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پرســتو رحیمی-تاریخ پژوه| جشــن ها و 
عیدهایــی بســیار از دیرباز تاکنــون در فرهنگ و 
تاریخ ایرانی وجود داشــته که نوروز مهمترین آنها 
بوده است. اوژن اوبن، ســفیر فرانسه در ایران عصر 
قاجار، جشن باستانی نوروز را یکی از دستاوردهای 
فرهنگی نیــاکان ایرانیان برشــمرده کــه از آغاز 
پیدایش آن از زمان جمشــید، پادشــاه اسطوره ای 
تا امروز، با شــوری ویژه برگزار کرده اند. آیین هایی 
چون نوروز بزرگترین دلیل همبستگی ملی ایرانیان 
در تاریخ دیرینه سرزمین شــان به شــمار می آمده 
اســت. این آیین باســتانی  بیش از دو  هزار سال در 
تاریخ و ســرزمین ایران پیوســتگی داشته است و 
هیچ رخداد و دگرگونی نتوانسته است آن را از بستر 

جامعه و خاطره جمعی ایرانیان بزداید. 
 شگفت انگیز یا مضحک

 روایت جهانگردان
هانری رنــه دالمانی، عتیقه شــناس و جهانگرد 
فرانســوی در دوره قاجار، در کتاب »ســفرنامه از 
خراســان تا بختیاری« در این باره می نویسد »به 
قدری ایرانیان به نوروز عالقه و دلبســتگی دارند 
که هیچ گونه پیشــامدی اعم از سیاسی یا مذهبی 
نتوانسته است آن را منســوخ نماید و یا حداقل از 
ابهت و شکوه آن بکاهد«. بســیاری از آداب اصلی 
این عید باســتانی در همه دوره هــای تاریخ ایران 
اجرا می شــده اســت؛ هر چند در پاره ای جزییات 
تفاوت هایی داشــته اســت که با بررســی منابع 
تاریخی به ویژه ســفرنامه های جهانگردان به آنها 
می توان دســت یافت. بســیاری از این رسم ها و 
آیین ها برای جهانگردان، شــگفت، حتی به روایت  
هانری رنه دالمانی »مضحک« بوده اســت. لیدی 
مری شــیل، همســر وزیر مختار انگلیس در ایران 
در روزگار ناصرالدین شاه قاجار اما زیرکی ایرانیان 
را در بر پایی چنین جشــنی در بهترین فصل  سال 
می ســتاید »باید اعتراف کرد که ایرانی ها در مورد 
برگزیدن جشن  ســال نو معقول تر و منطقی تر از 
ما بوده اند، چون آنها به جای آن که تحویل  ســال 
خود را مثل ما در وســط زمســتان قــرار دهند، 
آن را طــوری انتخاب کرده اند که شــروع  ســال 
جدیدشان آغاز  سال خورشــیدی باشد«. گاسپار 
دروویل، افســر فرانســوی در روزگار فتحعلی شاه 
در ایران در ســفرنامه اش می نویسد »مراسمی که 
بدین مناسبت برگزار می شــود از زمان زرتشتیان 
باســتان تاکنون حفظ شــده و به گمان من نظیر 
چنین عیدی در تمام مشــرق زمین وجود ندارد«. 
نوروز برای ایرانیــان برپایه روایت های جهانگردان 
همچون قلبی تپنده اهمیتی بســیار داشته است. 
هنریش بروگش، جهانگــرد آلمانی، واژه »نوروز« 
را برای همــه ایرانیان ســحر آمیز و معجزه آســا 
برمی شمرد که با شنیدن آن قلب همه می تپد و به 
امید نوروز آینده که روزگاری بهتر داشــته باشند، 
همــه گرفتاری ها و مشــکل های کنونــی را تاب 
می آورند و همه  سال را در آرزوی رسیدن نوروزند. 

