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Abstract
This study investigates the functions of endowments from the constitutional era to until the end
of the first Pahlavi in Tehran. The dynamics of the waqf (endowment) during Islamic era led to
the prosperity of culture and economy, and even the cultural spheres of society. After the
Constitutional Revolution and the political and social changes of the Iranian society, Waqf has
also evolved and has gained a new place in cultural and social relations. This research seeks to
identify, in addition to identifying the functions of the women's endowments from the
Constitutional period to the end of the first Pahlavi period, the features of the women's
endowments of Tehran in this era, as well as (on the basis of existing documents) the areas
included. In the process of this study, it was concluded that women were the main influential
activists during social changes in the constitutional era and the first Pahlavi period and their
endowments in the studied periods include significant differences, depending on the changes in
attitudes, motivations of benefactors and social demands. In addition, it seems at least 20% of
the endowment documents in the constitutional and Pahlavi era in Tehran were owned by
women and at the same time, due to changes in the first Pahlavi era, female benefactors
according to the social needs, gradually focused their attention on the social dimensions.
Keywords: Waqf, Female Benefactor of Tehran, Constitution, The First Pahlavi, Functions of
Endowments
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چكیده
پژوهش حاضر کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول و بهطور نمونه زنان واقف شهر تهرران را
بررسی می کند .پویایی وقف در دوران اسالمی ،به رونق فرهنگ و اقتصاد و حتی حوزههای فرهنگی جامعه انجامید .پس
از انقالب مشروطه و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران ،وقف نیر متحرول شرد و در مناسراات فرهنگری و
اجتماعی ،جایگاه جدیدی به دست آورد.
این پژوهش در پی آن است تا عالوه بر شناسایی کارکردهای موقوفات زنان از دورﮤ مشروطه تا پایان دوران پهلروی اول،
دریابد که موقوفات زنان تهران در این ادوار چه ویژگی هایی داشت و همچنین براساس اسناد موجود ،چه حوزه هرایی را
دربرمیگرفت.
نتیجۀ حاصل از این پژوهش بیان کنندﮤ آن است که زنان واقرف در دورﮤ مشرروطه و دوران پهلروی اول ،از اصرلیتررین
کنشگران مؤثر بر تحوالت اجتماعی بودند که موقوفاتشان در این دو بازه زمانی مختلف ،تفاوتهرای معنراداری داشرت.
بررسی اسناد موجود نشان می دهد که در این زمان ،زنان مطابق با تغییرات جامعه پیش میرفتند .تحول در نرو نگرر،،
انگی ههای واقفان و مطالاات اجتماعی حاکم از علت های اصلی این تفاوت ها بود و در عرصۀ وقف ،پایهگراار تحروالتی
برای دورههای بعد شدند .بهنظر میرسد که حداقل 02درصد اسناد وقفی تهران در دورﮤ مشروطه و پهلوی اول متعلق به
زنان است؛ درعینحال با تغییرات دورﮤ پهلوی اول ،واقفان زن بنابه نیازهای اجتماعی ،موقوفرات خرود را برهتردری در
ابعاد اجتماعی متمرک کردند .رو ،پژوهش توصیفی همراه با تج یهوتحلیل دادهها و با تکیهبر اسناد بهدستآمده است.
واژههای کلیدی :وقف ،زنان واقف تهران ،مشروطه ،پهلوی اول ،کارکرد موقوفات
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مقدمه
در غرررب ،زنرران تررا سررال 1922م ،1072/از نظررر

است .از مسجد ،پل ،حمرام ،تکیره ،آبانارار و اشرجار
موقوفرره تررا درمانگرراه ،بیمارسررتان ،کتابخانرره و مدرسرره

قانونی حقی نداشتند و اگر زن مالی را فراهم مریکررد،

همگی پدیدههای جغرافیاییاند که در ارتااط با بینش و

متعلق به شوهر ،بود (ویل دورانت)152 :1325 ،؛ امرا

فرهنگ اسالمی و ملی ،هرر کردام کرارکردی مثارت در

زنان ایران در ادوار تراریخی مختلرف ،در عرصرههرای

جامعه دارند..

متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگری و سیاسری حضرور

در طول تاریخ ،ساخت مدارس و تﺄمین هر ینۀ ادارﮤ

مؤثر داشرتهانرد .وقرف در جایگراه نهرادی اجتمراعی و

آنها از مساﺋل بسیار مهم در کانون توجره واقفران بروده

مدنی ،یکی از عرصههایی بود که زنان از دیربراز در آن

است .در آغاز اسالم و تا سالها پسازآن ،مکران تعلریم

نقش بسیار مهم و کلیدی داشرتند و اکنرون نیر دارنرد.

و تعلم در ن د مسلمانان مساجد و منازل بود و مدرسره

باتوجه به این مسئله که وقف نهادی اجتماعی است ،در

بهمعنی امروزی آن وجود نداشت .بعدها باهدف تعلریم

کشورهای مختلف چرارچوبهرای قرانونی متفراوت و

و تربیت اطفال ،جنب مساجد مکتبهایی به وجود آمد

متناسب با فرهنگ آن کشور و سرچشمهگرفته از مارانی

که آن را «کتراب» مرینامیدنرد .کتراب یعنری شراگردان

قانونی آنها ،ضرواب و احکرام ایرن رفترار اجتمراعی را

مکتب که به طور مجاز به مکتب نی اطالق شرده اسرت

مشخص میکند ).(Heap and others, 2016: 5

(احمدبنسلمان)05 :1352 ،؛ برای مثال در کشور چرین

در این پژوهش 1تال ،شده است بره زنران واقرف

که از کشورهای پیشتاز در زمینۀ وقف است ،مسرلمانان

ایران و موقوفات آنان در زمان مشرروطه و پهلروی اول

یعنی مهمترین گروههای وقفکننده در ایرن کشرور ،در

توجه شود ،آن هم به علت تحوالتی کره در ایرن دوران

گاشته بیشرتر وقرفهرای خرود را بره ایجراد مسراجد

رخ داد؛ همچنین به علت پایتختبرودن تهرران در ایرن

0

تخصیص میدادند ).(Song and others, 2016 :3

بازه زمانی ،مکان در این پژوهش شرهر تهرران در نظرر

بررسی تاریخچۀ وقف در اسالم نشان مریدهرد کره

گرفته شده است .در دورﮤ زمانی موضو بررسی ،زنران

در طول دورههای تاریخی ،واقفان متعدد امالکری را برر

از طاقات و قشرهای مختلف جامعره و در بخرشهرای

مدارس علوم دینی وقف میکردند؛ به گونهایکه مدارس

گوناگون و متناسب با نیراز زمران ،برا وقرف بخشری از

مهمی همچون مدارس نظامیه در بغداد ،مدرسۀ بیهقیه و

اموال و دارایی خود ،در جامعه مشارکت فعرال داشرتند.

