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تأثیرسیاستهاي وقفي نادر شاه و علیشاه افشار بر کاهش یا رشد موقوفات
آستان قدس رضوي
چکیده
با توجه به این که قوام و پایه اصللی شل

گیلری تشل یالت اداری آسلتان قلدت مبترلی بلر

موقوفات وقف شده بر حرم رضوی بوده است؛ ضبط موقوفات و یا به عبارتی ضبط درآمدهای حاص
از آن توسط نادر شاه افشار ،تأثیراتی را بر این مجموعه به همراه داشت.
این تأثیرات در حوزه مالی ،اداری آستان قدت به صورت خلا
جامعه وقت ایران و عدم رغبت آنها به اختصا

و در حلوزه کلاها واق لان در

دادن اموال و امالک خود برای موقوفات مختلف به

صورت عام قاب بررسی می باشد.این امور باعث شد که نهاد وقف کله یلا املر مردملی مح لو
میشد  ،به یا نهاد دولتی با هدف ک ب درآمد برای تأمین هزیرههلای نظلامی ح وملت مرکلزی
تبدی شد و توجه به نیات واق ین از بین رفت.
با روی کار آمدن علیشاه افشار وی سعی نمود نهاد موقوفات را به سلبا و سلیاد دوره صل ویه
بازگرداند و برای این کار خود پیشگام شد.
در این مقاله سعی شده است با استراد به مرابع و اسلراد تلاریخی موجلود و بلا شلیوه تحقیقلات
تاریخی به بررسی نهاد وقف در دوره نادر شاه و جانشیران او پرداخته شود و تلأثیرات سیاسلتهلای
وق ی نادر و علیشاه افشار در کاها و یا رشد موقوفات آستان قدت در طی دوره ح وملت خانلدان
افشا در ایران مورد تحلی قرار گیرد.
کلید واژهها :آستان قدت ،موقوفات ،نادر شاه ،خاندان افشاریه ،پایگاه اجتماعی واق ان
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مقدمه
بی تردید ی ی از بحث برانگیزترین کارهای انجام شده توسط ح ومتهای تش ی شده بعلد از
اسالم در ایران ،بحث ضبط موقوفات برای دیوان توسط نادر شاه افشار بود.این اقدام باعث شلد کله
نادر شاه افشار درآمدهای اوقاف را برای هزیرههای نظامی گزافا خرج نماید ،اما بلدون شلا ایلن
اقدام ی ی از بی تدبیریهای او بود .زیرا باعث گردید روحلانیون کیرله او را در دل گرفترلد و قللو
مردم را از وی مرزجر ساخترد و پایگاه مردمی نادر به تدریج در بین تلوده کلم رنلد شلد .از طرفلی
دیگر اعتماد واق ین از بین رفت و جرأت انجام وقف امالک و اموال خود را نداشترد زیرا میدان لترد
آنگونه که انها می خواهرد عم به نیات واق ین نخواهد شد .برابراین موقوفات که همیشله در طلول
تاریخ موجب کاها هزیره دولت ها در امور مذهبی ،اجتماعی و آموزشی بوده اسلت ،رو بله ویرانلی
نهاد و ح ومت مرکزی در عم باید یا خود در امور نگهداری مدارت ،پرداخت هزیرههای تحصلیلی
اه علم ،ح ظ و مرمت م اجد و زیارتگاههای مقدت و تأمین آراما و رفاه دائملی جماعلتهلای
کوچا و بزرگ ان انی و امثال آنها که مورد اشاره واق ان بوده است ،هزیره میکرد و یلا ایر له بله
این م ای مهم در جامعه بی توجه باشد که این امر نارضایتی مردمی را در پی داشت .البته ذکر این
ن ته اساسی و مهم است که نادر شاه در ابتدای امر اصالحات اساسی در آستان قدت به وجلود آورد
و باعث کاها ب یاری از هزیرههای غیر ضلروری و ریخلت و پلا هلای زایلد گشلت.چران ه وی
درآمدهای حاص از این اقدامات را به جای هزیره کردن در امور نظامی ،که شاید نیاز روز جامعه بود
صرف امور زیربرایی وقف می کرد بی شا اکرون به عروان ی ی از بزرگترین خادمان وقف در تلاریخ
ایران شراخته میشد.
سیاست وق ی نادر بزرگترین تأثیر

را بر نهاد آستان قدت رضوی که کانون اساسی و عام امور

وق ی و متولیان آن در ایران بود گذاشت و مش التی را برای اداره کردن آنجا به وجود آورد و از یا
سازمان بزرگ عام المر عه که استقالل ن بی خود را داشت به یا نهاد کوچا که بایلد تملام املور
مالی و اداری آن زیر مجموعه ح ومت اداره می شد ،تبدی گشلت.این اقلدام باعلث شلد بزرگتلرین
پایگاه مذهبی شیعیان در ایران تضلعیف شلده و از رونل و اعتبلار و شل وهی کله در دوره صل ویه
برخوردار بود کاسته گردد.
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پس از نادر ،علیشاه بالفاصله فرمانی دایر بر لغو دستورهای نادری صادر کرد و مقرر داشلت کله
متولیان و مال ان به ترتیب گذشته ها ،امالک وقف و م تغالت خود را در اختیار بگیرند ،شاید هم به
همین دلی و کارهای دیگری که به تدبیر خویا برای جبران مظالمی کله در عهلد سللف وی بلر
مردم رفته بود ،وی را عادلشاه افشار نامیدند.
در این مقاله آنچه برای ما مهم است بررسی سیاستهای وق ی این دو شاه افشاری در کاها و
یا رون موقوفات آستان قدت رضوی در این دوره می باشد و بله بررسلی تلأثیراین سیاسلت هلا در
تش یالت اداری و مالی آستان قدت می پردازیم و تلال

