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 چکیده

هاي تيعالف از يبخش همواره يي،فقرزدا و يتيحما امور در ژهيو به مختلف امور فتق و رتق در افراد داوطلبانههاي تيفعال و مشاركت
جتماعي تنظيم اموضوعي كه فراهم آورنده پايداري و بقاي نظم و انسجام اجتماعي و به تبع آن . است داده اختصاص دخو به را بشر

با انگيزه هاي مختلف، بدان مبادرت  زنان جمله از ياجتماع يها گروه كه است وقف، ياجتماع مشاركت يها راه از يكاست. ي
 و هيقاجارهاي دوره در وقف قيطر از ياجتماع امور در تهران شهر زنان مشاركت يچگونگبررسي  قيتحق نيا هدف. ورزندمي
. جامعه آماري تمام زنان واقف شهر تهران در دوره هاي مورد بررسي است است يفيوصت-ياسناد نوع از قيتحق روشت. اس يپهلو

روش هاي  از استفاده با و يآور جمع معتبر منابع ازوقفي زنان واقف شهر تهران  اطالعاتمي باشد.  كه اطالعات آنها در دسترس
با داشتن حق مالكيت بر اموال خود و استقالل مالي  تهران شهر زنان هك دهدمي نشانها افتهي. ه استشدتحليل AHP آماري و مدل 

امكان مشاركت در امور اجتماعي را برحسب گرايش خود داشته اند. هرچند در هر دو دوره مورد بررسي، وقف مذهبي جايگاه 
 با عمل به وقف محقق مي شده است. باالتري را نسبت به اهداف ديگر داشته، در دوره قاجاريه بخشي از توسعه و عمران شهر تهران

نوع مكان هاي وقفي با طبقه اجتماعي واقفان ارتباط نزديكي دارد. از اين رو از آنجا كه اكثر زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاريه 
آنها تجاري با گرايش به دكان است، كه در دوره پهلوي با جايگزيني  يوقف مكان نيشتريب، .اند بوده انياع و اشراف طبقه از عمدتاً

 .استبا گرايش به خانه تغيير كرده  يمسكونطبقه متوسط به 
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  و طرح مساله قدمهم
سپس قوانين مدني، زنان استقالل مالي يعني استقالل در اهليت، در عهده و ذمه و در ايران، بر اساس دستورات اسالم و 

در تصرف دارند. براين اساس در تصرف مادي و حقوقي اموال خود كامالً آزاد بوده و با در اختيار داشتن ابزار مالي قادر 
فعاليت هاي عام المنفعه و خيرخواهانه  به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي هستند. يكي از انواع فعاليت هاي اجتماعي،

با به كار گرفتن منابع شخصي به طور داوطلبانه براي رفع مشكالت  در چارچوب وقف است. در وقف، شخص واقف
جامعه مشاركت مي كند و از اين طريق آثار مهمي در جامعه حتي پس از فوت خود باقي مي گذارد؛ آثاري چون عدالت 

موضوعي كه فراهم آورنده پايداري و بقاي نظم و انسجام اجتماعي و به  ه گيري يكسان از منابع.اجتماعي ،اعتماد و بهر
 بهبود جهت در و نياز و رغبت و ميل روي از كه اختياري و هدفدار كنشي تبع آن تنظيم اجتماعي است. مشاركت يعني

 زندگي بر اثرگذار هاي تصميم در شدن سهيم فرايند توان مي را مشاركت ديگر، عبارت به .گيرد مي صورت زندگي

آگاهي و دركشان از مسائلي با مشاركت هاي اجتماعي شهروندان (. زيرا 41، 1311 هارت) كرد تعريف جامعه و شخصي
 (.32 :1311، ناهيو پ شوند)ساروخانيميسهيم اليق و منافع ديگران مي يابد و در ضمن در عوسعت جامعه 

حسنه وقف از پيش از تاريخ متأثر از آيين مذهبي در جامعه ايراني وجود داشته است و گفتني است اشكال اوليه سنت 
ظروف وقفي معابد براي خدايان، احداث پرستشگاه، دادن هدايا، قرباني، نقوش مذهبي روي ظروف و غيره نمونه هايي 

سالم نيز تدوام يافته است و (. اين سنت حسنه در بعد از ا1331و عسگري و همكاران،  1311از آن است)هرنستفلد، 
از اين طريق واقفان ضــمن قرب الهي در ارتقاء اجتماعي و اقتصــادي جامعه خود حتي ســال ها پس از فوت واقف 
ــم هاي مذهبي )به عالوه نذرها و خيرات(  ــاركت مي كنند. براي مثال يكي از پيامدهاي وقف براي اطعام در مراس مش

اقتصادي سطح سوءتغذيه در ايران پايين باشد. همچنين وقف و انجام امر خير  سبب شده تا امروزه با وجود مشكالت
سكيني ت-سبب ارتقاي سطح خدمات رساني به افراد نيازمند شده است. مانند خدمات مكسا شامل مراقبت هاي حمايتي

ي و اقبت هاي عاطفو پيشگيري بيماري سرطان شامل ارائه رايگان خدمات درماني و تجهيزات به بيماران سرطاني و مر
معنوي از خانواده هاي آنها توســط مركز پيشــگيري و كنترل ســرطان آالء يكي از مراكز وابســته به بنياد خيريه راهبري 

 آالء)سايت مركز پيشگيري و كنترل سرطان آالء(.
ردم اركت مامروزه با رشد جمعيت از يك سو و عدم كفايت منابع حاكميتي در رفع مشكالت جامعه از سوي ديگر، مش

توانمند در چارچوب سازمان هاي مردم نهاد، مؤسسات خيريه و وقف بسيار ضروري به نظر مي رسد. اما مشكالتي در 
رفع مشـــكالت جامعه از طريق فعاليت هاي عام المنفعه شـــامل خيريه و وقف وجود دارد. مانند عدم وجود اطالع از 

م المنفعه، عدم شــفافيت منابع درآمدي و هزينه كرد آنها، رقابت بين نيازها، نداشــتن الگوي بهينه براي فعاليت هاي عا
مراكز خيزيه، وجود نداشتن قانون و اداره و نظارت بر مراكز خيريه، هزينه كرد منابع مالي بدون در نظر گرفتن چرخش 

ساير مراكز خيريه در جهان و عدم  مصونينت خيران در اقتصادي آن، عدم آموزش و بازتوليد خيران، عدم ديپلماسي با 
 صورت ارتباط با خيران ساير مناطق جهان.