جشنی به پاکی دل مردم
جهانگــردان در دوره هــای گوناگون مراســم 
و جشــن های مردمی نــوروز را بــه زیبایی وصف 
کرده اند. ســنت های خانه تکانی، خرید نوروزی و 
سبزه انداختن برای سفره هفت سین، پیش از نوروز 
رواج داشته اســت. ادوارد پوالک، پزشک اتریشی 
دارالفنون و دربار ناصرالدین شــاه خانه تکانی را از 
شیوه های نیکو و پســندیده ایرانیان برمی شمرد 
»مــردم چند روز پیــش از عید بــه پاکیزه کردن 
خانه هــا و فرش تکانــی می پرداختنــد. معموال 
خانه تکانی ســالی یک بــار و هنگام نــوروز انجام 
می گرفت«. جعفر شــهری، تاریخ نگار و روایت گر 
فرهنگ مــردم در کتــاب »طهران قدیــم« نیز 
خانه تکانی را از ســنت های اصلی نوروز دانســته 
که در خانه هیچ اعیان و گدایی تعطیل نمی شــده 
اســت »خانه تکانی شــامل بود بر فرش تکانی، از 
گلیم و قالی و نمد و حصیر تا شست وشوی پرده ها، 
روفرشی ها، چادرشب ها، روتشــکی ها، ملحفه ها 

را دربرمی گرفت. ســابیدن ظروف برنجی و مسی 
و یا آبکاری آنها و نظافت همه کنج و گوشــه های 
خانــه از واجبات هر خانه بود«. عبداهلل مســتوفی 
نیز در کتاب »شــرح زندگانی مــن« خانه تکانی 
و نظافت را تقلیدی از طبیعت دانســته اســت که 
مردم آن را به زندگی خود می کشانده اند »ظروف 
مسی خانه ُحکما به ســفیدگری فرستاده می شد. 
باید مس ها برای روز عید رویگری شــده و براق و 
درخشــان باشــند. آب حوض و آب انبــار خانه را 
ُحکما عوض می کردنــد. فرش ها را تــکان داده، 
رخت های نو را پوشیده، سر سفره عید می رفتند«. 
خریدهای نوروزی که لباس هــا و نیازمندی های 
میهمانی هــای عیــد را دربرمی گرفــت، یکی از 
سرگرمی های اصلی مردم و ســنت های ریشه دار 
نــوروز بود.  هنریــش بروگش دربــاره خریدهای 
نوروزی مردم روایتی جالب دارد »به هنگام نوروز 
بازارها و خیابان ها شــلوغ می شــود و مردم لباس 
می خرند و می پوشــند. خرید و معامله می کنند. از 
دکان ها بسته های شــیرینی و آجیل می خرند و با 
خود می برند و همه اشــتیاق زیادی به خرید پیدا 
می کنند. تجار چشم امیدشــان به نوروز است که 
بتوانند اجناس خود را به فروش برســانند«. جعفر 
شهری نیز خرید لباس برای کودکان و بزرگساالن 

را از کارهای اصلی پیش از عید برمی شمرد »لباس 
اطفال را از رنگ های زنده ســبز، سرخ، زرد و آبی 
می دوختند و بزرگترهــا نیز گیوه، عبــا و کاله و 
چادرســیاه و چادرنماز تهیه می کردند. چادرسیاه 
برق دار آهاردار بــرای آن بود که نوبــودن آن در 
مهمانی ها مشخص و چشــمگیر باشد و چادرنماز 
نیز بر سفره هفت سین به سر کرده و نخستین نماز  
ســال را با آن به جای می آوردند. برای مردان نیز 
کفش و کاله نو بســیار اهمیت داشت و به خصوص 
عبا که آبرویشــان به آن بســته بود«. بسیاری از 
تنگدستان البته نمی توانستند چنین کنند. پوالک 
به جنبه های اقتصادی و مالی این آیین نیز اشــاره 
کرده اســت »نوروز با وجود همه زیبایی هایش در 
بعضی جنبه های اقتصادی خانواده های ایرانی در 
دوره قاجار نقش منفی داشــت. بعضی از روسای 
خانواده هــا بایــد همــه امکانات خــود را تجهیز 
می کردنــد و حتی وامــدار هم می شــدند تا نیاز 

خانواده خود را تأمین کنند«. 
باورهایی مردمی و عامیانه

سبزکردن ســبزه از دیگر کارهای پیش از عید 
بود که آدابی ویژه داشت. نویسنده کتاب »طهران 
قدیم« در این باره می نویســد »از بیست تا ده روز 
مانده به عید ســبزه ها را ســبز می کردند. رسم بر 

