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صفوي تا عصر ةبررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دور
)هاي بیرجند، درمیان، سربیشهموردي شهرستانۀمطالع(حاضر 

، راضیه آرزومندانمفید شاطري

هاي مختلف زندگی اجتماعی، ثر جامعه، همواره در جنبهزنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤ: چکیده

هاي حضور وقف به عنوان یکی از صحنهعرصۀ. فرهنگی، حضوري فعال دارنداقتصادي، سیاسی و
هاي استان خراسان جنوبی انگیزهدر محدودة. بررسی قرار گرفته استزنان، کمتر مورد توجه و

در این منطقه همچون سایر نقاط کشور، زنان . گوناگونی براي وقف اموال در بین بانوان وجود دارد
سو اند که این امر از یکهاي گوناگون صرف انجام امور خیریه نمودهد را در دورهبخشی از اموال خو

در دورة . باشدحس خیرخواهی و از سوي دیگر نشانگر موقعیت و استقالل مالی زنان میدهندةنشان
هاي پس از آن تا انقالب وقف در تاریخ ایران است و در دورهصفویه که مبدأ جدیدي در پدیدة

در پژوهش . ایران، همواره وقف اموال و امالك توسط بانوان نیکوکار وجود داشته استاسالمی 
قفین زن در محدوده بیشتر واها نشان داد حاضر که بر اساس مطالعات اسنادي شکل گرفت، بررسی

حضرت سیدالشهداء بوده است؛ ۀقاجاریه و بیشترین کاربرد وقف اموال آنان بر تعزیپژوهش، در دورة
.صفویه تا عصر حاضر مشهود بوده روند رو به کاهش آن از دورةالبت

.هاي فرهنگی و اجتماعی، موقوفات زنان، خراسان جنوبینهاد: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي شخصی جهت مصارف خیریه وجود دارد اما در در میان اقوام و ملل مختلف، اختصاص بخشی از دارایی

در ایران در طول . وقف جایگاه متمایزي را داراستةو مذهبی آن، پدیدالهی ۀفرهنگ اسالمی به جهت صبغ

،دانشگاه بیرجند                                                                       استادیار گروه جغرافیاmshateri@birjand.ac.ir
سی ارشد جغرافیا، دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناarezou_1390@yahoo.com

25/11/1390: تاریخ پذیرش05/11/1389: تاریخ دریافت
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ةقبل از اسالم تاکنون همواره این امر نیک، ساري و جاري بوده است؛ لیکن از دورةادوار گوناگون، از دور
. گیردتري به خود میتوان آن را نقطه عطفی در توجه به پدیده وقف دانست، شکل مشخصصفویه که می

هاي خود آوردن این سنت حسنه پیشگام بوده و سرمایهن نیکوکار همچون مردان، در به جاین میان زنادر ا
ها، مدارس و خانه، کمک به ایجاد مکتبفقراکمک به ، اطعام عزاداران،)ع(امام حسین ۀرا بر مراسم تعزی

.اندوقف نموده... هاي علمیه، مراکز درمانی وحوزه
دهد اگرچه زنان در ادوار گوناگون وقف بانوان نشان میمطالعات محققین در زمینۀد ازهایی معدونمونه

اما کمتر به اهمیت و دالیل این اندرفتهشیپتاریخی در انجام امور خیریه و سنت حسنه وقف همپاي مردان 
. امر و چرایی و چگونگی و تأثیرات آن در جامعه پرداخته شده است

موقوفات زنان در ایران، به سنت حسنه وقف در میان بانوان نیکوکار ایرانی ، در مقاله)1374(خسروي 
تقالل مالی بانوان اندیشی و اسعاقبتدوستی، اشاره دارد و با توجه به آمار موجود، ضمن بررسی حس نوع

م به دست تطبیقی از استقالل مالی زن مسلمان ایرانی با زنان اروپایی را تا اوایل قرن بیستایرانی، مطالعۀ
.  دهدمی

متعلق به ۀ مهمصفوي ضمن بررسی چند موقوفهاي بانوان در دورةنامهوقفۀ، در مقال)1376(احمدي 
اوقاف اصفهان، هاي موجود در ادارةنامهششم از اسناد وقفدارد که نزدیک به یکزنان در اصفهان بیان می

ۀنامنامه از دو زن، شرح وقفاي با عنوان دو وقفمقالهدر يهمچنین و. ر تعلق داردبه بانوان نیکوکار و خی
.صفوي به نام زبیده بیگم و گوهرشاد خانم را آورده استةدو زن در دور

. پردازدوقف زنان میۀزنان واقف در تهران عهد قاجار، به مقولۀنیز در مقال) 1378(ورنر
گوهرشاد مشهد و موقوفات آن، به بررسی اي تحت عنوان مسجد، در مقاله)1380) (فاضل(مطلقیزدي

.مصارف آن پرداخته است
نامه، یکی مربوط به مادر دو موقوفه از زنان خاندان علم، به شرح دو وقفۀدر مقال) 1380(طالیی

.پردازدمحمد ابراهیم علم میةو دیگري والد- حشمت الملک- امیرعلم خان سوم
هاينامهترین و جدیدترین وقفو سنت نبوي وقف، به معرفی قدیمی، در مقاله بانوان بوشهري)1382(اسدپور 

. استان که مربوط به بانوان است اشاره دارد
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فرهنگی، با اشاره به کهن -اجتماعیۀنقش وقف زنان در توسعۀ، در مقال)1387(شاطري و جعفرزاده 
هاي گوناگون فرهنگی و در زمینهها را بودن سنت وقف در خراسان جنوبی، زنان واقف و انواع موقوفات آن

. انداجتماعی مورد بررسی قرار داده
، به )شاه سلیمانمادرۀنامتحلیلی بر وقف(اي براي وقف نجات فرزند انگیزهۀدر مقال) 1388(احمدي 

این موضوع اشاره دارد که این بانوي درباري براي نجات فرزند بیمار خود و اداي نذر، تمام اموال وقفی خود
الدوله نامه و شرحی در خصوص تولیت موقوفات مرحوم انیسمتن وقف. را بر عتبات عالیات وقف نموده است

. به رشته تحریر در آمده است) 1384(نیز به کوشش دبیرسیاقی 
اند و پژوهشی که در ها در خصوص واقفان زنی است که وابسته به خاندان امراء و حاکمان بودهاکثر پژوهش

باشد ها از این حیث میپژوهش حاضر از اولین نمونه. ة زنان واقف ایرانی باشد، کمتر انجام گرفته استخصوص تود
توانداین نگرش می. را مورد بررسی قرار داده است) سند206(که از نظر تعداد نیز حجم باالیی از اسناد 

اي کهن است و ریشه داراي پیشینهوقف در خراسان جنوبی . این پژوهش از دیگر مطالعات باشدمتمایزکنندة
تعدد موقوفات و رقبات در این خطه، تأییدي بر این . در حیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی این دیار دارد