سيار بر  شفافيت منابع درآمدي و هزينه كرد آنها به دليل اثرگذاري ب شده، عدم  شكالت گفته  سد از ميان م به نظر مي ر
شكالت جامعه از طريق فعاليت هاي عام المنفعه بخواهد ثمربخش با شد. چنانچه رفع م ايد شد، بموارد ديگر مهمتر با

شاركت  ست مي آيد.  با تدوين الگوي توليد و قوانين م صاد مولد به د شد. منابع مالي پاك از اقت منابع مالي آنها پاك با
بخش خصوصي در توليد مي توان زمينه مشاركت افراد كارآفرين در اقتصاد مولد فراهم و به تبع آن منابع مالي پاك را 

ــر  ــوعي كه در حال حاض ــت يافت. موض ــمن اينكه كاهش گرايش دس ــاد ايران مفقود مانده و از اين رو ض در اقتص
سكه  سپرده در بانك ها يا ارز و  شكال  ست مردم به ا سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي، پول در د كارآفرينان به 

 درآمده و به توليد ثروت كاذب انجاميده است.
ــاركت ــكال خيريه يا وقف، در رتق و فتق امور به ويژه در امور ها و فعاليت هاي داوطلبانه به به هر رو، هرچند مش اش

هاي انســان را به خود اختصــاص حمايتي و فقر زدايي امر تازه اي نيســت و همواره در طول تاريخ بخشــي از فعاليت 
هاي به ، در اين مقاله از آن جهت اهميت دارد كه به موضوع زنان واقف مسلمان ايراني مي پردازد. كثرت وقف نامهداده

سائل  شاركت آنان در امر وقف و توجه به م صادي و ميزان م ستقالل اقت شان دهنده ا جا مانده از زنان واقف به خوبي ن
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ست.  سالمدر زمينه وقف كه  نامه و پايان بمقاله و كتا 122بيش از در مياناما چامعه خود ا   از، كمتر شده تدوين در ا

دغدغه ذهني پژوهشگران از اين مسأله  از اين رو به نظز مي رسد،دارد،  اختصاص عنوان به بررسي موقوفات زنان 11
شنفكر جامعه ما غالباً سندگان حتي زنان رو ست )فرهاد و نوي دف اين مقاله ه(. بنابراين، 124 :1311ي، به دور مانده ا

هاي قاجاريه و پهلوي است. بررسي وقف و موقوفات به عنوان مظهري از مالكيت و مشاركت زنان شهر تهران در دوره
ــؤاالت عبارتند از:  ــي داراي چ1س ــهر تهران در دوره هاي مورد بررس ــادي ( زنان واقف ش ه جايگاه اجتماعي و اقتص

شهر تهران در دوره ه2اند؟ بوده شته ( زنان واقف  ستغالتي را تحت مالكيت خود دا شتر چه نوع م سي بي اي مورد برر
( چه نيازي در جامعه تهراني زنان را در 4( زنان واقف شـــهر تهران چگونه اموال خود را وقف مي كرده اند؟ 3اند؟ 
 هاي مورد بررسي به عمل به وقف ترغيب مي كرده است؟دوره

 مباني نظري 
. 2. حق استعمال)حق تصرف مالك به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر شيء(، 1مالكيت داراي عناصري است چون: 

حق استغالل يا استثمار)حق استعمال عين توسط ديگري در ازاي پرداخت اجرت و بهره مندي از منافع و ثمره هاي 
. حق تصرف)تصرفات 3ري در ازاي اجرت(، عين به صورت مستقيم يعني توسط مالك  يا غيرمستقيم يعني شخص ديگ

حقوقي مالك در عين(. در اسالم مالكيت خصوصي بر اموال همه مردم اعم از مرد و زن به رسميت شناخته شده است 
وال تؤتوا السفهاء امولكم التي جعل اهلل لكم قيـمـا وارزقوهم فيها واكسوهم....؛ اموال خود . براي مثال در آيه سوره آمده: 

كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزي دهيد! و لباس بر آنان  را،
و بدانيد اموال و اوالد  اولـدكم فتنة..؛ اعلموا انما امولكم و. يا در آيه سوره: 11بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد

نابراين در اسالم . ب17 كساني كه از عهده امتحان برآيند،( پاداش عظيمي نزد خداستمايش است و )براي آزآشما، وسيله 
قانون  32اموال مردم محترم شمرده شده و آنها آزادي تصرف مادي و حقوقي در اموال خود را دارند. همچنين در ماده 

 ه: هر كسي نسبت به مايملك خودمدني ايران سه حق مالكيت فوق الذكر به رسميت شناخته شده است. در اين ماده آمد
حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده است. ملكيت يعني سلطه مالك بر شيء و 

. جامع بودن)ملكيت حق جامع است و مالك نسبت به مملوك خود حق همه گونه تصرف و 1عناصر آن عبارتند از: 
. انحصاري بودن)ملكيت نه تنها در بردارنده 2استعمال، استغالل و تصرف مي شود.(،  انتفاع را دارد و شامل حق هاي

اختيارات جامع مالك در ملك خود است، بلكه مالك مي تواند مانع تصرف و انتفاع ديگران از ملك خود بشود. به جز 
 31قي قائل شود. در ماده مواردي كه شخص اختياراتي به ديگران بدهد يا قانون براي اشخاص ديگر در ملك شخص ح

. دائمي 3قانون مدني در اين باره آمده: هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون(، 
 (. 311-341 :1332بودن)تا هنگامي كه شيء باقي باشد، ملكيت باقي مي ماند() حكمت نيا، 

با مصوبات بين المللي مغايرتي ندارد. در كنوانسيون رفع كليه اشكال حدود و ثغور مالكيت زن در قوانين اسالم  و ايران 
به اهليت و مالكيت  11ماده  2در بند  1373تبعيض عليه زنان يا پيمان زنان مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

 ن و فراهم آوريزنان به رسميت شناخته شده و دولت ها را مكلف به اعطاي اختيارات و اهليت قانون يكساني با مردا
امكانات بهره برداري يكسان زن و مرد از اين اهليت مكلف شده اند. اصل بيستم قانون اساسي ايران نيز همه افراد ملت 

را به مبحث اهليت اختصاص  371لغايت  311)اعم از زن و مرد( را متمتع از تمامي حقوق مي داند. قانون مدني نيز مواد 
را به اهليت تمتع و اهليت استيفا تقسيم كرده . در اهليت تمتع تنها شرط قانون براي بهره  داده است. قانونگذار اهليت

بري زنده بودن است و در اين مورد تفاوتي هم ميان زن و مرد ملحوظ نيست. اما درخصوص اهليت استيفا سه شرط 
سن بلوغ در قانون ما ميان دختر  ق.م(. از آنجا كه 1227-1217، 211، 213بلوغ، عقل و رشد حايز اهميت است)مواد 

و پسر متفاوت است، در بهره گيري از اهليت استيفا نيز تفاوت ميان زن و مرد وجود دارد. در حقيقت مي توان گفت 
كنوانسيون و قانون مدني در اصل قابل بودن به حق اهليت و اهليت تمتع براي زن و مرد مشتركند. ولي آنجا كه بحث 

يد يعني در اهليت استيفا اختالف نظر دارند. البته به دليل اينكه سن اهليت استيفا براي دختر در اجراي اين حق پيش آ
قانون ايران زودتر از پسر است، تبعيض در حق زن محسوب نمي شود. كنوانسون طي سه ماده به موضوع مالكيت زنان 