سعیدیه در نیشابور و مدرسۀ الفاضرلیه در قراهره کره از

وقف زنران کارکردهرای متنروعی داشرت؛ بنرابراین در

مدارس مهم و معتار جهران اسرالم بودنرد و در ترروی

توسعۀ اقتصادی ،اجتمراعی ،فرهنگری و مراهای نقرش

فرهنگ و علوم اسالمی در جهان اسرالم نقرش مرؤثری

مهمی ایفا کرد .باوجود تعدد موقوفات مربوط بره زنران

ایفا کردهاند که به کمک درآمد موقوفات اداره میشردند

در کشور ،این موقوفات کمتر به صورت علمی شناسایی

(ساعاتی02 :1374 ،و.)01

و بررسی شردهانرد .بخرش وسریعی از موقوفرات زنران

دربارﮤ زنان واقرف تهرران در دورﮤ مردنظر ،تراکنون

خاص ع اداری اﺋمۀ اطهار و بهخصوص امامحسرین( )

پژوهشی صورت نگرفتره اسرت کره حراوی اطالعرات

اسررت (شرراطری79 :1327 ،و)22؛ امررا هماننررد سررایر

مستقیمی در این زمینه باشد؛ بااینحال در برخری آثرار،

موقوفات ،مصارف موقوفات زنان نیر متعردد و متنرو

اطالعات پراکندهای در حوزﮤ زنان ،وقف و شهر تهرران

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران 059

وجود دارد؛ ازجمله پایاننامۀ «نهادهای خیریره و وقفری

بیست وپن ه ار رقاه در نقراط مختلرف کشرور از زنران

علیآباد کتول در عهد قاجرار و پهلروی» کره در آن بره

خیّررر برره یادگررار مانررده اسررت .ایررن آمررار دربرگیرنرردﮤ

مساﺋلی از این قایل اشاره شده است :شناسایی موقعیرت

موقوفاتی است که تاکنون شناسایی و ثات شده است و

جغرافیایی ،قومیتها ،وابستگی موقوفرات برا یکردیگر،

به طور حتم ،تعداد واقعی بیش از اینهاسرت (خسرروی،

کارکردهررای متنررو وقررف و امررور خیریرره ،مشررکالت

 .)4 :1374بهصورت دقیقترر بایرد گفرت کره در شرهر

موجود و راهحلهایی بررای اسرتفادﮤ بهینره برا تکیرهبرر

تهران از  0240سند وقفری 302 ،سرند متعلرق بره دورﮤ

وقفنامهها ،نو موقوفات ،تعداد و درآمد آنها در ادوار

مشروطه اسرت .از ایرن تعرداد 77 ،نمرونۀ آن بره زنران

مختلف ،درصد افراد باسواد و ارتااط آنها با موقوفات و

مربوط میشود کره وقرف آنهرا را یرا خرود ایرن زنران

امور خیریه و همچنین نو موقوفات در دورﮤ قاجرار و

بهصورت مستقیم انجام داده اند یا براسراس وصریت یرا

پهلوی (بهرآبادی.)1391 ،

بهصورت چندنفره یا توس فردی دیگر اما بره وصریت

پایاننامۀ دیگری براعنوان «کرارکرد نهراد وقرف در

یک زن انجام شده است .درواقع03 ،درصد اسناد وقفی

اسررتان کرمانشرراه در دورﮤ قاجررار» نیر نهرراد وقررف و

تهران در دورﮤ مشروطه مربوط به زنان است .همچنرین

کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن در استان کرمانشراه

 172سند وقفی مربوط به  16سرال حکومرت رضاشراه

(کنگاور ،سنقر ،صحنه ،هرسین) را بررسی کررده اسرت

است که  47نمونۀ آن را زنان انجام داده انرد؛ بره دیگرر

(دارایینیا.)1322 ،

سخن06 ،درصد وقفهای زمان پهلوی اول مربروط بره

کتاب «مؤسسات خیریه رفراهی-بهداشرتی در دوره

زنان است .درمجمرو  ،از  526سرند مربروط بره سرال

رضاشاه» (ملکزاده )1390 ،نیر عوامرل مرؤثر و نحروﮤ

1025تا 1926/،1302ترا1941م ،تعرداد  104سرند یرا

تکوین مؤسسات خیریۀ رفاهیبهداشرتی دورﮤ رضاشراه

بهعاارتی 04درصد ،متعلرق بره زنران ایرن دوره اسرت.

را بررسی کرده است.

باتوجه به اینکه در این دوران هنوز استقالل مالی زنران

مقالۀ «زنان واقف در تهران عهد قاجرار» نیر بردون

تثایررت نشررده بررود و آنهررا بررهصررورت چشررمگیر برره

اراﺋۀ اطالعات مدونی از عملکرد واقفران زن ،برخری از

عرصههای اجتمراعی وارد نشرده بودنرد ،رقرم درخرور

زنان واقف را در تهران عصر قاجار معرفی کررده اسرت

توجهی به شمار میآید .ناگفته نماند که واقفان  17سند

(ورنر.)1372 ،

از دورﮤ مشروطه و  11سند از دورﮤ پهلوی اول نامعلوم

زنان واقف تهران در دورﮤ مشروطه و پهلوی اول
در فهرست راهنمای وقفنامههای استان تهرران کره

هستند که ممکن است از این تعداد بخشی نی به زنران
تعلق داشته باشد .بنابراین چنرین تصرور مری شرود کره
موقوفههای زنان در این بازه زمانی ،بیشتر از آن تعدادی

بیشتر مربوط به دوران قاجار است 1162 ،مدخل وجود

باشد که گفته شد.

نررام زنرران ثاررت شررده اسررت (مطاعررهچرری:1327 ،

موقوفات زنان تهران و کارکردهای اجتماعی آن

دارد که ن دیک به  172مدخل آن ،یعنی 15درصرد ،بره
663تا.)665
طاق آماری که سازمان اوقاف و امور خیریره منتشرر
کرررده اسررت ،برریش از چهررلهرر ار موقوفرره شررامل

3

عرصۀ وقف از عرصههایی است که نقرش زنران در
آن بسیار پررنگ بوده است؛ اما کمتر به آن توجره شرده
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است (شاطری .)24 :1327 ،در این بخرش از پرژوهش،

و بهکاربستن آنها و بهمنظور تشریح مفصل کارکردهرای

تال ،شده است تا در اسناد وقفری زنران در دورههرای

موقوفرررات زنررران در دورﮤ مشرررروطه و پهلررروی اول،

مربوط کنکاشی شود و سهم زنان در این امرر مشرخص

موقوفات تهران بررسی میشود.

شود؛ همچنین براساس اسرناد مربروط ،بره کارکردهرای

کارکردهای موقوفات زنان تهران در دورﮤ مشرروطه

اجتماعی موقوفات زنان در محدودﮤ شهر تهران نگراهی

به اموری همچون ع اداری ،خیرات و ماررات ،مخرار

شود.

اطعام در حسینیه و مسجد و تکیه ،وقف برای امرام اده،

هریک از نهادها و مراک وقفشده ،در شرکلگیرری

مخار مقارﮤ فرد مراکور ،وقرف برر اوالد و موقوفرات

نظام فکری و علمی جامعه نقش حاﺋ اهمیتی داشتهانرد

صورت گرفته توس اقلیت های ماهای مربوط میشدند

(امیدیانی .)52 :1325 ،موقوفات زنان هرم کارکردهرای

که در ادامه تشریح و تحلیل میشوند.

گوناگونی داشته اند؛ درواقع ،بررسی مصارف موقوفرات
زنان بیان کنندﮤ تعدد مصرارف آن در طرول دورﮤ زمرانی
موضو بررسی است.

موقوفات زنان تهران در دورﮤ مشروطه
 .عزاداری :در اکثرر وقرفنامرههرای دورﮤ مشرروطه

در وقفنامههای مربوط به زنان ،انروا موقوفرات و

درصد چشمگیری از مصارف برای اقامۀ عر اداری اﺋمۀ

رقارات خانرره ،دکران ،امررال  ،عمرارت ،بررا ترا زمررین

اطهار و بهخصوص امامحسین( ) اختصاص یافته است

م روعی ،نهر و حقالشرب ،حمام ،اموال منقرول و ...را

که بهطور تقریای ،ایرن وضرعیت در تمرامی موقوفرات

شامل میشد..

