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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 

 1ق(992ـ972) وقف در خراسان و ماوراءالنهر؛ از پیدایش سامانیان تا پایان غزنویان

 

 69/9/6937: ییدتأ یختار  61/61/6931 :یافتدر یختار

 2 یفاطمه اورج 

  3 یبروجن یانچاه اصغر یعل

منطقر  ر سسراو و مراورسنسرنه  تر    ر        ی،در سده سوم و چهارم هجر  

 ی،ق سر دسش ، دورسو پُ رونق ف هنگر  یو بعد سز آو غزنو یسلسل  سامان یط هس

مختلر،، سرن      یهرا  . عالوه ب مؤرف گذسش  یرس پش  س  م یو سقتصاد یعلم

سثر بخ  در سمرور    یمؤث  وسقع گشر  و عرامل   یاوج  ینس یوق، در بست ساز

. حرا  برا  وجر  بر    رومع جامعر        رفر   یمختل، م دم ر سساو ب  شمار م

 یر   موسرد مص ف وق، عمد اً در جه  تردسم  ی،ر سساو در دوره مورد ب رس

سرن   وقر،    گ فر    یقر سر مر   ی سز   ومع جامع  مورد سستفاده و در سورو

 شد  یسج س م یسجتماع یها  وسط تدسم گ وه

بر  مطارعراع    ی و با  ک یلیر   ل  یفیدسرد با روش  وص یپژوه ، سع سین

نشاو  ها یافت ق سر دهد.  ینق  وق، رس در دوره مزبور مورد بازتاو ی،س تتابخان 

مرورد   یو علمر  یسجتمراع  ی،عمد اً در س  م رور  سقتصراد   یاعت  وقف دهد یم

                                              

 باشد. می« وقف در ایران؛ از ورود اسالم تا قرن هفتم»با عنوان  ی. این مقاله، برگرفته از رساله دکتر1
 .Forouji@tabrizu.ac.ir: یزدانشگاه تبر یخگروه تار یاردانش . 2
 .chahian@yahoo.com: یزدانشگاه تبر ی،در دوره اسالم یرانا یخرشته تار یدکتر یدانشجو. 3
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 یرن برا س  یورر  د؛بودن یمها در عمل وق، سه و هم  گ وه گ ف  یف ق سر ممص 

و  یسجتمراع  یاسری، س هرای  یرزه سنگ یرل ب  در ی وسبست  ب  حاتم یها حا ، گ وه

  دسشتند. یشت یدر عمل وق، سهم ب ی،بضاع  مار

 

 .مدارس یل،سب ابن یان،غزنو یان،وقف، خراسان، سامان: کلیدواژگان

 مقدمه

هاای ساوو و اراارون قن  ا       رونق فرهنگی و اقتصادی ایران در سده های یکی از کانون

ای ک  از دوران گذشت  قحلّ عبور و تحرکات اقاواو   باشد؛ قن    خراسان و قاوراءالنرر قی

هاای   های فکری قختلف بوده است. ترکیا  قللها    قختلف و تالقی افکار و ادیان و گروه

ی و اقتصادی را فراهم آورد. این قن  ا  در  اسالقی ایرانین قوجبات رونق فرهنگی و علم

ق( و بعاادها سل اال  ی نااوی  116ااا933ساااقانی    دوره قااورد بحااحن تحاات سل اال  

 گرفت. ق(ن قرارداشت و از نظر جغرافیایی نی  خراسان و قاوراءالنرر را دربرقی933ا196 

در این دورانن وقف ب  عنوان عاقل دینی و عنصاری فرهنگای کا  در تمااو قکاتا       

ای روشان   ان و ادیانن ایران پیش از اسالون قرآن و در صادر اساالو ری ا  و پی این     جر

و  6داشتن در قباحح ف ری قذاه  قختلف اسالقی جایگاه خاصی را ب  خود اختصاص داد

هاای اساالقی و نیا      سرانجاو توان ت در رونق فرهنگ و تمدن اساالو و ایلا  سل ال    

 قع گردد. تحوالت تاریخی ایران اسالقین قلثر وا

گرفت  در خراسان و قاوراءالنرر در عصار سااقانی و ی ناوین     با توج  با تحوالت شکل

باشد تا ن ش وقف در تحوالت ق بور قورد بررسی قارار گیارد. باا بررسای قاوارد       الزو قی

های واقهان در وقهیااتن ن اش وقاف در     ها و اولویت نمودن شاخص  قصرف وقف و روشن
                                              

؛ منتظرر قرائم   احکام وقف در شریعت اسالم؛ کبیسی، وقف در فقه اسالمی. ن.ک: حائری یزدی، 1
 ، فصلنامه تاریخ اسالم.«های دوره اسالمی از ابتدا تا آغاز عثمانی نظام وقف در بیمارستان»و...، 
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فرهنگی و اقتصادی جاقع  خراسان و قاوراءالنرر در دوره ق بورن رونق و تحوالت فکری و 

 گردد. روشن قی

با توج  ب  اینک  تاکنون پژوهش ق ت لی در این راستا انجاو نیافت ن این پژوهش قصد 

این با    دارد با شیوه توصیهی ا تحلیلی و با رویکرد تاریخی و تکی  بر ق العاات کتابخانا    

هاای   خراسان و قاوراءالنرر بپردازد و از این طریاقن اولویات   تبیین ن ش وقف در تحوالت

کردن ن ش طب ات و  قوارد قصرف قوقوفات را ق خص نماید. همچنینن سعی در ق خص

کننده و تأثیرگذار و ترسیم بیانش حااکم در سانّت وقاف در آن قن  ا        های شرکت گروه

این فرض ک  وقهیات عمدتاً  جغرافیایی و بره  تاریخی را دارد. در ضمنن پژوهش ق بور بر

 اندن استوار است. توسط حاکمان سیاسی و با اولویت علمی انجاو گرفت 

 . پیشینه پژوهش1

ج تارهای فراوانی در باره رونق علمی و تجاارت در دوره سااقانیان در حاوزه جغرافیاایی     

 قورد بحح انجاو شده است؛ ولی کنکاش ق ت لی ک  بیانگر ن اش و کاارکرد وقاف و در   

وار ب  این  ها ق ت یماً یا اشاره هایی از کتاب قال  ق ال  باشدن صورت نگرفت  و یالباً ق مت

قتعلاق با     6فرهناگ و تمادن اساالقی در قلمارو سااقانیان     اناد. کتااب    قوضوع پرداخت 

ایران در قرون ای را ب  وقف پرداخت  است. در کتاب دو جلدی  قحمدرضا ناجی اند صهح 

ای از کاربردهای وقف در دوره قوردِ بررسی  نی  ب  پاره 9ر برتولد اشپولراث 1نخ تین اسالقی

ک  اختصاصاً شارر   3بخاران دستاورد قرون وس یدر کتاب  1اشاره شده است. ریچارد فرای

                                              

 .در قلمرو سامانیان فرهنگ و تمدن اسالمی ناجی، . 1
 .2، ج ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر،  .2

3. Bertold Spuler. 
4. Richard nrlson Frye. 

 )دستاورد قرون وسطی(.بخارا . فرای، 5



 ...وقف در خراسان و ماوراءالنهر 78 

در قالا  سل ال    بخارا را قورد بررسی قرار دادهن ب  ن اش وقاف در تحاوالت ایان شارر      

 6«های قاوراءالنرر رباط»در فصلناق  تاریخ اسالو با عنوان  ای ساقانیان نی  اشاراتی دارد. ق ال 

از حبی  قحجوب ب  طور کوتاه ب  ن ش وقف در ساخت رباط اشااره دارد. در هماان قجلا ن    

های دوره اسالقی از ابتدا تاا   نظاو وقف در بیمارستان»ای از اصغر قنتظر قائم با عنوان  ق ال 

 باشد. از آنن قرتبط با این پژوهش قی ب  ااپ رسیده ک  بخ ی 1«آیاز عثمانی

 . مفاهیم9

 الف. وقف

اسات؛   9کردنن ب  حالت ای تاده قاندن گرفتنن درنگ وقف در لغتن ب  قعنای ای تادنن آراو

ولی در ف  ن حبسِ عین قلک یا قالی و بخ یدن قنهعت آن  ب  قول ف را: حبس العاین و  

آیاد؛   ت بیل المنهع ( برای هدفی خاص ک  در نتیج  آنن قلک از تصرف واقف بیرون قای 

ای ک  قنجر ب  انت ال قلک باشادن   ولی در عین حالن قابل خرید و فروش و هر نوع قعاقل 

قنهعتن باید ب  شخص یا اشخاصن یا قصالح و وجوه کلی و عماوقی  بخ یدن  1شود. نمی

در قجموعن عواید حاصل از قوقوف  صرفاً برای ق اصدی ک  واقف قعین کردهن قورد  3باشد. 

 1گیرد. استهاده قرار قی

                                              

 ، فصلنامه تاریخ اسالم.«های ماوراءالنهر رباط». زمانی محجوب، 1

، فصرلنامه  «های دوره اسالمی از ابتدا تا آغاز عثمانی ر بیمارستاننظام وقف د». منتظر قائم و...، 2
 تاریخ اسالم.

 .3111، ص 2، ج المعارف فارسی دائرة . مصاحب، 3

 .183ر  181، ص ترجمه کتاب لمعهمکی،  . ابن4

، ایرانشهر ،«تاریخچه وقف در اسالم»؛ شهابی، 3111، ص 2، ج المعارف فارسی  دائرة. مصاحب، 5

 . 1211، ص 2ج 

 .3111، ص 2، ج المعارف فارسی  دائرة. مصاحب، 1
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 های واقف در خراسان و ماوراءالنهر ب.گروه

ت این پژوهش قرار داردن های تاثیرگذار در وقفن در قحوری با توج  ب  آنک  ن ش گروه

شود تا ب  ق ای   عملکرد آنرا در زقین  وقف پرداخت  شود. پسن قبل از ورود با    سعی قی

هان با توجا  با  قاهیات سیاسای ا اجتمااعی خراساانن         بححن برتر آن است ک  این گروه

های حااکم در خراساان و قااوراءالنرر در     ق خصن قتمای  و قعرفی گردند. قنظور از گروه

ق( 173اا 133دوره ساقانین اقیران این سل ل  همچاون اقیار اساماعیل سااقانی  حاک:      

باشد ک  در ابتدای تأسیس سل ل ن در وقف حضور داشتند. دیوانیانن در زقره این دست   قی

( و ق191ق(ن سال ان ق اعود  و   116گیرند. در دوره ی نوین سل ان قحماود  و   قرار قی

 ان قحمودن در وقهیات ق ارکت داشاتند. در پایاان ایان    ( برادر سلق161ناصر  و  بن نصر

باشد. در باین واقهاان    های حاکمن آخرین فرد واقف قی قعت  در بین گروه بن سل ل ن سوری

ن اعیان و اشارافن   توان از قتموالن ییر واب ت  ب  دربار و حکوقت های قردقی نی  قی گروه

 .های قوقی و قذهبین ف را و علما یاد نمود اقلیت

 . تشکیالت و اداره وقف در خراسان3

 الف. دیوان اوقاف

ترشدن قوقوفااتن همچاون دیگار     ویژه در خراسانِ عصر ساقانیانن با گ ترده در ایرانن ب 

در دوره  ن اط جران اسالو الزو بود تا ت کیالتی برای اداره وقاف در نظار گرفتا  شاود.    

( از ق917 و  1وجود داشت ک  در دربار ایجاد شدند و نرشخی 6ساقانیانن در کلن ده دیوان

                                              

دیروان   دیروان عمیردالمل ،   دار(، )خزانره  دیوان مستوفى دیوان وزیر،اند:  این ده دیوان، عبارت .1
 دیوان محتسرب،  )پادشاه(، دیوان امالک خاصه دیوان مشرفان، دیوان صاحب برید، صاحب شرط،
 (31، صتاریخ بخارانرشخی، ا. )دیوان قض دیوان اوقاف،

را در سرال   تراریخ بخرارا  ق زاده شده، وی کتاب 281نرشخی از مردم قریه نرشخ بخارا که در سال . 2
 (11، ص 13، ج االنسابق( نوشت. )سمعانی، 331ر41نصر سامانی )ح :  بن ق به نام امیر نوح322
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 ت اکیالت در رأس  ن«خواجا  با ر   »وزیر یاا   6کند. آنرا ب  عنوان دیوان جداگان  یاد قی

باشد ک  کار نظاارت و   یکی از این ده دیوانن دیوان اوقاف قی 1.قرار داشتدستگاه دیوانی 

 9اداره قوقوفات را ب  عرده داشت.

