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Abstract 

Waqf is a long-standing traditional endowment in Iran that dates back to 

pre-Islamic times. In the Islamic period, this issue also expanded due to 

the emphasis of Islamic rules. Waqf in all periods has caused the 

flourishing of the cultural cycle and with the help of endowments, 

hundreds of mosques, schools, libraries, etc. have been established. In 

the meantime, women in many cases followed in the footsteps of men. It 

seems that in the post-constitutional period and the first Pahlavi 

government, due to the developments and Iran's relationship with the 

Western world, there have been changes in the type of endowment. 

These changes are more tangible in Tehran due to being the capital at 

this time. One of the transformational areas of endowment is medical 

affairs, which has received more attention in this period, and women's 

endowments in this field are also significant. The present article intends 
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to study and analyze the importance and role of women in creating 

medical endowments in Tehran during the Reza Shah period by relying 

on archival documents and endowment letters. The research method is 

based on descriptive method and analysis of data as well as existing 

documents. Based on this research, it was found that in the first Pahlavi 

period, under the influence of developments caused by the constitutional 

movement and Iran's relationship with the Western world, we also 

witnessed changes in endowments that impacted later periods. One of 

the developments of waqf is paying more attention to medical 

endowments, which for various reasons, including the prevalence of 

infectious diseases, lack of facilities and medical centers, etc., 

encouraged people to create and develop, in any form or style such 

medical centers. During this period, women in many social areas, 

directly or indirectly, were present alongside men on the scene, and many 

actions have been taken by them regarding endowments, and in 

particular medical endowments. Due to the fact that the intellectual 

atmosphere of the society was slowly moving towards changes at this 

time, women also kept pace with this intellectual atmosphere and 

changes, and in this period, among the medical endowments recorded, 

these perpetrators could be tracked. Endowment letters left by women 

activists of this era reveal the level of women's participation in Waqf and 

this shows their economic independence and of course their interest in 

public welfare and medical affairs in the mentioned period which is a 

step towards the then intellectual process of the society. Although the 

Book of Waqf and Medical Affairs lists women activists in medical 

Waqf in Tehran, it is important to note that many women endowers have 

not yet been identified; therefore, in this period, it will be very significant 

for women to keep pace with these developments, which are evidence of 

such endowments based on the existing endowment letters. 
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 چکیده

گردد. در دوره اسالمی نیز این موضوع با توجه به سنتی دیرینه در ایران است که به دوران پیش از اسالم بازمیوقف 

ها موجب رونق چرخه فرهنگ شده و با مساعدت اوقاف، تأکیدات احکام اسالمی گسترش یافت. وقف در همه دوره

یان زنان در بسیاری موارد همپای مردان در این مسیر قدم صدها مسجد، مدرسه، کتابخانه و ... دایر گردیده است. در این م

رسد در دوران پس از مشروطه و حکومت پهلوی اول با توجه به تحوالت صورت گرفته و ارتباط برداشتند. به نظر می

ر این دایران با دنیای غرب، در نوع وقف نیز تحوالتی به وجود آمده است. این تغییرات در تهران به علت پایتخت بودن 

های تحولی وقف، امور درمانی است که در این دوره بیشتر موردتوجه قرارگرفته و تر است. یکی از عرصهزمان ملموس

اعتنا است. مقاله کنونی، درصدد است اهمیت و نقش زنان در ایجاد موقوفات طبی موقوفات زنان نیز در این زمینه قابل

 های آرشیوی موردمطالعه، بررسی و تحلیل قرار دهد.اسناد و وقف نامه برشهر تهران طی دورۀ رضاشاه را با تکیه
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 مقدمه

داشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعت آن در وقف، سنتی اسالمی و به معنای هدیه ابدی برای خدمت عمومی یا نگه

ا هکه نذورات و وقف اموال به آتشکدهطوریخداست؛ وقف در ایران سابقه طوالنی دارد بهجهت خیر و نیکی و رضای 

از دوران باستان متداول بوده و در دوره اسالمی نیز با تحول در شکل و احکام آن ادامه پیداکرده است. اوقاف در ایران از 

وقف در همه  .و به گسترش و تحول نهادزمان تصرف سرزمین ایران به دست مسلمانان عرب و در قرن اول هجری ر

ها موجب رونق چرخه فرهنگ شده و با مساعدت اوقاف، صدها مدرسه، کتابخانه، دارالعلم و مراکز پژوهشی دایر دوره

ای هاند و در دورهعنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره در بخش اعظمی از این موقوفات نقش داشتهشده است. زنان نیز به

اند. از اواخر دوره قاجار ریخی باانگیزه تقرب به درگاه احدیت بخشی از اموال خود را در امور خیر وقف نمودهمختلف تا

وضعیت  چنین فراگیر شدن موجی از تجددخواهی و نوگرایی در جامعه،اجتماعی و فرهنگی و هم با دگرگون شدن نظام

عالوه بر نوسازی مفهومی، نهادی و مدنی وقف، جایگاه جدید نصیب نگذاشت و وجود آمد که وقف را نیز بیه جدیدی ب

 برای آن در مناسبات فرهنگی و اجتماعی تعریف شد.

که از زمان در این دوره با توجه به آن یکی از این موارد امور درمانی بود که از اواخر قاجار بدان توجه بسیاری شد.