کشور مشاهده میشود (شاطری .)22 :1327 ،این امر از

نکتۀ مهم آنکه در بسیاری از وقفنامههرا عرالوهبرر

اهتمام زنان به جریران عاشرورای حسرینی و ترال ،در

کارکرد اصرلی مصررف موقوفرات ،اغلرب کارکردهرای

راستای احیای مفاهیم دینری ایرن واقعرۀ عظریم حرامی

دیگری را نی ذکر کردهاند؛ یا درآمد موقوفۀ خود را بره

است .نمونۀ آن وقف «حلیمهخراتون دخترر فرتحاهلل» در

چند سهم تقسیم کردهاند و برای هر سهم مصرفی را در

سال 1336ق1917/م است .حلیمهخاتون یرک دانرگ از

نظر گرفتهاند .درواقع ،بعضی از موقوفهها بررای هردفی

با موروثی پدری واقع و کاﺋن در محلۀ اندرمانیهرا در

معین و بعضی دیگر بررای اجررای چنرد هردف وقرف

شهرری را برای تع یهداری وقف کررد (سرند شرماره،1

شدهاند؛ بهعاارتدیگر ،از درآمردهای موقوفره اسرتفادﮤ

سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)722

چندمنظوره میکردهاند (شاهحسینی10 :1392 ،و.)13

در برخی اسناد بررسیشده ،اصطالح روضرهخروانی

بسیاری از وقفنامهها نه یرک نفرر کره دارای چنرد

به جای تع یهداری آمده است که آشکارا نحوﮤ مصررف

واقف هستند و وقفنامههایی نی بنابه وصیت یرک زن

وقف را نشان میدهد .این نو وقف در عمل بهمعنرای

انجام شده است که در این پژوهش بررسی مری شروند.

پرداخت دستم د روضرهخروانهرا و نیر فرراهمآوردن

در بسیاری از وقفنامهها ،حقالتولیه و حقالنظاره یکری

قهوه ،آب و غاای مجانی برای جمعیرت شررکتکننرده

از مصارف موقوفه است که در این پژوهش از ذکرر آن

در مراسم ع اداری است .وقفنامره «املیالخرانم دخترر

در قالب کارکردی جداگانه خودداری شده است .بررای

ولیمحمد کنی کربالیی» نمونهای از این دسرت اسرت.

روشنشدن نو موقوفه و شرای مربوط به نحروﮤ اداره

در این وقفنامه قید شده است که مخار روضهخوانی

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران 061

شامل اطعامدادن ،قلیان ،قهروه ،اجررت روضرهخروان و

تع یهداری خامس آلعاا( ) وقرف کررده اسرت (سرند

غیره است؛ این وقف در  2صرفر13/1337نروامار1912

شماره ،5سازمان اسناد اوقراف و امرور خیریره :شرماره

صورت گرفته است (سند شماره ،0سازمان اسناد اوقاف

پرونررده .)0027دیگررری سررندی کرره براسرراسآن در

و امور خیریه :شماره پرونده.)0255

شعاان2/1340مارس ،1904چند بانوی واقف به نام های

در بین سندهای زنران واقرف مشرروطه برا کرارکرد

خوردهخانم ،عارا ،علیا ،فاطمه ،مرضیه و نارات امرال

ع اداری ،دو سند با عنوان «حاس» آمده اسرت .باتوجره

بازار کالیه والت طالقران در سراوجاال را بررای همرۀ

به اینکره در وقرف «دوام» شررط اسرت ،حراس مردت

شیعیان ع ای خامس آلکسا( ) ،از ذاکران و مسرتمعان،

مشخصی است؛ ضمناینکه در وقف ملرک از مالکیرت

وقف کرده اند (سند شرماره ،6سرازمان اسرناد اوقراف و

خار میشود؛ اما در حاس اینگونه نیسرت .سرند اول

امور خیریه :شماره پرونده.)0067

مربوط به ربیعالثانی/1341نوامار 1900اسرت کره در آن

همچنین دو سند مربوط به عر اداری در شربهرای

«سارهخانم دختر میرزاقاسم» ،دو من ری زمین واقرع در

قدر است :یکی وقفنامهای که محمداسماعیل افجرهای

کال لواسان را برای تع یهداری ،حاس 52سراله کررده

برحسرررب وصررریت مرررادر« ،خرررانمجرررانی» در

است (سند شماره ،3سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه:

5جمادیالثانی1306ق5/جوالی 1922انجام داده است و

شماره پرونده.)136

در آن ذکر کرده است که همه ساله منافع عرین موقوفره

در سند دوم بنابر وصیت مونسآغرا ،حرا علریآقرا

را در لیالی قدر صرف روضرهخروانی و اطعرام مومنران

پسر حا محمدعلی ،مشهور به ب رگ ،براساس وصریت

کنند (سند شماره ،7سازمان اسناد اوقاف و امور خیریره:

مادر ،دو دانگ قریۀ کریمآباد در قریۀ بلو غار و دو

شماره پرونده)0220؛ دیگرری وقرفنامرهای اسرت کره

دانگ دیگر از بابت ثلث موصری ،هرر دو از قریرههرای

عالوهبرر روضرهخروانی و افطرار در سره شرب احیراء،

شهرری ،را حاس 99ساله کرده است .این وقف کره در

روضهخوانی و اطعام دهۀ عاشورا را نی شامل می شرود.

0شرروال13/1333اگوسررت1915نوشررته شررده اسررت،

بقیۀ اسناد زنان در حوزﮤ ع اداری دورﮤ مشروطه ،یعنری

عررالوهبررر تع یررهداری در خانررۀ روبررهروی درب آهنرری

حدود 95درصرد اسرناد ،همگری مربروط بره عر اداری

صحن حضرت امام اده حم ه ،خیرات و مارات را هرم

امامحسین ( ) در دهۀ عاشورا یرا ایرام محررم و صرفر

ذکر کرده است .درواقع ،وقرف چنرد کرارکردی اسرت

است.

(سند شماره ،4سرازمان اسرناد اوقراف و امرور خیریره:
شماره پرونده.)0412

 .خیرات و مبرات :فقر یکی از موانع عمدﮤ پیشرفت و
سرررعادت انسررران و برررهفعلیرررترسررریدن قررروههرررا و

در بین وقفنامههای زنان مربروط بره عر اداری در

استعدادهاست .یکی از جاهایی کره وقرف قرادر اسرت

دورﮤ مشروطه ،دو سند مربوط به ع ای خامس آلکساء

بررهطررور فعررال وارد عمررل شررود و موانررع سررعادت و

اسررت .یکرری سررندی کرره «مرضرریهخررانم همسررر

بهفعلیترسیدن استعدادهای انسان را برطررف کنرد ،در

حررا محمرردتقی» در سررال 1309ق1911/م ،سرره دانررگ

زمرران قفررر اسررت (سررلیمیفررر .)144 :1372 ،در دورﮤ

قطعۀ شمالی از شش دانرگ برا سرا یکاری در محلرۀ

مدنظر ،وقف زنان برای فقرا و مسکین هرا و در کرارکرد

شاهغالمان ،از محلۀ زاویۀ مقدسۀ حضررت عاردالعظیم،

خیرات و مارات بهخوبی مشهود است .نمونۀ آن وقرف

را بررررای فقرررراء و ایترررام و ابناءالسرررایل و همچنرررین

«حاجیهالفتخانم دختر میرزامحمدحسنخان سیستانی»

 /060پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره سوم (پیاپی  ،)35پایی 1396

است که چهار دانگ کراروانسررای واقرع در چهرارراه

واقعه در طرف جنوب مسرجد میانرده واقرع در کرن و

حسنآباد بهانضمام چهار دانگ از دوازده درب دکران و

طرف غربی تکیه میانده و همچنین سه دانرگ مشرا از

قهوهخانه متصل به کاروانسرای م بور را که از جنروب

شش دانگ یک باب قهوهخانره واقرع در محلره میانرده،

به خیابان با شاه و دروازه ق وین می رسرید و از شررق

برای اطعام مسلمانان در تکیه محله میانرده وقرف شرده

برره کرروچۀ مریضررخانه دولترری منتهرری مرریشررد ،در

است (سرند شرماره ،12سرازمان اسرناد اوقراف و امرور

7جمادیاالولی17/1339ژانویره 1901وقرف خیررات و

خیریه :شماره پرونده.)0275

مارات کرد (سند شماره ،2سازمان اسناد اوقاف و امرور
خیریه :شماره پرونده.)634

 .مخارج مقبره فرد مذکور :در برخری وقرفنامرههرای
زنان تهران در دورﮤ مشروطه ،نام فرد مدنظرِ واقف ذکر