 قضا و اوقافب. دیوان 

های ت کیالت اوقاف در دوران ی نوین ورود تدریجی قضات ب  این دستگاه  از شاخص 

آیاد و   بر اساس آنچ  از کت  قن اأت و قجماوع رساائل دوره سالجوقی برقای      باشد. قی

اذعااان داردن اداره اوقاااف در زقااان ساالجوقیان   1ق(6391قح  اای همچااون بارتولااد  و 

ولی شواهد قوجود کا  با  آنراا     3قضا قرار گرفت  است؛ ق( تحت کنترل دیوان331ا113 

دهد زقین  این انت اال و تحاول اداری و قرارگارفتن تولیات      اشاره خواهیم نمودن ن ان قی

اوقاف تحت نظارت قضات و دیوان قضان ب  صورت تدریجی در دوره ی نوی وجود داشات   

  است.

ین سیاسای و علمای وراور    این تحول ناشی از رشد تدریجی ف ران در عرص  اجتمااع 

 1دار بودند و تولیت اوقاف نی  در دست آنرا قرار گرفات.  داشت ک  قنص  قضاوت را عرده

رشد تدریجی همچنینن  7داند. ق(ن سرپرستی اوقاف را از ووایف قاضی قی131قاوردی  و 

                                              

 .31، ص تاریخ بخارانرشخی،  .1

 .493، ص 2، ج ترکستان در عهد هجوم مغولنامه؛  ترکستان. بارتولد، 2

 . 31، ص تاریخ بخارانرشخی،  .3

شناس روسی کره از   م(، ایران1931ر1819واسیلی والدیمیروویچ بارتولد، معروف به ویلهلم بارتلد ). 4
و تذکره جغرافیای تاریخی ایرران  های متعددی در زمینه مطالعات ایرانی انتشار یافته است که  وی کتاب

 ، مقدمه(تذکره جغرافیای تاریخی ایرانترین آنهاست. )ن.ک: بارتولد،  ، مهمنامه تانترکس
عتبررا الکتبررا مجموعرره مراسررالت دیرروان جرروینی، ؛ 499، ص 1، ج نامرره ترکسررتانبارتولررد،  .5

 .21ص  ،سنجر سلطان
 .252ر  241، صتمدن اسالمی در قرن چهارم هجری. متز، 1

 .91، ص والوالیات الدینیااألحکام السلطانیا . ماوردی، 1
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تا جایی کا    6باشیم؛ علما و ف را را در زقان طاهریان و ساقانیان نی  در خراسان شاهد قی

  1شدند. در اقور سیاسی ق ورت داده قی

ق(ن 191اا 116در عصر ی نوین زقان حکوقات سال ان قحماود و سال ان ق اعود       

و از پی وایان قذه  حنهای در خراساان قنصا      1و تبانیان 9ف رایی از خاندان صاعدیان

یا  با    قضاوت را ب  عرده گرفتند و تصدی قوقوفات در برخی شررهای قلمرو ی نویاان ن 

ق(ن از سوی سل ان قحمودن ب  سِمَت قاضی 191از  بوصادق تبانی  و.پس 3شد. آنرا واگذار 

واند قدرس  همراه با قوقوفات آنجاا با  وی    قنصوب گ ت و اداره بی ت 1قضاتی خّتالن

 7سپرده شد.

                                              

 .15، ص بخارا؛ دستاورد قرون وسطیفرای،  .1

 .499، ص 1، ج نامه ترکستانبارتولد،  .2
آل صاعد، خاندان برخاسته از قریه استُوا در حوالی نیشابور بودند؛ شامل عالمان دینی، محدثان . 3

ق در نیشرابور، هررات، ری، اصرفهان و دیگرر شرهرهای      9ترا   4مذهب که از سده  و قضات حنفی
عبیردا  )م   برن  احمد بن خراسان و سایر نواحی ایران صاحب شهرت بودند. ابوالعالء صاعدبن محمد

یاد شده است، به مردت چهرل سرال پیشروای حنفیران      « قاضی صاعد»ق( که از او به عنوان 431
دائررة  ، «صراعد  آل »؛ آل داود، 119و  118، ص 1، ج تراریخ غزنویران  نیشابور بود. )باسرور،،  

 (429، ص 2، ج المعارف بزرگ اسالمی 
پیشه خراسان  مذهب و سیاست . آل تبان یا تبانیان، خاندان مشهوری از دانشمندان و فقیهان حنفی4

هایشان با مؤسس  م که اعتبار آنان به عنوان علمای حنفی و بستگی11و  11ق/5و  4های  در سده
المعارف بزرگ  دائرة ، «آل تبان»ها کشانید. )ن.ک: آل داود،  مذهب حنفی، آنان را به سوی غزنوی

 (119، ص تاریخ غزنویان؛ باسور،، 151، ص 1، ج اسالمی
 .111، ص 1، ج تاریخ غزنویانر،، . باسو5
. ختالن یا ختل، سرزمینی در سراحل راسرت علیرای آمودریرا )جیحرون( اسرت کره اکنرون در         1

بوده اسرت.  « ختل»و « وخش»جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این سرزمین، مشتمل بر دو ناحیه 
 (112، ص آثار العباد واخبار العباد)قزوینی، 

 .251، ص 1 ، جتاریخ بیهقی. بیهقی، 1
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؛ منصبی که عالوه بر پادشاه، داشت قراردر رأس دیوان قضا  ،«ةالقضا قاضى»منصب 

 دیوانیان و مقامات حكومتیکه از بدرفتارى  ی راى و شكایاتیدعاوى قضا هرسیدگی ب

ها و رفع  عالوه بر آن، گاهی نیز اجرای شرایط وقفنامه 1.بر عهده داشت ،رسید مى

 گرفت.  آمد، توسط قاضیان انجام می اختالفاتی که درباره اوقاف به وجود می

ای را ن ض کرد و  ق(ن فردی شرایط وقهناق 983ا116در زقان سل ان قحمود ی نوی  

وقهیاتی را ک  در اختیار دیوان قرار داشتن تصرف نمود و این قوضاوعن باعاح بااالگرفتن    

ق(ن 111قحمدالناصااح)  ز  باان هااا گردیاد. ساال ان قحماود ابوقحمااد عبادا     نارضاایتی 

قخاصام  روانا  خراساان کارد تاا آن قوقوفاات را        ی ن  را بارای رفاع ایان    ةالقضا قاضى

سروساقان دهد. این قاضین حدود صده ار دینار از عواید و اقوال حاصل  از اوقافی را کا   

ب  تصرف آن فرد درآقده بودن پس گرفت و وقهیاتی را بر اساس قوارد قصارفی کا  قابالً    

 بور تردید گردیاد کا  در   تعیین شده بودن ق رر گردانید. فرد قتخلف نی  از سوی قاضی ق

 1صورت تکرار تخلهشن در پی گاه قردو رسوا خواهد شد.

عالوه بر اداره اوقاف ایاالت و شررها و رفع اختالفات قرباوط اوقاافن وویها  تولیات     

ق(ن از 111 و  9شد. در نی اابورن ابوالح ان قاضای    اوقاف نی  گاهی ب  قاضیان سپرده قی

 1یت اوقاف را در دست گرفت.دان مندان و علمای نی ابورن تول

                                              

 .31، ص ساالری در عهد سلجوقی دیوان؛ کلوزنر، 498، ص نامه ترکستانبارتولد،  .1

 .415ر  414، ص تاریخ یمینی. عتبی، 2

حمش القاضی ابوالحسن حافد، قاضری حررمین، دارای ثرروت     بن عبدا  محمدبن بن . احمدبن علی3
داد. بعرد از بازگشرت بره     تیار تجار قرار میدر مکه بود. اموالش را در اخ  ای قدیمی فراوان و خانه

تاریخ نیسابور؛ المنتخب نیشابور، در تولیت اوقاف آنجا قرار گرفت و همانجا در گذشت. )فارسی، 
 .111، ص من السیاق

 .111، ص تاریخ جرجان؛ سهمی، 111، ص تاریخ نیسابور؛ المنتخب من السیاق. فارسی، 4
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 ج. دیوان مظالم و اوقاف

شاد.   گیاری قای   عالوه بر دیوان قضان در دیوان قظالم نی  اقور قربوط با  اوقااف پای   

ای دوبار حضور در دیوان قظالم وویه  رسیدگی ب  شکایات را بر عراده   پادشاهان با ههت 

ب  وقف اختصااص داشات. در    یکی از این قواردن ب  شکایات و اختالفات قربوط 6داشتند.

یکی از ایاقی ک  سل ان ق عود ی نوی در نی ابور در دیوان قظالم ن  ات  باودن قاضای    

قاناده از خانادان    ق( ب  دیدارش رفت و از تصرفاتی ک  در قوقوفاتِ برجاای 196صاعد  و 

ه خواهی کرد؛ اراک  از قوارد و طرق وقهی ق رر شدهن خارج شاد  شده بودن تظلم 1قیکالیان

او از « آن بگردیاده.   و سبل  اجداد و آباء ای ان هم از پرگار افتاده و طرق  اوقاف»...بودند؛ 

ق( ه116اقیر خواست تا این قوقوفاتن احیا شاوند. اقیار هام از قاضا) قختاار بوساعد  ز      

بیارون کناد و     را ک  از آن قیکائیلیان استن بجمل  از دسات قتغلّباان    اوقاف»خواست ک  

ارد تا اندی   آن بدارد و ارتهاعات آنارا حاصال قیکناد و ب ابل و طارق آن      بمعتمدى سپ

 1های الزون قوقوفات ب  خاندان قیکالیان بازگ ت. در نرایتن با بررسی 9«قیرساند.

ق(ن از خدقتگ اران سل ان قحمودن قبال از  118 و  3در قوردی دیگرن نوشتگین خاص 

ناقا  در   رر کرده بود ک  وقتی این وصیتاش اقالکی را برای وقف ق  ناق  قر  در وصیت

                                              

 .214ر  213، ص غزنوی و سلجوقیاصطالحات دیوانی دوره . انوری، 1
. اعضای این خاندان، بیشتر در جامه صراحب مناصرب اداری و گراه لشرکری بودنرد. ابروعلی       2

باشرد  کره در    ق(، از زمره افراد برجسته این خاندان می422محمد، معروف به حسن  )م  بن حسن
آویختره شرد.   مسرعود بره دار    محمود دست یافت و توسر  سرلطان   ق به وزارت سلطان415سال 

 (182ر  181، ص 1، ج تاریخ غزنویان)باسور،، 

 .33، ص 1، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 3
 .118، ص 1، ج تاریخ غزنویان. باسور،، 4
محمود که از جانب وی بره جاسوسری برر فرزنردع مسرعود       . از زمره پدریان و خادمان سلطان5

 (113، ص 1، ج تاریخ بیهقیگمارده شد. )بیهقی، 
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 ن د سل ان ق عود خوانده شدن آن را اقضا و تأیید کارد و دساتور داد تاا طباق آن عمال     

 و حتی اوقافی را هم ک  نوشتگین بارای تربات خاودش ایجااد کارده باودن اعماال        6شود

 1شدند.