این بود کــه زن خانه به تعــداد جمعیت خانواده، 
مشت مشــت گندم، عدس یا ماش برداشــته در 
ظرفی ســفالین می ریخــت و با هر مشــت نیت 
سالمتی، تندرستی و گشایش روزی برای هر یک 
از افراد می کرد«. باورهایی عامیانه نیز در این میانه 
پدید آمده بود. پاره ای باور داشــتند اگر سبزه دیر 
سبز شده بود، دست سبزکننده سنگین برشمرده 
می شــد که کارهایش در همه  ســال با درنگ به 
انجام می رسید؛ اگر ســبزه هایش زیبا و یکدست 
ســبز شــده بود، ســالی خوب و کامی روا برایش 
می دانستند و باور داشتند کارهایش در  سال پیش 
رو پیش می رفت. اگر زمانی ریشه ها می گندید آن  
سال را با تلف مال یا از دســت رفتن کسی همراه 
می دانستند. یک شب به تحویل  سال را شب علفه 
می گفتند زیرا سبزی ها بهره برده، رخوت زمستان 
را از تن بیــرون می کردنــد. مردم در این شــب 
سبزی پلو، کوکوسبزی و ماهی می پختند. پاره ای 
ثروتمندان برپایه رسمی نیک برنج، روغن، ماهی 
و تخم مرغ به در خانه های مســتمندان می بردند. 
چیدن سفره هفت سین اهمیتی بسیار داشت و اگر 
چیده نمی شد سالی بدشگون در پیش بود. قصه ها 
و افسانه های پای ســفره هفت سین، از آداب نیک 
گذشــتگان بود؛ داســتان هایی چون قصه »عمو 

نوروز و ننه پیرزن« با درونمایه ای عاشــقانه که به 
وصال هم نمی رســیده اند. عمو نوروز همه  سال را 
در جســت وجوی ننه پیرزن گرد عالم می چرخید، 
در حالی  که ننه پیرزن در گوشه ای به بزک ودوزک 
مشغول بود. لحظه تحویل ســال که عمونوروز سر 
می رسید ننه پیرزن را خواب می برد و عمو نوروز نیز 
عشق او را واقعی نمی دانست و می رفت. روایتگران 
این داســتان بــر آن بودند که خفتــگان هرگز به 
مراد دل نمی رســند، از این  رو اگــر زمان تحویل 
 سال کسانی خواب باشــند، سال شان به سستی، 
رخوت و ســردی می  گذشــت. ایرانیان باورهایی 
نیز درباره آغاز  ســال نو و کسب وکارشان داشتند. 
جعفر شــهری روایت می کند که چــراغ مغازه و 
همه چراغ های منــزل را تا روز دوم عید روشــن 
نگه می داشتند تا روزیشــان بر جا ماند؛ همچنین 
هنگام تحویل  سال به دکان هایشان رفته، ساعتی 
دادوستد می کردند. درباره رشته پلوی شب پس از 
تحویل  سال نیز باور داشــتند سررشته کارها را به 
دست می دهد. جعفر شهری در این باره می نویسد 
»اگر مرد و سرپرست خانواده بود و رشته کسب از 
دستش به در رفته بود اولین بشقاب پلو را برای وی 
می کشیدند. اگر دختری بختش بسته شده بود زیر 

دیگ آن را روشن می کرد«. 

درویشان و سر کیسه ای که شل می شد
عیــدی دادن و گرفتن بــر پایه ســنتی دیرینه 
برای جوانــان و کودکان بســیار خوشــایند بود. 
درویشان نیز از یکی دو هفته پیش از نوروز عیدی 
می خواســتند و عیدی گرفتن آنهــا از ثروتمندان 
در دوران قاجار رسمی رایج شــده بود. شماری از 
جهانگردان از این رســم شــگفت زده بوده اند. آن 
درویشان بر پایه روایت اوژن اوبن و ادوارد پوالک، 
از جاهای گوناگون به شهرها سرازیر شده، خود را 
به رئیس شــان به نام درویش باشی می شناساندند 
تا به خانه هــای مردم ثروتمند بروند. مری شــیل 
در این باره می نویســد »من تقریبا در همان موقع 
تحویل  ســال که برای رفتن به باغمــان از خیابان 
جلو ســفارتخانه می گذشــتم، صــدای بلندی را 
شنیدم که می گفت: هو؛ اهلل تعالی؛ خدا وزیرمختار 
را پایدار کند، خدا خانم را عمــر دهد. این صدا از 
درویش ژنده پــوش، ولی باصفــا و مودبی بود که 
داخل چادر کوچک در کنار دیوار باغ نشســته بود 
و در جلویش ظرف بزرگی قرار داشــت که در آن 
گندم ســبز کرده بود. این کار یکی از رسوم عادی 
زندگی تهران است. ]...[ من یکی از همین دراویش 
را پهلوی در سفارت روســیه نیز مشاهده کردم«. 
چارلز جیمز ویلس، پزشــک انگلیسی دامنه این 
پدیده را بــه میان همه مــردم، نه تنها ثروتمندان 
می کشــاند »هیچ فصلی از فصول مانند عید نوروز 
به درویشــان خوش نمی گــذرد و در هیچ ایامی 
مانند ایام عید نمی توانند تحصیــل پول بنمایند. 
در ایام عید هر یک از ایرانیان هر درویشــی را که 
در معبر و یا در محالت شــهر ببیند خود را مجبور 

