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قبل از دورة پهلوی، مردم  محیط مذهبی شوشتر سبب شد تا

شوشتر سعی کنند بخش اعظم موقوفات خود را به ساخت، تعمیر 

ها اختصاص و امامزادهو تدارک احتیاجات مساجد، مدارس 

ـ مذهبی  دهند؛ بنابراین در این ادوار، کارکرد وقف بیشتر فرهنگی

رغم تحول و دگرگونی شتابزده در بود. در دورة پهلوی نیز، علی

های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مردم شوشتر عرصه

 همچنان به صورت کم و بیش، به مقولة وقف توجه نشان دادند.

ـ تحلیلی و با تکیه بر  حاضر، بر اساس روش توصیفیپژوهش 

ای، های ادارة اوقاف شوشتر و منابع کتابخانهنامهاسناد وقف

کارکردهای وقف در شوشتر دورة »درصدد است به بررسی 

بر آن، دریابد میزان، نوع و مصارف بپردازد و عالوه« پهلوی

نتایج موقوفات در این بازه زمانی به چه صورت بوده است. 

پژوهش حاکی از آن است که، کارکردهای موقوفات، گرچه بیشتر 

ـ مذهبی است، اما همین کارکرد، در راستای سیاست  فرهنگی

رنگی ضدمذهبی حکومت پهلوی متحوّل شده و به صورت کم

مورد سند  8تداوم یافته؛ به طوری که براساس اسناد موجود، تنها 

بر این، توجه به مسائل هوقفی در شوشتر تنظیم شده است. عالو

بهداشتی، به عنوان کارکرد اجتماعی وقف، به صورت محدود و 

 ـ مذهبی وجود داشته است.   توأم با کارکرد فرهنگی
  

 .شوشتر، وقف، پهلوی، مساجد، امامزاده: هاکلیدواژه

 

Before Pahlavi period, religious environment of 

Shushtar has caused its people to try to devout the 

greatest part of their endowments to the 

construction, repair and provision of the 

requirements of mosques, schools and shrines; 

therefore, the most fundamental function of 

endowment has been of cultural – religious nature. 

In spite of the swift changes and modifications in 

the various social, cultural and economic aspects, 

the people of Shushtar had still paid more or less 

considerable attention to the tradition of 

endowment. The present study is an attempt to 

examine the “functions of endowment in Shushtar 

in Pahlavi period” based on a descriptive – 

analytical method and in accordance with all the 

endowment documents recorded in the 

Endowment Department of Shushtar and the 

available library resources. Moreover, the study is 

to find the amount, type and uses of the 

endowments in this particular time span. The 

results obtained reveal that although the functions 

had been of cultural – religious nature, they had 

continued with less emphasis due to the anti-

religious policies of Pahlavi regime, in such a way 

that only 8 real endowment documents has been 

recorded in Shushtar. Furthermore, consideration 

of hygienic issues as one of the social functions of 

endowment has been present in a limited way and 

accompanied with the cultural – religious function. 
 

Keywords: Shushtar, waqf or endowment, 
Pahlavi, mosques, shrines. 
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 مقدمه. 1

که بخش اعظم شوشتر از جمله شهرهایی است 

های مذهبی قوی موقوفاتش متأثر از وجود ریشه

است، همچنین به دلیل تغییر سیاست مذهبی 

 ایرانحکومت پهلوی و تأثیر آن بر اوقاف در سراسر 

از جمله شهر شوشتر، این محدوده برای پژوهش در 

 است.  نظر گرفته شده

دهد بررسی تاریخچة وقف در شوشتر نشان می

موقوفات در آنجا، تا قبل از دورة پهلوی، تحت تأثیر 

ادات و باورهای مذهبی این شهر، بیشتر کارکرد اعتق

ـ مذهبی داشته و ساخت مدرسه در کنار  فرهنگی

مسجد و یا وقف اموال برای احتیاجات مدرسه و 

مسجد و، در موارد محدودی برای کتابخانه، از 

های واقفان بوده، از جمله وقف مسجد و دغدغه

)جزایری شوشتری، مدرسة میرشکار در دورة صفوی 

بانو در دورة و مسجد و مدرسة عبداهلل (341: 3159

. همچنین یکی از مصارف وقف که تا قبل از قاجار

وجود داشت، صرف  این دوره به صورت شاخص

اموال در راه عزاداری امام حسین)ع( و برگزاری 

روضه بود. در دورة پهلوی نیز کارکردهای وقف در 

رغم دگرگونی سریع ناشی از شوشتر، علی

سازی، با تغییراتی، کم و بیش ادامه یافت. با مدرن

توجه به تغییر سیاست مذهبی حکومت و تغییرات 

ناشی از آن، تبیین موقوفات شوشتر و کارکردهای 

وقف و بررسی تأثیر تغییر رویة مذهبی بر نوع و 

میزان موقوفات در شهر شوشتر از جمله اهداف 

 تحقیق حاضر است.

