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Abstract 

Women, as an important part of society, have always been active in various aspects of 

social, economic, political, and cultural life. The field of endowment as one of the scenes of 

women’s presence has received less attention compared to other scenes. In Mashhad and 

during the Pahlavi era, much like the previous periods, endowments, otherwise known as 

Waqf, continued to live on and women have left endowments for the next generations. 

Among different ethnic groups and nations, there is an allocation of a part of personal 

property for charitable purposes, but in Islamic culture, due to its divine and religious 

nature, the phenomenon of endowment has a special place. In Iran, during different periods, 

from the pre-Islamic period until now, this great deed has kept on existing and continued to 

live in different dynasties of post-Islamic Iran. Endowments of charitable women have 

been observed and carried out in various fields. In general, after the Safavid period and then 

during the Qajar period, endowment and its organization increased and women were 

actively present in the field of endowment. As proof of existence, about one-sixth of the 

endowment documents in the Isfahan Endowment Office belong to charitable women. 

Muslim women, like their husbands, have left endowments based on their personal beliefs 

and economic independence. Inheritance, dowry, employment and construction were 

among the financial resources of women. The income and financial resources of upper-

class women were different from those of middle and lower-class women. The women of 
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the middle class, who were mostly workers and professionals, dedicated as much as 

possible to a residential house for a mosque, a husseiniyya, food, mourning for the 

infallibles, celebrations of religious holidays, and the like. Endowments belonging to 

lower-class women, due to the lack of favorable economic conditions, were dedicated to 

holding mourning and ceremonies for Imam Hussein (AS), endowing books, scientific 

causes and similar cases. Of course, it is also possible for a person with high economic 

potential to dedicate a small number of their assets. In different historical periods, women 

have left endowments and this category is not limited to a specific period. For example, in 

ancient Iran, women’s endowments were similar to those of men. That is, women, like 

men, enjoyed endowment duties. The man or woman was obliged to deposit the rival assets 

according to the agreed time and the general conditions stated in the endowment letter. 

Endowment property cannot be bought or sold at all, especially when it is emphasized that 

the endowment property has been created for cost and use. Misuse of the endowment 

property obliges the person in charge to correct any defects. In the historical sources of the 

Seljuk period, there are frequent references to the establishment of schools, mosques, 

Robats, and holy shrines by the Seljuk rulers and later emirates, their officials, and others 

such as women in the ruling class. In Kerman, during the Seljuk period and their 

successors, the tradition of creating charitable endowments was especially strong among 

the women of the governing body. Many endowments of this time belonged to women and 

have been registered in their names, and like the Safavid era, a large number of small and 

local endowments, especially in Tehran, were in the name of women. The surviving 

documents of these endowments show the series of political and social developments 

affected by the change of the Qajar monarchy and Reza Shah’s rise to power, which 

changed all social, cultural and political affairs. The impact of government policies on the 

practice of endowment on the one hand, and the intellectual developments of endowment 

activists, including charitable women on the other, as well as a fundamental change in the 

structure of endowment affairs and breaking the monopoly of endowments and 

endowments of wealthy families followed the period. The results of these developments, 

both in the practice of endowment and in the activities of endowers and the clergy, 

influenced by the social developments of the first Pahlavi period, found different objective 

manifestations.  

One of the most important areas for women to play a role in traditional Iranian society is 

the area of endowment. As a social and civic institution with a long history, women from 

the upper classes of society, in various sectors in accordance with the needs of the time, 

donated part of their property and assets, and thus actively participated in society. It also 

shows the financial independence of women. Considering these historical records, in the 

Pahlavi period, charitable women in Mashhad were able to participate and work in the field 

of endowment, and the action of these women is the main focus of this research. The 
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present study draws on the fact that due to the variety of motivation in endowment among 

women in Mashhad which was mostly centered around religious motives, the 

developments of this era, and the traces of social, cultural, and political understanding of 

these women were influenced by the needs of the society. This study aims at answering the 

main question, which is basically the diversity of motives, approaches, and scopes of the 

endowment of property and assets of Mashhad women during that period, using the 

endowment documents of Mashhad women available in the Endowment Office and 

Khorasan Razavi Charity Affairs, and adopting a descriptive-analytical method, while 

identifying the uses of women’s endowments in order to study and analyze them. The 

results of this study confirm that despite the continuation of the tradition of endowment for 

religious uses, due to the dominance of the customary policies of Reza Shah’s time, 

women’s endowments declined in this period, so that during the years 1932 to 1944 not a 

single case of female endowment was observed. 

Keywords: Endowment, Women, Mashhad, Pahlavi Era, Endowment Letter, Endowment 

Office 
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  الملخص
لطاملــــا كانــــت النســــاء، بصــــفتهن جــــزءاً مهمــــاً مــــن اتمــــع، ناشــــطات يف خمتلــــف 
جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية. ومل حيظ جمال الوقـف، 

مســــامهة املــــرأة، باهتمــــام كبــــري. يف مشــــهد، اســــتمرت فــــرتة باعتبــــاره أحــــد مشــــاهد 
الوقــف، كمــا يف الفــرتات الســابقة، وتركــت النســاء أيضــاً األوقــاف يف هــذه الفــرتة. 
يركز املوضوع الرئيس يف هذا املقال على حقيقة أنه بسبب تنوع دوافع الوقف بـني 

ين، فكيـــف النســـاء يف مشـــهد، والـــيت كانـــت تتمحـــور يف الغالـــب حـــول احملـــور الـــدي
ميكـــن اقتفـــاء آثـــار الـــوعي االجتمـــاعي والثقـــايف والسياســـي هلـــؤالء النســـاء واملتـــأثرة 

اجان يف اتمع واألحداث النامجة عن التغريات يف الزمن، وكيف ميكن تتبعها حب
الســؤال هــذا  نيف وقــف ممتلكــان وأمــواهلن. تســعى هــذه الدراســة إىل اإلجابــة عــ

خـالل هــذه  سـاء مشـهد واجتاهـان يف وقـف أمـواهلمأهـّم دوافـع نالـرئيس: مـا هـي 
الفـــــرتة، علـــــى أســـــاس اســـــتخدام وثـــــائق الوقـــــف لنســـــاء مشـــــهد يف إدارة األوقـــــاف 
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الدراســـة علـــى املـــنهج هـــذه والشـــؤون اخلرييـــة يف حمافظـــة خراســـان الرضـــوية؟ تقـــوم 
التحليلي، مع حتديد استخدامات أوقاف النسـاء، لدراسـتها وحتليلهـا. _ الوصفي 
تيجــــة هــــذه الدراســــة علـــــى أنــــه باإلضــــافة إىل اســــتمرار ســــنة الوقـــــف ذات تؤكــــد ن

االســـــتخدامات الدينيـــــة، وبســـــبب هيمنـــــة السياســـــات العلمانيـــــة لرضاشـــــاه، فقـــــد 
م، مل تكن 1944إىل  1932اخنفضت أوقاف النساء، حبيث أنه خالل السنوات 

  هناك حالة واحدة للوقف النسائي.

شــهد، العهــد البهلــوي، خطــاب الوقــف، م النســاء، موقوفــات: رئيســةالكلمــات ال
  إدارة األوقاف.

  
  المقدمة. 1

بــني اموعــات العرقيــة واألمــم املختلفــة، عــادة مــا يكــون هنــاك ختصــيص جلــزء مــن املمتلكــات 
الشخصية ألغراض خريية، ولكن يف الثقافـة اإلسـالمية، وبسـبب طبيعتهـا اإلهليـة والدينيـة، فـإن 

يف إيران وخالل فرتات خمتلفة، منذ فرتة ما قبـل اإلسـالم وحـىت ظاهرة الوقف هلا مكانة خمتلفة. 
  اآلن، طاملا كان هذا األمر جيداً وسارياً وجارياً واستمر يف عهود خمتلفة يف إيران بعد اإلسالم.