می داند که مقدار معینی پول به او بدهد«. 
دیدوبازدید؛ گریز از بدشگونی

دیدوبازدیــد نوروزی پس از تحویل  ســال آغاز 
می شــد و به انــدازه ای اهمیت داشــت که برای 
مردها تــا روز دوازدهــم فروردین و بــرای زنان 
تا پنجــاه روز پس از عید زمــان می برد. بر خالف 
بســیاری از جهانگردان که ایــن دیدارها را کاری 
نیک می دانســتند، مری شــیل، آنها را تکراری و 
خسته کننده برشــمرده اســت. نوروز بازی هایی 
نیز داشــت. جعفــر شــهری از جفتک چارکش، 
الک دولک، بازی چلتوپ، بقچه گردانک و کشــتی 
باالبوم نــام می برد کــه همگی گروهــی برگزار 
می شــد. باورهای عامیانه در آیین هــای نوروزی 
همواره مطرح بود. پاره ای از مــردم از کارهایی تا 
ســیزده فروردین پرهیز می کردند. آوردن تلخی 
و ســیاهی به خانه و قرض کــردن و قرض دادن و 
رفتن بــه خانه طبیــب و دوافروش از آن دســته 
بود. ســیزدهم فروردین، واپســین روز تعطیالت 
بود. مــردم آن روز را بیرون از خانــه می گذراندند 
تا نحسی به خانه هایشــان نیاید. جعفر شهری در 
این باره می نویســد »اعتقاد بر این بود که اگر عدد 
سیزده هم مانند ســایر اعداد از سعادت برخوردار 
بود، خداوند ماه ها را ســیزده قرار مــی داد ]...[ و 
چون چنین نکرده پس این عدد نحس و بد است«. 
جهانگــردان از باور مــردم به بدشــگونی این روز 
شگفت زده می شــدند. هنریش بروگش می نویسد 
»همه مردم از شهرها و روســتاها خارج شده و به 
صحرا می روند تا ایــن روز را در هوای آزاد و در زیر 
سقف آســمان بگذرانند. در این روز نباید ناراحت 
بود بلکه باید خــوش گذراند تا این که دیوهایی که 
در خانه هســتند بهانه ای برای آسیب رساندن به 
صاحبخانه و اعضای خانواده اش نداشــته باشند«. 
اوژن اوبن امــا رفتن مردم به دامــان طبیعت را از 
آن  رو می داند که می خواســته اند تازگی طبیعت 
را جشن بگیرند. جعفر شــهری درباره سنت های 
این روز می نویسد »دمی یا دمپخت باقال در مرتبه 
اول کل غذاهای این روز قرار داشــت. دمی بلغور و 
آش  رشــته که غالبا بار و بنشن آن را در خانه پخته 
سبزی و رشــته آن را در صحرا جا می انداختند و 
این نیز یکی از بهتریــن و مطبوع تری غذاهای روز 

سیزده محسوب می شد«. 

خاطره نگاران و جهانگردان، آیین های نوروز ایرانی و باورهای مردمی را چگونه روایت کرده اند

جشنی تاریخی در دل مردم

مژگان جعفری/ روزنامه نــگار| موقوفات در 
تاریخ ایران به اندازه ای گسترده بوده اند که مدیریت 
آنها در دوره های گوناگون به ساختاری بزرگ نیازمند 
بوده است. شــناخت نهاد وقف می تواند به شناخت 
دقیق تر کارکردهای آن منجر شود. دوره صفوی در 
زمینه وقف، روزگاری مهم در ایران به شمار می آید. 
پادشاهان این دودمان می کوشیدند ساختاری کالن 
برای اداره موقوفات در نظر گیرند. نظارت بر موقوفات 
در روزگار صفوی مورد توجه حکمرانان این دودمان 