فات ثبت شده شهر شوشتر با توجه به اینکه موقو

در ادارة اوقاف اهواز و شوشتر قرار دارد، بیشترین 

تحقیق و تحلیل محتوایی شوشتر دورة پهلوی بر 

های این دو شهر متمرکز شده است. برای نامهوقف

های نامهتحلیل اطالعات مربوط به موقوفات، وقف

مربوط به ادارة اوقاف شوشتر و اهواز که مربوط به 

ه زمانی بوده، استخراج و براساس سال، این باز

بندی و در جدول آورده شده است. در این دسته

جدول، عالوه بر نام واقف، میزان و نوع موقوفه، 

نیت واقف، مصرف موقوفه و متولی آن ذکر نیز شده 

 است

در زمینة کارکرد وقف در شهر شوشتر در این برهه، 

تاکنون پژوهش خاصی صورت نگرفته که حاوی 

حال، در اطالعات مستقیمی در این زمینه باشد، با این

برخی آثار، به صورت پراکنده، به بررسی اسناد وقفی 

کارکرد نامة است، از جمله پایانشوشتر پرداخته شده

، سنت وقف در خوزستان در دورة قاجار و پهلوی

که حاوی عناوینی چون، واقفان و طبقات اجتماعی 

قاجار و پهلوی، و واقفان خوزستان در دورة 

کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی وقف در 

باشد. این اثر، گرچه تقریباً به ذکر اسناد خوزستان می

وقفی شهر شوشتر در دورة قاجار و پهلوی پرداخته 

و از این جهت سودمند است، اما در بررسی کارکرد 

موقوفات، نگاهی کلی به تمام شهرهای خوزستان 

ت اختصاصی به بررسی موقوفات داشته و به صور

شهر شوشتر در دورة پهلوی نپرداخته، از این رو 

)قنبری جای کار در این زمینه را باز گذاشته است 

بررسی نامة دیگری با عنوان . پایان(3159مرداسی، 

 موقوفات دو شهر شوشتر و دزفول در دوره قاجار

ـ اجتماعی شوشتر  نیز، در کنار بیان اوضاع سیاسی

دورة قاجار، به پیشینة وقف در شوشتر اشاره در 

نموده، همچنین موقوفات و طبقات اجتماعی واقفان 

شوشتر و تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 

موقوفات بر شهر شوشتر را در دورة قاجار بررسی 
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های شوشتر در دورة کرده است بنابراین وقفنامه

. (3153)کریمی، اند پهلوی مورد بررسی قرار نگرفته

سنت نبوی وقف و »مورد دیگر در این زمینه، مقالة 

جایگاه آن در حیات اجتماعی شوشتر از عهد صفوی 

است. این اثر، بیش از هر چیز، با ارائة « تا قاجاریه

شرحی از اقدامات انجام شده توسط حکام و سادات 

ـ اجتماعی  معروف شوشتر، بیانگر اوضاع سیاسی

مچنین نویسنده تنها به شوشتر در این برهه است. ه

آنکه به معرفی موقوفات تا دورة پهلوی پرداخته، بی

تجزیه و تحلیل موقوفات و بررسی کارکردهای آن 

. به منظور تکمیل (3151)اسدپور و دیگران، بپردازد 

ای، های اسناد، در کنار استفاده از منابع کتابخانهداده

است،  در یک مورد نیز از تاریخ شفاهی استفاده شده

نحو که، به دلیل آگاهی ارزشمند کارمند ادارة بدین

ها و دگرگونی اوقاف شوشتر با اسناد وقفی و زمینه

 وقف در شوشتر، با وی مصاحبه شده است.

 

 ـ مذهبی . کارکرد فرهنگی2

شوشتر شهری باستانی است که شرایط 

جغرافیایی مناسب سبب رونق تجارت و کشاورزی 

های سیاحان در سفرنامه در آن شده به نحوی که

اند، خود همواره از رونق و آبادانی این شهر یاد کرده

همچنین این شهر از جمله شهرهای مذهبی با 

دار است که به همین دلیل در اعتقادات قوی و ریشه

طول تاریخ لقب دارالمومنین داشته است. در واقع از 

های سادات مرعشی، حضور خاندانیک طرف، 

و اعقاب و اوالد ایشان در شهر شوشتر   جزائری و...

ها و بقاع متعدد سبب و از طرف دیگر وجود امامزاده

شد که مردم این شهر تحت تأثیر مسائل و اعتقادات 

مذهبی خود، بخش اعظم موقوفات خود را در 

های مختلف به ساخت مساجد، مدارس، بقاع و دوره

زم ها و تعمیر و مرمت و احتیاجات و لواامامزاده

مورد نیاز آنها اختصاص دهند. در دورة پهلوی نیز، 

وقف شامل اموری چون مسجد، بقاع،  همچنان

شد که این امامزاده و عزادارای امام حسین)ع( می

ـ مذهبی وقف  امر، بیش از هر چیز، کارکرد فرهنگی

دهد که در زیر به این موارد پرداخته را نشان می

 شود:می

 

  وقف مساجد. 1-2

ترین عنصر مذهبی در مهمهمواره مسجد 

گیری شهرهاست و به مثابه قلب شهر از شکل

های گوناگونی برخوردار است. احادیث و نقش

داری از آن بسیار اخبار در ثواب بنای مسجد و نگه

 از جمله این سخن پیامبر )ص( که فرمودند: ،است

من بنی مسجدا و او مفحص قطاه یبنی اهلل له بیتا فی »

هر کس که مسجدی ولو به اندازه النه مرغی  :«الجنه

)نجفی،  ای در بهشت بسازدبنا نهد خدایش خانه

. با توجه به چنین احادیث و روایاتی (388 /34 :3151

در فرهنگ و تمدن مسلمین، احداث مساجد و اماکن 

گیرد و بر حفظ و مذهبی مورد تشویق قرار می

جایی که هیچ شود تا نگهداری آنها تأکید فراوان می

توان حذف کرد. این مسجدی را پس از احداث نمی

اندازه اهمّیت و تأکید بر جایگاه مساجد، سبب شده 

است تا برخی از واقفین نیت خود را بر آن قرار داده 

و مصرف عواید موقوفه را به احداث و تعمیر 

مساجد و اماکن مذهبی اختصاص دهند تا به سهم 

ظ و توسعة دین باشند ای برای حفخود، پشتوانه

 .(311: 3151زاده راوری، )قاسمی

دکان و  ةواقفان اجارنیز  پهلوی ةدر دوربنابراین، 
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ساجد ممال خود را وقف تعمیر و نگهداری 

کردند و این کارکرد وقف تأثیر خود را بر می

نها نشان آگسترش مساجد و تعمیر و نگهداری 

 ،در سایة موقوفات برهه،در این  . به عبارتی،دهدمی

. برای شدندتعمیر و بازسازی میموجود ساجد م

ای که نامهمثال، سیدمحمد حسین سید نبوی در وقف

م  ثبت نمود، درآمد و عایدات 3511/ 3143در سال 

شمس شوشتر را صرف دو باب دکان در محلة دکان

اداره )تعمیر مسجد معروف به )سیدحسین( نمودند 

. با توجه به (شوشتر 13ند آرشیو کل اوقاف خوزستان، س

ساختار شهری و تغییرات کالبدی که در دورة 

سازی، اتفاق افتاد، پهلوی، به علت مدرن

های جدید در شهرها از همان دورة کشیخیابان

پهلوی اول آغاز شده بود و همواره امکان تغییر 

کاربری اماکن و اراضی وجود داشت، از این رو 

منابع حاصل »گوید: ین مطلب، میواقف، با اذعان به ا

)ادارة کل اوقاف  «ها صرف تعمیر مسجد شودفروش دکان

نگری . این مطلب آینده(شوشتر 13خوزستان، سند آرشیو 

واقف در این باره و انگیزة وی را در تداوم امر وقف 

دهد. از طرف دیگر، با توجه به سفارش را نشان می

واقف به نگهداری ساختمان موقوفه، یکی از دالیل 

)کشاورز، حفظ موقوفه، عمل به نیت واقف است 

3188 :314). 