ملا بلرای پاسلخ دادن بله ایلن سل ا ت

میباشد.آیا موقوفات آس تان قدت در دوره ص ویه دارای استقالل کام اداری و مالی بودند؟ آیا اگلر
اصالحات نادر در آستان قدت صرف توسعه نهاد وقف می گردید باز هلم بلا چرلین مخال لت هلایی
مواجه میشد؟ آیا سیاستهای وق ی برادرزاده نادر علیشاه افشار در جللب اعتملاد واق لان در جامعله
م ثر واقع شد؟ د ی ماندگاری اصالحات وق ی علیشاه افشار تلا سلال هلا بعلد از او در تشل یالت
اداری و مالی آستان قدت رضوی چه بود؟بررسی پایگاه اجتماعی واق ان در این دوره و تلأثیر آن در
رشد موقوفات آستان قدت رضوی چه بود؟
در این مقاله سعی خواهد شد بر اسات اسراد موجود در مرکز اسراد آستان قدت رضوی و مرلابع
و مأخذ موجود ،پاسخی مرطی برای س ا ت فود ارائه شود.
تشکیالت موقوفات آستان قدس در دوره نادر شاه
نخ تین تأثیری که ضبط این موقوفات توسط نادر شاه بر تش یالت اداری آستان قدت از خلود
به جای گذاشت دخالت و ن وذ هرچه بیشتر ح ومت افشاریه بر امور تش یالتی آن و به دیگر سلخن
تحت نظارت بیشتر درآوردن آستان قدت به وسیله ح ومت مرکزی میباشد.
از دوره ص ویان که تش یالت اداری آستان قدت ش

میگیرد اگرچه شاه ص وی تولیت اصلی

این مجموعه را بر عهده داشته ولی به د ی مختلف نظیر بعد م افت و درگیلریهلای ح لومتی و
سیاسی و  ...از سوی خود شخصی را به عروان متولی بلرای رسلیدگی بله املور ایلن آسلتان تعیلین
می کرده است و در حقیقت خود به ش

غیرم تقیم بر این مجموعه نظارت مینملوده اسلت .ایلن

متولیان عمدتاً دارای قدرت و ن وذ فودالعاده ای بودند به نحوی که حتی به دسلتور شلاه گماشلتگان
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صدورنیز از دخالت در امور آنها مرع گردیده بودند 1.اما در دوره افشاریه با انتقال مرکزیت سیاسی بله
مشهد زمیره برای ن وذ و دخالت بیشتر ح ومت بر این مجموعه فراهم آمد .قاب ذکلر اسلت کله در
دوره ص ویه حتی به یا مورد (به جز صدوراح ام خدام ،فراشان و )...برنمیخوریم که دولت مرکزی
برای متولی و تش یالت اداری آستان قدت تصمیم گرفته باشد؛ اما در دوره افشاریه ارقام و اح امی
وجود دارد که در آن در مورد نحوه اداره این مجموعه ،چگونگی هم اری با سایر عوام ح وملت و
 ...برای متولی خط مشی تعیین مینموده است .اسراد باقیمانده نشان میدهد که قدرت متولی از یا
قدرت فائقه در دوران ص ویه به قدرتی هم ردیف سایر عوامل ح لومتی دوره افشلاریه مبلدل شلده
است .حذف درآمدهای این مجموعه که تمام آن به وسیله موقوفات تأمین میگشلت نیلز مزیلد بلر
علت گردیده بود .از این زمان به بعد است کله تشل یالت اداری آسلتان قلدت بلرای تلأمین کلیله
هزیرههای خود ،اعم از پرداخت حقود و دستمزد کارکران و نیز سایر هزیرههای مت رقه نظیر تعمیلر،
ساخت و ساز ،خرید لوازم و ...نیازمرد پرداخت مبالغ تعیین شده آن از سوی «سرکار خاصله شلری ه»
میباشد .برا به اشاره صریح اسراد ،ترها هزیرههایی تأمین میگردید که به تأیید عملال دیلوان اعللی
میرسید .این جریان از ذیحجه سال  1149در اسراد دیده میشود.
«مبلغ  1249تومان و  5500دیرار جهت اخراجات شا ماهه اول ئلیالن ئیل کارخانجلات و
غیره م تمریات و مواجب سرکشی ان و خدام و باقی مر وبان سرکار آستان علر
طومار ن

نشلان ،موافل

جدید که ح ب الرقم اقدت مقرر شده که از سرکار دیوان بازیافت و به مصارف متعلدده

سرکار مذکور

رساند2».

متولی و ناظر موظف بودند تمام نیازهای مالی مجموعه را اعلم از جر لی و نقلدی بله صلورت
م تو به وزیر ارض اقدت (مشهد) داده تا پس از تأیید که عمدتاً می بای ت مواف طوملار ترظلیم
شده بر اسات «رقم مبارک اقدت» نیز باشد؛ مبلغ آن به وسیله م توفیان دیلوان اعللی در علوض
رسید به صورت شا ماهه به متولی تحوی داده

میشد3.

