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 واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان

 )مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی(

 

 *دکتر حوریه ربانی اصفهانی

 †دکتر محمد صالح طیب نیا

 

 چکیده :

برای همه  می باشد که مختص طیف خاصی نبوده و با توجه به تنوع اشکال فعالیت آن ،   وقف یکی از تعالیم ارزشمند مکتب اسالم    نهاد

رای ب قدرتمند یاهرم . این سنت گرانبها در صورت قرار گرفتن در جایگاه اصیل خود می تواند به عنوان اقشار جامعه قابل دسترس است

بستتیار مو ر باشتتد .تحین این مومتتوع مستتتذ م اتخا  ی     جامعه ، در راستتتای ایداد عدالت اجتماعی عنوی جبران نیازهای مادی و م

ستتیاستتت راهبردی برای تبیین گگونگی فرهنز ستتازی مناستتب از ستتوی نیام حکمرانی در گستتتره امر خیر و هم نین اصتتال       

اه زنان به عنوان بخش ب رگی از جامعه که نیش کذیدی در  ستتاختارهای اجرایی در جامعه استتت. برای نیل به این هدو ، واکاوی جایگ 

 رشد و توسعه آن دارد و بررسی ا ر بخشی آنان در عرصه های مختذف تاریخی در حوزه وقف ، تا یر بس ایی دارد .

ان در رانی در مشارکت زندر این راستا، میاله حامر با بررسی منابع موجود و استفاده از اب ار کتابخانه ای به بررسی ا ربخشی نیام حکم   

تحذیذی عرصه های مختذف فعالیت زنان در حوزه وقف در    -عرصه وقف از دوران صفویه تا پهذوی پرداخته و با استفاده از روه توصیفی    

 هر ی  از این دوران را که به طور مستییم یا غیر مستییم متا ر از نیام حمکرانی بوده است را بیان نموده است.

 

 

 نیام حکمرانی ، وقف ، ا ربخشی ، بانوان  دی :واژگان کلی

 

 

 

 

 مقدمه :

مفهوم خیر و شر از مفاهیمی هستند که از همان ابتدای زندگی برای . گرددبازمی بشر خذیت آغاز به خیر کار و نیکوکاری تاریخی پیشینه

 همنوع از حمایت به مشتاق ایعده و کم  نیازمند ایعده ، همواره متیابل رابطه این ( و در11،ص1393انسان معنا می شوند )اخوت، 

 عنوانبه که اموری دیگر و یتیمان سرپرستی فیرا، اطعام تعاون، نیازمندان، از دستگیری همنوع، به کم  روازاین. اندبوده خویش

                                                           
 پژوهشی پژوهشکده آالء ، مدرس دانشگاه اصفهانمعاونت  *

 دانشگاه اصفهان )ع(بیت و اهلیاد آالء، هیات عذمی دانشکده معاربنرییس پ وهشکده آالء، مدیرعامل  †
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 سرشت و فطرت در خیر و نیکی به تمایل دیگرعبارتبه. است فطری و عیذی امری شوند،می شناخته خیرخواهانه و نیکوکارانه هایفعالیت

 (15، ص1392دارد )اسماعیذی،  متناسب پاسخ به نیاز بشر فطری نیازهای سایر همانند نتیده در است نهادینه انسان

سو سبب  ی از  آن که گستره یوقف است. نهاد یرخواهانه نهاد اهداو خاین نیازها و به  یدنهای تحین بخشاز راه یکیدر اسالم 

توان ادعا نمود گردد و میموجود در جامعه می یاجتماع ی وفرهنگ یازهایرفتن ن ینموجب از ب یگرد ی روت و از سو یعو توز یلتعد

 انشد رشد فرهنز و یمردم برا یبا توجه به سطح زندگ یخاست که در طول تار یبذند انسان ی اهداوسنت حسنه وقف پشتوانه اقتصاد

 یاسالم و فیه و حیوق کشورها مخصوص تمدن بشر دارد و تنها یخدر تار یرینهوقف سابیه د یراز داشته است، یاریبس یرتأ  یبشر

 شود.کشورها مشاهده می یرو حیوق سا ادیان مشابه آن در تمام یو نهادها یستن رانایواسالمی

 تیرا از مالک یرهخانه، باغ و غ ین،مانند زم خود از اموال و مستغالت یبخش یکوکاربوده است که مردم ن ن گونهای اغذب یخ طول تار در

ی، نها، مدارس عذمیمارستاب یسدادند. تأسجامعه اختصاص می یازهایمتناسب با ن خیرخواهانه اهداو یخود خارج و منافع آن را برا

 (2، 1395) طباطبایی و بهار ؛  ادعاست. ناییانگرو مساجد بر اساس وقف ب یفرهنگ مراک 

سع  سازمان های ی  جامعه متکی به دو تاله هم مان یعنی     از آندا که تو سوی افراد و  ستره نیکوکاری به ویژه نهاد وقف از    -1ه و گ

تشوین و ترغیب انگی ه های درونی افراد تصمیم گیر است و اقدام عمذی امر خیر باید به صورت داوطذبانه   -2اصال  ساختارهای اجرایی، 

، به طور منطیی تحین این موموع مستذ م اتخا  ی  سیاست راهبردی برای تبیین گگونگی فرهنز      و با انگی ه درونی افراد شروع شود  

سازی مناسب از سوی نیام حکمرانی در گستره امر خیر و هم نین اصال  ساختارهای اجرایی در جامعه است. نیام حکمرانی عالوه           

های مختذف فرهنز یعنی  آموزشتتی خود در تغییر و تحوالت الیههای ستتازمان های فرهنگی و بر نیش مستتتییمی که از رهگ ر فعالیت

ها، سازوکارها  کنند، به صورت ناخودآگاه از مسیر عمذکرد سیاستاعتیادات، ارزشها، الگوهای رفتاری و نمادها و مصنوعات جامعه ایفا می 

شا       عه فرهنز نیکوکاری تا یر دارد . این امر در طیف و اقدامات سیاسی، اقتصادی، نیامی، بهداشتی، درمانی و غیره در تحوالت و روند ا

های مختذف اجتماع از جمذه زنان به عنوان یکی از مهم ترین بسترسازان فرهنز جامعه تا یربه س ایی داشته ، به گونه ای که در دوران 

این میاله ستعی بر آن استت تا با     صتفویه اوج شتکوفایی فعالیت خیرخواهانه زنان به ویژه در عرصته وقف را می توان مالحیه نمود . در   

بررسی منابع موجود و استفاده از اب ار کتابخانه ای به بررسی ا ربخشی نیام حکمرانی در مشارکت زنان در عرصه وقف در دوران صفویه        

 تحذیذی پرداخته گردد. -تا پهذوی با روه توصیفی

 دوران صفویه -1

هور گ اشتتته و گستتتره بستتیار پیدا نمود و در اصتتفهان به عنوان پایتخت آن در دوران صتتفویه وقف دوران طالیی خود را به منصتته  

آرامش و   از مهمترین عوامل ایداد این دوران طالیی ، تاله حاکمان وقت ، در جهت ایداد. ستتذستتذه آ ار و ابنیه بستتیاری وقف گردید 

ین ا در سایه ارامش ایداد شده بود . اقتصاد و بازرگانی  هم نین رونن ها آشوب و نابسامانی و   آسایش سیاسی و اجتماعی ، پس از سال    

رونن اقتصتتادی در کشتتور به ویژه در زمان شتتاه عباس اول بوده و مورخان اوج قدرت اقتصتتادی و بازرگانی صتتفویان را در این دوران    

،  1357باشکوه بود.)فذسفی ،    ه ق( می دانند که به دلیل سیاست خاص پادشاه و تاله وی برای ایداد کشوری  روتمند و    1038-996)

 (227، 5ج

تا یر این شرایط بهینه به همراه اقبال پادشاهان صفوی به نهاد وقف ، زمینه ساز شکوفایی و رشد سریع این نهاد در این دوران گردید به  

  این راه فعالیت می نمودنددر این زمان پادشاهان صفوی به عنوان پیشگامان عرصه وقف در راس کسانی قرار داشتند که در گونه ای که 

شان               شهد و خواهر ما )ع( در م ستانه امام ر شیعه و از همه باالتر آ صوص بیاع متبرکه  صد خیریه به خ سیاری از امالک را وقف میا و ب
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سال          224، 1377حضرت معصومه در قم کردند) لمبتون ،    شاه عباس اول بود که در  صفوی در عرصه وقف ،  شاخص ترین پادشاه   .  )

( که خود سرمشن امرا 74-73،  1357ه.ق کل امالک خاصه خود را وقف گهارده معصوم و با همین نام نمود ) باستانی پاری ی ،  1016

 و ب رگان و در کنار آن، زنان دربار گردید به گونه ای که فرهنز وقف در این دوران رواج یافته و موقوفات بسیاری ایداد گردید .

