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ها است که با عقاید دینی ترین رسوم ایرانیقدیمی از وقف،

آنان عجین شده است و از طرف دیگر تحت تأثیر فرازها و 

این مطالعه  .فرودهای تاریخی و توسعه ایران قرار گرفته است

ثبت شدة  اسناد مندرجات تحلیل و بررسی با دارد نظر در

های در فاصله زمانی سالها آنعملکرد  و گناباد موقوفات

موقوفات انجام یافته در گناباد شامل  که دریابد 5341تا  5821

  هایی بوده است؟چه مواردی و در چه زمینه

 آن مبین گناباد، اوقاف ةادار در موجود اسناد مندرجات

 هایطی سال آن توابع و گناباد وقفیات بیشترین که است

و وقف در پنجاه سال اخیر  گرفته انجام ،ق5821-1325

 کاهش یافته است.

 برای زمین و آب شامل ،منطقه این موقوفات بیشتر 

 همچنین، .است محرم ایام و سیدالشهدا ةتعزی و سوگواری

 المنفعه عام ةابنی دیگر و مساجد ساخت رضا، امام برای وقف

 ت.اس بوده توجه مورد نیز

 مبنای بر و تحلیلی ـ  یتوصیف روش به پژوهش این 

 نیز و گناباد اوقاف ةادار در موجود موقوفات اسناد محتویات

   ت.اس گرفته صورت کتب برخی مندرجات
 

 .اسناد گناباد، موقوفات، واقف، وقف،: هاکلیدواژه

 

Waqf is one of the old institutions of Iranian 

society which has been linked with the 
religious beliefs of Iranians and, on the other 

hand, has influenced the ups and downs of the 

events and developments of Iran. 
The present study intends to investigate 

and analyze the contents of the records of the 
Gonabad endowments and its functions during 

the period from 1285 to 1435 AH, which 
cases and in what areas have been made in 

Gonabad? 

The contents of the documents in the 

Gonabad Endowment Administration indicate 
that most of Gonabad's  endowments and its 

functions were carried out between 1285 and 
1325 AH, and the waqf's institution has 

declined in the last fifty years. 
Most of the endowments of this area 

include the endowment of water and land for 
the mourning of Sayyed al-Shohada and 

Muharram. Also, Waqf has been considered 

for Imam Reza, the construction of mosques 
and other public buildings. 

This research is descriptive-analytical and 
based on the contents of the documents of the 

endowments in the Gonabad Endowment 
Office, as well as the contents of some books. 

 

Keyword: waqf, waqef (sombody who makes 

an endowment), endowments, Gonabad, 

documents. 
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 . مقدمه1

میل به جاودانگی و نیکوکاری در سرشت بشر، به 

صورت خدادادی، نهفته است و آدمی همواره برای 

کوشد. و نیکوکار شناخته شدن میجاودانه زیستن 

یکی از مواردی که تاحدودی پاسخگوی این دو 

درونی انسان است، یادگاری ماندگار و  خواستة

-است که در گذشته 5«وقف»ای جاوید به نام صدقه

های کهن ریشه دارد. به های بسیار دور و در تمدن

طوری که در تفکرات زرتشت، خیرخواهی و کمک 

عنوان گهنبار هر ساله صورت  به دیگران تحت

های خود را به گرفته است و مردم کمکمی

: 5434)شهابی، داشتند تهیدستان و ناتوانان عرضه می

. این آیین نیک در سرزمین ایران با ظهور (5821

بینی اسالم رونقی تازه یافته و با اثرپذیری از جهان

احکام شرعی، به  اسالمی و برخورداری از پشتوانة

های مختلف دار، در زمینهصورتی استوار و جهت

مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به جریان 

های متعدد قرآن خود ادامه داده است. خداوند در آیه

کریم، مؤمنان را به پرداخت صدقه و انفاق مال 

، که از این راه بتوانند 8کندتشویق و ترغیب می

از  سعادت آخرت خویش را فراهم کنند. یکی

ترین صدقات، وقف است که در مقایسه با مطلوب

                                                                      
. وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن )عمید، ذیـل  5

واژه( و در اصطالح فقهی، نگهداشتن و حـب  کـردن عـین ملـک و     

تقدنـد،  مصرف کردن منافع آن در راه خـدا اسـت. برخـی از فقهـا مع    

/ 5: 5422است )عبدالکبیسی،  وقف حب  عین بر ملک خدای تعالی

14.) 

لَن »فرماید: سوره آل عمران می 28. به عنوان نمونه خداوند در آیه 8

تنالوا البَرِّ حتی تُنفِقُوا مِمّا تُحبّونَ و ما تُنفقـوا مِـن شَـیفا فـان  اه ب ـهِ      

از آنچه دوسـت داریـد    هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا»، «علیم

انفاق کنید و از هرچه انفاق کنید، به طور قطع خداونـد متعـال بـه آن    

 «.دانا است

دیگر صدقات از ویژگی جاریه بودن و استمرار 

کننده برخوردار است.  داشتن پاداش برای وقف

-های مختلفی برای وقف داشتهواقفان همواره انگیزه

ها، اند. اسالم، ضمن احترام گذاشتن به تمامی انگیزه

دهد و منشأ آنها را ها را ارتقا کوشد سطح انگیزهمی

الهی کند؛ بنابراین با تعلیم و تربیت اولیای الهی، باور 

و اخالق مؤمنان را ارتقا بخشیده و وقف و انفاق را 

از دلسوزی و توزیع صرف عواطف به خداخواهی و 

ای الهی طلبانه تبدیل کرده و صبغهخیرخواهی حق

ها در به آن بخشیده است. با نگاهی به نخستین وقف

گزاران نهاد شود که بنیاناریخ اسالم، روشن میت

وقف اسالمی، این کار را با نیت عبادت و قرب الهی 

اند و پیامبر اکرم)ص(، امیرمؤمنان)ع( و انجام داده

فرزندانش و اصحاب و تابعان پیامبر اکرم)ص(، با 

این نیت، سنت نیکوی وقف را انجام داده و سرمشق 

 ی بعدی گردیدند.هاجامعة اسالمی برای دوره

در قرون بعد از ظهور اسالم، ایرانیان مسلمان به 

عنوان بخش مهمی از جامعة اسالمی، با تشکیل 

مستقل طاهریان، صفاریان و های نیمهحکومت

)لمبتون، سامانیان، اوقاف را مورد توجه قرار دادند 

. دورة آل بویه، از نظر اوقاف، دورانی (25: 5431

آید. امالک زیادی در یدرخشان به حساب م

شهرهای بزرگ ایران در دست سازمان اوقاف قرار 

)شهابی، تر شد تر و پایدارگرفت و تشکیالت آن منظم

. از دورة سلجوقی تا یورش مغول (5822، 5822: 5434

المنفعة زیادی ساخته شد و های عامبه ایران هم بنا

در دوران وزرایی همچون خواجه نظام الملک 

وسی تشکیالت اوقاف رونق خوبی داشت ط

. در دورة صفویه جریان (34/ 8: 5411)پطروشفسکی، 

وقف بین مردم عمومیت کمتری داشت و بیشتر بین 

طبقات مرفه مثل بازرگانان، علما و درباریان برقرار 
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بود. نادرشاه افشار، پ  از رسیدن به قدرت، تمام 