این م ئله در مورد م جد جامع گوهرشاد به عروان بخشی از تش یالت اداری آستان قدت نیلز
مصداد دارد .به نحوی که حقود و دستمزد کارکران این م جد که خود دارای موقوفاتی بود مطلاب
طومار قراداد از دیوان اعلی دریافت و به آنها پرداخت

میشد4.
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از اسراد مربوط به این دوره چرین برمیآید که در فاصله زمانی موردنظر ،ترها درآمد داخلی آستان
قدت نذورات اهدایی به این آستان بوده است که مصروف هزیرههای این مجموعه میگردید و البته
آن نیز می بای ت تحت نظارت عوام ح ومت انجام میگرفت .مجموعه این اسراد نشان از نظلارت
و کرترل شدید ح ومت افشاریه بر تش یالت اداری آستان قدت دارد به نحلوی کله حتلی نلادر در
رقمی به سال  1151هل .د (که احتما ً قب از حرکت برای حمله به هرد بلوده اسلت) بله مرظلور
نظارت هرچهبیشتر بر این مجموعه دستور میدهد که متولی باید از این پس «سررشته جمع و خلرج
آن سرکار را به فرزند ارجمرد کام ار عالیمقدار رضاقلیمیرزا ،نایب ال لطره ممل ت ایران خاطرنشلان
[ ازد]» 5 .در همین سال نیز مطاب رقمی دیگر نادر پس از تعیین فردی بله عرلوان صلاحبجملع
شماعیخانه سرکار فیض آثار ،وی را به عروان «معتملد سلرکار دیلوان اعللی» در تشل یالت اداری
آستان قدت مرصو میکرد .هدف از این کار نظارت بر سررشتجات و اطلال بلر «کمیلت بازیافلت
تحوی و خرید اجرات و اخراجاتی [ است] که در حویج خانه سرکار و تعمیر آستانه مقدسه و م لجد
جامع و فر

حرم محترم واقع می شود و آنچه بهای حاص ضریح مقدت ،عالیجلاه متلولی بلرآورد

جمع می نماید ،دان ته چرانچه مالحظه نماید کله وجلوه ابلوا جمعلی ایشلان تغییلر و ت لاوتی دارد
چگونگی را عرضه داشت درگاه معلی نماید ».مرصو میکرد.

6

لزوم انجام کلیه امور آستانه تحت نظارت م تقیم ح ومت باعث بلر هلم خلوردن نظلم ن لبی
موجود بر تش یالت اداری این مجموعه گردید؛ امری که در طومار علیشاهی نیز به صلراحت بله آن
اشاره شده است7.قدر م لم حذف برخی از درآمدها سبب آش تگی هایی در ایلن تشل یالت گردیلده
بود ولی آنچه نباید از یاد برد این است که طومار علیشاهی پس از قت نادر و روی کلار آملدن شلاه
جدید نگاشته شد و به همین جهت بزرگ نمایی در مورد خدمات علیشلاه و ذکلر نقصلانهلای دوره
قب  ،دور از ذهن نی

ت8.

حذف برخی مشاغ و در نتیجه کوچا شدن تش یالت ادارای آستان قدت ی ی دیگراز نتلایج
سیاست وق ی نادر شاه بر این مجموعه بود .در راستای کلاها هرچله بیشلتر هزیرله هلای جلاری
آستانه ،خدمت خادمان ،دربانان ،فراشان ،م ذنان و ک شبانان حرم رضوی که به صورت پرج کشلیا
بوده اند ،به سه کشیا کاها پیدا کرد .در حالی که اسراد تا سال  1147گویای وجود پرج کشیا
است ولی در سال  1148این تعداد ترها شام سه کشیا می شود ،که در نتیجه تعداد کارکرلان و
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حقوقی که دریافت می کردند نیز کاسته شد .به عالوه از آنجا که تا پلیا از ایلن بلرای هلر یلا از
صاحبان مشاغ  ،بخشی از موقوفات به عروان مربع تأمین مواجب آنهلا بله صلورت مشلخر ذکلر
می گردید با حذف این مرابع در دوره مورد نظر ،برخی از شغ ها خودبهخود و به طور عمده به خلاطر
اولویت بردی صورت گرفته حذف شدند .ازجمله این مشاغ شغ صلاحب توجیله و یلا محلرر دفتلر
توجیه است که مطاب اشاره صریح سردی در ایام ح ومت نادر به دلی ضبط موقوفات این شغ به
خاطر نبود مربعی برای پرداخت حقود ،حذف شده بود.