یکی دیگر از مواردی که در این دوره برای 

شده، اختصاص دادن اموال جهت مسجد وقف می

است، برای مثال، در رفع احتیاجات مسجد بوده 

ای، حاج حبیب بن مرحوم استاد رجب، در نامهفوق

م، سه قطعه زمین و منافعشان را 3513/ 3131سال 

وقف مسجد میان کوچة پهن معروف به مسجد حاج 

ادارة کل اوقاف خوزستان، سند )اسماعیل طراحی نمود 

. بعد از انقالب، نام این مسجد، مانند (شوشتر 5آرشیو 

یر یافت، در بسیاری از مساجد، در شوشتر تغی

صورتی که تغییر نام موقوفات به دلیل کاهش انگیزة 

)منصوری، واقفان برای وقف اموال خود جایز نیست 

و از طرف دیگر، ممکن است به مرور  (3151مصاحبه، 

زمان در اسناد وقفی به علت تغییر نام اسامی، خلل 

 پدید آید.

 

 هاامامزاده. وقف بقاع و 2-2

شوشتر شهری مذهبی  طور که گفته شد،همان

های متعدد در است که به دلیل وجود بقاع و امامزاده

آن لقب چهل پیر داشته است. امام شوشتری در این 

 نویسد: خصوص می

روی هم رفته در شوشتر و بلوک آن مزارات بسیار 

است که برخی از آن را باید مربوط به علمای یهود 

دانست مانند روبیل و شعیب در میان آب، ... و 

برخی دیگر از علمای اهل سنت اند مانند سعد 

سعید، برخی هم سادات اند...، مانند سیدمحمد 

 . (311: 3113)امام شوشتری، بازار... 

راین بدیهی است، با توجه به حضور بناب

 نیز پهلوی  ةدر دورامامزادگان متعدد در شوشتر، 

بر وقف مساجد، در عالوه واقفان مانند گذشته،

راستای کسب ثواب اخروی، به مرمت و توسعة 

و اموالی از سوی  پرداختهزادگان مها و اماگاهتزیار

داده شود. در میان برای این منظور اختصاص  آنان

محمد بازار در های این شهر، امامزاده سیدامزادهام

دورة پهلوی، به این دلیل که در مرکز بازار شهر و 

همجوار قیصریه قرار داشت، بسیاری از دکانداران 

شوشتری، به دلیل ارادت خود به امامزاده، در سال 

های خود را وقف آن نمودند، از م دکان3511/ 3119
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ز، حاج جعفر عطار، خواجه جمله دکان نجار، زرگر، بزا

 14تان، سند آرشیو اداره کل اوقاف خوزس )اکبر عطار و... علی

شدند، که از این تعداد دکان می 11که در حدود  (شوشتر

دکان از آنها متعلق به خانوادة عطاران بود. وقف دکان  8

در این دوره از یک طرف رونق و شکوه تجارت در 

طرف دیگر تعداد زیاد این دهد و از شوشتر را نشان می

وقفیات نه تنها باعث تأمین منابع مالی برای تعمیر 

شد، بلکه بقا، ها و رسیدگی به امور زائرین میامامزاده

تداوم و توسعة آنها و گسترش فرهنگ زیارت در این 

کرد. در این زمان، از آنجا که دولت شهر را ایجاد می

خصاً به صدد تضعیف مذهب بود، مردم ش پهلوی در

عنوان یکی از مظاهر مذهب توجه و سعی ها، بهامامزاده

بر این در برآورده کردن احتیاجات آنها داشتند. عالوه

های این دوره، کمک به مسائل، هدف در برخی وقف

درماندگان و فقرایی بود که به دلیل عدم داشتن توانایی 

 )ع(، با کمک واقفین بتوانند درمالی برای زیارت ائمه

نامة عوض به زیارت امامزادگان نائل شوند. وقف

ق، از 3149/ 3119امامزاده سید محمد ماهرو در سال 

جمله مواردی است که با این هدف تنظیم شده است 

 .شوشتر( 11ادارة کل اوقاف خوزستان، سند آرشیو )

  

 حسین)ع(. وقف عزاداری امام3-2

های قبل که عزاداری امام برخالف دوره

حسین)ع( با حمایت شاهان و توسط ایشان انجام 

شد، در دورة پهلوی اول، عزاداری توسط می

خوانی در راستای گرفت و روضهحاکمیت انجام نمی

سیاست تضعیف مذهب و کاهش قدرت روحانیون، 

-413: 3111؛ لمبتون، 319: 3111)آبراهامیان، ممنوع شد 

عزاداری  . اما رضاشاه بیش از اینکه به ممنوعیت(411

بپردازد، درصدد بود تا با آلوده و مبتذل کردن 

گونه مجالس مجالس عزاداری از رواج و رونق این

در »بکاهد، مثالً در برخی از دستوراتش آمده بود که: 

خوانی، زن و ها در مجالس روضهصورت حضور خانم

مرد با هم روی صندلی و نیمکت نشسته استماع روضه 

، این در (344: 3113اد ملی ایران، )سازمان اسن« نمایند

حالی است که زنان مذهبی و سنتی شوشتر به جهت 

حفظ شأن مجالس روضه بدون حجاب حاضر 

های م تنها روضه3511/ 3133شدند. در سال نمی

م نیز، در 3519/ 3134مختصری برگزار شد، در سال 

ها، ایام سوگواری محرم و صفر راه انداختن دسته

ی، و حتی ذکر مصایب سیدالشهدا های خانگروضه

)واقعه کشف حجاب، در مجالس ترحیم هم ممنوع شد 

. بعد از آن نیز از بستن روسری یا دستمال (111: 3111

برای شرکت در مجالس روضه جلوگیری به عمل 

م، به طور کلی 3511/ 3131آمد تا اینکه در سال 

 :3113)سازمان اسناد ملی ایران، خوانی ممنوع شد روضه

/ 3135های رضاشاه در سال  . اما اوج مخالفت(35

ها دستور داده م بود که به سران اصناف و بنگاه3515

زمان با ماه محرم، کارناوال شادی راه بود که هم

. بنابراین با استناد به این (491/ 3تا: )مکی، بیبیندازند 

-توان اذعان نمود با وجود چنین ممنوعیتمطالب می

های قانونی دربارة مراسم عزاداری، ها و محدودیت

از جمله روضة سیدالشهدا و ذکر مصایب، مردم 

شوشتر تاحدی از مسائل مذهبی فاصله گرفته و به 

ساز نباشند؛ به همین های دردسردنبال وقف در حوزه

جهت، براساس اسناد موجود، در دورة پهلوی اول 

حسین )ع(، موردی از وقف در زمینة عزاداری امام

 سینیه، تکیه و غیره در شوشتر به دست نیامد.ح

اما در دورة پهلوی دوم، مردم دوباره قوانین 

/ 3111رضاشاه را زیر پاگذاشتند و در محرم سال 
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های و سیاست م تکایا و مساجد فعال شدند3541