های مختلف و ازجمله در بخش درمان و پزشکی زمانی ن در بخشآشنایی با برخی دستاوردهای تمدنی جدید و کارایی آ

نه گوطورکلی اینمرور عالیقی در برخی افراد برای حمایت از سالمت جسم و روان مردم جامعه و بهشده بود، بهسپری

ت بر بضاع روی افرادی به ساخت و ایجاد چنین مراکزی مبادرت کردند و گروهی دیگر بناعلوم جدید پدید آمد و ازاین

رسد، آنچه در این دوران مهم به نظر می(. 31۳۱: 3۱مالی خود بر همان مؤسسات موجود اموالی را وقف نمودند )احمدی، 

های اجتماعی، به تغییرات به وجود آمده در عرصه در این پژوهش سعی شده با توجهموقوفات درمانی زنان است که 

چنین سهم زنان در شود، نقش و جایگاه زنان در تحوالت وقف و همل میفرهنگی و سیاسی که بالطبع وقف را هم شام

أ عنوان پایتخت منشازآنجاکه در این بازه زمانی تهران بهموقوفات درمانی این دوره مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. 

توصیفی و شود. روش پژوهش بر مبنای روش اصلی تحوالت است، مطالعه موردی پژوهش به تهران معطوف می

 چنین بر اساس اسناد موجود خواهد بود.ها و هموتحلیل دادهتجزیه

 

 ادبیات تحقیق

هایی به نشده، اما در برخی آثار اشارهصورت مستقل انجامدر رابطه با موقوفات طبی زنان تهران دوره رضاشاه، پژوهشی به

برخی موضوعات شده است، ازجمله: در مجموعه قوانین و مقررات اوقاف، بررسی تاریخچه وقف و معرفی موقوفات 

نشریه کمیسیون ملی « ایرانشهر»در اسالم، مندرج در کتاب مهم شهرستان شاهرود )محبوبه صدیقی(، تاریخچۀ وقف 

ای بر فرهنگ وقف )صادقی گلدر(، وقف در ایران )مصطفوی رجالی(، فرهنگ اکبر شهابی(، مقدمهیونسکو در ایران )علی

انی(، یحقوقی وقف )برادران دالور(، مقاله نقش فرهنگ وقف در شکوفایی علم و دانش در تمدن اسالمی )سید حسین امید
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مقاله وقف؛ تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی )مجتبی عطار زاده(، به خود وقف، تعاریف و نقش وقف، 

طور به حسینیوقف در تاریخ و ... پرداخته شده. در کتاب وقف شناسی تهران از شهری اسالمی تا شهری مدرن، پروانه شاه

زاده در کتاب نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار، به شرح امور خیریه ملکخاص به وقف در شهر تهران پرداخته. الهام 

شود چنین تحوالتی که از در دوره قاجار آغاز میخصوص در برخی شهرها ازجمله تهران پرداخته و همدر این دوران به

 خوبی شرح داده است.به

مدحسین ریاحی(، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی مشاهیر زنان اصفهان )از عصر گذشته تاکنون()مح در رابطه زنان:

گوی )محمدحسن رجبی(، تاریخ اصفهان )حاج میرزاحسن خان جابری انصاری(، زنان نامی در تاریخ فرهنگ و تمدن 

نقش وقف )آزیتا یوسفی(، مقاله  زن در اساطیر ایران مقالهاسالمی )طبقات نسوان( )عبدالرحیم و حبیبه عقیقی بخشایشی(، 

های بیرجند، سربیشه و درمیان( )مفید شاطری و طاهره فرهنگی )مطالعه موردی: شهرستان -ر توسعه اجتماعی وزنان د

آقای محسن روستایی با عنوان تاریخ طب و طبابت در ایران تحریر شده است و در مورد امور درمانی کتاب جعفر زاده(، 

شتی ایران در دوره قاجار و پهلوی، تاریخ طب در ایران پس از درباره اوضاع بهدا )از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه(

ترین اثر در این زمینه توسط خانم نزهت احمدی با آبادی( و مهماسالم )از ظهور اسالم تا دوران مغول( )محمود نجم

اف درمانی ط با اوقبر اسناد وقفی تهران( است که اطالعات مستندی را در ارتباوقف و گسترش امور درمانی )با تکیهعنوان 

 دهد.ارائه می

 

 وقف در ایران تاریخچه

ی از اند و در تخصیص بخشنوعی از تصرفات مالی شبیه وقف آشنایی داشتهرسد ایرانیان در فرهنگ خود بهبه نظر می

و به تبعیت از پیامبر و ائمه  3( این امر با ظهور اسالم2۴: 31۱4کردند )امیدیانی، اموال خود برای خدایان و معابد انفاق می

معصومین و دستورات آن به شکوفایی رسید. موقوفات اختصاص به شهر یا استان خاصی نداشته بلکه در تمام شهرهای 

شده و درآمد آن به شود که سالیان متمادی وقفایران، موقوفاتی با رقبات مختلف و با درآمدهای اندک یا زیاد دیده می

تناسب زمان تا به امروز ( فرهنگ وقف به3۳1-3۳2: 31۳3یافته است )مصطفوی رجالی، ان اختصاصعموم مردم این سام

 ادامه یافته است.