قتضي در رفع تبعيض در تمامي زمينه هاي حيات . تعهد دولت ها در انجام اقدامات م1پرداخته و رئوس آن عبارتند از: 
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(، دسترسي به وام ها و اعتبارات كشاورزي و تعهد دولت ها در ايجاد شرايط مناسب دسترسي 13ي اقتصادي)بند ب ماده
( و حقوق يكسان زوجين نسبت به مالكيت و حق اكتساب)قسمت 14ماده  2زنان روستايي به اين اعتبارات)قسمت ز بند 

، بر استقالل زن، تصرف 1111قانون اساسي در ماده  41و  47( . قانون مدني نيز با الهام از اصل 11ماده  1ح بند 
زن مي تواند مستقاًل در دارايي خود هر تصرفي كه مي خواهد  "اش صحه مي گذارد. در اين ماده قانون مدني دارايي
ن با قانون مدني برمي آيد، اين است كه هر دو به اصل حق . بنابراين آنچه از ظواهر مواد كنوانسيون و مقايسه آ"بكند

مالكيت معتقدند و هر دو اين حق را براي زن و مرد يكسان لحاظ كرده اند. اما در طرق كسب مال اشتغال و توارث با 
اوت تفهم تفاوت دارند. در كنوانسيون طرق اكتساب مال براي زن و مرد يكسان دانسته شده است. اما در قانون مدني 

(. به هر حال، صرفنظر از چگونگي 21-21 :1332هايي در اين طريق ميان زن و مرد وجود دارد. )ارفع نيا و دشتي زاده، 
به دست آوردن مال، طبق قوانين اسالم و قانون مدني زنان استقالل مالي يعني استقالل در اهليت، در تصرف، و حمايت 

د به دلخواه مال خود را مصرف كنند. يكي از راه هاي مصرف مال، مصارف عالم عهده و ذمه دارند و از اين رو مي توانن
 المنفعه است، راهي براي مشاركت در امور اجتماعي در چهارچوب سرمايه داري اجتماعي.

ستم سي سابداري بانك جهاني در  شورها، ثروت ح سرماية عبارتند كه تعيين نموده شاخص چهار ك دارايي  طبيعي، از: 
 جهت اســت ســرماية اجتماعي روشــي (World Bank, 2001).ســرماية اجتماعي و انســاني منابع توليد شــده، هاي

 چگونگي الگوي تئوري اين به كار مي رود، در منابع مديريت مناســب اجراي و بهبود براي كه اجتماعي ارتباطات

شاركت بين ارتباط ست نظر مد مشخص اهداف قالب در آنها تعامل و نحوة كنندگان م  (Lakon et al, 2008: 381).ا
اجتماعي مطرح كرده اند. بخشي از آنها عبارتند از: همبستگي اجتماعي،  محققان شاخص هاي متفاوتي را براي سرماية

سرمايه اجتماعي مي تواند سازي. از اين رو  ساس تعلق و توانمند شتركات، محالت به دليل در اح  روابط و عاليق م

يكپارچگي، ضمن  همبستگي و اعتماد، چون با داشتن ارزش هايي باشند و داشته بيشتري نمود ساكنان، چهره به چهره
شهروندان به تعلق و هويت حس ارتقاي شود)نعمتي،  باال به پايين از و غيرمتمركز ،اقدامي محله اجتماعي  سوب  مح
ــرماية اجتماعي وجود ( و با14: 1313 ــب، س ــاركت جلب به مي توان مناس  هزينه هاي مردمي، هايهمياري  و مش

سازي شهري سازمان هاي و شهري تعامالت و و تبادالت  خدماتي ساماندهي را كاهش داد. مانند باز  بافت هاي و 

ضاي توسعة شهري، تجهيزات و امكانات از مراقبت و حفظ فرسوده، سازي و سبز، پاكيزگي ف  طور به و محالت زيبا

 محالت، در اجتماعي سرماية بوروكراتيك. بنابراين و مقررات مراتب لهسلس طريق از نظارت و كنترل هزينه هاي كلي

 (.2: 1331نمايد)موسوي و همكاران،  فراهم را همگاني رفاه تواند زمينة بخش هاي شهر و روستا، مي و مناطق
بات يافته، ثمشاركت در جوامع مدرن كه داراي اقتصاد پيشرفته، انواع فناوري هاي جديد، سازمان هاي اجتماعي تمايز 
؛ 12 :1311و توسعه سياسي، باال بودن سطح تحصيالت، بهداشت و درمان هستند، بيشتر وجود دارد) غفاري و نيازي، 

(. از ديدگاه روانشناسان اجتماعي مشاركت افراد در جامعه برآيند ارتباط متقابل عوامل اجتماعي و  71 :1313پناهي، 
 نزلت، تعليم، تربيت، مذهب واز آنجا كه افراد در بطن نيروهاي اجتماعي )مروانشناختي مي باشد. سيلز معتقد است 

( محاط شده اند، سه دسته متغير نيروهاي اجتماعي، تفاوت هاي شخصيتي و محيط هاي اجتماعي به شدت با هم غيره
هد، از اين رو اگر اند و هر تغييري در هر يك از آنها مشاركت را كاهش يا افزايش مي دمرتبط و به يكديگر آميخته

(. كولين، جامعه شناس 12، 1313تحليلي صرفاً مبتني بر يكي از آنها باشد گمراه كننده و ناقص است) محسني تبريزي 
توسعه گرا، توسعه را برآمده از ساختار اجتماع مي داند. وي بر آمادگي ذهني بر انگيزه هاي شخصي براي تحقق مشاركت 

 (.32 :1311ي، ورزد) وطنو توسعه تأكيد مي
  برانگيخته تمشارك، يافته نظم انگيخته خود مشاركت ،انگيخته خود مشاركتبه  پيدايش منشاء لحاظ از مشاركت پديده

شاركت شده و  ضوعاز لحاظ  وبه دروني و بيروني  محرك و انگيزه ؛ از لحاظتحميلي م سي به يمو صادي، سيا ، اقت
سيم رواني و اجتماعي شاركت11-14 :1332 ،شكوري)شود مي يبند تق  جامعه،بر افراد در فراگرد توانمندسازي (. م

ارزش بنيادي سهيم كردن مردم در قـــدرت، راه دادن مـــردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصت سه
شرفت به روي ست كه بر  مردم تأكيد دارد.هاي پي شاركت مدني از جايگاه رفيعي برخوردار ا شاركت، م در ميان انواع م

شكل مي ست.پايه تعامل ميان افراد  سه با وظيفه مداري متمركز ا شهروندي،  گيرد و بر بعد حق مداري در مقاي صول  ا
سخگويي و نظارت، آزادي و عدالت، حقوق و تكاليف وغيره پايه شاركاعتماد اجتماعي، پا ت مدني را پي ريزي هاي م

 (.13 :1372بختياري و نوروزي، كنند) مي
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شاركت نظريه هاي متعددي چون    ،فطرت، اجتماعي اعتماد هينظر ،خواهانه دگر و حمايتي كنشدرباره چگونگي م