ازدیاد موقوفات ، دولت صتتفوی برای ا ربخشتتی بهتر موقوفات و جذوگیری از ستتوءاستتتفاده های احتمالی ،     با توجه به این شتترایط و 

شاعه و ا ربخشی موقوفات بر جای گ ارد به        سیاری در ا ساماندهی و اداره موقوفات پیش بینی و ایداد نمود که تا یر ب تمهیداتی را برای 

شاع      صر کم نییر ا صفوی به ع صدر می     گونه ای که دوران  صبی به نام  ه وقف مبدل گردید . از نواوریهای این دوره ، تعریف و ایداد من

صفوی بود که به              صب م هبی در دوران  صدر ، مهمترین من ست .  شی موقوفات ایفا نموده ا سیار در نیم دهی و ا ربخ شد که تا یر ب با

، ستتادات ، طالب و فیرا پرداخته وبرمیامات قضتتایی محاکم م هبی   اداره امالک ، اموال و مباشتتران اوقاو و توزیع درآمد آنها میان عذما

نی  ریاست می نمود. وی ج ئی از تشکیالت سیاسی و نیامی صفویه بوده حتی در لشگر کشی ها نی  شرکت می نمود.صدرها در راس            

سایل مالی از جمذه پرداخت             سیدگی به م سئول ر شرعی م ضات  صفوی به عنوان ق شکیالت اوقاو دولت  ستمری و حیوق به کذیه  ت م

کارکنان قضایی رده پایین مثل مدرسین ، مالها وکارگ اران پایین قضایی ...از طرین نهاد وقف بودند که این رسیدگی به ومع معیشتی          

شت )امرالهی ،    ستفاده از منابع م  31-30،  1391تا یر خوبی در گستره فرهنز وقف دا سوی دیگر مو ف به ترویج دین با ا الی  ( و از 

( به لحاظ  32، 1380در دستتتتشتتتان بودند که با توجه به این موقعیت تا یر به ستتت ایی در جهت اعتالی فرهنز وقف نموده )احمدی ،

 اعتماد اجتماعی ، صدر ها را در موقعیت ویژه ای قرار می داد. کمپفر در خصوص جایگاه صدور این طور بیان می نمود :

ست که مفتی اعیم ن د ترکان ، هم نین وی دارای میام  صدر در راس روحانیون ایران قرار   " دارد . وی ن د ایرانیان همان میامی را دارا

سته  و به او نواب می گویند و دعاوی حیوقی مطروحه در حضوره را       شاه دان شد ....مردم کوگه و بازار وی را نایب  عالی دولتی نی  می با

شتباه و طبن موازین عدل می دانند .   شد      خالی از ا سب می با صرو موقوفات یا وجوه وقفی در محل منا شترین حوزه فعالیت وی ، م  "بی

 (121، 1350)کمپفر، 

شور             سایر کارکنان موقوفات بر کل موقوفات ک ستوفیان و  ضی ، متولیان ، وزرای اوقاو ، نیار ، م شران اوقاو تفوی صدور از طرین مبا

( که وجود این ساز و کارها عالوه بر ساماندهی و ممانعت از سوءاستفاده 2، 1368یعا ، نیارت داشته و آن را اداره می نمودند ) میرزا سم

شار مختذف جامعه )به ویژه طبیه        ساز حضور اق شار مختذف جامعه، زمینه  از این نهاد قدرتمند ، با گستره و نمایش آ ار این نهاد در اق

فرهنز به اندرون قصرهای ایشان و فضای جامعه نی  تسری یافت . نمود      باال(  ورای جنسیتشان در این سنت خداپسندانه گردید و این    

 این مطذب را می توان در موقوفات زنان ن دی  ایشان مشاهده نمود.

شراو و  روتمند   سیار صفوی ، متا ر از عمذکرد نیام حکمرانی وقت در اندام وقف ،  زنان ا ر  ده و در کارهای گوناگون وقف کردی اموال ب

شد. هم نین افراد           این زمان م سیاری قرار داده  ساخته و برای هر ی  موقوفات ب سیاری  سراهای ب ستانها و کاروان ساجد، مدارس، بیمار

ر  وه بالم ارات شریفه و اماکن میدسه و حتی بر مسافران عتبات وقف کردند. ع    ،ت خود را برای مراسم ع اداری  البسیاری امال  و مستغ  

مستتائل کوگکی گون روشتتنایی معابر شتتهر،   نوان خیر در جهت حل مستتایل و مشتتکالت جامعه هم ون ورود خیرین از جمذه بااینها 

سیار گشمگیر   ماندگان و حتی حیوانات عذیل  دستگیری از فیرا، بیماران، درراه  شهروندی را   است ب که خود زمینه ارتیا رفاه اجتماعی و 

 به همراه داشت.

ن، صتتتفویه، قاجاریه، پهذوی و نی  تا زمان ما به          الختذف تاریخی از جمذه ستتتذدوقیان، مغو   در دوره های م به بیان دیگر فرهنز وقف ،     

با توجه به منابع   و با توجه به اهمیت دوره های تاریخی در تعیین طبیه زنان واقف استتت،  ولیکنصتتورت های گوناگون ادامه داشتتته  

وقف نامه از  57در اصفهان، بیش از  و تنها گشمگیر و ا ر گ ار بودهموجود دیده می شود که در دوران صفوی ، حضور زنان واقف بسیار     
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  ( 20 ،3138،احمدی)وقف نامه از ستتوی بانوان خی ر  17دوره صتتفوی در بایگانی اداره اوقاو این شتتهر وجود دارند که در میان آن ها  

این موموع .  فات زنان به خود اختصاص داده است واقع ی  سوم از وقف های که در این دوره صورت گرفته را موقو  در .  تنییم شده اند 

شاه عباس اول           سپانیا به دربار  سفیر اع امی ا مر در ایران بیان گردیده از جمذه فیگوئرا  سفرای خارجی حا سط برخی  شنودی  تو ،   )خ

ست و دلباز تر می دا    ( 112،  1390 صفوی را در کارهای خیر و عام المنفعه از مردان د صر  سیاری از     ،زنان  روتمند ع ساخت ب سته و  ن

 کاروانسراها و ساختمان های عام المنفعه از صدقات زنان را بیان می دارد. 

متا ر از فرهنز گستره یافته توسط نیام حکمرانی به عنوان مثال مادر و همسر شاه و زنان تدار طبیه باالی اجتماع دوره زنان این در 

سندانه پرداخته و وقت ، با اهداو متفاوت به اندام این عمل خدا صادی    پ ضای اقت سی جامعه    -به مرور زمان با تغییر ف ع ، تغییر نو سیا

  20 ،3138،احمدی. ) پیوستند آنان مالکیت در ایران، تیسیم ارامی و تغییر اجتماعی قانون ارث، زنان از اقشار و طبیات مختذف نی  به    

) 

صه وقف     ضور زنان متمول در عر سته از نیام حکمرانی آن        با وجودی که در این دوران ح شرایط برخا ست ولیکن به دلیل  شمگیر ا گ

دوران ، حضور هرگند کمرنز زنان عشایر ، روستایی و کم توان مالی نی  در عرصه نیکوکاری دیده می شود . در این زمان مردم کشور        

درصد بسته به     15-5ن (و شهرنشین )   درصد بسته به زما   55-45درصد بسته به زمان( ، روستانشین )      45-35به سه شکل ، عشایر )   

زمان( تیسیم می گشتند نیش زنان در فضای خانواده به عنوان نیروی تولید پررنز بوده و در عرصه دامداری ، کشاورزی ، صنایع دستی  

ضای اندرونی تعریف می           شتر در ف شهرها که و ایف زنان بی ستاها و ایالت بر خالو  شتند . در رو شارکت فعال دا  شد )که البته  و ... م

شتتهرها جمعیت کمی از جامعه را در بر می گرفت( محدودیت  برای زن وجود نداشتتته و حضتتور وی در عرصتته های مختذف زندگی ،    

 (91، 1386حیاتی و مروری بود و ساخت خانواده و اداره آن تحت این روابط قذمداد می گردید. )فوران ، 

شار مختذف ، به ف      صفوی در اق صر  سط باالترین   ول ا زنان ع عالیت هر گند کوگ  در حوزه های گوناگون نیکوکاری به ویژه وقف که تو

میام کشتتور و اطرافیان وی اندام و هدایت می گردید می پرداختند) که تا قبل از آن بین زنان ، بستتیار کم رنز بود ( و برخی از زنان   

ستند   توانزنان قشرهای پایین جامعه گندان نمی رصه داشتند.   حتی اگر شده با وقفی کوگ  مثال ی  سنگاب سعی در حضور در این ع    

تر به ن رهایی مانند غ ا، خرما، حذوا و شتتتربت در  های نیکوکارانه آنان بیشترتیب گستتتتره کنشامالک و مستتتتغالت وقف کنند، بدین

 شد.مراسم آیینی هم ون محرم محدود می

شد    صفوی دارای کارکردهای متعددی می با شی  -این کارکرد ها می توان به عذمی که از جمذه موقوفات زنان  سی،    م هبی، ، اموز   سیا

  که موقوفاتی نآ از بعد باشد می طالب عذمیه مدارس جهت  بیشترین مصارو موقوفات بانوان .اشاره نمود  فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

 احداث  ، قرآن قرائت  ، اوالد جهت  هم موقوفاتی  بوده و هم نین خوانی رومتتته و متبرکه  ،اماکن  عالیات   عتبات  مصتتترفشتتتان  مورد

   در زمره موقوفات زنان در این دوره قرار دارند . فیراء به مسدد،کم 

شاه عباس اول           صفوی به ویژه  شاهان  ستییم تحت تا یر نیام حکمرانی  ستییم و غیر م شکل م فرهنز وقف بانوان در این زمان به دو 

تا یرمستییم شاهان وقت در ترویج این موموع به طور غیر مستییم فضای حاکم بر جامعه زنان که منبعث از       بود. به بیان دیگرعالوه بر 

 نیام حکمرانی وقت بود در این عرصه تا یر گ ارد.