9

از مجموعه این موارد چرین به نظر می رسد که ح ومت مرکزی خود را چردان مللزم بله تلأمین
تمام هزیرههای مورد نیاز این مجموعه نمیدید و هدفا را کاها هرچه بیشتر هزیرههای آن قلرار
داده بود تا به این ترتیب میزان درآمدهای خود را افزایا دهد.اما در عین حال هر جا زم میدید از
دادن هزیرههای ضروری آستان قلدت رضلوی مضلایقه نداشلت.نمونه بلارز آن موافقلت بلا انجلام
نقاشیهای داخ حرم مطهر و گربد بود که در فص معماری حرم مطهر بله آن اشلاره گردیلد و یلا
هزیره پانصد و پرجاه و سه تومان که میرزا محمد رضای متلولی در سلال 1150د .پیشلرهاد داد و
نادر با قراردادن چرد ن ر ناظر و سرکشی ان آستان قدت بر نحوه مخارج مزبور ،موافقت میکرد کله
این کار انجام شود(10.تصویر شماره چهار)
در مجمو اسراد باقی مانده از تش یالت اداری آستان قدت رضوی نشان میدهد که موقوفلات
در این زمان با تحو ت زیادی مواجه بود.از نتایج این تغییرات واب تگی ملالی آسلتانه بله ح وملت
مرکزی ،کوچا شدن تش یالت اداری ،حذف برخلی مشلاغ و در نهایلت نظلارت ب لیار جلدی و
م تقیم ح ومت بر آنجا بود.در ایرجا زم به ذکر است که نلادر همچلون شلاهان صل وی ،متلولی
آستان قدت مح و می شد؛ درر واقع همان گونه که آنها در امور آستان قدت دخالت ملیکردنلد،
نادر نیز از این اختیار برخوردار بود.ت اوت آن در این بود که ص ویان در مشهد حضور نداشترد و بیشتر
کارهای آن توسط دیوان صدر انجام میشد.در حقیقت شاهان ص وی با ات اء بر برخی وقف نامه هلا
خود را سرپرست اصلی موقوفات آسلتانه ملی دان لترد.امری کله از سلال 957د .و در زملان شلاه
طهماسب اول جربه شرعی به خود گرفت 11.متولیانی که در این دوره بودند به عروان نایلب شلاه بله
سمت متولی انتخا می شدند و دامره اختیارات آن ها به اجازه پادشاهان ص وی از یا طرف و نظر
واق ان از طرفی دیگر محدود میشد.حضور برخی صاحب مرصبان ح ومتی نظر«م توفی موقوفلات
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ممالا محروسه» یا صدور اح امی از طرف «صدر ممالا محروسه» 12با نلام «مثلال» بله مرظلور
نظارت بر امور موقوفات انجام میشد.نمونه هایی از دخاللت دوللت در خرج لرد درآملدهای آسلتان
قدت شاهد ه تیم که مربوط به ح ومت بوده است .مانرد دریافت هزار تومان وجله نقلد از آسلتان
قدت یا پرداخت حقود ت رگچیان13و دادن وظی ه به سادات و مشایخ نمونه هایی از دخاللت شلاهان
ص وی بر مصارف موقوفات است.بارزترین نمونه آن به سال 1126د که فتحعلیخلان ترکملان بله
مشهد آمد و به جهت تدارک قشون و رفتن به هرات قرادی و ظلروف طلال و نقلره سلرکار آسلتانه
مقدسه را که پادشاهان و سالطین ایران و هرد و غیره و سایر مردم در عرض سال ها به عروان نلذر
و وقف روضه مقدسه آورده بودند ،س ه زده و به مصرف مخارج لشگر کشی بله هلرات نمودنلد .بله
نوشته میرزا مح ن م توفی مقدار طالی به دست آمده  96من و  32استار بود ،همچرین مقدار 3
خروار و  35من نقره از آن به دست آمد و این مورخ که در آن دوران خود شلاهد ایلن کارهلا بلوده
است همین م ئله را دلی اصلی انقراض ح ومت ص وی میداند 14.مرعشی این واقعله را بله سلال
1129د .و انتصا ص ی قلی خان به عروان حاکم خراسان میداند ،وی برای مبارزه با افغان هلا و
تهیه مخارج لشگر کشی خود مقدار زیادی «قرادی و شمعدان ها و عود سوزها و مرق هلای طلال و
نقره» حرم مطهر را به بهانه ایر ه «جرد و جهاد است و به مصرف غازیان میرسلد ،و نیلز جرلا
حضرت از این نو زخارف دنیوی م تغری اند» 15.برابراین جریان دخ و تصرف در املور موقوفلات
ترها محدود به دوره نادر نی ت بل ه در دوره ح ومت ص ویه ،نمونههای مشابه زیادی دیده میشود.
بدون شا نادر شاه از این ات اقات با خبر بود در زمان رسیدن به ح ومت اختیار کامل موقوفلات را
در دست خود گرفت و مرافع حاص از آن را برای مخارج ضروری خود ضبط کرد.
آنچه بدیهی است به شهادت اسراد موجود ،میتوان دریافت کله نلادر فقلط ملیخواسلت درآملد
امالک وسیع مانرد آستان قدت را در دست بگیرد و در زمان او کماکان ،نهاد وقف بر سر پا بود و به
انجام عم می پرداخت.دلی واضح این امر ،سواد سلردی اسلت کله بله سلال 1150د ،در نیلاک
ریجان ترظیم شده و شخصی به نام میر محمد قاسم ،زمیری را بر ملزار سلید ح لن وللی ا کله
مرشد و مرتاض و محق بوده ،وقف روشرایی و صرف خدمه و تعمیرات مورد نیاز آنجا نموده

است16.

از این قرار ،میتوا ن متوجه شد که شمول فرمان نادری آن قدرها نبلوده کله همله جلا را در بلر
بگیرد و علی ا صول مردمی که برا به ضرورتهلای حیلات اجتملاعی در تأسلیس نهلادی سلرمایه
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گذاری کرده اند و به صورتی قاطع برخی نهمت ها و هدفهای خویا را بر آن استوار نهاده انلد ،از
تعقیب نظر باز

دارد17.

ش خر نادر هم به علت گرفتاری و مشغله فراوان و عدم درآمدهای فراوان از موقوفات جزئی به
این قبی موقوفات محلی و کوچا توجهی نشان نداده است و خود را درگیر آنها ن رد.

سرد شماره یا ح م نادر در مورد انجام مخارج آستان قدت با نظارت فرزند

رضا قلی میرزا
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تصویر شماره دو موافقت نادر با هزیره کرد مبللغ پانصلد و پرجلاه و سله توملان از هزیرلههلای
ضروری آستان قدت و ارسال دقی آن به دیوان اعلی
بررسي سیاستهاي وقفي علیشاه در رشد موقوفات
علی قلی خان پ ر بزرگ ابراهیم خان ظهیر الدوله برادر نادر است که هم از ابتدای جهلانگیری وی،
در رکابا بوده و به حد مقدور ،در عرصههای مختلف کشاکا عصر مجاهدت میورزیده

است18.

