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  کیدهچ

این پژوهش به شناسایی موقوفه ها، وقف نامه ها و واقفان ایران در دوره ي سلجوقی می پردازد و تالش می کند که لیستی 
تفصیلی از موقوفه ها ، وقف نامه ها و واقفان این دوره را تهیه کند ، همچنین نیت واقفان از وقف نمودن و تهیه ي 

اساس کار در این پژوهش بر مبناي جمع . از دیگر اهداف این پژوهش می باشد پراکندگی این موقوفات در سطح کشور 
اطالعات مورد نظر به شیوه آرشیوي و کتابخانه اي جمع آوري شده و  .آوري داده ها و نهایتاً تجزیه و تحلیل آنها می باشد 

روش توصیفی، در . ت پرداخته شودبه تجزیه و تحلیل اطالعا یتوصیف و با استفاده از روش کمیگردید پس از آن تالش 
روش کمی اطالعات و در  مورد نظر از خالل منابع  بدست داده شود ي موضوع وقف و مصارف وقف در دوره شدتالش 

نتایج کار در قالب جداول نشان دهنده ترتیب زمانی و و در پایان  .گردیدبدست آمده به شکلی متفاوت با تحلیل آماري ارایه 
گردید از این رو این پژوهش در حوزه ي تحقیقات جغرافیایی و موضوعی وقف در دوره سلجوقی ارایه جدول پراکندگی 

در پایان این پژوهش مشخص گردید که بیشترین واقفان دوره ي سلجوقی از اقشار دیوانی ، .تحلیلی قرار می گیرد-توصیفی
اطوري بیشتر و واقفان مرد خیلی بیشتر از واقفان زن بیشترین موقوفه ها از نوع مدرسه ، تمرکز موقوفه ها در مرکز امپر

  .بودند 
  

 وقف ، واقف ، موقوفه ، سلجوقیان ، مدرسه ، مسجد،پراکندگی جغرافیایی: کلیدواژه ها 
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  مقدمه.  1

  موضوع تحقیق.  1.1

به طور معمول براي حمایت از . وقف امالك و مستغالت در جامعه بشري از قدمت زیادي برخوردار است
تداوم یک امر یا نهاد اجتماعی بخشی از ثروت هاي جامعه به منظور امور دینی، رفاه اجتماعی، حمایت 

به حبس مال یا این امر که . هاي دینی و فکري از جریان هاي خاص و مواردي مشابه اختصاص می یافت
وقف تعبیر می شد، در ادوار مختلف تحت تاثیر اوضاع و احوال جامعه اشکال و ماهیت عملکردي متفاوتی 

، شرایط اجتماعی، از نظر تحوالت اجتماعی، )ق.590-429: حک(در دوره سلجوقیان در ایران . می یافت
دوره هاي تاریخ ایران برخوردار  اقتصادي ، دینی و نهادسازي مرتبط از اهمیت بسیاري نسبت به دیگر

ي حمایت به منظور دولت مردان این دوره براي برقراردر این میان سیاست هاي مختلفی توسط . است
به عنوان مثال خواجه نظام . تقویت یا تضعیف جریان هاي فکري و دینی این دوره در پیش گرفته می شد

درواقع سیاست . ر وقف بسیار استفاده کرد الملک طوسی در سیاست گسترش مدارس نظامیه، از ابزا
. حمایت مالی در قالب تخصیص اموال غیر منقول به این گونه برنامه ها از اهمیت بیشتري برخوردار بود

احداث بسیاري از موسسات دینی براي تقویت گروه هاي مذهبی و گسترش تفکرات آن ها در جامعه در 
حمایتی دوره سلجوقی از فعالیت هاي دینی، گسترش جمعیت و افزون  بر اقدامات .این دوره رونق گرفت

مناسبات شهري و روستایی در این دوره نیز سبب گردید توجه به نهاد وقف به منظور وسیله اي مناسب 
متاسفانه تا کنون . براي پاسخ گویی به برخی نیازهاي حمایت اجتماعی و رفاه عامه مورد عنایت قرار گیرد

یت و عملکرد نهاد وقف در دوره سلجوقی، رقبات، وقف نامه ها و  پراکندگی این تحقیقی در باب وضع
 . اجتماعی درایران صورت نگرفته است اتتاسیس