ان  دیاوان  ب  عنوان یکی از ووایف دهگ« نظارت بر اوقاف»ق( هم از 131قاوردی  و 

کند ک  قتولّی آنن بازرسی اوقاف عاو و خاص و نظاارت بار حن ان اجارای      قظالم یاد قی

آنچ  قااوردی   9هایی قرتبط با وقف را بر عرده داشت  است. شروط واقف و داوری در ن اع

بیان کردهن گرا  عمدتاً ب  بغداد و خالفت عباسی اشاره داردن ولی ی نویان نی  تا حدودی 

 اند. برداری نموده ت از آن گر

در این راستان باید از ارتباط دیوان اشراف و قظالم در نظارت بر اوقاف یاد کرد. قنصبی 

نی  وجود داشت  ک  سرپرستی اوقااف یا نین را بار عراده     « اشراف اوقاف ی نین»ب  ناو 

تر قحمود ی نوی از آقَاوین   ق(ن برادر کواک117بعد از درگذشت یوسف  و  1داشت  است.

شاود تاا تصادی ایان قنصا  را با  عراده بگیارد و با            از خدقتگ اران وی خواست  قی

دار بازرسی و تهتیش اقور  آنچ  از این قنص  پیداستن عرده 3دادن اقور بپردازد. سروساقان

الً حاکمان ی نونین از طریق ارتباط این قنص  و احتما 1قربوط ب  اوقاف ی نین بوده است.

 نمودند.  قظالمن اوقاف را اداره قی

                                              

 .141، ص 2ج  . همان،1

 .141. همان، ص 2
 .113، ص ااألحکام السلطانیا والوالیات الدینیماوردی،  .3
 .153، ص اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی. انوری، 4

 .414، ص 1، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 5
 .153، ص اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی. انوری، 1



 78   6931 زمستان، دومهفتادوسال هجدهم، شماره              

 .کارکردهای اقتصادی وقف9

قناااطق خراسااان و قاااوراءالنرر کاا  از نظاار جغرافیااایی ابتاادا قلماارو طاهریااان  حااک:   

گرفتندن عاالوه بار پی این      ق( را دربرقی116ا933ق( و سپس ساقانیان  حک: 117ا133

در قناسبات اجتماعین در قرون سوو و ارارو هجاری با  دلیال رشاد تجاارت و      تاریخی 

و قرارگارفتن در    شررن ینین اهمیت ارتباطی بی تری یافتند. جایگاه اقتصاادی و تولیادی  

شد تا ق افران و تجّاار فراوانای از ایان قنااطق عباور       ق یرهای ب ر  تجارین باعح قی

عبور پنرحجم ق اافرن رهگاذر و بازرگاانن نیازقناد      طبیعتاً این ق یرهای ارتباطی و 6کنند.

باشد. این ق ئل  باعاح گردیاد تاا     ایجاد اقکانات رفاهی در طول ق یر برای ق افران قی

ب یاری از اهداف و قوارد قصرف وقفن در جرت ایجاد بناهان تأسی ات بین راهین خیری  و 

در راه » 1ن«ال ابیل  ابان » وقهی برای رهگذران در نظر گرفت  شود ک  از آن وقافن بارای  

( قاردو  ق983تا جایی ک  ابوعبدا  احمد جیرانی  و شد؛  یاد قی 1«یربا»و یا  9«قاندگان

ایان   3 اسات.   ها برای ن  اتن قاردو ساتوده    ها و رباط قاوراءالنرر را ب  سب  وجود قکان

باشد ک  ب   یق ئل ن ن انگر توج  ب  ق افران و جایگاه آنرا در فرهنگ قردو قاوراءالنرر ق

همراه جایگاه تجاری قن    و نیاز ب  حضور تجار بی ترن حاکمان را هم تحت تاأثیر قارار   

ها درگیر این رویکرد وقف گردند و قاوراءالنرر انبوهی از قن لگاه ق افران  تا تماو گروه داد

                                              

بره  برا پیوسرتن    .شد به همدان متصل میو از بغداد شروع ای است که  ها، جاده این راهترین  مهم .1
 در ،سرپس  .گذشرت  ری، دامغان، نیشاپور، مرو و آمل میهمچون: از شهرهای ایران  ،جاده ابریشم

ایرران  اشپولر، . )رسید ند میگبه دره فرغانه و اخسیکث و اوز ،ماوراءالنهر از طریق بخارا و سمرقند
 (198، ص راه و رباط؛ پیرنیا و افسر، 188، ص 2، ج قرون نخستین اسالمیدر 
 .259، ص زین األخبار ؛ گردیزی،112ر  119، ص تاریخ قم. قمی، 2
 .521، ص 2ج  ،التقاسیم فی معرفا األقالیم احسن مقدسی،  .3
  .33، ص تاریخ سیستان. 4

شرمارند.   را دو هزار نکته یا محرل برمری   های آب داری کوزه حوقل و جیهانی، این نقاط نگه . ابن5
 (119ص  ،العالم اشکال ؛ جیهانی، 191، ص صورة األرضحوقل،  ابن)
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تأسی ات با پرداختن ب  ن ش وقف در ایجاد  6های آنجا ب  ده ه ار برسد. گردد و تعداد رباط

تری از ن ش اقتصادی وقف و اگونگی  توان ب  درک روشن بین راهی و پیاقدهای آنن قی

 سبیل قائل شد. ارائ  خدقات ب  ابن

 سازی الف. وقف و رباط

رباطن ب  عنوان بنایی ک  ابتدا صرفاً جنب  اقنیتی و دفاعی داشات و بارای حهاوات از    

دلیل اهمیت ارتباطی خراسان و قاوراءالنررن شدن در دوره قورد بررسی ب   قرزها ساخت  قی

هایی همچون:  همانند سایر ن اط جران اسالو داار تنوع و تغییر کاربرد شد و برای استهاده

های تجاری و اقاقت دان امندان و صاوفیان قاورد اساتهاده قارار       اقاقت ق افرانن کاروان

هاای واب ات  با      بود تا گروه گرفت. ب  دلیل نیاز ب  پ توان  قالی برای ساخت رباطن الزو

های ساقانیان و ی نویان با انگی ه های شخصی و خیرخواهان  در کنار  حاکمیت در حکوقت

 های قردقی در این عرص  وارد گردند. گروه

سازی باا هادف تاأقین رفااه ق اافران و       ساقانیان پس از روی کار آقدنن سنّت رباط

گ اترش   1ا با وساعت بی اتری اداقا  دادناد.    و کاربردهای دفاعی و اقنیتی ر« سبیل ابن»

ها اهمیات بی اتری    شد تا رباط تجارت و ارتباطات و جایگاه ارتباطی قاوراءالنررن باعح قی

ک  تا قبل از دوره ساقانیان عمدتاً کاربرد صرفاً  9ها همچون رباط فراوه پیدا کنند. این رباط

ی با گذشت زقان و رونق تجارتن عالوه اقنیتی داشتند و قعموالً بر قرزها قتراکم بودندن ول

                                              

 .119، ص العالم اشکال جیهانی،  .1
، فصلنامه تراریخ  «های ماوراءالنهر رباط»؛ ن.ک: زمانی، 419، ص 2، ج التقاسیم احسن . مقدسی،2

 .214ر  183اسالم، ص 
و وقفیراتی   طاهر در قرن سوم هجرری بنرا گردیرد    بن توس  عبدا مرزی که رباطی مهم و شهر  .3

برای آن قرار داده شد. بر سمت شهر نسا و بر سرحدّ خراسان، دهستان و در حاشیه بیابان )غرزان(  
برا آلرت و عردت بسریار همرواره در آن      ، حدود هزار تن از مرابطانو در مرز با غور قرار داشت. 

، ص تذکره جغرافیای تاریخی ایران؛ بارتولد، 199، ص األعالق النفیسارسته،  ن)اب کردند. اقامت می
 (215، ص مسال  و ممال ؛ اصطخری، 321، ص 2، ج التقاسیم احسن  ؛ مقدسی،119
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طبیعتااً اگار وقهیااتی هام      6بر کاربرد اقنیتین کاربرد رفاهی برای ق افران و تجّار یافتند.

تماو یا بخ ی از قناابع قاالی قاورد نیااز      گرفتن در جرت همان کاربردها بود. صورت قی

شاده بارای    ر نظر گرفت قوقوفاتِ د گ ت. هان از طریق قوقوفات تأقین قی برای اداره رباط

تاری یافتناد. در ایان راساتان      هان ن بت ب  قبلن ارزشمندتر و پ توان  قاالی گ اترده   رباط

 ق( اشاره کرد. 133ا 171در عصر اقیر اسماعیل ساقانی   1توان ب  وقف دی  اسکجکت قی

 بازار آقد ک  در آنن جمع  دی  اسکجکتن در واقع یک قن    باارزش تجاری ب  شمار قی

ها و اقالک آنجا خریداری کرد و  قرار داشت. اقیر اسماعیل ساقانین این دی  را همراه با زقین

برای رباطی ک  در شرر بخارا در دروازه سمرقند ساخت  بودن وقف نمود. این وقاف تاا زقاان    

ق( نی  ک  بعدها بر قاوراءالنرر ق تولی شدندن تداوو یافت؛ تاا اینکا  در   311ا911قراخانیان  

و این خودن اهمیت و  9رباط و وقهیات ایجادشده از بین رفتند (نق917 و  قان حیات نرشخیز

ها تا ا ادر با  قوقوفاات     رساند و اینک  اداره رباط ارتباط قوقوفات و قوارد قصرف آنرا را قی

دهد ک  وقف  واب ت  بوده است. از جرت دیگرن قی ان توج  ساقانیان را ب  تجارت را ن ان قی

تر وقهیات در راساتای   ر خدقت قنافع اقتصادی و تجاری آنرا قرار گرفت  است. اگر پیشنی  د

گرفتن اقا در عصر اقیر اسماعیلن  رباطی قرزی همچون فراوه و با اهداف اقنیتی صورت قی

 بر رباطی ک  بر ورودی شرر و با هدف صرفاً تجاری ساخت  بودن صورت گرفت.

طااهر کا     بان  ف ون گ ت؛ بارخالف دوره عبادا   ارزش قوقوفات نی  ن بت ب  قبل ا

در ایان دورهن بازارهاا و    1.ای ن  اندان بااهمیت  دی  اسدآباد(ن وقف رباط فراوه گردید دی 

گردیدند؛ وقهیااتی کا  گااهی در قحادوده ربااط       های درآقدزای اقتصادی وقف قی واحده

                                              

 . 214ر  183، فصلنامه تاریخ اسالم، ص «های ماوراءالنهر رباط». ن.ک: زمانی، 1

دهی از مضافات بخارا که در فاصله چهار فرسخی بخارا و در راه سمرقند قرار داشت. )مقدسی، . 2
 (18ر  9، ص 1، ج التقاسیم احسن 

 .22، ص تاریخ بخارانرشخی، . 3
 .258، ص زین األخبار؛ گردیزی، 199، ص أعالق النفسیارسته،  . ابن4
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داقغاان عاالوه بار در راه     نبودند؛ بلک  در شررهای دیگر قرار داشاتند. دو باازار در شارر   

هایی ک  قالکیت ان  وقف شده بود و اجاره قغازه 6های فراوه و ده تان قاندگانن برای رباط

 1ها اختصاص داشت. ب  این رباط  شدن ب  طور ارثی قنت ل قی

در عصر ساقانیانن گرا  از قیان طب   حاکمن در بین اقیرانی ک  بعد از اقیر اساماعیل  

هاا   ای از توج  ب  رباط و انجاو وقهیاتی در جرت تأقین ه ین  ربااط  نمون روی کار آقدندن 

های واب ت  ب  دربارن برخی این عمل را تداوو  شود؛ ولی از قیان دیوانیان و گروه دیده نمی

های تجاری و اقتصادی ساقانیان  کننده سیاست نوعی با این اقداقاتن پیروی بخ یدند و ب 

های واب ت  ب  دربارن در ن دیکی رباط فراوه  ق(ن  از خاندان971 و  9یبودند. ابوال اسم قیکال

انبارهایی ساخت و قال فراوان برای ان ه ین  نماود و اناد کااری  نیا  از      اند رباط با آب

  1ها حهر کرد و اقالک باارزشی برای آنجا وقف نمود. کوه تان تا آن رباط

هایی  های داخل قلمرو ساقانیان نی  رباط اههای قرزین در ر عالوه بر فراوه و سایر رباط