ال سؤ. رقبه وقفی وجود دارد10000به موقوفه و نزدیک 4396خراسان جنوبی حدود ةدر محدود. امر است
هایی به وقف اموال مورد مطالعه، زنان در چه حوزهةمحدوداصلی پژوهش، بررسی این مسأله است که در

کنون چگونه بوده است؟ حاظ کمی و کیفی از دورة صفویه تاخود پرداخته و سیر تحول آن به ل

شناسی تحقیقروش
تحلیلی با رویکرد تاریخی -تحقیقات توصیفیةشناسی در ردتوان از نظر روشتحقیق حاضر را می

وقف و اسناد کتب و مقاالت در دسترس، در زمینۀمبناي اسناد موجود و در دو بخشمحسوب کرد که بر 
بخش اعظم . تهیه گردیده است... ها، استشهادیه و نامهها، حبسنامهوصیتها، نامهوقفی اعم از وقف

زمانیحدودةم. اطالعات، مستخرج از اسناد وقفی است که توسط نگارندگان مورد بازخوانی قرار گرفته است
. باشدمی1389تا سال ) صفويدورة(هجري قمري 920تحقیق از 

جغرافیایی تحقیقمحدودة
هاي بیرجند، سربیشه و درمیان است که بیشترین تعداد جغرافیایی تحقیق شامل شهرستانمحدودة

.خراسان جنوبی در آن متمرکز شده استموقوفات استان 
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یراناوقف و نهادهاي وقفی زنان در تاریخ
55وقف در لغت به معنی ایستادن، درنگ کردن، سکون و اقامت کردن به کار رفته و بر اساس ماده 

به این ترتیب هرگونه نقل و انتقال آن . قانون مدنی، وقف عبارت از حبس عین مال و تسبیل منافع آن است
.وع استجایی، میراث گذاشتن و بخشیدن مال وقفی ممنمانند خرید و فروش، رهن، جابه

در ابواب فقهی موضوعاتی مانند هبه، . رسدمراد از امور خیریه، افعالی است که طی آن نفعی به غیر می
در وقف، خیرین امکان تأسیس نهادي را دارند که . انداز این دسته... وصیت، صدقه، نذر، حبس، سکنی و

دهد ولی در سایر امور خیریه، مالی میبراي همیشه، مستقل از مالک به حیات اقتصادي و انتفاعی خود ادامه
).9- 11: 1387لطیفی و دیگران، (رسد شود و در نهایت به مصرف میبه غیر منتقل می

نامه، منافع و درآمد بخش اعظم امالك و اموال موقوفات به موجب شرع و شرط واقف، مندرج در وقف
ن اهداف مقرر واقف و به مصرف مصالح برحسب اختیار و نظر متولی یا متصدي شرعی وقف، به تأمیعام 

ها مساجد، مدارس، کتابخانه(سسات فرهنگی و دینی ؤامور، گسترش، رواج و پیشرفت مةعمومی و جهت ادار
ها، آب انبارها، مشاهد و مقابر و سایر ها، حمامدیگر نظیر بیمارستانۀالمنفعسسات عامؤو به ویژه م...) و 

داشت و دوام مراسم مذهبی اختصاص دارد ادي، بزرگداشت و گرامیمقاصد خیریه و منظورهاي اقتص
).26:1364منی، ؤم(

، کمک به )ع(حضرت سیدالشهداء ۀهاي گوناگون وقف اموال بر تعزیموقوفات زنان نیکوکار در زمینه
ةوردر مجموع پس از د. بوده است... مدارس طالب علوم دینی، کمک به فقرا، ساخت حمام، روشنایی معابر و

وقف حضور ۀقاجار، وقف و تشکیالت آن رو به فزونی بوده و زنان نیز در عرصةصفوي و در ادامه در دور
اوقاف اصفهان به ةهاي موجود در ادارنامهفعال داشتند؛ به عنوان شاهد، نزدیک به یک ششم از اسناد وقف

). 97:1376احمدي، (بانوان خیر و نیکوکار تعلق دارد 
ۀ زنان متعلق به بیگم آغا ترین موقوفدهد که قدیمیوقفی آستان قدس رضوي نشان میبررسی اسناد 

قزوین را وقف بر آستان قدس آباد هجري قمري تمامی موضع سلیمان997خانم ذوالفقار است که در سال 
).87:1387شاطري و جعفرزاده، (نمود رضوي 

ةیشه و درمیان، موقوفات زنان مربوط به دورهاي بیرجند، سربمورد مطالعه یعنی شهرستانةدر محدود
بیشترین تعداد وقفیات . صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوي و همین طور بعد از انقالب اسالمی است

.است) ع(حضرت سیدالشهداء ۀقاجار و در زمینه تعزیةمربوط به دور
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رویکرد فرهنگی وقف
سوم هجري آغاز شد و در پی آن تأسیس مدارس ةل سدگسترش جنبش اوقاف در امور خیریه از اوائ

نوین در ةپژوهان و آغاز یک دورتحولی در زندگی دانشۀخصوصی و پس از آن دولتی، نقطه عطف و مرحل
مروري بر موقوفات نشان ). 180:1387یزدي، کاخکی و برامکیمرتضوي(امر آموزش و پژوهش بوده است 

ها، مدارس، مراکز تحقیقاتی ه مراکز علمی و آموزشی همچون دانشگاهها بدهد که بخش اعظمی از آنمی
). 70:1379، زادهامام جمعه(کند اختصاص دارد که از رویکردهاي فرهنگی نهاد وقف حکایت می...و

اند در خصوص مدارس آن دوره و امور صفوي به ایران آمدهةهاي سیاحان اروپایی که در دوردر سفرنامه
شاه سلیمان ةچنان که کمپفر که در دور. شودهاي مالی و وقفیات آن مطالبی دیده میتوانهمربوط به پش

از تشکیالت مهم وقفی همچون صدر، مستوفی موقوفات، متصدي استصفوي به اصفهان مسافرت کرده
فر ان ستاورنیه نیز در همان زمان به ایر). 121-122: 1363، کمپفر(برد موقوفات و وزیر موقوفات نام می

از مایحتاج مدارس و طالب آن را بسته به میزان وقفیات آن نهادهاي آموزشی ايعمدهکرده و تأمین بخش
کند و در وقف تصریح میۀشاردن نیز بر مسأل). 184:1387یزدي، کاخکی و برامکیمرتضوي(دانسته است 

نمایند میالت را وقف آنك و مستغشود، مواردي از امالاي که بنا میهر مدرسه«: گویدخاطرات سفرش می
). 142:1376ریاحی، (»آیندو خود بانیان مدارس، معموالً حافظان و متصدیان عایدات موقوفات به شمار می

در خراسان جنوبی و به ویژه سه شهرستان مورد مطالعه، موارد متعددي از وقف بر مراکز آموزشی سنتی و نوین 
اش درباره موقوفات صام الملک، نایب اول وزارت امور خارجه ناصري، در سفرنامهمیرزا خانلرخان اعت. وجود دارد