رتش های وقفی را ضبط کرد و به مصرف ادرآمد

توزی روحانیون نسبت رسانید و همین امر باعث کینه

به او و تضعیف جایگاه وقف در این دوره شد 

. در دورة زندیه کریم خان تالش (28: 5424)سوزنچی، 

کرد دوباره به احیا و تأیید اوقاف بپردازد و در این 

ق، ایجاد کرد 5544زمینه وزارت اوقاف را در سال 

. نهاد اوقاف در دورة قاجار، (8: 5442الحکمایی،  )شیخ

شاه، مورد توجه قرار خصوص از دورة ناصرالدینبه

گرفت و وقف بین تمام اقشار جامعه رواج یافت. 

شاه پ  از پیروزی مشروطیت، با امضای مظفرالدین

)اعتماد ق(، ادارة اوقاف کار خود را آغاز کرد 5812)

 و نهاد وقف هم به (5258-5282/ 4: 5424السلطنه،

لحاظ جایگاه و مفهوم تغییر کرد. گسترش نهاد 

روحانیت و افزایش نفوذ ایشان باعث رشد وقف و 

سبب توسعة جامعه و نظام اجتماعی شد 

، به موجب 5434. در سال (28: 5414منش، )بصیرت

تبصره، ادارة کل اوقاف  4ماده و  2قانونی مشتمل بر 

ی از به سازمان اوقاف تبدیل شد و در هر شهر ادارات

این مجموعه مسئول رسیدگی به امور اوقاف بودند 

 .(41: 5442)ریاحی سامانی، 

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل وقف در 

با توجه به گناباد در دورة معاصر پرداخته است. 

اسناد باقی مانده از انواع وقفیات در گناباد می توان 

پی برد مردم این منطقه نسبت به این سنت نیکو بی 

ت نبوده و دارای انگیزه قوی برای انجام کارهای تفاو

یافته ها نشان می دهد مردم در گناباد با خیر بودند. 

وقف دارایی ها و امالک خویش که بیشتر هم شامل 

آب، زمین کشاورزی، درختان و خانه بود؛ به 

پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و گسترش نهاد مذهبی 

طقه رواج پرداخته اند و فرهنگ وقف بین مردم من

 داشت. 

در اسناد وقف شدة گناباد، مواردی از جمله 

هویت واقفین، تاریخ وقف، مورد وقف، مورد 

مصرف، زمان مصرف و مکان مصرف بررسی خواهد 

شد. به این منظور، اسناد متعددی از سازمان اوقاف 

گناباد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

شود عبارتند سواالتی که در این پژوهش مطرح می

وقف طی دورة معاصر در گناباد چه جایگاهی  -5از: 

به لحاظ کمی و کیفی میزان وقف  -8داشته است؟ 

سرانجام علت کاهش  -4چه نوساناتی داشته است؟ 

های اخیر چه و کم توجهی به سنت وقف در دهه

توان گفت، با توجه به بوده است؟ بر این اساس می

و آثار معنوی وقف،  برخورداری از احکام شرعی

بیشترین کارکردها و موارد مصرف موقوفات در 

گناباد به سه دستة کلی مذهبی)امور مربوط به 

برگزاری سوگواری، اعیاد و غیره(، اجتماعی)امور 

مربوط به تعمیر، نگهداری و ساخت مراکز درمانی، 

بهداشتی و آموزشی(، و خیریه ) کمک به فقرا، 

 شود. ان و یتیمان(، تقسیم میمستمندان، در راه ماندگ

های در جغرافیای تاریخی، گناباد از جمله شهر

کهن ایران است که قدمت آن به چند هزار سال قبل 

رسد. بنا بر آنچه جیهانی در باره گناباد در کتابش می

نواحی آن همچون قاین و جنابذ و تون و »آورده 

خور و خوسف، طب  کریت و طب  مسینان 

. و جنابذ بزرگتر از خور است و بنای باشد..می

ها و روستاها، آب ایشان از ایشان از گل و آن را دیه

)جیهانی، « کاریز، و آن را حصار و قهندز خراب است.

. آب و هوای آن منطقه گرم و خشک (548: 5422

بوده و شاید یکی از دالیل اشتهار گناباد به گنبدآباد، 

وجه به اقلیم و شرایط های گنبدی، با تساختن خانه

. گناباد (283: 5428)سعیدیان، آب و هوایی آن، بود 
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یکی از مناطق جنوب خراسان است که در سال 

، تبدیل به شهر شد؛ با این تفاوت که 5452

های زیادی از نواحی مرکزی شهر را بافت قسمت

دهد. این شهرستان از شمال شرقی قدیمی تشکیل می

مال غربی به کاشمر، از به تربت حیدریه، از ش

جنوب شرقی به قاینات و از جنوب غربی به 

 . (4: 5444)زمانی، فردوس محدود است 

زمان مورد بررسی در پژوهش، در محدودة قرن 

زمان با دورة حکومت مظفرالدین شاه ق، و هم54

قاجار است. ایل شیبانی عرب که از ایالت خمسة 

یلی، با ساکن در استان فارس بودند، بنا به دال

قاجاریه از در مخالفت درآمدند. آنها به شرق کشور 

مهاجرت کرده، گناباد و طب  را در اختیار گرفتند و 

به عنوان حاکمان محلی بر آن منطقه چیره شدند. در 

اواخر حکومت قاجار، نیابت حکومت گناباد بر عهدة 

نشاندة بیگ، دست شخصی به نام حاج حسینقلی

او پسرانش نیابت حکومت  حاکم طب  بود. پ  از

ق، یکی از 5488گناباد را بر عهده داشتند. در سال 

خان ساالر اشجع، سران طوایف تیموری به نام عباس

خان پسیان نیز بود، که از طرفداران محمدتقی

: 5422)پاپلی یزدی، حکومت گناباد را در دست داشت 

22) . 