 قرزباان  بان  سارل  بان  گرفتناد. اباوجعهر   های قوجود قورد توج  قرار قی ساخت  شد یا رباط

ق(ن از جمل  دیوانیاانی  933ا931 و.بین  1فریغون بن دبیر و نوی نده ابوالحارث 3ق(ن133 ز 

                                              

هاست که در مجاورت شهر دهستان  رباط رباط دهستان که در گرگان قرار داشت، از جمله این .1
؛ 544، ص 2، ج التقاسیم احسن . )مقدسی، و در مرز ترکان و با مقاصد دفاعی ایجاد شده بود

 (125، ص صورة األرضحوقل،  ابن
 .521، ص 2، ج التقاسیم احسن . مقدسی، 2
باشند. اعضای ایرن خانردان، در عصرر غزنروی      میکالیان، از خاندان متنفذ در دوره غزنویان می. 3

تراریخ  منصبان اداری و گاه لشکری، دارای مقامات شامخ بودند. )باسور،،  بیشتر در جامه صاحب
 (183، ص 1، ج غزنویان

 .111ص ، العالم اشکال جیهانی، ؛ 488و  419، ص 2، ج التقاسیم احسن مقدسی،  .4

هرای فرارس را برر عهرده      باشد که دیروان  های فارس می ترن خاندان خاندان آل مرزبان، قدیمی .5
 ( 11، ص األرض صورة حوقل،  داشتند. )ابن

محمد فریغونی که دوران فرمانراویی وی، مقارن با قدرت گیری غزنویان بود.  بن . ابوالحار، احمد1
 (425، ص تاریخ سامانیاندانند. )هروی،  ان فریغونیان میترین فرمانروایان خاند او را از برجسته
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 فران و رهگااذران وقاادر در قااورد ق ااا آن اساات کاا  در کاالّ قاااوراءالنرر و خراسااانن 

 حوقال قانناد وی ندیاده و ک ای را      سبیل اقداقات خیرخواهانا  انجااو داد کا  ابان     ابن

 نکوهش کند یا از او گالی  و ناخرساندی نمایاد و از پنجااه ساالن     »... ندیده ک  وی را 

 باز ک ی ب  خراساان نیاقاده اسات؛ قگار قاورد اح اان وی قارار گرفتا  و اگار او را          

 وی بارای ک اانی هام     6«گیارد.  سیل  قکاتب  ق مول فضل قارار قای  ندیده باشدن ب  و

ک  اقکان قراجع  ب  وی را نداشتند نی  با سااخت ربااط بارای آنراا تادبیر اندی ایده و       

اقالکی را وقف آنرا نموده بود. در هار قلاک وین هماواره صاد رأس گااو و یاا بی اتر        

ان و ق اافران را تاأقین   دوشایدند و یاذای رهگاذر    اریدند و عاقالنش آنراا را قای   قی

 1.نمودند قی

شد. ساخت ربااط   اقنیت راه و ت ریل ق افرت نی  دنبال قیدر دوره ی نوین توج  ب  

(ن حااکم سال ان قحماود در    ق116ا111ب ت در خراسان توسط ارسالن جاذب  و  سنگ

گارفتن تجاارت در ایان دوره     سازی است ک  با هدف رونق طوسن از قعدود اقداقات رباط

جایی قرک یت سیاسی ب  شرر ی نا  و   اراک  در عصر ی نوی ب  دلیل جاب  9او گرفت؛انج

شد تاا بی اتر اقاداقات در آن حاوزه      اهمیت تجاری این شرر در ارتباط با هندن تالش قی

ک  در قارز یاور قارار داشاتن نگرباناان و      « وررنک»صورت گیرد. در کاروان رایی با ناو 

تا قانع تعدیات احتمالی یوریان گردناد.   1شدند فرستاده قی نیروهایی همراه با اسبان وقهی

های واقع در قاوراءالنرر داشاتندن با  دالیال دفااعی و      اندک توجری ک  ی نویان ب  رباط

                                              

 .11، ص صورة األرضحوقل،  بن. ا1

 . همان.2

 .13، ص سلجوقنامه. ظهیری نیشابوری، 3

 .441، ص 2، ج التقاسیم احسن مقدسی، . 4
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گرفت. در همین راساتان   های ترکان سلجوقی صورت قی قراقبت از قرزها و در برابر حمل 

ج  فراوان داشت و قوقوفااتی را با  آنراا    تو 1«ن ا»و « فراوه»ب  دو رباط  6قعت  بن سوری

 9اختصاص داد.

در این قیانن نباید ن ش قتموالن خیرخواه را نادیده گرفت؛ آنرا ک  بدون واب تگی ب  

حاکمیت و بدون آنک  اهداف اقتصادی و سیاسی را دنبال کنندن اعمال خیرخواهان  خود را 

سابیل جرات    ساازی و ابان   ت از ربااط های دینی و گاه ان انین در حمای تحت تأثیر انگی ه

یااد   «ح ان قااه   بان  ابوالح ان قحماد  »حوقل از فردی با ناو  دادند. در این راستان ابن قی

ربااط   1کند ک  از نیکوکارترین قردو و پی  دقان در خیرات و ساخت رباط بوده اسات.  قی

شادن   قیل  ا در ن دیکی بلخ و در راه ختل ا قتعلق ب  وی بوده؛ رباطی ک  ب  دلیل ساخت   

در جای ح اس و قورد نیاز قردون در هنگاو بارش برف و حملا  دشامنن ب ایار خاوب و     

سودقند توصیف شده است و انان ب ر  ساخت  شده ک  برای یک ل کر اقکاان اقاقات   

های دیگری نی  در: قبادیان  شرری در خاتالن(ن سارقنجین    وی رباط 3وجود داشت  است.

اغانیانن شوقانن دارزنجی  از شررهای اغانیان( و سایر ن اط قاوراءالنرر و خراسان ساخت  

                                              

مسعود، حکومت خراسان را بر عهده داشرت. فشرارهای وی برر     معتز در دوره سلطان بن سوری. 1

های مختلرف را بره قراخانیران فرراهم      مردم، موجبات نارضایتی و شورع عمومی و گرایش گروه

 (131، ص 2، ج تاریخ بیهقیآورد. )بیهقی، 

یزدجرد منتسب  بن فیروز شهرى است در خراسان نزدی  به سرخس و ابیورد. بنای آن را به .2

های  جغرافیای تاریخی سرزمین؛ لسترنج، 541، ص آثار البالد واخبار العبادکنند. )قزوینی،  می

 (415، ص 2، ج التقاسیم احسن مقدسی، ؛ 451، ص خالفت شرقی

 .139، ص 2، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 3

 .181، ص صورة األرضحوقل،  . ابن4

 . همان.5
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باشد ک  از ساوی ف یراان و طالباان داناشن وویها  و       قی 6است. برترین آنران رباط ترقذ

ان رباط ق خص شده بود. عالوه بار  ق رری برای ق افرانن و نه   و ق تمری برای ساکن

رباطن بیمارستانی نی  در ن دیکی ترقذ سااخت  و از اقاالک گرانبراای خاود بارای تاأقین       

 تا بدین وسیل ن ب  ق افران خدقات درقانی نی  ارائ  گردد. 1قخارج آنرا وقف کرده بود؛

باا ایان    ها انجاو گرفات؛  سازی با ق ارکت هم  گروه ب  هر صورتن در این دوره رباط

های حاکم و واب ت  ب  دربارن در کنار اهداف اقنیتین اهداف خیرخواهان  را  تهاوت ک  گروه

هایی ک  در ن اط قرزی قرار داشتن باا انجااو عمال وقافن قاورد       کردند و رباط دنبال قی

هاا و درون و   های قردقی ب  ساخت ربااط در تمااو راه   شد؛ ولی گروه حمایت آنرا واقع قی

رها روی آوردند تا با این اقداون قوجباات گ اترش تجاارت و رفااه ق اافران و      بیرون شر

 ابناءال یبل را فراهم نمایند. 

های واقف قردقی قرار داشتن قن    قاوراءالنرر و  از جمل  ن اطی ک  قورد توج  گروه

جانب  عاق  قاردو در حمایات از ق اتمندان و در راه     باشد. حضور هم  ب  دور از قرزها قی

ها ب  وجود آید. در  در بعضی از ن اط این قن   ن تراکمی از رباطقاندگانن قوج  گردید ک  

اص خری درباره قاردو   1.وجود داشت رباط ههتصد و ه ارواقع در حوق  بخاران  9اسپیجاب

نوی د: آنان بارخالف دیگار قنااطق و شاررها کا  اقوال اان را در ق ایر         قاوراءالنرر قی

کنندن هم  اقوال ان را بر کار خیر و ساخت ربااط و پال ه ینا      قینادرست و ف اد صرف 

                                              

شهری که در ساحل راست جیحون. این شهر، بارگه خرتالن و چغانیران بروده اسرت. )یراقوت      . 1
 (121، ص 1، ج 1381، البلدان معجم حموی، 

 .243و  188ر  181، ص صورة األرضحوقل،  ابن. 2
اسپیجاب، شهری بزرگ، واقع در ماوراءالنهر، در مرز ترکستان، در شمال چاچ و جانب راسرت  . 3

، 1، ج 1381، البلردان  معجرم  اع هم به همین نام موسوم بود. )یاقوت حموی،  رود سیحون، کرسی
 (515، ص های خالفت شرقی جغرافیای تاریخی سرزمین؛ لسترنج، 224ص 

 .41، ص 5م، ج 1995، البلدان معجم عبدا ،  بن ؛ یاقوت394ص  ،2، ج التقاسیم احسن . مقدسی، 4
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و هیچ شرر و قن ل و بیابان نبینی در قاوراءالنرر اآلن ب  هار قن لای ربااطی و    »کنند؛  قی

 6«اند؛ زیادت از آنک  حاجت آید و آن را اوقاف و ارزانی پدید کرده. جایگری ساخت 

دقای حضاوری ا امگیر داشاتندن قن  ا       از جمل  دیگر از این قناطق ک  واقهان قر

ای ک  ج ء قناطق بیابانی و کویری شرق ایران قح اوب   باشد؛ قن    بیابانی خراسان قی

های قت ارن قارار نداشات و با      کداو از دولت العبور ک  در ت لط هیچ شد. بیابانی صع  قی

اراک   1ویر بود؛های این ک دلیل وجود دزدان و راه نانن تأقین اقنیت آنن همی   از االش

زیرا در تصرف یک اقلیم نی ت تا قردو آن اقلایم آن را قحافظات   »... حوقل:  ب  قول ابن

آب و علف ک  ق افرت در آنن  بیابانی بی 9«اند. کنند؛ بلک  فرقانروایان قختلهی بدان ق لط

ه های قعدود و تنرا با شتر قمکن بود و عدو احتیاطن خ ار قار  را با  همارا     تنرا در راه

هایی ک  برای رهگذران و ق اافران   در این بیابانن ف ط با آگاهی از قنازل و رباط 1داشت.

