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 نهاد وقف از جمله نهادهاي تأثيرگذار در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در                                     : چكيده  

ها به طور رسمي خود را موظف به انجام دادن                     هايي كه حكومت     به ويژه در دوره           .   جامعه بوده است      

هاي موجود را در جهت رفاه و              هاد به طور چشمگيري خالء        دانستند، اين ن       بسياري از امور رفاهي نمي            

به طوري كه حتي پادشاهان و حكومتگران نيز اقدامات رفاهي خود را،                             .   كرد  آسايش افراد جامعه پر مي          

  . دادنديك حكومتگر، بلكه به عنوان واقفي خير، انجام مي وظيفةنه به عنوان 

خي از امور مذهبي و فرهنگي جامعه سمت و سو دهد و در ضمن، نهاد وقف توان آن را داشت كه به بر

صفوي و با      دورة    اين امر به ويژه در            .   مسلط بر جامعه را هدايت نمايد              انديشة   با حمايت خود، تفكر و         

اين آيين، رنگ و بويي ديگر               اشاعة  حكومت از       جانبة  ايران و حمايت همه           جامعة  رسميت يافتن تشيع در       

هاي آيين شيعي را ناديده          نقش نهاد وقف در اشاعه و گسترش تشيع و سنت              توان    به طوري كه نمي      .   يافت  

  . شهري را به دنبال داشته است توسعةعالوه بر آن كه كاركرد اين نهاد، رفاه اجتماعي و حتي . انگاشت

صفوي، نقش و كاركرد آن را در ابعاد                   دورة    در اينجا درصدد هستيم با نگاهي گذرا به نهاد وقف در                      

براي اين كار، عالوه بر مراجعه به منابع اين دوره،                          .   هبي، فرهنگي و اجتماعي واكاوي نماييم               مختلف مذ  

  . استهاي موجود مورد بررسي و تحليل قرار گرفته برخي وقفنامه

هايي توانست بر ابعاد مختلف مذهبي، فرهنگي و                وقف چگونه و از چه راه           :   پرسش مطرح اين است      

- نهاد وقف با ايجاد مراكز تأثير             :   گونه است   ارائه شده بدين         فرضية ذارد؟     صفوي تأثير گ      جامعة  اجتماعي    

گذاري چون مدارس مساجد و نيز تشويق و حمايت از سنن و مراسم شيعي در تثبيت و گسترش اين                                   

ها، نه تنها     ها و ايجاد تأسيسات جانبي در كنار آن               همچنين، با گسترش زيارتگاه          .   آيين در ايران مؤثر بود            

عالوه بر اين، نهاد         .   شهري و رفاه اجتماعي نيز شد           توسعة گسترش تشيع كمك كرد، بلكه باعث           به روند     

سرا، دارالشفاء، حمام و غيره، كه غالباً براي                     انبار، كاروان         وقف با تأسيس بناهاي عام المنفعه، مانند پل، آب         

  . يير و تحول ايجاد كردشد، در ابعاد مختلف اجتماعي تغتأمين مالي مصارف مورد نظر واقف ايجاد مي

  صفوي، صدر، گسترش تشيع، امور عام المنفعه دورة نهاد وقف، :كليديهايواژه

________________________________________________________________ 

ه تاريخ دانشگاه الزهراءاستاديار گرو   1
)س(

   nozhat.ahmadi@gmail.com  

  9/10/91:   تاريخ تأييد13/12/90:      تاريخ دريافت



 1391 زمستان ،15 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  42

The Institution Endowment (Waqf)  

in Safavid Era 
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Abstract: Religious endowment has served as an institution whose social, cultural, and 

religious impact can be felt throughout our society. Especially, when governments did not 

considered themselves responsible to provide welfare for their citizens, religious endowment 

was able to fill in those voids, and provide amenities were needed for the comfort and 

betterment of the society.  This custom was even practiced by the ruling class, not as a 

fulfillment of their governing obligations, but as charitable gesture for their society.     

Moreover, religious endowment had the ability improve the cultural and religious areas of the 

society, and with its support, shape the direction of the nation.  During the Safavid period by 

recognizing Shi’ism as the official religion of the state, the practice of this custom [backed by 

the support of the state] grew substantially. As a result of this growth, the increase in 

popularity of religious endowment cauldn’t be separated from the increase in popularity of 

Shi’ism. This increase provided much comfort for the society and increased the social welfare 

and even urban development of that time.   

This paper tries to examine the practice of religious endowment during the Safavid period, 

and analyze its impact from various religious, cultural, and societal dimensions.  In addition to 

using some of its era primary sources and documents, several endowment contracts of the 

period have been studied and analysed. 

The  much discussed question of the article is: How the religious endowment could able to leave 

its mark on religious, cultural, and societal dimensions of the Safavid period?  It is believed that 

religious endowment, through establishing various cultural and educational hubs, such as 

schools and mosques, expanded and increased the popularity of the Shi’ism. This religious 

practice, also left its mark in other facets of the society. By initiating and constructing bridges, 

water reservoirs, carvanserais, health centers, public baths, and other institutions for public 

works, this practice was responsible for creating many positive changes in the society.   

Keywords: Religious Endowment, Safavid Period, Sadar(whohad thehighest religious – legal 

rank in Safavid Era), Shi’ism Expansion, Public Works      
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  مقدمه

پژوهش بر روي اسناد مربوط به وقف و شناخت نهاد و كاركردهاي وقف در هر دورة                                         

فرهنگي و اقتصادي اطالعات مفيدي به دست                 هاي تاريخ اجتماعي،          تواند در زمينه       تاريخي مي    

هاي اخير محققان      خوشبختانه در سال     .   دهد كه شايد در ديگر منابع نتوان بدان دست يافت                     

ها و  ها، مقاله    اند كه حاصل آن در كنفرانس            اي به اين بخش از تحقيقات داشته              توجه ويژه     

.ها منتشر شده استكتاب
1

ده بر كنار نمانده و تحقيقاتي به             در دورة صفويه نيز وقف از اين قاع            

ها  نامه تدوين شده است كه در اين مختصر مجال نقد و بررسي آن                     صورت كتاب، مقاله و پايان           

نيست، اما اين تحقيقات نيز مانند هر كار ديگري نقاط ضعف و قوت خود را دارند؛ به ويژه                                     

اند،   يشينة قبلي نداشته   اند و چون پ       كه در بسياري موارد نخستين كارها در نوع خود بوده                           