قاینات سه مدرسه علمیه وجود دارد، ۀدر منطق«:داردقاجار این گونه بیان میةمدارس در جنوب خراسان در دور
ع ام و اوضایک دیدهمدرسه قاین و بیرجند را از نزد. یکی در شهر قاین، یکی در بیرجند و دیگري در بلوك درخش

به هر یک از این مدارس .امدرخشی که به دیدن من آمده پرسیدهعلی مجتهد مدرسه درخش را نیز از آقا محمد
).319: 1352الملک، مااعتص(»دهندوظیفه طالب می،سالی هفتصد تومان از محصول امالك خودش

هاي آموزشی، قفیات زنان، مربوط به مکانمورد و206مورد از 7دهد که هاي موجود نشان مینامهوقف
. قاجار استةخانه و بیشترین موقوفات در این زمینه نیز مربوط به دورطالب علوم دینی و حقوق معلم مکتب

دهد که اغلب این بررسی پایگاه اجتماعی زنان واقفه در خصوص وقف بر مراکز آموزشی و فرهنگی نشان می
ها نیز کمک به طالب علوم دینی لی بوده و مورد مصرف بیشتر موقوفات آنامراء محۀزنان وابسته به طبق

قاجار نیز ارتباط دارد به طوري که از این دوره با ةاین موضوع با افزایش مراکز علمی در دور. باشدمی
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مالی احساس و ۀتأسیس مدارس علمی جدید، در نقاطی همچون گل، خوسف، درخش و زهان، نیاز به پشتوان
.شودرف زنان امالکی بر مصارف مدارس و طالب آن وقف میاز ط

فرهنگ و آموزشةمشخصات موقوفات زنان در حوز) 1(جدول شماره

واقف
سال وقف 

)هجري قمري(
کالسه پرونده 

سند
دورهمورد مصرف موقوفه

قاجارخانهحقوق معلم مکتب6- ر1335بی بی رقیه

قاجاردرسه گلم28-ص1233هاي حاجی علی خانصبیه

زندیهطلبه علوم دینی139- ع1201والده میرزا عبدالصمد

110-ف1349محمدفاطمه بیگم بنت میر
بضاعت خانه اطفال یتیم و بیمکتب

در هریوند
پهلوي

قاجارطلبه فقیر علوم دینیه131-ف1238فاطمه خانم

اجارقمدرسه قصبه خوسف و طلبه آن8-و1224خانوالده آقا محمد

صفویهطالب علوم دینی مدرسه بیرجند50- ع1142عابده خانم

اسناد بازخوانی شده   : مأخذ

رویکرد اجتماعی وقف
جامعه يهاموقوفات در نظر گرفته شده معموالً ثروتيبراشیها پکه از قرنینیبر طبق اصول و مواز

لیو عام المنفعه تبدیبه ثروت عمومیخصوصتیو از مالککندیمدایانتقال پگریطبقه به طبقات دکیاز 
بهداشت و رفاه عموم مردم فراهم ، دانش،علمۀتوسعيهانهیو از منافع موقوفات، زمابدییشکل مرییو تغ

نیاز اتواندیروز جامعه ميازهایتمام نباًیگفت تقرتوانیبه تنوع مصارف موقوفات متیگشته و با عنا
تا توانیمیاجتماعةزنان به وقف را در حوزشیگرا). 1380: 239،یانیدیام(د برطرف گرديتا حدقیطر

شیشدت و ضعف گرا. کردفیو تعرنییتبیدر قالب رفتار جمعیاختشنجامعهيهازهیانگيبر مبنايحدود
میتعمباور ،يساختارۀنیهمچون زمیعوامل. باشدیمسأله مرتبط منیبا ازیمختلف نيهابه وقف در دوره

زیمعاصر نةدر دور. گرفتیدر مجالس روضه شکل میکنترل اجتماعاتیاقدام و عمليبراجیبسافته،ی
. ندینمایمفایهمان نقش را ايتا حدوددالشهداءیحضرت سيو و سوگواریخوانمجالس روضه
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حکومت يهاتاسیدر سریزنان جهت تأثیاسیمشارکت ستوانیمجالس روضه را مياز کارکردهایکی
خود دیمرجع تقلدیتنباکو، مقابله با تبعامیقاجار خصوصاً در نهضت قةتالش زنان در دور:دانست مانند

کردن عدالتخانه ریبعد تالش آنان در بازگرداندن علماء از مهاجرت، جهت دايهاو در دوره) يرازیشيرزایم(
). 1381،ینرگسرمضان(

یی، همواره از منزلت واال)ع(نیائمه معصوميمراسم عزاداريرگزاربزینیخراسان جنوبۀمنطقدر
الملک در روز شوکتریام«. انددهیاهتمام ورزیخوانمراسم روضهییو مردم به برپااست برخوردار بوده 

برهنه در جلو يپاو با سر و رفتیبود میمذهبيهادستهلیکه محل تشکهیعاشورا به محل مدرسه شوکت
و در رفتمی- که معروف به تختگاه بود–و تا محل اجتماع دستجات مختلف افتادیها راه مراه آنصف، هم

دیرسیمانیبه پايتا مراسم عزادارکردیمنظور نصب شده بود توقف منیهميکه براییجا در چادرهاآن
يدارهیبه اسم او تعزهیکتیسبلوك قائن، صدودرمحرم امیو شهرت دارد که در ا... «). 96: 1354، منصف(
ی،رضاشاهامیهمان ادر).538: 1379ي، زیپاریباستان(» و خرج هم از مال و محصول امالك اوستشودیم

ها و شبانه از پشت بامکردندیها چادر به سر مو زندادندیو شبانه انجام میخود را قاچاقیخوانکه مردم روضه
بازگو ییغماینکته را مرحوم نیا. عاشورا غافل نبودریالملک از تأثشوکتریز امبارساندند،یروضه مبهخود را 

الحمدهللا : گفته بودالملکالشعراء بهار به شوکتروز مرحوم ملککی،يعزادارتیهمان ممنوعکه درکردیم
تیشکاهایبعضکهنیهست، ازیچمهشما هم برق دارد، هم آب دارد، هم سالن دارد، هتیوالگریکه د

محرم هانیاخواهند،یبرق نمهانیبهار ايآقا: شوکت الملک گفته بود. خواهندیچه مگریدکنندیم
به زیهمه چد،یبدههانیکرب و بال را به ا. خواهندیعاشورا مهانیاخواهند،یمدرسه نمهانیاخواهند،یم

بر ضدو مبارزه يداریاز پاينماده،یو تعزیخوانهمجالس روضبیترتنیابه). 460: همان(دیاها دادهآن
ةاز دوریمورد بررسيهادر دوره. استيمردم به خاندان نبوةارادت تودةدهندجور و نشانيهاحکومت

یاز وقف اموال در موضوعات متنوع اجتماعيموارد متعددران،یایپس از انقالب اسالمةتا دورهیصفو
موارد نیشتریو بنیترو اطعام عزاداران، که مهمهیمراسم تعزيبرگزارۀنیدر زمصرف اموال . داردوجود