در این پژوهش شناسایی وقف نامه هاي دوره سلجوقیان و توصیف مصارف وقف، تعیین پراکندگی 
   . .جغرافیایی موقوفات، و تحلیل کمی آن ها مورد توجه قرار دارد

  سوال هاي پژوهش. 2. 1

از این رو چون . اساس کار در این پژوهش بر شناسایی و جمع آوري داده هاي مربوط به موضوع قرار دارد
پیش از این در زمینه وضعیت وقف نامه و مصارف وقف در دوره سلجوقی تحقیقی صورت نگرفته است، در 

پژوهش حاضر در . وضوع وقف در این دوره استاین تحقیق بنا بر ارایه دانشی پایه در باب چشم انداز م
وقف در دوره ي : سوال اصلی بدین صورت است  .قرار می گیرد تحلیلی  –توصیفی تحقیقات  ي حوزه
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سلجوقی چگونه بود؟ و براي پاسخ به این سوال شماري سوال فرعی که هر کدام اهداف تحقیق را دربر می 
  : گیرد مطرح می شود

  بود؟ قبل از دوره ي سلجوقی چگونهوقف در وضعیت ) الف

  واقفان دوره ي سلجوقی بیشتر از کدام قشر اجتماعی بودند ؟)ب

  در دوره ي سلجوقیان شامل چه مواردي می شد ؟ مصارف وقفنوع موقوفه ها و )ج

  پراکندگی موقوفه ها در دوره ي سلجوقیان چگونه بود ؟) د

  تحقیق فرضیه. 3.1

و  در این مناسبات مداخله سیاستمدارانر مذهبی و است که در منازعات فراگیفرضیه محوري این تحقیق آن 
مین هزینه هاي کالن نهاد سازي و تداوم عملکردي خود باید از نهاد وقف به أت درنیاز گروه هاي فعال دینی 

ا در با توجه به سوال هاي پژوهش می توان فرضیه هاي زیر ر .می شداي دراین دوره استفاده  شکل گسترده
  :نظر آورد 

وقف در دوره هاي قبل از سلجوقی نسبت به این دوره کمتر بود و از این دوره  اوقاف وضعیت مشخصی ) الف
  .به خود گرفت 

  .سلطنتی و دیوانی بودند  واقفان این دوره بیشتر از خاندان)ب

و دینی و ایجاد مراکز اید موقوفه ها آن بیشتر در مصارف مذهبی مصارف وقف و عودر دوره ي سلجوقیان  )ج
  .صورت می گرفت  انواقف علمی  براي ارتقاء مذهب

بیشتر ایران نسبت به دیگر مناطق دوره ي سلجوقی در مرکز و جنوب شرقی پراکندگی موقوفه ها در ) د
  . است

  روش تحقیق. 4.1

اساس کاردراین پژوهش بر شناسایی و جمع آوري داده ها به عنوان اصلی ترین مبنا در مطالعات تاریخی 
وقف نامه ها در جهت تبیین و نهایتاً موقوفه ها و از این رو مراحل مختلف تحقیق بر روند شناسایی . است
 .حلیل آنها بنا شده استت
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ر می گیرد که در آن رویکرد پژوهشی به شناسایی قراتحلیلی –توصیفی این پژوهش در حوزه تحقیقات 
حوزه هاي دانش و یا توسعه زیر ساخت هاي رشته تاریخ براي تبیین حوزه هاي نوین پژوهش و کوشش 

  .براي فراهم آوردن ضروریات در این خصوص می پردازد
شود با استفاده از  اطالعات مورد نظر به شیوه آرشیوي و کتابخانه اي جمع آوري شده و پس از آن تالش می

روش توصیفی، تالش می شود موضوع در . به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شود یتوصیف و روش کمی
روش کمی اطالعات بدست و در  وقف و مصارف وقف در دوره مورد نظر از خالل منابع  بدست داده شود

نتایج کار در قالب جداول نشان دهنده و در پایان  .شود آمده به شکلی متفاوت با تحلیل آماري ارایه می
  .گرددمی ترتیب زمانی و جدول پراکندگی جغرافیایی و موضوعی وقف در دوره سلجوقی ارایه 