 

                                                
فرهنگی )مطالعه موردی:  -نقش وقف زنان در توسعه اجتماعی و»برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: شاطری، مفید و طاهره جعفر زاده، . ۱

جلدی(، تهران،  2(، جلد سوم، )مجموعه 31۳۱المللی وقف و تمدن اسالمی )اصفهان، آبان: ، همایش بین«های بیرجند، سربیشه و درمیان(شهرستان

نشریه کمیسیون ملی  «ایرانشهر»، تاریخچۀ وقف در اسالم، مندرج در کتاب 3121اکبر، ن اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه؛ شهابی، علیسازما

 یونسکو در ایران، تهران، دانشگاه تهران
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 تحوالت اجتماعی ایران در دوران معاصر

اندیشی شاهان در دوران معاصر رویارویی ایران با غرب موجب تحوالت بسیاری در کشور شد. در ابتدا به دلیل ساده

های دول اروپایی بود ایران ضربات سختی را متحمل شد. ورود برخی کشورها ازجمله انگلیس راه با رقابتقاجار که هم

هایی موجبات ورود افرادی را به داخل کشور فراهم کرد )مفتون وسیله انعقاد عهدنامهبرای استفاده هرچه بیشتر از ایران به

چنین با رویارویی ایران های جدید به ایران بود، همآرام اندیشهذ آرام( و این خود البته عاملی برای نفو342: 31۳3دنبلی، 

هایی مانند عباس میرزا، امیرکبیر،... به این فکر افتادند آرام چهرهبا غرب و واقف شدن به ضعف کشور در مقابل غرب، آرام

اجتماعی، فرهنگی و... برآمدند  های آموزشی، امور اداری،ها را کاهش دهند، درنتیجه درصدد اصالح عرصهتا کاستی

(. شاید بتوان سنگ بنای تحوالت عمده در ایران را جنبش مشروطه دانست، این امر باروی کار آمدن 14: 31۳۳زاده، )ملک

حکومت پهلوی به سرکردگی رضاخان ادامه پیدا کرد؛ و ازآنجاکه اصوالً تغییر و تحول از مرکز به دیگر نقاط نشر پیدا 

هر ها ابتدا در این شعصر قاجار و پهلوی با توجه به پایتخت بودن تهران، عمده تحوالت اجتماعی و شکل آنکند، در می

م در هر تماعی حاکاج –که توسعه تهران تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی چنین با توجه به اینگیرد. همصورت می

، حسینیهای خاصی داشته است )شاهای ویژگیهر دوره دوره بوده است بنابراین متأثر از آن وقف و موقوفات نیز در

(. درواقع در این تطور، وقف نیز مستثنا نبود. ازآنجاکه وقف بر اساس شرایط و ضروریات جامعه صورت شکلی 4۴: 3109

کرد.  اکم به سمت نیازهای جامعه سوق پیدگیرد، در این زمان با توجه به تحوالت اجتماعی اشکال وقف نیز کمبه خود می

وقف مراکز درمانی ازجمله موارد مهمی ست که از این زمان به بعد به آن توجه درخوری شد. نکته بسیار مهم آن است 

؛ بنابراین طبیعی 4های اجتماعی ازجمله وقف شدازپیش زنان در عرصهها در این زمان موجب ظهور بیشکه تحول اندیشه

ی خوبخصوص در شهر تهران که مرکز تغییرات بود، بهنان در کنار مردان بهنماید که در وقف مراکز درمانی ردپای زمی

 مشاهده شود.

 

 وقف طبی در ایران

باب مطب و محل جراحی در تهران وجود داشته  32ق،  34۴0برپایهِ آمار طب در ایران همواره موردتوجه بوده چنان چه 

ای نیست و در ایران مسبوق به سابقه است. در طول تاریخ در وقف در حوزه درمانی نیز امر تازه(. 1۳۳: 31۴۳)اتحادیه، 

ینی، حسشوند )شاههای عام در وقف محسوب میکنار کمک به یتیمان، فقرا،... کمک به بیماران و وقف طبی که جزء هدف

                                                
 نامه وقفترجمه نسیم مجید قهرودی، فصل ،«زنان واقف، زنان واقف در تهران عهد قاجار». برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: ورنر، کریستف، ۱

 ۱۱۱-۱۸۸، ص ۱۷6۲، سال هفتم، زمستان ۸۲میراث جاویدان، شماره 
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موال خود را ا ( نیز موردتوجه واقفان بوده است و در این امر نیز افرادی با قصد رضای خدا در حد توان31-34: 3109

های موجود گاهی برخی از واقفان بخشی . بر اساس وقف نامهانددرراه بهداشت، حفظ سالمت و درمان مردم وقف کرده

کم این اموال در اختیار طور مستقیم به هزینه دارو و درمان بیماران اختصاص داده و یا دستاز درآمد موقوفه را یا به

 (3۳: 31۳۱لسویه میان بیماران مستمند تقسیم شود )احمدی، دادند تا بادارالشفاءها قرار می

 گرفت:درواقع وقف درمانی به چند صورت انجام می

 صورت مستقیم به بیمار )برای هزینه دارو و درمان(از درآمد موقوفه، به -

 های دارو و درمانهزینهگرفت تا خود میان بیماران مستمند برای از درآمد موقوفه، در اختیار دارالشفاءها قرار می -

 تقسیم کنند.