پس از آن ه دوره پریشان آخر ص وی و هم عصر ح ومت قدرتمردانه نادر شاه افشار نظم و ن
تش یالت آستانه رضوی مغشو
مخدو

شده و اغلب ما یمللا و موقوفلات آن جلزء املالک دیلوانی یلا

گردیده بود ،علیشاه افشار بعد از مرگ نادر بالفاصله پس از مرگ نادر و استقرار بلر اری له
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سلطرت در شهر مشهد به سال 1160د .دستور ترظیم طوماری برای نظم بخشلیدن بله موقوفلات
آستان قدت را صادر نمود .وی که به عادل شاه هم مشهور است در زمان سللطرت عملویا نلادر،
مدتی حاکم شهر مشهد بود.سلطرت او بعد از نادر چردان به طول ن شید و در سال 1161د .کور و
مبحوت شد و سال بعد در مشهد به قت

رسید19.

هر چه ه ت که پس از نادر ،علیشاه بالفاصله فرمانی دایر بر لغو دستورهای نادر صلادر کلرد و
مقرر داشت که متولیان و مال ان به ترتیب گذشته ،امالک وقف و م تغالت خود را در اختیار بگیرند،
و شاید هم بهمین سبب وکارهای دیگری که به تدبیر خویا برای جبران مظالمی که در عهد سلف
وی بر مردم رفته،باشد ،که وی را عادلشاه خوانده اند! شهره است که م توفیان درباری رد ح م نمی
توان ترد کرد و اما دفاتر مربوط به عصر نادری را نیز نمی توان ترد از میلان بلرد ،و چلون دوره او و
جانشیرانا در ایران ب یار گذرا و پر حادثه و متزلزل بوده است ،میتوان اعتقاد داشت که هر ک لی
می توان ته جربشی کرد و ح از دست رفته خود را باز ستاند ،افدام کرده است ،ولی آنهلا کله بلدلی
تغییرات سریع و متوالی ح ام و به ویژه بازماندگان نادر ،فرصت و یا حتی جلرأت ارائله اسلراد قلدیم
خود را نداشته اند از تعقییب قضایا دست کشیده اند.سواد طوماری از همین علی قلی خان ،در دسلت
است که نه ترها م ید استمرار وقف بر سبی ماضی است ،بل ه نمایرده لغو اح ام نادری نیز ه ت و
شای ته ثبت در تاریخ

مینماید20.

طومار علیشاه در حقیقت به مرزله دستورالعم و برنامه سرواتی ،یا به عبارت دیگر تقریبا یحله
بودجه آستان قدت می باشد که در آن موقوفات آنجا اعم از امالک مزروعلی ،م لتغالت ،طلواحین،
باغات ،یخچال ها ،اراضی و غیره با مشخصات اکثر آنها از بی حدود و تعداد ازواج زراعتی و میلزان
درآمد ذکر شده است.همچرین تش یالت اداری و وظایف م تخدمین و مباشلرین آسلتانه از وزیلر و
م توفی و سرشته و غیره را ذکر کرده است و مصارف جاری آنجا را و حقود ی ایا به اسم و رسلم
معین و ساعات کار نیز معلوم و حتی از س ار

راجع به آراستگی لبات فرو گذار نشده است.مراسلب

بود طومار مذکور عیرا در این رساله نق شود اما از آنجا که باعلث ارائله اطالعلات ت لراری و ذکلر
اسامی متعدد از افرادی می شد که هیچ مشخصه ای از آنها باقی نی ت صالح در آن دیده شد از درج
تمام آن صرف نظر و فقط رؤت مطالب مهم و موضوعات آن به اختصار نگاشته شود.
-1تاریخ نگاشته شدن آن ،ماه رمضان سال  1160هجری قمری میباشد.
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-2در ق مت اول طومار ضمن حمد خدا و نعت رسول اکرم و ائمه اطهار( ) ،مقدمله مشلروح و
م صلی مبری بر سبب تحریر طومار و با انشاء معمول زمان نوشته شده
-3بعد از بیان مقدمه می نوی د :به پادا

است21.

نعمت زیارت روضات ائمه دین و بله مالحظله ایر له

قب از اوان جلوت سلطرت نذر شرعی شده بود که به وقت طلو نیر اقبال در انتظام و انت اد املور
سرکار فیض آثار همت گمارده شود.چون مشاهده شلد اوضلا آسلتانه از هلم ریختله و شلیرازه آن
گ یخته و در بین بزرگ و کوچا خدام تقدیم و تأخییر واقع گردیده و تمامی رقبات و م تغالت آن
به ضبط دیوان درآمده و خدمه آن از اوج وسعت به ضی معیشت افتاده و زائرین بی تم لین گشلته
لهذا ابتغاء لمرضات ا و ای اء به نذر آنچه از رقبات و م لتغالت و موقوفلات آن سلرکار بله ضلبط
دیوان مقرر بود بالتمام به ضابطه ای که قب از این معمول بوده به تصرف مباشرین امور آن سلرکار
داده و مقرر گردید م توفیان دیوان اعلی از اص مداخ وضع و من بعد مداخله ن ررد.
 -4مبرای خدمت کشیا را که قب از آن بر هم زده بر سه کشیا قرار داده بودند تیمرا به عدد
پرج کشیا قرار داده و مقرر فرمودیم که خدمه و فراشان از اعاظم سادات و افاخم نجبلا انتخلا  ،و
وظی ه هر یا را قدری اضافه بر ساب

بدهرد22.