 وجود دارد. همزيستي مسالمت آميز)فارابي(و  موج كـنش مبادله، كتسابي
اين نظريات عواملي چون آگاهي و اطمينان از مشكالت مردم و شرايط فقر و نيازمندي جامعه، اعتقاد به مؤثر بودن  در

هاي حمايتي براي ها در رفع مشكالت ديگران، احساسات و عواطف، كمك هاي مالي افراد نيكوكار به سازمانكمك
از اين رو هر چه (. 1 :1314تارهاي حمايتي دارند)شكوري، رفع مشكالت اقشار كم درآمد بيشترين تأثير را در بروز رف

ميزان اين نوع مناسبات در جامعه بيشتر باشد، تعهدات اجتماعي و عمومي اعضاي جامعه افزايش يافته و خود سبب باال 
رفتن خير و صالح عمومي مي شود و .در عين حال مانع اختالالت اجتماعي، تضاد هاي ارزشي و توزيعي شده و 

از اين (. 1 :1332نابرابري هاي اجتماعي، محروميت اجتماعي، انفعال اجتماعي و مانند اينها را كاهش مي دهد)شكوري، 
(. از همين 24 :1371چلبي، شود)رو شرايط عيني براي افزايش مودت اجتماعي و كاهش محروميت اجتماعي فراهم مي

خص هاي سرمايه اجتماعي و ارتقاي سطح كمي و كيفي رو است كه پژوهش هاي متعددي نشان داده اند، ميان شا
 زندگي در محالت رابطه مثبتي وجود دارد. به عبارت ديگر هرچه قدر شاخص هاي سرمايه اجتماعي مانند مشاركت،

در بين ساكنان محالت باالتر باشد، اقدامات نوسازي و بهبود كمي و كيفي زندگي در آن محالت با   انسجام و اعتماد
 (.1332؛ پور محمدي و ديگران، 1331؛ مروتي،1331ديگران، و ؛ ارثي1333عطار، و فر بيشتري مواجه است)نظماقبال 

كنش حمايتي و دگر خواهانه و مبادله تبيين كرد. كنش حمايتي و دگر وقف را مي توان در چهارچوب نظريه هاي 
 افعمن بر را ديگران منافع كه نحوي به، ندك عمل تعهداتش از بيش فرد آن در كه است اجتماعي كنش نوعيخواهانه 

 كه يصورت در كند مسئوليت و تعهد احساس خود منافع اندازه به ديگران منافع به نسبت، حداقل يا.دهد ترجيح خود
 و عزت موردها انسان و كند مي پيدا اهميت انسانيت آن در كه سازد مي فراهم را اي زمينه خود يابد تحقق امري چنين
 هتوج مورد خواه دگر و دوست نوع، جو مشاركت موجوداتي عنوان بهها انسان نزديكي همچنين. گيرند مي قرار احترام
 ايرفتاره در معموالً رفتاري اي و چه با رويكرد انگيزهچه با رويكرد  دگرخواهانه كنش عيني نمودهاي. گيرد مي قرار
 "مبادله "در نظريه  (.31 :1332 شكوري) شود مي منعكس مستمندان از حمايت و نيازمندان به كمك، دوستانه نوع

 از ناب هديه يمالينوفسك تعبير به يا بخشش، دگرخواهانه ياري، ايثار. دارند مثبتي احساس يكديگر به نسبت طرفين
 در. است همنوعانبا  دوستي ،مبادله اين اساس (.121 :1371 ،چلبي)شوند مي محسوب مبادله نوع اين برجسته مظاهر
 حالي ردبايد فداكاري كند و از منافع شخصي خود بگذرد.  ديگر فرد به خدمتي ارائه و كمك براي فردي مبادله نوع اين
 ي،توسل)است نيجانشي رضايت يا و جانشيني نفع نوع از فقط برگشت، ندارد مقابل طرف از را برگشت يا جبران انتظار كه

 در اين رابطه، موضوعي كه در چهارچوب وقف و انجام امور خيربه خوبي مشاهده مي شود. (.421: 1331
 :1372وقف كردن را ايستادن، توقف، حبس كردن، منحصر كردن چيزي براي استفاده عنوان مي كند)دهخدا،  "دهخدا 

 11 معني شده و در ماده. در اصطالح فقها، وقف تحبيس اصل و اطالق منفعت يا تحبيس اصل و تسبيل ثمره "(4-1
هر  ."(111: 1371وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود)كاتوزيان،  "قانون مدني آمده : 

درباره بخشش اموال و عمل انفاق ، آل عمران و انفاق چند در قرآن نامي از وقف برده نشده اما در سوره هاي بقره 
ف تعبير شده است، يعني صدقه اي كه اصل آن بر جاي مانده و عوايد آن به طور وق "صدقه جاريه"سفارش شده و 

روايات بسياري از ائمه معصومين )ع( در خصوص به جاي آوردن سنت وقف  همچنينمستمر قابل بهره برداري باشد.  
چرا كه وقف به عنوان يكي از ابزارهاي دستيابي به  وجود دارد كه نشان دهنده اهتمام آنها به اين سنت حسنه است.
رود. واقفان با عاقبت انديشي و حس نوع دوستي خود، توسعه اقتصادي مي تواند در مسير توسعه و ارائه خدمات به كار 

 .مي شوند ازمندين افراد ازترغيب به حمايت 

 نوع حسآورده شده، موضوعاتي چون  1در جدول در بخشي از منابعي كه به موضوع زنان واقف و خير پرداخته اند و 

 ستمدارايس زنان اهتماماوفات ، اهداف و انگيزه هاي واقفان زن و سرانجام موقشرح و توصيف  ،انديشي عاقبت، دوستي

 هيريخهاي حوزه از ياريبسي آنها  بررسي شده است. براساس اين اقدامات اجتماع مشاركت و هيريامورخ در هنرمندان و

اقدامي كه به ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي  .هدايت شده است ازمندين افراد از تيحما رينظ حمايت هايي سمت به

افراد نيازمند تحت پوشش انجاميده است. گفتني است در منابعي به عمل خير به طور عام پرداخته شده و در ضمن آن 
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( 1317تا  1322بهداشتي ايران در دوره پهلوي دوم)-يبه وقف نيز اشاره شده است، مانند كتاب مؤسسات خيريه رفاه

 تأليف الهام ملك زاده كه در اينجا به دليل نپرداختن صرف به موضوع وقف زنان ذكر نشده اند.
تفاوت تحقيق حاضر با مطالعات انجام شده، در تحليل وقف و موقوفات زنان تهراني در دو دوره قاجاريه و پهلوي 

 است.