 شد.صورت مستقیم اقدام به ساخت بیمارستان میبه -

های دهنده وجود بیمارستان در دورهها نشانهای کمتری وجود دارد اما همین وقف نامهدر مورد دسته سوم وقف نامه

ه از کایی وجود داشت. مثل بیمارستان زرند قبل از آشنایی با غرب است، چنان چه قبل از اسالم نیز در ایران دارالشفاءه

تأسیسات عمرو بن لیث صفاری است. عمرو در زرند )زرنج( بازاری به نام خود ساخت و آن را بر مسجد جامع و 

ایی هاز بیمارستان، یا بیمارستان ری که بیمارستان آنجا و بر مسجدالحرام وقف کرد که درآمد روزانه آن هزار درهم بود

 و سده سوم و چهارم در ایران بوده و رازی پزشک نامدار ایران مدتی ریاست این بیمارستان را داشته است است که در

ر کتاب آبادی دباشند و بسیاری موارد دیگر که دکتر نجمهای ایران پس از ظهور اسالم میترین بیمارستانقدیمی این دو

. عالوه بر این در ایران دارالشفاءهایی وقفی وجود داشت 1است ها پرداختهتاریخ طب در ایران پس از اسالم به شرح آن

برای مراقبت از بیماران، از جانب شاهزادگان »گوید: شد. چنان چه اشپولر میکه مخارج آن با پشتوانه موقوفات تأمین می

 (.33: 31۴0)اشپولر، « شدوقف می هاییو وزیران ... بیمارستان

داده به وقف در جهت درمانی توجه بسیاری شد البته این نکته را نیز باید در والت رخاز اواخر قاجار با توجه به تح

ی تاریخی گویای توجه مردم به آن مورد و احیاناً ارزش و نوعی خاص از موقوفات در هر دورهتوجه به»نظر گرفت که 

های اجتماعی بر نوع موقوفات گذاریشتواند برای واقف خود در جامعه به ارمغان آورد. درواقع ارزاعتباری ست که می

دهنده واقف توان گفت توجه به امور درمانی از این زمان به بعد نشان(؛ بنابراین می3۱: 31۳۱)احمدی، « اند.مؤثر بوده

چنین کارایی برخی دستاوردهای تمدن ضرورت آن است که بالطبع توجه واقفان را نیز به همراه داشت و همشدن جامعه به

مند شدن برخی برای حمایت از سالمت جسم و روان مردم شد که نتیجه آن د در بخش درمان و پزشکی باعث عالقهجدی

 ساخت مراکز درمانی و یا وقف اموال به این مراکز شد.

 

                                                
. نجمآبادی، محمود، ۱۷6۱، تاریخ طب در ایران پس از اسالم )از ظهور اسالم تا دوران مغول(، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ 

 ۷سوم.



 
 1011/01 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 

 موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول

المنفعه در جهت رفع پهلوی اول و باهدف اقدامی عامهای مهمی است که در دوره وقف با کارکرد درمانی ازجمله وقف

مشکالت بهداشتی و درمانی، در قالبی نوین و مدرن به آن توجه شده است. باوجوداینکه حرکت به سمت مدرنیزاسیون، 

گیری شکلخصوص تهران، دارد، اما در ایران و بهها را مشغول به کار خودکرده و از توجه به یکدیگر بازمیناخودآگاه انسان

 باشند در این دورهتوانست عاملی برای رشد و ارتقای جامعه باشد و زنان نیز در آن سهیم هایی از نوع جدید که میوقف

وجود داشته است. ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و کمک به بهبود بیماران ازجمله مواردی بود که در این زمان 

 گیرد:های طبی زنان تهران را در دوره موردنظر، مورد بررسی قرار میوقف موردتوجه واقفان قرار گرفت. در اینجا

 

 السلطنهالف( نجم

خانم ملقب به تاجالسلطنه را نام برد. ملکتوان نجمی موقوفات درمانی میاز واقفان زن مهم این دوره درزمینه

 السلطنه، ازجمله واقفان مهم زن در دورۀ پهلوی اول بوده است.نجم

 
 ، عکس از کلکسیون خصوصی(31۳۳السلطنه، )اتحادیه، ملک تاج خانم نجم
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السلطنه، دختر فیروز میرزا )نصرت الدوله فرمانفرما( پسر عباس میرزا نایب السطنه و حاجیه هما خانم دختر نجم

کسب تحصیالت  متولد شد و پس از 34۱9بهمن میرزا بهاء الدوله یکی دیگر از پسران عباس میرزا بود. وی در سال 

الملک کرمانی اول درآمد. ثمره خان نوری وکیلقلی خان، پسر اسماعیلسالگی به عقد مرتضی 3۴یا  3۳مختصری در 

 34۳2الی  34۱۱الملک اول که از سال خان پس از فوت پدرش وکیلقلیهمسر وی مرتضی ازدواج وی دو دختر بود.