ضور زنان ایرانی در آیین وقف در  تمایل و با وجود  با توجه به مباحث فوق می توان گفت صار ح صفوی بدین همه اع   ،سو  ، اما از روزگار 

 اشکال مختذفی بروز می یابد که برخی از آنها اشاره می گردد.که در  بر جای مانده است در این خصوص یتربیش اسناد

 وقف مراکز علمی -1-1
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ساخت و توسعه مدارس در ایران ، توسط نیام المذ  وزیر سذسذه سذدوقیان و با ساخت مدارس نیامیه در پاره ای از شهرها به عنوان          

برای جامعه مطر  گردید ولیکن پس از حمذه مغول این امر به شدت سیر ن ولی داشته و حتی بسیاری از  مدارس موجود امری مروری 

نی  تخریب گردید . این سیر توسط خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی با ساخت ربع رشیدی در زمان مسذمان شدن ایذخانان مدددا           

نان بسیار ناگی  می باشد که متا ر از شرایط فرهنگی و حکمرانی آن دوران می باشد )احمدی     احیا گردید ولیکن در این اعصار حضور ز  

،1380 ،62) 

ست  .در این دوران ساخت مراک  عذمی            دوران صفوی دوران تغییرات شگرو در این موموع به ویژه حضور پررنز زنان در این عرصه ا

اهمیت توجه به شرایط مدارس احدا ی که از دیدی زنانه و ج ئی نگر نشات می    توسط واقفان زن بسیار گشمگیر می باشد و نکته حای      

شد که در قالب برخی وقف         صذین در این مکان ها می با سین و مح سعت این مدارس ، زیبایی و تهیه امکانات رفاهی برای مدر گیرد.  و

شنایی حدرات و       سب ، تامین رو شامیدنی منا ممیمه مدارس جهت تهیه آب آ شتی مدارس ، وقف       نامه های  سات بهدا سی راهروها ، تا

 مکان های تداری و درامد زا جهت تامین ه ینه ها و مواردی از این قبیل توسط بانوان برمی گردد.

برخی از آنان بخشتتی از داخل مدرستته را با خواندن صتتیغه مد ا تبدیل به مستتدد نموده و یا در جنب مدستته برخی بناهای مورد نیاز   

س    سه،  ستفاده طالب و عموم مردم را پیش بینی می نمودند.    هم ون مدر سالخانه جهت ا ،   1380)احمدی ،یاخانه ، آب انبار و حتی غ

51) 

سیار ه ینه بر بوده و تنها از قشر متمول برمی آمده است که با انگی ه های مختذف هم ون اجر         ساخت این مراک  با این خصوصیات ، ب

عذم و طالب عذوم دینی ، هم نوایی با مردان و حتی در برخی موارد گشتتم و هم شتتمیهای زنانه ،  معنوی ، اف ایش مراک  تولید و نشتتر 

انگی ه های اقتصادی هم ون ممانعت از مصادره و یا تکه تکه شدن اموال و یا با انگی ه های سیاسی اندام می شده است ولیکن سوای          

 ده است.اهداو واقف ، تا یر بس ایی در فضای عذمی کشور ایداد نمو

جده شتتاه عباس دوم یاد کرد که در   "حوری خانم"که به امور وقف مشتتغول بود می توان از زنی به نام  این دوراناشتتراو زاده  بانواناز 

،  1376ت) احمدی ، در همان اصفهان که پایتخت صفویان بود تاسیس کرده اس   "جده ب رگ"ه.ق مدرسه ای مشهور به نام    1057سال  

 دارس ب رگ آن زمان بوده است.( که از م99-103

ست که                 دیگر از سذه ا سذ شاه این  صفوی آخرین پاد سذطان حسین  ست مادر  شته ا صفوی که موقوفاتی از خود برجای گ ا زنان میتدر 

ما به  نی  نامیده شده، ا « سذطانی »و « گهار باغ»های معروو به مدرسه مادر شاه )مدرسه گهار باغ( است این نهاد آموزشی اگرگه به نام     

شاه هم                  سه مادر  سه میرر کرده، به مدر صفوی برای این مدر سین  سذطان ح سیار مهم و قابل اعتنایی که مادر  شتوانه های ب دلیل پ

 ( و هنوز هم فعال می باشد.53، 1392)خشنودی ، .معروو گردیده است

مریم بیگم یکی دیگر از بانوان خیر و انسان دوست  در عصر صفوی است . وی دختر شاه صفی جانشین شاه عباس اول است )ریاحی ،             

سیاری برای           252، 1375 شد. این بانو عالوه بر موارد م کور موقوفات ب شان می با سدد مریم بیگم از موقوفات ای سه و م سیس مدر ( تا

(مریم بیگم به عذما ، دانشتتمندان و آ ار آنان ارج می نهاد و  215، 1374زه های عذمیه معین کرد)رجبی، آبادانی شتتهر و رفاه طالب حو

سنعذی بن مال عبداهلل              سط محمد بن ح سر تو شر  ادعیه ال شید و این امر زمینه نگاره کتابی به عنوان  شد و ارتیا آن می کو برای ر

 (   757، 1382اران ، شوشتری به جهت ایشان گردید. )عیین بخشایشی و همک

 وقف مراکز رفاهی  -1-2
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ستتاخت راهها   از جمذه موقوفات دوره صتتفوی وقف مراک  مرتبط با رفاه مردم هم ون کاروانستتراها ، راهها،  حمام ، و پل ها می باشتتد. 

طی منیم  و امن  وکاروانستترا از جمذه دغدغه های پادشتتاهان صتتفوی به ویژه شتتاه عباس اول بود . عذت آن توجه به ایداد خطو  ارتبا

جهت ارتبا  بین نیا  مختذف کشتتور به ویژه اماکن م هبی و در افن کذی دستتترستتی آستتان به نیا  مختذف کشتتور و فراهم ستتاختن  

سباب آن یعنی راه و جاده            سایل آن که یکی از مهمترین ا ساختن و ستمر بدون فراهم  ست . زیرا ارتبا  منیم و م سایش مردم بوده ا آ

 ین محل استراحت بین راهی است امکانپ یر نبوده است . های مناسب و هم ن

سراها توسط حاکمان همت کرده، زمینه ای          سیسات میان راهی در قالب کاروان شاه عباس اول ، به ایداد تا صفوی به ویژه  ول ا حاکمان 

ن زمان ستتاخت حمام ها ی عمومی در  برای ورود افراد نیکوکار به این عرصتته را فراهم ستتاختند . از دیگر زمینه های مورد توجه در ای 

صه ورود                 شد که عر ست  می با سبات دینی ا سل که از منا شو ، تطهیر و غ شست شهر به دلیل فیدان آن در منازل و نیاز افراد به  سطح 

 (53،  1386واقفین را مهیا می سازد. ) صداقت کیش ، 

صفوی    یکی از مهم صر  شاه         زینب بیگم که به این زمینه ورود نمود ترین زنان واقف ع صفوی، عمه  سب اول  شاه طهما گهارمین دختر 

های متعددی از خود به جای  کاروانستتراها و بیمارستتتان ،ها پل ،هابناها، راهخانم ، عباس اول و میتدرترین زن خاندان دربار او بود. این 

عالوه بر آن حمام سه سوق نی     .معروو بود "بیگمکاروانسرای  "گ اشت و از آن جمذه کاروانسرایی در راه ق وین به ساوه ساخت که به     

 ( 103-99، 1376) احمدی ، .در اصفهان توسط این زن وقف شده بود

شاره می کند و آن را                 ست ا شده ا ساخته  شاه عباس  سا بیگم مادر  سرایی که توسط خیر الن سفرنامه اه به کاروان سپانیا نی  در  سفیر ا

 (   84، 1391که در طول سفره دیده است.)امرالهی ،ب رگترین من لگاهی معرفی می می کند 

 وقف بر اوالد -1-3

ترویج فرهنز وقف در صتتفویه که به گونه ای متا ر از پادشتتاهان و ب رگان آن بود زمینه ستتاز عرصتته های استتتفاده نوین از این نهاد     

ه مذ  یا دارایی فرد به شتتتکل وقف برای   قدرتمند گردید. از جمذه ، موقوفات زنان به شتتتکل وقف بر اوالد می باشتتتد. به این معنی ک            

فرزنده ابیا و به گونه ای دارای تیدس می شتتد و به این گونه از دستتتبرد دیگران و حتی از مصتتادره دولت مصتتون می گردید و یا در   

سران و اطفال    سم موقوفه اوالدی یا موقوفه غالمی که موقوفه را مختص پ  کور قرار می داد   مواردی وقف بر فرزندان دختر در تیابل با ر

 زمینه استفاده بهینه آنان از اموال والدین را فراهم می ساخت.