ۀعالقانگریخطه قرار دارد، نمانیدر ایو در صدر همه موضوعات وقفردیگیرا در بر میاجتماعاتیوقف
اسناد ریاس. استیو شعائر مذهبيالسالم و زنده ماندن مراسم عزادارهمیعلنیوافر مردم به ائمه معصوم

،یابتیدارد؛ کمک به فقرا، مخارج حج نیگوناگون زندگيهانشان از دقت و توجه افراد به جنبهزینیوقف
نیمعابر عبور و مرور مردم و همچنییتالوت قرآن، صوم و صاله واقف، رد مظالم به ارباب استحقاق، روشنا
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ياز مواردواناتیتوجه به شرب حیحتویشرب اهالرینظیضوعمویخمس و زکات و حترات،یمساجد، خ
.نمانده استدهیپوشنیبوده که از نگاه واقف

توزیع مصارف موقوفات زنان در اسناد مورد بررسی) 2(جدول شماره

درصدتعدادمورد مصرف
1428/56تعزیه داري حضرت سیدالشهداء و سایر ائمه

282/11هاي عمومیمصارف حمام
228/8مساجد و حسینیه

196/7کمک به فقراء
132/5تالوت قرآن

104خمس، زکات و رد مظالم
46/1وقف اوالدي

32/1صوم و صاله واقف
82/3سایر مصارف خیریه

249100جمع

اسناد بازخوانی شده: مأخذ

صفويةوقف زنان در دور
ةدوران فرمانروایی شاه عباس یکم، دورپیدایی و استقرار نهاد وقف صفوي و ةدهم هجري، سدةسد

پس از او تا روزگار شاه ةدور. شکوفایی بخشی از این نهاد با کارکردهاي مشخص داخلی و خارجی است
حسین نیز استمرار استمرار حیات نهاد وقف در شکل نهادینه آن بود که تا عصر شاه سلطانةسلیمان، دور

ساختار دینی ایران به طور کلی و ساختار . شفتگی در نهاد وقف استآةپس از سقوط اصفهان، دورةدور. یافت
شمار فراوان مدارس، مساجد،. اشتدیوانی دینی به طور ویژه با موقوفات عصر صفوي و پس از آن پیوند د

و به شدند درآمد موقوفات اداره میةسسات دینی و حتی غیردینی، در عمل از ردؤها و سایر متکیهها، امامزاده
سامانی، ریاحی(کرد پرداختند که این امر به رونق علم و در همان حال زندگی آنان کمک میفعالیت می
379:1387.(
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با ساختار ینیساختار دیهمراه. حکومت بودمیگسترش نهاد وقف و موقوفات، تحت نظارت مستق
دنیبه قدرت رس. شدینیساختار دیباعث آشفتگيصفوانیآن چنان بود که سقوط فرمانروايصفویاسیس

نیزنان ایاعبه نقش اجتمجیداشت و به تدریدر پیسنۀرا در برابر طبقیعیشدیجدۀطبقيبرتران،یصفو
: 49ان،یدریح(شدیزنان میمذهبيهاتیباعث پر رنگ شدن فعالگاهراتیتأثنیاثر گذاشت، ازیعصر ن
و ریخيدر کارهايشاه عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفودر دربارایاسپانریسفگوئرا،یبه نوشته ف). 1388

عام يهاها و ساختماناز کاروانسراياریکه بسيتر بودند، به طورعام المنفعه از مردان دست و دل باز
). 127-128: 1363گوئرا،یف(شدیاز مردان بودند، ساخته مترریالمنفعه از صدقات زنان که معموالً فق

ها آشوب بود، توانست پس از سالرانیایاقتصاد و بازرگانییعصر شکوفاکهنیوه بر اعاليصفوعصر
مهم در نیبه ارمغان آورد و همرانیمردم ايرا برایو اجتماعیاسیسشیآرامش و آسا،یو نابسامان

ر درآمد اقشار پوصداشت و به دنبال آن، مردم به خصییبسزاریمردم تأثیو ماليتوان اقتصاديبهبود
و ندینمافایایو اجتماعیو عام المنفعه مذهبهیریرا در امور خيتريجامعه توانستند نقش پر رنگ و جد

).50: 1388ان،یدریح(شودیموارد محسوب منیاوقاف از هم
به شمار » نهاد مدرسه«خیدر تارژهیو به ورانیاوقاف اخیدر تارینقطه عطفتوانیرا مهیصفودوران

شاه عباس اول همه اموال، رقبات و امالك خالصه را وقف کرد و ژهیبه ويدوران شاهان صفونیدر ا. وردآ
و ) ع(مقدس امام رضا تانآسژهیمخصوصاً وقف بقاع متبرکه به وهیریاز امالك، وقف مقاصد خياریبس

جادیاوقاف اةاراديبرایعیوسالتیاوقاف، تشکۀسابقیشد و به جهت گسترش ب) س(حضرت معصومه 
يدعاوزیقبل از هر چرایشد زرییکشور دچار تغیفرهنگيهاانیهمه بنهیکار آمدن صفوياما با رو. شد

خاص یاز عناصر فرهنگیکی. کندیجدا منیشیپيهارا از سلسلههیاست که سلسله صفویفرهنگ خاص
ییو برپا) ع(نیامام حسيبرايادارمسأله عز، گذاشترانیزنان ایفرهنگ عموميرویشگرفریکه تأث

مدنظر دیعنصر را همواره بانیمعاصر، ایرانیزن اتیکه در شناخت هويبود به طوریمجالس روضه خوان
.)1381،ینرگس(قرار داد
به صورت شیکم و ب-) ع(از زمان ائمه -ها قبلاز مدت) ع(نیامام حسيبرايچند سوگوارهر

يتا قبل از روگاهچیاما هبود،افتهیوسعت هیآل بونیوجود داشت و در زمان سالطیپنهانمهیو نیپنهان
نیاه،یکه با رفتن سلسله آل بويبه طورامدیقدرتمند در نینهاد اجتماعکیبه صورت هیکار آمدن صفو

رانیلف اکه در مناطق مختیمحليهاحکومتاستیسرییبا تغنیبنابرا. رو به اضمحالل گذاشتزیسنت ن
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بر امام يعزادارۀاز نظر قوت و ضعف در مسأله اقامییهایو دگرگونراتییتغگرفتندیحکومت را به دست م
که یمقتدر و اهتمام و کوششيدولت مرکزکیلیکو تشهیکار آمدن صفويبا رو. دادیميرو) ع(نیحس

يداشتند موجب شد تا عزادار... بازار وها،هیدر داخل و خارج خانه و در مساجد، تکینیحسيعزايدر برگزار
). 213-215: 1402،یشهرستان(دیدر آینهاد اجتماعکیبه صورت ) ع(نیامام حس
در یوجود داشته، سند مکتوبیموقوفات،یدر خراسان جنوبيصفوةقبل از دورایال که آؤسنیمورد ادر

کل اوقاف و امور ةاسناد موجود در اداريو بر مبنااندهافتینیحداقل نگارندگان به آن دسترسایستیناریاخت
یسند وقفنیتریمیقددیرا بانیالدعیر رفیامۀنامقرار گرفته، وقفیکه مورد بازخوانیخراسان جنوبهیریخ