شود که ضرورت تحقیق حاضر از آنجا ناشی می  

رغم اهمّیت اجتماعی و اقتصادی وقف و نقش  علی

آن در شکوفایی اقتصادی و فقرزدایی، در حال 

رنگ شده و امروزه حاضر این سنت نیکوی الهی کم

توان یافت که بخواهد بخشی از کمتر کسی را می

اموال خود را برای برطرف کردن نیاز افراد مستحق، 

یا صرفاً جلب رضایت خداوند، اختصاص دهد. 

های انجام شده که چنین با وجود برخی تحقیقهم

عمدتاً به تاریخ وقف در یک مقطع در کل کشور 

اند، هنوز تاریخ وقف و فراز و فرود آن در پرداخته

شهرهای کوچکی چون گناباد، آنگونه که باید و 

 شاید بررسی نشده است.

 

 پژوهش ةپیشین. 2

تاریخی دورة  اسناد در وقفسنت  مورد در

 مستندی و جامع پژوهش تاکنون گناباد معاصر

 چند گذشته هایسال در اما است، نگرفته صورت

 ایران در وقف به کلی صورت به که شده چاپ مقاله

تأثیر نهاد وقف »پژوهشی تحت عنوان  است. پرداخته

های عصر قاجار بیرجند )مطالعه در پایداری حسینیه

، نوشتة مرضیه «بی عروس(موردی حسینیة بی

فاریابی و دیگران، به تأثیر نهاد وقف در پایایی و 

داشتن این سنت ماندگاری بناهای اسالمی و زنده نگه

هشی تحت پور در پژوپردازد. حمید ژیانپسندیده می

های مالی آستان قدس به بررسی اسناد کمک»عنوان 

زائران ایرانی در دورة قاجار، با استفاده از روش 

، «ق(5488تا پایان  5823تحلیل محتوا )بازه زمانی 

های مالی که آستان براساس اسناد موجود، کمک

قدس رضوی، به صورت جنسی و نقدی، در اختیار 

نماید. داده، را بررسی مییزائران امام رضا قرار م

 سنجش» توان به آن اشاره کرد؛ة دیگری که میمقال

 ،«پهلوی و قاجاریه هایدوره طی وقف تطبیقی

 است. در این مقاله نویسنده حسینیشاه پروانهتألیف 

محور آن در دورة تشیع اهداف و وقف گسترش به

قاجار و پهلوی توجه خاصی داشته است. مقالة 

وضعیت امور خیریة رشت در دوران نگاهی به »

زاده است که براساس بررسی ، اثر الهام ملک«قاجاریه

هایی از موارد وقف شده در شهر اسناد، به نمونه

 پردازد. رشت در دورة قاجار می

 آب وقف به مربوط سند چند بررسی» نینهمچ
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 به وقف» و« ممرد فرهنگ و شناسیجامعه دیدگاه از

 ةمقال در نویسنده .است عناصری جابرة نوشت ،«تعزیه

 فرهنگ در آب وقفة شناسانجامعه بررسی به اول

 کند، روشن که است آن پی در و پرداخته ایران مردم

. بپردازند آب وقف به مردم که شده باعث عللی چه

 با که پرداخته موقوفاتی بررسی به دوم ةمقال در او

 صفر و محرم ماه در تعزیه مراسم برگزاری هدف

 د. انشده وقف

تحقیق پیش رو به بررسی مجموعه اسناد مربوط 

برگ سند  284به وقف در دورة معاصر که حدود 

پردازد و موجود در ادارة اوقاف گناباد است، می

جایگاه وقف، موارد وقف شده، موارد مصرفی و 

 کند.شرایط و ضوابط آن را بررسی می

 

 وقف شده. نگاه آماری و محتوایی به اسناد 3

های گناباد، از نامهپژوهش حاضر به بررسی وقف

ق، و 5341تا  5821های ادارة اوقاف گناباد بین سال

برگ سند بر روی مواردی همچون  284با بررسی 

هویت واقفین، تاریخ وقف، مورد وقف، مورد 

مصرف، زمان مصرف و مکان مصرف پرداخته است. 

ر موارد وقفی دهد بیشتمطالعة این اسناد نشان می

شامل آب، اراضی، زمین، قریه و منزل مسکونی بوده 

است و بیشترین موارد مصرف موقوفات به تعزیة 

سیدالشهدا و برپایی مراسم سوگواری محرم 

اختصاص دارد. اهمّیت وقفیات در این زمینه 

تواند با رونق گرفتن این سنت از دورة ناصرالدین می

مردم رابطة دو سویه  های مذهبیشاه قاجار و باور

ترین اموال داشته باشد و باعث شده مردم با ارزش

خود را که خصوصاً آب بوده )با توجه به خشک و 

کویری بودن منطقة گناباد و کمبود منابع آبی( وقف 

کنند.  پ  از آن، در میان موارد مصرف، اطعام و 

ای دارد و افطار مؤمنین در عید غدیر جایگاه ویژه

بسیاری به این امر اختصاص یافته است. امالک 

موارد متفرقه نیز شامل امور معیشتی والدة وقف، 

قرائت قرآن و اجارة نماز و روزه برای مدتی معین و 

های برای شخصی خاص، مخارج و مصارف حمام

عمومی، روشنایی مسجد، امور معیشتی مؤذن و امام 

جماعت و دستمزد معلم کالس، جهت تدری  

 باشد. یر، میاطفال فق

ها در گناباد، میزان امالک و نامهبر مبنای وقف

های مردم گناباد، از جمله خانه، زمین، آب، دارایی

درآمد زمین و باغات برای مدت معین و ...  از سال 

برگ  512درصد و به تعداد  38ق، 5441تا  5821

سند، بیشترین میزان وقف را به خود اختصاص 

 84ق، 5421تا  5441د، از سال دهد. در مرحلة بعمی

برگ سند از کل اسناد بررسی  584درصد و به تعداد 

ها است. در مرحله سوم که شده مربوط به این سال

درصد کل  85ق، طول کشید 5821تا  5841از سال 

برگ سند به این بازه زمانی متعلق  28اسناد با تعداد 

 5421است. در آخرین ترتیب بررسی اسناد، از سال 

درصد کل اسناد این دوره زمانی و  58ق، 5341تا 

برگ سند مورد بررسی قرار گرفته است.  32تعداد 

شود که بر اساس بندی نتیجه چنان میطبق این دسته

ق، 5441تا  5821های تعداد اسناد وقف شده در سال

 بیشترین میزان وقف در گناباد صورت گرفته است.
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آید این است که تا این میآنچه در اینجا به دست 