وتشمل أوقاف النساء احملسنات خمتلف ااالت. ومن استخدامات أوقاف النساء وقـف  
ومســاعدة مــدارس علمــاء الــدين، ومســاعدة الفقــراء، وبنــاء  األمــالك لعــزاء ســيد الشــهداء (ع)،

احلمامات، وإنارة املمرات، ومـا إىل ذلـك. بشـكل عـام، وبعـد العهـد الصـفوي مث خـالل العهـد 
القاجــاري، تعــزز الوقــف ومت تنظيمــه وشــاركت النســاء بنشــاط فيــه؛ وكشــاهد فــإن حنــو ســدس 

  ).97: 1997احملسنات (أمحدي، وثائق الوقف يف إدارة الوقف يف أصفهان ختص النساء 
تركـــــت النســـــاء املســـــلمات، مثـــــل رجـــــاهلن، األوقـــــاف بنـــــاًء علـــــى معتقـــــدان الشخصـــــية 
واســتقالهلن االقتصــادي. املــرياث واملهــر، وكــذلك العمــل واملصــاحلة، هــي مــن بــني املــوارد املاليــة 

ـــة لنســـاء الطبقـــة العليـــا عـــن تلـــك اخلاصـــة  بنســـاء الطبقـــة للمـــرأة. اختلـــف الـــدخل واملـــوارد املالي
املتوسطة والدنيا. كانت نساء الطبقة الوسطى، ومعظمهن كن عـامالت ومهنيـات، تقمـن قـدر 
املستطاع بوقف املنازل السكنية للمسجد، واحلسينية، واإلطعام، وعـزاء املعصـومني، واالحتفـال 
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 باألعيــاد الدينيــة، ومــا شــابه ذلــك. خصصــت األوقــاف العائــدة لنســاء الطبقــة الــدنيا، بســبب
عدم توفر الظروف االقتصادية املواتية، إلقامـة مراسـم عـزاء اإلمـام احلسـني (ع)، ووقـف العديـد 
من الكتب والعلوم وما شاها. بالطبع، كان من املمكن أيضاً أن تقـوم املـرأة ذات اإلمكانـات 

  ).65: 2007االقتصادية العالية بتخصيص مبلغ صغري من أصوهلا (املنصوري، 
ة خمتلفة، قامت املرأة بالوقف ومل تقتصر هذه املقولـة علـى فـرتة معينـة. يف يف فرتات تارخيي

إيـــران القدميـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، كانـــت أوقـــاف النســـاء مماثلـــة ملوقوفـــات الرجـــال. أي أن 
يف  ١النساء، مثل الرجال، كن يتمتعن بواجبات الوقف. يلتزم الرجـل أو املـرأة بإيـداع الرقبـة

اً للشـــروط العامـــة الـــواردة يف خطـــاب الوقـــف. ال جيـــوز بيـــع ممتلكـــات املواعيـــد املقـــررة ووفقـــ
الوقف على اإلطالق، ال سـيما عنـدما يكـون الوقـف قـد حـدد لإلنفـاق واالسـتخدام وفقـاً 
للحكــم. إن إســـاءة اســـتخدام أمـــوال الوقـــف تُلـــزم الشـــخص املســـؤول بتصـــحيح أي عيـــب 

  ).3: 2002 (أذكايي،
جوقي، هنـــــاك إشـــــارات متكـــــررة إىل إنشـــــاء املـــــدارس يف املصـــــادر التارخييـــــة للعصـــــر الســـــل

واملســاجد واخلانــات واألضــرحة املقدســة مــن قبــل احلكــام الســلجوقيني واإلمــارات الالحقــة هلــم 
) يف  162: 1993ومسـؤوليهم وغـريهم مـن األشـخاص مثـل نسـاء الطبقـة احلاكمـة (المبتـون، 

ف اخلرييـة قويـاً بشـكل خـاص كرمان، يف عهد السـالجقة وخلفـائهم، كـان تقليـد إنشـاء األوقـا
بـني نســاء السـلطة احلاكمــة. أنشـأت زيتــون خـاتون زوجــة أرسـالن شــاه بـن كرمانشــاه بـن قــاورد 

  ).164عدة مدارس وخانات يف كرمان وخصصت هلا أوقافاً (املصدر نفسه: 
خــالل العهــد القاجــاري، ومــع حتــول النظــام االجتمــاعي والثقــايف وانتشــار موجــة احلداثــة يف 

، نشــأ وضــع جديــد تغــريت فيــه أيضــاً مقولــة الوقــف. وهكــذا، باإلضــافة إىل التحــديث اتمــع
املؤسســــي واملــــدين للوقــــف، مت حتديــــد مكانــــة جديــــدة لــــه يف العالقــــات الثقافيــــة  - املفــــاهيمي

واالجتماعيــة. إال أن الكثــري مــن األوقــاف يف ذلــك الوقــت كانــت ختــص النســاء ومت تســجيلها 
ي، كــان عــدد كبــري مــن األوقــاف الصــغرية واحملليــة، خاصــة يف بأمســائهن، ومثــل العصــر الصــفو 

طهـــران، باســـم النســـاء حـــىت أن الوثـــائق املتبقيـــة مـــن هـــذه األوقـــاف تشـــري إىل إمكانيـــة أن إدارة 
  ).2008: 5ممتلكات النساء كانت تتم من قبلهن (مطبعه جي أصفهاين، 
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القاجارية ووصول رضـا شـاه تأثرت سلسلة التطورات السياسية واالجتماعية بتغيري السلطنة 
إىل الســلطة، وبتغــري مجيــع اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، بــاجلو العــام للعــامل، وأدت 
التطورات اإلقليمية والتحوالت السياسية الداخلية إىل التأثري على قطاعات خمتلفـة مـن اتمـع، 

فــات. إن تــأثري السياســات احلكوميــة مبــا يف ذلــك الوقــف، واملوقوفــات والــواقفني، وبالتــايل الواق
على نفوذ املوقوفات من جهـة والتغـريات الفكريـة لناشـطي األوقـاف مبـن فـيهم النسـاء الواقفـات 
مــن جهــة أخــرى، وكــذلك التغيــري اجلــذري يف هيكــل شــؤون الوقــف وعــدم اقتصــار الوقــف علــى 

تــــائج هـــــذه األســــر الثريــــة، أدى إىل توجهــــات جديــــدة لألوقـــــاف يف تلــــك الفــــرتة. ووجــــدت ن
التطـــورات، ســـواء يف ممارســـة الوقـــف أو يف جمـــال أنشـــطة األوقـــاف والتطـــورات االجتماعيـــة يف 

  العهد البهلوي األول، مظاهر موضوعية خمتلفة.
ــــراين   يعتــــرب جمــــال الوقــــف مــــن أهــــم اــــاالت الــــيت تلعــــب فيهــــا املــــرأة دوراً يف اتمــــع اإلي

طويل، قامت النسـاء مـن الطبقـات العليـا يف  التقليدي. كمؤسسة اجتماعية ومدنية ذات تاريخ
اتمــع، يف خمتلــف األقســام وفقــاً الحتياجــات الوقــت، بوقــف جــزء مــن ممتلكــان وأصــوهلن، 
وبالتايل شاركن بنشاط يف اتمع. األمر الذي أظهر أيضاً االسـتقالل املـايل للمـرأة. بـالنظر إىل 

ت الفرصــة للنســاء مــن الطبقــات األخــرى هــذه الســجالت التارخييــة، يف العهــد البهلــوي، أتيحــ
للمشـاركة والعمـل يف جمـال الوقـف، وكـان عمـل ونشـاط هـؤالء النسـاء هـو القضـية الرئيسـة هلـذا 
البحـــــث. وهـــــذا يعـــــين أنـــــه مـــــا هـــــي التغيـــــريات الـــــيت حـــــدثت يف عمليـــــة التطـــــورات السياســـــية 

ص أدائهـن نســبياً  واالجتماعيـة يف إيـران مـن جهـة، وتغيـري دوافـع هــؤالء النسـاء، مـن خـالل فحـ
كمجموعــة كانــت غالبــاً مــن الطبقــات االجتماعيــة املتوســطة إىل العليــا، خــالل العهــد البهلــوي 

  مبا يف ذلك العهد البهلوي األول (رضا شاه) والثاين (حممد رضا شاه)؟
: إىل أي طبقــة اجتماعيــة تنتمــي هــيوحبســب موضــوع البحــث الــرئيس فــإن أســئلة املــؤلفني 

مشـــهد يف العهـــد البهلـــوي؟ مـــا هـــي خصـــائص ووظـــائف موقوفـــات نســـاء  النســـاء الواقفـــات يف
  مشهد يف هذه الفرتة؟

التحليلـــي واإلحصـــائي باســـتخدام  -  إن مـــنهج البحـــث التـــارخيي هـــو املـــنهج الوصـــفي
أســلوب الدراســة الوثائقيــة. ســيكون اســتخراج جــزء مــن جمموعــة بيانــات البحــث بأســلوب 
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بـات أوقـاف أرشـيفية متـوفرة يف مركـز مسـتندات املكتبة. الوثـائق الـيت مت فحصـها هـي خطا
األوقاف والشؤون اخلرييـة يف حمافظـة خراسـان الرضـوية، ومتـت حماولـة رؤيتهـا وإرجاعهـا إىل 
رقـــم األرشـــيف بســـبب القيـــود املختلفـــة املفروضـــة علـــى الوصـــول إىل نســـخها الورقيـــة، مـــع 

منهــا يف مؤسســة أوقــاف األخــذ يف االعتبــار الوثــائق األصــلية واإلشــارة إىل رقــم حفــظ كــل 
مشهد، باإلضافة إىل استخدام مضامني خطابات الوقف، واسـتغالل هـذه الفرصـة لعـرض 

  وحتليل أحكامها.
فيما يتعلق باخللفية البحثية هلذا املقال، بالرتكيز على موقوفات نساء مشهد ويف فرتة العهـد 