ی توانست به طور کامل مانع برگزارحکومت نمی

 رو،از این چنین مراسمی در شهر شوشتر شود.

خوانی، تجدید کارکرد مذهبی وقف در زمینة روضه

م، 3594/ 3111شد. برای نمونه در وقفنامه سال 

سازان حاجی نبی مشاک عواید دکانی در راستة تفنگ

خوانی حضرت شهر شوشتر را صرف روضه

ادارة کل اوقاف خوزستان، )السالم نمود اباعبداهلل علیه

قف، به دلیل رسد وا. به نظر می(شوشتر 15سند آرشیو 

عدم حمایت از برگزاری چنین مراسمی در دورة 

پهلوی، سعی نموده براساس نیاز روز جامعه و با 

هدف زنده ماندن مراسم دینی، تنها برای عزاداری 

حسین)ع( دکانش را وقف کند و به عبارتی امام

 کارکردی بود.وقفش تک

جدای از این مسائل، بررسی اسناد موجود نشان 

رگزاری مراسم عزاداری به دلیل اختالفات دهد، بمی

معموالً با درگیری در شوشتر  3حیدری و نعمتی

، معموالً از 41شد، از این رو، در دهة همراه می

و  8طرف حکومت از ایجاد مراسم عزاداری در ایام 

محرم جلوگیری و فقط در روز عاشورا عزاداری  5

تی حسین )ع(، آن هم با یکسری اقدامات امنیامام

)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(، شد برگزار می

به همین دلیل، به جز وقفی  ،(45113/151سند شمارة 

خوانی نمود، که حاجی نبی مشاک صرف روضه

                                                                      
بندی محالت شوشتر و علت آن درباره تقسیم العالم تحفة. در  3

ستان، شاه عباس صفوی، اناراهلل از عهد پادشاه گیتی»آمده است: 

نعمتی را در هر برهانه، که بنابر بعض مصالح سلطنت، رسم حیدری

یک از بالد ایران شیوع و به این سبب الی االن در ایام هرج و مرج 

انواع فتنه و فساد به وقوع آید، شهر شوشتر را نیز به دو محله 

خانه... ی گرگر، محالت دستوا نعمتیی دستوا و محلهمحله«. نمودند

 (.98: 3111گفتند )شوشتری، خانه میگرگر را نیز حیدری

مورد دیگری از اسناد پیدا نشد. بعد از این نیز از 

ها نیز اندازی دستجات محرم )حسینیهآنجا که از راه

محل اعتراض و فعالیت علیه رژیم  به مثابه مساجد

های سیاسی علیه رژیم پهلوی بود(، به دلیل فعالیت

شاه و حمایت از امام خمینی، تا حد زیادی 

شد، و به دلیل اینکه شاید شور و جلوگیری می

ها از حرارات افتاده بود، جنبش حسینی در این دهه

 وقف در این مورد صورت نگرفت.

 

 . کارکرد اجتماعی3

برخی از خدمات اجتماعی در دورة پهلوی، در 

شهر شوشتر مانند سایر مناطق، از طریق موقوفات 

شده است. از آنجا که حفظ بهداشت انجام می

عمومی، یکی از مشکالت روزمرة شهر شوشتر بود و 

مراکز بهداشتی، از جمله اماکنی بودند که به شدت 

ا مورد نیاز شوشتر بود، به همین جهت، واقفان ب

کردند، عنایت به نیازهای اجتماعی اقدام به وقف 

گرچه تأسیس این مراکز در کنار مساجد و بقاع 

متبرکه، بیشتر در راستای اهداف مذهبی صورت 

گرفت. برای مثال، در دورة پهلوی یک استشهادیه می

ق وجود دارد مبنی بر اینکه 3145/ 3115در سال 

وجود داشته و بعد مالک از قبل بنالخال بقعه براءبیت

های اطراف بقعه را از اینکه مشهدی باذعلی، زمین

خریداری نموده و در آن خانه درست کرده این 

سرویس بهداشتی جزو خانة وی شده است، اما 

اداره )کردند... همچنان عموم زائرین از آن استفاده می

 .(الف 8-918-3تان، کل اوقاف خوزس

جهت ساخت  زمین را در جای دیگر نیز واقف،

. از کردسرویس بهداشتی برای مسجد وقف می

/ 3144مشهدی محمد عطاری در سال  جمله، 
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متر زمین، جهت ایجاد  8م با خریداری 3519

سرویس بهداشتی برای مسجد حاج زمان، از مؤمنین 

اداره )درخواست کمک برای اتمام آن را داشته است 

ن مسئله . ایشوشتر( 11کل اوقاف خوزستان، سند آرشیو 

گویای توجه واقفین به امر بهداشت در دوره پهلوی 

و در جهت رفع نیازهای بهداشتی مردم است که به 

 .دهدعبارتی کارکرد اجتماعی وقف را نشان می

 

. تحلیل جدول توزیع نوع موقوفات شوشتر در 4

 دورة پهلوی

مسئلة وقف در شوشتر و مسائل مربوط به آن از 

است. از وقف مدرسه و مسجد سابقة زیادی برخوردار 

میرشکار در دورة صفوی گرفته تا ادوار معاصر که به 

اشکال مختلفی مانند اماکن مذهبی، مسکونی، تجاری، 

 آموزشی و ...تا دورة پهلوی ادامه یافته است.