  . مشكالت كارشان بيشتر بوده است

رسد كه در    قدمت نهاد وقف به عنوان نهادي ريشه دار در تاريخ ايران به پيش از اسالم مي                                   

هايي در كاركردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي                     هر دوره بنابر مقتضيات زمان خود تفاوت                  

المنفعة آن با همان سبك و سياق پيشين            عام  در دورة صفوي برخي از كاركردهاي                 .   داشته است   

مذهبي، با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي                 - هاي فرهنگي    ادامه يافت، اما در برخي جنبه               

  . جامعه، كاركردهاي آن تغيير كرد و بيشتر در خدمت اشاعة آيين تشيع اثني عشري درآمد

 صفوي لة مؤسس سلس  اين نهاد و كاركردهاى آن براى                    آيد كه   از ظواهر چنين برمي          

مان با تعيين مناصب مهمى چون         زهم در بدو جلوس،          چرا كه وى       ه است؛   بود ن مشخص  نا 

 كسى را نيز به منصب       ، » وزارت ديوان اعلى           « و منصب   »   اميراالمرايى       « ،  » وكالت نفس نفيس     « 

،صدارت برگزيد
2

ترين مقام در رسيدگى به امور اوقافى و در واقع  عالى، كه صاحب اين منصب

. ديوان اوقاف بود و تا پايان اين سلسله نيز اين مقام كم وبيش بر اوقاف نظارت داشت                                       رئيس   

كه يكي از پنج منصب عمده در آغاز دورة                   »   صدر « ، زير نظر     ) اوقاف    ( بنابراين ديوان وقف            

.شدصفوي بود، اداره مي
3

  

________________________________________________________________ 

تاريخچة هايي همچون  چاپ شده است و نيز كتاب ميراث مكتوبهايي كه در مجلةتوان به عنوان پيشينة كار به مقالهمي   1

بازخواني از محمد ، نامههفت وقف، از صادق گلدر، و احكام وقف در شريعت اسالم، نوشته عبدالحسين سپنتا، اوقاف اصفهان

 .، نوشتة نويسندة اين مقاله مراجعه كرداوقاف صفوي مچنين مجموعه مقاالت در بابعلي خسروي، ه

 :ها اهللا دتّا مضطر، اسالم آباد ، مقدمه و پيوست)تاريخ شاه اسماعيل(جهانگشاى خاقان، )ش1364/ق1406(ناشناسمؤلف    2

 .153ص مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان، 

 .42- 21، صص نشرية علوم انساني دانشگاه الزهراء، »ساختار نهاد وقف در دورة صفوي«، )1381(ديعبدالحسين نوائي و نزهت احم   3
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شاه اسماعيل جوان پس از تصرف تبريز و تأسيس دولت صفوي، علي رغم خطرات بسياري                

كرد، مصمم شد با اعالم رسميت تشيع، مأموريتي را كه                     كه حكومت نوپاي او را تهديد مي              

براي خود قائل بود، به انجام برساند و اين علي رغم آن بود كه بنابر اظهار منابع، برخي از ياران                                         

 اگر چه گفته شده كه او براي اين كار از اعمال                   .   داشتند  نزديكش او را از عاقبت آن برحذر مي                 

.خشونت نيز خودداري نكرده است
1

   

دانست كه براي تداوم و گسترش تشيع نياز به اقدامات فرهنگي است       شك او نيز مياما بي

با توجه به آن كه برخي از تأليفات از كمبود منابع                      .   شود به هدف نائل شد      و صرفاً با زور نمي       

فقهي شيعه 
2

كم در بخشي از كشور          در ايران آن روز يا دست               
3

اند، شاه اسماعيل و       د كرده     يا 

سپس جانشينش شاه تهماسب، با حمايت از علماي شيعة داخل كشور و نيز دعوت از علماي                             

شيعة جبل عامل
4

 و نيز با ايجاد مدارسي كه غالباً بر پاية وقف استوار بود، در حمايت از مراكز           

ب، روند مهاجرت       پس از آن نيز با وجود امكانات و شرايط مناس            . فكري شيعه كوشش نمودند

علما و فقهاي شيعه از بالد عثماني به داخل مرزهاي ايران ادامه يافت، به طوري كه در هر                                          

توان رد پايي از مهاجران شيعيي يافت كه براي كسب موقعيت بهتر و زندگي در                                 دوره مي     

  .اندتر به ايران آمدهفضايي امن

اگر چه خود     .   ية وقف ايجاد شد      اي از اين شرايط مناسب در سا            به طور قطع، بخش عمده        

ترين واقفان زمان خود بودند و در راستاي اهداف سياسي و مذهبي                               شاهان در زمرة بزرگ           

، وقف را سرلوحة اقدامات خود قرار داده بودند، اما »فرقة ناجية اثني عشريه«خود، يعني اشاعة 

 وقف يا خيرات و       شد، بلكه در زير چتر       اين اقدامات تحت نام كارهاي حكومتي تلقي نمي                    

  . يافتاي براي آخرت، تحقق ميمبرات و تهية توشه

در ضمن، شاهان صفوي اگر چه همان طور كه گفته شد از آغاز منصب صدر را براي                               

توان مالحظه كرد كه كار          اي مي   رسيدگي به امور اوقاف در نظر گرفتند، اما در كمتر دوره                           

 چرا كه به اهميت اين منصب و نفوذ و            .   كرده باشند    رسيدگي به امور اوقاف را به طور قطع رها        

________________________________________________________________ 

 :، به كوشش غالمرضا طباطبائى، تهرانايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى، )1370(ميرامير محمود خواند   1
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 .انتشارات اميركبير: ، تهران در عصر صفويمهاجرت علماي شيعة جبل عامل به ايران، )1377(مهدي فرهاني منفرد: ك.ر   4
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هاي در غالب وقفنامه. توانست در جامعه به دست آورد، واقف بودندقدرتي كه صاحب آن مي

اي از مردم عادي، توليت              مربوط به خاندان سلطنتي و يا رجال و بزرگان حكومتي و حتي عده                        

 اوست كه بايد از جانب خود شخصي را             موقوفه در اختيار سلطان زمان قرار داده شده است و                      

  .به عنوان نايب براي احراز اين مقام تعيين كند

كردند حتماً ايشان از         آنان علي رغم حساسيتي كه غالباً در انتخاب صدور داشتند و سعي مي                     