مــن موقوفــات نســاء البهلــوي، ميكــن تســمية العديــد مــن األطروحــات الــيت اكتفــت بــذكر عــدد 
وباملنهج الوصفي. إن قلة البيانات الوثائقية وقلة املعلومات املكتوبـة، جتعـل  عابرمشهد بشكل 

من الواضح أن حمتوى هذه األطروحات ليس ثرياً وكامالً كمـا ينبغـي، لـذلك ميكـن اعتبـار هـذه 
حــات، ميكــن ذكــر املقالــة خطــوة حنــو تعزيــز املعلومــات املتعلقــة باملوضــوع. مــن بــني هــذه األطرو 

األنشطة الثقافية واالجتماعيـة لنسـاء مشـهد يف عهـد رضـا شـاه، تـأليف فاطمـة رضـائي مكـي، 
للحصــــول علــــى درجــــة املاجســــتري مــــن جامعــــة فردوســــي يف  2008والــــيت مت إجراؤهــــا يف عــــام 

مشـهد. تركـز هـذه الرسـالة، كمـا يـوحي عنواـا، علـى النشـاطات االجتماعيـة لنسـاء مشــهد يف 
اســــة، وتفتقــــر  إىل املعلومــــات حــــول أعمــــال النســــاء احملســــنات والواقفــــات. كمــــا أن فــــرتة الدر 

أطروحة شريين منصوري تدور حول "النساء الواقفات يف مشهد" وقد نوقشـت يف جامعـة آزاد 
اإلسالمية فرع مشهد. تتضمن حمتويات هذه الرسـالة شـكالً مـن أشـكال أوقـاف املـرأة يف هـذه 

ؤسســة أوقــاف مشــهد، والــيت تــذكر أمثلــة علــى صــرف هــذه األوقــاف املدينــة بنــاًء علــى وثــائق م
وحنوها دون أي حتليل األحكام العامة لألوقاف، وبغـض النظـر عـن تقـدمي معلومـات مفيـدة مبـا 

  يف ذلك حمتوى رقبات الوقف ودوافع األوقاف.
إن مــــا مت تقدميــــه يف هــــذا املقــــال، وكمــــا ورد يف امللخــــص، هــــو حبــــث نــــاتج عــــن الوصــــف 
والتحليــل اســـتناداً إىل تقـــارير إحصــائية لبيانـــات متـــت دراســتها يف أطروحـــة يف جمـــال الدراســـات 
اإليرانية وبتوجيه مـن األسـتاذ املشـرف مت تـدوين هـذه الرسـالة. إن الرتكيـز األساسـي هلـذه املقالـة 

ـــد املراجعـــة، بعـــد نســـخ ومراجعـــة وحتليـــل ينصـــب علـــى ا ـــائق الوقـــف قي لتأكيـــد علـــى حمتـــوى وث
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موقوفات نساء مشهد، وخصلنا نتيجة لذلك إىل التصـنيف املوضـوعي لـنص األوقـاف، والـذي 
حياول التوصل إىل دوافع األوقاف واسـتعمال كـل وقـف واحلصـول علـى إجابـات ألسـئلة املقـال 

  وى خطابات الوقف املذكورة.جنباً إىل جنب مع حتليل منسجم حملت
  

  وضع نساء مشهد في العهد البهلوي .2

أوالً، مـــن الضـــروري إجـــراء مراجعـــة مـــوجزة لوضـــع املـــرأة يف مشـــهد خـــالل الفـــرتة البهلويـــة. مـــع 
األخذ يف االعتبار أنه يف الفرتة قيد الدراسة وعلى الرغم من اجلـو التقليـدي السـائد يف مشـهد، 

ي بنشـــاط املـــرأة يف اتمـــع، مل يـــتم مالحظـــة نظـــرة إجيابيـــة والـــذي كـــان يتعلـــق بشـــكل أساســـ
ومنهجية. لذلك، فإن املراكز اليت ميكن أن تغري وضـع النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك املـدارس، 
أو االهتمام بشكل عام بتعليم الفتيات يف املدارس اجلديدة، كانـت عمليـة صـعبة وبطيئـة. كمـا 

ع املدارس العامة يف مشهد، بسبب عدم وجـود عـدد كـاٍف هو احلال يف السنوات األوىل لتوسي
مـــن املعلمـــات، مت تعيـــني معلمـــات مـــن مـــدن أخـــرى أو مت أيضـــاً إســـناد التـــدريس يف مـــدارس 
الفتيــات إىل مدرســني ذكــور. يف املهــن والقطاعــات االجتماعيــة األخــرى مثــل التمــريض والكــي 

ص لــيس لـديهم اخلــربة الالزمـة، ممــا  وتنظيـف املستشـفيات ودور األيتــام، متـت االســتعانة بأشـخا
كان له عواقبه اخلاصة. النقطة الوحيدة املقبولة هي أنه بسبب وجود املمرضـات واألخصـائيات 
يف جمـــال الطـــب غـــري اإليـــراين يف املراكـــز الطبيـــة يف مشـــهد، كـــان مـــن املمكـــن للممرضـــات يف 

ألجنبيـات. رغـم أنـه مل املستشفيات، تلقي التدريب والعمل الالزمني حتت إشـراف املمرضـات ا
  ).110: 2008يكن هلن دخل كاٍف (رضائي مكي، 

يف الفــرتة البهلويــة، وبعــد األحــداث الــيت تــأثرت بتنفيــذ أمــر منــع ارتــداء احلجــاب، وصــلت 
مســامهة املــرأة إىل حــدها األدىن، األمــر الــذي أدى مــن خــالل بقائهــا يف املنــزل واحلفــاظ علــى 

احلجـاب، إىل خفـض مسـتوى املشـاركة االجتماعيـة للمـرأة يف املعتقدات الدينية بدًال مـن قبـول 
مشــهد. اختـــارت جمموعـــة النســـاء يف مشـــهد، الالئـــي أجـــربن علـــى عـــدم ارتـــداء احلجـــاب ألي 
ســبب مــن األســباب، نوعــاً مــن املالبــس ونشــرنه يف اتمــع، والــذي كــان أكثــر انســجاماً مــع 

س الغربيــة الــيت كانــت احلكومــة جتــرب النســاء املالبــس الدينيــة وكــان عمليــاً خمتلفــاً جــداً عــن املالبــ
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م، 1931). خـــالل الفـــرتة البهلويـــة الثانيـــة وبعـــد ســـبتمرب 111علـــى ارتدائها(املصـــدر نفســـه: 
خضعت الظروف االجتماعية، كما هو احلال يف أجزاء أخرى من إيران والـيت تـأثرت بـالتغريات 

التغيــريات حريـة اختيـار املالبـس مــن يف املنـاخ السياسـي للـبالد، لتغيـريات كبــرية. وكـان مـن أهـم 
قبـــل النســــاء، األمــــر الـــذي أدى إىل عــــودة احملجبــــات إىل املدينــــة وإقامـــة بــــرامج وشــــعائر دينيــــة 

  ).32: 2005(منصوري، 
م، وبعـــد تنفيـــذ بـــرامج مثـــل إنشـــاء مجعيـــات الواليـــات 1953أغســـطس  19 ثـــورة بعـــد

توسـيع نطـاق األنشـطة الـيت تـديرها واحملافظات، ُمنحت املرأة حق التصـويت، ممـا أدى إىل 
املؤسسات احلكومية يف خمتلف ااالت، مبا يف ذلك األنشطة النسائية املدنية والسياسية.  
كان هذا بينما ال يوجد أثر لطبقة املتدينات يف مشهد. ألن املراكز وفقاً آلرائها ووجهات 

قمــــن بعمــــل لتشــــكيل نظرهــــا مل تكــــن تســــمح هلــــا بالعمــــل أو أن النســــاء التقليــــديات مل ي
وتشـــــغيل اإلدارات ذات الصـــــلة. ومـــــع ذلـــــك، فقـــــد مت إنشـــــاء وتشـــــغيل جملـــــس خراســـــان 
النســائي، ومجعيــة فـــرح لــوي اخلرييـــة، وهيئــة التحريـــر النســائية، ومجعيـــة خراســان النســـائية 
األدبيـــــة، وعـــــدد مـــــن املنظمـــــات األخـــــرى املشـــــاة للنمـــــاذج املـــــذكورة أعـــــاله، يف مشـــــهد 

  ).56: 1999  (جاليل،
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الوقــت إىل أنــه علــى الــرغم مــن اجلمعيــات الــيت تشــكلت حتــت 
تــأثري اجلــو املعتمــد، فــإن بعــض النســاء املتــدينات يف مشــهد، الالئــي كــن يبحــثن عــن طــرق 
مقبولــة للقيــام بالشــؤون الدينيــة، قــررن اســتخدام األســاليب التقليديــة واملألوفــة مــن املاضــي، 