در جدول زیر، ضمن اشاره به موقوفات شوشتر 

در دورة پهلوی، تالش شده است تا به تحلیل و 

پرداخته شود. این آمارها براساس بررسی تبیین آنها 

اسناد موقوفات موجود در ادارة اوقاف شوشتر و 

اهواز است که تقریباً  در هر دو جا یکسان بودند، اما 

به دلیل جامع بودن اسناد موجود در ادارة اوقاف 

شوشتر، به اسناد این شهر استناد شده است. در این 

، براساس بندی موقوفاتقسمت سعی شده با دسته

نوع موقوفه، تصویر بهتری از نحوة پراکندگی 

موقوفات و کارکرد آنها ارائه شود. محدودة بررسی 

موقوفات در اینجا، شوشتر در کل دورة پهلوی است. 

این دوره به دلیل مدرنسازی شتابزده، تغییر سیاست 

مذهبی حکومت، کاهش نفوذ روحانیون و تغییرات 

و قابل توجه است.  صورت گرفته در موقوفات مهم

مورد وقف انجام  8در این زمان، براساس اسناد، تنها 

مورد آنها در دورة  9شده است که از این میان، 

پهلوی اول و سه مورد در دورة پهلوی دوم انجام 

شده است. از میان اسناد دورة پهلوی اول، تنها سه 

نامه است و از دو مورد دیگر، یکی مورد وقف

بوط به امامزاده سید محمد ماهرو است نامه مرتولیت

م تولیت دو 3511/ 3119که بر این اساس، در سال 

حسین بن مغازه به محمدرضا و پدرش مشهدی غالم

مشهدی متولیان موروثی امامزاده واگذار شده تا 

عواید آنها را صرف بقعه کنند. در این سند تأکید 

 شده است که متولی عواید و واردات بقعه را تنها

صورت آنها را خائن برای آن صرف کند، در غیر این

اداره کل )نامیده و از تولیت معزول خواهند نمود 

نامه . تنظیم تولیت(شوشتر 11اوقاف خوزستان، سند آرشیو 

دهد در این دوره نیز مانند سابق نحو نشان میبدین

ها در شوشتر از رسیدگی و توجه به امور امامزاده

 وردار بوده است.اهمّیت زیادی برخ

یکی دیگر از اسناد، استشهادیه مربوط به بقعة 

الخالء بقعه، براء بن مالک است که بر اساس آن، بیت

های که از قبل وجود داشته، حتی زمانی که زمین

الخالء به ملکیت شخص درآمده، اطراف بقعه و بیت

مالک و فرزندانش به دلیل اعتقادات عمیق مذهبی از 

الخالء خودداری نموده و مردم بیت تغییر کاربری

اداره کل )کردند... شوشتر همچنان از آن استفاده می

های  شوشتر در وقفنامه (الف 8-918-1تان،اوقاف خوزس

مانند مسجد، مدرسه و در دورة پهلوی، ساخت بنا 

غیره وجود ندارد، بلکه منابع مالی مانند دکان، زمین، 

رد نیاز مساجد الخال، جهت مصارف موحمام و بیت

و امامزاده؛ مانند تعمیر و مرمت، روشنایی و فرش 

 شده است. در این میان وقف دکانآنها وقف می

خورد، از جمله به چشم میبیش از موارد دیگر 
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 م3511/ 3119نامة امامزاده محمد بازار در سال  وقف

باب مغازه مانند دکان نجاری، زرگر،  11که شامل 

ادارة کل اوقاف خوزستان، سند عطاری و... است )

(. علت این امر، از یک سو، رونق شوشتر 14آرشیو 

گرفتن بر  تجارت در شوشتر، به واسطه قرار گرفتن

و مرهون  (151: 3113)دوبد، های ارتباطی سر راه

کشتیرانی در کارون بود که سبب حمل کاالهای 

ـ  ـ از بنادر شوشتر تجاری از این شهر و بندر شلیلی

از طرف دیگر ساکنان و شاغالن بازار به بود.  شده

دلیل پیوستگی دیرینه بازار و روحانیت بیشترین 

 ،های مذهبی و اجتماعیحضور را در فعالیت

داشتند وقف مغازه و دکان  ةخصوص در زمینبه

  .(51 :3185)یوسفی، 

یکی دیگر از منابع وقف در دورة پهلوی، وقف 

 5خوزستان، سند آرشیو اداره کل اوقاف )زمین است 

. درواقع زراعت و کشاورزی در شوشتر، به (شوشتر

واسطة سد شادروان و بندهایی که بر روی شطیط، 

آب ایجاد شده بود، فراوان بود. نهر مسرقان و میان

در بیان توصیف زراعت شوشتر  العالمتحفةمؤلف 

باغ و بساتین و زرع صیفی آن قدر به عمل آمد »نوشته: 

وقف زمین در  «.رفت...بالد بعیده از شوشتر میکه تا 

رونق کشاورزی شوشتر  نشان ازنیز  عصر پهلوی

از نظر کشاورزی، غله بیشترین  مانند گذشته است.

: 3154موسوی، )دلفی شد محصولی بود که کشت می

های غله در شوشتر سبب رو وجود زمین، از این(11

در  کهرواج این نوع وقف شده است؛ در حالی

های دورة پهلوی به وقف زمین، دکان، نامهوقف

های قبل، خوریم، در دورهمیالخال برحمام و بیت

خصوص دورة قاجار، عالوه بر اینها، موارد دیگری به

و  9پزی، دستگاه گچ4، حیاط1، خانه1، حمام3باغچون 

 وقف شده است.  1کاروانسرا

های شوشتر در دورة پهلوی، نامهبراساس وقف

اکثر واقفان از طبقة تاجران و بازاریان بودند، مانند 

محمدحسین افضالن که از خاندان تجاری معروف 

در این برهه نیز، مانند ادوار رود. افضالن به شمار می

قبل، در برخی اسناد نوع کاسبی و کاالیی که در بازار 

عنوان پسوند نام واقف آورده رسیدند بهبه فروش می

هدی عطار، همچنین واقفان این طبقه شد مانند مشمی

اند در اسناد با القاب حاجی و مشهدی ذکر شده

در واقع، کثرت حاجیان  .(53-51: 3159)قنبری مرداسی، 

گویای اهمّیت زیاد اعتقادات مذهبی  در میان واقفین،

مردم شوشتر است که در صورت داشتن شرایط مالی 

 رفتند. مناسب به حج می

 در موقوفه تولیت دوره، این هایهناموقف اکثر در

 به تولیت عدب و است واقف خود با العمرممادا ابتدا

 مواردی در. است رسیده فرزندان یا ذکور اوالد

 معتمدین به را مرگ از بعد موقوفه تولیتواقف، 

کرد، گاهی متولیان امامزاده واگذار می یاشوشتر 

بعد تولیت را ضمن واگذار نمودن نسل  نیز، اوقات

نسل به اوالد ذکور ، نظارت بر آن را به عهدة ادارة 
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 جدول کارکرد و مصارف موقوفات شوشتر در دورة پهلوی
 (برگرفته از آمار اسناد موجود در اداره اوقاف شوشتر منبع:)