 و وقف : منابع زن1جدول 

 نام مقاله  سال نويسنده

   خسروي

   احمدي

   احمدي

   جعفرزداه و شاطري

  ورنر

  طاليي

  اسدپور

  احمدي

 خوشنودي

 پور يداهلل

 ورنر

 ليوكس 

 ملك زاده و افرافر

 چوناكا

  لسونين

  دوزباكر

  نگيبورگرو

 مهدي زاده

1374 

1371  

1371 

1371   

1371 

1312 

1312 

1311 

1332 

1332 

1317 

1331 

1331 

1331 

2221 

2221 

2211 

1311 

 ايران در زنان موقوفات

 صفوي دوره در بانوان هاي وقفنامه

 ،زن دو از نامه وقف دو 

   فرهنگي – اجتماعي توسعه در زنان وقف نقش

 قاجار عهد تهران در واقف زنان

 علم خاندان زنان از موقوفه دو

   وقف نبوي سنت و بوشهري بانوان

 ( يمانسل شاه مادر نامه وقف بر تحليلي) وقف براي اي انگيزه فرزند نجات

 وقف نامه مدرسه مريم بيگم

 آمل زنان: موردي نمونه ايران در واقف زنان هويت
 زنان واقف در تهران عهد قاجار

 عثماني وقف نظام در زنان نقش

 كاركردهاي موقوفات زنان از مشروطه تا پايان دوره پهلوي اول،

 مدرن  زيون در مشاركت و هيريخ امور،زنان

 تيحيمس هيريخ امور ريمس

 يعثمان يامپراطور در هيريخ سساتؤم و ريخ زنان

 توسعه كارگزاران مثابه به هيريامورخ در زنان اشتغال

 درآمدي بر موقوفات زنان

 محدوده مورد مطالعه 
موجود در موزه تهران گوياي قدمت تهران به چند آثار به دست آمده مانند زن موميايي در خيابان مولوي و اشياء  هر

 دوشمي  آغاز يصفو طهماسب شاه حصاركشي آن توسط سال پيش است، موجوديت قريه تهران از زمان 7222بيش از 
، جانعودال، دانيم چال بازار،، ارگ محالت شاملبا پايتختي برجسته شده است. در اين دوره شهر تهران  قاجار زمان در و

. در دوره دهدمي ليتشك هيقاجار دوره در را قيتحق نيا در مطالعه مورد محدودهكه  بود دولت محله سپس و سنگلج
 مناطق و محالت جديد افزوده شدن اضافه و يناصر دارالخالفه اطراف يبارو و برج بيتخر با تهرانپهلوي بر وسعت 

 روزيف شهر جنوب از، دوالب و تپه دوشان، آباد فرخ شرق از، هيديجمش و آباد عباس، هيجالل، آباد ريامل شما ازشد كه 
 :1372 انينظر)بودند  حسن زاده امام و انكيبر، يج، طرشت غرب از، جنوبهاي گودال وها كوره و كشتارگاه، آباد
 شود.كه مجموعاً محدوده مورد مطالعه در دوره پهلوي را شامل مي( 127

 
 روش تحقیق 

ــر به  ــته مي پردازد، جنبه تاريخي دارد. در از آنجا كه تحقيق حاض ــوع وقف و موقوفات زنان در دوره هاي گذش موض
تبيين تاريخي بايد از مرزهاي تاريخ نگاري فراتر رفت و وقايع را تابع عواملي چند دانست. به اين معني كه محقق با در 

ــپس در هما ن دوران عوامل را بازمي يابد. نظر گرفتن يك دوره حوادث آن را به صــورت معلول در نظر مي گيرد و س
ساعي،  ستند) ستند و قابل تعميم به دوره هاي ديگر ني (. با توجه به 113 :1317زيرا هر دوره خاص و منحصر به فرد ه

سنادي ضوع، روش اين تحقيق ا صيفي-جنبه تاريخي مو صيفي و از نظر ماهيت تو ست. اطالعات م -تو ستباطي ا ورد ا
ع آوري و جامعه آماري شــامل تمامي زنان واقف شــهر تهران در دوره هاي قاجاريه و نياز به شــيوه كتابخانه اي جم
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 1317و احمدي،  1311پهلوي اســت كه اطالعات آنها در دســترس مي باشــد. داده ها از منابع معتبري چون رضــايي، 

شده اند و م سي تبديل  شم ستي تاريخ ها، همه تاريخ هاي قمري به  ست. براي يكد شده ا حدوده زماني جمع آوري 
 است. 1311تا  1324و دوره پهلوي از  1324تا  1171تحقيق دوره قاجاريه از 

شاخص هاي تحقيق عبارتند از: جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان واقف، انگيزه وقف و مكان هاي وقفي. در اين تحقيق 
توصيفي و روش فرآيند تحليل سلسله براي تحليل ويژگي هاي زنان واقف شهر تهران در دو دوره مورد بررسي از آمار 

 بهره برداري شده است. 1(AHPمراتبي )
در ارزيابي هر موضوعي ما نياز به معيار اندازه گيري يا شاخص داريم انتخاب روش فرايند تحلیل سلسله مراتبي. 

چند يا چندين  ها به عمل آوريم. اما وقتيدهد كه مقايسه درستي بين جايگزينهاي مناسب به ما امكان ميشاخص
ندگانه گيرد كه معيارهاي چشود و پيچيدگي كار زماني باال ميشود كار پيچيده ميشاخص براي ارزيابي در نظر گرفته 

هاي مختلف باشند.در اين هنگام كار ارزيابي ومقايسه از حالت ساده تحليلي كه ذهن قادر به باهم در تضاد و از جنس
براي چنين  يك ابزار تحليل عملي قوي نياز خواهد بود. يكي از ابزارهاي توانمند شود و بهانجام آن است خارج مي

(. در اين روش منعطف، قوي و ساده ، عناصر 34 :1334وضعيت هايي روش فرايند تحليل سلسله مراتبي  است)زياري، 
 تصميم گيري متضاد شناسايي و اولويت بندي مي شوند.

 يافته هاي تحقیق
نفر بوده  12نفر و در دوره پهلوي  122به دست آمده، تعداد زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاريه بر اساس اطالعات 

 1/1ساله قاجار در هر سال  112اند. محاسبه اين تعداد با طول حكومت هاي مورد بررسي نشان مي دهد كه در دوره 
ف اقدام كرده اند. هر چند در ظاهر اين كاهش نفر زن به امر وق 1/1ساله پهلوي در هر سال حدود  17نفر و در دوره 

اندك به نظر مي رسد، اما با وجود افزايش سرمايه اجتماعي در دوره پهلوي جاي تأمل دارد. زيرا در اين دوره با ايجاد 
ثبات سياسي، توسعه اقتصادي، افزايش تحصيالت و افزايش بهداشت و درمان، سرمايه اجتماعي ارتقاء بافت و بايستي 

م زنان واقف نيز افزوده مي شد. شايد علت كاهش وقف از سوي زنان را بتوان در اين موارد دانست: نابساماني هاي سه
اجتماعي و اقتصادي ناشي از حمله قواي متفقين به ايران طي جنگ جهاني دوم، بركناري پهلوي اول، كاهش ارزش پول، 

كاهش توليد كارخانه ها، بروز خشكسالي قحطي و اشاعه  بيكاري، عدم تعادل بين دستمزدها و هزينه هاي زندگي،
، تأسيس انجمن هاي خيريه، گنجاندن سرفصل هاي امور 1332امراض واگيردار، ملي شدن صنعت،نفت، كودتاي 

و  2(142-132 :1337اجتماعي در برنامه هاي عمراني شامل قانونگذاري و ايجاد مراكز مربوطه توسط دولت)ملك زاده، 
 اقتصادي زناني كه به امر وقف گرايش داشته اند. كاهش قدرت

به هر رو، چنانچه مشاركت اجتماعي زنان در امر خير را محدود به وقف نكنيم، مشخص مي شود كه سهم آنان با فعاليت 
در مراسم هاي مهماني يا مؤسسات و انجمن هاي خيريه افزايش ياته بود. به ويژه آنكه در دوره پهلوي، با توسعه 

 انساالري و كارنجات و رشد طبقه متوسط، امكان مشاركت اجتماعي زنان در سطح وسيعي تري فراهم شده بود.ديو
نمود افزايش مشاركت طبقه متوسط دروقف را مي توان به خوبي در نوع موقوفات زنان واقف شهر تهران مشاهده كرد. 