اتفاق ازاین تاریخ بهق حاکم کرمان باقی ماند و پس 340۴د و تا سال حاکم کرمان بود لقب و مقام وی را به دست آور

السلطنه سپس به ازدواج هدایت اهلل وزیر دفتر که از خانواده نجم جا نیز درگذشت.اش راهی تهران شد و در همانخانواده

شد؛ اما همسر وی در الممالک بود درآمد و از این ازدواج صاحب یک دختر و یک پسر )دکتر محمد مصدق( مستوفی

اهلل خان وکیل الملک تبریزی دیبا ازدواج کرد و با میرزا فضل 3133السلطنه در سال ازآن نجمفوت شد و پس 3139سال 

 های وسیعی در محله دولت شد.صاحب امالک و زمین

آباد خیابان یوسفای در باغی در ضلع غربی م، به فکر احداث مریضخانه 304۳ش/ 319۱السلطنه در سال بانو نجم

افتاد و به دنبال آن، بیمارستان نجمیه را چند سال پیش از فوت خود در قسمت غربی این خیابان احداث و وقف نمود 

آن را  هایالسلطنه نیمی از تخت( بیمارستان نجمیه اولین بیمارستان خصوصی تهران بود که نجم4۳9: 31۳۱)احمدی، 

 (.4۱تا  41: 31۳۳، وقف بیماران مستمند کرد )اتحادیه

 

 
 ، عکس از کلکسیون خصوصی(31۳۳بیمارستان نجمیه، )اتحادیه، 

 



 
 1011/07 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

آباد و تمامی ابنیۀ احداثی جدیده در آن از مریضخانه و السلطنه هفت هزار ذرع مضروب در جنب خیابان یوسفنجم

خانه دیمۀ آن از کاروانسرا و قهوهخانه و یک دستگاه عمارت بزرگ و یک باب خلوتی و تمامی ابنیۀ قآشپزخانه و رختشوی

دانگ هریک از سیزده باب واقعات در بازارچۀ صندوقدار جنب گذر گلوبندک و همگی و و تمامی و همگی کل شش

دانگ هر یک از تمامی یک باب کاروانسرا و دوازده باب دکاکین واقعات در قرب دروازۀ قدیمۀ محمدیه و همگی شش

ضمیمۀ کل دو قطعه آباد به انضمام تمام باغ اندرون و بهدانگ مزرعۀ عباساحونۀ آن و ششآباد و قنات و طمزرعۀ رستم

آباد و وپنج جریب زمین به انضمام سه دانگ از قنات عباسصد و سیجدیداالحداث و کل یک قطعه از باغ پالئین و یک

عنوان مریضخانۀ نجمیه غرب( را به یک سنگ آب از مجری المیاه قنات پالئین )اوقاف شهرری، شرق، جنوب، شمال و

که متولی تومانی یک قران آن را در وقف کرد که عموم مرضای مملکت در آن مریضخانه مداوا شوند البته مشروط بر این

مند بودن واقف برای دهنده دغدغهبانک معتبری برای تعمیرات عمدۀ اساسی محفوظ نماید؛ که این شرط خود نشان

السلطنه بر اساس مندرجات این سند، نجم(. 249 :31۳۱ )رضایی،یضخانه برای استفاده بیماران است. استمرار و دوام مر

امالکی را در داخل و خارج شهر برای مصارف این مرکز و بیماران ضمیمه کرده است و تولیت و نظارت آن را به خود و 

 است. 304۳اکتبر  319۱/4۱آبان  ۳اش واگذار کرده است. تاریخ این وقف نامه خانواده

 نام واقف: حاجیه ملک تاج خانم )نجم السلطنه(

 موقوف علیهم: بیمارستان نجمیه

 319۱/ آبان / ۳تاریخ وقف: 

 319۱/ آبان /  ۳تاریخ تنظیم سند: 

 نوع سند: وقف نامه

اج خانم ملک ت بعد الحمد لولیه و الصلوات و السالم علی نبیه، مقصود از تحریر این ورقه شرعیه آن است که حاجیه

 اغچهب قطعه یک در که نمود تصمیم – ثراه طاب –الدوله السلطنه صبیه مرحوم مبرور، شاهزاده فیروز میرزا نصرتنجم

آباد که مساحتش هفت هزار زرع مضروب است و حدود یوسف خیابان جنب در واقع خود متصرفه اختصاصی ملکی

 خانۀ زوجۀ میرزا یوسف خان حکیم و عمارت امیراعلم و غربا اراضی هم جنوبا خانۀ موسی کلیمی و شماالمحیطه بر آن

آباد است؛ بنای یک باب مریضخانه و لوازم آن الملک تفرشی و شرقا خیابان دروازه یوسفخان یمینحاج میرزا سید علی

و  ریضخانه و آشپزخانهبشود و از زمان تصمیم به این امر تاکنون هم ابنیه در آن بناکرده و ساخته که عبارت است از م

شده و فعالً هم مشغول تتمیم و خانه و یک دستگاه عمارت بزرگ و یک باب خلوتی که برای اجاره ساختهرختشوی

 مند گردند.تکمیل لوازم مریضخانه مزبوره هستند که این اساس مقدس ابدی باقی و افراد ناس از آن بهره

السلطنه در محضر شرع مطاع وقف مؤبد شرعی و حبس ها حاجیه نجمیالبنابراین در تاریخ تحریر این ورقه، معزی