  تحقیق اهمیت . 5.1

  .شناسایی واقفان و نیت آنها در انجام وقف  )الف

شناسایی موقوفات مقدمه اي الزم براي شناخت موقعیت فرق و مذاهب و امکانات اقتصادي و اجتماعی   )ب
 . در دوره سلجوقی است

شناسایی وقف نامه هاي دوره سلجوقیان، مدارك جدیدي براي مطالعات تاریخ اجتماعی ایران در این  )ج
  .دوره بدست می دهد

  .ن عصر سلجوقی پراکندگی موقوفه ها در ایرا شناسایی )د

  ضرورت تحقیق. 6.1

نبودن پیشینه قبلی در مطالعه و ارزیابی وضعیت منابع تاریخی دوره ي مورد نظر، از نظر ظرفیت ها و .  الف
این امر به محدود ماندن موضوعات قابل مطالعه در . میزان اشتمال آنان بر اطالعات تاریخ اجتماعی ایران

  .دوره ي سلجوقیان منجر شده است

   .تهیه ي فهرست هاي تفصیلی از واقفان ، موقوفه ها و پراکندگی آنها .  ب

  اهداف تحقیق. 7.1

ایران در دوره سلجوقی است تا با  واقفان و موقوفه هايرستی منسجم از هتهیه ي فی این پژوهش هدف اصل
و توزیع پراکندگی ي دوره ي سلجوقی ها موقوفهاز واقفان وکامل  یفهرستتا جاي امکان انجام این پژوهش 

  .  گردد ، تهیه و محل مصارف موقوفه هاي ن هاآجغرافیایی 
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 مکانی موضوع تحقیقو محدوده زمانی. 8.1

از لحاظ سالشماري و ترتیب زمانی دوره ي سلجوقی در ایران تقریباً سده ي دهم تا دوازدهم میالدي یعنی 
 429- 590تا ششم قمري را دربر می گیرد به طور دقیقتر قلمرو زمانی این پژوهش ایران در سالهاي  پنجم

 .هجري را شامل می شود.

از نظر محدوده مکانی بی تردید سلجوقیان را باید نخستین حکومت ایرانی پس از اسالم به شمار آورد که 
ه مرزهاي عصر ساسانی رساندند و حتی در برهه ب -پس از گذشت حدود بیش از چهار قرن -مرزهاي ایران را

هم  -با نگاهی گذرا به نقشه ي جغرافیایی این دوره و در اوج این سلسله. اي از تاریخ،گسترده تر ساختند
در پی اهتمام  در می یابیم که حدود قلمرو ایران و -زمان با حکومت آلپ ارسالن و فرزند او، ملکشاه 

از  - و البته با همراهی و هم سویی سالطین این حکومت -انی دربار سلجوقیدستان ایرکارگزارن و کار ب
سمت غرب تا دریاي مدیترانه امتداد یافت، از سمت شمال تا ارمنستان و گرجستان ضمیمه ي جغرافیاي 

نظامی این حکومت در قسمت جنوب نیز تا شبه جزیره ي عربستان و تا  - ایران شد و سیطره ي سیاسی
.  مدینه امتداد یافت ،بطوري که در حرمین شرفین به نام آلب ارسالن خطبه خوانده می شد  شهرهاي مکه و

» امپراتوري«که واژه ي یست شاید بی مسما ن. منتهی می شدمرزهاي شرقی این حکومت نیز به ترکستان 
 . توسط برخی از پژوهشگران این دوره از تاریخ ایران، بدان اطالق شده است

دوره به تدریج سرزمین هاي تحت سلطه سلجوقیان در ابتداي سلطنت برکیارق و ایجاد در اواخر این 
پس با ظهور اتابکان این سرزمین کشمکش هاي وي با برادر خود محمد یکپارچگی خود را از دست داد و س

 .که شد تکه ت

که این شناسایی . و قلمرو موضوعی شناسایی و توصیف وقف نامه هاي ایران دوره ي سلجوقیان می باشد 
اعم از موقوفات برجاي مانده تاکنون و همچنین موقوفاتی می باشد که جز نام هیچ اثري از آنها برجاي نمانده 

  .است 

  تایج تحقیقنکاربرد . 9.1

نتیجه این پایان نامه به عنوان اطالعاتی در مورد وقف نامه هاي دوره سلجوقی می تواند مورد استفاده 
  . اگر چه مشخص نیست چه میزان از موقوفات شناسایی شده امروز برپا باشد. گیرد سازمان اوقاف قرار