ي و با فاصله بسيار زيادي تجاري و زمين قرار بيشترين مكان هاي وقفي اين دوره، از نوع مسكون AHPبراساس مدل 
 (.12تا  2دارند)جداول

در هر دو دوره، در زير معيار تجاري، بيشترين نسبت متعلق به دكان است. در دوره قاجاريه، با برجسته شدن نقش 
مايه گذاري تجاري تهران بر اهميت عناصر تجاري به ويژه دكان افزوده شد. دكان مهمترين مكان درآمدزا براي سر

محسوب مي شد. به طوري كه بسياري از شهروندان تهراني كه از تجار نبودند، روي دكان سرمايه گذاري مي 

                                                           
1 Analysis hierarchical process 

بهداشت)قانون گذاری در حوزه امور عام المنفع شامل آیین نامه صندوق احتیاط، بنگاه رفاه اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی دولت پهلوی نهاد متولی رفاه و  2

شور، مانی ککارگران، قانون بیمه های اجتماعی کارگران، قانون ایجاد انجمن های توان بخشی، تشکیل شورای مرکزی سازمان خیریه کمک های بهداشتی و در
ان تأمین مس شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان ، تشکیل صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران، قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، سازتأسی

 (.741-791، 7931اجتماعی)ملک زاده، 



 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                  910

 

. از اين رو دكان بيشتر از ساير عناصر تجاري وقف شده است. با توحه به اينكه وقف اماكن "( 1: 1313اتحاديه، كردند)
زنان تهراني كه خود مستقيماً در كار تجارت و داد و ستد وارد نبودند،  از سويتجاري از جمله دكان بيش از ساير اماكن 

هاي شاهانه به ايشان رسيده است. به عبارت دهد كه اين اماكن از طريق ارث يا مهريه يا بخششانجام شده، نشان مي
از اول بوده اند)ورنر، ديگر همان طور كه ورنر مي گويد، عمدتاً از طبقه برخودار شامل اشراف، تجار و روحانيان طر

(. مانند سلطان بيگم خانم به عنوان زن واقف دوره صفوي خواهر شاه طهماسب بود. همچنين قمرالسلطنه 23 :1317
دختر فتحعلي شاه، مهد عليا مادر ناصرالدين شاه، منير السلطنه)انيس الدوله( و امينه اقدس همسر ان ناصرالدين شاه، 

لطنه نوه عباس ميرزا و دختر نصرت اللدوله و همسر ميرزا هدايت اهلل وزير دفتر و مادر ملك تاج خانم فيروز نجم الس
دكتر مصدق، منيرالسلطنه دختر محمدتقي خان معمار باشي آذربايجاني و همسر ناصرالدين شاه، نبات خانم همسر محمد 

ي ميرزا موسي وزير ، صديقه فيروزآباد شفيع صدراعظم، شرف النساء دختر اللهيار خان آصف الدوله، مرواريد خانم دختر
دختر آيت اهلل سيد رضا فيروز آبادي، هاجر خاتون خانم)حاجيه وزير( همسر حاج محسن بازرگان تهراني، دختر وي 

 حاجيه سارا سلطان همسر محمد ابراهيم نواب بدايع نگار.
سعه خيابان ها و ايجاد مغازه هاي وي شي تهران در دوره پهلوي نيز دكان به دليل تو تريني و نيز افزايش نقش خرده فرو

سرا و تيمچه و  شده و وقف كاروان ست. اما وقف بازارچه و دكه متوقف  ساير مكان هاي وقفي تجاري بوده ا شتر از  بي
سيده و عمدتاً متعلق به اوايل حكومت پهلوي  شبكه ارتباطي به حداقل ر سعه  طويله با تغيير در نظام حمل و نقل و تو

 همچنين استفاده از آب لوله كشي سبب كاهش چشمگير وقف منابع آبي در اين دوره شده است. اول است. 
براساس نقشه هاي موجود از تهران قديم، چون در اوايل دوره قاجاريه بخش مهمي از مساحت شهر را باغات و زمين 

اند. اما با رشــد جمعيت و  (، باغات متعددي توســط زنان وقف شــده41 :1311هاي باير تشــكيل مي دادند)معتمدي، 
( اما بر تعداد وقف 123/2توسعه شهر، از تعداد باغات كاسته شد و به تبع آن در دوره پهلوي وقف آن نيز كاهش يافت)

(. با اينكه با ايجاد محالت جديد، افزايش كاركردهاي اقتصــادي، 2و شــكل  12تا  1()جداول 117/2زمين افزوده شــد)
شد جمعيت  سي، ر سيا شد تمركز  شاه ر صرالدين  شهر، قيمت زمين كه از اواخر دوره نا و در نهايت تبديل آن به كالن

ضي از قطعات زمين هاي وقفي، داراي بناهاي ويراني  ست كه بع شتري يافت. گفتني ا شدت بي خود را آغاز كرده بود، 
 ف نكرده است.بوده اند كه ارزش اقتصادي نداشته يا واقف فقط عرصه را وقف كرده و اعياني آن را وق

در دوره قاجاريه، به جز مكان هاي متداول كه وقف مي شدند مانند مسجد و مدرسه علميه، عناصر تجاري، عناصر 

مسكوني، منابع آب و غيره، دو عامل سبب آمادگي ذهني زنان براي خلق مكان هاي وقفي جديد شد؛ يكي، آشنايي با 

اكز درماني اي چون وقف بيمارستان شد. مانند وقف بيمارستان مراكز تمدني كه سبب هدايت آنها به سمت وقف مر

نجميه توسط نجم السلطنه. يا مشاركت در احداث بيمارستاني توسط يكي از زنان امين الدوله. درحالي كه قبالً فقط به 

گهداري نوقف مراكز بهداشتي يعني حمام اهتمام ورزيده مي شد. ديگري، انقالب مشروطه كه سبب ساز تصويب اليحه 

ق شد. پيرو اين اليحه، همسر صحاف باشي سه دانگ  1224كودكان بي سرپرست در مجلس اول شوراي ملي به سال 