اجلــو التقليــدي للمجتمــع الــديين يف مشــهد، أي األوقــاف وإجيــاد  األمــر الــذي وافــق عليــه
املوقوفــات. وهكــذا، باســتخدام فضــاءات العمــل االجتمــاعي هــذه، فقــد مت إنشــاء املعاهــد 
الدينيــة واملــدارس الدينيــة واملراكــز الدينيــة األخــرى. أنشــأت نســاء مشــهد يف الفــرتة البهلويــة 

املـدارس مدرسـة نـرجس، مدرسـة رقيـة (س)، الثانية مخـس مـدارس للبنـات. ومـن بـني هـذه 
) للدراسات اإلسالمية، مدرسـة أتبـاع سمدارس الوقف، مدارس عصمتيه، معهد الزهراء (

الزهراء (س). باإلضافة إىل تعزيز العلـوم الدينيـة، كانـت بعـض هـذه املـدارس، مثـل مدرسـة 
  نرجس، نشطة ضد النظام البهلوي.
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  هلويموقوفات نساء مشهد في العهد الب 1.2

يف مشهد يف العهـد البهلـوي وأوقـافهن، والـيت تسـتند إىل  اتقفانساء الو ليف السري الذاتية ل
وثائق وأوقاف ديوان الوقف يف مشهد، جتدر اإلشارة إىل أنه يف األوقاف، ال يتم تسجيل 
سوى بيانات بطاقات اهلوية اخلاصة بـالواقف وال توجـد إشـارة إىل السـرية الذاتيـة للواقـف. 

باســــــتثناء القليــــــل مـــــن الســــــري الذاتيــــــة، ال توجــــــد معلومـــــات متاحــــــة عــــــن حيــــــاة  لـــــذلك،
  الواقفات.  النساء
ومن هؤالء النساء اللوايت تركن أوقافاً كثرية احرتام السلطنة قهرمان. احلاجية األمـرية احـرتام  

ن السلطنة قهرمان، امللقبة باألمرية رابعة خامن، هي بنت حسن علي مريزا شجاع السلطانة. كـا
حســـن علـــي مـــريزا االبـــن الســـادس لفـــتح علـــي شـــاه، وكانـــت والدتـــه بـــدر جهـــان خـــامن الزوجـــة 
العاشرة للشاه. تزوج شجاع السـلطنة مـن بنـت اسـحاق خـان قرايـي. وكـان أحـد أبنائـه قهرمـان 
مــريزا وتعتــرب احــرتام الســلطة بــذلك مــن أحفــاد فــتح علــي شــاه. زوجهــا كــان األمــري احلــاج حممــد 

امللــــك، الــــذي قــــام خــــالل حياتــــه بنقــــل مجيــــع ممتلكاتــــه إىل زوجتــــه مــــن حســــني مــــريزا منتصــــر 
باملصــاحلة الشــرعية، حــىت تــتمكن احــرتام الســلطنة مــن إنشــاء مستشــفى يف أي جــزء مــن املدينــة 

  ).552- 558: 1، ج1998تراه مناسباً (لسان امللك سبهر، 
وحبســــب عقــــد املصــــاحلة، باعــــت احـــــرتام الســــلطنة أمــــالك األمــــري واشــــرتت أراٍض ومـــــواد 
للمستشــــفى، ومســــت املستشــــفى ختليــــداً لــــذكرى زوجهــــا املنتصــــر، وخصصــــت رقبــــات لتغطيــــة 
نفقــات املستشــفى. ويف نــص خطــاب الوقــف، بعــد حتديــد حقــوق املتــويل واملشــرف ومصــاريف 

عشــر صــايف دخــل املوقوفــة يف مكــان آمــن املستشــفى، أوضــحت أنــه جيــب االحتفــاظ بنصــف 
باملستشــفى، حبيــث إذا أصــبح الــدخل ال يفــي بالنفقــات املطلوبــة. ختصــم املصــروفات ملــدة عــام 

  ).73: 2007من املبلغ احملتفظ به بالصندوق ويتم إنفاقها (منصوري، 
نسـخ سـارية املفعـول، ومت إدراج نفقـات رقبـات الوقـف  4مت إعداد خطاب الوقـف هـذا يف 

مــرت  3500اصــة ــا يف قســم جــداول الوقــف اخلاصــة بالنســاء. يضــم مستشــفى املنتصــرية اخل
مربــع مــن األراضــي يف مشــهد ومزرعــة جعفــر آبــاد يف كــامشر ومهــت آبــاد يف تربــت حيدريــه. مت 

م متت إضـافة مخسـة أسـهم مـن قنـاة ومزرعـة شـوراب 1944ويف عام  م،1932الوقف يف عام 
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د يف تربــت حيدريــه إىل جنــاح النســاء يف مستشــفى املنتصــرية أغــا نعــيم ومزرعــة وقنــاة تــك ســفي
  أ، مركز مستندات إدارة أوقاف مشهد).- 109(مستند رقم 

مستشــفى املنتصــرية موقــوف للعتبــة الرضــوية املقدســة بشــروط خاصــة. وقــد مســت الواقفــة 
ى م وسـلم أقارـا املستشـف1948الوقف واملستشفى بامسها مدى احلياة. وتوفيت أخرياً عـام 

 املــذكور للعتبــة الرضــوية. ومنــذ ذلــك التــاريخ، متــت إدارة ممتلكــات الوقــف واملستشــفى حتــت
: 2، ج2002إشـــراف العتبـــة الرضـــوية املقدســـة وحـــدثت تغيـــريات وحتـــوالت فيهـــا (عطـــاردي، 

). ومـــن بـــني النســـاء الواقفـــات يف العصـــر البهلـــوي يف مشـــهد، ميكـــن اإلشـــارة إىل احـــرتام 63
ـــالوقف أكثـــر مـــن النســـاء الســـلطنة قهرمـــان مـــن بـــني ـــا يف اتمـــع وقامـــت ب  نســـاء الطبقـــة العلي

  األخريات. ويف هذا الصدد فهي تعترب من كبار الواقفات يف هذه الفرتة.
م علــــى مــــا يلــــي: "مبقارنــــة 2007تــــنص مقارنــــة أوقــــاف املــــرأة الــــيت مت إجراؤهــــا حــــىت عــــام 

وثيقــة وقفيــة إلدارة  1119ه إحصــائيات النســاء والرجــال الــواقفني يف مشــهد، هنــاك مــا جمموعــ
  ).66: 2007قة للنساء" (منصوري، وثي 220األوقاف يف مشهد منها 

وثيقـة أوقـاف  212وثيقـة تتعلـق بالعصـر البهلـوي، منهـا  246من بني هذه الوثائق، هناك 
  ).216: 2012وثيقة أوقاف تتعلق بالنساء (نيك مهر،  34تتعلق بالرجال و 

ولعـل وجـود عقبـات اقتصـادية هـو السـبب الـرئيس هلـذا املسـتوى مـن االخـتالف بـني أوقــاف  
الرجـل واملــرأة. يف املاضــي، وبســبب االفتقــار إىل االســتقالل االقتصــادي وقلــة املســامهة يف الشــؤون 
االجتماعيــة، مل يكــن للمــرأة دخــل وثــروة كبــرية لتكــريس نفســها للشــؤون الــيت ختتارهــا. مــن أصــل 

مـــــنهن أوقــــافهن لعـــــزاء ســـــيد  20فــــة لنســـــاء مشــــهد يف العصـــــر البهلـــــوي، اســــتخدمت موقو  34
  .٢أخرى مرتبطة بالعصر البهلوي الثاين 10منها مرتبطة بالعصر البهلوي األول و  10الشهداء، 

والنقطة الالفتة للنظر هي شهود الوقـف. بالنسـبة ملـن يشـهد علـى صـحة وثيقـة الوقـف،  
اعيــة وسياســية ودينيــة، ولــه ألقــاب وكنيــة خاصــة، فــإن ذلــك إذا كــان لــه مكانــة علميــة واجتم

يؤكـد صـحة واعتبـار وثيقـة الوقــف. مت التوقيـع علـى وثيقـة وقـف كوهرشــاد آغـا مـن قبـل أكثــر 
من ثالثني من أعضـاء اجلمعيـة مـن العلمـاء واملشـاهري، وختمـوا علـى صـحة الوثيقـة. بينمـا مل 

ى والـدنيا مـن اتمـع إال مـن قبـل النـاس يتم التصديق على وثيقة الوقف يف الطبقـات الوسـط



  هـ.ق ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    350

العــاديني يف اتمــع وبعــض رجــال الــدين وإمــام املســجد. بطبيعــة احلــال، األشــخاص الــذين 
استطاعوا التربع بأوقاف دائمة وقوية بـدعم مضـمون، كـانوا يتمتعـون مبكانـة عاليـة يف اتمـع 

  ).66: 2002(منصوري، 
وجدت فيها أمساء عدد مـن الشـهود وتوقيعـام  يف أوقاف العصر البهلوي، هناك حاالت 

يف أسفل خطاب الوقف. وذا اإلجراء، باإلضافة إىل إثبات أا نـوع مـن املمتلكـات الوقفيـة، 
ميكــن للواقــف بــذلك أن يطلــع اآلخــرين علــى املوقوفــات، حبيــث يــتم إبــالغ األشــخاص الــذين 

. مـــن ناحيــة أخـــرى، مـــن وقعــوا علـــى خطــاب الوقـــف يف حالــة وجـــود مشــكلة يف هـــذا الصــدد
  خالل القيام بذلك، يتحقق الواقف بطريقة ما من صحة وقفه.