و شصت کصدیاست که يقمريهجر920نامه مربوط به سنه وقفنیا. محسوب کردیدر خراسان جنوب
،يشاطر(وقف نموده است ریرا بر مسجد جامع آن و مصارف خاضیدشت بيروستایفنجان آب و اراض

از اسناد مربوط به زنان یشده بخش مهمیبازخواندسن1000از مجموع یمورد بررسةدر محدود). 1386
استثناء در کشور کییگفت که تعدد موقوفات زنان در خراسان جنوبتوانیواقف است و به جرأت م

را وقف یملکییبه تنهاایکه زنان دهدیمشارکت زنان در انجام سنت حسنه وقف نشان م. دمحسوب شو
يرا برایزنان شخص مورد وثوقایو همسرش صورت گرفته و زنکیلهیموقوفات بوسایاند، نموده

حوادث جا که از آن. اندبوده، وقف نمودهزیکه ورثه آن زن نیاموالایکرده و نییمصرف موقوفات تع
ها شده نامهاز وقفیمغفول ماندن برخایرفتن و نیموجب از بتواندیميمتمادانیگوناگون در طول سال

ان،یو درمشهیسربرجند،یشده زنان در سه شهرستان بیدر دسترس بازخوانيهانامهوقفعباشد، از مجمو
سهم و کیخانم که عابدهۀناما وقفتنهانیمنیاز ا. شودیمورد را شامل م206خاص زنان یاسناد وقف

باشدیمهیوصفةنموده است، مربوط به دوررجندیمدرسه بینیرا وقف طالب علوم درمهنجیطاقه مزرعه ش
.منطقه محسوب شودنیموقوفه زنان در انیتریمیقدیبه نوعدیکه شا

)یشه، درمیانبیرجند، سرب(موارد مصرف موقوفات زنان در دوره صفویه ) 3(جدول شماره 

صفویهدوره
جمع کلامور خیریه و سایر موارددرمانیآموزشیمذهبی

-1--1

)50-قمري به کالسه پرونده ع1142خانم مربوط به سنه نامه عادي عابدهوقف(اسناد بازخوانی شده : مأخذ
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افشارةدور
و اوقاف داشت که ینیبه نهاد دژهیویواقف، توجهکیةاول حکومت خود در چهرةدر دورشاه نادر 

اقدامات نیتردوم از مهمةدر دور. خود بودیاسیستیو کسب مشروعینیدينهادهاتینشانگر جلب حما
از مناصب يادولتش، فرمان مصادره موقوفات و لغو پارهیاسیو سیوصول به اهداف مذهبينادر شاه برا

صادر کرد یسال سلطنت خود فرماننینادر در آخر). 387: 1387،یسامانیاحیر(مرتبط با آن بود ینینهاد د
گرفتند و لیاز اوقاف را از مردم تحویتنابهفرمان، عده منیصدور اجهیو اوقاف را از مردم گرفت و در نت

شد وارد »يرقبات نادر«که پس از آن معروف به یضتر ثبت اراها را به انضمام امالك خالصه در دفاآن
ها تا آن بود که اداره آنیضبط امالك وقفنهیزمنیاقدام نادر در انیترعمده).254: 1377ون، لمت(کردند 

شد نیوارد قزویوقتيگذاراو پس از تاج). 72: 2536و آرنوا، انیاشرف(قرار داشت ونیزمان در دست روحان
به ). 1375: 142براون، (د آن جهت ارتش خود صادر نمويکردن درآمدهانهیهزيرا براقافدستور ضبط او

در گریدياز سو. از موقوفات مجهول شدياریها پنهان و به تبع آن بسنامهاز وقفياریبسبیترتنیا
عمالً از حالت یوقفيهانیزمجیاز اسناد اوقاف در آتش سوخت و به تدرياریبسزیها نغارت افغانانیجر

توسط عصمت خانم يانامهدر محدوده مورد مطالعه وقف). 1385:134،یمعراج(موقوفه بودن خارج شد 
.استدهیدوره به ثبت رسنیرد مظالم در ايخان و با مورد مصرف برالیوالده محمد اسماع

)بیرجند، سربیشه، درمیان(مصارف موقوفات زنان در دوره افشار ) 4(جدول شماره 

افشاردوره
جمع کلمواردامور خیریه و سایر درمانیآموزشیمذهبی

---11

)479کالسه پرونده ع1151عادي والده عصت خانم مربوط به سنه ۀناموقف(اسناد بازخوانی شده : مأخذ

زندیهةدور
خان زند به احیاي دوباره موقوفات پرداخت هاي نافرجام نادرشاه در تصرف موقوفات، کریمبه رغم تالش

تنها دوران حکومت کوتاه . گزیدستقل براي رسیدگی به امور اوقاف برو به این منظور، وزیري منفرد و م
خان دوران آرامش بعد از افشاریه بود و پس از آن بیشتر دوران تا روي کار آمدن حکومت قاجارها، کریم

.دوران کشمکش میان طوایف مختلف بود
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)یشه، درمیانبیرجند، سرب(موارد مصرف موقوفات زنان در دوره زندیه ) 5(جدول شماره 

دوره زندیه
جمع کلامور خیریه و سایر موارددرمانیآموزشیمذهبی

31-913

اسناد بازخوانی شده: مأخذ

قاجارةدور
در . در عهد قاجار دانسترانیایو فرهنگیاز عوامل مهم توسعه نظام اجتماعیکیتوانیوقف را م

يهر نوآوريمردم اگر اجرایش مسلط مذهب در زندگنقلیقاجار به دلةبه خصوص در دوررانیا
). 114: 1377،ینیحسشاه(شدیبرخوردار میبزرگان مذهبتیاز حمادیهمراه شود باتیبا موفقخواستیم

. شد، وقف رو به ضعف نهاديحاکمان باعث هرج و مرج و ضعف نظام اقتصادتیدوره که عدم کفانیدر ا
به وجود آورد تا به غصب موقوفات و انیسود جويبرااينهیحاکمان زمیتیکفایو بیاسیهرج و مرج س

ياز واقفان براياریباعث شد بسیعاجتمايهایو نابسامانیفقر عمومگریدياز سو. ها بپردازندآندیعوا
.)405: 1387،یسامانیاحیر(وقف کنند تامیاز مستمندان و ايریو دستگمارانیچون درمان بییازهاین

شد و با شتریمستظرفه، نظارت بر اوقاف بعیوزارت معارف و اوقاف و صناسیدوران مشروطه با تأسدر
ها به امالك نآلیتر و امکان تبددادن به ثبت موقوفات، حفاظت از موقوفات سهلتیگسترش ادارات و اهم

نوع مصارف نیشتریه، بیوصفةقاجار مانند دورة در دور).14: 1387گران،یو دیفیلط(کمتر شد یشخص
بها يمانند عزاداریمراسم مذهبيو طالب به اجراهیمدارس علمياما به جابودیموقوفات، مذهبدیعوا