از زنانی که به این عرصتتته وارد گردیدند خانم خیر النستتتاء بود که بخشتتتی از اموال خود را وقف دختره بدر جهان خانم نمود و از              

ریان قرآن و هم نین برای خیرات و اطعام مساکین صرو نماید و اوخواسته بود که بخشی از درآمد موقوفه را در شب جمعه به فیرا و قا

ه ق دده خاتون از اندرون شتتاهی ، امالک خویش را به دختر خویش رمتتیه خاتون و در صتتورت انیرا  اوالد او بر    1083یا در ستتال 

 (87-86،  1391مستحیین شیعه وقف نمود . )امرالهی ، 

 وقف اماکن مذهبی و یا مرمت آن -1-4

ساخت و نگهداری اماکن م هبی و زیارتگاهها هم ون قبور ائمه ، امام ادگان و مساجد ،  از جمذه کارهایی است که بسیار مورد توجه و      

احترام شیعیان می باشد ولیکن در برخی دوران ها این اعمال دگار افول گردیده است . به عنوان مثال در زمان حکومت پادشاهان اهل      

سنن در ایران ،   شاهان        ت صفوی به دلیل اقبال پاد ست و بالعکس در دوران  ساخت و نگهداری قبور ائمه یا امام ادگان کم رنز گردیده ا

صفوی به تشیع توجه ویژه ای را به خود داشته است. پادشاهان صفوی با اهداو متفاوت که بعضا مثبت و برخی نی  منفی بود ، بر این         
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ستن  سی      امر همت گمارده و تا حدی که توان مافه کردند . در این دوران مردم نی  با پیروی از ندای فطرت و تا شکوه و جالل آن ا د برای 

 از روند حاکمان وقت به بازسازی و مرمت این گونه مکان ها پرداخته و با وقف اموال، بیای آن را تضمین نمودند.

نوان در این توسط با این امر زمینه ورود زنان واقف را نی  فراهم نمود و ساخت اماکن م هبی هم ون مساجد و زیارتگاهها و مرمت آنها    

صفهان                سدد ایذ ی در ا ساخت م صفوی به  سذیمان  شاه  سذطان بیگم در دوره  صاحب  ست؛ به عنوان مثال خانم  شاهده ا زمان قابل م

 (643، 1350پرداخته است )هنرفر ، 

 وقف برای انجام مراسم مذهبی -1-5

ست به گونه ای که بر خالو برخی دوران قبل و بعد که        سم های م هبی بوده ا صفویه یکی از دوره ها ی تا یر گ ار بر اندام مرا دوران 

به نشان دادن اعتیادات حکام ، این مراسم ها را ممنوع اعالم می نمودند ، سیاست پادشاهان صفوی با دین آمیخته بوده و بسیار مشتاق    

( ایشتتان  استتاستتا یکی از موارد وقف را بر اندام این مراستتم ها هم ون  82،  1368خود در انیار عمومی بودند. ) خواجگی اصتتفهانی ، 

ریان  د.)جعفمراسم رومه خوانی برای ائمه و پ یرایی از حضار ، برگ اری مراسم اعیاد،  یا وقف برای مسافران کربال و عتبات قرار داده بودن

 ،1371  ،1620-1629) 

زنان ایرانی نی  با توجه به عالقه فطری خود به اندام این گونه مراسم ها و تحت تا یر جو حاکم بر جامعه برخاسته از سیاست پادشاهان       

صرو ه ینه هایی د     سم ها  و رونن آن رامورد توجه ویژه قرار داده و  موع ،  اندام این مرا سم   در جهت ترویج این مو ر قالب وقف به مرا

شکال           صفر پرداخته و به دلیل امکان ه ینه کردن به ا صومین به ویژه ماههای محرم و  شهادت مع شادی در اعیاد و یا ع اداری در ایام 

فراهم   به لحاظ اقتصتتادی مختذف هم ون کم  جستتمی و کم  نیدی در مبالم مختذف زمینه حضتتور طیف های مختذف زنان جامعه

 گردید.

 ن صفویه تا قاجاردورا -2

در حد فاصتتل انیرا  حکومت صتتفوی تا روی کار آمدن قاجار نهاد وقف در ایران ستتیر ن ولی را در پیش گرفت به گونه ای که به طور  

مثال در دوران افشتتاریه نهاد وقف تا حدودی متوقف گردید. نادرشتتاه در ستتال آخر حکومت خود طی فرمانی اوقاو را از مردم گرفت و   

یب بستتیاری از زمین های وقفی که در دوره ستتذطان حستتین قستتمت قابل توجهی از کل زمین ها را تشتتکیل می داد به اداره بدین ترت

کنندگان زمین های دولتی واگ ار گردید تا درآمد آنها صرو نگهداری قشون شود. در نتیده صدور این فرمان عده زیادی از اوقاو را از      

امالک خالصتته در دفاتر  بت ارامتتی که پس از آن به رقبات نادری معروو شتتد وارد کردند )لمبتون ،   مردم گرفته و آنها را به انضتتمام 

1377  ،254-255) 

ست             شته و موارد اندکی گ اره گردیده ا شدیدی دا صفویه تا قاجار ، موقوفات زنان نی  افت  شرایط حکمرانی در حدفاصل  با توجه به 

صفو    شکال مختذف وقف در دوران  صمت خانم  که با ا شاریان   ی تفاوت دارد و می توان به وقف ع سان در دوره حکومت اف نام   از زنان خرا

 ( 1398)امامی و همکاران ، .اموالی برای رد میالم بر اساس آیین وقف به یادگار گ ارده است برد که

سبت به زن تغییر روی کارآمدن حکومت تیموری در قرن نهم هدری و  با به ست   رویکرد فکری آنان ن ، زنان به تدریج جایگاه خود را بد

آوردند. نفو  زنان در دربار تیمور و فرزندانش به گونه ای بود که میتوانستتتتند در مستتتائل مهم حکومت دخالت کنند. این تغییرات در                

 .  که در  یل به اختصار بیان می گردد بود تا یر گ ارنی  و   اشکال آن و حضور زنان در عرصه وقف مسائل اجتماعی 

 وقف بناهای عام المنفعه   2-1
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شتند. یکی از منابع درآمد در دوره های       در دوران تیموری  س ایی دا ساختن بناهای عام المنفعه نیش ب شرفت معماری و در  بانوان در پی

سالمی به  شوین و حمایت تیموریان هم نین  روت سرشار حاکمان آن دوره امکان اندام امور        مختذف ا ست. ت ویژه عصر تیموری وقف ا

ساجد، مدارس و بناهای جدید دیگر با         ساخت بناهایی گون م سیع در این دوره میتوان  سیاری را به وجود می آورد. از اوقافات و وقفی ب

 شاخصه های معماری محذی را بیان نمود. 

سران حکم  در شاهنگان کارهای عام       رامیان هم شاهرخ تیموری از پی سر  شاد آغا هم شمار می نان، گوهر ستین  المنفعه به  آید. او در نخ

شود تا زایران جایی برای           سال  ساخته  ما )ع(  ضیافه، درون حرم امام ر ستور داد دارالحفاظ، دارالتوحید و دارال سده نهم هدری د های 

ستراحت و خو  شند      خوردن غ ا، ا شته با سخ دینی دا سش و پا شاد واقع در      اندن قرآن و اندام پر سدد گوهر . از موقوفات معروو وی م

سش ه ینه آن را پرداخت نمود .        شد که وی با فروه گردنبند الما ما )ع( می با سی الر ستان میدس عذی بن مو سدد،    آ هم نین دو م

 (1، 1394ای دی ،  ) های آن مسددها وقف کرد.برآوردن ه ینه یکی در ن دیکی حرم و دیگری در هرات ساخت و مستغالتی برای

ستی فاطمه از بانوان نیکوکار قرن نهم هدری در ی د   بی  شاهرخ تیموری      ، بی فاطمه خاتون مذیب به  سر  شاد خاتون هم خواهر گوهر

ستتره اف ود . ستتتی فاطمه هم ون  بود و این نستتبت خانوادگی بر اقتدار وی به عنوان ی  مشتتاور امین در رونن ی د به همراهی هم 

خواهره بناهای عام المنفعه بستتیاری ستتاخت. از وقفیات او میتوان مستتدد جامع امیرگیماق، خانیاه، آب انبار، نهرآب و حفر گاه آب  

 سرد را نام برد.  