يسرد اجلدول أدناه أوقاف نساء مشهد يف العهد البهلـوي، بنـاًء علـى الوثـائق الـيت قـدمتها  
املديريــة العامــة لألوقــاف والشــؤون اخلرييــة يف حمافظــة خراســان الرضــوية، مبــا يف ذلــك معلومــات 

م. متــت حتويــل تــاريخ خطابــات 1979إىل  1925مشــهد يف الفــرتة مــا بــني عــن أوقــاف نســاء 
  الوقف اليت سجلت بالتقومي اهلجري الشمسي إىل امليالدي.

  جدول أوقاف النساء في مشهد في العهد البهلوي :1 الجدول رقم

  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1925  ل-1
 رجب علي بن
حسني وذريته 
  جيالً بعد جيل

إطعام فقراء 
  مسجد قرية بازه

تسع ساعات ونصف 
من جمرى املياه يف 
مزرعة بازه، بلوك 
  بيزيكي يف جناران.

بانوکربالئي 
ليلی 
  بيزيکي

1  

  م1927  ش -51
مع حممود قاسم 
آبادي ونسله 
  جيالً بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 
مزرعة قاسم آباد 

  واإلطعام

حصة من نصف 
مزرعة ساخالناب من 
مزرعة قاسم آباد من 
بلوك بيوه جن، عشرة 
أسهم من جمرى مياه 

  قاسم آباد

شريين 
خامن قاسم 

  آبادي
2 



 351   )براهيمإکرم آل أو  هزاد لكماهلام ( موقوفات نساء مشهد يف العهد البهلوي

  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1927  ر -94

مع شقيق 
الواقفة عليقلي 
قاسم آبادي 
ونسله جيالً 

  بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 
مزرعة قاسم آباد 

  واإلطعام

نصف حصة املياه 
ن مزرعة واألراضي م

جوهر عليا من مزرعة 
قاسم أباد، بلوك بيوه 

  جن

ربابه قاسم 
  ابادي

3 

  م1928  ل -8

مع الواقفة 
وبعدها مع 
أخيها غالم 

رضا جيالً بعد 
  جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 

  قرية فارمد

قطعة أرض تقع 
أسفل قلعة فارمد من 

بلوك تبادكان يف 
أراضي بستان ميمي 
يف منطقة البساتني 
  الطويلة لقرية فارمد

الكربالئية 
بنت 

امساعيل 
  نارمدي

4 

  أ -46
م 1929

 15إىل 
  سنة

  الشؤون اخلريية  مع الواقفة
حصة من مزرعة 
جنبد من بلوك 
  تبادكان يف مشهد

آسيه خامن 
  سبزواري

5 

  م1930  س-49

مع الواقفة 
وبعدها مع  

كربالئي رحيم 
وبعده مع 

متدينني قرية 
  نكاح

عزاء سيد 
(ع) يف الشهداء 

  قرية نكاح

جدول ماء من بستان 
ميمي خارج شارع 
  عليا يف بساتني نكاح

بانو سيده 
  بيكم

6 

  م1930  ف-ا
مع الواقفة 

وأوالدها جيالً 
  بعد جيل

عزاء سيد 
  الشهداء (ع)

منزل أعلى شارع 
زقاق مال حممد، 

متصل بزقاق يزدي 
آباد مشهد، ثالثة 
جداول من بستان 
ميمي يف بساتني ميل  

  كاريز

احلاجة 
فاطمة 
 باغدار

7 
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  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1930  ل 9-

مع الواقفة 
وبعدها مع علي 
بن رحيم وبعده 
مع متدينني قرية 

  نكاح

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 
  قرية نكاح مشهد

جداول من بستان  3
ملكي أعلى شارع 

  مشهد

بانوليلي 
بيكم بنت 
  مراد علي

8  

  م1931  ف -63
مع مال حممد 
  تقي شريعت

عزاء سيد 
  الشهداء (ع)

قطعة دالستان يف 
حدائق فرهاد جرد يف 

  مشهد

السيدة 
معصومة 
  نوشاهي

9  

  م1931  م -200
مع الواقفة 

وأوالدها جيالً 
  بعد جيل

عزاء سيد الشهداء 
(ع) واإلطعام 
  وتالوة القرآن

منزل يف حي جهار 
  باغ يف مشهد

معصومه 
  صراف

10  

  م1932  أ 109-

مع الواقف 
وبعده مع 

العتبة الرضوية 
  املقدسة

مصاريف 
مستشفى 

املنتصرية يف 
  مشهد

يضم مستشفى 
مرت  ٣٥٠٠املنتصرية 

مربع من األراضي يف 
مشهد ومزرعة جعفر 
آباد يف كامشر ومهت 
  آباد يف تربت حيدريه.

احرتام 
السلطنة 
  قهرمان

11  

  م1932  ف 48-

مع حممد آغا 
ومصطفى  
كلمكاين 

وأوالدمها جيالً 
  بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) 

وتالوة  واإلفطار
  القرآن

غرفة صحراوية يف 
صحراء قرية اسجيل 
قطعة ارض يف قرية 
اسجيل قطعة ارض 
صاحلة للزراعة يف 

  القرية املذكورة

السيدة 
فاطمة  

كلمكاين 
وهدايت 

اهللا  
  كلمكاين

12  

  م1933  ز -4
مع املال حاج 
حممد ونسله 
  جيالً بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 

  قرية كوش

سهمان ونصف من 
مزرعة ونبع عبد 

الرمحن يف قرية كوش 
  يف مشهد

  13  بانو زهرا
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  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1944  أ 108-

مع الواقفة 
وبعدها مع 

 أسدالهمريزا 
 وبعد قهرمان،

 متويل مع ذلك
 الرضوية العتبة

  .املقدسة

مصاريف النساء 
يف مستشفى 
املنتصرية يف 

  مشهد

مخسة أسهم من 
قناطر ومزرعة السيد 

نعيم يف تربت 
وقناة حيدريه، مزرعة 

تك سفيد يف تربت 
  حيدرية

احرتام 
السلطنة 
  قهرمان

14  

  م1944  خ -10

مع الواقفة 
وبعدها مع مريزا 

 الرضا عبد
 جمتهد سرايب
 جيالً  وأوالده
  جيل بعد

مصاريف املقربة 
يف حي نوغان يف 

  مشهد

دكانني متصلني 
ببعضهما البعض رقم 

 2338و  2337
من مشهد،  2املنطقة 

  حارة عباسقلي خان

يب يب 
شاهزاده 
خامن 
  مريزائي

15  

  م1945  ب -8

مع الواقفة 
وبعدها مع ابن 
أخيها جيالً 

  بعد جيل

نفقة قرب أم 
الواقفة وجلسات 
  األناشيد الدينية

يف  2553حمل رقم 
  من مشهد 2املنطقة 

بانوباال 
خامن فيض 

(نور 
  احلاجية)

16  

  م1946  ف 27-

مع الواقفة 
وبعدها مع 
حبيب بور 

طاليب جاغرق 
  جيالً بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) 
وتالوة القرآن 
  والشؤون اخلريية

جزءان من دالستان 
وبيشة متصلني 

ببعضهما البعض، رقم 
فرعي يف املنطقة  ٢٧٤

من مشهد، قطعة  ٦
واحدة من دالستان 

ومنزل متصل ا، رقم 
قسم فرعي من  ١٦٧

األصلي املذكور، 
حصتان من منزل 

و  ٦٢٠وساحة رقم 
  ي من أصليفرع ٦٢٢

فاطمة 
طهماسيب 

  جاغرق
17  
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  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1953  ر 22-

مع الواقفة 
وبعدها مع 
وعبداله 

رستكار مقدم 
افشاريان ونسله 
  جيالً بعد جيل

عزاء سيد 
  الشهداء (ع)