هان در سرقای سخت و بارش بارف و   پذیر بود. این قن لگاه وقف شده بودن ق افرت اقکان

هاان اقکاناات    فرسان پناهگاه عابران بودند و تنرا در اطراف این قن لگااه  نی  در گرقای توان

ب  هر حالن ب  دلیل عدو وجود حکوقتی فراگیر در  3ندک ساکنانی وجود داشتند.قعدود و ا

این کویرن اندک اقکانات قوجود در کویرن ف ط با عاقل وقف و با  دسات واقهاانی کا  از     

و این نیا  باا تهااوتی دیگارن از ن اش و عملکارد        شد های قردقی بودندن حاصل قی گروه

باشد ک  با حضاور خاودن ق اافرت در     های حاکم قی های قردقی در ق ای   با گروه گروه

 پذیر نمودند.  العبور را اقکان کویر صع 

                                              

 .119، ص اشکال العالمجیهانی، ؛ 228، ص مسال  و ممال اصطخری،  .1
  .142، ص األرض صورة حوقل،  ابن. 2
 .141همان، ص  .3

  .142. همان، ص 4
 .155و  142ر  141، ص همان .5
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 ها ب. وقف و کاروانسراها و مهمانخانه

هاای   ها برای اقاقت ق اافران و کااروان   کاروان ران بنایی دیگری است ک  در بین راه

ای اسات کا     های خراسانن ب  گون  فراوانی ساخت کاروان را در راه 6شد. تجاری ایجاد قی

این کاروان راهان  1اند. گوید: در خراسان بر هر دو فرسنگن یک کاروان را ساخت  ق دسی قی

شاد.   ویاژه اقارا و حاکماان سااقانین ایجااد قای       های قختلفن با   در خراسان توسط گروه

از این گون  ب رگان و رجال ساقانی اسات کا    ق(ن 978 و  9ناصرالدول  ابوالح ن سیمجور

کاروان رای) زیبا و ب ر  ایجاد نمود و کاری ى گوارا نی  از کوه تا  نشتران آبگاه  در توقف

هاای   هان گروه البت  در انجاو این قرم همچون رباط 1ریخت. اى ق) آنجا ک ید ک  در برک 

کاروان رای) وجود داشت کا  با     3ک  در بیرون شرر نِ ان قردقی نی  حضور داشتند؛ انان

ساخت  شده بود و با قاراردادن قوقوفااتی بار آنن کال     « حم ه»دست فردی قتمول با ناو 

 1شد. ک  از ک ی پولی گرفت  نمی طوری شد؛ ب  واردان و قرمانان تأقین قی های تازه ه ین 

اشاندن در  توان تند باا پ اتوان  وقاف ایجااد شاده ب      عالوه بر کاروان راها ک  ایل  قی

هایی نیا  وجاود داشات کا       ها و قرمانخان  های قن    خراسان و قاوراءالنررن اقاقتگاه راه

                                              

شرد. کلمره    هرا سراخته مری    کاروانسرا، بنایی چهار ایوانه که جهت اقامت مسرافران در برین راه  . 1
کننرد و   ، ترکییی از کاروان )کاربان(، به معنای جمعری مسرافر کره گروهری سرفر مری      «کاروانسرا»
  (2ر  1، ص کاروانسراهای ایرانباشد. )کیانی و ولفرام،  ، به معنای خانه و مکان می«سرای»
 .95، ص 1، ج التقاسیم احسن  سی،مقد .2
باشد که در خراسران بره مقامرات     . سیمجوریان، نام خاندان معروف امرای قهستان و نیشابور می3

ق(، فرزند ابراهیم و نوه سیمجور دواتدار، سه بار در دوره 318بزرگ رسیدند. ابوالحسن محمد )م 
 415و  411ر   391، ص ایران بعد از اسالمتاریخ سامانیان سامانی به سپهساالری رسید. )هروی، 

 (421ر  419و  411ر 

 .125، ص 2، ج التقاسیم احسن مقدسی،  .4

  (541، ص آثار البالد واخبار العباد. شهری در خراسان در نزدی  سرخس و ابیورد. )قزوینی، 5

 همان. .1
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های دینی و نژادی ب  وجود آقده بود؛ از جمل ن ق یحیان برای حهظ جایگااه   توسط اقلیت

شانن در کار خیرات ب  قنظور رفاه عاق   خود در جاقع  و باالبردن س ح ق ارکت اجتماعی

 شاوذار یا سودار( واقع در جنوب سمرقند در  6کردند؛ برای قثالن در کوه ساودار یشرکت ق

پرداختناد و   جمعی از ق یحیان عراق اقاقت گ یدهن ب  عبادت قی 1جایگاهی ب  ناو وزگردن

ای از ق ایحیان قاورد    شادن عاده   قوقوفاتی را فراهم آورده بودند ک  البت  بارای قعتکاف  

  9گرفت. استهاده قرار قی

 . کارکردهای اجتماعی وقف5

 های اجتماعی الف. حمایت از گروه

هایی همچون: ت یعن اهل تصوف و ق تمندان جاقع  با    در عصر ساقانی و ی نوین گروه

حاکمیت واب تگی نداشتند و حاکمیت برای بربود جایگاه اجتماعی خاویش و جلا  نظار    

 داد.  ایت قرار قیها را قورد حم آنران با اقداقات خیرخواهان ن این گروه

هاا در اقلیات قارار داشاتند و گااه قاورد حمایات قارار          شیعیان هم قانند برخی گاروه 

توان ت  گرفتند. وقف ک  از پ توان  قذهبی برخوردار بودن با اختصاص آن ب  شیعیان قی قی

شدن وجود آنرا از دیدگاه یک حاکمیت سنّی در دوره اسالقی  تأییدی بر ب  رسمیت شناخت 

هاای   یاست ت اقح دینی باشد. اقیر اسماعیل ک  نیازقناد جلا  حمایات هما  گاروه     با س

ویژه علویان بودن روستای برکد در اطراف بخارا را خریداری کرد و دو دانگ از  اجتماعین ب 

ایان   1خوانده شاد. « برکد علویان»آن را بر علویان وقف نمود؛ تا آنجا ک  روستای قذکورن 

                                              

و  چهار فرسخی این شرهر  ای از توابع سمرقند که در کوهی به همین نام در فاصله . شاودار، قریه1
، 3، ج االنسراب ؛ سرمعانی،  591، ص القند فی ذکر علماء سمرقندنسفی، در راه کش قرار داشت. )

 (315ص 
 است. حوقل و زکره آمده  ابن. در 2

 .225، ص صورة األرضحوقل،  ابن؛ 252، ص مسال  و ممال اصطخری،  .3
 .219، ص 1، ج نامه ترکستان؛ بارتولد، 22، ص تاریخ بخارانرشخی، . 4
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وقهی اجتماعی برشمرد ک  هدف از آنن ارت اای سا ح زنادگی     توان وقف را ب  نوعی قی

باشد؛ اراک  بعد از آنن دیگر این گون   علویان بوده است و البت  در نوع خودن یک استثنا قی

وقهیات تداوو نیافت و وقهی در راستای حمایت اجتماعی از علویان یا اهل ت ایع در دوره  

 شود.  ساقانی دیده نمی

ق( در طوس ک  جایگاهی خاص در بین شیعیان 119 و  اقاو رضا با وجود اینن قبر

ق( در 671اا 639الرشاید    گیرد ک  البت  وجود قبر خلیه  هارون داشتن قورد توج  قرار قی

ق(ن از دبیاران دوره  113عراق)  و  توان ت از دالیل این توجرات باشد. ابوالح ن آنجا قی

خی  را بر کاری  و کاروان ارای   دی  یل شده طوسن یک  ی نوین ضمن احیای کاری  خ ک

ق(ن آخرین حکمران ی نویان در خراسان نیا  دیا    116قعت   ز  بن سوری 6آنجا وقف نمود.

نمود تا صرف عمارت آنجا  الرضا قوسی بن باارزشی را خریداری کرد و وقف آراقگاه علی

د تاا شایعیان و   کار  های حاکمان ساقانی و ی نوی اقتضا قای  ب  هر ترتی ن سیاست 1شود.

هاای قردقای    را قورد حمایت قرار دهند و ن ش آنرا ن بت ب  گاروه  آراقگاه اقاو رضا

 بی تر باشد.

در قرون سوو و ارارو هجرین خراسان ب  عنوان یکای از قراکا  فعالیات دراویاش و     

تادری  در حاال    در ایان دورانن ت اکیالت خان ااهی با      9شاود.  اهل تصوف شناخت  قای 

توان جاقع  و نیازقند حمایت قح اوب   های کم باشد و اهل تصوف از گروه گیری قی شکل

های قختلف جاقع  قارار گرفتناد تاا     ک  با اتکا ب  سنّت وقف قورد حمایت گروه 1شدند قی

های حاکمن اقیر اسماعیل سااقانین دو داناگ از    شان بربود یابد. در بین گروه وضع زندگی

وی کا  بارای دواو    3قوقوف  دی  برکد را ک  ب  آن اشاره شدن ب  دراویاش اختصااص داد.  

                                              

 .811، ص 3، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 1

 .139، ص 2. همان، ج 2

  .155، ص تاریخ خانقاه در ایران. ن.ک: کیانی، 3
  .195ر  185. همان، ص 4
 .219، ص 1، ج نامه ترکستان؛ بارتولد، 22، ص تاریخ بخارانرشخی، . 5
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با انجااو ایان وقافن     6قند جل  قلوب قردو قاوراءالنرر بودنتأسیس ساقانی نیاز سل ل  تازه

شان در جاقعا  در حاال    تالش کرد ک  عالوه بر علویانن اهل تصوف را ک  نهوذ اجتماعی

تر بود. آنان با نبود  های قردقین برج ت  البت  حضور گروهگ ترش بودن با خود همراه کند. 

الادین   ظر بگیرند. در این راستان خواج  حلایم خان اهن سعی داشتند سرپناهی برای آنان در ن

اشن با  عناوان خان ااه     در قحل  صه  در شرر بخاران خانا  قوقاوفی   1(نق161ذیمونی  و 

اش  (ن خان ق973 و  1همچنینن ف ی  عبدالواحد سیاری 9صوفیان قورد استهاده واقع گ ت.

  3در قرو را وقف صوفیان نمود.

هاا   گرفتن بودندن جرت تأقین ه ین  دری  در حال رونقت ها و قراک  تصوف ک  ب  خان اه

ق( از 111الخیار  و   و حمایت از اهل تصاوف با  قوقوفاات واب ات  بودناد. ابوساعید اباو       

های برج ت  تصوفن در پیاقی ب  یکی از شیوخ تصوف در خراسانن وی را از استهاده  ارره

گیاری واب اتگی    آنک  ن انگر شاکل این اقرن عالوه بر  1دارد. جا از قوقوفات برحذر قی ناب 

تواند گویای فرایند عدو واب تگی تادریجی   باشدن قی خان اه و اهل تصوف ب  قوقوفات قی

های حاکم دان ت. گروهای کا  در اوایال دوره     خان اه ب  عنوان نماد اهل تصوف ب  گروه

دیگار   ساقانی قورد حمایت اقیر اسماعیل قرار گرفتن در اواخار سااقانی و دوره ی ناوین   

 7ها نبود. نیازقند این حمایت

                                              

 .189ر  185، ص 2، ج تاریخ مردم ایرانکوب،  . زرین1
تاریخ مرالزاده در ذکرر مرزارات    الفقراء،  )معین ق درگذشت.411مذهب که در سال  . فقیه شافعی2

 (11، ص بخارا
 .. همان3
کنندگان بر فقرا که پنج هزار درهم در ایرن   . از صوفیان قرن چهارم هجری در نیشابور و از انفاق4

  (11، ص زنان صوفی نخستینراه صرف کرد. )سلمی، 

 .14، ص طبقات الصوفیاانصاری، . 5

تاریخ خانقاه در ؛ ن.ک: کیانی، 281، ص 1، ج سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابیمیهنی،  .1
 .191ر  181، ص ایران
 .195ر  191. همان، ص 1
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ق(ن حااکم  967قند از قوقوفات بودند. قاراتکین  و   های برره ق تمندانن از دیگر گروه

کردن بازاری با درآقد سالیان  ههت ها ار درهام  در شارر     ساقانی شرر اسپیجابن با وقف

 6را فراهم نماود.  های تأقین یذای قورد نیاز ق تمندان و بینوایان و ف را اسپیجاب(ن زقین 

عالمان و ف یران در صورت داشتن تاوان قاالین همچاون حاکماانن ق اتمندان را قاورد       

توان احتمال داد وقهیات حااکمی   در ق ای   عمل این دو گروهن قی 1.دادند حمایت قرار قی

 گرفت  است. ای بربود پایگاه اجتماعی انجاو قی همچون قراتکینن بی تر با انگیره

 است از امالک خانوادگیوقف و حر ب.

های همی گی برای حاکمان و واب تگان درباار و دیوانیاانن قراقبات از     یکی از االش

شاد و از دسات    دارایی و اقالکی بود ک  در گذران حوادث و تحوالت سیاسین قصادره قی

قاند. ب  همین جرتن با اساتهاده از سانّت وقافن از اقالکای کا  در       بازقاندگانش دور قی

شد؛ تا ب  پ اتوان    گرفتن قراقبت قی انواده و بازقاندگان و ق ابر سل نتی قرار قیخدقت خ

 وقفن ضمن تأقین اقنیت قالکیت این اقالکن از واب تگان خود حمایت کنند.