 (.23 :1313ملك خود را براي نگهداري كودكان بي سرپرست اختصاص داد)حاجي بابايي و ديگران، 

 هاي آنهاها و زيرمجموعهتعیین وزن شاخص
 دوره قاجاريه 

 های وقفی درآمدزای زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاریه: مکان 2جدول 
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 ماتریس زیر معیار تجاری: 8 جدول

 طويله بازارچه تيمچه كاروانسرا دكه دكّان

 

 طويله 1 2171 1 2123 111 2127

 بازارچه 1133 1 1133 2132 2 2123

 تيمچه 1 2171 1 2123 111 2127

 كاروانسرا 4133 3121 4133 1 111 2132

 دكه 2111 211 2111 2111 1 2124

 دكّان 14133 12171 14133 313 2111 1

 ماتریس منابع آب :4جدول 

 يخچال آب قنات آب انبار

 

 يخچال 2 2121 1

 آب قنات 2121 2 1

 آب انبار 1 211 2

 ماتریس مسکونی:  5جدول 

 خانه عمارت
 

 خانه 1 1171

 عمارت  2111 1

 معيار هاي زيرمرحله چهارم: ميانگين هندسي رديف

 
 ها و متغییرهای وقف زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاریهنمودار وزن نهایی شاخص :6شکل  

 دوره پهلوي
 : مکان های وقفی درآمدزای زنان واقف شهر تهران در دوره پهلوی1جدول 
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 مرحله اول: تشكیل ماتريس داده ها

 ماتریس شاخص ها :7ل  جدو

  زمين تجاري منابع آب بهداشتي باغ اموال منقول مسكوني

 زمين 1 1 311 3 111 3 2143

 تجاري 1 1 311 3 111 3 2143

 منابع آب 2127 2127 1 211 211 211 2112

 بهداشتي 2111 2111 214 1 212 1 2121

 باغ 2111 2111 2 1 1 1 2124

 اموال منقول 2111 2111 214 1 212 1 2121

 مسكوني 2127 2127 112 2211 411 2211 1

 هاي ماتريس و تشكيل ماتريس زير معيارهامراحل دوم و سوم: ميانگين هندسي رديف

هايي هايي كه تنها يك زير مجموعه يا متغير دارند همان وزن به دست آمده از مرحله اول است. اما شاخصشاخصوزن 

 ها تشكيل شود:بايست ماتريس زوجي آنكه بيش از يك زيرمجموعه يا متغير دارند مي

 ماتریس زیر معیار تجاری :3جدول 

 طويله بازارچه تيمچه كاروانسرا دكه دكّان
 

 طويله 1 2 2133 1 2 2127

 بازارچه 2 1 2 2 2 2

 تيمچه 3 2 1 3 2 2123

 كاروانسرا 1 2 2133 1 2 2127

 دكه 2 2 2 2 1 2

 دكّان 13 2 4133 13 2 1

 ماتریس منابع آب :9 جدول

 يخچال آب قنات آب انبار

 

 يخچال 1 2 2

 آب قنات 2 1 4

 آب انبار 2 2121 1

 ماتریس مسکونی :01جدول 

 خانه عمارت

 

 خانه 1 2172

 عمارت  2131 1

 هاي زير معيارهامرحله چهارم: ميانگين هندسي رديف

میانگین هندسی زمین =
2.16

11.57
= 0.18 



 911     (يو پهلو هيقاجار ي: شهر تهران در دوره ها يدزنان و وقف )نمونه مور

 

 

 
 ها و متغیرهای وقف زنان واقف شهر تهران در دوران پهلوینمودار وزن نهایی شاخص :2 شکل 

ــرفنظر از نوع مكان هاي وقفي، در دوره قاجاريه  ــترين مكان هاي وقفي)ص ــد( در محله به دليل قطب  1/11بيش درص
ـــادي شـــهر و ســـكونت تجار در آن و كمترين ـــد( در محله ا 2آن) اقتص رگ يعني مقر حكومت مكان يابي درص

(. اما در دوره پهلوي با كاهش نقش اقتصــادي بازار و از بين رفتن نظام محله اي و توســعه شــهر، 11اند)جدول شــده
 جهت مشاهده نمي شود و مكان هاي وقفي در سطح شهر پراكنده هستند. تمركزي از اين

 های وقف شده از سوی زنان شهر تهران در دوره قاجاریه بر حسب محلهتوزیع فضایی مکان: 66جدول  

 درصد تعداد نام محله

 2 3 ارگ

 1/11 12 بازار

 1/7 11 چالميدان

 7/11 27 عودالجان

 12 14 سنگلج

 2/1 3 دولت

 122 144 جمع

اين مكان هاي وقفي را عمدتاً زنان با داشتن حق مالكيت، شخصاً وقف كرده اند. اما آن دسته از زنان كه به طور 
غيرمستقيم با تعيين وصي يا وكيل اقدام به وقف اموال خود كرده اند، وصي و وكيل خود را از بين دختران خويش تعيين 

همچنين هيچ كدام براي اداره موقوفات خود دختران خويش يا اعقاب آنها را منصوب نكرده اند. شايد به نكرده اند. 
دليل عدم حضور مؤثر زنان در جامعه بوده، اما علت اصلي را مي توان در حاكميت نظام مردساالري در فرهنگ جامعه 

بودند نيز  اي تحصيالت عاليه و مشاغل رسمي شدهايراني دانست. از اين رو، در دوره پهلوي با وجود آنكه زنان دار
 همين روال ادامه داشت. 

اين نكته نيز جالب توجه است كه، هيچ يك از زنان واقف نبود اوالد ذكور در خانواده خود را در آينده پيش بيني نمي 
به هر حال، مديريت مكان كردند تا در آن صورت مديريت مكان هاي وقفي خود را به دختران خانواده خود منتقل كنند. 

هاي وقفي واقفاني)اعم از مرد و زن( كه به عهده پسران و اوالد ذكور آنها سپرده شده بود، با نبود اوالد ذكور تحت اداره 
عالوه بر شيوه مديريت مكان هاي وقفي، در نوع دين و انگيزه زنان واقف شهر  سازمان اوقاف و امور خيريه درآمده اند.

اكثريت قريب به اتفاق زنان واقف شهر تهرا ن در هر دوره مورد بررسي، اسالم مشاهده مي شود. دين  تهران مشابعت
 (.12ن اندكي از آنها زرتشتي)جدول ودي
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 : درصد چگونگي عمل به وقف و دين زنان واقف شهر تهران در دوره مورد بررسي12جدول 

 دين چگونگي عمل به وقف دوره

 جمع زرتشتي مسلمان جمع وكالت وصيت شخصاً 

 122 3 37 122 2 7/14 3/13 قاجاريه

 122 3/3 7/31 122 1/1 7/1 7/31 پهلوي

انگيزه مذهبي در هر دو دوره مورد بررسي، بيشترين نسبت را به خود اختصاص داده است  AHPهمچنين براساس مدل 
( با اينكه برخالف دوره 4و  3و شكل هاي  11تا . 13كه نشاندهنده گرايشات عميق مذهبي جامعه تهراني است)جداول 

ي پيروي مي كردند، تظاهرات مذهبي قاجاريه، دولتمردان پهلويكه به دنبال مدرن كردن جامعه بودند و از الگوهاي غرب
 كمتري داشتند.