زمان مردم با دست و دلبازی بیشتری بخشی از اموال 

کردند و نمودار اموال وقف سیری خود را وقف می

صعودی داشته است. این سیر صعودی رفته رفته به 

 -5421سال اخیر ) 18نزولی تبدیل شده و در 

ق(، میزان موارد وقفی در گناباد رو به کاهش 5341

 .گذارده است

 

 

 . نحوة نگارش متن اسناد وقف شده4

های گناباد، مانند نامهسبک نگارش متن وقف

بسیاری از اسناد وقفی ایران، از ارزش ادبی باالیی 

نامه، با عبارت برخوردار است. سرآغاز هر سند وقف

ب سم  اَه  اَلر حمَن  اَلر حیم  یا هوَالمالِکُ ب االِستِحقاق، »

مزین گردیده « ی اَلضَمائِر، هُوَ الواقِفهُوَالواقِفُ عَلَ

. متن سند با /ب، ادارة اوقاف گناباد(8)سند کالسه است 

شود، نظیر اَلحَمدُ حمد و سپاس پروردگار شروع می

وَ  ةَاَلوَّصّیَه سَبَبأ لِنیل  اَلسَعادَه وَ اَلصَّلولِلّهِ اَلذّی جَعَلَ 

)سند کالسه اَلسَّالمُ عَلی مُحَمَّد وَ آلِهِ اَلمَعصومینَ 

، و بعد از ستایش و درود بر /ب، ادارة اوقاف گناباد(42

پیامبر گرامی اسالم و ائمة معصومین به هدف و 

نامه پرداخته شده است. واقفین غرض از تحریر وقف

اند. های باطنی خویش را از وقف بازگو نمودهنیّت

قسمت، پ  از توصیف واقف و ذکر نام او،  در این

های میزان و نوع رقبه یا رقباتی که شامل آب و زمین

کشاورزی، زمین یا منزل مسکونی، دکان، باغ و... 

شود. مقصود از ذکر نام واقف این است که ذکر می

مشخص شود موقوفه را چه کسی ایجاد و وقف 

نام بهعالوه اسم هر موقوفه معموالً کرده است. به

کربالیی محمّدعلی، ولد »واقف آن است؛ برای نمونه 

)سند « مهدی تقی وقف مؤبّد و حب  مخلّد نمود

بعد از مشخص شدن نام  ./ن، ادارة اوقاف گناباد(3کالسه 

واقف و مال وقفی، نوع مصرف یا مصارف، موقوفة 

شود. مورد نظر با ذکر شرایط خاصی ثبت و ضبط می

عباف أعنی جناب سیّدالشّهداف  آل بر تعزیة خام »مثالً 

]علیه السّالم[ که بعد از عشر حق التولیه، عشری خرج و 

سند کالسه ) «نموده باشندصرف قربانی در عید أضحی می

. سپ  نام متولی و، حتی در (/ن، اداره اوقاف گناباد2

گردد و میزان ها، نام ناظر معرفی مینامهبرخی وقف

شود. در سند هم ذکر می حق التولیه و حق النظاره

سالاز
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شود و منظور این وقف مدت وقف مشخص می

است که وقف برای همیشه است یا پ  از مدتی از 

. در (18: 5448فر، )سلیمیگردد حالت وقف خارج می

بیشتر اسناد اوقاف گناباد متولیان بیشتر به این شیوه 

  اند:معرفی شده

متولی شرعی عقارات مزبورات به عالی حضرت 

األشراف، میرزا عبداه برادر  ةرامی مرتبت، عمدگ

صلبی خود مفوّض نمود و بعد از معظّمٌ له اوالد 

پناه، خلد ذکور عالی حضرت مرحمت و غفران

آشیان، میرزا احمد متولی خواهد بود، بطناً بعد بطن 

و نسالً بعد نسل و اگر ایشان هم خدای نخواسته 

ن متولی خواهند نباشند اوالد اناث هر یک از متولیا

بود، نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن و تعیین متولی 

بعد از فوت واقفة معظّمه خواهد بود ولی مادام 

الحیات واقف، خود واقف منافع امالک را به 

/ن، 2)سند کالسه  مصارف مزبوره خواهد رسانید

 . ادارة اوقاف گناباد(

بنابراین در متن سند برای موقوفه تا چند نسل 

کاری را شود. علت این محکممتولی مشخص می

توان در نگرانی واقف از سرنوشت وقف دانست. می

واقفان سعی کردند با انتخاب متولیان شایسته و 

دائمی کردن توالی مورد وقفی در خاندان وی، از 

در استمرار کارکرد وقف خود اطمینان حاصل کنند. 

مری یا انتهای اسناد، تاریخ وقف که براساس سال ق

سال شمسی است و اسامی و تعداد افرادی که شاهد 

)سند کالسه شود اند، بیان مینامه بودهتنظیم وقف

 ./ب، ادارة اوقاف گناباد(24

 