  موانع تحقیق. 10.1
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مهم ترین مشکل نبود پژوهشی که به طور مستقیم با موضوع ما مرتبط باشد می باشد همچنین منابع  )الف
براي پژوهش اعم از دسته اول و دسته دوم که با این موضوع مرتبط باشند باتوجه به اینکه هیچ کتاب 

کاري بس دشوار  مستقلی به صورت مجزا به موضوع این پژوهش نپرداخته است لذا پیدا کردن اطالعات الزم
بود ناچار براي به دست آوردن اطالعات الزم مجبور به استفاده از تعداد زیادي از  کتاب هاي نه تنها تاریخی 

با خواندن چندین جلد از یک کتاب هیچ اطالعاتی از  شدیم که گاه... باستان شناسی و بلکه فقهی،حقوقی ، 
 .آن مورد استفاده ما قرار نگرفت

آسیاي  مناطقاز دیگر مشکالت روشن نبودن  تاریخ برخی از مناطق تحت سلطه سلجوقیان از جمله . )ب
اسناد تاریخی برجاي مانده از این دوره در مقایسه با مناطق دیگر و همچنین سایر  . مرکزي  می باشد

تنگاتنگ و مستقیمی  مدارك باقی مانده کاستیهاي عمده اي دارد بویژه درباره ي دوره قراخانیان که رابطه ي
  .با سلجوقیان داشتند 

به دلیل شدت گیري نزاع هاي مذهبی و به ویژه تغییرات گروه هاي مذهبی و افت و خیزهاي کاربدستان ) ج
هر گروه در جامعه، نهاد وقف متعلق به گروه هاي مذهبی نیز دچار تغییرات شده و از این رو اطالعات مربوط 

  . امري که تحقیق در خصوص این موضوع را دشواري می کند. ده استبه آن نیز معدوم و مخدوش ش

  رویکرد نظري تحقیق. 11.1

دهنده ي تمایالت  بررسی وقف در دوره ي سلجوقی از این منظر صورت می گیرد که احداث وقف نشان
دینی و فرهنگی در جامعه ، و سرمایه گذاري جهت تقویت یک رویکرد فرهنگی و اجتماعی در جامعه است و 

در . ی جامعه شود فهم عمیق تر مناسبات فکري و فرهنگاز اینرو شناسایی وقف نامه ها می تواند  منجر به 
بتدا خواجه نظام الملک براي ا. م مواجه هستیم تقابل دو فرهنگ مذهبی و رویارویی آنها باهاین دوره با 

تقابل و خنثی کردن تبلیغات خلفاي فاطمی که با احداث مدرسه ي االزهر به سوي ترویج مذهب خود گام 
برداشته بودند اقدام به احداث مدارس نظامیه و ترویج فقه شافعی پرداخت و شیعیان براي مقابله نمودن با 

  .لمیه که بیشتر در شهرهاي شیعه مذهب آن دوره یعنی کاشان بود ، نمودند اهل سنت اقدام به مدارس ع

  تعریف مفاهیم. 12.1

وقف داراي مناظر مختلفی است و به همان نسبت نیز داراي معانی مختلفی می باشد البته باید دانست که 
 :ردازیمدر ذیل به برخی از این معانی می پ. دراصول و کلیات داراي معانی مشترکی می باشند

دهخدا ( »معنی ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزي را به کسی است «:  وقفتعریف لغوي 
عقدي است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را و در منابع فقهی ) .2319:14:،ج1373،
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یا مصرف معین می و منافع آنرا در اختیار شخص یا اشخاص ) حبس می کند ( از نقل وانتقال مصون کرده 
 ).752:1385لنگرودي،(گذارد 

وقف در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن، آرام گرفتن، است و در اصطالح فقهی، نگه داشتن «
به . ه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن، در راه خداو حبس کردن عین ملکی است؛ بر ملک واقف آن، ن

بنابراین ملکیت از مالک آن به خداوند منتقل می . حبس عین است بر ملک خداي تعالی: نظر بعضی از فقها
 . ) 2319:14:،ج1373دهخدا،( »شود