با اينكه انگيزه اصلي وقف زنان شهر تهران در دوره قاجاريه، ترويج مذهب بود، دو نكته شايان توجه است؛ يكي آنكه 
هيچ زن واقفي براي ذينفعان مكان هاي وقفي خود، قيد قوميت يا زبان ذكر نكرده اســـت. همچنين با اينكه زنان واقف 
سياري از آنها قيد دين يا مذهب را براي بهره برداران از موقوفات خود ذكر نكرده  ستند، اما ب شيعه ه سلمان و  عمدتاً م

ره قاجاريه توانستند مشكلي از مشكالت توسعه اي تهران را رفع كنند. بعضي از مكان هاي وقفي در دواند. ديگر آنكه، 
ســاخت مســجد و مدرســه منيريه در قبرســتان و تكيه خرابه اي در مجاورت امامزاده ســيد نصــرالدين توســط مانند 

سلطنه)معتمدي،  ضي باير412: 1311منيرال شاهزاده خانم و خانه امام جماعت در ارا سه  سجد و مدر ساخت م در  (. يا 
سي،  شاهزاده هما خانم)اعظام قد سط  سنگلج تو سات در زمين هاي غير قابل 12: 1343محله  سي (. احداث اين نوع تأ

ــعه دروني محالت نيز ا ــمن تغيير كاربري زمين و عمران و بهره برداري بهينه از آنها، توس ــتفاده، ض ــده اس نجام مي ش
 (.12-11 :1331است)شاه حسيني، 

 وقفهاي تعیین وزن انگیزه
 دوره قاجاريه 

 : تعداد انگیزه زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاريه13جدول  

 دوره قاجاريه
 بهداشتي آموزشي مذهبي معيشتي

47 133 11 2 

 مرحله اول: تشكيل ماتريس داده ها 

 هاي انگیزه وقفماتريس داده : 14 جدول

  معيشتي مذهبي آموزشي بهداشتي

 معيشتي 1 2133 3113 2311

 مذهبي 2112 1 3121 1311

 آموزشي 2133 2112 1 711

 بهداشتي 2124 21214 2113 1

 هاي ماتريسمرحله دوم: ميانگين هندسي رديف
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 نمودار وزن نهايي انگیزه هاي وقف زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاريه: 3شكل 

 دوره پهلوي
 در دوره پهلوي: تعداد انگیزه زنان واقف شهر تهران 15جدول  

 دوره پهلوي
 بهداشتي آموزشي مذهبي معيشتي

17 14 7 23 

 

 مرحله اول: تشكيل ماتريس داده ها
 هاي انگیزه وقف:  ماتريس داده11 جدول

  معيشتي مذهبي آموزشي بهداشتي

 معيشتي 1 2131 2142 2111

 مذهبي 3117 1 717 1111

 آموزشي 2141 2112 1 2124

 بهداشتي 117 2113 4114 1

 هاي ماتريسمرحله دوم: ميانگين هندسي رديف

 
 : نمودار وزن نهايي انگیزه هاي وقف زنان واقف شهر تهران در دوره پهلوي4شكل 

 نتیجه گیری
هرچند وقف و موقوفات سابقه طوالني مدتي دارد و نمونه هايي از آن در ايران باستان نيز وجود داشته، اما عمدتاً مكان 

تهران از جمله مكان هاي وقفي زنان، متعلق به دوره قاجاريه به بعد است. زماني كه تهران به عنوان پايتخت هاي وقفي 
به طرق گوناگون از جمله وقف به  دگرخواهانه هايزنان ايراني با داشـتن اسـتقالل مالي براسـاس كنش. برگزيده شـد

سا شتافته اند. آنها يا اماكني را  صد مورد نظر خود اماكن  كمك و ياري همنوعان خود  خته و وقف كرده اند يا براي مقا
در دوره قاجاريه با برجســته شــدن نقش تجاري تهران،عناصــر تجاري به ويژه دكان درآمدزايي را اختصــاص داده اند. 

حد اوقف مي شد. اما با توسعه خيابان ها و مغازه هاي ويتريني و افزايش كاركرد خرده فروشي تهران تداوم نيافت و و
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مسكوني عمدتاً از نوع خانه و كمتر عمارت جاي آن را گرفت. در اين تغيير نوع مكان هاي وقفي، افزايش قيمت زمين 
ست. اما در دو مورد، كه هر دو  سوي ديگر مؤثر بوده ا سط از  سترش طبقه متو سو و گ ستغالت در تهران از يك  و م

شيوه و شد؛ يكي، در  صل ن ساالر در جنبه فرهنگي دارد، تغييري حا قف و ديگري در انگيزه وقف. حاكميت تفكر مرد
جامعه تهران در هر دو دوره مورد بررســي، ســبب شــده بود كه وصــي يا وكيل واقف و نيز مديريت مكان وقفي او به 

ذار عهده پســران و فقط اوالد ذكور آنها واگذار شــود. با اينكه آنها زن بوده اند هيچ گاه اين مهم را به دختران خود واگ
ــتغال و حتي حق رأي زنان نيز نتوانســت تغييري در اين روند ايجاد كند. از اين رو به نظر مي  نكرده اند. تحصــيل، اش
رســد با وجود تغييرات اجتماعي و فرهنگي دوره پهلوي، در عمق جامعه تغيير محســوســي نســبت به جايگاه زنان به 

ــات مذهبي د ــت. با وجود آنكه در دوره پهلوي هم حكومت وجود نيامده بود. ديگري، غالب بودن گرايش ر جامعه اس
ــات و تعلقات مذهبي هدايت نمي كرد، باز هم  ــت و هم مردم را چندان به گرايش تظاهرات مذهبي مانند قاجارها نداش
بيشـــترين وقف هاي زنان عمدتاً طبقه متوســـط تهراني همانند زنان طبقه مرفه دوره قبل با انگيزه مذهبي تحقق يافت. 

سازگار نبودن برنامه هاي اجتماعيمو فرهنگي بر مبناي غربي كردن جامعه با فرهنگ -ضوعي كه مي تواند حكايت از 
به منظور پاسخگويي به نيازهاي جاري آحاد مردم بدون در نظر غالب جامعه تهراني باشد. بخشي از وقف زنان تهراني 

ت. اما در دوره قاجاريه پاسخگويي به بعضي از اين نيازها گرفتن قوميت، نژاد و عمدتاً دين و مذهب انجام مي شده اس
تغيير كاربري زمين و عمران و بهره  كالبدي از طريق احداث تأســـيســـات و تجهيزات عمومي و زيربنايي، به توســـعه

برداري بهينه از آنها يا بازيافت اراضـــي ناكارآمد، توســـعه دروني محالت، تقويت هويت محالت و ارتقاي خدمات 
 نيز منتهي مي شده است. شهري
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