 

 هاها و دگرگونی. زمینه5

ادارة اوقاف شوشتر در ابتدا تحت عنوان ادارة 

اوقاف شوشتر و دزفول، با مرکزیت دزفول بود، اما 

شمسی،  91بعد ادارة اوقاف شوشتر، در دهة

مستقل شد و مرکز آن در ابتدا در خیابان امام 

شوشتر، بعد در نزدیکی ترمینال شهر قرار شرقی 

داشت، سپس به خیابان شریعتی شرقی منتقل شد 

و در حال حاضر در خیابان شریعتی غربی واقع 

است. در دورة پهلوی، به علت اهمّیت زیادی که 

شد، گری داده میبه مسائل امنیتی، ارتش، و نظامی

ها همه نظامی رؤسای سازمان اوقاف و مدیرکل

و عناوینی مانند سرتیپ، سرهنگ و غیره  بودند

داشتند. صورت ظاهری اسنادی که توسط 

شد، با آنهایی که در دفاتر روحانیون تنظیم می

هایی داشت؛ از شدند، تفاوتاسناد رسمی ثبت می

جمله اینکه در اسناد ثبت شده به دست روحانیون، 

توضیحات زیاد همراه با جزئیات بود، اما اسناد 

موال خالصه و کوتاه بودند. اکثر اسناد دفاتر مع

نویس بوده تنها سندی که در دوره پهلوی دست

دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده، سند وقف 

سیدحسین نبوی برای مسجد سیدحسین بود 

 .(3151)منصوری، مصاحبه، 

تقابل رضاشاه با سیاست ضددینی و  این برهه،در 

سوی  روحانیت سبب شد تا رضاشاه هرچه بیشتر به

های فرهنگی روشنفکران غیرمذهبی و اعمال سیاست

 با تضعیف بنابراین سعی نمود،غیردینی سوق یابد. 

 از موقعیت ،دین و باورهای مذهبی در جامعه

را در برابر و نفوذ آنان کاسته  روحانیون اجتماعی

امینی، ؛ 399: 3153زاده، )فالحبین ببرد از نوسازی  جریان

  .(11-11: 3119منش، بصیرت؛ 155: 3189

 به وسیلة مسائل مربوط به وقف ةادار از آنجا که

جهت کمک به  عواید اوقافروحانیون و استفاده از 
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آنها  قدرت عه سبب کسبالمنفمردم و مسایل عام

دولت پهلوی جهت تضعیف  شده بود، سیاست

های وقفی از زمین خارج نمودن، روحانیونقدرت 

، و تبدیل آنها اصالحات ارضی بهانة آنها، به دست

؛  319: 3111آبراهامیان، )بود های زراعی نسق به

ترتیب، الیحة قانونی بدین .(3151، مصاحبه، منصوری

 5/ 3141ماه دی 35اصالحات ارضی در تاریخ 

تصویب شد. سپس مواد الحاقی،  3511ژانویه 

ماه دی 11تبصره، در تاریخ  1ماده و  9مشتمل بر 

تصویب رسید که با به 3511ژانویه  31/ 3143

تصویب این الیحه دولت مجاز شد که اوقاف خاصه 

برساند، البته منظور فروش را، بدون استثناء، به 

 .(81: 3198)احمد بن سلمان، رقبات مزروعی بوده است 

نامه اصالحات ارضی در اول در مرحلة دوم آئین

م و مواد الحاقی آن 3514جوالی  11/ 3141مردادماه 

م تصویب شد 3511ش/ می 3141در اردیبهشت ماه 

 33189ها، تعداد و در این مرحله، بنا به برخی نوشته

 14119سال به اجاره  55مدت ز رقبات عام به رقبه ا

رقبه از رقبات  3119زارع  واگذار گردید و تعداد 

 زارع به 11318سال به  11مدت  موقوفات خاص به

.  باالخره در (81: 3198)احمد بن سلمان، اجاره داده شد 

قانون اجازه  3513آوریل  31/ 3191فروردین  13

ت و مزارع موقوفه تبدیل به احسن و واگذاری دها

در این سال به دلیل آگاهی  »)عام( تصویب شد. 

بسیاری از کشاورزان از فقه اسالمی، رژیم موفق به 

تا اینکه تعدادی از خوانین و « اجرای آن نگردید.

های موقوفه را خریداری وابستگان درباری، زمین

کم از بین کردند و این مسئله باعث شد موقوفات کم

در شهرستان شوشتر  .(51-53: 3111فر، )سلیمیبرود 

نیز امالک وقفی که در جریان اصالحات ارضی دچار 

 ةموقوف که شامل مورد بودند 1حول شدند، تییر و غت

 ،1الزمانمقام صاحب ةموقوف، 3زمین کشاورزی ماهرو

 ةموقوف ،4نیک زن ةموقوف ،1یمحمد گالب سید ةموقوف

 ةموقوفو  1بانومسجد عبداهلل ةموقوف ،9مقام خضر

 باشند. می 1مقام امیرالمومنین

یکی از اختالفات امام خمینی با از آنجا که 

دولت پهلوی بر سر همین مسئلة خارج شدن 

در های وقفی از وقفیت بود، به طوری که زمین

مام فتوای ا م3518/ 3191اوایل انقالب در سال 

مبنی بر اینکه موقوفات باید  ،بر لزوم وقف دادند

                                                                      
امامزاده ماهرو در خیابان شریعتی کنار پل گرگر شهر شوشتر . 3

ای که در سمت ورودی آن واقع شده است که بر روی لوحه

شوشتری، شود )مریدیق خوانده می3115نصب شده است سال 

3151 :343.) 