برخی نی برای صرف عایدات وقف در امور خیریۀ

شده است و وقف بررای مقاررﮤ او تعیرین شرده اسرت؛

مختلررررف پیشررررنهادهایی دادهانررررد؛ برررررای مثرر رال

برررای نمونرره «کوکررب درّی زوجررۀ ناﺋرربالتولیرره» ،4در

«حاجیهشاهجهانخانم معروف بره عفیرفالدولره دخترر

04ذیحجه02/1337سپتامار 1919دو سهم شرایع از کرل

میرزامصطفی وکیل لشکر» اینگونه وقف کرده است که

سیوپن سهم یک باب کاروانسرای کاشیهرا واقرع در

بعد از نریم عشرر کره حرق مترولی اسرت ،منرافع را دو

میان بازار ب رگ را برای مخار مقارﮤ اشررفالسرلطنه،

قسمت کنند :یک قسمت را در تهران صرف تع یهداری

زوجررۀ سررابق ناﺋرربالتولیرره ،وقررف کرررده اسررت (سررند

کنند؛ مانند اطعام مجلرس تع یره ،چرای ،قلیران ،ابتیرا

شماره ،11سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره

آالت و اسررااب تع یررهداری و اجرررت روضررهخرروان و

پرونده.)114

قسمت دیگر را در مطلق خیرات .سپس مشخص کررده

 .وقف بر اوالد :وقف برر اوالد از دیگرر نمونره هرای

اسررت کرره مطلررق خیرررات از سررادات و طررالب و

موقوفات زنان تهران در این دوره است .برهطرور کلری،

ت وی کردن برای ع اب سادات و طرالب و زوار قارور

تفاوت وقف برر اوالد برا برهمیررا گااشرتن ملرک یرا

اﺋمه کرام و کفن و دفن فقرای امروات و غیرره از قایرل

بخشیدن آن برای فرزنرد در آن اسرت کره بره ملرک و

وقرررف کترررب علمیررره اسرررت .ایرررن وقرررف در

دارایی نوعی تقدس داده میشرود کره تاحردی ممکرن

02جمادیاالولری02/1306ژوﺋرن 1922صرورت گرفتره

است آن را از دستارد دیگران و حتی از مصادرﮤ دولرت

است (سند شماره ،9سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه:

مصون نگه دارد .دراینصورت ،عین ملرک برهصرورت

شماره پرونده.)966

وقف باقی میماند و فرزند در حکرم موقروفعلریهم از

 .مخارج اطعام در حسینیه و مسجد و تكیه :وقف مخار

منررافع آن بهرررهمنررد مرریشررود و عررین ملررک نیرر از

اطعررام ،طعررام عاشررورا و ع ر اداران و همچنررین اطعررام

تکهتکهشدن و تقسیم میان وارثان محفوظ مریمانرد .در

صاﺋمان را شامل میشد؛ مثل وقف «حلیمهخراتونخران

دورﮤ مشروطه« ،پاشاخانم متعلقۀ سهرابخان نقدی» در

زوجرررررره ابوالقاسررررررمکربالیرررررری و برررررررادر،

تاریخ 06جمادیاالولی1927/1305م ،شش دانرگ قرریۀ

مشهدیمیرزامحمود» .این وقف براسراس وصریت پردر

ابراهیمآباد و چهار دانگ از شرش دانرگ قرریۀ کرردزار

این خواهر و برادر ،یعنی «مشهدیعلیابناسداهلل کنری»،

واقع در شهریار را وقف اوالد ذکور کرده اسرت (سرند

در 12ربیررعالمولررود 03/1305آوریررل 1927صررورت

شماره ،10سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره

گرفت .در این وقفنامه ،شرش دانرگ یرک براب دکره

پرونده.)039

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران 063
کارکردها و مصارف وقف زنان در دورﮤ مشروطه

 .وقف برای امامزاده :در امتداد باورهای رای جامعۀ

تعداد

ایران در دورﮤ قاجار و بازه زمانی پس از انقالب

درصد

مشروطه ،بهواسطۀ توجه ویژه به مناسک و مراسم

21/21

63

شیعی ،به آنچه مظهر تشیع محسوب میشد نی توجه

02/57

00

میکردند؛ ازجمله تعمیر و مرمت م ار امامان و

5/19

4

وقف

مصرف وقف

شماره

ع اداری/روضهخوانی/تع یهداری

1

خیرات ومارات

0

مخار اطعام در
مسجد/تکیه/حسینیه

3

امام ادگان .ازاینرو موقوفاتی بر این اماکن وقف میشد

0/59

0

مخار مقارﮤ فرد ماکور

4

تا درآمد آنها عالوهبر تﺄمین ه ینۀ مرمت و نگهداری

0/59

0

وقف برای اوالد

5

2

2

وقف درمانی

6

روشنایی ،بوی خو ،و حتی اطعام زاﺋران فراهم آورد؛

1/09

1

وقف برای امام اده

7

2

2

وقف آموزشی

2

نمونۀ آن موقوفۀ «شهربانوخانم دختر کربالیینقی»

1/09

1

اقلیتهای ماهای

9

2

2

واعظ

12

2

2

ساخت قارستان

11

بنا ،دیگر مخار

این اماکن مقدس را مانند فر،،

است که در رمضان1335ق01/ژوﺋن ،1917یعنی دورﮤ
پس از استقرار نظام مشروطه ،به همین منظور وقف
شده است .طاق این سند ،یک قطعه با جنب عمارت

(برگرفته از آمار موقوفات موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه استان
تهران).

5

مشهدیذبیحاهلل و یک قطعه زمین مشهور به با میان در
آغشت واقع در ساوجاال  ،برای تع یهداری از اول

موقوفات زنان تهران در دورﮤ پهلوی اول

محرم تا آخر صفر و چهار اصله درخت صنوبر برای

کارکردهای موقوفات زنران تهرران در دورﮤ پهلروی

صرف امام اده بیبی وقف شده است (سند شماره ،13

اول نی به اموری همچون ع اداری ،خیررات و ماررات،

سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)92
 .اقلیتهای مذهبی :در بین اسناد زنان واقف در دورﮤ
مشروطه ،سندهای زنان وابسته به ادیان دیگر هم
موجود است؛ ازجمله سندهای دردسترس ،سندی است
مربوط به «فیروزه دختر خسرونقی پارسی» ،از
زرتشتیان تهران که شش دانگ یک باب خانه را برای
انجام مراسم مخصوص زردشتی وقف کرده است .این
وقف که در تاریخ 12ربیعالثانی1917/1335م صورت

مخار اطعرام در حسرینیه و مسرجد و تکیره ،مخرار
مقارﮤ فرد مراکور ،وقرف برر اوالد ،موقوفرات درمرانی،
وقف برای امام اده ،موقوفات آموزشری ،موقوفرات برر
وعظ و واعظ و ساخت قارستان مربوط می شرده اسرت
که در ادامه تشریح و تحلیل میشوند.
.عزززاداری :در دورﮤ پهلرروی اول ،وقررف بررا کررارکرد
ع اداری مانند سابق ادامره پیردا کررد (شراطری:1327 ،
)94؛ حتی تککرارکردبودن یرا چنردکارکردبودن وقرف
ع اداری در هر دو دوره یکسان بود .بره نظرر مری رسرد

گرفته است ،از توجه زنان سایر ادیان در این دوره به

حدود سهچهارم وقفهای مربوط بره عر اداری در هرر

امر وقف نشان دارد (سند شماره ،14سازمان اسناد

دو دوره تککارکرد بود و یکچهرارم نیر چنردکارکرد

اوقاف وامور خیریه :شماره پرونده .)052بهطور کلی،

بود؛ اما این نکتۀ مهم وجرود دارد کره در دورﮤ پهلروی

کارکردها و مصارف موقوفات زنان تهران در دورﮤ

اول ،تعداد وقف بانوان بررای عر اداری کمترر از زمران

مشروطه را باید بهاینصورت به نمایش گااشت:

مشروطه بود .شاید به این علت که با حرکت جامعه بره
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سمت مدرنیته ،در زمینۀ وقف نی زنان بره حروزههرایی

اختصاص داشته است .در این سند« ،صغریخانم دختر

توجه کردند که محصول مدرنیته و نیازهای جدید برود؛

حررا سرریدعلی فررر،فرررو ،کاشررانی» ،خانررهای را در

یررا تحررتتﺄثیررر محرردودیتهررای حکومررت ،وقررف در

خیابان ارامنه برای اطعام و افطاری در سه شرب احیرای

حوزههای دردسرساز ،مانند وقف بررای عر اداریهرای

رمضان و برای روضۀ حضرت فاطمه(س) برهمردت ده

ایام محرم و مانند آن ،در اولویت فعالیتهای آنها قررار

روز در هر سرال وقرف کررده اسرت (سرند شرماره،12

نگرفت .باوجوداین ،ساک وقف ع اداری مانند گاشرته

سرررازمان اسرررناد اوقررراف و امرررور خیریررره :شرررماره

ادامه پیردا کررد و وقرف بررای امرامحسرین( ) در دهۀ

پرونده.)0030

عاشورا یا ایام محرم و صفر ،همچنان بیشرترین درصرد،
حدود 90درصد ،وقف برای ع اداری را شامل میشد.