ميان سادات انتخاب شوند،          
1

 از مطلق العنان شدن صدرها نيز هراسناك بودند و براي كاستن از                       

حتي اتفاق افتاده است كه صدري را به اتهام سوء استفاده              . انديشيدندگاه تدابيري ميقدرت آنان 

  . از موقعيت و جايگاهش به مرگ محكوم كنند

منصب صدارت را      « :   اين مسئله را به خوبي توجيه كرده است                خود   ة تذكر  هماسب در   ت شاه  

 كه چون منصب عالى است        - م  به مير جمال الدين استرآبادى و مير قوام الدين نقيب اصفهانى داد                

شايد به    شود كه مى    هاى كلى مى      و مبلغ  -  چرا كه منصب بزرگ است         - با يكديگر براه روند          

رسيديم كه مبادا العياذ باهللا اگر               و خود به هر ايام به مداخل و مخارج آن وامى                     .   مستحقان برسد   

.»شونداندك تقصيرى واقع شود در اين امر موجب عقاب و مستحقق عذاب اليم 
2

   

ترويج و تبليغ      بنابر شواهد،       بلكه  ،  رسيدگى به امور اوقاف نبود             تنها  مقام صدر   ةوظيف  لبته  ا 

 مقام با در دست داشتن منابع           صاحب اين   كه  به ويژه       شد؛ ه مي   وظايف او شمرد    در زمرةدين نيز 

.ه استمالى بسيار بيش از هر كس ديگر توان ترويج دين و همچنين مبارزه با منكرات را داشت
3

 

ها، وظايف ديگري نيز بر عهدة وي قرار داشته كه البته تا حدي به اوقاف و درآمد عالوه بر اين

: نويسد    در تعريف منصب صدارت مى           الملوك   �تذكر    ة نويسند  .   موقوفات وابسته بوده است            

تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف تفويضى و ريش سفيدى جميع سادات و علماء و مدرسان                            « 

 و متوليان و حفاظ و ساير خدمه مزارات و مدارس و                       � االسالمان و پيش نمازان و قضا            و شيخ 

مساجد و بقاع الخير و وزراى اوقاف و نظار و مستوفيان و ساير عمله سركار موقوفات و                                        

.»محرران و غساالن و حفاران با اوست
4

  

ين روي توسط      شك صدور به تنهايي قادر نبودند به امور اوقاف رسيدگي كنند؛ از ا                             بي 

________________________________________________________________ 
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ِ اين افراد كه شامل         .   مستوفيان، عمال و مباشران خود بر موقوفات كشور نظارت داشتند                             

ساير عملة   « و  »   مستوفيان   « ،  » نظار  « ،  » وزراي اوقاف          « ،  » متوليان   « ،  » مباشران اوقاف تفويضي          « 

بودند،    »   سركار موقوفات      
1

شدند و از اين روي تحت نفوذ و               توسط شخص صدر منصوب مي     

البته ترس    .   ها به اعمال نظرات خود بپردازند               توانستند از طريق آن         دند و صدور مي      قدرت او بو      

از آنجايي كه برخي از          .   اعتمادي به آنان تنها مختص شاهان نبود              از چنين صاحب منصباني و بي        

هاي خود شرط نموده بودند كه صدور و زير دستانش به هيچ وجهي در كار                           واقفان در وقفنامه         

دخالت نكنند،متوليان آنان 
2

اعتمادي در مورد سوء توان چنين استنباط كرد كه اين ترس و بيمي

  .استفاده از منابع مالي عظيم اوقاف در بين مردم نيز وجود داشته است

همين ترس در خصوص سوء استفاده از منافع اوقاف، همان گونه كه گفتيم، شايد باعث شد           

اين روند كم و بيش تا پايان            .   كند صدارت منصوب       به مقام    دو فرد را      هماسب همزمان    ت  شاه  كه 

 و ه بود   شدگونه جدايى در وظايف آنان ايجاد ن                  هيچ اين دوره وجود داشت؛ اگرچه در آغاز                    

 دوم   ةدر نيم   پرداختند؛ اما        ظاهراً هر دو به طور مشترك و با مشاورة يكديگر به امور مي                           

و »   صدر خاصه  « نصب حكومت صفوى شاهد تفكيك وظايف مقام صدر و پيدايش دو م                     

تنها در بعضى امور با هم            اى داشتند و      كه هر يك از آنان وظايف جداگانه  هستيم» صدر عامه«

. كردند    مشاركت مى    
3

، » صدر عامه   « و  »   صدر خاصه  «  لزوم تفكيك وظايف مقام صدارت به              

حساس   و با ايجاد موقوفات عظيم سلطنتى ا           -  يا جانشينان او       - احتماالً از زمان شاه عباس اول                

  .شده است

در شغل صدارت خاصه و عامه منظور           « :   نويسد   مى اين باره  در دستورالملوككتاب  ةنويسند

از تفويض اين دو منصب عظمى رتق و فتق كل موقوفات محال متعلقه به هر يك از نصب و                               

تعيين حكام شرع و مباشرين موقوفات و تفويض و ريش سفيدى جميع سادات و علما و                                

 و متوليان جزو و ناظران موقوفات و پيش                  ه ان و شيخ االسالمان و نايب الصدار             مدرسان و قاضي     

معرفانست و غساالن و حفاران نيز بخصوصهما از قرار                      نمازان و خطبا و مؤذنان و حفاظ و                

تصديق و تجويز غسالباشى و عزل ايشان و دادن وظيفه از موقوفات بعد از عرض به موجب                                      

________________________________________________________________ 

 .جاهمان   1

 . 403، 174، 116، 77هاي  ش بايگاني اوقاف اصفهان، وقفنامه   2

 ادبيات و علوم ة دانشكدةمجلپژوه، تقى دانش، به كوشش محمددستور الملوك، ]تابي[ميرزا رفيعا؛ 2ميرزا سمعيا،همان، ص   3

 .65- 64ص ص، 2 و 1، ش 16، سانسانى دانشگاه تهران
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.»امثله و اخطبه ايشان بوده
1

  

. توان گسترش نهاد وقف دانست              هاي دورة صفوي را مي            به هر حال، يكي از شاخصه          

به  .   گسترش اين نهاد و تنوع موقوفات در اين دوره و نيز كميت و كيفيت آن شايان توجه است                                 

ويژه كه اين نهاد با در دست داشتن امكانات مالي بسيار و نيز دارا بودن صبغة مذهبي جايگاه                                      