بوده است. 
ژان شــاردن، جهانگرد فرانســوی که در روزگار 
صفوی به ایران آمد و سفرنامه ای ارزشمند نگاشت، 
آگاهی هایی ارزشمند درباره ساختار مدیریت وقف 
در آن دوره به دســت می دهد. شاردن بیش از آن که 
ســاختار اداره وقف را در دوره صفوی توصیف کند، 
به ریشه واژه »موقوفه« می پردازد »موقوفه از کلمه 
وقف اشتقاق یافته که به معني غیر محلّي، دور افتاده، 
پابرجا، و به عبارت دیگر چیزي است که نمي توان در 
آن تغییر و تبدیل به عمل آورد، و دخل و تصّرف در آن 
کرد؛ و در اصطالح دیني چیزي است که نذر مسجد و 

اماکن مقدس و اعمال مذهبي مي شود«.
این سیاح پرآوازه در بخش مربوط به توصیف وضع 
»هیأت روحانیــان« در دوره صفوی، به مقامی با نام 
آیت اهلل اشــاره می کند که »صدر« نامیده می شود. 
او ســپس به جایگاه، وظایف و مسئولیت های صدر 
می پردازد »صدر در قضاوت کلّیه موضوعاتي که با امور 
معنوي رابطه داشته باشد اختیار نام دارد، همچنین بر 
همه امور موقوفات و چگونگي عمل ناظران آن نظارت 
مي کند و متصّدي و مسؤول آنهاست«. صدر اما گویا به 

گونه مستقیم در حوزه اداره موقوفات وارد نمی شده 
است »وي راسا و مستقیما امالک موقوفه را در تصرف 
ندارد، و دیوان محاســبات در امور آن اعم از تقسیم 
و اداره کردنشــان دخالت مي کنــد«. کمپفر، دیگر 
جهانگرد اروپایی، از مقامی به نام وزیر موقوفات سخن 
می راند که در صورت درگذشــت صدر، سمت وی را 
عهده دار می شد. شاردن نیز از مستوفی موقوفات یاد 
می کند که نایب و دســتیار صدرها بوده و در صورت 

غیبت، وظایف آنان را برعهده می گرفت. 
شاردن در این میانه، به رخدادی در یک دوره ویژه از 
روزگار صفوی اشاره می کند که موجب شد اختیارات 
مقام صدر در زمینــه موقوفات کاهش یابد »پیش از 
آن که شاه کلیه امور موقوفات را به اختیار خود بگیرد 
صدر و در غیابش معاونش آن را اداره مي کرد. گفتني 
است از زماني که پادشــاه امور موقوفات را در اختیار 
خویش گرفت در آن آشــفتگي ها و بي نظمي ها در 
وجود آمد، زیرا وي به پاداش هدیه هایي که به او داده 
مي شود تولیت قسمتي از موقوفات را بر تقدیم کننده 
هدیه واگذار مي کرد«. این وضع در دوره شــاه عباس 
دوم گویا دگرگون شــد. منابع تاریخی از تدبیرهای 
او برای جلوگیری از بخشش های بیجا از موقوفات و 
آشفتگی های پی آمده از آن سخن می رانند. شاردن با 
اشاره به این مسأله البته به یک دگرگونی بزرگ دیگر 
در زمینه جایگاه صدر و تولیتش بر موقوفات اشــاره 
می کند »شاه عباس ثاني به تدبیر جلوی این بذل و 
بخششهاي بي جا و آشفتگیهاي حاصل از آن را گرفت، 
و چون اصوال با نفوذ و قدرت صــدر در امر موقوفات 
مخالف بود تصمیم کرد این مقام را به طور کلي از میان 
بردارد. بدین منظور هجده ماه پیش از مرگش صدر 

را به سمت صدراعظم دربار خود انتخاب کرد و عمال 
مقام وي حذف شد«. 