 .خیرات و مبرات :نکتهای که در زمینۀ وقف خیررات
و مارات دورﮤ پهلوی اول دیده مریشرود آن اسرت کره

از نمونررههررای وقررف زنرران در ایررن دوره ،وقررف

برخی از موضوعات وقف مثل ت وی کردن افراد مجررد

«فاطمهخانم مظفر قاجار معروف به اقردسالدولره بنرت

سادات و طالب و ...که در دورﮤ گاشته رایر برود ،در

مظفرالدینشاه» است .او که دختر شاه بوده اسرت و بره

این دوره به امور عامالمنفعۀ دیگری مثرل رسریدگی بره

طاقۀ اشراف جامعه تعلق داشته است ،یک خروار ملرک

ایتام اختصاص یافت؛ برای مثال در وقفی کره برحسرب

در قریۀ چیار واقع در شمیرانات را برای تع یهداری در

وصرریت «مولررود محقررقالملررو نورعلیرران مشررهور برره

تکیۀ چیار وقف کرده است (سرند شرماره ،15سرازمان

محترمالسلطنه» انجام شده است ،شش دانگ یرک براب

اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره پرونرده.)475ایرن

عمارت مشتمل برر بیرونری و انردرونی و طویلره و دو

وقررف در ترراریخ 0آذر03/1310نرروامار 1933صررورت

باب حمام متصل به هم یکی آباد و دیگری مخروبه بره

گرفته است.

انضمام دو دانگ مشا از شش دانرگ یرک براب خانره

در بررین اسررناد موقوفررات زنرران در دورﮤ رضاشرراه،

پال  3152واقع در بخرش  9واقرع در شرمیرانات ،بره

وقفنامه ای مربوط بره خرامس آلعااسرت و آن وقفری

مصرررف خیرررات و مارررات از قایررل مصررارف ایتررام و

اسرت کرره چنررد خررواهر و برررادر در شررمیرانات انجررام

معارف و سایر مارات به نظر ادارﮤ کرل اوقراف رسریده

دادهاند (سند شماره ،16سرازمان اسرناد اوقراف و امرور

است .این وقف بره تراریخ 3دی04/1319دسرامار1942

خیریرره :شررماره پرونررده .)126آنهررا موقوفرره را برررای

مربوط است و محمدحا خانمحمدی برحسب وصیت

روضهخوانی و برگ اری مجلس ذکر خرامس آلعارا در

محترمالسرلطنه ایرن وقرف را انجرام داده اسرت (سرند

ایام سوگواری و اطعام فقرا و تهیۀ لاراس بررای اطفرال

شماره ،19سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره

بیبضاعت وقف کردهاند .همرانطورکره در سرند آمرده

پرونده.)472

است ،این وقفی با چند کارکرد بوده است که عرالوهبرر

فراوانبودن مقدار موقوفهها از تعلقداشتن واقف بره

ع اداری ،کارکردهای دیگری را نی شامل میشده است

طاقات مرفه جامعه نشان دارد و این خود از نام واقفران

(سند شماره ،17سازمان اسرناد اوقراف و امرور خیریره:

مشخص است .در بسیاری مواقرع نیر موضرو وقرف

شماره پرونده.)126

بهصورت بسیار کلی (مطلق خیرات و مارات) و بردون

الاته در بین وقفنامههای زنان دورﮤ پهلوی ،سرندی

بیان چگونگی خر عواید برای این منظرور بیران شرده

نی وجود دارد که به ع اداری برای حضرت فاطمه(س)

است؛ نمونه آن سندی است که در آن خرانم عینکچری

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران 065

در سررال 1932/،1317م ،موقوفرره خررود را صرررف

است و واقف آن ،اشررفالملرو مجردی مشرهور بره

خیرات و مارات کرده است (سرند شرماره ،02سرازمان

فخرالدوله ،دخترر مظفرالردینشراه قاجرار بروده اسرت.

اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)057

فخرالدولرره شررش برراب حجرررﮤ تحتررانی و شررش برراب

نیازهای روز یا کماودهای موجود در جامعه کره در

باالخررانهررا را در نرراحیۀ هشررت بررازار جنررب داالن

تغییرات اجتماعی حاصل شد ،آرامآرام تغییر دید برخی

مسق فروشان ،مشهور به داالن زرتشتیها ،برای مخار

واقفان را باعث شد و از این دوره به بعد ،واقفان نره برا

مقارﮤ میرزامحمردخان مجردالملک در زاویۀ عاردالعظیم

ذکر موضو وقف بلکه با واگااری اختیرار بره مترولی،

وقرررف کررررده اسرررت .ایرررن وقرررف در تررراریخ

عوایررد حاصررل از وقررف و موقوفرره را برره کارهررای

31اردیاهشررت1932/1311م انجررام شررده اسررت (سررند

عررامالمنفعرره یررا همرران خیرررات و مارررات اختصرراص

شماره ،00سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره

میدادند .بهعاارتیدیگر ،براساس آنچه در وقفنامرههرا

پرونده .)0025باتوجه به موقعیت اجتماعی واقفان ایرن

آمده است ،خیرات و مارات برخی یا همرۀ نمونره هرای

نو وقف ،این کارکرد برای وقف آنها طایعری بره نظرر

زیر را شامل میشد:

میآید.

تعمیر حمام ،مسجد ،قنات ،معابر؛ اعانرت بره فقررا،

 .وقف بر اوالد :اغلرب موقوفرۀ «اوالدی» برا موقوفرۀ

مساکین و ابنالسایل؛ اطعام و تجهی متروفی؛ انفراق برر

«غالمی» 6مترادف بوده است .درواقع ،منظرور از فرزنرد

زاﺋران و سایر مصارف.

اغلب فرزند پسر بوده اسرت (سرالک)40 :1370 ،؛ امرا

 .مخارج اطعام در حسینیه و مسزجد و تكیزه :وقرف برا

نکتۀ جالب توجه سندی است کره از دورﮤ پهلروی اول،

کارکرد مخار اطعام در زمران پهلروی اول نیر وجرود

06جمادیاالخری11/1344ژانویه ،1906در دست است

داشته است .نمونۀ آن وقفری اسرت کره «هراجرخواتون

و در آن« ،خدیجررهسررلطانخررانم دختررر محمرردخان

(مشررررررهدی) دختررررررر غررررررالم عالنینرررررری» در

بیگلربیگی» دو دانگ با وزیرنظامی در قریۀ دربند واقع

07محررررم1935/1353م انجرررام داده اسرررت .در ایرررن

در شمیرانات را بر اوالد ذکور آقاسریدابوطالب دربنردی

وقفنامه ،منافع چهرار مرن ری بارافشران در صرحرای

و

وقف کرده است و یک دانرگ را نیر برر اوالد انرا

قریۀ عالنرین لواسران واقرع در لواسرانات ،بررای طعرام

انررا

عاشورا در حسینیه قریۀ عالنین وقف شده است (سرند

شماره ،03سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره ،شرماره

شماره ،01سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره ،شرماره

پرونده .)45درواقع در این سند ،وقف بر فرزندان انرا

پرونده.)953

نی شده است و واقف بهصرراحت ،از «وقرف برر اوالد

 .مخارج مقبره فرد مذکور :در دورﮤ پهلوی اول ،حی ۀ
فعالیت زنان در زمینۀ وقف با کارکرد مخار مقارﮤ فرد

از ذکررور آن مرحرروم وقررف کرررده اسررت (سررند

انا » نام برده است و این خود گواهی بر روند تغییرات
فکری و اجتماعی صورتگرفته در این دوره است.