 اين اهميت و اعتبار       .   توانسته است تأثيرات ديرپايي برجامعه بگذارد                  عه داشته و مياي در جامويژه

نهاد وقف در دورة صفوي در حدي بود كه از چشم سياحان نيز دور نمانده است، تا جايي كه                                      

.داندرا بدون شناخت دقيق نهاد وقف مقدور نمي» شناخت درست وضع دربار ايران«كمپفر 
2

  

هاي دولت صفوي گام         د چگونه و از چه طريقي در راستاي سياست                اما اين كه اين نها         

همان طور كه گفته شد، صفويان از آغاز به                .   برداشت، موضوعي است كه بايد به آن دقت شود                

ها و  جايگاه اين نهاد وقوف داشتند و سعي نمودند با ساماندهي موقوفات در راستاي سياست                                

اين   .    صفوي از اين نهاد نهايت استفاده را بنمايند                 هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي دولت               هدف  

هاي طالب و     كار عالوه بر تمركز روي وقف براي مدارس و مساجد شيعي و تأمين هزينه                               

ها نيز، مانند بازسازي و           مدرسان كه زمينة جذب مشتاقان تعليم و تعلم بود، در ديگر زمينه                         

راسم مذهبي خاص شيعه و غيره هم           ها و م   هاي شيعه، رشد و گسترش آيين          توسعة زيارتگاه      

  . انجام پذيرفت

توان   ها وجود دارد، مي          هايي كه در برخي كتاب         هاي به دست آمده و گزارش             از وقفنامه     

دار در وقف        چنين استنباط كرد كه عالوه بر شخص پادشاه، در خاندان شاهي نيز تالشي معنا                         

ق .  ه 969ي، ضمن بيان حوادث سال         قاضي احمد قم    .   اموال براي امور مذهبي وجود داشته است                   

كه سال در گذشت شاهزاده مهين بانو ملقب به شاهزاده سلطانم، دختر كوچك شاه اسماعيل                             

نيز  »   چهارده معصوم      « است، به ستايش از رفتار پسنديدة وي پرداخته و به موقوفات او براي                                

اي كرده است؛       اشاره   
3

شود؛   عبارتي كه گاه در ميان موقوفات ديده مي                   
4

 شاه عباس به اهداي         و 

 از   از شيخ صفي تا شاه صفي    همچنين سيد حسين استرآبادي در كتاب           . چنين وقفي معروف است        

________________________________________________________________ 

 .جاميرزا رفيعا، همان   1

 .139ص ،3خوارزمى، چانتشارات  : كيكاوس جهاندارى، تهرانة، ترجم كمپفرةسفرنام، )1363(انگلبرت كمپفر   2

. شاه عباس به اهداي چنين وقفي معروف بوده است. شودتأكيد بر وقف براي چهارده معصوم گاه در ميان موقوفات ديده مي   3

علي نقي . اي به منصب وزير چهارده معصوم دارد، اشارهين صفويهالقاب و مواجب در دورة سالطهمچنين نويسندة كتاب 

  .48انتشارات دانشگاه فردوسي، ص : ، تصحيح يوسف رحيم لو، مشهدالقاب و مواجب در دورة سالطين صفويه، )1371(نصيري

  .431 و 430 صص  دانشگاه تهران،:، به تصحيح احسان اشراقى، تهران التواريخةخالص، )1359(قاضى احمد قمى   4
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. موقوفات مادر شاه اسماعيل دوم گزارش داده است
1

  

ها كارهاي رفاهي و اجتماعي بسياري نيز                 البته شايستة توجه است كه در ساية اين حمايت              

هاي مذهبي نبود، اما شايد در نهايت به                 رتباط با سياست    انجام گرفت كه به خودي خود در ا                

ها و  خانه  ها، دارالشفاها، يتيم          ها و سقاخانه    مانند ساخت آب انبارها، سنگاب           .   آن كمك كرد     

شد؛ مانند    ها صرف امور مورد نظر واقف مي             هاي وقفي و يا بناهايي كه درآمد آن                دارالمجانين      

ها، كه هر يك در جاي خود در آبادسازي و رونق                        مچهها و تي   سراها، دكان      ها،كاروان       حمام  

هاي زيارتي تأثير بسيار           هاي كشور به ويژه راه             بخشيدن به شهرها و روستاها و حتي راه               

  .گذاشتند

الذكر    هاي فوق    در اينجا به طور مختصر به تحليل كاركرد وقف در هر يك از زمينه                         

  : پردازيممي

رو هستيم، چرا كه سياست مذهبي           مدارس روبه       در دورة صفوي با رشد چشمگير          .   مدرسه  

دولت و ايجاد موقوفات بسيار براي ترويج و اشاعة فرهنگ مذهب تشيع به تأسيس چنين                                   

جامعه و گاه شخص واقف در سمت و           نگرش فكرى البته در طي اين مدت . مدارسي منتهي شد

ه يا خود صاحب انديشه و         زيرا واقفان ك        . تأثير نبوده است       مدارس بى     سو دادن به نوع تعليمات          

نگرشي خاص بودند و يا تحت تأثير نگرش مسلط در جامعه قرار داشتند، با شروطي كه براي                               

توانستند جريان فكري مدرسه را، حتي پس از مرگ خود، نيز دادند، ميمدرس و طلبه قرار مي

.به راحتي در اختيار بگيرند
2

  

هاي جاري مدرسه از         ي تأمين هزينه     البته ساخت مدرسه و وقف رقبات و مستغالت برا                 

گذاشتند كه از ثروت و مكنت           شك كساني گام در اين راه مي            آمد و بي    عهدة هر كسي برنمي      

اين افراد كه ميل به جاودانگي بناي احداثي خود داشتند، تمام تالششان                             .   بسيار برخوردار بودند           

وضوع را در وقفنامه يادآوري               بردند و گاه خود اين م            را براي ارتقاي كيفيت بنا به كار مي                 

در اندك فرصتى به          « : گويد  كه مي   شيراز   ة امامي   ة واقف مدرس     گامام وردى بي        مانند   .   اند  كرده   

»...اى مشتمله بر حجرات و طاقات رفيعه و ساير مايحتاج خوبتر صورتى مدرسه
3

. بنا كرده است

________________________________________________________________ 

، به كوشش احسان اشراقى، تاريخ سلطانى از شيخ صفى تا شاه صفى، )1364(مرتضى حسينى استرآبادىبنسيد حسين   1