و افتهیاختصاص دالشهداءیبه خصوص سیمذهبيعزاداريها برانامهدرصد وقف70از شیو بدشیداده م
: 1387،یسامانیاحیر(ینیعلوم دجیتا ترودندوقائل بيشتریبتیاهمیمراسم مذهبيبرايمردم عاد

مدرسه سیتا تأسرانیدر ارایزباشدیمینیدر قالب آموزش دشتریبیوقف آموزشاتیدوره، ننیدر ا.)407
: 1375،ینیحسشاه(دادندیمتیاهمیاز علوم عقلشیبینیبه اروپا به علوم دانیدارالفنون و اعزام دانشجو

قاجار اقدام ةدر دوریآموزشزهیکه به امر وقف با انگیمردمریسازیمدارس و ننیانیواقف). 124-123
مدرسه و يو نگهدارریپرداخت حقوق استادان، طالب و خدام، تعمیعنیمراکز نیاةاداريبراکردند،یم
).113: 1377،ینیحسشاه(کردندیوقف مرهیباغ، حقابه و غن،یزم،یمسکون،يتجاريهامکانره،یغ
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از آموزش در يگریشکل دکردند،یمتیدر سطح باال فعالینیعلوم دۀنیکه در زمهیجز مدارس علمبه
دیگردیمریداانیکه در منزل طبقات اعیخصوصیکیها دو نوع بودند خانهمکتب. شدیها اجرا مخانهمکتب

ها که تمام طبقات و خانوادهیعموميهاهخانمکتبگریچند خانواده بود و نوع دایکیو مخصوص فرزندان 
).404: 1364،ینجم(جا بفرستند کودکان خود را به آنتوانستندیم

. ها هم مختلف بودآنزهیو انگپرداختندیمختلف به وقف ميقشرهاه،یها مانند عصر صفوعهد قجردر
برخوردار یز حقوق قابل توجه اجتماعدوران قاجار، زنان ایرسمخیاگرچه در تار،قشر مهم زنان بودندکی

ها به نام قجرةو دور19قرن طولدر تهران در ژهیبه ویاز موقوفات کوچک و محليرینبودند اما تعداد کث
حضرت يقاجار شرکت زنان در مجالس عزادارةاز دور). 664: 1387،یچمطعبه(زنان ثبت شده است 

شرکت زنان در یمستوف. شدیبرپا ميها مجلس سوگواراز خانهياریتر شد و در بسپر رونقدالشهداء،یس
قاجار، شرکت در ةزنان در دوریبعد حضور اجتماعنیترفعال«: کندیمفیتوصنیرا چنیخوانمجالس روضه
). 277-286: 1343،یمستوف(» بودهیتعزيهاشیو نمایخوانماه محرم، روضهيمراسم عزادار

،يبر واقعه کربال بود و کسب اجر اخرويو سوگوارهیتنها گريمجالس عزاداردر ابتدا کارکرداگرچه
و مراجع بزرگ و در کنار آن محظوظ شدن از لذت ونیروحان،یاسیرجال سدنید،یتوبه از معاصيبراتین

نیبودند که به حضور زنان در ایکوچک و بزرگيهازهیدر جمع واقع شدن و مشارکت در طبخ غذا انگ
که از حداقل امکانات یزنانيمجالس برانیاجی، اما به تدر)73-74: 1375ش،یدلر(دیبخشیسم قوت ممرا

یو آگاهینیاحکام د،یاطالع از معارف اسالميبرایبودند به محلبینصیدر جامعه بیو فرهنگیآموزش
. شدلیتبدیو اجتماعیاسیاز مسائل س

وقف اموال به چشم ۀنیدر زمیجهش بزرگه،یموقوفات دوره قاجارنهیانجام گرفته در زميهایبررسبا
. اندوقف نمودهیو امالك خود را در موارد متعدد و گوناگونهاییبه خصوص بانوان، داراریو افراد خخوردیم

فات از موقويادیاند، تعداد زبودهواقفکه فقط زنان ییهانامهاز مجموع وقفزیدر محدوده مورد مطالعه ن
دوره صورت گرفته نیمورد در ا4،یمورد وقف با کاربرد آموزش8از مجموع . باشدیدوره منیمربوط به ا

نیو معصومدالشهداءیحضرت سهیو تعزيدر خصوص مراسم عزاداراتیمورد وقف142از نیهمچن. است
هیها بر تعزنامهوقفنیاز ايادیزکه البته تعدادباشدیقاجار مدوراننامه مربوط به وقف107السالم، همیعل

کمک به مورد وقف بر83از زینیموارد وقفریدر سا. دارددیتأکینیو اطعام عزاداران حس) ع(نیامام حس
.دوره استنیمورد مربوط به ا55... معابر وییفقرا، تالوت قرآن، رد مظالم، مسجد، حمام، روشنا
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)بیرجند، سربیشه، درمیان(قاجاریه ةزنان در دورموارد مصرف موقوفات ) 6(جدول شماره 

قاجاریهدوره
جمع کلامور خیریه و سایر موارددرمانیآموزشیمذهبی

1064-55165

اسناد بازخوانی شده: مأخذ

پهلويةدور
دولت . استیسنتيبا فرهنگ و نهادهایو علنيجدیدشمنةساله حکومت رضاخان، دور16ةدور
را کنترل یعموميهااز حوزهياریبسدادیبه وجود آورد که به آن امکان مکیبوروکراتیستمیسرضاخان

ضیتفویعیسويریگمیامور به دولت، قدرت تصمةاداريبرا1313قانون موقوفات در سال بیتصو. کند
).393: 1387،یسامانیاحیر(کردیم

انیگونه بنیارجندیدر شهر بدالشهداءیسيارمراسم عزادییدر خصوص برپایحسن گنجمحمددکتر
بعد یعنیدر دهه دوم انداختند،یراه میخوانهیدر دهه اول ماه محرم هر سال در عمارت کهنه تعز«: داردیم

هايرجندیکه بیگردانهیتعزيدر روزها. شدیمحل مدرسه برگزار میعنیهینیدر حسیخوانهیاز عاشورا، تعز
باال و يهاغرفهد،یها که همه در چادر سفو زنشدیاجرا مهینیدر وسط حسهیتعزگفتند،یمهیبه آن شب

).17: 1389،یگنج(»کردندیرا تماشا مهیشبيهاصحنهکسانیپشت بام را اشغال کرده بودند همه 
از و دادیکه حکومت به مذهب میکمتیاهملیطرف به دلکیاز ،يکار آمدن حکومت پهلويروبا

هیبه رشد و توسعه، احداث و وقف مدارس علمدنیرسيبرادیبه دانش و فن جدازیاحساس نگریطرف د
به روش هانکه آموزش در آيگونه مراکز، وقف مراکزنیوقف ايرو به زوال گذاشت و به جا) در تهران(

ها در گونه وقفنیا. اندهجهت حرکت کردنیدوره عمدتاً در انیواقفان ا. افتیرواج ،شدیانجام مدیجد
).116: 1377،ینیحسشاه(کرده است دایپیتجلهیریخيادهایقالب بن