 دوران قاجار   -3

فرهنگی در جامعه تغییراتی یافت و از      -ماعی در دوره قاجار با تغییر نیام حاکمیتی و رویکرد آن به تدددخواهی و نوگرایی ، نیام اجت         

جمذه ، نهاد وقف به لحاظ مفهومی ، نهادی و مدنی بازتعریف گردید. در این دوران نیام حکمرانی متا ر از پادشتتتاهان قاجار در همه                   

صه وقف ، وقوفا            سیار گردید که به عنوان مثال عر ساز تحوالت ب سی زمینه  سیا صه های اجتماعی ، فرهنگی ،  ت و واقفان و بالتبع  عر

 واقفان زن را هم دربر گرفت.  

تا یر سیاست های حکومت در تحت نفو  قرار دادن موقوفات از ی  سو و تغییرات فکری کنشگران عرصه وقف من جمذه زنان از سوی        

سوی واقفان در این دوره بود. از جمذه تغییرات نهاد وقف در این     ساز هور رویکردی جدید از  ضور واقفان   دیگر زمینه  میطع زمانی ، ح

سب برای           ستر منا صار زنان متمول و درباری خارج  و ب صفوی از انح سط و حتی پایین جامعه بود که بر خالو دوران  زن از طبیه متو

سیاری از موقوفات در این زمان به نام زنان  بت گردیده ا      شار مختذف را فراهم می نماید به گونه ای که تعداد ب شارکت زنان اق ت.)  س م

 (13، 1395افرافر ،  

هاى استان تهران که بیشتر مربو  به دوران  در فهرست راهنماى وقفنامهاین موموع در پایتخت حاکمیت قاجار به خوبی نمایان است . 

ست،   صد آن   15 حدودمورد آن یعنى  170مدخل وجود دارد که ن دی  به  1160قاجار ا ست   به در شده ا ،  ) یادگار وقف نام زنان  بت 

 (1ج 

ن اما اسناد باقیمانده وقف مبی است، ناگی ی در اختیار  طالعاتا زنان و بالتبع موقوفات آنان، پیرامون فعالیتهای اقتصادی  در این دوران

ست   الاحتمال اداره ام سیذه خود آنها شتند و       .ک زنان، به و صی خود را در زمان حیات دا شخ همه زنان واقف، خود حن اداره امور وقف 

ی آن نیاز به    آوری اجاره و توزیع روزانه   کدام متولی یا نماینده و کارگ ار م کری را انتخاب نکرده بودند. گرگه زنان برای جمع            هیچ 

سی نهایی موقوفات را به فرد دیگری واگ ار ننمودند. هم نین برای قوت بخشیدن به بعد خیریه      شتند، اما هیچ ی  بازر افرادی امین دا

. از جمذه این زنان می توان به هاجر   کردند پوشتتی می برای متولی در نیر گرفته میشتتد نی  گشتتم  الابتی که معموموقوفه، از حیوق  
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شاره نمود )ورنر ،             شتند ا سیار دا صه خیر فعالیت ب شراو و مالکین بوده و در عر سا خاتون  که از خانواده ا شرو ن خاتون خانم و حاجیه 

1378 ،115-120) 

 وقف زمین -3-1

ک نییر قطعاتی از زمین یا بخشهایی از روستاها بود و به    الکی که وقف میشد عبارت از دکانها و یا سایر انواع ام  الن بیشتر ام در این زما

ستفاده آنها محدود بود. کاربرد عمده    سبت هم مورد ا ساختن مدموعه    همین ن شامل  ساجد    ی موقوفات،  های ب رگ مانند مدارس یا م

شتر بن   سو بی سایگی، مثل کم  به فیرا یا برنامه الیا به دنبود بذکه از ی   داری، و از  ع یههای ت ل خیرخواهانه با تأکید بر فعالیتهای هم

اف ون بر زنان   .سوی دیگر مبتنی بر اهداو اقتصادی یا خصوصی، برای تضمین بیای حیات نسذهای آتی بنیانگ ار وقف، صورت میگرفت       

 وره قاجار، به اندام کارهای نیکو شیفتگی بسیار داشتند. اشراو درباری، دیگر زنان  روتمند نی  در د

شرو  سذطان خانم، از زنان تهرانی دوره قاجار بودند که امالک و      برای نمونه، حاجیه هاجر خاتون خانم، حاجیه  سارا  سا خانم و حاجیه  ن

ستغالتی وقف کردند  شان می .م اند؛ هاجر خاتون خانم  تهران آن روزگار بوده دهد همگی از طبیه مرفه و برخوردارنام و عنوان این زنان ن

مذیب به جدیداالسالم همسر حاج محسن بازرگان تهرانی و حاجیه خاتون خانم که به حاجی وزیر هم آوازه داشت، دختر فردی اشرافی       

سذطان خانم همسر محمد ابراهیم نواب بدایع      سارا  سماعیل بیز بود؛ همینگونه دختره حاجیه  شرو نگار معبه نام ا س روو و حاجیه  ا ن

های  هایی برای برآوردن ه ینههای خود امالک و دکاننامهبرده در وقفزنان نام.دار معروو بودخاتون نی  دختر حاجی گرگین بیز زمین

 (1398)امامی و همکاران ،  ع اداری و دیگر کارهای خیر اختصاص داده بودند.

 وقف امور مذهبی -3-2

، از امور مورد توجه زنان واقف در دوران قاجار می   مراستتم ع اداری برای امام حستتین ودیگر امامان معصتتومامور م هبی به ویژه برپایی 

باشتتد که با توجه به ممنوعیت حاکمیت وقت ، معموال به طور پنهانی در کنار دیگر اعمال خیرخواهانه به آن می پرداختند و در مطالب  

ندام امور مرتبط با مستتتایل دینی و عییدتی از دیگر فعالیت های خیرخواهانه زنان در این        فوق هم به آن اشتتتاره گردید . عالوه بر آن ا  

 دوران به شمار می آید.

صر   در میان زنان ع ایشان . می باشد ناصرالدین شاه   و سوگذی  الدوله همسر  انیساز زنان شاخص این دوره که در این امور فعالیت داشتند   

سنت وقف برای خود ج  سیار تا یر گ ار         . ایگاهی داردقدر در اجرای  سی دوره خوده ب سیا او که در عرصه اجتماعی، اقتصادی و حتی 

وقوفات  م.را به عنوان هدیه دریافت کند "نشان حمایل آفتاب "و  "تمثال شاه "ست که توانست از ناصرالدین شاه      ابوده است اولین زنی  

به    ، نیم تاج الماس   به آستتتتان اباعبداهلل )ع(     ، پرده مروارید  ومنین)ع(این زن میتدر قدری شتتتامل وقف جییه الماس به حرم امیر الم     

ده باب   وهای تعمیرات نیره و طالکوب مسدد گوهرشاد مشهد را برعهده گرفت    ه ینههم نین وی   . است  آستان میدس امام رما)ع(  

مه    شهد برای رو ساخت بیعه و گنبد برای         مغازه در م شهیدان کربال،  مریح نیره برای  ساخت  ما )ع( وقف کرد.  خوانی در حرم امام ر

سخ        امام ضرت فاطمه )س( از کتاب نا شان  و گاپ و پخش رایگان مدذد مربو  به زندگانی ح سین کا شاه اده ح التواریخ، از دیگر  زاده 

 (22-21، 1384.) دبیر سیاقی ،  دیآالدوله به شمار میکارهای نی  انیس

زنان معروو دوره قاجار که به سنت وقف پایبند بودند می توان به هاجر خاتون خانم مذیب به جدیداالسالم و حاجیه شرو نساء   دیگرز ا

معروو بودند که   "عذیا جانب  "یا  "عذیه جاه "هر دو این زنان از خانواده اشراو و مالکین بودند و به الیابی گون  خاتون  اشاره کرد که

دکان را وقف نمودند  ولی نکته جالب   13مدموع  درایشان    .نشان از اهمیت و ارزه و جایگاه اجتماعی آنها در دربار قاجار داشته است   

توجه اولویت مصرو درامد این موقوفات می باشد که اولین آن استفاده برای ع اداری می باشد که تصریح گردیده منحصر به ایام محرم       
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م د رومه خوان ها و، فراهم   و شهادت امام حسین نبوده و برای همه امامان ، فرزندان و صحابه ایشان است . در این وقف پرداخت دست       

 (118، 1378)ورنر ، کردن قهوه ، آب و غ ای رایگان شرکت کنندگان در جذسه است 

 وقف مسجد -3-3

مطالب فوق بیان گردید در این دوران ستتاخت مستتاجد وقف رونن کمتری داشتتته استتت ولیکن افرادی به اندام آن    در همان طور که

با ارث و  را نام برد که قذی خان از متنف ان زندان الدوله دختر حستتتینجمیذه  والفیاری نیام، مبادرت می نمودند. از آن افراد می توان 

صی،      شخ ستغالت  ساخت م سه    اقدام به  سدد و مدر صیت     اما پیش از پایان نمودای م شت. دختره قمرتاج خانم به و یافتن بناها درگ 

سیار زیبا به شمار می       ند و در حال حامر این پایان را به اندام رسا مادر، کار نیمه .  آیندمدرسه و مسدد در شهر زندان از آ ار دیدنی و ب