 .160ص علمى، انتشارات  :تهران

 .مانند شروطي كه مريم بيگم براي مدرسان و محصالن مدرسة خود ذكر كرده است   2

 ة كتابخان:جعفريان، دفتر نهم، قم، به كوشش رسول، ميراث اسالمى ايران» شيرازة امامية مدرسةوقفنام«، ]تابي[افشارايرج    3

 .675اهللا مرعشى، ص آیة
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 زيبا سازي بنا هم توجه شده         البته اين امر تنها شامل تأسيسات جانبي مدرسه نبود، بلكه حتي به      

. است؛ به طوري كه برخي از اين مدارس به عنوان شاهكارهاي معماري مشهورند                                 
1

 تخصيص  

اين امكانات جانبي، مانند محلي براي اقامت و زندگي، و نيز در نظر گرفتن مبالغي به منظور                                     

ب توانست در جذب محصالن تأثير بگذارد و در نهايت به جذ                           مدد معاش طالب، مي          

بنابراين اگر در دورة صفوي شاهد آنيم كه علوم ديني نسبت                        .   استعدادهاي زمان خود نائل آيد              

ها نه تنها به لحاظ كميت، بلكه به لحاظ كيفيت نيز، رشد داشته است، به                          به ديگر رشته    

رونقي شده    اند، ولي بازارشان دچار بي    طوري كه اگر نگوييم  ديگر علوم دچار نوعي ركود شده

  .مدلول اين قضيه استبود، 

 علوم ديگر كسب      اين نكته نيز شايان توجه است كه حتي افرادي كه درآمد خود را از راه                              

 امير محمد مهديا معروف        كردند؛ مانند      كرده بودند، باز اموال خود را وقف مدارس علميه مي                          

به حكيم الملك اردستانى         
2

ت و از راه طبابت ثرو             سكونت داشت    هندوستان    در   خود   كه    

بنا  براي طالب علوم ديني          اى    و همسرش هر كدام در اصفهان مدرسه             او   اما   .   بسيار اندوخته بود        

  .نمودند

: گويد  وي مي   .   تأييدي بر مطالب فوق است         ابراهيم وزير آذربايجان              ميرزا محمد    اظهارات      

 مسجد رفيع و مدرس وسيع شامل به رواق و خانقاه و شبستان و دارالشفاء و اصطبل و بيوتات                                « 

رواج و مزاج چنان          «  و چون واضح است كه        ؛  بنا كرده است     »تحتانى و فوقانى داخلى و خارجى

، لذا ضياع و     » منوط و مربوط به ترفيه احوال سكنه و وجه معاش طلبه و خدمه است                          بقعه 

.عقارى را وقف كرده تا حاصل آن صرف موارد ذكر شده شود
3

  

 در   اثني عشري    ين و فرهنگ تشيع    ي  آ ة اشاع  دولت صفوي      همان طور كه گفته شد، هدف         

هاي بلند مدت اقدام         ريزي   ود و از اين روي پس از استقرار و تثبيت حكومت، در برنامه                         ايران ب     

اين نيز      انجاميد و     تشيع  ةانديش   به تأسيس مدارس ديني كردند كه اين اقدام به توسعه و رشد                         

خر اين حكومت نزديك         هر چه به اوا      از اين روي        .   زمينة افزايش مدارس را فراهم ساخت                 

________________________________________________________________ 

 . مانند مدرسة چهارباغ  يا مدرسة شاه سلطان حسينيه در اصفهان   1

 ةا نمود و مدرسبن1117آورد را زينب بيگم، زن حكيم الملك، در   نمةمدرس«: نويسد  در مورد او مىتاريخ اصفهان ةنويسند   2

، تصحيح و تعليق تاريخ اصفهان ،)1378(ميرزا حسن خان جابرى انصارى. »1117كاسه گران را خود حكيم الملك قبل از 

  .141 مشعل، ص انتشارات: اصفهان جمشيد مظاهرى،

ابوالقاسم سلطان سيد حمزه،  امامزاده ةدر كنار آستانمحل اين موقوفه .  كل اوقاف اصفهانة، بايگانى ادار403 ة شمارةنام وقف   3

 .، بوده استسرخاب تبريزة واقع در محل
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    .شود  بر تعداد مدارس افزوده مى،شويم مى

 ، و يا شهرهاى مذهبى      ،  مثالً پايتخت   ، اين مدارس  به شهر خاصى         الزم به ذكر است كه          

. نداشت  اختصاص      ، مانند اردبيل و مشهد        
1

ها نبود و    در ضمن، مكان خاصي نيز براي ساخت آن             

نيز شاهد وجود مدارس بسياري هستيم كه گوياي                 نه تنها در محالت شهرها، بلكه در بازارها                 

.پيوند اقتصاد و بازار با دين است
2

  

 ساخت مسجد از بدو ورود اسالم به ايران در سايه و حمايت وقف براي استفادة                                 . مسجد 

در دولت صفوي  نيز مانند هر دولت مسلمان ديگر، شاهد بناي مساجد                         .   مسلمانان تأسيس شد    

هاي هويت شهرهاي       اجد جامع كه در واقع يكي از شاخصه               بسياري هستيم؛ از جمله مس            

در . تنها تفاوت اين مساجد با مساجد پيش از خود استفاده از نمادهاي شيعه است. اسالمي است

نظير و يگانه     ها به لحاظ معماري بي        اين دوره مساجد با شكوهي بنا گرديد كه برخي از آن                       

  . اهللا در اصفهانلطفهستند؛ مانند مسجد جامع عباسي و مسجد شيخ 

در اين دوره در ساية موقوفات، نه تنها مساجد بسياري در شهرها و روستاهاي كشور                                      

ساخته شد، بلكه مساجد پيشين نيزباسازي گرديد و با افزوده شدن نمادهاي شيعي و غالباً نصب                       

 خود ادامه       اي كه گوياي نام باني و زمان مرمت و ستايش شاه شيعة زمان بود، به كاركرد                              كتيبه 

خواندند و يا در جنب            مى صيغة مسجد مدرسه   از   بخشى  براي    بيشتر واقفان مدارس          حتي  .   داد   

 ، مانند سقاخانه، آب انبار و حتى غسالخانه                   ي،   بناهاى ديگر      يا برخي   مدرسه، مسجد و       

 ةواقف مدرس     .   دادند      مى اختصاص   طالب و ساير مردم        و استفادة      عبادت    به ساختند و آن را        مى 