  ) .1193:1376:عمید (» ایستادن ، توقف ، حبس کردن ، منحصر کردن چیزي را به کسی« 

زمین یا ملکی را در راه خدا حبس - 2. منحصر کردن چیزي را به کسی یا چیزي، مخصوص کردن -1«
 ).5047- 5048: 4، ج 1371معین،(» کردن

  :مفهوم وقف

وقف عملی حقوقی است که به موجب آن شخص مالک مال خود را از ملکیت خویش خارج کرده و آن ملک 
منافع آن را در امور خیر و خدا پسندانه به جریان می اندازد  را از هرگونه نقل و انتقال مصون نگه می دارد و

منظور از . وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود«  .)139: 1390،رضایی( 
حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف 

از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است، بدین جهت هم آن را  عین گردد، زیرا مقصود
منظور از تسبیل منافع، . داشتن است اند، چون معنی کلمه وقف در فارسی، ایستادن و نگه وقف گفته

  ).68-69:1:،ج1378امامی ،(»  باشد واگذاري منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می

ابوسعید (را وقف کند کننده ، کسی که در حال حیاتش ، ملکی از امالك خود وقف  : واقف
  ) .139:1390رضائی،(کسی که مال خود را وقف می کند .)149:1358،

مالی که به موجب عقد وقف ، عین آن حبس و ثمره آن در اختیار یک یا چند نفر یا گروه معین و یا  : موقوفه
  ) .700:1385 دي،لنگرو(مصرف معین نهاده شده باشد 

ل منافع و اجراي نیات معین می کسی را که واقف براي مدیریت و پرستاري عین موقوفه و تحصی: متولی
  .که این شخص معموالً از بین خوشنام ترین و مومن ترین افراد انتخاب می شود) .139:1390رضایی،(دکن



٧ 
 

واقف ، ملک یا امالك وقف شده و سندي است که حکایت از وقفیت دارد که در آن نام  :وقف نامه 
( ونگی مصرف ملک و نام متولی و چگونگی تعیین متولیان بعدي ذکر شده است گخصوصیات و چ

  ) . 3:1343شهابی،

اگر موقوف علیه جهت باشد . که درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است  کسی و یا چیزي: موقوف علیه 
» ف علیهمموقو«و اگر اشخاص و اوالد باشد » موقوف علیه«عنوان باشد تعبیر می شود ، اگر » موقوف علیها«

  ) .145:1358،ابوسعید(تعبیر می شود 

  ). 4:1343شهابی ،(به می گویند و جمع آن رقبات است هر واحدي از امالك و مستغالت وقف را رق :رقبه 

ین می مع"ناظر"کارهاي متولی بنام یز براي مراقبت غالباً در وقف نامه ها غیر از متولی کس دیگري ن :ناظر
ناظر "اگر واقف کارهاي متولی را در وقف نامه منوط به تصویب ناظر کرده باشد این گونه ناظر را . شود 

می گویند و اگر متولی را ملزم کرده باشد که امور وقف را به نظر و اطالع ناظر برساند این ناظر را  "استصوابی
  )4:1343شهابی،(می نامند  "ناظر اطالعی  "

اداره ي اوقاف طی مراحلی با فروش آن موافقت می کند اگر عین موقوفه اي خراب و بایر شود  :تبدیل وقف 
و وجهی که از فروش این موقوفه حاصل شده است را به خرید رقبه ي دیگري می رساند و بر مصارفی که 

  . ) 4:1343شهابی،.( واقف در موقوفه ي قبلی معین کرده وقف می گردد

  تحقیق ي پیشینه. 13.1

  . این موضوع تحقیق نشده است تا جایی که می دانیم در باب عراق در دوره سلجوقیان

  :به چاپ رسیده است که در ذیل آن را معرفی می کنیم  اما در باب سلجوقیان روم مقاله اي

  وقف نامه هاي دوران سلجوقی

در سه بخش توسط دکتر عثمان مورد بررسی قرار داده است موقوفه هاي سلجوقیان روم را  که ن مقالهیا
ده است که در بخش اول موقوفه هاي شمس الدین آلتون آبه از یتوران استاد تاریخ دانشگاه آنکارا به چاپ رس

ن غیاث الدین سپهساالران قلیچ ارسالن دوم ، در بخش دوم موقوفه هاي مبارزالدین ارتوقوش از سرلشکرا
کیخسرو اول، کیکاووس اول و کیقباد اول ، و د بخش سوم موقوفه هاي جالل الدین قراطاي از دولتمردان 