 (1398)امامی و همکاران ، 

 

 دوران مشروطه تا پهلوی -4

انیالب مشتتروطیت، نهادهای جدید مثل پارلمان و مدذس شتتورا، مفاهیم جدید مثل آزادی و برابری، اح اب نوبنیاد، ح و استتتعمار و   

سیس     ایداد روابط جدید با  سنتی و تأ غرب، پی ری ی آموزه و پروره نو، پیدایش نهادهای مدنی نوین، ح و مدارس و نیام آموزه 

نیام نوین آموزشی را در سطو  مختذف و ایداد ده ها عنوان نهاد مدنی جدید را به ارمغان آورد. مردم ایران پس از مشروطیت، عطش و  

صد  شهرهای           نیاز فراوان به میوالت فرهنگی پیدا کردند،  شر در  شد، گاپ و ن سیس  شد، مدارس فراوانی تأ شریه راه اندازی  ها عنوان ن

مختذف راه اندازی شد و صدها کتاب منتشر شد، کتابخانه های متعدد تأسیس شد، دانشدویان ممتاز برای ادامه تحصیل به دانشگاههای  

شد، اندمن های فرهنگی متنوع    سینما و تئاتر راه اندازی  معیت جدید، وقف را بی       خارج رفتند،  شد. و سیس  با عنوان های گوناگون تأ

شد.        سبات فرهنگی و اجتماعی تعریف  سازی مفهومی، نهادی و مدنی وقف، جایگاه جدید برای آن در منا شت و عالوه بر نو صیب نگ ا   )ن

 (1387مطبعه گی ، 

شروطه  در این دوران و  سازما ، وقف خدمات اجتماعی ، پس از م شکل جدیدی در ندهی آنها و امور خیریه و  ستور کار دولتمردان   به  د

فعالیت هایی هم ون ایداد       .بود و تاله در جهت رفع آن  به معضتتتالت اجتماعی   توجه افراد خیر اقبال و  که ناشتتتی از   ، رفت گقرار 

طیب  ) وشش قرار دهند پ تحت را  اقشار آسیب دیده   گردیدسرپرست و .. شکل گرفته و سعی     هایی برای ساماندهی ایتام، زنان بی گروه

فرهنگی جامعه ، زنان در جامعه حضور بیشتری نسبت به قبل یافته      -در این دوران به دلیل تغییرات سیاسی  ( 41،  1397نیا و ربانی ، 

 بذکه آوردند، وجود به را خود خاص مطبوعات فیط نه زنان دوره این در و مطر  شتتد جدیت آنان با اجتماعی -حیوقی مطالبات و 

 راه آنها برای و کنند مطر  را خود های خواسته  تا کردند شرکت  داخذی و خارجی معتبر کنفرانسهای  در و دادند تشکیل  هایی اندمن

متناسب با نیاز و خواست جامعه به گستره کارهای نی     ، زنان  روتمند در این دوران ،  (2، 1393 صفری،  و آبادیان( بیابند قانونی حل

 .که به برخی از آنان اشاره می شود وارد شدند

قمری باغ و عمارت همستتر را برای ستتاخت    1323زیور یحیاییان همستتر ستتوم میرزا حستتین خان معتمدالمذ  یحیاییان در ستتال    

شفایحیاییان نام دارد. مذ       ستان  ستان وقف کرد؛ این موقوفه امروزه بیمار ستان ندمیه ر   بیمار صدق، بیمار در   اتاج خانم، مادر محمد م

ساس وقف      1304خرداد  ستان در آغاز کار بر ا ساخت. این بیمار شپ خانه، رخت خورشیدی  سرا   نامه، حیا ، آ شور، حیات خذوت و کاروان

سه      ساخت و وقف مدر ست.  شته ا ست  دا سیا های ویژه کارگ اران آن دولت، به  های عذمیه در ایران با برآمدن حکومت پهذوی با توجه به 

ها یافت. وقف نهادهای  تر برای اداره موقوفهخورشیدی امکان و نیرویی بیش  1313ها در سال  ا تصویب قانون موقوفه دولت ب.زوال رونهاد
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سذطنت  حکومت پهذوی و با آغاز  †ها در قالب بنیادهای خیریه نمایان شدند. نوین آموزشی اما در دوره پهذوی رواج یافت. اینگونه موقوفه 

به ایرانی بودن و ساختن ایران نوین بود، برای به اصطال  زدودن فیر و  آن  میت که تمرک  و توجه خاصبر مبنای سیاست حاک ، رماشاه

ست     بیماری از گهره ایران، به سیا ستاورد این  شد که با آن ه به ها انگی هعنوان د شد      های جدیدی ایداد  شروطه به ر ستاورد م عنوان د

ا  المنفعه وابسته به دولت ی یل موسسات خیریه و عام  تشک در این زمان اجتماعی مردم و تشکیل موسسات خیریه اندامید، تفاوت داشت.     

سط دولت و به  ای که در این زمان با ارائه خدمات رفاهی  ای حکومتی معنا یافت. در واقع اقدامات خیریهعنوان و یفهتحت نیارت آن تو

ه برای مردم مفهوم یافته بود در  هایی مانند وطن و هموطن که پس از انیالب مشتتروطشتتد، متتمن تاکید بر مولفهو بهداشتتتی اندام می

تر، همستتتو با   ولیت دولت در برابر مذت تغییر ماهیت داد. به عبارت دقین       ئتری از این مفاهیم به متتترورت توجه و مستتت    تعریف خاص 

ست    سعه اجتماعی و طر  مدرنی ه کردن ایران، هم نین     سیا سیدن به تو شعارهای حاکمیت، تبیین و اجرای اهدافی به منیور ر  ها و 

مای نیازهای مردمی که تا      شئون ممذکت مورد توجه ویژه قرار گرفت. درنتیده این تحول برای ار تثبیت اقتدار حکومت بر کذیه ابعاد و 

مندی خود را نشتتتان  های ستتتنتی و م هبی و با تولیت روحانیت به کارهای خیر عالقه      پیش از این با اندام خیرات و مبرات به شتتتکل    

 (9-8،  1392)مذ  زاده ، ا دست اندازی به حوزه اختیارات روحانیت، این بخش را خود به عهده گرفت. دادند، این  دولت بمی

برای اندام اعمال خیرخواهانه و وقف  زنان از طبیات عادی جامعه نی  شرایط به گونه ای بود که عرصه حضور     ،در دوره پهذوی اول و دوم

سه  در توجهی درخور اجتماعی های فعالیت اراید اول پهذوی و طی این دوره زنانمهیا گردید.   از .در قالبی جدید بودند ادوار با میای

سیس  جمذه آن  ، 1089 سال  در مخدرات وطن اندمن ، 1086 سال  در زنان آزادی اندمن :گون مراک ی و ها اندمن ایداد و تا

 شرکت  اندمن ، 1091 سال  در در اصفهان  خواتین شرکت  ه، 1092 سال  در ایران خواتین خیریه شرکت  و ایران خواتین اندمنهای

 ه، 1121 سال  در خواه وطن زنان جمعیت ، 1122 در سال  رشت  در نسوان  سعادت  پی  جمعیت ، 1099 سال  در بانوان آزمایش

 پهذوی شمس  دختره که رماشاه   دوره در بانوان کانون تاسیس  یا نسوان و  غیبی اتحادیه ، 1120 سال  در خواه وطن نسوان  جمعیت

ست  شت،  عهده بر را آن ریا شاره  دا صیالت  ویژه به خویش، اجتماعی های توانمندی تیویت به زنان به مرور که کرد ا  اف ایش و تح

شتغال  عذمی های آگاهی شان  تعبیری به تحرکات این یافتند ا شروطه  از بعد های سال  طی زنان فرهنگی فعالیت از ن  دوره تا پایان م

شاه   ما سذم   .شود  می قذمداد ر ست  م صه  در ا صه  از یکی عنوان به وقف عر شد  تر زنان پررنز حضور  اجتماعی، های عر  نیر در با.با

سی    و اجتماعی نمودهای و ها جذوه که مهم این گرفتن شگری  هایی ویژگی به توجه با مردم سیا  دوران آگاهی در و  اراده ، گون کن

سبت  جدید کرد.   پیدا بیشتری  اجتماعی نمودهای نی  زنان بود  فعالیت برخوردار بیشتری  تنو ع و عمن گستردگی،  از قدیم، دوران به ن

 ( برخی فعالیت های خیرخواهانه زنان در عرصه وقف در دوران مشروطه تا پهذوی عبارتند از :  25، 1395)افرافر،

 بهداشتی -ساخت مراکز رفاهی -1

شد.        صه وقف و نیکوکاری می با شتی از جمذه حوزه های ورود زنان به عر ساخت مراک  رفاهی بهدا شرو در این دوران دغدغه  المذوک ا

 گ اریفخرالدوله از دختران میفرالدین شاه قاجار و مادر عذی امینی از رجال دوره پهذوی، در روزگار آغازین برآمدن پهذوی اول، با بنیان 