بر كافه مسلمين از شيعيان اثنى عشرى           « به صراحت ذكر كرده كه مسجد وقف است               شفيعيه 

.كنند»  فريضه و مستحبه�كه اداى صلو
3

  

قيدي كه واقف براي استفاده كنندگان از مسجد گذاشته، شايستة توجه و گوياي فضاي                                  

را براي فكري آن دوره است كه صرفاً مسجد را به شيعيان تخصيص داده و نماز گزاردن در آن 

اين نيز از جملة قيود و شروطي است كه كم و بيش                 .   غير شيعة اثني عشري ممنوع ساخته است         

  .در دورة صفوي شاهد آن هستيم

________________________________________________________________ 

. »ها نيز هست ها و ديه ام در شهرك اين مدارس نه تنها در شهرها بسيار است بلكه چنان كه ديده«: گويد شاردن مى   1

  .939 توس، ص انتشارات: ، تهران3 اقبال يغمايى، ج ة، ترجم شاردنةسفرنام، )1374(شاردن

، در باب اوقاف صفوي، »تأثير نهاد وقف در نظام آموزشي دورة صفوي«، )1390(نزهت احمدي: ك.ي اطالع بيشتر، ربرا   2

 .كتابخانة مجلس شوراي اسالمي: تهران

 . كل اوقاف اصفهانة، بايگانى ادار116 ة  شمارةوقفنام   3
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هاي مذهبي دولت صفوي، تنها به ساخت               عملكرد وقف در راستاي سياست          . ها زيارتگاه     

  . گرفتدر بر ميشد، بلكه مزار امامان و امامزادگان را  نيز مدرسه و مسجد خالصه نمي

هاي شيعيان غافل نماندند و اموال بسياري از                  در طي اين دوره از مرمت و توسعة زيارتگاه                     

از آنجايي      .   يافته است   سوي شاهان و دولتمردان و نيز ديگر واقفان براي اين منظور اختصاص مي                             

در مواقعي      ها در خارج از مرزهاي دولت صفوي قرار داشت، به ويژه                            كه بيشتر اين زيارتگاه         

كه روابط با دولت عثماني خصمانه بود، بيشتر به آنچه در داخل مرزهاي ايران وجود داشت،                                        

از اين روي آبادسازي و توسعة مرقد امام هشتم                     .   شدتوجه مي   
) ع ( 

 سرلوحة امور قرار گرفت، تا             

ب در  شاه تهماس  .   كردند   دادن چنين كاري را مأموريتي الهي قلمداد مي                     جايي كه حتي گاه انجام         

، هنگام جنگ با ازبكان، حضرت علي              خود ادعا كرده است         تذكرة   
) ع ( 

 را در خواب ديده كه به             

بعد از فتح سمرقند      « :   اند  اند؛ از جمله در يكي از آن موارد گفته                   او در چند مورد سفارش كرده             

.»گنبد مرا تو يا اوالد تو، مانند گنبد امام ثامن ضامن امام رضا عليه السالم بسازند
1

  

ف براي عتبات عاليات و به ويژه مرقد امام رضا       وق
) ع ( 

 و ديگر امامزادگاني كه در ايران واقع                     

در اين ميان سهم مشهد امام رضا            .   بودند، در طول حكومت صفوي انجام پذيرفته است                   
) ع ( 

، به   

ويژه پس از آن كه امنيت نسبي آن منطقه فراهم شد، بيش از بقيه بود؛ تا جايي كه در دورة شاه 

به كعبة فقرا معروف شد و نه تنها براي ساخت و توسعة مرقد به زيباترين وجهي همت            عباس 

سقاخانه،   :   گماشتند، بلكه براي تأسيسات جانبي آن، مانند                
2

 ضيافتخانه،   
3

 شربتخانه، شفاخانه يا       

دارالشفاء،       
4

 اطعام،    
5

 روشنايي   
6

 و بوي خوش حرم، نظافت و خدمة حرم               
7

 و حتي كوك ساعت      

حرم  
8

در ضمن، با اطالع از آن كه تأمين امنيت منطقه و نيز رونق                       .   راواني وقف شد       نيز مبالغ ف    

حرم تا حد زيادي به افزايش جمعيت وابسته است، بسياري از واقفان نه تنها براي زائران، بلكه                      

ها براي شيعياني كه از حتي برخي از وقفنامه. همچنين براي مجاوران حرم، اموالي وقف نمودند

آمدند، مبالغي ويژه در نظر گرفتند، كه نهايتاً                   ي ايران به قصد مجاورت امام مي               خارج از مرزها        

________________________________________________________________ 

  .24- 23شاه طهماسب، همان، صص   1

  .، آستان قدس22وقفنامة شمارة    2

 .، آستان قدس38، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة 33، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة 31فنامة شمارة وق   3

  .، آستان قدس12، آستان قدس؛ وقفنامة شمارة1وقفنامة شمارة    4

  . ، آستان قدس1وقفنامة شمارة    5

  .، آستان قدس8وقفنامة شمارة    6

  .، آستان قدس16وقفنامة شمارة    7

 .، آستان قدس26وقفنامة شمارة    8
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  .  اين امر نه تنها به رشد تشيع بلكه به توسعة شهري شهر مشهد انجاميد

همچنين نبايد از ياد برد كه صفويان براي ساخت و توسعة بقاع سياستي يكسويه دنبال                              

سراها و   ها و ايجاد بناهاي وقفي چون كاروان                 نيت راه   نكردند، بلكه به موازات آن با تأمين ام                  

انبارها، نه فقط در مسيرهاي تجارتي، بلكه در مسيرهاي زيارتي نيز كوشيدند بر رونق اين                                     آب  

  .گونه اماكن بيفزايند

الدين، ديگر       شويم، به استثناي بقعة شيخ صفي      البته هر چه به دورة پاياني صفوي نزديك مي                 

كم لطفي قرار گرفت، تا جايي كه حتي برخي وقف بر اين موارد را جايز                              بقاع متصوفه مورد        

 دراين باره چنين          سؤال وجواب       معروف به    نظم اللئالي    از عالمه مجلسي در رسالة          .   اند  ندانسته   

  :پرسش و پاسخي انجام شده است

هرگاه مصرف وقف را امر نامشروعي قراردهند، مثل آن كه ملكي را وقف كرده باشند                                     « 