الزمان در شمال شرقی شهر شوشتر در منطقه بلیتی . مقام صاحب1

شود )مریدی ه و قبرستان اصلی شهر نیز محسوب میواقع شد

 (.318: 3153شوشتری، 

سید محمد گالبی، در شمال شهر مشرف به بند میزان مربوط به  .1

به  کردیکی از سادات تلغر است که تنها از گیاهان محل تغذیه می

همین دلیل به این نام معروف شد. این بنا از آثار زمان صفویه است، 

دهند )مریدی تعمیر این بنا را به زمان قاجار نسبت میتاریخ 

 (.343: 3153شوشتری، 

ای است واقع در طریق میاناب، تقریباً زن نام بقعهنیک .4

کم دریده دارای قبر و گنبدی دوکیلومتری شهر، نزدیک بقعه علی

 (.118-111: 3119های متعدد... )اقتداری، بزرگ و ایوان و طاق

بناهای قدیمی شوشتر است که تاریخ ساختمان آن  مقام خضر از .9

 (.319-314: 3113شوشتری،  معلوم نیست )امام

آقا حبیب، آقا علی و آقا عزیز و آقا کریم،  ق 3144در سال  .1

فرزندان آقا محمدرضا یوزباشی، اراضی خود را که واقع در گرگر 

قاف اداره کل اوبود، وقف مدرسه و مسجد عبداهلل بانو نمودند )

 (.شوشتر 31خوزستان، سند آرشیو

ق، سید ابوالفتح معروف به آقا بزرگ یک قطعه 3111در سال  .1

)اداره کل زمین نزدیک مقام امیرالمؤمنین را وقف این جایگاه نمودند 

 شوشتر(. 1اوقاف خوزستان، سند آرشیو
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وقف باقی بمانند و به سنت وقف عمل  به حال

. همین فتوا باعث شد (11: 3185)نوری،  شود

ای نسبت به برگشت دولت به مجلس الیحه

 م3584/ 3111وقفی ارائه دهد و در سال ک امال

یب وقانون ابطال فروش رقبات عام و اراضی تص

 حال به باطل شدهکلیه موقوفات اسناد  و شد

نین و مقررات اصالحات مجموعه قوا)گشت وقفیت بر

؛ 111ارضی خالصه و تعیین متصرفین اراضی دولتی: 

 .(15: 3151سازمان اوقاف و امور خیریه، 

 

شوشتر: 34نامة شمارة . بازخوانی وقف6

 
 مبسم اهلل الرحمن الرحی

بازار  محمد بقعه متبرکه سید ةتفضیل دکاکین موقوف

 11 تاریخه بدین وجه است ب در دارالمؤمنین شوشتر

3149شعبان سنه 

دکان حاج حسین  ،دکان زرگر ،دکان نجاری

دکان خواجه  ،دکان حاج علی دناک ،ابریشم کار

دکان  ،دکان مشهدی اسداهلل عطار، اسداهلل سقابزاز

 ،عبافروش دکان حاج عبدالرضا ،عطار عفرجحاج 

دکان خواجه محمدجواد بن ، دکان محمدعلی خیاط

 ،اس بن حاج اسداهلل عطاردکان عب  ،حاج علی عطار

دکان ، عطار دکان خواجه حسین بن خواجه احمد

 ،دکان رجبعلی عطار ،مرحوم حاج محمدحسن عطار

، دکان مصطفی کاغذی ،عطار اکبردکان خواجه علی

نصفه  ،دکان کاظم بزاز ،سازشانه دکان محمدجواد

دکان حسنعلی  ،سازرجب شانه دکان اسفندیار

 ،حدادی بود اًفروش که سابقدکان سبزی، سازقلیان

 قلم11 ،سازدکان حوض خانه شانه

ذاالنام  مبارک حضرت مستطاب مال حضور

االسالم بدرالعلماء شمس الفقهاء ةحجمرجع االحکام 

دام ظله العالی  الحاج شیخ محمدرضا مجتهد مولینا

دوام سالمتی  ی صحت ویوظائف دعاگو از بعد

لی وجود ذیجود اقدس انور بشرف عرض عا

 بازار و رسانم فدویان خدمه بقعه سیدمحمدمی

اختیار  نمائیم که تولیت ومبارک می حضور استدعا از

جناب هب 3تفویض فرمایید عریضه را دکاکین صدر

خیرالحاج  و کهف الحاج حاج اسمعیل ابریشم کار

 ...حاج عبدالحسین نمکی 
 

 
 

 اداره اوقاف کل استان خوزستان منبع:

 

                                                                      
.مده استآ« فرماائید» متن  در .3
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 . نتیجه 7

 با توجه به سیاست ضد دورة پهلوی،در 

که سعی در تضعیف مذهب و  ،مذهبی حکومت

دچار تغییر و  امور وقف روحانیت داشتند،

به این نحو که در زمان  تحوالت اساسی گشت

پهلوی اول،به دلیل ممنوعیت عزاداری امام 

های زیاد، سندی از وقف گیریحسین)ع( و سخت

است، این در بر این مورد در شوشتر یافت نشده 

حالی است که در ادوار قبلی مانند عصر قاجاریه 

که اوج توجه به آداب و رسوم مذهبی است، این 

نوع وقف در میان مردم شوشتر از گسترش زیادی 

برخوردار بوده است، اما وقف برای احتیاجات 

شده است. در مسجد و امامزاده همچنان انجام می

ارضی و باز دوره پهلوی دوم به دلیل اصالحات 

های در راستای کاهش قدرت روحانیان، زمین

وقفی از وقفیت خارج شدند، گرچه بعد از انقالب 

قانون ابطال فروش رقبات عام و  اسالمی در پی

دوباره به حالت وقف برگشتند. در این اراضی 

، بیشتر گرایش به امور مذهبی مانند برهه، واقفان

یر مسجد، حسین )ع(، ساخت و تعمعزاداری امام

ها و ساخت سرویس رسیدگی به امور امامزاده

به دلیل  چرا که، دارندها بهداشتی برای امامزاده

عدم حمایت از چنین مسائلی توسط حکومت، با 

کردند اموال و توجه به مقتضیات زمان، سعی می

منابعشان را در چنین مواردی وقف کنند که نیاز 

ا که ساختار روز جامعه بود، از طرف دیگر از آنج

سازی، شهری تغییر پیدا کرد و در راستای مدرن

هایی چون بیمارستان، مدرسه، پل و غیره مکان

شد شاید به همین دلیل در توسط دولت ساخته می

های این دوره در شوشتر به چنین نامهوقف

کنیم و وقف منابع و امکانات مواردی برخورد نمی

کرد اجتماعی محدود به همین کارکرد مذهبی و کار

باشد. از طرف دیگر از آنجا که توأم با آن می

شود و مدارس دولتی و آموزش رسمی و دولتی می

مدرن در شوشتر مانند شهرهای دیگر نیز تشکیل 

ها براساس اسناد شود، وقف در این زمینهمی

موجود وجود ندارد، این در حالی است که تا قبل 

ن به وقف از دوره پهلوی، منابعی توسط واقفا

شده است که مسجد و مدرسه اختصاص داده می

مدرسة عبداهلل بانو در دوری قاجار نمونة آن است. 