ماکور بیشتر شده است؛ اما آنچه مسرلم اسرت ،واقفران

 .موقوفات درمانی :وقف با کرارکرد درمرانی ازجملره

این نو وقف همگری بره طاقرات مرفره جامعره تعلرق

وقفهای مهمی است که بیشتر در این دوره و با هدف

داشته اند و این امر از نرام واقفران و موقوفرههرای آنران

اقدامی عام المنفعه در جهت رفع مشرکالت بهداشرتی و

تشررخیص داده مرریشررود؛ برررای مثررال ،وقررفنررامۀ

درمانی ،در قالای نوین و مدرن به آن توجه شده اسرت.

«اشرفالملو مجدی» که بره دورﮤ پهلروی اول متعلرق

تحرروالت فکررری و مطالاررات جدیررد جامعرره در دوران
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مشررروطه ازیررکسررو و تغییرررات ایرردﺋولوژیک نظررام

5آبان07/1327اکتار 1902است (سند شماره ،04سازمان

حکومتی پهلوی اول با برنامۀ تحول اساسی در نوسازی

اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)525

کشور ازسویدیگر ،در بهوجودآمدن اینگونه موقوفرات

در اول مهرماه03/1329سپتامار ،1932نجرمالسرلطنه

تررﺄثیر درخررور ترروجهی داشررته اسررت .طرری ایررن ادوار

بار دیگر موقوفاتی بر بیماران این مرکر و امرور دیگرر

موقوفات درمانی چندانی ظهور نیافته اسرت؛ امرا همران

تخصرریص داده اسررت (سررند شررماره ،04رونوشررت

تعررداد انررد  ،پیشررگام ایررن حرروزه از فعالیررتهررای

وقفنامه در حاشیۀ وقفنامۀ اول ،سازمان اسناد اوقراف

عام المنفعه و وقف برا محورهرای مردرن در دورﮤ بعرد

و امور خیریه :شماره پرونده .)525وقفنامه دیگری در

شده است .چنانکره در دورﮤ پهلروی دوم و در مقایسره

این پرونده موجرود اسرت .ایرن وقرفنامره رونوشرت

با ادوار گاشته ،می ان نقش آفرینی زنران واقرف انردکی

وزارت دادگسررتری از سررندی اسررت کرره در ترراریخ

کاهش نشان می دهد؛ اما همران موقوفرات معردود ایرن

1936/،1315م ،در دفترخانۀ رسمی تنظیم شده است.

دوره ،بیشررتر در حرروزﮤ وقررف درمررانی برروده اسررت.

محمد مصدق با این سند ،سهامی از قریۀ مرالمیرر ارا

به عاارتی دقیق تر ،در دوره پهلوی دوم ،عمردﮤ اقردامات

را برررای خررواهر و خیرررات مررادر ،و نیر بیمارسررتان

وقفی زنان به وقف درمانی تعلق داشته است.

نجمیه وقف کرده اسرت و تولیرت و نظرارت آن را بره

ملکتا خانم ملقب به نجمالسلطنه ،یکی از دختران

اوالد ذکررور ،واگرراار کرررده اسررت (سررند شررماره،05

فیروزمیرزا پسرر عاراسمیررزا نایربالسرلطنه ،ازجملره

سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)525

واقفان زن در دورﮤ پهلروی اول بروده اسرت .در سرال

وقفنامۀ «ماهپرارهخرانم و همسرر »،نیر ازجملره

1902/،1327م ،نجرررمالسرررلطنه بررره فکرررر احررردا

وقفهای با کارکرد درمرانی در دورﮤ پهلروی اول بروده

مریضخانهای در باغی در ضلع غربی خیابان یوسفآبراد

است کره براسراس آن ایرن خرانم همرراه برا همسرر،

افترراد و بررهدناررالآن ،در 16آذر7/،1322دسررامار1909

«حررا صرردراهللخرران یرراور ربیعررینررژاد» در ترراریخ

بیمارستان نجمیه را افتتاح کرد .بیمارستان نجمیه اولرین

2اسفند07/1311فوریه ،1933دو باب عمارت در نراحیۀ

بیمارستان خصوصی تهران بود که نجمالسلطنه نیمری از

دهشهر نو در خیابان جمشید و کاروانسرای صدرآباد در

تختهای آن را وقف بیماران مسرتمند کررد (اتحادیره،

ناحیۀ  4سرنگل ن دیرک خیابران شراهپور مشرهور بره

03 :1322تا.)07

فرمانفرما ،بهانضمام چهار باب دکان در ناحیۀ یرک ارگ

در وقفنامۀ اول ،نجمالسلطنه موقوفات بسریاری را

خیابان باب همایون وصل به قورخانۀ آترشبرازی را در

باعنوان مریضخانۀ نجمیره برر عمروم مرضرای مملکرت

قالب مریضخانۀ صدریۀ نسوان وقرف کررده اسرت کره

وقف کرده است .مشروط برآنکره مترولی تومرانی یرک

بیماری های زنانه و فقرای زن در آنجا معالجه مریشرده

قررران آن را برررای تعمیرررات عمرردﮤ اساسرری ،در بانررک

است (سرند شرماره ،06سرازمان اسرناد اوقراف و امرور

معتاری محفوظ کند؛ همچنین براساس منردرجات ایرن

خیریه :شماره پرونده.)201

سند ،نجمالسلطنه امالکری را در داخرل و خرار شرهر

 .وقف برای امامزاده :همانند دورﮤ مشروطه ،در دوران

برای مصارف این مرک و بیماران ضمیمه کرده اسرت و

حکومت پهلوی اول نی نمونه هایی از وقف بر امرام اده

تولیت و نظارت آن را بره خرود و خرانوادها ،واگراار

وجود داشته است .وقفنامرهای از دورﮤ پهلروی اول و

کرررررده اسررررت .ترررراریخ ایررررن وقررررفنامرررره

مربوط به تاریخ 31اردیاهشت01/،1310می1933م در
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دست است که در آن «نادعلیبرنفرهراد کروهافکرن» از

پرونده.)0031

طرف همسر« ،شاهجهانخرانم» ،نصرف شرش دانرگ

واقف آن نی شاه اده ای از خاندان های صراحب نرام

زمین خررمن واقرع در آغشرت در سراوجاال را بررای

بازمانده از دوران قاجار و متعلق به طاقات مرفه جامعره

امام اده بیبی ق لر و نصف دیگر آن را بررای عر اداری

بوده است .برایناساس به نظر مری رسرد در ایرن زمران،

وقف کرده است (سند شماره ،07سازمان اسرناد اوقراف

هنوز وقفهای آموزشی در بین زنان بیشتر مربروط بره

و امور خیریه :شماره پرونده.)1217

طاقات مرفه جامعه بوده است .روند تحوالت فرهنگری

دربارﮤ نحوﮤ تخصیص مخار این اماکن نی به طرور

بررهوجودآمررده در جامعرره ،برره مرررور و آرامآرام تالررور

اختصاصی باید بره نمونره ای اشراره کررد؛ سرند وقفری

می یافت؛ اما توجه به وقف آموزشی در این زمان ،مؤید

ماکور به یکری از واقفران زن در دورﮤ پهلروی بره نرام

عملیاتیشدن همین تحوالت است که ثمرﮤ کامرلترر آن

«فاطمه خانم دختر کربالیریخرداداد اتیربالغری» تعلرق

در دورﮤ بعد ،پهلوی دوم ،بیشتر درخور مشاهده بود که

دارد که یک قطعه زمین کالره واقعره در قررب امرام اده

موقوفررات آموزشرری زهراسررلطان فرمانفرماییرران (نظررام

اظهرالدین واقع در ساوجاال را بررای کراهگرلمرالی و

مافی) ازآنجمله بود( 7ملکزاده94 :1324 ،تا.)123

شمع و روشنایی و مخرار امرام اده اظهرالردین وقرف
کرررررررده اسررررررت .ترررررراریخ ایررررررن وقررررررف