اصل آن را صرف غنا و چرخ زدن كه از بدعت هاي بعضي صوفيان است نمايند ، چه                              كه ح  

.»مشهور آن است كه آن وقف باطل است: حكم دارد ؟ جواب 
1

  

 از ديگر مواردي كه وقف بسياري بر آن شده است، برگزاري مراسم مذهبي .مراسم مذهبي

سوگواري در اين دوره به عنوان                شامل برگزاري اعياد و برپايي سوگواري است؛ به ويژه مراسم                          

نمادي شيعي رونق بسيار يافت و از همان آغاز تشكيل دولت صفوي مورد توجه قرار گرفت؛                                   

به طوري كه بسياري از واقفان بخشي از موقوفات خود را حتي اگر شده به صورت نمادين،
2

 به 

  .    دادنداين امر اختصاص مي

هاي خاصي    اسم سوگواري، با دقت نظر دستورالعمل              برخي از واقفان، عالوه بر وقف براي مر                    

ق واقف ساالنه       .  ه 1129اي به سال     نامه  در وقف    .   اند  در خصوص چگونگي اجراي آن تهيه كرده  

: نه عشر درآمد حاصل از موقوفات خود را بر مراسم عزاداري وقف و مقرر كرده است كه                                       

ت و هشتم ماه صفر  روز و شب         در ايام و ليالي عشر اول محرم و روز و شب اربعين و بيس                          « 

النساء و سيدالشهداء        �بيست و يكم ماه رمضان صرف تعزيه سيد االنبياء و سيد االوصياء و سيد                     

________________________________________________________________ 

، گرد آورنده سيد محمد بن احمد حسينى نظم اللّئالى معروف به سؤال و جواب ،)ق1411(محمد باقرمجلسىعالمه    1

 .287ص  دارالكتاب االسالمى، :الهيجانى، به تحقيق سيد مهدى رجائى، قم

ني تنها در شرايطي اين درآمد به چنين يع. اندمنظور آن است كه جزو آخرين موارد مصرف درآمد حاصلة آن را ذكر كرده   2

رود واقفان بيشتر به هايي گمان ميدر چنين وقفنامه. يابد كه تمام موارد ديگر انجام شده باشدتوانست  تخصيص موردي مي

ولويت دانستند با ساير مواردي كه بر اين مورد ااند؛ حال آن كه خود ميسويي با جامعه، ذكر چنين موردي را كردهلحاظ هم

 .دارند، چيز قابل توجهي باقي نخواهد ماند
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سپس .   »  و ساير شهداي كربالء معلي، هر يك در وقت مناسب نمايند                   . . . رابع و خامس آل عبا          

تكلّف روضه خوان      « كند كه اين مبالغ صرف        در ادامه بيان مي         
1

خوان   ه و واقع    
2

 و ترتيب طعام     

»و حلوا و شربت و اطعام شيعيان و تدارك شمع و چراغ و تهيه ساير ضروريات
3

  . شود

البته اين نكته      .   تواند گوياي عالقة جامعه به برپايي چنين مراسمي باشد                  اين ميزان توجه مي        

كومت به رغم توجه شاهان صفوي از آغاز تأسيس اين حنيز خالي از فايده نخواهد بود كه علي

شويم، بر ميزان موقوفات      برگزاري مراسم مذهبي، هر چه به دورة پاياني اين سلسله نزديك مي

. پردازندها با جزئيات بيشتري به چگونگي برگزاري اين مراسم ميشود و وقفنامهآن افزوده مي

ة عاشورا   عنوان مثال، شاه سلطان حسين در وقفنامة مربوط به فرح آباد قيد كرده است در ده                 به

طالب   «    رمضان و روز اربعين تعزية سيد الشهدا برگزار شود؛ به اين صورت كه يك نفر          21و 

، احاديثي در باب تعزية آن امام بخواند و سپس مراثي آن حضرت را                              » علم عارف به احاديث         

ه داند، ب     داري مشغول شوند و متولي به مقداري كه صالح مي                  بيان كند و زنان و مردان به تعزيه               

طبخ حليم در شب عاشورا       «   ماند، صرف     آن طالب علم اجرت دهد و بقية آنچه را كه باقي مي                    

و نيز پرداخت اجرت كساني            »   و در ايام مزبوره و نان گندم و ساير مأكوالتي كه ضرور باشد                         

همچنين قيد كرده كه چيزهاي شيرين مانند حلوا و غيره                  .   كنند كه مشغول به خدمت هستند        

.نياورند» در آن مجلس « تهيه نكنند و
4

  

تأثير   شك در توسعه و رونق اين گونه مراسم بي              حمايت حكومت و پشتوانة مالي وقف بي        

ها  البته نبايد فراموش كرد كه در مناطق مختلف اين مراسم، چنان كه در سفرنامه                             .   نبوده است    

 رنگ و بوي     شد و درواقع در هر منطقه نوعي            هاي مختلف برگزار مي        ذكر شده است، به شيوه       

خواني كه در اين دوره قدغن               گرفت؛ به طوري كه حتي رسومي چون بومسلم               بومي به خود مي      

________________________________________________________________ 

هاي ثمر نباشد كه در مورد معناي اين واژه و واژهام، اما شايد تأكيد بر آن بياي ديگر نيز گفتهاگر چه اين مطلب را در مقاله   1

وان و مناقب خوان به كار در اين دوره اصطالحاتي مانند روضه خوان، واقعه خوان، فضائل خ.مشابه آن بايد دقت بيشتري شود

شد روضه خوان به كسي اطالق مي. اند و با مفهوم امروزي آن نيز تفاوت داردهايي با يكديگر داشته رفته است كه مطمئناً تفاوت

ظ خواند و احتماالً بيشتر به مداحي امروز شبيه بوده است، چرا كه نصرآبادي به هنگامي كه از حاف را مي الشهداروضةكه كتاب 

اصلش از «: نويسدوي مي. كندكند، بالفاصله پس از آن به روضه خواني وي اشاره و از آواز خوشش ياد ميمحمد حسن ياد مي

ميرزا محمدطاهرنصرآبادي . »خواند، آواز خوشي داشت مي الشهداروضةتبريز است مدتي در اصفهان گمنام بود در عاشورا 

  .389، ص 3كتابفروشي فروغي، چ: ستگردي، تهران، تصحيح وحيد دتذكرة نصرآبادي، )1361(

  .پرداخته استخوان بيشتر بر اساس مقاتل مختلف به ذكر داستان كربال و غيره ميرسد كه واقعهاز قرائن چنين به نظر مي   2