-5در متن طومار اسامی تمام رقبات موقوفه ،اعم از امالک زراعتی و م تغالت و کاروان لراها و
آسیا ها سایر وجوه ،با تشخیر میزان درآمد آنها به مأخذ عمل رد ایام نادر شاه جزء به جزء نوشته
شده است.
-6از آنجا که برخی درآمدهای آستان قدت در این چرد سال کاها یافته است موازی یا صد
زوج امالک مرغو که از مال خاصه ارثی خود خریده بود و حاص آن از قرار عمل رد پرجاه و پلرج
تومان و سه هزار و پانصد دیرار نقد و یا هزار و چهارصدوسی خروار جرس و دو هزار و هشتصلد و
شصت خروار کاه می باشد به موجب وقف نامه جداگانه ضلمیمه املالک موقوفله سلاب بله تصلرف
مباشرین سرکار موهبت مدار مینماید که محصو ت آنها به عالوه ساب به مصارف آنجا برسد.
 -7باید متولی هر روز به عتبه بوسی مشلرف و تلا ظهلر در کشلیا خانله بله مراهلی نلاظر و
سرکشیا و خادم باشی و خدمه تمام وقت را صرف انتظام امور جزئی و کلی نماید.ضلابطه نش لتن
در کشیا خانه را ایرگونه تعیین کرده و تأکید کرده هیچ یا ح خالف عم کردن آن را ندارند:
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یا سمت بخاری ،متولی باشی ،ناظر آستانه ،سرکشی ان به مراسبت سلن و کملال ،کلیلددار ،و
مهردار ،مدرسین ،خادم باشیان ،نایب الزیاره ،خدام آستانه به مراسبت سن و کملال ،صلدر الح لا و
حا .
سمت دیگر بخاری ،کالنتر ارض اقدت ،پیشرماز و مدرت م جد جامع دو ن ر که افض و اعلم
ه ترد ،وزیر و م توفی سرکار ،پیشرمازان م لجد جلامع ،خطیلب ،صلاحب ن ل  ،فراشلان آسلتانه
واعظان م جد

جامع23.

-8مباشرین سرکار فیض آثار باید اخراجات ی لرکار را از طعلام یومیله و روشلرایی و غیلره بله
موجبی که در ذی قلمی شده به مصرف برسانرد:
اول مصارف :مصرف روشرایی ،مصرف طعام ،آ

فقراء ،ترظیف ،تعمیرات فر

و سایر مخارج.

دوم :حقود :مواجب ح ا  ،عود سوز ،سایر عمال ،خدمه پرج کشیا که هر کشیا عبارت است
از سرکشیا ،خادم باشی ،مدرسین ،فرا

باشی،فراشان و دربانان.

در متن طومار تمام مخارج فود جزء به جزء با تعیین مقدار اجراسی که باید مصرف شود و قیمت
آنها و همچرین حقود وظایف اشخا

به اسم و رسم و مبلغ نوشته شده است و تصلریح شلده کله

متصدیان باید تعمیر و ش ته ریخت عمارات و ترقیه و اجرای قروات محال متعلقه را بلر خلود زم
شمرده همه اوقات محافظت احوال آنها را نموده باشرد که جزئی ،کلی نشود.
-9چون امالک وق ی متعل به م جد جامع را نیز به دستور املالک و رقبلات آسلتانه ضلبط و
قلی اخراجات آن را از مداخ مهم ازی می نموده و اختیار رت و فت آن در سروات ،بر عهده نظلار
علی حده که از دیوان تعیین می شدند بود ،علیشاه افشار اختیار آن را به متولی آستان قلدت سلدرده
که باید زمه اهتمام در رون سرکار م جد جامع و پاکیزگی آن و رساندن وظی ه اربلا وظلایف و
سایر اخراجات آن که مواف ت صی ذی بر این موجب مقرر گردیده به عم آورده ،فرقی میان نظام
و انتظ ام آن سرکار و سرکار آستانه مقدسه نگذارد.و در ادامه دستوری برای مصارف م جد و حقلود
کارکران و همچرین صورتی از موقوفات م جد جامع گوهرشاد را ارائه نموده است.
-10چون از جمله انتظام امور سرکار ی ی رون دارالش ای مقدت است که همه ساله باید ادویه
ضروری از مداخ سرکا ر خریداری و غذای مریضان نیز از بابلت ملداخ آنجلا مهیلا و بله مصلرف
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بیماران و غربائی که خانه و م ن نداشته باشرد یا بالقوه از سرانجام غذا و دوا آسوده و راحت باشرد
در سالهای قب از قرار محاسبات آستانه تا سالی نود و چهار توملان اخراجلات دارالشل اء و مواجلب
طبیب و جراح غیره مرظور بوده است و چون خاطر بردگان اقدت ملا مطلل بله مراعلات عجلزه و
م اکین بوده ،مقرر فرمودیم که مبلغ مزبور را ضمیمه باقی مداخ موقوفات سلرکار فلیض آثلار بله
مصارف سرکار مذکور برسانرد و اخراجات دارالش ای مبارک را مقرر فرمودیم کله هلر سلاله از بابلت
یا صد زوج امالک خالصه قدیم ،که در این وقت وقف سرکار فلیض آثلار نملودیم ،عملال آسلتانه
مواف دستور ذی به مصارف برسانرد:
الف-حقود طبیب و جراح و بیماردار و مرهم چه تومان و پانصد دیرار نقد و شا هلزار نلود و
پرج من جرس.
 مخارج بیماران از اغذیه و ادویه و معاجین 24و غیره دوی ت تومان نقد.-10دو ن ر نایب الزیاره به اسامی« میرزا ابو محمد و حاجی مهدی» با دریافلت حقلوقی کله از
موقوفه مخصو