 . استفاده از مهرها بر روی اسناد5

نکتة دیگر در مورد اسناد وقفی گناباد، مهرهای 

باشد. با دقت و بررسی به کار رفته در این اسناد می

اسناد درخواهید یافت که در انتهای آنها و یا در در 

های مختلفی استفاده شده است. در حاشیه، از مهر

واقع در حاشیة اسناد فضاهایی برای مهر منظور شده 

که شاهدان، ضمن درج نام خود و تاریخ وقف، مهر 

اند. نمودهخود را در محل مشخص شده درج می

ها مهر نامهعالوه بر مهر شاهدان، در برخی وقف

شود. این مهرها در زیر نام واقف واقف نیز دیده می

در متن و هم در زیر آخرین خط، زیر تاریخ دیده 

شود. مهرهای به کار رفته در اسناد گناباد بیشتر به می

اند و در بعضی اسناد مهرهایی به شکل بیضی یا مربع

)سند ای یا گالبی هم استفاده شده است شکل قطره

 . /ب، ادارة اوقاف گناباد(28کالسه 

نمونة دیگر از مهرهایی که در اسناد به مراتب 

استفاده شده، اثر نگین انگشتری است. عالوه بر مهر، 

شود. امضاهای امضا نیز در اسناد به وفور یافت می

موجود در اسناد از اشکال هندسی خاصی پیروی 

خانوادگی نکرده است. افراد در وقت امضاف نام و نام

اند و همین خود را به طور ساده و معمولی نوشته

نوشتار ساده، امضاف آنها را تشکیل داده است و 

برخی دیگر با تغییرات جزیی در شیوة نگارش نام 

ای خطوط، امضا خود را ترسیم خود و با افزودن پاره

اند. آنچه که بیشتر در اسناد وقفی شهر گناباد نموده

به واقفین و یا شاهدان شود اثر انگشت سبادیده می

سوادی افراد باشد و این خود بیانگر کمموقوفه می

 . /ن، اداره اوقاف گناباد(48)سند کالسه است 

 

 ها در گنابادنامه. انواع وقف6

ویژه در گناباد، وقفیات به معموالً در ایران، و به

بندی شده دو صورت وقف خاص و وقف عام طبقه

وقفی است  نامة رسمی(،)وقفاست. وقف خاص 

معین یا خاصی باشد و  که مخصوص گروه یا دستة
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مصرف مال وقفی به گروهی مشخص اختصاص 

دارد. مورد وقف ملک موقوف علیه شده و آنان 

)کرمی، کشی و امتناع از آن را دارند استحقاق بهره

. در این نوع وقف، واقف دوراندیش جنبة (22: 5424

د خود یا اوالد طبقة خاص راحتی و آسایش اوال

مانند اوالد فقیر یا اوالدی که مشغول به تحصیل 

گیرد و تمام علوم دینی و فقهی هستند را در نظر می

کند. این یا مقداری از اموال خود را وقف آنان می

نامه که به صورت رسمی مشخص و ثبت نوع وقف

برگ سند از  12درصد و به تعداد  53شده، حدود 

های مورد بررسی در بازه زمانی مشخص را نامهوقف

به خود اختصاص داده است؛ اما بیشتر وقفیات گناباد 

شود که را وقف عام )وقف نامة عادی( شامل می

- عبارت است از: وقفی که منافع آن عایدات موقفه

ها، خیرات و ها، آب انبارباشد، مانند وقف بر پل

ی است که مبرات. به عبارت دیگر، وقف عام وقف

مصارف موقوفه مخصوص دسته و طبقة معینی نباشد 

 43از مجموع کل اسناد وقف شده،  .(22: 5424)کرمی، 

برگ سند به وقف عام  824درصد و به تعداد 

اختصاص دارد که بیشترین نوع وقفیات از آن دست 

است. تعدادی از اسناد که تحت عنوان رونوشت 

ها به نامهکل وقفدرصد  55باشند، ها مینامهوقف

هایی باشد. در پایان سندبرگ را شامل می 34تعداد 

درصد مجموع اسناد وقف  5نامه که با نام وصیت

توان شود، میبرگ شامل می 4شده را با تعداد 

 بندی کرد. دسته

االیام کمبود آب و بارندگی در گناباد از قدیم

ای هتاکنون باعث شده است که مردم به حفر چاه

نها بنا به مصلحت و آمیان این . در عمیق اقدام کنند

کردند و نوبت حق ب را تقسیم میآاندیشی چاره

را صدقه و از اعمال . ب حمام و..آسهم و حق 

غافل از آن اندیش دانستند که مردم نیکخیری می

پایداری جماعت در  رمزسنتی  ةدر جامع .اندنبوده

ب و آبادی به زمین زیر کشت و آ درکار  ةمحدود

عناصری، ) سنتی کاشت و برداشت وابسته است ةشیو

و میزان  ینشرایط واقف پ  با توجه به .(58: 5444

 ةو درآمد هر سال چاه و قناتسهم آب  آنها، دارایی

؛ اندنمودهمیرا برای مصارف گوناگون وقف  آن

 وقف در گنابادمیزان بیشترین بنابراین باید گفت 

درصد کل اسناد وقف شده  34است که   آبقف و

نیز  بموارد مصارف آ را به خود اختصاص داده و

گونه است. در چند سند این نامه قید شدهدر وقف

ی از قنات جاریه 5مجرای سه فنجان»آمده است: 

)سند  «]وقف نمودم[ ی متصرّفی خودمزیرزمینی از طاقه

حاج عبّاس علی »، یا /ب، ادارة اوقاف گناباد(18کالسه 

بیگ، ساکن مزرعة شیراز آباد: مجاری سی و سه فنجان 

و چشمة مزرعة روچین از جملة  آب از قنات جاریه

سیزده سهم معمول بین شرکاف که من بیست فنجان از 

و سیزده فنجان از مدار یازدهم ]اختصاص  8مدار پنجم

  ./ن، ادارة اوقاف گناباد(4)سند کالسه « دادم[

بیشترین وقف  ،گناباددر بعد از وقف سهم آب 

بوده درصد  38به اندازه های زراعی مختص به زمین

که واقف جهت حمایت از رفاه عموم مردم و یا 

 اترا با نی مستمندان و نیازمندان در جامعه آن

با توجه به ارزشی که  .است مختلف وقف کرده

 هایزمین مزروعی در گناباد داشته، مساحت زمین

شده و به ، شروع «من»وقفی در این شهرستان از 

                                                                      
. هر فنجان معادل یک ساعت آب است که برای آبیاری زمین 5

 شده است.زراعی استفاده می

 گرفته است.روز یک بار آبیاری صورت می 1. هر 8
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رسیده است. برای نمونه در اسناد هم  5چند خروار