)بیرجند، سربیشه، درمیان(پهلوي اول و دوم ةمصارف موقوفات زنان در دور) 7(جدول شماره 

پهلويدوره
جمع کلامور خیریه و سایر موارددرمانیآموزشیمذهبی

292-1546

اسناد بازخوانی شده: ذمأخ
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پس از انقالب اسالمی ایران ةدور
بازیابی و کشف موقوفات ةگذاري به سه دوروقفۀدوران پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران در زمین

سامانی، ریاحی(شود گمشده، بازستانی موقوفات غصب شده و بازسازي و احیاي موقوفات مخروبه تقسیم می
تأسیس بنیادها و مراکز خیریه چه به صورت وقف و چه به صورت غیر وقف که تنها هدف یا روند ). 399:1387

حسینی، شاه(ها در خصوص امور فرهنگی است، در جمهوري اسالمی نیز تداوم یافته استیکی از اهداف آن
116:1377.(

)بیرجند، سربیشه، درمیان(مصارف موقوفات زنان پس از انقالب ) 8(جدول شماره 

انقالب وره پس ازد
جمع کلامور خیریه و سایر موارددرمانیآموزشیمذهبی

1--12

نامه و وقف44-شمسی به کالسه پرونده ب1363نامه رسمی بیگم نوکندي مربوط به سال وقف(اسناد بازخوانی شده : مأخذ
)128-شمسی به کالسه پرونده ف1358رسمی فاطمه وجیهه به سال 

موارد مصرف موقوفات
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صفویھ افشار زندیھ قاجار پھلوی انقالب اسالمی
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آموزشی
سایر امور خیریھ
جمع کل

نتیجه
و وقـف بـه صـورت    کردنـد یمـ هیـ ریطبقات مرفه جامعه، اموال خود را وقـف امـور خ  شتریبهیصفوةدر دور

قاجار که ثروت در دسترس اقشار گوناگون مردم قرار گرفت و ةشناخته نشده بود، اما در دوریعموميادهیپد
ـ ر اد. افـت یتیو مقبولتیعمومزیکرد، سنت وقف ندایمردم ارتقاء پیسطح زندگ ـ نی هیـ وقـف بـر تعز  نیب
کـه چـه در   دهـد ینشـان مـ  هایبررس. برخوردار بودياژهیوگاهیو اطعام عزاداران از جادالشهداءیحضرت س
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،یسه شهرستان مورد بررسژهیبه طور خاص و به و،یسطح کشور، به طور عام و چه در پهنه خراسان جنوب
درصـد  70از شیب،یکه از مجموع موارد وقفيه طورحجم موقوفات مربوط به دوره قاجار است؛ بنیشتریب

ـ از جرتیبه تبعزیروند وقف زنان در محدوده مورد مطالعه ن. باشدیدوره منیاز کل موقوفات مربوط به ا انی
آن است که سنت وقف زنان تحت انگریو بدهدیدوره نشان منیشتابان را در ایحاکم بر کشور، آهنگیکل
دوره و بـه  نیدر همـ . کندیمدایرشد و توسعه را پنهیحاکم، زمیو مذهبیفرهنگ،یاسیسيهاانیجرریتأث
ـ انجـام مراسـم تعز  يبـرا هاهینیو حسهایهشاه است که ساخت تکنیناصرالدةدر دورژهیو رونـق  یخـوان هی
مراسـم ام انجـ يمعـروف شـد بـرا   هیها به مدرسه شوکتکه بعدهیشوکتهینیحسزینرجندیدر شهر ب. ردیگیم

طبقه زنان قرار گرفـت  ژهیدر دهه اول محرم و مراسم خاص عاشورا مورد توجه عموم و به وژهیبه ویمذهب
یو سکصدیآن روز در ناتیکه در منطقه قايبه طورد؛یمناسب گردیمحلیاجتماعگاهیپاشینمايو برا

روند نیهم. شدیمنیآن تأمنهیهزو از محل موقوفاتگرفتیصورت ميالملک عزاداربه نام شوکتهیتک
ـ تعزيبـرا ژهیمختلف شد تا زنان هم به وقف اموالشـان بـو  يروستاهايبراییالگو دیحضـرت سـ  يدارهی

طیزنـان، مربـوط بـه شـرا    نیاقبال و توجه به وقف در بلیاز دالگریدیکیدیشا. الشهداء اقبال نشان دهند
زنان به همـراه  يرا برايشتریبيباشد که آزادونیزاسیمدرنةورورود به دایو ينوسازۀکشور در مرحلیکل

مـردم  ياعتمادیدر حفظ موقوفات و بیحکومت و کوتاهيهايریگسختلیبه دليپهلوةدور. داشته است
ـ و به تبـع ا گرددیدوره افول سنت وقف محسوب مینسبت به حکومت، به نوع ـ  نی در کشـور از  یرونـد کل

ثبت شـده  دالشهداءیسيدارهیتعزةکارکرد موقوفات زنان در حوزنیشتریب. شودیمهاستکزیموقوفات زنان ن
64قاجـار معـادل   ةمـورد فقـط در دور  106موردمصارف مختلف، تعـداد  165که از مجموع ياست به طور

ـ دوباره در ایشروعیپس از انقالب اسالمةدور. استافتهیحوزه اختصاص نیدرصد از کل مصارف، به ا نی
رغـم  یعل. استافتهیو عام المنفعه ظهور هیریبه صورت مراکز خاتیاز وقفینیاست و البته شکل نومقوله

کـه تعـداد   میدر بخـش زنـان هسـت   ژهیسنت وقف، ما شاهد کاهش درخور توجه موقوفات به واءیتوجه و اح
يهـا هیفرضـ جهینتنیا. ستاهدیبه ثبت رسریساله اخ30اندك و تنها دو مورد در طول اریموقوفات آن بس

بعد از انقالب تفکـر  ةدر دورکهنیرغم ایکه چرا علدینماانیبيبعديهاپژوهشيبراتواندیرا میمختلف
ـ زنان کمتر شده است؟ آنیبه وقف در بلیسنت حسنه بوده، تمانیاز اتیحمايحاکم در راستا اسـتقالل  ای

ایـ کـم شـده اسـت؟ آ   ) قاجار و ماقبـل (مورد مطالعه یسنتيهادورهزنان نسبت به ياقتصادییو توانایمال
کـه زنـان در   کنـد یمـ جـاب یمدرن و پست مـدرن ا ةالزامات دورایآاند؟دهیزنان واقف گردنیگزیمردان جا
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خـود  تواندیمسأله منیایشناسبیبپردازند؟ به هر حال آسهیریوقف به انجام امور خةحوزاز ریبه غییهاحوزه
از یمـ ینمیوقف کشور در بر داشته باشد چـرا کـه اگـر بتـوان    انیاندرکاران و متولدستيرا برایتأملقابلجیانت

از قـدرت  مییبـه وقـف نمـا   قیو تشـو بیـ مناسـب، ترغ يهابا روشباشندیواقفان را که همانا زنان متیجمع
.شدمیاز منافع وقف برخوردار خواهيریگمضاعف در بهره

منابع
، صص19و 20، شماره 5وقف میراث جاودان، سال ، فصلنامۀ»صفويةهاي بانوان در دورنامهوقف«)1376(ي، نزهتاحمد
103-98.