این مقاله توسط آقاي حجت فخري عضو هیأت علمی بنیاد .سلجوقی روم بود را مورد بررسی قرار داده است 
  .جاویدان به چاپ رسانده اند و در مجله وقف میراث . دایره المعارف اسالمی ترجمه شده اند 
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دوره هاي تاریخی دیگر چون دوره مغول، صفویه و قاجار  در باب دوره هاي پس از سلجوقیان باید گفت در
  .استمطالعاتی در این زمینه انجام شده 

  وقف نامه ربع رشیدي

دو نام آنها را قرار دادر شنب غازان ، تبریز و بغداد بیست و یک جایگاه نیکوکاري . ق 697غازان خان در سال 
خواجه رشیدالدین خود نیز به پیروي از غازان .تولیت آنها را به خواجه رشیدالدین سپرد   .نامید "ابواب البر"

الوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان « در ربع رشیدي موقوفاتی ساخت و دستور داد  وقف نامه اي به نام 
صورت کتابی درباره ي وقف و صدقات و قواعد ه نسخه بنویسند که بدر پنج » شرایط امور الوقف و المصارف

 .آن بوده است

خواجه رشید الدین در .  پس از وي اوالد وي تعیین شد متولی این وقف نامه خود خواجه رشیدالدین و
شهرهاي دیگري چون بسطام ، یزد ،همدان ، و شهرهاي دیگر تبریز موقوفاتی داشته است ، ربع رشیدي را 

 .می توان شهر کاملی دانست که توسط خواجه وقف شده است 

شده این وقف نامه براي وقف هاي بعدي که در ایران می . ق  713است تا  710و 709تاریخ این وقف نامه 
ق . 726مانند وقف سه دیه کاشان ، بیدگل و هراسکان و همچنین وقف نامه ابوالمفاخر یحیی باخرزي مورخ 

 ).1876-180: 1351:دانش پژوه( مبنا و الگو قرار گرفت 

واقف شخصی به  دنام بر "جامع الخیرات "وقف نامه ي  ازاز دیگر وقف نامه هاي اواخر عصر ایلخانی می توان 
ق و پسرش .732کن الدین  ابوالمکارم محمد بن قوام الدین محمد بن نظام حسینی یزدي متوفی اسم سید ر

ق نگارش یافته و نسخه هاي . 733و 732این وقف نامه در سالهاي .د می باشند مد شمس الدین محیس
 فرستاده شد...  از جمله مکه و مدینه و کربال و هایی که موقوفات در آن قرار داشتمتعددي از آن به شهر

عکسی از . ق در میان دیواري در یک خانه در روستاي عزّآباد یزد پیدا شد . 1366از آن در سال نسخه اي .
 .قرار دارد   6724آن در کتابخانه ي مرکزي دانشگاه تهران به شماره ي 

ح کرده و در نسخه ي استنساخی آقاي وزیري را مرحوم محمد تقی دانش پژوه و استاد ایرج افشار تصحی
چون نسخه ي چاپ شده جامع . به چاپ رسانیدند  )1341سال ، جلد دهم (مجله فرهنگ ایران زمین 

کلی نایاب و داراي اغالطی بود استاد افشار تصحیح مجددي از روي نسخه ي اصلی نوشته و در به الخیرات 
  ).163-1384:184میرحسینی ،.(جلد دوم یادگارهاي یزد به چاپ رسانیدند

  سامان تحقیق. 14.1
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  :پژوهش حاضردر پنج فصل به صورت زیر تنظیم شده است 

  ثیر آن بر جامعه أت و انواع آن،ل کلیاتی در مورد وقف شام: فصل اول 

در این فصل . شامل وضعیت وقف در ایران از زمان باستان تا قبل از دوره ي سلجوقی می باشد: فصل دوم 
  . سلجوقیان بررسی شود  قبل ازسعی شده است که وضعیت وقف در هر دوره و حکومت هاي مختلف  

در این فصل سعی شده تا جایی که منابع . اطالعات منسجم در مورد واقفان می باشد  شامل: فصل سوم 
تبدیل آنها به افرادي واقف نقش  دراجازه می دهند اطالعاتی شامل پیشینه ي مذهبی و اعتقادي واقفان که 