دگرگونی مقام صدر
دگرگونی های متولیان حکومتی وقــف در دوره 
صفوی به همین جا پایان نیافــت. با دگرگونی های 
کالن در حوزه ســلطنت به ویژه رفتن یک شــاه و 
جایگزینی پادشاهی دیگر، ساختار حکومتی گاه با 
دگرگونی های بزرگ روبه رو می شد. حوزه موقوفات 
نیز از این دگرگونی ها برکنار نبودند به ویژه آن که در 
دوره صفوی، هم موقوفات گســترده بود، هم دولت 
توجه ویژه به آنها داشــت. این مســأله را می توان از 
کوشش های پررنگ درباریان و خاندان سلطنت در 
ایجاد بناها و تأسیســات وقفی در این دوره یاد کرد. 
شاردن در ســفرنامه خود دگرگونی های یادشده در 
حوزه اداره موقوفات را پس از شاه عباس دوم این گونه 
توصیف می کند »پسر و جانشینش چون به سلطنت 
رسید نقشه و هدف پدرش را پیروي و دنبال نکرد و 
امور مربوط به صدر را به دو قسمت جداگانه تقسیم 
نمود و هر قسمت را به یکي از دو صدر سپرد«. از این 
دوره می توان دریافت جایگاه صدر به دو بخش تقسیم 
شده است و هر یک مسئولیت هایی برعهده داشتند 
»صدر خاصه مسئول اداره امور خالصه دولتي، و صدر 
عامه مأمور تنظیم کارهاي موقوفاتي شد که اشخاص 
مختلف وقف کرده بودند«. جهانگرد فرانسوی از این 
دگرگونی به عنوان کاهش دهنده قدرت و نفوذ مقام 
صدر در حوزه موقوفات یاد می کند »این تقسیم مقام 
مایه کاهش قدرت و نفوذ صدر شد؛ و گفتني است که 
مرتبت و مقام صدر خاصه از آن صدر عامه بسي باالتر 
اســت. و قبل از آن که این مقام به دو شعبه تقسیم 

گردد متصدي آنرا صدر موقوفات مي نامیدند«.
مهمترین وظیفه صــدر، اداره بخــش موقوفات 
و نظارت بــر امر قضاســت. در بخــش موقوفات، 
مسئولیت اصلی از آن صدر بود و با توجه به اهمیت 
وقف و این که موقوفات منبع مهــم درآمد برای اداره 
مسجدها و مدرسه ها و دیگر بقعه های متبرک بوده 

اســت، به خودی خود مســئولیت هایی دیگر را نیز 
برای صدر به همراه داشت. آن گونه که تاورنیه روایت 
کرده اســت منصب صدارت در دوره شاه عباس دوم 
و نیز جانشینش سلیمان، به دو بخش خاصه و عامه 
تقسیم می شده است. به نوشته وی، منصب صدارت 
روحانی در شخصی واحد محدود و متمرکز نمی شد؛ 
گاه ممکن بود دو نفر صدر باشــند، چون موقوفات 
در ایران بر دو بخش بود؛ یکی موقوفات ســلطنتی، 
دیگری موقوفات متفرقه. تاورنیه تصریح می کند که 
به همین دلیل مقام صدر گاه به دو نفر واگذار می شد؛ 
فردی که رئیس موقوفات سلطنتی بود صدر خاصه 
نام داشت و کسی که رئیس موقوفات دیگر بود، لقب 

صدرالموقوفات می گرفت.
تشکیالت صدر خاصه و صدر عامه

در واپسین دهه های دولت صفوی، مقام صدارت 
تا انــدازه ناظر اوقــاف کاهش یافت. البتــه با توجه 
به گســتردگی پدیده وقف در ایــن دوران و این که 
درآمد به دست آمده از وقف برای اداره افرادی که در 
مدرسه دانش آموخته یا به گونه ای مسائل شرعی را 
حل وفصل می کردند، همچنان حــوزه قدرت صدر 
گسترده بود. به همین دلیل در نگاه ناظران غیرایرانی 
که بیشتر به ترکیب اداری و ساختاری دولت صفوی 
توجه داشتند، صدر همچنان باالترین مقام روحانی 
به شمار می رفت.  جزییات تشکیالت صدر خاصه و 
صدر عامه را از دریچه منابع تاریخی می توان دریافت. 
شاردن دراین باره می نویسد »این دو صدر هریک دفتر 
و محکمه اي جداگانه دارد. گرچه مقامشان برابر است، 
اما صدر خاصه چون مســئول و متصدي موقوفات 
سلطنتي است سازمان مفصل تر و دستگاه مجلل تر 
و وسیع تر دارد، و در جمع جاه مندان و بزرگان کشور 
صاحب دومین مقام است، و در هر مجلس رسمي در 
طرف چپ پادشاه مي نشیند، و صدر عامه زیر دست 
وي قرار مي گیرد، و جاي صدر اعظم در طرف راست 
پادشــاه اســت. این هر دو در همه مجالس رسمي 

حضور مي یابند«. 

موقوفات در روزگار صفوی چگونه اداره می شدند
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