تار   کا  پایش  « روستای برکاد »اقیر اسماعیل ساقانین از قجموع شش دانگ قوقوف  

وی عاالوه بار بازقانادگانشن در     9داد.اشاره گ تن دو دانگ را ب  ورث  خویش اختصاص 

جرت دواو حکوقت و حمایت از حاقیان و نیروهایش و اف ایش توان اجتماعی آنران اراضی 

شدند و زقانی قلک فرقانروایان  ناقیده قی  1«جوی قولیان»باارزش و گرانبرای بخارا را ک  

                                              

 .392، ص 1، ج نامه ترکستانبارتولد،  ؛394، ص 2، ج التقاسیم احسن . مقدسی، 1

. از عالمان شهر سمرقند، با اوقافش، مستمندان را مورد حمایرت قررار داد   احمد شاهینی، بن عمر. 2
 (49، ص 8، ج االنساب)سمعانی، 

 .219، ص 1، ج نامه ترکستان؛ بارتولد، 22، ص تاریخ بخارانرشخی،  .3
ای در نزدیکی قلعه بخارا کره در آنجرا سرامانیان برار بزرگری داشرتند. امیرر         . مولیان، رودخانه4

ق(، 252رر 248از فرمانردهان خلیفره المسرتعین )   ، طرالوت  برن  محمرد  برن  حسنن را از اسماعیل، آ
 15، ص کلیات چهار مقاله؛ نظامی عروضی، 39، ص تاریخ بخاراخریداری نمود. )ن.ک: نرشخی، 

 (33ر  31و 
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حافظان و نگربانان خود قدیمی بخارا بودندن خریداری نمود و بخ ی از عواید آن را برای ق

بلکا  تاا ساال     6وقف کارد؛ وقهای کا  نا  تنراا تاا اواخار عراد سااقانی پابرجاا قانادن           

ای وجود داشت  ک  در آنجا اع ااب   ای در بخارا قوقوف  ش در قحل 6133ق/6998و/6311

شاود از آثاار    کا  گهتا  قای    1اند کرده ساقانیان با استهاده از عواید اقالک وقهی زندگی قی

در شرر بیرقن اوقافی وجود داشت  ک  اسباب اجاارتی خواناده    9انده همان وقف است.باقیم

قحمدن از وزرای ساقانیان بود ک  بعاد از   بن شدند. این اوقافن قتعلق ب  ابوالعباس جعهر قی

  1و فرزندانش باقی قاند.  وی هم این اوقاف در ن د خانواده

پ توان  وقفن باغ فیروزی در ی نین در عصر ی نوی نی  سل ان قحمود سعی نمود ب  

قند بودن در خانواده خود حهظ نماید. بعد از قر  نی  در آنجا دفان   را ک  ب یار بدان عالق 

شد. سل ان ق عود پس از روی کار آقدنن با  دیادن آنجاا رفات و عاالوه بار بخ اش        

خلاف  ز   ه ار درو بر قردقی ک  بر سر تربت سل ان قحمود آقده بودنادن از نصاربن   بی ت

 3وآقد زائران ب  این ق ار گردد. ق( خواست تا عواید آن قوقوفات همچنان صرف رفت116

ها در واقع نوعی از وقف بود کا  ساعی داشات تاا با  دواو بناای        وقف ب  ق ابر و آراقگاه

آراقگاه در طول زقان یاری رساند. ب  هر ترتی ن این نوع وقف را ک  ب  دلیل اختصاص ب  

شدن  حاکم و قصارف شخصی و ب  قنظور نگرداری از اقالک خاص  انجاو قیهای  خاندان

گونا ن   های حااکم رواج داشات و ایان    ک  بی تر در گروه 1کردند اطالق قی« وقف خاص »

 گرفتند. واب تگان سل نتی قورد حمایت قرار قی

                                              

 .211، ص 1، ج نامه ترکستان؛ بارتولد، 39، ص تاریخ بخارانرشخی، . 1
 .18ر  1، فصلنامه وقف میرا، جاویدان، ص «موقوفات سامانی در بخارااسناد »ن.ک: چخوویچ، . 2
 .218، ص بخارا دستاورد قرون وسطی. فرای، 3
 .215، ص تاریخ بیهقفندق،  . ابن4

 .411، ص 2، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 5
 .1211، ص 2، ج شهر ایران، «تاریخچه وقف در اسالم». شهابی، 1
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 تأثیر وقف بر حیات شهریج. 

جانبا  شارر و رفااه     ما  یکی از کارکردهای اجتماعی وقفن خادقت آن با  توساع  ه   

هاای قختلاف صاورت     ک  از طرف گروه ک  وقف و اوقافی ای گون  ب باشد؛  شررن ینان قی

گرفتن بر ابعاد و شئون قختلف اجتماعی قلثر بود. شررن شررن ینی و ساختار شارری   قی

پ.و( و 117ا و111هاایی همچاون اشاکانیان      ک  ساب   آن در ایران با  روزگاار سل ال    

ویاژه در دوره   در قارون ساوو و اراارو هجارین با       6رسایدن  و( قای 111ا 136 ساسانیان 

  1گذاشت. ساقانیانن دوران پنررون ی را پ ت سر قی

در خادقت   شاد. وقافن    زقان با توسع  شررهان ب  برداشت آنرا نی  اهمیت داده قی هم

قالحظ   گرفت ک  نمون  آنن در شرر سمرقند قابل نظافت و سی تم آبرسانی شرر قرار قی

گذشات کا  با  شاکل      است. در قحل  سرطاق از قحالت قدیمی این شاررن نراری قای   

هاای شارر آبرساانی     هاا و بوساتان   گ ت و با  بااغ   های قختلف در شرر ت  یم قی جوی

شاد. ب ایاری از    های نگرداری این رودن از قحالّ قوقوفاات تاأقین قای     ه ین  9نمود. قی

همچنین عواید حاصل از یالتی  گذشت و ان آن قیهای بازاری ک  نرر سمرقند از قی دکان

شدندن برای قرقات و نگراداری از ایان رود وقاف شاده       ک  در حاشی  این نرر کاشت قی

  1بودند.

کرد ک  طغیان سالیان  آن  در قحل  بَل اباد و حیره شرر نی ابورن رودى کواک عبور قی

ساعی  قعت  ک   بن در فصل برارن سیالب و رنجش قردو را ب  همراه داشت؛ تا اینک  سوری

دساتور داد ضامن ایجااد قاوانعین      داشت سی تم قدیریت شرری نی ابور را بربود بخ دن

                                              

 .ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان شهرهای. ن.ک: پیگولوسکایا، 1
  .132ر  129، بخارا دستاورد قرون وسطی. ن.ک: فرای، 2
  .221، ص صورة األرضحوقل،  ابن .3

 .241، ص مسال  و ممال اصطخری، ؛ 221، ص همان .4
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قعت  باا انجااو    بن سوری 6از این رودخان ن قوقوفاتی ق رر شود.برای تأقین قخارجِ قراقبت 

های قردقی سااکن   اقداقات عمرانی و وقهیات در شرر نی ابور ک  انجاو آن از عرده گروه

 ها فراهم نمود.  شررها خارج بودن قنبع قالی ثابتی برای تأقین ه ین  رودخان 

ابوساعد عبادالملک خرگوشا)  و    بیمارستانن از دیگر وقهیات خیرین در شاررها باود.   

ن هنگاقی ک  پس از اند سال زندگی در قک ن ب  نی ابور بازگ تن تماو اقوالش را  ق(111

در راه خدقت ب  ف ارا و ق اافران قارار داد. در خرگاوِش نی اابور بیمارساتان) سااخت و        

 د.قنده گردن تا قردو نی ابور از خدقات آن برره 1نمود  قوقوفات ب یاری برایش وقف

دادندن بخ ی  ق اجد ک  در دوران بعد از اسالون یکی از ارکان ساختار شرری را ت کیل قی

یافت. حاکمان و پادشاهان سااقانی کا  ق اروعیت     از عمل وقف نی  ب  اداره آنرا اختصاص قی

بخ ایدن   کردن ب  ق جد و قواو دان تند تا با توج  گرفتندن خود را قل و قی خود را از خالفت قی

بودن شررن ضامن ک ا  ق اروعیت از     جایگاه آن در ساختار شررین ب  عنوان نماد اسالقیب  

 های قذهبی شرری دواو بخ ند.   سوی نراد خالفتن ق بولت دینی خود را نی  در قیان گروه

 کنناده ق ای و رویا      ویاژه قراکا  سیاسای کا  دنباال      ق جد جااقع در شاررهان با    

 قارار داشاتند. اقیار اساماعیل سااقانی در شارر       دینی حاکمان بودندن قورد توجا  خااص   

 بخاران قرک  سیاسی سااقانیانن کا  نیازقناد توجا  با  ق اجد و نرااد دینای شارر باودن           

 اراضی صحرای دشتک واقع در حاشی  شرر بخاارا را با  ده ها ار درو خریاداری کارد و      

 ساااالران  از دیااوان 1در بیرااقن خواجاا  اقیاارکن 9وقااف ق ااجد جاااقع آن شاارر نمااود. 

                                              

 .139، ص 2، ج تاریخ بیهقی. بیهقی، 1
نظام وقف در »منتظرقائم، ؛ ن.ک: 284، ص 2، ج 1381، معجم البلدان. یاقوت حموی،  2

 .192، فصلنامه تاریخ اسالم، ص «های دوره اسالمی از ابتدا تا آغاز عثمانی بیمارستان
 .39، ص تاریخ بخارانرشخی،  .3
تراریخ  فنردق،   باشد. )ابن ساالران غزنوی و از خاندان عنبریان بیهق می . خواجه امیرک، از دیوان4

؛ همان، 411، ص 2؛ همان، ج 255و  211، ص 1، ج یهقیتاریخ ب؛ بیهقی، 121ر   119، ص بیهق
 (212، ص 11، ج دائرة المعارف بزرگ فارسی، «امیرک بیهقی»؛ خطیبی، 911و  913، ص 3ج 



 689   6931 زمستان، دومهفتادوسال هجدهم، شماره              

 ها وقاف باودن قاورد بازساازی و عماارت       قذه  نوین ق جد سب  بیرق را ک  بر حنهیی 

 6قرار داد.

بخش و الرین از دیگر قوضوعات قورد توج  واقهاان   اذان نی  ب  عنوان شعاری ان جاو

ای قادیمی از ساوی اباوعلی قالذنن از      ک  در خراسان و در شرر بیرقن خان  طوری بود؛ ب 

راسانن برای قلذنان وقف شده بود. همچنینن توساط وی نیمای از   ف یران و دان مندان خ

عواید آسیاب رخ ان ک  بر رودخان  بیرق قرار داشت نی  بر قلذن ق جد جاقع بیرق وقف 

 تا اسباب رونق ق جد جاقع شرر بیرق را فراهم آورد. 1گردید

 .کارکردهای علمی وقف6

 الف. وقف و تأمین معیشت عالمان و طالب

ارکردهای اجتماعی وقفن حمایت از قدارس و ب رگان علمی باود تاا عاالوه بار     از دیگر ک

حهظ است الل خود از دولتمردانن ب  گ ترش دانش اقداو نمایند. اختصاص برخای قاوارد   

ق دسای با     9نماود.  قصرف وقفن ب  اداره قدارس و تأقین قواج  دان جویان کمک قای 

ب  همین جراتن   1اند. دارای قواج  بودهرا طالب قدارس قرو اشاره دارد ک  هرکداو از آن

بار     را 3حکوقت ساقانیان برای تأقین قعی ت اهل علمن اقاالک ب رگای همچاون اف ان     

وسیل ن ق رری و ه ین  زندگی ب یاری از علماا از   تا بدین 1جویندگان اهل علم وقف نمود

ایجاد قوقوفااتن با    عالوه بر دولتمردانن عاق  قردو نی  از طریق  طریق قوقوفات بگذرد.