  .تأکید گردد  ،داشته

موقعیت جغرافیایی موقوفه و که توسط واقفان وقف گردیده ،  یدر این فصل موقوفه های: فصل چهارم 
  . سرگذشت این موقوفه ها آورده شده است 

این وقف ي تحلیل اطالعات جمع آوري شده  شامل پراکندگی جغرافیایی موقوفه ها در ایران و: فصل پنجم 
 .در مناطق تحت سلطه سلجوقیان می باشد ول پراکندگی موقوفه ها و سپس ترسیم جدنامه ها 

  نتیجه گیري نهاییبحث و : فصل ششم 

  خذو مآ معرفی منابع. 15.1

ادامه اهم آن موارد فاده شده که در تبع مختلف تاریخی ،فقهی وحقوقی اسدر نوشتن این پایان نامه از منا
 : گرددذکر می 

  منابع )الف

  تاریخ سلسله سلجوقی  -

 قرار کننده مراجعه اختیار در عراق سلجوقیان تاریخ در سودمندى و مهم اطالعات ، حجم کمى با حاضر کتاب
  .  اند کرده استفاده کتاب این از اند کرده تحقیق عراق سلجوقیان تاریخه ب نسبت که کسانى بیشتر. دهد مى

  : است شده تحریر بار سه کتاب این

 مسعود سلطان و محمود سلطان معروف وزیر کاشانى محمد بن خالد بن روانیانوش اثر کتاب اولین تحریر
 و الصدور زمان فتور فى المصدور نفثه"کوتاه نام با   است بوده اى گونه رساله روانیانوش نوشته. است سلجوقى



١٠ 
 

 و تاریخى نظر از هم و گردیده تألیف سلجوقى دوره وزراى احوال شرح در فارسى بهکه  "الفتور زمان صدور
  .است گرفته قرار اهمیت مورد ادبى جهت از هم

 عصره و الفتره نصره آنرا نام و کرد ترجمه عربى به را المصدور نفثۀ اصفهانى کاتب به معروف الدین عماد
 در و کرد اضافه المصدور نفثۀ بر اضافاتى و مقدمه وى بلکه نیست ترجمه تنها عماد کتاب. گذاشت الفطره
 سال هفت و چهل یعنى  ق. 579 سال در المصدور نفثۀ مطالب نقل با سلجوقى سلسله از تاریخىبه  حقیقت
 است هفتم قرن ادباى و فقهاء و بزرگان از خود که بندارى على بن فتح .پرداخت  انوشروان مرگ از پس
 هدیه ایوبى عیسى ملک دمشق پادشاه به و نموده خالصه هجرى 623 سال در را الفطره عصره و الفتره نصره
  .کرد

 سال در داشت اى احاطه سلجوقیان تاریخ در که معروف مستشرق هوتسما توسط بار اولین براى کتاب این
  . شد منتشر مجلد دو در میالدى 1889

 و گردیده طبع قاهره در مصر مطبوعات شرکت توسط م 1920 -ه 1318 سال در بندارى کتاب بار دومین
 پایان قاهره در م 1974 سال در عزاوى محمد سید مقدمه و ایران فرهنگ بنیاد کمک با آن طبع سومین
  .پذیرفت

نوشته نصیر الدین ابن الرشید  "مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض  "کتاب النقض یا : النقض  -
النقض نشانگر تعارضات کالمی بین شیعه و سنی  . عبدالجلیل قزوینی رازي در قرن ششم هجري می باشد

می باشد که در آن سعی شده با روشی مسالمت آمیز به کاهش این تعارضات پرداخته و تهمت ها و افتراهاي 
در این پژوهش در جاهاي مختلف از این کتاب ارزشمند در . وارده بر اهل شیعی را جوابی قانع کننده دهد 

اطالعات بدست آمده درباب مدارس ساخته شده توسط اشخاص برجسته . ت تاریخ شیعه استفاده شده اس
این کتاب جغرافیاي امروزي شهر ري در سده ششم هجري را به . در ري از این کتاب برداشت شدشیعی 

همچنین اطالعات گرانمایه اي در باب محله هاي قدیم ري اعم از محله هاي شیعه .خوبی ترسیم می کند 
،اسامی کتابخانه ها و مساجد مختلف ري و بانیان آنها  و همچنین اسامی دانشمندان نشین و سنی نشین