در  مساحت چهار من زمین» گونه آمده است:وقفی این

/ن، ادارة 3)سند شماره « کشتوان سفلی ]وقف نمودم[

 ةتمامی کلّ قطعات اراضی معیّن» واوقاف گناباد( 

جنابد، متصّل  ةمشروحه، واقعه در کشتوان علی آباد قصب

به اراضی دیمه زار شهیر طاطق که مبسوط  ... مشهور

است به بسط پانزده خروار تخمیناً، محدود به حدود 

اربعه: حدّی به دلویی غرباً و به اراضی نعمت آباد شرقاً و 

به نهر دیمه زار خلف دلویی شماالً و به اراضی کشتوان 

آباد کهنه شده جنوباً، با لواحق آن و توابع آن کالً  علی

سیّما ممرّ و مدخل آن که شوارع نوقاب و بیدق و شهر 

/ب، ادارة 52)سند کالسه  «کنم[]وقف می در آن واقع است

در کنار آب و زمین که دو مورد با  .اوقاف گناباد(

اهمّیت برای وقف در گناباد بودند، وقف منزل و 

ز برای کارهای عام المنفعه رواج زمین تجاری نی

 2داشت. تعداد کل اسناد وقف شده در این زمینه 

درصد است؛ برای نمونه شخصی به نام حاج علی 

ش، دو باب منزل خود را 5442مندی در سالنقوی

کند، متن سند وقف امور بهداشتی مردم گناباد می

 گونه است:بدین

از  4884های ثبتی تمامت عرصه و اعیان پالک

فرعی از یک اصلی بخش یک گناباد را که  5212

های مالکیّت ثبت شده به شمارة دارای دفترچه

دفتر امالک  188و  52در صفحة  84313و  82488

ـ  باشد و به نام مرکز بهداشتیگناباد می 541و  538

درمانی الزّهراف منطقه مند نامیده شده به انضمام 

صندلی، وسایل  کلّیّة لوازم اداری از قبیل میز و

های بیماران، داروخانه، تخت معاینه و تخت

یخچال، دستگاه دندان پزشکی، دستگاه نوار قلب، 

                                                                      
من برابر ده هزار متر  و صد. هر خروار معادل صد من بوده است. 4

 مربع است.

دستگاه نوار مغز و سایر وسایل کار در مرکز فوق 

برداری گردیده باشرایط و مشخّص و صورت

 ضوابط ذیل:

معاینه و معالجه و داروی بیماران مستمند ساکن 

و افراد دیگری که از سایر  حوزة گناباد و مسافرین

نقاط به مرکز فوق مراجعه و بضاعت کافی برای 

باشند از درمان خود نداشته و کُالً موقوفٌ علیهم می

/ن، 45)سند کالسه،محلّ عایدات موقوفه تأمین گردد 

 . اداره اوقاف گناباد(

وقف دو باب منزل و تجهیزات پزشکی جهت 

ز انقالب، تأسی  مرکز بهداشتی، در دورة بعد ا

نشانگر این نکته است که مردم عالوه بر وقف برای 

های دیگری نیز داشتند؛ از جمله امور مذهبی، دغدغه

تأسی  مراکز بهداشتی و درمانی برای رفاه حال 

مردم، که این مسئله دامنة موارد مصرف وقف را 

همین طور اشجار و باغات و  کرد.تر میگسترده

هر کدام با تعداد اندک و مغازه جزف اموری بود که 

درصد از وقفیات را به خود اختصاص  5به میزان 

درصد کل  8داد. به طور کل سایر موارد وقفی هم می

 شد.اسناد وقف شده را شامل می

 

وقف نامه 

عادی

43%

وقف نامه 

رسمی

53%

رونوشت 

وقف نامه

55%

وصیت نامه

5%

نوع سند وقف نامه
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 . موارد مصرف وقفیات در اسناد 7

، مصرف موقوفات و مورد در بررسی زمان

در  بیشترین موقوفات مربوط به زمان محرم و صفر

بیشتر  ،باشد. واقفانسطح روستاهای گناباد می

وقفیات خود را برای امام حسین و برگزاری مراسم 

اند. در واقع میان گوار اختصاص دادهرعزاداری آن بز

 انگیزشی، به دالیل اعتقادی، ،دو نهاد وقف و عاشورا

و اجتماعی پیوندی ماندگار و جدا نشدنی  تاریخی

قفی مربوط به برپایی مراسم در اسناد و .استبرقرار 

محرم و خصوصاً عاشورا این پیوستگی همیشه بوده 

است. شهرستان گناباد هم بیشترین میزان مورد 

مصرف وقف خود را به تعزیة سیدالشهدا اختصاص 

داده، با بررسی اسناد موقوفات در منطقة گناباد، از 

مجموع کل اسناد بررسی شده در بازه زمانی معین و 

درصد آن و  18، نصف موقوفات یعنی کار شده

برگ سند مربوط به محرم است.  813چیزی حدود 

موارد متعددی وجود دارد که واقفان با نیت برگزاری 

باشکوه مراسم عزاداری و نیز رفاه حال عزاداران و 

اند. برای مثال اطعام آنها اموال خود را وقف نموده

، ادارة /ن، و...54/ن، 4/ن، 1/ن، 3اسناد کالسه، »

ها سندی هستند ، فقط چند سند از ده5«اوقاف گناباد

به  اند.که وقف مراسم عزاداری امام حسین)ع( شده

 ،طور کلی یکی از فواید و مصارف اصلی وقف

آن در جهت تحکیم مبانی اعتقادی مسلمانان  ةاستفاد

که این امر از طریق  استو ترویج دین مبین اسالم 

در  )ع( زاداری امام حسینفرهنگ عاشورا و ع ةتوسع

)میر ه است دیذیر گردپتمام شهرهای ایران امکان

                                                                      
میاه از » گونه آمده است /ن، این1. برای نمونه در متن سند کالسه 5

قنوات جاریه دوالب قصبه، از مدار بیست و چهارم سهم، از مدار 

سهم نوزدهم، مجاری بیست فنجان به قرار معمول بین الشرکاف و 

وم حاج میرزا االرباب ـ میاه از قنات جاریه قوژد، از سهم مرح

محمود، مجاری یک طاقه و هفت فنجان به انضمام اراضی که متعلّق 

به همین طاقه است ـ اراضی واقعه در کشتوان قنات مزبوره یک 

ـ یک قطعه مشهوره  قطعه مشهور به محوّطه افضل، مساحت سی من

ـ یک قطعه مشهور به  به محوّطه خیابان کنار راه، مساحت چهل من

، مساحت پنجاه من. مقرّر آنکه فواید و عواید امالک هامحوّطه خان

و میاه مزبوره را هر ساله در دهه اوّل محرّم که دهه عاشورا است 

متولّی مزبور در ذیل، خرج و صرف عزاداران سیّد الشّهداف ـ أرواح 

 «.نموده باشدالعالمین له الفداف ـ می

47%

42%

6%

1%

1%

1%2%

مورد وقف

آب زمین منزل

اشجار باغ مغازه

موارد سایر

291
262

35
97511 47%42%6%1%1%1%2%

مورد وقف
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 . (588: 5424افخمی، 