                                              

 .211، ص تاریخ بیهقیفندق،  . ابن1
 .231. همان، ص 2
 .121ر  112، ص های بزرگ اسالمی تاریخ دانشگاه. ن.ک: غنیمه، 3

 .453، ص 2، ج التقاسیم احسن . مقدسی، 4

 (22، ص تاریخ بخارا. افشنه، دهی از دهات بخارا که در مغرب آن شهر قرار داشت. )نرشخی، 5

 همان.. 1
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کاا  در شاارر جرجااانن ابوطیباا    طااوری پرداختنااد؛ باا  حمایاات از علاام و عالمااان قاای 

ق(ن از علما و زاهدان جرجانن اوقاف ب ایاری را  639سلیمان الدارقی جرجانی  و  بن عی ی

در اختیار داشت ک  تا قرن پنجم تداوو داشتند و درآقد حاصل از آن بعد از وین ب  اوالد و 

باشاد.   ک  ن انگر جایگاه علمای وی در نا د قاردو قای     6گرفت ن اوالدش تعلق قیفرزندا

ه ااو  و   بان  عبدالوهاب بن همچنینن اعیان و ب رگان جرجان جرت حمایتن ابوزرع  قحمد

 1ق(  از علمااااای شااااافعی( و اوالدشن قوقوفاااااتی را در اختیااااار وی نرادنااااد. 911

یا  و عاالم علام کاالو و باانی قدرسا        ق( ف یا ن اد 988حم ادی  و  بن عبدا  بن قحمد

گذراند و ب یاری از دان امندان و عالماان    حم ادی  در نی ابورن از طریق اوقاف روزگار قی

9در قحضر وی پرورش یافتند.
بدین ترتی ن عالمان عصر ساقانی با کمک قردو و وقهیاتی  

گونا  حمایات   دادندن ضمن برخورداری از است الل عمالن از هار    ک  ب  آنرا اختصاص قی

 شدند. نیاز قی حکوقتی بی

 ب. وقف و مدارس شافعی در خراسان

ساکنان خراسان و قاوراءالنررن ایل  پیروان دو قذه  حنهی و شافعی بودند. حنهیاانن  

قند بودند. اقرای ساقانی ک  ایل  گرایش حنهی  از ت لط بی تری در قن    خراسان برره

قاذه    سالطین ی نوی حنهی 1گرفتند. در پیش قیداشتندن در برابر هر دو قذه  ت اقح 

کردن روی  تعص  قذهبی خویشن حمایت از قاذه    هم ک  بعداً روی کار آقدندن با دنبال

بنابراینن ف را و پیروان شافعین از حمایت دولتی با  دور   3نمودند. حنهی را بی تر دنبال قی

                                              

 .121، ص 9، ج االنساب؛ سمعانی، 285، ص تاریخ جرجانسهمی،  1.
تراریخ  محمرد گردیرد. )سرهمی،     برن  عبردالمل   بن . همچنین، امالکی وقف فرزندان ابوالحسن نعیم2

 ( 481و  388، ص جرجان

 .181، ص 3، ج الکبری طبقات الشافعیا سبکی،  .3
  .291و  215، ص 2، ج تاریخ مردم ایرانکوب،  . ن.ک: زرین4
 .111، ص 1، ج تاریخ غزنویان. باسوور،، 5
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  شافعیان را ایجاادن ب اط و اداره   های قردقین قدارس واب ت  ب بودند. آنرا با اتکا ب  وقف

 نمودند.

هاا(   قدرس  بیر ین از اوّلین قلس ات آقوزشی در خراساان  قبال از تأسایس نظاقیا     

ق( از ف راای  911اباراهیم بیر ای  و    بان  شاعی   بان  باشد ک  توسط ابوالح ن قحماد  قی

ن دیکاان   وی با وجود آنکا  از  6گذاری شد. قذه  در قحل  کوی سیار نی ابور پای   شافعی

ق( وزیر ساقانی بودن بدون تکی  ب  حمایت حکاوقتین بخ ای از   913 و  1ابوالهضل بلعمی

در واقعن با  اراده و همات خاویش و پایگااه قردقای       9اقوال خود را وقف آن قدرس  کرد.

باشد. این  قتوسل گ ت ک  این خودن ن انگر رشد جایگاه اجتماعی ف را در دوره ق بور قی

شود ک  بدون اتکا ب  قنابع حکوقتین وقهیاتی را بارای قراکا  علمای     قی رشد ف ران باعح

 فراهم کنند.

در گذر زقانن اوقاف قدرس  بیر ی اهمیت و وسعت بی تری یافتند؛ تا آنجا ک  تولیات  

ق( قلذنن قحادث و صاوفی ساپرده    171علی  و  بن آنرا ب  افرادی همچون ابوصالح احمد

از قوقوفاتن قدرس  و عماارت آن را بازساازی و قاورد     شد؛ وی سعی داشت تا با استهاده

ق(ن اداره قوقوفات قدرس  را 171قراقبت قرار دهد. پس از ابوصالحن پ رش ابوالهضائل  و 

در این قدرس  ک  ویژه اهل حدیح بودن یک کتابخان  وقهای نیا  وجاود     1ب  عرده داشت.

هاای   نگراداری کتااب   داشت ک  ابوصالح قوذن نی ابورین تصادی و ق ائولیت حهاظ و   

هان از علمای ب ر  حدیح با    حدیثی گردآقده در آنجا را ب  عرده داشت. بی تر این کتاب

                                              

 .158، ص تاریخ بیهقفندق،  . ابن1
احمد سرامانی را بره عهرده     بن ق( نصر321ر311ق(، وزارت )329عبیدا  )م  بن ابوالفضل محمد. 2

 (215، ص تاریخ سامانیانداشت. )هروی، 
 .158، ص تاریخ بیهقفندق،  . ابن3
  .133، ص تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاق. فارسی، 4
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او همچنینن دیگر قوقوفات قحدثان را از قبیل قرکا  و   6قیراث قانده و وقف شده بودند.

 در قجماوعن تمااو اجا ای    1کرد. کایذ در اختیار داشت و آنرا را بین دان جویان توزیع قی

قدرس  بیر ین از بنای قدرس  گرفت  تا کتابخان  و کایذ و قلمن از عواید وقف و ب  وسایل   

  9واقهان قردقی  ف را و قردو( ت کیل شده بودند.

قاذه  در نی اابور در ایان دوران     تارین خانادان شاافعی    خانواده صابونین از برج ات  

ی نوی را در نی ابور  قبل از از قدارس ق رور در عصر « قدرس  صابونی»آنرا  1باشند. قی

اش را  های عاقا  قاردون خانا     ق(ن از گروه181ق( ایجاد کردند. ابوعبدا  الم ری  و 113

 3برای آن قدرس  وقف نمود.

ف یا ن قحادث و قاتکلم نی اابوری و از      1ق(ن113ابوبکر صبغین قعروف ب  ب اتی  و  

ق( را 113  دارال نّ   قبل از ب رگان قذه  شافعی در ن دیکی ق جد جاقع نی ابورن قدرس

قعروف گ اتن وقاف   « بکر ب تیان اوقاف ابی»تأسیس نمود. تماو اقوالش را ک  بعدها ب  

آید ک  ایان قدرسا ن با  عناوان یاک نرااد آقوزشای ا          قنابع برقی  از گ ارش 7آنجا نمود.

ی  تخصصی برای تروی  دانش حدیح ایجاد شده بود. وقهیاتن در جرت ن ر احادیح و ترو

 8گرفتند. ف   شافعی قورد قصرف قرار قی

                                              

  . همان.1
 .151، ص 1، ج 1381، معجم البلدان. همان؛ یاقوت حموی، 2
 .133، ص تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاق. فارسی، 3
 .181، ص 1، ج تاریخ غزنویان. ن.ک: باسور،، 4

 .19، ص تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاق. فارسی، 5

ق(، معروف به أبوبکر البسرتى  429موسى )م  بن أحمد جعفربن محمدبن بن عبیداللّه محمدبن احمدبن 1.

 (112ص  همان،فقیه. )

 . همان.1

 .514، ص در قلمرو سامانیان  فرهنگ و تمدن اسالمیناجی،  .8
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 ج. وقف و رونق مدارس حنفی 

سل ان قحمود و سایر اقرای ی نوین ب  تبعیت از ساقانیان با  اقار توساع  قدرسا  و     

سازی در شررهای قلمرو خویش توج  داشتند. انت ال قرکا  سیاسای ی نویاان با       قدرس 

فراخواندن عالمانی از سایر ن اط ب  این شرر را ی ن ن قوجبات حمایت از ساخت قدارس و 

اى در جن  ق جد جاقع ی نا  بناا نرااد. وی ضامن      سل ان قحمود قدرس  6فراهم آورد.

های ارزشمندی از علما و ف ران قوجبات جذب طالباان علام را در آنجاا     آوردن کتاب فراهم

دشاده در قدرسا ن   ایجا  فراهم کرد تا ب  تحصیل و ک   علم ق اغول شاوند و از اوقااف   

رونق قدارس در ی ن ن حتای در دوران   1ه ین  تحصیل و قواج  دان جویان فراهم گردد.

تواند از پیاقدهای جایگاه وقف در قدارس و قراک  علمی  ک  قی 9سلجوقی نی  تداوو یافت

 ی ن  باشد.

حاکمان و ب رگان ی نوین حمایت از قراک  قاذه  حنهای را تنراا با  ی نا  قحادود       

ند؛ بلک  در خراسان و قاوراءالنرر نی  این روی  را اداق  دادند تا در ق ابل رویا  رو با    نکرد

ناصرالدین ابوقنصاور   بن ها در خراسانن تکاپویی نموده باشند. نصر رشد قراک  علمی شافعی

ق(ن حاکم ی نوی نی ابورن قدرس  سعیدی  را بنا نراد و اوقاف ب یاری را 161سبکتکین  و 

وی ب  تربیت و آقوزش پیروان قذه  حنهی توج  داشات. در کناار    1صاص داد.ب  آن اخت

ق( را ساخت و 111ق(ن قدرس  صاعدی   قبل از 196خان  قاض) ابوالعال صاعد اُستوایی  و 

نمود. عموو   اقوال ب یاری در عمارت آن صرف کرد و اقوال و اقالک فراوانی بر آن وقف

 3قند شدند. ت بررهعلما و ف ران از نتای  این وقهیا

                                              

 .388، ص تاریخ یمینی. عتبی، 1
 . همان.2
 .252، ص المخلوقات عجائب . طوسی، 3

 .111، ص تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاق. فارسی، 4
 .412، ص تاریخ یمینی. عتبی، 5
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پس از ساقانیانن قراخانیان نی  حمایت از قراک  علمی با گرایش حنهی را اداق  دادناد.  

نااو  « آبااد  شامس »ق( در بخارا سارایی سااخت کا     313یا  311خان قراخانی  و  ارسالن

هااى ب ایار دارالملاک     ک  آن سرا سال طوری نظیر ساخت؛ ب  ای بی گرفت. در آنجا گرقاب 

ای برای ف را ساخت و آن گرقاب  و اند دیا  دیگارن بار آن     بود. بعداً در آنجا قدرس بخارا 

با توج  ب  تمایالت قراخانیان ب  قذه  حنهین احتماالً ایان قدرسا     6گردید.  وقف  قدرس 

 نی  بر پای  ف   و قذه  حنهی بنا گردیده است.

فتندن سنّت نیکاوی حمایات از   بعد از آنک  سلجوقیان بر خراسان و قاوراءالنرر احاط  یا

قدارس علمی ب  پ توان  وقف را ک  ب  واس   ی نویان و قراخانیان از سااقانیان دریافتا    

ها قتبلور گردید؛ با این تهاوت ک  با    بودندن در سراسر ایران پراکندند و اوج آنن در نظاقی 

ها تعالیم شافعی  ی الملک و داشتن قذه  شافعین در نظاق بودن خواج  نظاو دلیل خراسانی

های  در قحوریت قرار گرفت و جریان قوقوفات نی  در همان جرت ک  ق لوب ایل  گروه

 قردقی خراسان بودن هدایت شدند و باعح رونق نظاقی  گردیدند.