،شاعران ،عالمان و وزیران شیعی و سنی را در اختیار ما قرار می دهد بنابراین مجموعه اي رجالی و کالمی و 
 .تاریخی را در اختیار ما قرار می دهد

  عتبه الکتبه -

الدین بدیع  هاي نوشته شده توسط منتجب عتبه الکتبه حاوي مجموعه منشورهاي حکومتی و منشات و نامه
وجود جمله هاي دعائیه اي مثل . اتابک جوینی، منشی سلطان سنجر سلجوقی و رئیس دیوان رسائل اوست
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ذشت سلطان سنجر در مقدمه ي کتاب نشانگر آن است که این قسمت از کتاب قبل از درگ» خلداهللا ملکه «
به گفته ي منتجب الدین در مقدمه ي کتاب وي این اثر را به امر ناصرالدین .نوشته شده است ) ق .552(

ق وزارت .548ق تا .528ابوالفتح نظام الملک طاهر بن فخرالملک بن نظام الملک که به مدت بیست سال از 
در مکتوباتی از .قوام الدین حسن نوشته است سلطان سنجر را داشته و براي فرزند وي نظام الملک ابوعلی 

این کتاب . ق اشاره شده است .557این اثر به سلطنت محمود بن محمد جانشین سلطان سنجر تا سال 
ي امرا، حکام، والیان، علما، فقها و مشاهیر عهد سلطان سنجر و  متضمن اطالعات تاریخی ارزشمندي درباره

 - 1. توان به دو بخش عمده تقسیم کرد نظر محتوا، مکتوبات را میاز . امور کلی دوران سلجوقیان است
این . اند از دیوان سلطان سنجر صادر شده هایی که غالباً سلطانیات شامل منشورهاي حکومتی و یا نامه

را ... منشورها مشاغل مختلفی از تدریس در مدارس نظامیه تا خطابت، قضاوت، ریاست اوقاف، نقابت سادات و
اخوانیات  - 2. اند  رسد منشورات این بخش در ایام حیات سلطان سنجر صادر شده به نظر می. شود شامل می
الدین است که عموماً در دوران بازنشستگی و دوري نویسنده از خدمات  هاي خصوصی منتخب شامل نامه

ات و کتاب فوق الذکر در هر دو بخش سلطانی.اند دیوانی و پس از درگذشت سلطان سنجر نوشته شده
در سلطانیات اطالعات بسیار ارزشمندي . اخوانیات پژوهشگر حوزه سلجوقیان را به خوبی یاري می دهد

درمورد وظایف ریاست اوقاف به دست می آید که در آن زمان ریاست اوقاف غالباً بر عهده ي قاضی بود و این 
ورد مدارس نظامیه در نیشابور و همچنین می توان اطالعاتی در م .قاضی ارتباط تنگاتنگی با حکومت داشت

چند مدرسه در بلخ و تولیت آن بدست آوردت اوقاف گرگان و نیابت تولی.  

  .شمسی تصحیح کرده اند 1310عالمه قزوینی و عباس اقبال این کتاب را در سال 

  تاریخ یزد -

این متن نخستین کتابى است که در باب یزد و اخبار  .مؤلف کتاب  جعفر بن محمد بن حسن جعفري است 
آن، در قرن نهم هجرى تألیف گردیده و مأخذ اصلى کتب دیگرى بود که در قرون بعد راجع به این شهر 

مؤلف کتاب ادیب و منشى و شاعر بود اما نثرش انسجام و پختگى الزم را ندارد به  اگرچه ظاهراً. اند نوشته
  .  ب بسیار عادى استعبارتی سبک نگارش کتا

همه مفید و تازه  وجود داردین کتاب ا ها و مسجدها و قناتها و دیگر آثار یزد در اطالعاتى که راجع به مدرسه
اطالعات ارائه شده در . این کتاب توسط آقاي ایرج افشار تصحیح گردیده است  .و در حد خود دقیق است

این پژوهش برگرفته از این کتاب و همچنین کتاب جامع  دوره ي سلجوقیان در یزد درباب موقوفه و واقفان 
   .مفیدي تألیف محمدمفید مستوفی بافقی  می باشد 