در کنار وقف برای عزای امام حسین، تکریم و 

برگزاری مراسم عزاداری دیگر ائمة بزرگوار نیز در 

میان مردم گناباد رواج داشته و وقفیاتی برای مراسم 

مورد از این باب  84آنها صورت گرفته است. تعداد 

درصد اسناد وقف  1سند مورد بررسی قرار گرفته که 

قف آب و زمین برای شود. مثالً وشده را شامل می

روز آخر ماه  1مراسم تعزیة امام موسی کاظم در 

)سند رجب هر سال که زمان شهادت ایشان است 

و یا وقف آب برای  (/ب، ادارة اوقاف گناباد18کالسه 

)سند تعزیة حضرت زهرا)ع( در ایام فاطمیه 

، از جملة این موارد /ن، ادارة اوقاف گناباد(48کالسه

 است.   

ن کمک به فقرا و نیازمندان و در راه بعد از آ

درصد  58ماندگان که این قسمت از موقوفات هم 

)سند دهد کل وقفیات را به خود اختصاص می

-. کمک به آموزش دانش/ن، ادارة اوقاف گناباد(3کالسه

های معلم مدرسه و هزینة آموزان و تأمین نیازی

)اسناد درصد کل اسناد تعمیر است  5فضای آموزشی 

  ./ن، اداره اوقاف گناباد(85/ب، 8/ن، 44سه کال

ترین اماکنی مورد توجه شک مساجد از مهمبی

اند. جایگاه واالی مساجد در میان واقفان بوده

خدا و همچنین برگزاری  مسلمانان به عنوان خانة

داری ائمة اطهار و نماز، مراسم دعا، مراسم تعزیه

اجتماعی و  ترین مسائلاعیاد و اقدام در مورد مهم

مشکالت جامعه در مساجد، باعث توجه مردم به این 

مکان مقدس شده و به همین جهت است که حفظ و 

نگهداری، تعمیرات و تأمین نیازهای مساجد همواره 

مورد توجه مردم گناباد بوده است. بنابراین ترمیم و 

درصد از مجموع اسناد را در این  55مرمت مساجد 

 قسمت دارا است. 

را برای ساخت  ییهاخیرین زمینین همچن

را  و خود یا دیگران ساختمان آن مساجد وقف کرده

اند. از نکات قابل توجهی که با به پایان رسانده

شود، امالک و میروشن  هانامهه به وقفعمراج

بسیاری است که واقفان یا دیگر افراد  هایدارایی

 ،هااند. از قبیل خانهکرده مساجد ، وقفنیکوکار

/ن، 85/ب، 8/ن، 44)اسناد کالسه  هاغازهها و ممزارع، باغ

 .اداره اوقاف گناباد(
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 . متولیان موقوفات8

طبق بررسی اسناد وقف شده در گناباد، در هر 

سند فردی به عنوان متولی، ادارة امور وقف را به 

عهده دارد که آن فرد توسط واقف تعیین می شد. 

وظایف و نحوة اقدام او در  حدود اختیارات متولی و

مدیریت امور وقف و همچنین حقوق متولی را ارادة 

کرد. متولیان مؤظف بودند شخص واقف تعیین می

که همواره نسبت به موقوفات چنان عمل کنند که 

عمران و آبادی و ازدیاد درآمد آن مقدم به هر چیزی 

ای باشد. معموالً متولی برای انجام کارها حق الزحمه

ـ که معموال  شدنامه برای او معین میکه در وقف را

ها، یک عشر از درآمد موقوفه نامهدر اغلب وقف

کرد. پ  از مرگ واقف، ـ را دریافت می بود

درصد و تعداد  42بیشترین تولیت را فرزندان او، با 

اند. بعد از آن، در برگ سند، در اختیار داشته 514

اختیار اعقاب و فرزندان ها تولیت در نامهاکثر وقف

 554درصد کل اسناد و به تعداد  48واقف بود که 

ها نامهباشد. در برخی از وقفبرگ سند را شامل می

نیز تولیت اوقاف به فرد دیگری غیر اوالد و خاندان 

واقف سپرده شده است که تعداد اسناد وقف شده با 

برگ سند  31درصد و حدود  31تولیت افراد دیگر 

تولیت اسناد وقف شده توسط برادر واقف هم است. 

برگ سند از کل اسناد مورد  55درصد و تعداد  4

گیرد. در اسناد، متولی مخصوص مطالعه را در بر می

نامه نیز فردی است که نام آن شخص در سند وقف

ذکر شده است و یا صفات مشخصی برای متولی 

رشد، ذکر شده که با فرد معینی منطبق گردد؛ از قبیل ا

اعلم، اتقی و اورع اوالد یا اعلم  علمای محل و یا 

/ن، 3)سند کالسه پیش نماز مسجد جامع و نظایر آنها 

، که در اسناد بررسی شده در گناباد اداره اوقاف گناباد(

نیز متولی و یا مشخصات وی در سند قید شده 

 است. 

نکتة جالب توجه در مورد متولیان موقوفات 

واقف به صراحت در سند قید  گناباد این است که

کرده است که هرگاه متولی به مال موقوفه خیانت 

و تولیت آن با دو  کرد، بالفاصله باید از تولیت برکنار

باشد. به عنوان مثال در سند ذیل  نفر معتمد با ایمان

 تمام این موارد قید شده است: 

شصت من اراضی و سی و سه فنجان آب که منافع 

ه یک متولی در دهة محرّم، در قریة آن را بعد از د

روچین خرج تعزیة سیّدالشّهداف نموده و تولیت و 

تصدّی با اکبر ذکور اوالد خواهد بود و چنانچه 

خیانتی از اوالد سر زند از تولیت عزل خواهند بود 

و تولیت آن پ  از ثبوت خیانت با دو نفر معتمد 

 )سند کالسهظاهرالصّالح قریة روچین خواهد بود 

 . /ن، اداره اوقاف گناباد(4

در واقع واقف با این تدبیر سعی داشته متولی را 

آگاه کند که تولیت او تا زمانی برقرار است که مورد 

وقفی در جهت درست خود هدایت و مصرف شود 

و هرگاه که خیانتی از او سر بزند، باید اوالً 

جوابگوی خیانت خود باشد و در ثانی تولیت از او 

درستکاری واگذار واهد شد و به فرد خ گرفته

 شود.می
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 . نتیجه 9

جا ماندة وقف در از تجزیه و تحلیل اسناد به

تاریخی،  آید که در این محدودةمیگناباد، چنان بر

وقف آثار گرانبهایی به جای گذاشته و شکوفایی و 

نظیر داشته است. آنچه در میان این اسناد پویایی بی

کند، اهداف واقفین و رواج و رونق خودنمایی می

وقف در میان آنها بوده است. به لحاظ کیفی، وقف 

در دورة معاصر از شکوفایی خاصی برخوردار بود، 

زیرا بیشتر موقوفات گناباد کارکردهای فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و مذهبی داشته و در بطن 