 .آیداه در کهری ک، از پیشاهنگان این گستره به شمار میهای مورو یی و درمانی در زمینمرک ی آسایشگاه

ت. ق متولد  1304در سال  وی  های سیاسی وقت، صدراعیم  مصدق بود. اما به واسطه رقابتابتدا نام د پسر خالۀ خود دکتر محمد و دره

ستحکام قدرت خود با خاندان سذطنتی وصذت کند   الدوله تصمیم گرف خان امینمیفرالدین شاه یعنی میرزا عذی  فخرالدوله در  .ت جهت ا

                                                           
† . https://www.faradeed.ir 
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سپه، در حدود     سردار  شش قرار داد و به همراه جمعی از زنان      78اواخر دوره قاجار و در بحبوحۀ اقدامات  سر یتیم را تحت پو دختر و پ

از جمذه کسانی که او را  .کرددختران و پسران نگهداری می نامیده شد، از   بنگاه خیریه بانوان نیکوکار هاخی ر در اطراو پرورشگاه که بعد 

یاری می    کار  ن در این  ما     د داد مانفر ب اره فر ما   ع ت، ج مانفر ما      ، المذوک فر مانفر ما فر یت     ، ه نا  دختر  هیراالستتتالم قدستتتی ع

معصومه امینی دختر فخرالدوله نام برد که بر اساس قوانینی که برای کار     و ، همدم نفیسی شوری بیمارستان مسیح دان   گ ارپایه نورافشار   ،

 (197،  3،ج1357)بامداد ، .کردندسرپرستی که در گارگوب میررات قرار داشتند خدمت میخود تدوین کرده بودند به کودکان بی

 ساخت مراکز آموزشی نوین -2

شارکت زنان نیکوکار در دوران پهذوی  سه    م ساخت و وقف مدر شهرهای ب رگ   های نوین به اندازهایرانی در  ای باال گرفت که از محدوده 

ستان سوز در منطیه ای که بانوانی دلنی  فراتر رفت، به گونه ساس آیین دیرینه نیکوکاری      های کوگ  دبیر صی بر ا شخ هایی با ه ینه 

 .ایرانی پدید آوردند

سالی یکی از این زنان بود   سیاری از دختران آن شهر           عیمت ما سال برای ب که در دهه سی خورشیدی با ساخت دبیرستانی در شهر ما

شت، بی         ستان دخترانه ندا سال در آن زمان دبیر شهر ما صیل فراهم آورد. از آندا که  ش  این کنش نیکوکارانه عیمت   امکان ادامه تح

سال ک       شهر ما سواد و فرهیخته  سیاری از زنان با سالی با ا عان ب شسته  ها در شغل ه برخی از آنما اند، ارزشمند به شمار   های معذمی بازن

این دبیرستان اکنون در شهر ماسال با     .توانستند بروند آمد، زیرا آن زنان در روزگار جوانی، برای ادامه تحصیل به شهرهای ب رگ نمی  می

  .†دانشگاهی عیمت ماسالی فعالیت آموزشی دارد.نام مرک  پیش

سذطان ع ت  نیکوکار این دوره ، از دیگر زنان سذطنه زهرا ما  دختر "مافی نیام ال سذطنه نیام خان قذی ر  خترد خانم سذطان  خدیده و ال

ما  میرزا شتیانی  ر سرعباس  آ شهور   "فرمانفرمائیانمیرزا فرمانفرما بود که به  هم ست که در امور خیریه نیش    .بود م او از جمذه زنانی ا

 زهراستتذطان نام که آن ه ستترپرستتتان،معاصتتر ایران داشتتته استتت، در واقع عالوه بر نگهداری ایتام و بی بستت ا و تا یر گ اری در تاریخ

  ایداد  الخصتتتوصتابخانه و مدارس مختذف در شتتتهرهای متعدد، عذی       ک مستتتدد،  ستتتاختن به  وی تاله کرد، بذندآوازه  را مافی نیام 

  کرد، ایداد خانوادگی نه گندان خوب، اقتصاد سطح وجود با و اه،شخصی مورو ی امالک درآمد محل از که بود، ایحرفه هایآموزشگاه 

ستان در  .داد قرار آنها بر نی  را موقوفاتی آنکه ممن  ستان  از اقدامات او احداث و اهدای ی  باب دب   ه،.ه 1332 سال  به میاندوآب شهر

ستان  ساخت  منیور به مالی هایکم  اهدای سی  بیمار ستان    در عبا ستان  وقف و احداث میاندوآب، شهر  تکمیل و مافینیام زهرا دبیر

سیس  هایکالس شگاه  وقف و آن،تأ شور  بانوان و معذولین ویژه ورز سیس  تهران، شهر  در ک سه  وقف و تأ   سال  به دخترانه ایحرفه مدر

سیس  تهران، مهرآباد خیابان در ه.ه 1346 سدد  وقف و تأ سدد،  نمازپیش سکونت  برای خانه باب ی  با همراه( ع) امیرالمؤمنین م   م

 .کرد اشاره... و درمانی و بهداشتی مرک  وقف و ایداد ،1347 سال در هاالل و ناشنوایان مخصوص ایحرفه آموزشگاه وقف

 انجمن های خیریه -3

فرهنگی  از جمذه مدخل های نوین ورود زنان به حوزه وقف و نیکوکاری در عصتتر پهذوی بود که برخاستتته شتترایط   های خیریه اندمن

 . بودند جمذه آن از ایران خواتین اندمن و ایران خواتین منبعث از نیام حاکمیت موجود بود . خیریه

 خواتین خیریه شرکت  .کردند می فعالیت مدارس و ها بیمارستان  و ها خانه یتیم به رسیدگی  و اعانه آوری جمع زمینه در این مراک  

ست  به ایران، سذطنه،  مریم م ین ریا می  دختر ال صحه،  حفظ اداره از طباطبایی ر مع  برای ال صا    زنان، و صو مای  زایمان در مخ  تیا

                                                           
† https://www.faradeed.ir 

http://nritld.sbmu.ac.ir/
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 مدمعی برای تشکیل  و ها قابذه امتحان و آموزه برای معذم خواهان و ندهند کار اجازه خانگی ماماهای و دالکان به که رسیدگی کرد 

 (163-1380،161 اتحادیه،( گردید امر این

جمعیت ها و سازمان    های فر  دیبا همسر محمدرما پهذوی سوای انگی ه و هدو وی ، حای  اهمیت است .    در زمان پهذوی دوم فعالیت 

جمعیت مذی   -3جمعیت کم  به ج امیان ایران  -2جمعیت خیریه فر  پهذوی  -1هایی که فر  دیبا عهده دار اداره آنها بود شتتتامل: 

جمعیت حمایت از کودکان بی   -7اندمن مذی حمایت کودک  -6د کودک ستتازمان مه -5ستتازمان رفاه خانواده  -4مبارزه با ستترطان 

ست    سوختگی    -8سرپر سیب دیدگان از  سازمان    -11سازمان کم  به نیازمندان   -10بنگاه حمایت از مادران و نوزادان  -9جمعیت آ

  -15سازمان تنییم خانواده   -14ابعه دانشگاه فر  پهذوی و بیمارستانهاو درمانگاههای ت   -13سازمان اردوهای کار کشور    -12بهداشت  

 ( 281، 1370)زند و سعیدی ، کنگره پ شکی رامسر. 

سازمانها از رئیس و هیات             صورت می گرفت و در عمل هرکدام از این  سط فر  دیبا  سماً تو سازمانها تنها ا ست این  ست که ریا بدیهی ا

ا تحت نام او قرار می داد، می توانستتت از م ایای دولتی استتتفاده کند. از امناء ویژه ای برخوردار بود. اما در واقع هر ستتازمانی که خود ر

جمذه قدیمی ترین ستتتازمانهای تحت ریاستتتت فر  دیبا، بنگاه خیریه حمایت مادران و نوزادان بود که به تدریج پس از جمعیت شتتتیر 

سات خیریه که تحت ادا          س شت. از دیگر مو شور گ سرخ، ب رگترین بنیاد خیریه ک شید  شت، اندمن خیریه فر    وخور ره فر  دیبا قرار دا

شتتروع به فعالیت نمود و به ایداد و اداره گند داراالیتام و پرورشتتگاه اقدام کرد. اندک اندک تعداد این    1339پهذوی بود که در ستتال  

گون سیل و زل له در    عدد بالم گشت. رسیدگی به مسائل مربو  به حوادث غیرمترقبه    40پرورشگاهها در سراسر کشور اف ون شد و به      

 (243-240، 1380) کسری ، . شد زمره کارهای فر  دیبا بود و ساالنه بودجه کالنی بدین منیور اختصاص داده می

ضعیف و زوال  تدریدی حکومت و نیام حکمرانی ،  در اواخر رژیم پهذوی   شکیالت مربو  به آن  با ت سد    ، بهامور خیریه و ت نهادهای فا

شد و تنها جن  ساب می     و به تبذیغاتی یافتمبدل  شوری به ح سائل ک س  این نهادها به عنوان عامل نفو ی فر  دیبا در دربار و م  وءآمد. 