دانگ باغچه محدود فوق و تمام ابنیه قدیمه و جدیدۀ آن را که ابنیۀ قدیمیه مخلد اسالمی نمود، قرب الی اهلل، تمامی شش

خانه آشپزخانه و رختشوی خانه و ابنیه جدیده عبارت است از مریضخانه مزبوره وعبارت است از یک کاروانسرا و یک قهوه
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الذکر که مساحت تمام آن هفت هزار زرع مضروب است و و یک دستگاه عمارت بزرگ و یک باب حیات خلوت فوق

مسمّی فرمود مریضخانۀ مزبوره را به مریضخانۀ نجمیه بر کافه و عامۀ مرضای مملکت محروسۀ ایران که در آنجا معالجه 

دانگ هریک از سیزده باب ها، تمامی ششالسلطنه معزی الینمود حاجیه نجم شوند؛ و نیز وقف مؤبد و حبس مخلد

دار را که در جنب گذر گلوبندک تهران است و حدود دکاکین ملکی اختصاصی متصرفی خود واقعات در بازار صندوق

باشد و شماال می ها جنوبا خانه لسان الدوله است که فعالً مشهدی مهدی چلویی در آن ساکنربعه محیطه بر مجمع آن

خیابان زیر ارک موسوم به جبّه خانه و غربا دکاکین خانم حاجیه حضرت علیا، همشیره خود واقفه و شرقا به چهارراهی 

خانه خانه، سمت نقارهرود و از طرف شمال به خیابان جبهنظام به بازارچه منوچهر خان می که جنوبا از پشت تیمچه وزیر

ها، به انضمام تمامی و همگی کل ها و لواحقدار و مقابل آن به توابعو طرف بازارچه صندوقو از طرف شرق و غرب به د

دانگ هریک از باب کاروانسرا و دوازده باب دکاکین جنب آن به اضافۀ یک انبار پشت قصابی واقعات در قرب دروازۀ شش

شرق محدود به بازار محمدیه است و از قدیمۀ محمدیۀ تهران، ملکی اختصاصی متصرفی خود که مجموع آنها از طرف 

طرف غرب به خانه خرابه شیخ رزاز و از سمت شمال به کوچه معروفه به کوچه دهباشی و از طرف جنوب به دکان 

رود و ملک عذرا خانم است، با کافه مرحوم حاج سید هاشم قندی و به بازارچه شیروانی که به طرف میدان محمدیه می

هریک از آنها من دون استثناء، بر مصرف مرضای مریضخانه مزبوره و لوازم آنها و تعمیرات  ملحقات شرعیه و عرفیه

 مریضخانۀ مزبوره و ابنیه واقعه در آن.

و مقرر داشت که متولی هر عصری عواید و منافع تمام این موقوفات را همه ماهه جمع آوری نموده، تومانی یک  

خ دهد العاده رطور فوقی مصرف تعمیرات عمده اساسی مریضخانه مزبوره که بهقران آن را به بانک معتبری بدهد که برا

محفوظ باشد که عندالحاجت هیچ معطلی برای تعمیرات اساسی مزبوره نباشد و این تومانی یک قران به غیر از مصرف 

ولیه خود التدو عشر برای حقتعمیرات عمدۀ مریضخانه نباید به مصرف دیگر برسد و از بقیه مال االجاره هم بدواً تومانی 

برداشت کرده و هم چنین مخارج الزمه تعمیرات خود موقوفه و مالیات و عوارض آن و تعمیرات عادیه ابنیه مریضخانه 

 ها برساند.ها را موضوع نموده بقیه را هرقدر هست به مصارف بیماران مریضخانه و لوزم آناز قبیل رنگ و روغن آهن

ها با شخص شخیص خود قرار داد که مادامت حیاه امورات مریضخانه و الیموقوفات را واقف معزیو تولیت تمام 

موقوفه مزبوره را در کف کفایت خود اداره و انجام خواهد فرمود و بعد از خود با دکتر محمد مصدق فرزند خود از سلب 

ه ثقه خان دیبا ملقب باد. بعد از او با میرزا ابوالحسند قرار است – ثراه طاب –اهلل وزیر دفتر مرحوم مبرور آقامیرزا هدایت

الدوله، صبیه دیگر خود که همشیرۀ الملک کرمانی است و بعد از او با ملوک خانم عشرتالدوله که از سلب مرحوم وکیل

از دو متولی  عدابوینی حاجیه شوکت الدوله است و بعد از او با خانم دفترالملوک که همشیرۀ ابوینی دکتر مصدق است و ب

ها امر تولیت مفوض است با اوالد اکبر دکتر مصدق نسال بعد نسل و در صورت انقراض و انقطاع با اکبر اوالد الیمعزی

لدوله االدوله، نسال بعد نسل؛ و نظارت هم بعد از نظار مرقومات با اکبر اوالد حاجیه شوکتخان دیبا ثقهآقا میرزا ابوالحسن
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الدوله نسال بعد نسل و بعد از انقراض اوالد او با اکبر اوالد عد از انقطاع اوالد اکبر او با اکبر اوالد عشرتنسال بعد نسل و ب

 دفترالملوک است نسال بعد نسل.