 نتیجه

کاربردهای اقتصادین اجتماعی و علماین در اولویات قاوارد قصارف وقاف قارار داشات.        

اهمیت ارتباطی قن    قورد پاژوهشن ب ایاری از قاوارد    زقان با تحوالت اقتصادی و  هم

وقف در خدقت ایجاد تأسی ات بین راهی برای تاأقین آساایش رهگاذران و ق اافران و     

ها  گرفت. این نوع وقفن عمدتاً در یال  ساخت رباط ها قرار قی اقاقت آنرا در شررها و راه

 یافت. تجلی قی

داد. حمایت از  قف را ب  خود اختصاص قیق ائل اجتماعی نی  بخش دیگری از قوارد و

باشاد. ایجااد    های قردقین قانند: ف ران دراویش و شیعیانن از قوارد قصرف وقف قای  گروه

                                              

 .42، ص تاریخ بخارانرشخی،  .1
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اقکانات رفاهی برای بربود س ح زندگی شررن ینانن ترقیم و تأقین آب شرر و ق اجد را 

 حلیل نمود.توان در راستای حمایت از شررن ینان و زندگی اجتماعی آنرا ت هم قی

هاای عماده واقهاان باود. در راساتای اداره       قراک  و قدارس علمی نی  از دیگر اولویت

قدارس و تأقین قواج  و ق رری دان جویانن بخاش زیاادی از وقهیاات اختصااص داده     

دهی قوقوفات با  قادارس قالثر     های قختلفن در جرت های قذهبی گروه شد. گرایش قی

تمایالت حنهی حاقی قدارس حنهای بودنادن ولای کوشاش      بودند. اگرا  اقرای ی نوی با

دار بینش حاکمیت اربید  های طرف های گروه عالمان شافعی با پ توانی قردقین بر تالش

 کردند. و از قدارس شافعین با عمل وقف حمایت قی

های اجتماعین در عمل وقف حضور داشتند؛ اقا با این  در قجموعن عمده طب ات و گروه

های واب ت  ب  حاکمیت برای حهظ پایگاه اجتماعی خاویشن نااگ یر    و گروه حالن حاکمان

ب  هم ویی با جریان قوقوفات قردقی بودند. از سوی دیگارن ب ایاری از وقهیااتن قناابع     

های قردقی قرار نداشت؛ ولی  کرد ک  این قنابعن در اختیار گروه ای را اقتضا قی قالی عمده

هایی همچون: قراقبت از اقالک شخصاین حهاظ و    انگی ههای واب ت  ب  حاکمیت با  گروه

بنرد بینش سیاسی و فرهنگین با    ت ویت پایگاه اجتماعی خویشن نیات خیرخواهان  و پیش

 ورزیدند. انجاو عمل وقف با س  قحور: اقتصادین اجتماعی و فرهنگی قبادرت قی
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چانلو، تهران: امیرکبیر،  ، ترجمه و تعلیق: دکتر حسین قرهالنفیسا االعالق عمر،  بن رسته، احمد ابن .4

 ع.1315
رضا فیض و علی مهرذب،   ، علیترجمه کتاب لمعه؛ به انضمام شرح و تعلیقاتمکی، محمد،  ابن .5

 ع.1311تهران: دانشگاه تهران، 
 ع.1341بدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ، ترجمه: عالبلدان تقویم ابوالفداء،  .1
، ترجمره: مرریم میراحمردی، تهرران: علمری و      ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر، برتولد،  .1

 ع.1313فرهنگی، 
، به اهتمام: ایرج افشار، تهران: شرکت انتشرارات  مسال  و ممال اصطخری، ابوسحق ابراهیم،  .8

 ع.1318علمی و فرهنگی، 
، «های دوره اسالمی از ابتدا ترا آغراز عثمرانی    نظام وقف در بیمارستان»منتظر قائم و...، اصغر  .9

 ع.1391، زمستان 4فصلنامه تاریخ اسالم، سال سیزدهم، ع 
 ع.1311، تهران: توس، طبقات الصوفیامحمد،  بن انصاری، عبدا  .11
 ع.1313، تهران: سخن، اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقیانوری، حسن،  .11
، ترجمره: کرریم   نامه ترکستان در عهرد هجروم مغرول    ترکستانبارتولد، واسیلی والدیمیروویچ،  .12

 ع.1311کشاورز، تهران: آگاه، 
 ع.1381، ترجمه: حسن سردادور، تهران: توس، تذکره جغرافیای تاریخی ایرانررررر ،  .13
 ع.2531یرکبیر، ، ترجمه: حسن انوشه، تهران: امتاریخ غزنویانباسور،، کلیفورد ادموند،  .14
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 ع.1314، تصحیح: خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب، تاریخ بیهقیحسین،  بیهقی، محمدبن .15
، تهرران: سرازمان میررا، فرهنگری کشرور و      راه و ربراط ا  افسر،  پیرنیا، محمدکریم و کرامت .11

 ع.1311انتشارات آرمین، 

ا   ، ترجمره: عنایرت  ساسانیان شهرهای ایران در روزگار پارتیان وپیگولوسکایا، نیناویکتوریا،  .11

 ع.1311رضا، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 
 ع.1311، مصحح: محمدتقی بهار، تهران: پدیده خاور، تاریخ سیستان .18
، سرنجر  عتبا الکتبا؛ مجموعه مراسالت دیروان سرلطان  احمد،  بن الدین بدیع علی جوینی، منتجب .19

 ع.1384،  اساطیرمحمد قزوینى و عباس اقبال آشتیانى، تهران: 
عبدالسالم کاتب، با مقدمره و تعلیقرات    بن ، ترجمه: علیاشکال العالماحمد،  بن جیهانی، ابوالقاسم .21

 ع.1318نشر آستان قدس رضوی،  فیروز منصوری، مشهد: شرکت به
شره، فصرلنامه وقرف     ، ترجمه: لیال روبرن «اسناد موقوفات سامانی در بخارا»چخوویچ، او.د.،  .21

 ع.1319، بهار 29ع  میرا، جاویدان،
 ع.1381های اسالمی،  ، مشهد: بنیاد پژوهشوقف در فقه اسالمیحائری یزدی، محمدحسین،  .22
، سال چهاردهم، 1392، فصلنامه تاریخ اسالم، «های ماوراءالنهر رباط»زمانی محجوب، حبیب.  .23

 . 51، شماره مسلسل 4ع 
محمود محمد طناخی، بیرروت: دار  ، محقق: الکبری طبقات الشافعیا علی،  بن سبکی، عبدالوهاب .24

 تا[. ]بی احیاء الکتب العربیا،
 ع.1385، تهران: نشر علم، زنان صوفی نخستینالحسین،  بن سلمی، ابوعبدالرحمن محمد .25
، مصرحح: عبردالرحمن معلمری،    االنسابمنصور التمیمی،  بن محمد بن سمعانی، ابوسعد عبدالکریم .21

 ق.1382حیدرآباد: دائرة المعارف عثمانی، 
 ق.1411بیروت: عالم الکتب،  تاریخ جرجان،یوسف،  بن سهمی، حمزة .21
، تهرران: کمیسریون ملری    22، ع 2، ج شهر ایران ،«تاریخچه وقف در اسالم»اکبر،  شهابی، علی .28

 یونسکو در ایران.
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، تصحیح: عبردالحی حبیبری، تهرران: بنیراد فرهنرگ      فضائل بلخالدین بلخی، عبدا  عمر،  صفی .29

 ع.1351ایران، 
، به اهتمام: منوچهر ستوده، تهران: علمی و المخلوقات عجائب احمد،  بن محمود بن سی، محمدطو .31

 ع.1382فرهنگی، 
، تصحیح: میرزا اسماعیل افشرار )حمیرد الملر ( و    سلجوقنامهظهیری نیشابوری، ظهیرالدین،  .31

 ع.1391محمد رمضانی صاحب کالله خاور، تهران: اساطیر، 
و فرهنگری،   ، مصرحح: جعفرر شرعار، تهرران: علمری      ریخ یمینری ترا عبدالجبار،  عتبی، محمدبن .32

 ع.1314
، ترجمه: نورا  کسرایی، تهرران: یرزدان،    های بزرگ اسالمی تاریخ دانشگاهغنیمه، عبدالرحمن،  .33

 ع.1312
جامعه مدرسرین حروزه    ، قم: تاریخ نیسابور: المنتخب من السیاقاسماعیل،  بن فارسی، عبدالغافر .34

 ق.1413علمیه قم، 
، ترجمه: محمود محمودی، تهران: بنگاه ترجمه و بخارا )دستاورد قرون وسطی(ی، ریچارد، فرا .35

 ع.1348نشر کتاب، 
، دو فصرلنامه  «علل استمرار سی سراله ناصررالدوله ابوالحسرن سریمجور    »فروزانی، ابوالقاسم،  .31

 .1385، بهار و تابستان 2های تاریخی ایران و اسالم، ع  پژوهش
، ترجمه: احمد صادقی گلدار، مازندران: اداره ام وقف در شریعت اسالماحککبیسی، محمدعبید،  .31

 ع.1314کل حج اوقاف و امور خیریه استان مازندران، 
، ترجمره: یعقروب آدنرد، تهرران: امیرکبیرر،      سراالری در عهرد سرلجوقی    دیوانکلوزنر، کارال،  .38

 ع.1313
 ع.1389، تهران: طهوری، تاریخ خانقاه در ایرانکیانی، محسن،  .39
، تهرران: سرازمان میررا، فرهنگری     سراهای ایران کاروانیانی، محمدیوسف و کالیس ولفرام، ک .41

 ع.1313کشور، 
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، تصرحیح: عبردالحی   زیرن اخبرار  محمرود گردیرزى،    بن الضحاک بن سعید عبدالحى گردیزی، ابى .41

 ع.1313حبیبی، تهران: دنیای کتاب، 
األحکرام السرلطانیا والوالیرات    حبیب البصرری البغردادی،    محمدبن بن الحسن علی ماوردی، ابی .42

 ق.1415، بیروت: دارالکتب العلمیه، الدینیا
، ترجمره: علیرضرا ذکراوتی قراگزلرو، تهرران:      تمدن اسالمی در قرن چهارم هجرری متز، آدام،  .43

 ع.1311امیرکبیر، 
 ع.1345، تهران: امیرکبیر، المعارف فارسی دائرة مصاحب، غالمحسین،  .44
نقری منرزوی،    ، ترجمه: علیاحسن التقاسیم فی معرفا األقالیماحمد،  بن مقدسی، ابوعبدا  محمد .45

 ع.1311تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، 
، تصرحیح: محمدرضرا شرفیعی    سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابیمنور،  بن میهنی، محمد .41

 ع.1381کدکنی، تهران: آگاه، 
 ع.1381، تهران: امیرکبیر، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیانناجی، محمدرضا،  .41
محمردبن نصررالقباوی،    برن  ، ترجمه: ابونصرر احمرد  تاریخ بخاراجعفر،  بن محمد نرشخی، ابوبکر .48

 ع.1313عمر، تصحیح و تحشیه: مدرس رضوی، تهران: توس،  بن زفر بن تلخیص: محمد

، تحقیق: یوسف الهادی، تهران: میررا،  القند فی ذکر علماء سمرقنداحمد،  بن محمد بن نسفی، عمر .49

 ع.1318مکتوب، 
، مصرحح: محمرد قزوینری، تهرران:     کلیات چهار مقالهعمر،  بن نظامی عروضی سمرقندی، احمد .51

 ع.1314فروشی اشراقی،  کتاب
 ع.1382، تهران: امیرکبیر، تاریخ سامانیان ایران بعد از اسالمهروی، جواد،  .51
 م.1995، بیروت: دار صادر، معجم البلدانعبدا ،  بن یاقوت .52
 ع. 1381نقی منزوی، تهران: سازمان میرا، فرهنگی،  ، ترجمه: علیمعجم البلدانررررر ،  .53
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