر ضمن شناسایی و معرفی واقفان و موقوفات مهم دوره مورد نظر و مقایسه آنها با . دهد نمی

های  درک انگیزه. پردازد  می نیزیکدیگر، به بررسی وضعیت وقف و سازمان اوقاف در عصر ایلخانان

ث مهم این تحقیق است که در کتاب یابی آنها در تعیین مصارف اوقاف از دیگر مباح واقفان و جهت

  .مذکور مورد توجه قرار نگرفته است

. باشد تألیف مینودخت مصطفوی رجالی از آثار مهم مرتبط با وقف می» وقف در ایران« کتاب - 5

نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به وجود خیرات و مبرات در ایران قبل از اسالم از رشد و گسترش 

از این لحاظ اثر مذکور از جهت . گوید های ایرانی سخن می م و در دوران سلسلهوقف پس از ظهور اسال

همچنین نویسنده در بخشی از کتاب به خدمات اجتماعی وقف . پیشینه وقف در ایران حائز اهمیت است

  .ونقش آن در جامعه اشاره دارد

استان تا دوره حکومت به ارائه روندی کلی از جریان وقف در ایران از دوران ب تنها کتاب مذکور

و از این لحاظ در فصل دوم تحقیق که به بررسی جریان وقف در ایران پهلوی در ایران پرداخته است 

ان حکومت مغول و این اثر نیز مانند سایر آثار پیشین مرتبط با دور. پرداخته است، مؤثر واقع گردید

. پردازد دوره حکومت ایلخانان میدر  در حالی که تحقیق حاضر به مبحث وقف باشد، ایلخانی نمی

همچنین تحقیق حاضر درصدد درک و شناخت عوامل اصلی گسترش وقف در جامعه با توجه به 

شناسایی موقوفات مهم و واقفان بزرگ دوره مورد نظر، درک . وضعیت اجتماعی و سیاسی موردنظر است

گر مباحث مهم تحقیق حاضر است که گیری آنها در تعیین مصارف اوقاف از دی های واقفان و جهت انگیزه

  .اثر مذکور فاقد همه این موارد است
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  اهمیت تحقیق. 1-4

رود و دلیل  ادوار تاریخی ایران به شمار میترین  عصر حکومت ایلخانان یکی از خطیرترین و حساس

از . دعمیق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که در پی حمله مغوالن به ایران رخ داآن تحوالت 

این لحاظ مسئله وقف و رشد و گسترش آن در دوره حکومت این فرمانروایان بیگانه حائز اهمیت 

گیری آنها در ایجاد مؤسسات و نهادهای  های واقفان و جهت بدون تردید شناخت و درک انگیزه. باشد می

های رشد فرهنگ  تواند در تقویت زمینه اجتماعی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای جامعه می

همچنین تحقیق حاضر با نشان دادن نقش و جایگاه وقف . وقف در دورن معاصر نقش مهمی را ایفا کند

در بهبود شرایط جامعه موجب تحریک افراد به سوی این عمل خیر و احیای دوباره این سنت پسندیده 

  .اجتماعی شود

  ضرورت تحقیق. 1-5

ه ایلخانی از آن جهت است که این مسئله فاقد پیشینه ضرورت تحقیق در باب موضوع وقف در دور

اکثر کتب و آثاری که تاکنون در باب موضوع وقف تألیف شده است، یا . مناسبی در این خصوص است

به بررسی این مسئله از دیدگاه دینی، فقهی و حقوقی آن پرداخته و یا یک جریان کلی از سیر وقف در 

از این جهت لزوم پژوهش جامعی که همه ابعاد این مسئله را در یک . تایران را مورد بحث قرار داده اس

دوره تاریخی در نظر بگیرد، نگارنده را بر آن داشت که به بررسی این موضوع در دوره حکومت ایلخانان 

  .بپردازد
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  های تحقیق سؤال. 1-6

امل و متغیرهای دیگر های دینی بود یا از عو گسترش نهاد وقف در دوره ایلخانان متأثر از انگیزه - 1

  پذیرفت؟ تأثیر می

  های بوده است؟ موارد اصلی مصارف موقوفات این دوره در چه زمینه - 2

  های تحقیق فرضیه. 1-7

  :باشد ترتیب می بدینبندی کلی   دسته یکهای واقفان در  عوامل و انگیزه- 1

  .ایی و نهایی وقفغانگیزه به عنوان  انگیزه مذهبی -الف

 و اقتصادی برای جلوگیری از غصب امالک موقوفه و حفظ سیاسیهای   اهداف و انگیزه-ب

  .های خانوادگی ثروت

  . اهداف اجتماعی جهت ایجاد مؤسسات و نهادهای مورد نیاز جامعه-ج

  . اهداف فرهنگی جهت گسترش مراکز آموزشی- د

بیشتر در های پس از حمله مغول  ها و ویرانی رسد مصارف موقوفات به جهت خرابی  به نظر می- 2

  .المنفعه و بازسازی شهرها بود امجهت امور ع

  اهداف تحقیق. 1-8

  . و مقایسه آنها با یکدیگر و واقفان آنان معرفی موقوفات مهم دوره ایلخان و شناسایی- 1

  .های اصلی واقفان  بررسی انگیزه- 2

عی با توجه گیری واقفان در مصارف موقوفات و توجه ایشان به نهادهای خاص اجتما  جهتفهم - 3

  .ان مذهبی جامعه در دوره ایلخان- به نیاز جامعه و نهایتاً تبیین ساختار اجتماعی



 
 

»13«

  .این دوره دیدگاه واقفان تحلیل مصارف موقوفات و های کمی و کیفی در خصوص تحلیل ارائه - 4

  روش تحقیق. 1-9

ها و منابع و مĤخذ  هنام ای است و ابزار تحقیق وقف روش این تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی، مقایسه

  .باشد ای می کتابخانه

  مراحل انجام تحقیق. 1-10

ابتدا منابع و مĤخذ دوره مورد نظر شناسایی شده و پس از آن، برخی آثار تألیف شده در رابطه با 

در مرحله بعدی کتب و . موضوع تحقیق جهت تسلط بر ادبیات و پیشینه موضوع مورد مطالعه قرار گرفت

ها و مطالعه  ریزه پس از تهیه برگ. ها تهیه شد ریزه مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت و برگهای  نامه وقف

ها، جداول و نمودار  سازی داده پس از آماده. بندی، تحلیل و مقایسه گردید های تحقیق دسته آنها، داده

  . تهیه گردید و در نهایت نگارش و تدوین متن اصلی تحقیق انجام گرفتهمربوط

  وانع تحقیقم. 1-11

به همین جهت و نیز . ای بود ها و منابع و مĤخذ کتابخانه نامه ذکر شد ابزار تحقیق حاضر وقفچنانکه 

تنها در .  در این تحقیق وجود نداشتی موانع خاص،به دلیل دسترسی سریع و آسان به کتب و منابع

  .کالتی را در تحقیق ایجاد نمودمواردی عدم دستیابی به برخی کتب اصلی که نایاب و یا کمیاب بودند، مش

  سازمان تحقیق. 1-12

  :باشد  فصل می5تحقیق حاضر شامل 

، پیشینه، اهمیت و ضرورت )طرح مسأله(شامل بیان موضوع » کلیات تحقیق« تحت عنوان فصل اول

  .ها، اهداف، روش تحقیق، موانع، سازمان و بررسی منابع تحقیق است سؤاالت و فرضیهموضوع، 