ها در مریضخانۀ مزبوره و ابنیۀ واقعه در آن الیشود که هر بنا و تعمیری که خانم واقفه معزیو توضیحا مرقوم می

کنند بنابراین توهم ملکیت و مملوکیت در آن راه ندارد دهند از بابت ثلث مال خود خرج میف وقف میبنمیاند و به تصر

مورد است و بعد از واقفۀ معظمه هم متولی هر عصری هر بنا و تغییری در آن بنماید اگر از عواید موقوفات مزبوره و بی

 عنوان وقفیت و جزئیتو تعمیری بنماید در صورتی که به باشد قهرا جزو وقف خواهد بود و اگر از مال خود بخواهد بنا

کیت عنوان ملکیت خرج نمایند و به ملموقوفه باشد یعنی به ترتیب همین موقوفه مصرفا و تولیتا دیناری از مال خود به

 صیغۀ موقوفاتگذارند و باید خدای متعال را در هر حال حاضر و ناظر بدانند و برخالف مقررات واقفه رفتار ننمایند؛ و 

مزبوره جامعه للشرایط و االرکان ایجابا من الواقفه و قوال من اهله، جاری و قبض و اقباض به عمل آمد؛ و نیز قلمی 

قریه پالئین  آباد تابعهآباد و عباسدانگ از هر یک از مزرعتین رستمدانگ قریۀ پالئین به انضمام شششود که سابقاً ششمی

 ها در صدد تقسیم وه واقفه و همشیره معززه ایشان، خانم حضرت علیا بوده است. ثم معزی الیبالمناصفه مشاعا مملوک

خان مهندس مورخ نقشه نسختان مرتسمه به قلم میرزا عبدالرزاق 4افراز ملک مشترکۀ مرفومه خودشان برآمده و مطابق 

در محضر حضرت آقای حاج میرزا ابوالقاسم که طبق تقسیم مرتسم و مرقوم در دو نقشه مذکوره  314۳سوم جمادی االخر 

انگ دامام جمعه سابق تهران اجرای صیغه شرعی به عمل آمده و تقسیم شده است که به مقتضای تقسیم مذکور شش

سه  آباد ودانگ مزرعه عباسآباد و ششدانگ طاحونه رستمآباد و ششدانگ قنات رستمآباد به انضمام ششمزرعه رستم

دانگ باغ اندرون با یک قطعه از آباد به ضمیمه یک سنگ آب از قنات خود پالئین و به ضمیمه ششعباسدانگ از قنات 

سی وپنج جریب زمین از ملک پالئین از قرار شرح مشروح دردو نسخه نقشه، تخصیص به  و باغ پالئین به انضمام یکصد

وم باشد که به مقتضای معاملۀ دیگری قبالً خانم واقفه ها دو قطعه نیز در آن احداث نمودند و معلالینواب واقفه و معزی

سدس مشاع از کل مملوکات خود در محل مرقوم را به فرزند خودشان آقای دکتر محمدخان مصدق انتقال داده بودند که 

و یک سدس آن ملک آقای دکتر مصدق معظم « واقفه»ها الیالذکر پنج سدس آن ملک علیه معزیرقبات مفروضۀ فوق

ه و هست در حال تحریر خانم واقفه معظمه نسبت به پنج سدس خودشان و آقای دکتر مصدق نسبت به یک سدس بود

آباد و قنات و طاحونه آن قلعه جدیداالحداث و کل یک قطعه از باغ دانگ هریک از رستمخودشان تمامی و همگی شش

آباد و یک سنگ آب از مجرای قنات پالئین و اسپالئین و صد و سی و پنج جریب زمین به انضمام سه دانگ از قنات عب

ه حقوق و باشد با کلیبالجمله آن چه را که مطابق دو نقشه مومی الیها متعلق حق اختصاصی علیه واقفه و فرزند ایشان می

ها بدون خروج شیئی از آن وقف و حبس مخلد اسالمی نمودند قربه الی اهلل و طلبا لمرضاته و حدود مقرره در نقشه

مصرف و تولیت و نظارت و باقی مقررات این موقوفه عیناً و حرفا به حرف مطابق است با موقوفات فوق الذکر از دکاکین 

و کاروانسرا و باغچه به شرح محرر و مرقوم و صیغۀ وقف علی ما قرر فی شرع جاری و قبض و اقباض حاصل شد فصار 
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وال یرهن و ال یبدل. فمن بدله ما سمعه فانما اسمه علی الذین  بحمداهلل وقفا صحیصا شرعیا بحیث ال یباع و ال یورث
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السلطنه موقوفاتی بر بیماران مریضخانه نجمیه و امور دیگر تخصیص ، نجم3019سپتامبر  3190/41در اول مهرماه 

ه کهنه در گذر معروف به گذر دانگ بازارچه در ناحیه چهار سنگلج محلۀ قورخانداده است. بر اساس این وقف نامه شش

دانگ یک باب عمارت جنب عمارت پاشاخان در غربی بازارچه جهت مرضای مریضخانۀ نجمیه و ارباب به انضمام شش

الدوله جهت مریضخانۀ مزبوره وقف گردید. دانگ یک باب عمارت در خیابان ماشین کوچه قرقانیها پشت خانۀ آصفشش

های جدید با ف برای عزاداری ایام محرم بیش از موارد دیگر وجود داشته و با وجود وقفالبته از آنجا که از دیرباز وق