 .، اصفهان378وقفنامة شمارة    3

 .، اصفهان446وقفنامة شمارة   4
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ها خود در گسترش        داد؛ كه اين        الشهدا   ��رو  شده بود، جاي خود را به واقعه خواني و خواندن                       

  .تأثير نبوده استو تثبيت تشيع در ايران بي

در  .   شدي تنها به مسائل مذهبي منحصر نمي          عملكرد وقف در دورة صفو          . امور عام المنفعه       

- هاي گوناگون كه بي        اين دوره كه به قولي دورة رونق موقوفات بود و افراد مختلف با انگيزه                                  

ترديد از كسب ثواب اخروي تا كسب مقبوليت اجتماعي و حتي رقابت و همچشمي را شامل                                

سرا، پل، قنات،       ، حمام، كاروان         انبار   بناهايي چون آب       .   اند  شد، موارد متنوعي را وقف كرده               مي 

اطعام فقرا و يتيمان، توجه به              :   شفاخانه، دارالمجانين و غيره، و نيز رسيدگي به اموري چون                          

توان در      ماندگان و غيره، همگي از مواردي است كه مي                    وضعيت بيماران، بيوه زنان و در راه                  

فات و كالً امر وقف نوعي           اگر چه به همة موقو       .   ها اطالع به دست آورد          دورة صفويه از آن         

لعاب مذهبي داده بودند، اما فارغ از همة اين مسائل، مانند ادوار قبل و بعد، امور عام المنفعه و                                             

  . انجام گرفتن بسياري از خدمات رفاهي، مورد توجه واقفان واقع شده است

آن دوره      ها در    شود كه به ياد داشته باشيم دولت           اهميت اين نوع موقوفات زماني روشن مي                

دادن چنين اموري نداشتند و اجراي كلية چنين اموري را به وجدان                       هيچ تعهد قانوني براي انجام

گرديد،    اي احداث مي       شد، مثالً شفاخانه    عمومي واگذار كرده بودند و اگر هم كاري انجام مي                         

 بنابراين   .آمد، نه وظيفة حكومتدر زمرة امور خير و بر شاهان و ديگر دولتمردان به شمار مي

گسترش موقوفات كه در ساية آن رفاه اجتماعي گسترش يافت و اقشار مختلف و به ويژه كم                                   

مند شوند، يكي از عملكردهاي مثبت وقف در دورة مورد                       درآمد توانستند از مزاياي آن بهره                  

  . شودنظر محسوب مي

 بعد از خود، جنبة       در پايان بايد توجه داشت كه امر وقف در اين دوره، مانند ادوار قبل و                                    

 .كردند   جنسيتي نداشت و زنان و مردان هر دو در حد توان و بضاعت مالي خود در آن شركت مي                                   

البته تعداد زنان واقف، به نسبت مردان، كمتر بود، چرا كه آنان نه در مصدر امور بودند و نه                                             

  . فعاليت اجتماعي و اقتصادي مستقلي داشتند

  گيرينتيجه

توان نتيجه گرفت كه نهاد وقف در دورة صفوي اگر چه در                         فته شد، مي  با توجه به آنچه گ       

عشري گسترش يافت و       ظاهر تحت عنوان كمك به توسعه و اشاعة آيين و فرهنگ شيعة اثني    

تمام آنچه انجام پذيرفت با نام دين و حمايت از مذهب بود، اما عملكرد اين نهاد عالوه بر                                          
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هاي  ريق ايجاد مدارس و حمايت از تعليم و تعلم آموزه                     توسعه و تثبيت تشيع اثني عشري از ط           

تر مراسم خاص شيعيان و نيز         شيعي، حمايت و ترويج شعائر شيعه و برگزاري هر چه باشكوه                   

همچنين  .   هاي شيعه در داخل مرزهاي ايران و حتي خارج از آن بود     گسترش و توسعة زيارتگاه

ري از بناها و حتي مراكزي شد كه در راستاي توسعة موقوفات باعث رفاه اجتماعي و ايجاد بسيا

  .داشتندتأمين نيازهاي مردم گام بر مي

هاي در نهايت بايد گفته شود كه در نتيجة كاركرد اين نهاد، عالوه بر تحقق يكي از سياست

اصلي حكومت، يعني اشاعة آيين تشيع، رفاه اجتماعي و توسعة شهري نيز تا حد شايان توجهي                             

  . افزايش يافت

  منابع

  .كتابخانة مجلس شوراي اسالمي: ، تهراندر باب اوقاف صفوي، )1390(احمدي، نزهت  - 

، به كوشش    تاريخ سلطانى از شيخ صفى تا شاه صفى         ،  ) 1364( حسينى مرتضى  بن حسين  سيد، استرآبادى        - 

�. علمىانتشارات: احسان اشراقى، تهران

، به كوشش رسول جعفريان،         ميراث اسالمى ايران         ،  »  شيراز  ة امامي   ة مدرس  ةوقفنام   « ،  ] تا بي [  ايرج   ، افشار     - 

  .اهللا مرعشى�� آةكتابخان:دفتر نهم، قم

 :، تصحيح و تعليق جمشيد مظاهرى، اصفهان            تاريخ اصفهان       ، ) 1378( ميرزا حسن خان        جابرى انصارى،          - 

  .مشعلنشر

  .نشگاه حوزه و داة پژوهشكد:، قم دين، فرهنگ و سياستةصفويه در عرص، ]تابي[جعفريان رسول  - 

اي از يكصد و هفتاد سال وقفنامه نويسي در دورة                    هفت وقف نامه، گزيده         ،  ) 1384( خسروي، محمد علي        - 

  .بنياد پژوهش و توسعة وقف: ، تهرانصفوي

، به كوشش    ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى                     ،  ) 1370(  امير محمود    ، خواند مير      - 

  .فات دكتر محمود افشار بنياد موقو:غالمرضا طباطبائى، تهران

  .بابكانتشارات  :، به كوشش عبدالحسين نوائى، تهراناحسن التواريخ، )1357( حسن بيك،روملو  - 

  . انجمن آسيايى بنگال:، كلكته شاه طهماسبةتذكر، )1912(شاه طهماسب  - 

  .توسانتشارات  :تهران، 3 اقبال يغمايى، ج ة، ترجم شاردنةسفرنام، )1374(شاردن  - 
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