موقوفات بر وعظ و واعظ

اردیاهشت/،1326می1907م اسرت (سرند شرماره،02

وقررف بررر وعررظ و واعررظ از دیگررر نمونررههررای

سرررازمان اسرررناد اوقررراف و امرررور خیریررره :شرررماره

وقف نامههای زنران واقرف تهرران در دورﮤ پهلروی اول

پرونده..)0932

بوده است .در این دوره ،نکتۀ جالب این بود که مراسرم

 .موقوفات آموزشی :در مقایسه با کرنش زنران واقرف

مرراهای و برگ ر اری هرگونرره مناسررک دینرری ،ازجملرره

دوران پررس از مشررروطه ،توجرره برره امررر آمرروز ،از

مراسم وعظ و نوحه خوانی و ع اداری در ایام محررم و

موضوعاتی بود که زنان تهران در دورﮤ پهلروی اول بره

رمضان ،با محدودیت جدی و تنایههای اساسری مواجره

آن توجه می کردند و این از دغدغرۀ اساسری ایشران بره

بوده است؛ اما بااین حال ،نمونه های متعددی از این گونه

ارتقای سطح دانش و اگاهی دخترران و زنران حکایرت

موقوفات یافت می شود که ازآن جمله وقف نامه ای است

دارد؛ ازجمله ایرن موقوفرات بایرد بره وقرف نامره ای از

کرره طاررق مفرراد آن واقررف ،یعنرری «مرراهشرررفخررانم

«نگین پرنیا» اشاره کرد که طارق مفراد آن ،سره خرروار

درخشانیان» ،یک دانگ مشا از شش دانگ قطعه براغی

گندم را از عایدات شش دانرگ قرریۀ کلرهکرو و ملرک

مشجر مشهور به با تختدرویشعاداهلل واقع در اواخر

گلشنآباد و ملک مهدیآباد گیالن برای هر ینۀ معلمری

صحرای دز کن برهانضرمام نریم یرک سرهم مشرا و

وقف کرده است کره بره اطفرال درس دهرد .همچنرین

همچنین یرک دانرگ و نریم طرو آب از مجررای نهرر

وقف مقارﮤ مویدالسلطان و میرزاتقریخران در امرام اده

ب رگ کن در گرد ،ده شراانهروز را «یرک عشرر حرق

تجریش نی در وقفنامه آمده است .این وقرفنامره در

متولی و نیم عشر حق ناظر» وقرف کررده اسرت کره در

تاریخ 0تیر03/1313ژوﺋن 1934انجام شده اسرت (سرند

یک ماهۀ رمضان یک نفر واعظ دعوت کنند که در یکی

شماره ،09سازمان اسناد اوقاف و امرور خیریره :شرماره

از مساجد به منار برود و موعظه کنرد «و در سره شرب
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قدر در هر شب الاقل بیست نفرر از صراﺋمین را اطعرام

نتیجه

دهند» .تاریخ این وقف نامه 3بهمن03/1313ژانویه1935

زنان واقف که بخش مهمی از واقفان جامعرۀ ایرران

است (سرند شرماره ،32سرازمان اسرناد اوقراف و امرور

بودند ،همواره و در همۀ ادوار صاحب اثرر بودنرد و در

خیریه :شماره پرونده.)313

ایررن عرصرره نقررش مهمرری داشررتند .باتوجرره برره اسررناد
بررسیشده ،دربارﮤ سهیمبودن زنران در وقرف آثرار در

ساخت قبرستان
از دوران موضو بررسی تنهرا یرک سرند وقفری برا
کارکرد ساخت قارستان در دست اسرت کره آن را هرم

دورﮤ مدنظر پژوهش نی باید ادعا کرد که در مقایسه برا
گاشته ،سهیمبودن زنران در امرر وقرف رشرد درخرور

«زهراخررررراتون همسرررررر حیررررردر شمشرررررکی» در

توجهی یافت؛ به طوری که از اسرناد وقفری در دسرترس

12دی31/1319دسامار 1942وقف کرده اسرت .در ایرن

این بازه تاریخی ،حدود 04درصد به زنان تعلرق دارد و

سند ،زهراخاتون قطعره زمینری واقرع در لواسرانات ،در

این رقرم در دورﮤ پریشاز موضرو ایرن پرژوهش تنهرا

محلۀ پایین شمشک ن دیک حمرام را بره نرام قارسرتان

15درصد بود.

عموم مؤمنان وقف کرده است (سند شماره ،31سرازمان
اسناد اوقاف و امور خیریه :شماره پرونده.)0577

نمودار کارکردهای وقف زنان تهران در دورﮤ مشروطه و پهلوی
9

باتوجه بره آنچره گفتره شرد ،کارکردهرا و مصرارف

اول

موقوفات زنان تهران در دورﮤ پهلروی اول بره صرورت
زیر نمایش داده میشود:
کارکردها و مصارف وقف زنان در دورﮤ پهلوی اول
درصد

تعداد

مصرف وقف

شماره

57/44

07

ع اداری/روضهخوانی/تع یهداری

1

19/14

9

خیرات و مارات

0

2/51

4

وقف

مخار اطعام در
مسجد/تکیه/حسینیه

3

10/76

6

مخار مقارﮤ فرد ماکور

4

0/10

1

وقف برای اوالد

5

6/32

3

وقف درمانی

6

4/05

0

وقف برای امام اده

7

0/10

1

وقف آموزشی

2

هنوز چندان محسوس و پررنگ نشده بود ،بهصورت

2

2

اقلیتهای ماهای

9

مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای این حوزهها

0/10

1

واعظ

12

0/10

1

ساخت قارستان

11

اثرگاار شدند؛ بهاینترتیب که با تخصیص بخشی از

(برگرفته از آمار موقوفات موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه استان
تهران)

2

طی دورههای موضو

این بررسی ،زنان واقف

تهران به مساﺋل اجتماعی ،فرهنگی و ماهای توجه
بسیاری داشتند .باوجودآنکه حضور آنان در جامعه

دارایی خود برای امور فرهنگیماهای و کارهای
عامالمنفعه ،بر روند اجرای این امور تﺄثیر گااشتند.

کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران 069

زنان واقف دانسته یا نادانسته از جریانهای حاکم بر

پینوشت

روح جامعه پیروی میکردند؛ پس با دگرگونشدن نظام

 .1این مقاله مستخر از رساله ای با عنوان «بررسی عملکررد

اجتماعی و فرهنگی و همچنین فراگیرشدن موجی از

زنان واقف و تﺄثیر فعالیت آنان از مشروطه تا پایران دورﮤ

تجددخواهی و نوگرایی در جامعه و وضعیت جدیدی
که وقف را نی

بینصیب نگااشت ،زنان با نو

موقوفات خود و شروطی که برای آن قرار میدادند ،در
این جریانها مؤثر بودند .ورود بیشازپیش زنان به
عرصۀ وقف در این محدودﮤ زمانی و مکانی ،از
برداشتهشدن گام مهمی در جهت مشارکت زنان در
عرصۀ فعالیتهای اجتماعی نشان دارد؛ بهویژه در دورﮤ
پهلوی اول .حوزﮤ بهداشت و درمان ازجمله نمونههایی
بود که زنان در آن حوزه وقف کردند .هدف آنان نی
اقدام در امور عامالمنفعه بهمنظور رفع مشکالت
بهداشتی و درمانی بود که در قالای نوین و مدرن ،نظیر
تﺄسیس بیمارستان ،صورت میگرفت .آموز ،حوزﮤ
دیگری بود که زنان تهران در بازﮤ موضو بررسی و
بهویژه دورﮤ پهلوی اول کارکرد موقوفات خود را به آن
تخصیص میدادند .این امر از دغدغۀ آنان به ارتقای
سطح دانش و اگاهی دختران و زنان ناشی میشد.
برایناساس چه در غالب تﺄمین ه ینۀ آموز ،و
تحصیل و چه در غالب تﺄسیس مدارس ،موقوفاتی در