منزل منفصل من رقم 
املنطقة الثالثة  1626

من مشهد ومساور 
  حناسي كبري وملحقاته

راضية 
وحديت 
  صمديان

18  

  م1953  ر 52-
وكل  مع الواقفة

  من يعني بعدها

عزاء سيد 
الشهداء (ع) 
وتالوة القرآن 
  والصوم والصالة

يف  5673املنزل رقم 
مشهد وهو جزء من 
احملل متصل باملنزل 

  املذكور

رقية 
  جاجرمي

19  

  م1954  ب 21-

مع ذو الفقار 
ذو الفقاري 
ونسله جيالً 

  بعد جيل

عزاء األئمة 
وفاطمة الزهراء 
(س) يف مسجد 

  خري أباد

نصف سهم من 
أربعني سهماً يف 

مزرعة وقناطر خري 
 174آباد برقم 

  مشهد 8املنطقة 

  20  مباين الوي

  م1956  أ -127

مع الواقفة 
وبعدها مع ابن 
أسرا جيالً 

  بعد جيل

تالوة القرآن وزيارة 
اإلمام الرضا (ع) 

  واحلداد

يف  2553منزل برقم 
  من مشهد 2املنطقة 

بانو أمني 
آغا مريزا 
  رضائي

21  

  م1960  ط -10

مع الواقفة 
وبعدها مع 

سيد علي اصغر 
مريزايي ونسله 
  جيالً بعد جيل

تالوة القرآن وزيارة 
اإلمام الرضا (ع) 

وعزاء سيد 
  الشهداء (ع)

ثالثة اسهم من قرية 
مال حسني برقم 

  أصلي 152

طاهرة 
مرزائي 
  رضائي

22  

  م1960  ف 6-
مع األخ 

األكرب للواقفة 
  جيالً بعد جيل

املياه يف لدورة 
  املسجد

رض أمرت  12
للمسجد، زقاق 

  مقابل اجلسر احلجري

فاطمه 
وزهرا  
کفش  
  کنان

23  
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  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1962  ر-54

مع الواقفة 
وبعدها مع 

احلاج غالمعلي  
كلكاريان 

ونسله جيالً 
  بعد جيل

نفقات مسجد 
زقاق يزدي آباد 

وعزاء سيد 
  الشهداء (ع)

يف  3224منزل برقم 

 من مشهد 3املنطقة 
  بانو ربابة
  برمهت

24 

  م1965  ج -30

احلاج الشيخ 
غالم حسني 
تربيزي وأوالده 

  من بعده

إنشاء مدرسة 
دينية تناقش فيها 
مساقات تفسري 
القرآن وعلم 

احلديث وكالم اهللا 
واملعتقدات الدينية 
  باستثناء الفلسفة.

يف  3منزل برقم 

  من مشهد 2املنطقة 

فاطمة يب 
يب حممد 

  زاده
25  

  ص -27
  م1965
  

أبو مع سيد 
الفضل حّجت 
وبعده مع نسله 
  جيالً بعد جيل

عزاء سيد 
الشهداء (ع) يف 
مسجد زقاق محام 

  بقمش

نصف جريب من 
األراضي املروية 

مرت  900(حوايل 
مربع) يف السهل بني 

  بقمش

السيدة 
صنوبر 
  سليماين

26  

  م1965  م 174-
مع الواقفة 

وأوالدها جيالً 
  بعد جيل

عزاء سيد 
  الشهداء (ع)

حصتني من بستان 
ميمي مع جدولني 

فرعي من  44رقم 

يف بساتني  7أصلي 
  نكاح علي اباد

مطهره 
  بركات

27  

  م1966  ف 57-
 7مع الواقفة و 
سيدات 
  أخريات

نفقات الدعاية 
الدينية النسائية 

  يف عصمتيه

أربعة حمالت جتارية 
  جبانب شارع خسروي

فخرالسادا
  ت ندماين

28  
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  اإلضبارة
تاريخ 
  الوقف

  الرقبة  االستعمال  التولية
اسم 
سل  الواقفة

سل
ت

  

  م1967  ج 8- 
كربالئي يداله 
  قاسم آبادي

عزاء سيد الشهداء 
  (ع)

نصف جمرى املياه يف 
جوهر عليا من مزارع 
قاسم آباد من بلوك 

  بيوه جن

عزت خامن 
قاسم 
  آبادي

29  

275 - 
  ع

  م1970

حسني زمان 
زاده وبعده مع 
جمتهد أعلم من 

  مشهد

لبناء مسجد علي 
بن موسى الرضا 

  (ع)

قطعة أرض مبساحة 
مرت مربع من  67.90

  فرعي 34من  97رقم 

رقية 
  قندهاريان

30 

  م1970  ف 12- 

مع حسن 
نكهبان وبعده 

مع غالم حسني 
نكهبان وبعده 

مع عدول 
  املؤمنني.

لنفقات تكية ابو 
الفضلي سراب 

  مشهد

 49.5بناية مبساحة 

 1مرت مربع يف املنطقة 
  من مشهد

فاطمة 
سلطان 
  شيت

31 

  م1970  ن - 12
مع اجلمعية 
احمللية لقرية  
  كلستان

جامع قرية  نفقات 
  كلستان

حصة واحدة من 
فرعي  ١١٦بستان رقم 

أصلي يف قرية   ٢من 
من  ٦كلستان املنطقة 

  مشهد، بلوك كوهبايه

ناهيد 
  نصرت

32  

  م1971  ر 7- 

مع الواقفة 
وبعدها مع 
رئيس اهلالل 

  األمحر يف مشهد

تكلفة رعاية األيتام 
  يف ميتم مشهد

يف  242منزل برقم 

من مشهد  1املنطقة 
  بحملة سرا

  33  زهرة رباين

  م1972  ک- 19

مع سيد علي 
أصغر جمتىب ومن 
بعده مع إمام 
  املسجد املذكور

لبناء مسجد 
وحسينية أهل  

  كنابادي يف مشهد

 1813منزل برقم 

من مشهد  9املنطقة 
  أراضي الندشت

كربى بور 
قربان 
  خبريي

34  
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  تحليل المحتوى وجداول أوقاف نساء مشهد في العهد البهلوي .3
تصــنيف األوقــاف علــى أســاس نــوع املوقوفــات ونيــة الواقفــات، حاولنــا تقــدمي صــورة  مــن خــالل

دقيقـــة لتوزيـــع األوقـــاف ونـــوع اســـتعمال املوقوفـــات. مت اســـتخراج اإلحصـــائيات احلاليـــة، مبـــا يف 
ذلـــك الرســـوم البيانيـــة واجلــــداول، بنـــاًء علـــى وثـــائق الوقــــف اخلاصـــة باملديريـــة العامـــة لألوقــــاف 

  م إعدادها وتقدميها من قبل.مبشهد، واليت مل يت
جــــدير بالــــذكر أن كــــل واقفــــة رمبــــا تكــــون قــــد وقفــــت العديــــد مــــن املوقوفــــات وأخــــذ هلــــا 
اســـتعماالت خمتلفــــة بعــــني االعتبــــار. لـــذلك، مــــن أجــــل حتليــــل أفضـــل، يكــــون كــــل عــــدد مــــن 
املوقوفات املذكورة يف كل خطاب وقفي أقل من اإلحصائيات وال يتم ختصيص موقوفـة واحـدة 

  اقف واحد.فقط لو 
النطاق الزمين لدراسة موقوفات مشهد هو العهد البهلوي. هـذا اإلطـار الـزمين مهـم بسـبب 
التغريات االجتماعية واالقتصادية، وموقف احلكومة مـن الـدين ورجـال الـدين والظـواهر الدينيـة، 

  ا يف ذلك الوقف وتأثريها عليه.مب
خطابـات الوقـف هـذه وتصـنيفها يف هـذه تستند املكونـات الـيت تؤخـذ يف االعتبـار يف قـراءة 

اجلــداول علــى الوضــع اخلــاص ملدينــة مشــهد واجلــو الــذي حيكــم املوقــف الــديين للنــاس وخاصــة 
نســـاء مشـــهد. مـــع أخـــذ ذلـــك يف االعتبـــار، جتـــدر اإلشـــارة إىل أن مشـــهد، نظـــراً ملوقـــع ضـــريح 

ت كانــت دائمــاً ذات اإلمـام الرضــا (ع) يف هــذه املدينــة، هلـا أمهيــة دينيــة خاصــة ومجيـع الســالال
مواقف خاصة جتاه هذه املدينة يف التاريخ العريـق هلـذا البلـد. لقـد حـاولوا دائمـاً إيـالء املزيـد مـن 
االهتمام هلذا اجلانب يف سياسام. وكان هلذا املوقـف أثـر مباشـر وغـري مباشـر علـى األوقـاف. 

صــل ملكونــات خمتلفــة، لــذلك، يف سلســلة التصــنيفات، مت إجــراء التحلــيالت التاليــة بشــكل منف
  مبا يف ذلك نية الواقفني ونوع املوقوفات.