جامعة  جامعه رسوخ کرده است، بنابراین توانسته

های فرهنگی و گناباد را از بسیاری از چالش

ای را تهدید اقتصادی که هر شهر و جامعه

داشته و این منطقه را به  نماید، در امان نگاهمی

سوی پیشرفت و توسعه سوق دهد.  طبق آمار به 

توان گفت، در سنت وقف مردان دست آمده می

که اند. یکی از مسائلی نسبت به زنان پیشتاز بوده

های در زمینة مشارکت کمتر زنان در فعالیت

اقتصادی و امور وقف تأثیر داشته، صاحب سرمایه 

نبودن آنان است. اما با این حال نام  تعدادی از 

زنان واقف در اسناد بررسی شده به چشم 

حضرت  خورد که سهم بسزایی در برپایی تعزیةمی

اند. بررسی موضوع وقف در فاطمه)س( داشته

برگ سند در فاصله  284حدود  اد و مطالعةگناب

دهد بیشترین ق، نشان می5341 -5821های سال

دهد، درصد آن را تشکیل می 38میزان وقفیات که 

ق، اتفاق افتاده 5441تا  5821های در فاصله سال

است و از آن به بعد سیر نزولی در وقف مشاهده 

 شود.می

مال و بیشترین وقفیاتی که مردم نسبت به 

قدم بوده و در آن زمینه ثروت خویش پیش

مشارکت زیادی داشتند، عزاداری ایام محرم و 

برگزاری مراسم مذهبی بود. وقفیات برای ایجاد 

مؤسسات خیریه و درمانگاه و خدمات آموزشی در 

مرحلة بعدی قرار داشت. این میزان وقفیات با 

وقف مواردی همچون آب، زمین و باغ و دیگر 

گرفت که مردم با انگیزة افراد صورت میاموال 
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زدند و معموالّ بسیار باال دست به این اقدام می

یک سنت همگانی بود. به طوری که میزان وقفیات 

های ابتدایی دورة کار شده رنگ و بوی در سال

بیشتری داشته و مردم در این زمینه فعالیت 

اند، اما با گذشت زمان این شرایط بیشتری داشته

تر شد. عدم استقبال رنگغییر کرد و نهاد وقف کمت

های اخیر، یعنی در مردم از وقف اموال در سال

تواند عوامل ق، می5341تا  5421فاصله زمانی 

باشد که در موارد زیر قابل بررسی  مختلفی داشته

 است:

رسد . فقر و تنگای اقتصادی مردم: به نظر می5

ترین عامل تی مهمفقر اقتصادی و تنگناهای معیش

رنگ شدن سنت وقف در جامعه است. مردم کم

ویژه  مردم گناباد، در چند دهة اخیر با ایران، به

مشکالت اقتصادی زیادی از جمله، خشکسالی و 

های کشاورزی برای آبی، نامساعد بودن زمینکم

کشت و کار، بیکاری، تورم و کاهش مداوم ارزش 

به همین علت بیشتر اند، پول ملی روبه رو بوده

آنها بیش از آنکه به فکر وقف اموال خود باشند، 

در پی آن بودند که با مدیریت اموال خود بتوانند 

در روزهای سخت زندگی امورات روزمره را 

خود در مقابله با مشکالت  گذرانده و از خانوادة

 اقتصادی و معیشتی محافظت کنند.    

سرنوشت .  ذهن نگران و دغدغه نسبت به 8

های اخیر ذهنیت نادرستی که اموال وقفی: در دهه

، بر این اصل استوار است که بعضی شکل گرفته

رسد اموال وقفی در جهتی که باید به مصرف نمی

شود. این وسیلة متولیان آن حیف و میل میو به

ذهنیت با اینکه در بسیاری از موارد نادرست 

م شده و افکنی در دل مرداست، ولی باعث شبهه

 رنگ کرده است.      رغبت به وقف را کم

رنگ شدن باورهای دینی در جامعه: . کم4

های علمی در دنیا باعث ارتباطات بیشتر پیشرفت

جوامع با همدیگر شد. در این ارتباطات، جوامعی 

تر بودند، توانستند که از نظر ابزار ارتباطی قوی

در فرهنگ خود را بر جوامع ضعیف غالب کنند. 

ویژه در ایران نیز، فرهنگ و الگوهای غربی به 

های اخیر باورهای دینی را در قشر جوان سال

رنگ کرده و آنها را از هنجارهای دینی جامعه کم

 دور کرده است.

. نکتة در خور توجه که نباید از آن غافل شد، 3

این است که ممکن است بسیاری از مردمانی که 

ر قید حیات هستند، هنوز خود یا فرزندانشان د

اسناد موقوفات خویش را در اختیار ادارة اوقاف 

قرار نداده و آثاری از این دست در اختیار 

باشد و هر گونه نقص و عدم داشتن مدرک نمی

 باشد.  باعث کاهش وقفیات می

آنچه می توان از شرایط وقف در گناباد در  

بازه زمانی بررسی شده ذکر کرد این است که 

نهاد وقف بین مردم منطقه گناباد و اهمیت 

محدوده اطراف آن تا حدود زیادی رواج داشته 

است. اسناد نشان می دهد، با اهمیت یافتن امور 

آموزشی، بهداشتی، مذهبی و رفاهی برای مردم 

منطقه و اولویت یافتن حل مشکالت در پیش 

روی، افراد با آگاهی از سنت وقف و تاثیرات آن 

فرهنگ گناباد دست به این امر بر روی زندگی و 

می زدند و با در اختیار گذاشتن اموال و 

های خود که با توجه به اقلیم منطقه که دارایی

بیشتر کشاورزی بود، محصوالت و زمین و آب را 

 وقف می کردند.
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