پهلوی اول (مطالعۀ موردی زنران واقرف تهرران)» تحرت
حمایت بنیاد خیریره راهارری آال تردوین و نوشرته شرده
است.
 .0مردم چین در سال های اخیر بررای انجرام وقرف در زمینۀ
صنعتی ،عالقۀ فراوانی از خرود نشران داده انرد وآمرار آن
روبه رشد است و نقرش وقرف مردمری آنهرا در بخرش
صنعت و بخشش زمین برای انجام فعالیت های اقتصرادی
صرنعتی نقشری چشرمپوشریناپرایر اسرت .(Song and
)others,2016 :3

 .3آمارهای اراﺋرهشرده براسراس بررسری اسرناد موجرود در
سازمان اوقاف و امور خیریه است.
 .4لغتنامه دهخردا [ :ی بُرت ت ی ] ( ص مرکرب  ،اِ
مرکب ) آنکه به نیابت متولی تولیت موقوفرهای را تعهرد
کند.
 .5تمام آمارهای اراﺋهشده در دورﮤ مدنظر ،براسراس بررسری
اسناد موجود زنان واقف شرهر تهرران در سرازمان اسرناد
سازمان اوقاف و امور خیریه است.

این زمینه صورت گرفت .ساخت قارستان حوزﮤ

 .6برای اطالعات بیشتر( :ر . .سالک ،محمردتقی،)1370( ،

دیگری بود که در دورﮤ پهلوی اول ،زنان تهران از

سخنی درباره وقف و نگاهی به موقوفه غالمری ،میررا

طریق موقوفات در آن وارد شدند .تمامی این سه

جاویدان ،اداره اوقاف و امور خیریه ،0، ،ص42تا.45

کارکرد که این نمونهها را ذیل امور عمرانی عامالمنفعه

 .7ملکزاده در مقالهای به نام «اقردامات خیریره و موقوفرات

قرار میدهد ،از اندیشۀ مسئولیت اجتماعی فرد در برابر

زهراسلطان نظام مافی» ،اقدامات و موقوفات زهراسرلطان

جامعه نشئت میگرفت .در این دورهها هنوز

نظام مافی را تشریح کرده است.

کارکردهای موقوفات تفاوت چشمگیری با دورههای
پیشین پیدا نکرده بود؛ اما همان تعدادی که وجود دارد،
خود گواه بر واردشدن وقف زنان به عرصۀ نیازهای
جدید اجتماعی است که از تحول در نگر ،و تغییرات
و مطالاات آرامآرام جامعه حکایت دارد .برایناساس،
غالب و بیشترشدن این قایل موقوفات جدید در
دورههای بعد ،دلیلی بر اثاات این مدعاست.

 .2تمام آمارهای اراﺋهشده در دورﮤ مدنظر ،براسراس بررسری
اسناد موجود زنان واقف شرهر تهرران در سرازمان اسرناد
سازمان اوقاف و امور خیریه است.

 .9تمررام آمررار و جرردولهررا در دورﮤ مررد نظررر را نگارنرردگاه
براساس بررسی اسناد موجود زنان واقف شهر تهرران در
سازمان اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه کردهاند.
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استان تهران ،شماره پرونده.472
 .سند شماره ،02بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.057
 .سند شماره ،01بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.953
 .سند شماره ،00بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.0025
 .سند شماره ،03بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.45
 .سند شماره ،04بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.525
 .سند شماره ،05بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.525
 .سند شماره ،06بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.201
 .سند شماره ،07بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.1217
 .سند شماره ،02بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.0932
 .سند شماره ،09بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.0031
 .سند شماره ،32بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.313
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 .سند شماره ،31بایگانی اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه
استان تهران ،شماره پرونده.0577

(مجموعرره 4جلرردی) ،تهررران :سررازمان اوقرراف و امررور
خیریه و اسوه.
 .خسروی ،محمدعلی ،)1374( ،موقوفات زنران در ایرران،

ب .کتاب
 .ابوسعید ،احمدبن سلمان ،)1352( ،مقدمره ای برر فرهنرگ
وقف ،سازمان اوقاف و امور خیریه.

فصلنامه وقف میرا

جاویدان ،س .12، ،3صفحه؟

 .سالک ،محمدتقی ،)1370( ،سخنی درباره وقف و نگراهی
به موقوفه غالمی ،فصلنامه وقف میرا

جاویدان.0، ،

 .اتحادیه ،منصوره ،)1322( ،زنانی که زیر مقنعه کالهداری

 .مطاعچی ،سیدمصرطفی( ،آبران ،)1327جایگراه وقرف در

نمودهاند؛ زندگی ملرکترا خرانم نجرمالسرلطنه-1311

تحرروالت اجتمرراعی ایررران :دوره قاجاریرره ،همررایش

1072-1352/،1033ق ،تهران :تاریخ ایران.

بررینالمللرری وقررف و تمرردن اسررالمی ،اصررفهان،3 ،

 .امیررردیانی ،سیدحسرررین ،)1325( ،تﺄثیرررر موقوفرررات در
شکلدهی فضاهای شهری ،تهران :فرهنگ و پژوهش.

(مجموعرره 4جلرردی) ،تهررران :سررازمان اوقرراف و امررور
خیریه و اسوه.

 .سرراعاتی ،یحیرریمحمررود ،)1374( ،وقررف و سرراختار

 .ورنررر ،کریسررتف ،)1372( ،زنرران واقررف در تهررران عهررد

کتابخانه های اسالمی ،برگردان احمد امیرری شرادمهری،

قاجار ،ترجمه نسیم مجید قهررودی ،فصرل نامره وقرف

مشهد :پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 .سلیمی فرر ،مصرطفی ،)1372( ،نگراهی بره وقرف و آثرار
اقتصادی -اجتماعی آن ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 .شاه حسینی ،پروانه ،)1392( ،وقف شناسی تهران از شهری
اسالمی تا شهری مدرن ،مشهد :پاپلی.
 .ملک زاده ،الهام ،)1325( ،نگاهی به امرور خیریره در دوره
قاجار ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری.
 ،)1390( ، --------------- .مؤسسررررات خیریرررره
رفاهی -بهداشتی در دوره رضاشاه ،تهران :تاریخ ایران.
 .ویررل دورانررت ،)1325( ،لرراات فلسررفه ،ترجمرره عارراس
زریابخوﺋی ،تهران :علمی فرهنگی.
ج .مقاله
 .جعفرررزاده ،طرراهره( ،آبرران ،)1327نقررش وقررف زنرران در
توسرررعه اجتمررراعی و فرهنگررری؛ مطالعررره مررروردی:
شهرسررتانهررای بیرجنررد ،سربیشرره و درمیرران ،همررایش
بررینالمللرری وقررف و تمرردن اسررالمی ،اصررفهان،3 ،

میرا

جاویدان ،س.02، ،7

د .پایاننامه
 .بهرآبرادی ،حجرت ،)1391( ،نهادهرای خیریره و وقفری
علیآباد کتول در عهرد قاجرار و پهلروی ،بره راهنمرایی
محمد رادمنش ،پایراننامره کارشناسریارشرد ،دانشرکده
علومانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
 .دارایینیا ،شهناز ،)1322( ،کارکرد نهراد وقرف در اسرتان
کرمانشاه در دوره قاجار ،به راهنمایی ن هرت احمردی،
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشکده ادبیرات ،زبرانهرای
خارجی و تاریخ دانشگاه ال هراء.
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