تظهر جداول أوقاف النساء أفكار ومعتقدات املؤمنات يف مشهد يف العهد البهلـوي. كمـا 
تــدل علــى أن دافعهــن كــان مبنيــاً علــى حــس اإليثــار واإلحســان والرغبــة يف الســعادة يف الــدنيا 

واملعتقدات الدينية، فقد ختلني عن جـزء مـن ممتلكـان  واآلخرة. لقد تأثرن بالعواطف اإلنسانية
وبوقفهـا يف سـبيل اهللا، فقــد تـربعن بـدخلهن للفقــراء. يُظهـر البعـد اآلخــر ألوقـاف نسـاء مشــهد 
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وعيهن وبصرين يف وقف ممتلكان. بدالً من ترك تراث مادي غري مستقر جليل كامـل، تـركن 
  جيال.إرثاً أبدياً وشرفاً وجمداً أبدياً يدوم أل

وحبســب املعلومــات الــيت مت احلصــول عليهــا مــن ملفــات موقوفــات النســاء يف مشــهد، فــإن 
غالبيــة املوقوفــات النســائية هــي بســاتني وأراض (مبــا يف ذلــك األراضــي الزراعيــة واألراضــي املعــدة 

وقفــاً يف جمــال البســاتني  16لالســتخدام الســكين والتجــاري). خــالل هــذه الفــرتة، كــان هنــاك 
٪ مــن إمجــايل األوقــاف. إذا، باإلضــافة إىل وقــف البســاتني  40، والــيت متثــل حــوايل واألراضــي

أوقـاف يف هـذه الفئـة، والـيت  7واألراضي، يتم االهتمام أيضـاً بوقـف القنـوات واجلـداول. هنـاك 
  ).1٪ من إمجايل أوقاف النساء (اجلدول 17.50متثل حوايل 

  هد البهلوي على أساس مستندات توزيع موقوفات نساء مشهد في الع :2 الجدول رقم
  إدارة األوقاف بمشهد.

  اإلمجايل  ٥جتارية  القنوات واجلداول  ٤بستان وأرض  ٣سكنية  نوع املوقوفات

العهد 
  البهلوي

  40  5  7  16  12  العدد

%  30  40  50/17  50/12  100  

يف  تظهــر هــذه اإلحصــائية أنــه يف الفــرتة قيــد الدراســة، كانــت الزراعــة ال تــزال مهمــة للغايــة
مشهد، حيث كان معظم املوقوفات تشكل األراضـي وامليـاه. مـن ناحيـة أخـرى، جتـدر اإلشـارة 
إىل أن رضا شاه أبدى رغبـة كبـرية يف امـتالك األرض وامليـاه. رمبـا رأت النسـاء أن أفضـل طريقـة 
لالحتفــاظ بأرضــهن هـــي وقــف أراضــيهن واالحتفـــاظ بتوليتهــا ألســرهن مـــدى احليــاة. وهــو مـــا 

   إىل يقظة نساء مشهد يف هذا الصدد.ميكن أن يشري
٪  30حالـة وحنـو  12املوقوفات السكنية (شـاملة املنـازل والشـقق). يف هـذه الفـرتة، هنـاك 

مـــن إمجـــايل األوقـــاف. وتنتقـــل هـــذه املوقوفـــات إىل املـــرأة عـــن طريـــق اإلرث األبـــوي أو اإلرث 
الزوجـــــي. وتشـــــمل املوقوفـــــات التجاريـــــة: احملـــــالت، الورشـــــات، اخلانـــــات، اخلانـــــات الصـــــغرية، 

 5منصــات الشــحن، املعامــل، وغريهــا. وبلغــت املوقوفــات التجاريــة النســائية يف العهــد البهلــوي 
٪. يف الرســم البيــاين للــدوائر أدنــاه، يــتم عــرض النســبة املئويــة لكــل مــن 12.50حــاالت وحنــو 

  املوقوفات بشكل جيد.
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  : توزيع موقوفات نساء مشهد في العهد البهلوي 1الرسم البياني رقم 
  على أساس بيانات إدارة األوقاف بمشهد.

  

داول، باغ وزمين مسکوني = سكني، درصد = %، تجاري = تجاري، قنات و جويبار = قنوات وج
  = بساتين وأراضي

وكانــت نيــة الواقفــات يف هــذه الفــرتة أكثــر مــيالً إىل األمــور الدينيــة (ومنهــا حــداد األئمــة، وال 
سيما اإلمام احلسني (ع)، وتـالوة القـرآن واإلطعـام، وبنـاء املسـاجد، والتكيـات وحنـو ذلـك). بلـغ 

  ).2 ٪ (اجلدول78.4يف جمال الشؤون الدينية، بنسبة  29جمموع املوقوفات يف هذه الفرتة 
يف العهـد البهلـوي، وخاصـة يف عهـد رضـا شـاه، وعلـى الـرغم مـن السياسـات املناهضـة للــدين 
من قبل احلكومة، فإن أغلـب املوقوفـات كانـت ذات طـابع ديـين. كانـت إحـدى هـذه السياسـات 
منــــع حجــــاب املــــرأة. أدى هــــذا القــــانون إىل تفــــاقم الوضــــع يف مشــــهد أكثــــر مــــن املــــدن اإليرانيــــة 

ء الدينيـــة يف مشـــهد ووجـــود ضـــريح اإلمـــام الرضـــا (ع) يف هـــذه املدينـــة، األخـــرى. بســـبب األجـــوا
رفضت العديد من النساء هذا القانون وعارضـنه. مبعـىن آخـر، جتسـدت هـذه املواجهـة مـن خـالل 

، تشــري 2الوقــف يف جمــال الشــؤون الدينيــة، وخاصــة عــزاء ســيد الشــهداء (ع). لــذلك يف اجلــدول 
اً. باإلضــــافة إىل ذلـــك، فـــإن جهـــود النســـاء لبنـــاء وإصــــالح نوايـــا الواقفـــات إىل هـــذا األمـــر جيـــد

املساجد جديرة بالذكر أيضاً. كان للنساء الواقفـات يف مشـهد خـالل هـذه الفـرتة سـتة أوقـاف يف 
جمال املساجد واملباين الدينية، مما يدل على اهتمامهن ببناء وإصـالح األمـاكن الدينيـة. مـن ناحيـة 

  تقالل املايل للمرأة عن الرجل يف هذه الفرتة.أخرى، تظهر هذه اإلحصائية االس
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: توزيع نوايا الواقفات في مشهد في العهد البهلوي على أساس مستندات إدارة 3الجدول رقم 
  أوقاف محافظة خراسان الرضوية.
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يف األيــام األوىل لعهــد رضــا شــاه، الــذي مل تكــن سياســاته املعاديــة للــدين واضــحة بعــد،  
كانــت األوقــاف الدينيــة هــي نفســها إىل حــد مــا كمــا كانــت يف املاضــي. لــذلك، بــني عــامي 

م، كانــت الواقفــات ناشــطات أيضــاً يف جمــال األوقــاف الدينيــة؛ ولكــن مــع 1927و  1925
د عــدد األوقــاف الدينيــة أيضــاً. حيــث نالحــظ خــالل مــرور الوقــت علــى حكــم رضــا شــاه، زا

م، أنـــه مل تظهــر أي حالـــة مــن حـــاالت الوقــف الـــديين (الرســـم 1943إىل  1934الســنوات 
). ألنه خالل هذه السنوات، كانت سياسات النظام املناهضة للدين عامة وعنيفة. 2البياين 

يف النصف الثاين مـن فـرتة حكمـه، أصـدر رضـا شـاه قـوانني خمتلفـة لالسـتيالء علـى األوقـاف 
وانتزاع األراضي من الناس بوسائل خمتلفة، مبا يف ذلك األراضي املوقوفـة. وانتهـى هـذا العمـل 

يــع االوقــاف. وهــو قــانون مل يســتمر بــالطبع ألكثــر مــن ســتة أشــهر. م بقــانون ب1941عــام 
ولكـن خـالل هـذا الوقـت القصـري، مت إخـراج العديـد مـن األراضـي مـن حالـة الوقـف أو تغيـري 
استخدامها. قد تكون هذه الظروف من األسباب اليت أدت، على األقل خالل هذه الفرتة، 

  إىل اخنفاض عدد األوقاف. إىل فقدان املرأة لثقتها يف احلكومة، مما أدى
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  سال = السنة، تعداد موقوفات = عدد الموقوفات

: إحصــائية بعـــدد أوقـــاف نســاء مشـــهد يف العهـــد البهلــوي بنـــاًء علـــى 2الرســم البيـــاين رقـــم 
  وثائق إدارة األوقاف (حسب السنة)

  

  الشؤون العالجية .4
٪ 10.8يف هــذه الفــرتة، هنــاك أربــع حــاالت وقــف مــع الرتكيــز علــى الشــؤون العالجيــة. حــوايل 

). تقتصــر الشــؤون 2مــن إمجــايل األوقــاف هلــذه الفــرتة خمصــص لألعمــال اخلرييــة (اجلــدول رقــم 
العالجية يف هذه الفرتة على أوقـاف احـرتام السـلطنة. لقـد قامـت بـأول وقـف يف جمـال الشـؤون 