مشخر گردیده ،در هر کشیا حاضر بوده بعد از طی فراغ از نیابلت زیلارت بله

ات اد سرکشیا و خادم باشیان از طرف بردگان اقدت متوجه خدمت باشرد.
 -12متولی بداند خدما ت افراد از قرار سانی که علیشاه از آنهلا داشلته و مالحظله شای لتگی و
لیاقت ظاهری آنها را دیده ،به آنها واگذار گردیده است و بایلد هروقلت فلردی از آنهلا مرحلوم شلد
خدمت او را به فرزند یا ی ی از نزدی ان او که از سایرین اصلح تر میباشد واگذار گردد و بله نلوعی
خدمت موروثی را تأیید و تح یم نموده است.
-13بیگلر بیگی و کارگزاران خراسان مشهد در حین ورود قشون ممانعت نموده نگذارند به علت
آمدن سداه احدی متعرض مرازل و مح س ونت مر وبین به آستان قدت شود و آنها را از علوارض
معاف دان ته و مزاحم آنها نشوند.
-14در با نظم ب تهای ورودی به حرم مطهر ایشیا آقاسی باشی باید مراقبت کام نماید.
و هر گاه افراد عاصی و خاطی حرم به حرم مطهر پراه آوردند و در ب ت متحصن شدند(ب ت نشیری)
ک ی ح تعرض به آنها را در آن م ان ندارد.و اگر فردی مرت ب جرمی سلرگین شلده بلود و بله
آنجا پراه آورد باید به دربار و ح ومت م زی اعالم شود و آنها در این مود تصمیم گیری نمایرلد.فقط
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در مورد قاتالن باید اورا در صحن حرم مطهر حبس نمایرد و هر روزه پرج استار نان و پرج اسلتار آ
به او داده تا در سختی افتاده و خود راضی شود از ب ت نشیری بیرون آمده و او را به حاکم و عملال
او سدارند تا به جرم او رسیدگی

نمایرد25.

در پایان طومار تأکید شده« عالیجاه متولی ضابطه امر را ح ب الواقع مضبوط و قد غن نماید که
تمامی چو ب ت ها را م تح م و زنجیرهایی که در قدیم معمول بوده آویخته ،زمه اهتمام را در
این با مرعی دارند».

26

جمع درآمدهای طومار علیشاهی دو هزار و ه تصد و نود و پلرج توملان و دو قلران نقلد و مبللغ
یازده هزار وششصد و شصت وشا خروار جرس برآورد شده است که همه بله خلط سلیاد نگاشلته
شده

است27.

زم به ذکر است که با اقدامات علیشاه افشار از سال 1160تا 1210هجلری قملری کله آقلا
محمد خان به مشهد آمد و آنجا را فتح نمود بیا از بی ت مورد وقلف بلرای آسلتان قلدت انجلام
گردید28.در حالی ه در دوران ح ومت نادر حتی یا ن ر حاضر نگردید مل ی را وقلف آسلتان قلدت
رضوی نماید و این نشان دهرده آن است که اقدامات علیشاه افشار در جذ و جلب اعتملاد واق لان
ب یار م ثر و م ید واقع شده است.
پایگاه اجتماعي واقفان امالک آستان قدس رضوي در دوره افشاریه
وقف به عروان یا عم خیر در بین تمامی م لمانان ،جایگاه ویژه ای دارد ،چرا که دارای آثار و
نتایج ماندگارتری در مقای ه با دیگر کارهای خیر خواهانه است  .تعداد زیلادی از اوقلاف مربلوط بله
اماکن مذهبی از قبی م اجد ،مدارت علمیه،امامزاده هاو زیارتگاه ها میباشد.در ایران در بلین ایلن
اماکن مذهبی ،مرقد مطهر امام رضا ( ) جایگاه خا

خود را دارد و کانون توجه تمام شیعیان اسلت

.به این سبب آستان قدت رضوی ن بت زیادی از موقوفات را به خود اختصلا

داده،زیلرا شای لته

ترین م انی است که شیعیان میتوانرد وظی ه دیری شان را ن بت به نیازهای جامعله ادا کررلد.برای
هملین ،آنلان تمللامی یلا ق لمتی از امللالک و دارایلیهلای خللویا را وقلف آن حضلرت کللرده و
می کررد.معمو واق ان در جریان وقف امالک و اموال خلود ،نیلات و مقاصلد شلان را از ایلن عمل
،تعیین متولی موقوفات و مصارف وقف و شرایط آن را در وقف نامه مینگارند.
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از آنجا که وقف نامه از جمله اسرادی ه ترد که تحت تاثیر پدیدههای اجتماعی قرار گرفتله انلد
،در حد خود می توانرد گویای شرایط و اوضا اجتماعی خاصی باشردکه در آن به وجود آمده انلد ،للذا
به عروان سرد ومدرک اجتماعی میتوان مورد بررسی قرار گیرند.
در این ق مت ابتدا نام واق ان و طبقه اجتماعی آن ها با توجه به ملتن وقلف ناملههلای آسلتان
قدت  29و شواهد موجود استخراج گردیده و سلدس در هلر دوره ،اسلامی واق لان بلر ح لب طبقله
اجتماعی آن ها تق یم بردی شده است .
واق ان به طبقات ذی تق یم میشوند.
-1شاهان و شاهزادگان،
-2حاکمان ،والیان و رجال سیاسی که عهده دار مرصب دولتی و سیاسی بودند
-3کارگزاران آستان قدت شام متولی ،ناظر  ،خادم و غیره
-4طبقه اعیان و اشراف جامعه
-5علما و معتمدان مرطقه،
-6اصراف مختلف اجتماعی
دوره ی افشاریه با توجه به تاریخ نخ تین وقف نامه ها ی موجود از نادر در زمان نیابت سلطرت
او بر ایران و ایر ه در عم هم قدرت مطلقه و اصلی در ایران خود مشارالیه به ح ا مب آمد را از
سال 1145د .در نظر گرفتیم و انتهای آن تا سال 1210د .یعری زمان آمدن آقا محمد خان قاجار
به مشهد و اسیر کردن شاهرخ میباشد.