المللی زن در ، دومین سمینار بین»)نامه مادر شاه سلیمانتحلیلی بر وقف(اي براي وقف نجات فرزند انگیزه«)1388(------ 
.تاریخ اسالم

، فصلنامه وقف میراث »نامه از بانوان بوشهريبانوان بوشهري و سنت نبوي وقف؛ نگاهی به دو وقف«)1382(اسدپور، حمید
.106- 112صص ، 44و 43، شماره 11جاودان، سال
.شبگیر: ، تهران2ج احمد امین، ۀدولت نادرشاه افشار، ترجم)2536(آرنوا. ر.ز و م.اشرفیان، ك

.چاپخانه فردوسی: محمدي، تهرانبه کوشش منوچهرمیرزا خانلرخان، سفرنامه)1351(میرزا خانلرخان، اعتصام الملک
، فصلنامه وقف میراث جاویدان، »نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی«)1379(جوادزاده، سیدامام جمعه

.70-77، صص 30، شماره 8سال 
. سسه انتشارات هجرتؤسعه، منقش وقف در فرایند تو)1380(حسینامیدیانی، سید

.نشر علمی: از سیر تا پیاز، سفرنامه بیرجند، تهران)1379(ابراهیمپاریزي، محمدباستانی
.مروارید: ، تهران2ج ، ترجمه بهرام مقدادي، )از صفویه تا عصر حاضر(تاریخ ادبیات ایران )1375(براون، ادوارد

. 48- 59، صص 66، شماره 17، فصلنامه وقف میراث جاویدان، سال »فويزنان واقف در عصر ص«)1388(حیدریان، زهرا
.4-7، صص 10شماره ، 3، فصلنامه وقف میراث جاودان، سال »موقوفات زنان در ایران«)1374(خسروي، محمدعلی

صص ، 16، سال50فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره ،»موقوفات مرحومه انیس الدوله«)1384(سیاقی، سیدمحمددبیر
33-20.

.قاجار، دفتر مطالعات دینی هنر، سازمان تبلیغات اسالمیةزن در دور)1375(دلریش، بشرا
.132شماره ، پیام زن، »قاجاریهة زنان و نقش مجالس سوگواري در دور«)1381(رمضان نرگسی، رضا
، فصلنامه وقف میراث »ن صفويوقف پشتوانه نهادهاي علمی و آموزشی در عصر اصفها«)1376(ریاحی، محمدحسین

.140- 147، صص 19و 20، شماره 5جاویدان، سال 
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: ، تهران3جلد المللی وقف و تمدن اسالمی، ، مجموعه مقاالت همایش بین»تحول نهاد وقف«)1387(سامانی، نادرریاحی
.369-412انتشارات اسوه، صص 

.56-63صص ، 57، شماره 14مه وقف میراث جاویدان، سال ، فصلنا»وقف نامه امیر رفیع الدین«)1386(شاطري، مفید
هاي نقش وقف زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی، مطالعه موردي شهرستان«)1387(شاطري، مفید؛ جعفرزاده، طاهره

.79-121انتشارات اسوه،: ، تهران3جلد ، مجموعه مقاالت همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی، »بیرجند، سربیشه و درمیان
سال ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، »هاي قاجار و پهلويشناسی جغرافیایی شهر تهران؛ دورهوقف«)1375(حسینی، پروانهشاه
.117-133، صص 42یاپیپ، شماره 3، شماره 11

ه تحقیقات فصلنام.»قاجار تا جمهوري اسالمیةردیابی وقف در ساختار فرهنگی شهر تهران از دور«)1377(------ 
.111-119، صص 48، شماره پیاپی 1شماره ، 13جغرافیایی، سال 

.عماد زاده: تاریخچه عزاداري حسینی از زمان آدم تا زمان ما در تمام کشورهاي جهان، قم)ق.ه1402(شهرستانی، صالح
.107-114صص ، 35-36ماره ، ش9سال ، فصلنامه میراث جاودان، »دو موقوفه از زنان خاندان علم«)1380(طالیی، زهرا

.نشرنو: غالمرضا سمیعی، تهرانۀسفرنامه دن گارسیا، ترجم)1363(فیگوئرا، دن گارسیا دسیلوا
.خوارزمی: سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران)1363(کمپفر، انگلبرت

د حسن گنجی، به کوشش غالمرضا سحاب، مرد جهانی از بیرجند؛ خاطرات ایام تحصیل دکتر محم)1389(حسنگنجی، محمد
.گیتا شناسی: تهران

، چاپ »پرتوي از سیماي وقف در ایران اسالمی«)1387(سید ابوالحسن ،حسینی؛ مهدي، سیدمحمدصادقی؛لطیفی، میثم
.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: اول، تهران

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ي، تهرانمالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیر)1377(س. ك. المتون، 
، مجموعه »وقف پشتوانه نهادهاي علمی در احیاي تمدن اسالمی«)1387(اله حجتیزدي،؛ برامکیکاخکی، مرتضیمرتضوي

.169- 190اسوه، صص : ، تهران3جلد مقاالت همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی،
.زوار: ، تهران1جلد ، شرح زندگانی من) 1343(...مستوفی، عبدا

بین المللی ، مجموعه مقاالت همایش»دوره قاجاریه: جایگاه وقف در تحوالت جامعه ایران«)1387(مصطفیچی، سیدمطعبه
.652- 676اسوه، صص : ، تهران3جلد وقف و تمدن اسالمی،

.وقف سنت ماندگار، نشر صائن)1385(معراجی، سعید
.امیرکبیر: کت الملک علم؛ امیر قائن، تهرانامیر شو)1374(علیمنصف، محمد

شناسی فرهنگی، اجتماعی و کالبدي شهرها و روستاهاي ایران، نامه در ساختارجایگاه وقف و وقف«)1364(مومنی، مصطفی
حسین پاپلی مینار جغرافی، به کوشش دکتر محمد، مجموعه مقاالت س»مورد جغرافیاي تاریخی شهرستان تفت در استان یزد

.25- 94هاي اسالمی آستان قدس رضوي، صص دي، بنیاد پژوهشیز
.عطار: طهران در عهد ناصري، تهران)1364(نجمی، ناصر



23رفات زنان از دورة صفوي تا عصر حاضبررسی روند تغییرات و جایگاه موقو

سال ، ترجمه نسیم مجیدي قهرودي، فصلنامه وقف میراث جاودان، »زنان واقف در تهران عهد قاجار«)1387(کریستوفورنر،
.115-122، صص 28شماره ، 7

، شماره 9وقف میراث جاودان، سال ، فصلنامه »مسجد گوهرشاد مشهد و موقوفات آن«)1380(حمود، م)فاضل(یزدي مطلق
.185- 192، صص 36-35
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