م بتخصـيص 1944م بإنشاء مستشفى املنتصرية ووقفهـا الثـاين كـان عـام 1922العالجية عام 
٪ مـن إمجـايل أوقـاف مشـهد 5.4األوقاف لتغطيـة نفقـات مستشـفى املنتصـرية. تغطـي أوقافهـا 

  ).2(اجلدول 
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  : النسبة المئوية لتوزيع نوايا الواقفات في العهد البهلوي.3الرسم البياني 

  
  درمانی = الشؤون العالجية    الشؤون التعليميةآموزشی = 

  امور اجتماعی = الشؤون االجتماعية    مصارف آستانه = نفقات العتبة

  سوگواری و قرآن = الحداد والقرآن    حق التوليه = أتعاب التولية

  

  الشؤون التعليمية .5
يف  5.4يف جمال التعلـيم، مثـل األوقـاف العالجيـة، مل يكـن هنـاك سـوى وقفـان، ميـثالن حـوايل 

املائة من إمجايل األوقاف. أدت املدارس واحلوزات العلمية للبنات، بسبب احلرية النسـبية للفـرتة 
الثانية مـن احلكومـة البهلويـة مقارنـة بـالفرتة األوىل، إىل إنشـاء مراكـز تعليميـة دينيـة، مبـا يف ذلـك 
مخــــس مــــدارس للبنــــات تســــمى مدرســــة عصــــمتيه، ومدرســــة نــــرجس، ومدرســــة حضــــرة رقيــــة، 

ؤسسة حضرة الزهراء (س) للدراسات اإلسالمية ومدرسة أتباع حضـرة الزهـراء (س) ممـا أدى وم
  .٩إىل توسيع األوقاف يف هذا اال

وتعتــرب فخــر الســادات نــدماين مــن النســاء املعروفــات الــاليت خصصــن أوقــافهن يف جمــال 
 م، خصصـــت أربعــة متــاجر علــى جانــب شـــارع1966احلــوزات العلميــة للبنــات. ففــي عــام 

خسروي يف مشهد لتنفـق دخلهـا علـى الدعايـة الدينيـة للنسـاء يف عصـمتيه. إن دقـة املـرأة يف 
تنفيــذ نواياهــا الفرديــة وتطبيــق هــذه النوايــا يف األوقــاف هــي مســألة أخــرى ســوف نــذكرها يف 
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مـن  2م، قامت فاطمة يب يب حممد زاده بوقف منزل يف املنطقـة 1965املثال املرفق. يف عام 
دينية. وأكدت على تطبيق "إنشاء مدرسة دينية تناقش فيها مسـاقات تفسـري مشهد ملدرسة 

القـــرآن وعلـــم احلـــديث وكـــالم اهللا واملعتقـــدات الدينيـــة باســـتثناء الفلســـفة" بشـــكل صـــحيح. 
والواقـــع أن الواقفــــة جعلــــت تــــدريس العلــــوم واملقــــررات مشــــروطاً بتقــــدمي العلــــوم الدينيــــة كافــــة 

  باستثناء الفلسفة.
  

  ائجالنت .6
استمرت أوقاف النساء يف مشهد يف العهد البهلـوي جنبـاً إىل جنـب مـع أوقـاف الرجـال ووفقـاً 

وقفـاً مـن قبـل السـيدات، كـان أمههـا  34لنفس الشروط املشرتكة. خالل هـذه الفـرتة، مت تقـدمي 
لعائلة إحـرتام السـلطنة قهرمـان، مؤسسـة مستشـفى املنتصـرية يف مشـهد، والـيت تنتمـي إىل عائلـة 

ارزة وثرية يف مشهد. اخنفضت األوقاف خـالل العهـد البهلـوي األوىل عنـدما بـدأ رضـا مهمة وب
م، مل يـتم مالحظـة 1944إىل  1922شاه سياساته املعادية للـدين. حـىت أنـه خـالل السـنوات 

أي وقــف. معظــم املوقوفــات الــيت وقفتهــا نســاء مشــهد يف هــذه الفــرتة هــي عبــارة أوقــاف مثــل 
اجلدول، واملوقوفات السكنية والتجاريـة الـيت تـأيت يف املرتبـة التاليـة.  - األرض والقناة  - البستان 

وكانــت نيــة الواقفــات يف هــذه الفــرتة تتمحــور يف الغالــب حــول الشــؤون الدينيــة، وخاصــة عــزاء 
٪ مـــــن إمجـــــايل 78.4ســـــيد الشـــــهداء (ع). وميثـــــل الوقـــــف يف جمـــــال الشـــــؤون الدينيـــــة حـــــوايل 

اك وقف يف جمـال احلـوزات العلميـة للبنـات، باإلضـافة إىل األوقاف. خالل هذه الفرتة، كان هن
إظهــار االســتقالل املــايل للمــرأة، وجهودهــا إلحيــاء اجلــو العلمــي والــديين يف اتمــع الــديين يف 
مشـــهد. ويف الوقـــت نفســـه، كـــان نطـــاق الوقـــف يف جمـــال األمـــوال والعقـــارات يعـــود لنســـاء مـــن 

  لثرية.الطبقتني الوسطى والعليا وطبقات اتمع ا
  

  الهوامش
 

  .إعادة املال الذي مت وقفه.١
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للحصول على معلومات حول مجيع إحصاءات األوقاف يف مشهد يف العهد البهلوي، انظر:  -٢
)، الوقف يف مشهد يف العهد البهلوي، رسالة ماجستري، جامعة 2012نيک مهر، أسد اهللا، (

  فردوسي مشهد، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، د. علي شريعيت.
  بيت و منزل. -٣
  واألرض املعدة لالستخدام السكين والتجاري.األرض الزراعية  -٤
  وتشمل: حمل، ورشة، خان، خان صغري، منصة شحن، معمل، وغريها. -٥
الوقــــف يف جمــــال الشــــؤون الرتبويــــة واحلــــوزات العلميــــة ومســــاعدة الطــــالب احملتــــاجني ومــــن يف  -٦

  حكمهم.
  ومنها بناء املستشفيات ومساعدة احملتاجني وحنوهم. -٧
  فات لالستعمال العام واحلمامات واملراحيض وحنوها.ختصيص املوقو  -٨
)، حــوزة 2006ملعلومــات كاملــة حــول احلــوزات العلميــة يف مشــهد انظــر: بســنديده، حممــود ( -٩

خراسان العلمية، اجلزء األول، منشورات مؤسسة العتبة الرضـوية املقدسـة للبحـوث اإلسـالمية، 
  مشهد.

 

  عالمصادر والمراج

  الكتب
ا بنيـــاد پژوهشـــهای اســـالمی آســـتان مشـــهد: ، 1، جحـــوزه علميـــه خراســـان)، ش1385( پســـنديده، حممـــود
 قدس رضوی.

مرکــــز اســـناد انقــــالب ـــران: ، مشــــهد در بامــــداد نهضـــت امــــام خمينــــی)، ش1378جاللـــی، غالمرضـــا (
 .اسالمی

 .دعطار مشهد: ، 2، جفرهنگ خراسان بخش طوس)، ش1381اهللا ( عطاردی قوچانی، عزيز

 اساطري. :، ران1ج ناسخ التواريخ(تاريخ قاجاريه)،)، ش1377سپهر، حممدتقی (لسان امللک 

 نی.: ، رانتداوم وتحول در تاريخ ايران)، ش1372اس ( -  کی- ملبنت، آن

)، جمموعــــه جايگــــاه وقــــف در تحــــوالت جامعــــه (قاجــــار)، ش1387مطبعــــه چــــی اصــــفهانی، مصــــطفی (
 .اوقاف و امور خرييه :مقاالت وقف و متدن اسالمی، ران
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ـــايق اســـالمی)، ش1384منصـــوری، پـــروين ( ـــارخ شـــفاهی کـــانون نشـــر حق مرکـــز اســـناد انقـــالب  :، ـــرانت
  .اسالمی

 

  المقاالت
، 10، ســـال وقـــف ميـــراث جاويـــدان، نشـــريه »وقـــف در ايـــران باســـتان«)، ش1381اذکـــايی، پرويـــز (

 . 1مشاره 

  

 الرسائل الجامعية 

ــــان مشــــهد در عصــــر )، ش1387رضــــايی مکــــی، فاطمــــه ( ــــت هــــای فرهنگــــی واجتمــــاعی زن فعالي
، پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انسـانی رضاشاه

 دکرت علی شريعتی.

)، زنـان واقـف در مشـهد بـر اسـاس اسـناد و وقفنامـه هـای اداره اوقـاف مشـهد، ش1386منصوری، نسرين (
 ، دانشگاه آزاد واحد مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی.پايان نامه کارشناسی ارشد 

، پايــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه وقــف در مشــهد عصــر پهلــوی)، ش1391نيــک مهــر، اســداهللا (
  فردوسی مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی دکرت علی شريعتی.
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  ز- 4سند، سازمان اوقاف و امور خرييه مشهد، مشاره پرونده: کالسه 
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