94

پژوهانامه تاریخ -سال نهم -شماره سی و چهارم

طبقات مختلف و پایگاه اجتماعي واقفان دوره افشاریه
ردیف

نام واقف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

نادر قلی خان (نادر شاه)
میرزا محمد علی شهر باب ی
علی شاه افشار
مرتضی قلی بیا افشار
امام قلی بیگا
محمد جع ر بیا
جهان بیگم خانم
محمد ح ن
خلی خان
حاجی عبد ا
معتمد ال لطان آقا میرزا عبدا خان م توفی
علی ح ن شریف
جع ر خان بیا
محمد سعید خوافی
محمد ح ین خان لگزی
محمد اشرف بیا چولع ای بیگی
میر علی محمد مایانی
محمد ح ین بیا قرقلو
خواجه محمد هاشم
میرزا ابوالقاسم ح یری
میرزا ابو طالب ح یری

طبقلللللللله تاریخ وقف نامه
اجتماعی
شاه ایران
1145د.
اشراف
1147د.
شاهزاده
1160د.
شاهزاده
1160د.
رجال سیاسی 1161د.
اصراف
1165د.
شاهزاده
1167د.
اصراف
1167د.
اصراف
1167د.
اصراف
1168د.
اشراف
1168د.
اصراف
1169د.
والی
1172د.
اصراف
1174د.
رجال سیاسی 1176د.
والی
1176د.
اشراف
1181د.
رجال سیاسی 1187د.
اشراف
1191د.
علما
1192د.
متولی باشی 1192د.
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تعداد واقفان در دوره افشار
شاهان و شاهزادگان
4نر

حاکمللان و والیللان و کلللللللارگزاران طبقلله اعیللان و علمللللا و اصراف
معتمدان مختلف
اشراف
آستان قدت
رجال سیاسی
6نر
1نر
4نر
1نر
5نر

درصد وا قفان در دوره افشار نسبت به واقفان دوره صفویه و قاجاریه
شللللللللللاهان و حاکمللللان و کار گزاران آستان طبقللللللله علمللللللللا و ص وف وعملوم
مردم
معتمدان
اشراف
قدت
والیان
شاهزادگان
2٪/8
٪ 0/47
٪ 1/5
0٪/47
٪ 2/3
1٪/4

در دوره افشاریه به علت سیاستهای نادر شاه در حوزه وقلف،بی ثبلاتی سیاسلی و اقتصلادی و
کوتاه بودن این دوره ن بت به دورههای قب و بعد باعث کاها تعداد واق ان گردید.
از جمله واق انی ه در دوره افشاریه میتوان به آن اشاره کرد محمد ح ین خان لگزی اسلت کله
حجرات و دکاکین را در مشهد ،وقف بر آستان قدت رضوی

نمود30.

ب یاری از علما به خاطر سیاستهای نادرست نادر ،نامی واضح و روشن از خود در این دوره به
جای نگذاشترد.همچرین مرتضی قلی بید افشاری ی از والیان دوره افشار بود که در سال  1160د.
در میان و یت مشهد،باغو معروف به کالته م ذنان را وقف روضه رضویه نمود و مقرر داشت درآملد
آن را خرج م ذنان آستان قدت

کررد31.
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نتیجه گیري
در مجمو میتوان نتیجه گرفت در زمان نادر شاه افشار به دلی ضلبط موقوفلات دیگلر ک لی
مای نبود موقوفه ای را برای آستان قدت رضوی در نظر بگیرد زیرا میدان ت مصارفی که مد نظر
او می باشد به طور کام به انجام نمی رسد و درآمدهای حاص از آن بله جلای آن له صلرف حلرم
مطهر امام رضا( ) گردد به مصارف ح ومتی و دولتی میرسد .رونل مجلدد وقلف از دوره علیشلاه
افشار به بعد بود و اقدامات او باعث گردید در یا دوره کوتاه پرجاه ساله به موقوفات آسلتان قلدت
افزده گردد و شاید اگر کریم خان زند در این دوره به عروان شاه اصلی ایران توجه بیشتری به شلهر
مشهد و به ویژه انجام اصالحات و نظارت بر امور آستان قدت میکرد ،مردم سایر نقاط ایران هم به
تبعیت او در امور وقف و اهداء فعالیت بیشتری از خود نشان میدادند.در دوران شاهرخ افشار نوه نادر
به علت آن ه وی ناتوان بود و بیرایی خود را از دست داده بود آنچران که باید نمی توان ت امور مهم
را اداره نماید با این وجود واق انی در این دوره بودند که امالک و اراضی خود را وقف میکردنلد املا
مانرد این کار رون دوران ص ویان را نداشت.
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 -21این کار در تمام اسراد مهم مانرد اح ام و فرامین ،وقف نامه ها و طومارهای مهم رایج بود.
 -22در تش یالت اداری آستان قدت برای جذ و استخدام همیشه سادات بر غیر سادات مقدم بودند.
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