در این دوره ساخت بنا مانند مسجد،  بنابراین

مدرسه و غیره در شوشتر وجود ندارد بلکه منابع 

مالی مانند دکان و زمین را جهت مصارف مورد 

و مرمت،  نیاز مساجد و امامزاده؛ مانند تعمیر

 کردند.می روشنایی و فرش آنها وقف

 

  منابع

. ایران بین دو انقالب(. 3111آبراهامیان، یرواند )

ترجمة کاظم فیروزمند و دیگران. تهران: نشر 

 مرکز.

. ترجمة علی موحد. سفرنامه(. 3111بطوطه )ابن

 تهران: آگاه.

ای بر مقدمه(. 3198احمد بن سلمان. ابوسعید )

 تهران: انتشارات سازمان اوقاف.. فرهنگ وقف
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شوشتر، سند  11شوشتر، سند آرشیو  11آرشیو 
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 8-918-1الف،  8-918-3 شوشتر، 14آرشیو 

 .الف

سنت نبوی وقف (. »3151اسدپور، حمید و دیگران )

و جایگاه آن در حیات اجتماعی شوشتر از عهد 

. آفاق علوم انسانیماهنامه «. صفوی تا قاجاریه

 .11-3شماره هشتم. ص 

تاریخ جغرافیایی (. 3113شوشتری، محمدعلی )امام 

 . تهران: امیر کبیر.خوزستان

تحوالت سیاسی اجتماعی (. 3189امینی، علیرضا )

 تهران: نشر قومس. ایران از قاجاریه تا رضاشاه.

سیاست مذهبی (. »3119منش، حمید )بصیرت

تاریخ معاصر ایران )مجموعه « حکومت رضاشاه

پژوهش و مطالعات  مقاالت(. کتاب دهم. موسسه

فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 

 اسالمی.

تذکره (. 3159شوشتری، سیدعبداهلل ) جزایری

. تصحیح مهدی کدخدای طراحی. اهواز: شوشتر

 نشر ترآوا. 

تاریخ کشتیرانی در (. 3159، اکبر )دلفی موسوی

 . اهواز: انتشارات ترآوا.کارون

. مه لرستان و خوزستانسفرنا(. 3113دوبد، بارون )

 ترجمة محمدحسین آریا. تهران: علمی و فرهنگی.

خشونت و فرهنگ:  (.3113سازمان اسناد ملی ایران )

. به کوشش مدیریت اسناد محرمانه کشف حجاب

پژوهش، انتشارات و آموزش تهران. تهران: 

 سازمان اسناد ملی ایران.

د سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(: سن

 .45113/151شمارة 

. قانون اوقاف(. 3151سازمان اوقاف و امور خیریه )

 چاپ ششم. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه.

نگاهی به وقف و آثار (. 3111فر، مصطفی )سلیمی

. مشهد: آستان قدس اجتماعی آن -اقتصادی

 رضوی.

تحفه العالم و (. 3111شوشتری، میرعبداللطیف خان )

فرنامه و خاطرات میر عبداللطیف )سذیل التحفه 

خان شوشتری(. به اهتمام صمد موحد. تهران: 

 طهوری.

رضاخان و توسعه  .(3153) زاده، سیدحسنفالح

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی :تهران .ایران

نگاهی نو به آثار (. 3151زاده راوری، محمد )قاسمی

. تهران: سازمان اوقاف و امور اجتماعی وقف

 خیریه.

کارکرد سنت وقف (. 3159قنبری مرداسی، جمیله )

. کارشناسی در خوزستان در دورة قاجار و پهلوی

ارشد تاریخ ایران اسالمی. دانشگاه شهید چمران 

 اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

بررسی موقوفات دو شهر (. 3153کریمی، قمر )

 . کارشناسی ارشدشوشتر و دزفول در دوره قاجار

تاریخ ایران اسالمی. دانشگاه الزهرا)س(. دانشکده 

 های خارجه و تاریخ.ادبیات، زبان

های واقفان در بررسی انگیزه(. 3188کشاورز، محمد )

. فصلنامه میراث جاویدان. سال شهر تهران

 .315-311. ص 18هفدهم. شماره 

. ترجمة مالک و زارع(. 3111لمبتون، ا.ک.س )

 علمی و فرهنگی.منوچهر امیری. تهران: 

مجموعه قوانین و مقررات اصالحات ارضی خالصه و 

 تعیین  متصرفین اراضی دولتی.

شوشتر یعنی (. 3153شوشتری، اکرم )مریدی 

 . اهواز: انتشارات ترآوا.تربخو

 . تهران: علمی.سالهتاریخ بیست تا(. مکی، حسین )بی

 :تهرانجواهرالکالم. (. 3151، محمدحسن )نجفی

 .انبی

تحوالت تاریخی و کارآمدی (. »3185نوری، محمد )

. 1. ش میراث جاویدانفصلنامه  .«وقف در ایران
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 .91-13ص 

اسناد منتشر نشده از (. 3111واقعه کشف حجاب )

. به اهتمام واقعة کشف حجاب در عصر رضاخان

مرتضی جعفری و دیگران. سازمان مدارک 

فرهنگی انقالب اسالمی. مؤسسه پژوهش و 

 ات فرهنگی.مطالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه نقش اصناف در هویژ(. 3185) یوسفی، سکینه

 :مشهد .مشهد در انقالب اسالمی .انقالب اسالمی

 دانشگاه فردوسی مشهد.
 

 مصاحبه

(. کارمند 11/5/3151. )91منصوری، غالمحسین.  

 اداره اوقاف شوشتر. شوشتر.

 

 

 

 

 

 