. به این گرفت می صتتورت او یاران و دوستتتان توستتط که اختالس ها در این حوزه از جمذه کارهایی بود و کالن های رشتتوه و استتتفاده

شت       های مردمی که به ای-اعانه ها و کم  ترتیب شته می گ شد، اکثراً در جیب حضرات انبا سازمان می  صرو خانواده    ن  ومبذم اندکی 

( و بدین سبب افول فعالیت نیکوکاری و وقف در این زمان مشاهده می گردد    141-140،  1368.)صمیمی ،   های بی بضاعت می گشت  

 که فعالیت زنان در این عرصه را نی  شامل می شد .

 

 نتیجه گیری

 شتهاتمدن بشر د یخدر تار یرینهسابیه دکه  یرخواهانه می باشداهداو خارماء حس نوع دوستی ، کم  به همنوع  و های از راه یکیوقف 

 تاز اموال و مستغال یبخش یکوکارمردم ن تاریخ، طول نمی باشد. در رانایاز جمذه  اسالمی یاسالم و فیه و حیوق کشورها مخصوص تنها ،

جامعه اختصاص  یازهایمتناسب با ن خیرخواهانه اهداو یخود خارج و منافع آن را برا یترا از مالک یرهنه، باغ و غخا ین،مانند زم خود

  دادند.می

تشوین و ترغیب انگی ه های درونی افراد و  توسعه و گستره این نهاد مو ر، متکی به دو تاله هم مان یعنی  اصال  ساختارهای اجرایی

آن ، مستذ م اتخا  ی  سیاست راهبردی برای تبیین گگونگی فرهنز سازی مناسب از سوی نیام حکمرانی  تصمیم گیر است که تحین

 در گستره امر خیر و هم نین اصال  ساختارهای اجرایی در جامعه است.
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نشر و گستره این ، بایستی مورد توجه قرار گیرد نیام حکمرانی در جهت اعتال این نهاد ارزشمند  مهمی که توسط از جمذه حوزه های 

ن نمود بارز آ که امر در طیف های مختذف زنان به عنوان یکی از مهم ترین بسترسازان فرهنز جامعه و بررسی ا ربخشی آن می باشد       

آرامش و   توان مالحیه نمود . در این دوران تاله حاکمان وقت در جهت ایداد را در دوران صتتفویه به ویژه در عرصتته وقف بانوان می 

در سایه ارامش ایداد شده ، به همراه    اقتصاد و بازرگانی   هم نین رونن ها آشوب و نابسامانی و  سیاسی و اجتماعی ، پس از سال   آسایش  

در این زمان  اقبال پادشتتاهان صتتفوی به نهاد وقف ، زمینه ستتاز شتتکوفایی و رشتتد ستتریع این نهاد در این دوران گردید به گونه ای که 

صفوی به عنوان    شاهان  شتند    پاد شگامان عرصه وقف در راس قرار دا در این دوران فعالیت مو ری در جهت ورود زنان به این عرصه   . پی

سبی نیش زنان در خانواده و اجتماع ،          صورت نگرفت ولیکن با توجه به پ یره ن ستییم  ست گ اری م سیا شراو تحت عنوان  و   زنان ا

در کارهای گوناگون  ی اموال بستتیار، )به طور غیر مستتتییم (  امور خیراندام  صتتفوی ، متا ر از عمذکرد نیام حکمرانی وقت در روتمند 

وقف مراک  رفاهی ، وقف بر اوالد، وقف اماکن م هبی و یا مرمت آن، وقف برای       شتتتامل وقف مراک  عذمی، اهم آنان  ه اند که   وقف کرد

انده ، با توجه به عالقه فطری و تحت تا یر جو حاکم بر  اندام مراستتتم م هبی می باشتتتد ولیکن زنان عامه نی  از این امر ممدو  دور نم

جامعه برخاسته از سیاست پادشاهان در جهت ترویج این موموع ،  اندام این مراسم ها  و رونن آن رامورد توجه ویژه قرار داده و صرو         

حرم و صفر پرداخته و به دلیل امکان ه ینه  ه ینه هایی در قالب وقف در اعیاد و یا ع اداری در ایام شهادت معصومین به ویژه ماههای م  

زمینه حضتتور طیف های مختذف زنان جامعه فراهم   ،کردن به اشتتکال مختذف هم ون کم  جستتمی و کم  نیدی در مبالم مختذف 

 گردید.

که به طور در حد فاصتتل انیرا  حکومت صتتفوی تا روی کار آمدن قاجار نهاد وقف در ایران ستتیر ن ولی را در پیش گرفت به گونه ای  

روی کارآمدن حکومت تیموری در قرن نهم هدری و رویکرد     با به  .ولیکن  مثال در دوران افشتتتاریه نهاد وقف تا حدودی متوقف گردید      

میتوانستتتند در مستتائل مهم   ه حتی زنان دربار ، زنان به تدریج جایگاه خود را بدستتت آوردخانم ها آنان نستتبت به مناستتب تر فکری 

در  ود. ب تا یر گ ارنی  بانوان در عرصه وقف  ، به طور غیر مستییم  و حضور زنان  . این تغییرات در مسائل اجتماعی  حکومت دخالت کنند

 .در ساختن بناهای عام المنفعه نیش بس ایی داشتند زناناین دوران 

هنگی در جامعه تغییراتی یافت و از     فر -در دوره قاجار با تغییر نیام حاکمیتی و رویکرد آن به تدددخواهی و نوگرایی ، نیام اجتماعی          

، حضتتور واقفان زن از طبیه متوستتط و   این تغییرات می توان بهجمذه ، نهاد وقف به لحاظ مفهومی ، نهادی و مدنی بازتعریف گردید. از 

شاره نمود حتی پایین جامعه  سب برای        ا ستر منا صار زنان متمول و درباری خارج  و ب صفوی از انح شارکت زنان    که بر خالو دوران  م

شار مختذف را فراهم می نماید  سدد ، وقف امور م هبی به ویژه   بانوان فعالیت های وقفی  .  اق در این دوران در قالب وقف زمین ،وقف م

 برگ اری ع ادارای ائمه و احیا آن به دلیل سیاست حاکم مبنی بر عدم اندام آن بود.

شروطه  در دوران  سازماندهی آنها  ، وقف خدمات اجتماعی و پس از آن ، م شکل جدیدی  و امور خیریه و  شی از  به  توجه اقبال و که نا

فعالیت هایی هم ون ایداد      .  رفت گدستتتتور کار دولتمردان قرار   درد بو و تاله در جهت رفع آن  به معضتتتالت اجتماعی   افراد خیر

ر این د وشش قرار دهند پ تحت را  اقشار آسیب دیده   یدگردسرپرست و .. شکل گرفته و سعی     هایی برای ساماندهی ایتام، زنان بی گروه

 .متناسب با نیاز و خواست جامعه به گستره کارهای نی  وارد شدند، زنان  روتمند دوران ، 

ت المنفعه وابسته به دولت یا تح تشکیل موسسات خیریه و عام   ، بر مبنای سیاست حاکمیت    ، سذطنت رماشاه   حکومت پهذوی و با آغاز 

زنان از طبیات عادی جامعه  عرصه حضور    ،در دوره پهذوی اول و دوم .ای حکومتی معنا یافتعنوان و یفهتوسط دولت و به ، نیارت آن 

بهداشتتتی ،   -رتند از : ستتاخت مراک  رفاهیکه برخی از آنها عبا برای اندام اعمال خیرخواهانه و وقف با اشتتکال جدید مهیا گردیدنی  

شی نوین، اندمن های خیریه  . ولیکن     ضعیف و زوال  تدریدی حکومت و نیام حکمرانی ،   در اواخر رژیم پهذوی ساخت مراک  آموز با ت
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شکیالت مربو  به آن   شد و تنها جنبه تبذیغاتی یافت   ، بهامور خیریه و ت سد مبدل  فراد انوان عامل نفو ی این نهادها به ع و نهادهای فا

ساب می     متنف  هم ون  شوری به ح سائل ک سوء  فر  دیبا در دربار و م ستفاده  آمد.  شوه  و ا اختالس ها در این حوزه از  و کالن های ر

و بدین سبب افول فعالیت نیکوکاری و وقف در این زمان مشاهده می گردد که فعالیت زنان در     گرفت می که صورت  جمذه کارهایی بود

   عرصه را نی  شامل می شد . این

در ستتالهای گ شتتته ، با وجود عدم توجه و اقبال نیام های حکمرانی  کشتتور به  با مطالعه صتتورت گرفته این گونه متبادر می گردد که 

اجتماع ،  برنامه ری ی هدفمند و مستتتییم در به کارگیری بانوان کشتتور در عرصتته وقف  ، ولیکن هر زمان که جایگاه زنان در خانواده و  

ستفاده از این پتانسیل          کمی ارتیا نموده حضور آنان در این عرصه پررنز گردیده است و ل ا ل وم برنامه ری ی صحیح و مو ر در جهت ا

 عییم توسط نیام حکمرانی کامال مشهود می باشد.
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