توجه به تغییرات جامعه این وقف هم چنان جایگاه خود را نسبت به سایر اوقاف حفظ کرده است، خانم نجم السلطنه نیز 

رای تعزیه داری در مسجد شاهزاده خانم مقرر طور ساالنه بدر کنار وقف درمانی در همین وقف نامه، مبلغ پانزده تومان به

 (.21۳: 31۳۴)رضایی، کرده است 

 مشخصات سند

 نام واقف: نجم السطنه

 موقوف علیهم: مریضخانه نجمیه

 43/۱/3190تاریخ وقف: 

 43/۱/3190تاریخ تنظیم سند: 

 نوع سند: وقفنامه

السطنه( رقبات مرقومه متن را به شرحی که ها متن )حاجیه نجمپس از آن که حضرت علیه واقفه معظمه معزی الی

متنا مرقوم شده وقف نمود در این تاریخ نیز الطاف الهیه شامل ایشان شده و موفق به صدقه جاریه دیگر گردید و به 

شود قربتا الی اهلل و طلبا لمرضاته وقف معبد و حبس مخلد اسالمی فرمود موجب شرحی که در این هامش مرقوم می

نگ بازارچه ملکی مترفی خود را که واقع است در ناحیه چهار سنگلج محله قورخانه کهنه در گذر معروف داتمامی شش

به گذر ارباب و مشتمل است بر یک باب قهوه خانه و یک باب دکان کوچک عطاری و یک باب دکان قصابی و یک باب 

 وزی و دو باب دکان دیگر که مجموعاً هشتعالفی و یک باب بقالی و یک دستگاه خبازی سنگکی و یک نیم بابی پاره د

دانگ یک باب عمارت ملکی ها از قرار ذیل به انضمام ششباب دکان و یک نیم بابی است و حدود محیطه بر مجموع آن

متصرفی خود واقعه در جهت غرب بازارچه مزبوره که حدود آن نیز از قرار ذیل است با کافه توابع شرعیه و لواحق عرفیه 

ه عمارت پاشاخان و کوپه خاص و شارع بازارچه و عمارت باقرخان، غربا عمارت احمدبیگ و شارع بازارچه و شماال ب

علی و ساز، شرقا به عمارت پاشاخان و خانۀ مشهدی عباس مرحوم، جنوبا به عمارت شاطر رجبخانۀ استاد رجب قمه

و اعیان و جداران و حیطان و طاق و بنیان و میرزا آقا و شارع بازارچه و خانۀ مرحوم مشهدی عباس. هریک عرصه 

بالخصوص طاق بازارچه و ممر و مدخل و مطرح الثلج و مصب ماءالمطر و ابواب و اخشاب و دروب و تخته و سایر 

ام لم یسم و ذکر ام لم یذکر من دون االستثناء بر مصرف مرضای مریضخانۀ نجمیه که ها مما سمیمایتعلق بها و یسند الی
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ت علیه به شرح متن بنا و تأسیس فرموده و بر مصرف روشنایی مقبرۀ مرحومه شاهزاده خانم والدۀ ماجدۀ خود خود حضر

نافع التولیه و النظاره ذیالً مداران موقوفه مزبوره یعنی متولیان و نظار منصوصدر نجف اشرف به این نحو که همه ساله زمام

الزمۀ خود موقوفه از تعمیرات ضروریه و رفع مالیات مستغالتی، بیست ها را بعد از وضع مخارج و عواید حاصله از آن

تومان آن را در هر سال تخصیص به مصرف روشنایی مقبره مرحومه شاهزاده خانم دهند و صرف روشنایی آنجا نمایند و 

 بقیه را در مصارف مریضخانه مرقومه متن صرف کنند.

کی دانگ یک باب عمارت مللمرضاته وقف مؤبد و حبس مخلد فرمود ششو نیز واقفۀ معظمه قربتا الی اهلل و ابتغاءً 

دانگ سنگلج، کوچه موثق السلطنه در قرب کوچه فیلم خانه به انضمام شش 2متصرفی خود را که واقع است در ناحیه 

دوله ال های آصفیک باب عمارت دیگر ملکی متصرفی خود واقعه در خیابان ماشین تهران کوچه قرقانی ها، پشت خانه

ها از قرار ذیل است با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه هریک از عرصه و اعیان و جداران و که حدود هر یک از آن

حیطان و تحتانی و فوقانی و دروب و شبابیک و مجری المیاه. حدود عمارت سنگلج شماال به شارع عام، جنوبا به خانه 

 شرقا به خانه دکتر اسماعیل خان. حسین خان، حسن آقا و سکینه ف غرباض به خانه نایب

حدود عمارت دیگر، شماال به خانه میرزا حبیب اهلل عطار، جنوبا به عمارت آقا سید جواد روضه خوان، غربا به خانه 

زوجۀ مرحوم آقا سید عبدالرحیم، شرقا به عمارت آقا سید جواد روضه خوان؛ و ممر و مدخل و حریم و منظر و کل ما 

رف مرضای مریضخانه مزبوره و بر تعزیه داری سیدالشهداء در مسجد ها من دون االستثناء بر مصایتعلق بهما و یضاف الی

مرحوم شاهزاده خانم والدۀ ماجدۀ خود که در گذر وزیر دفتر است به این ترتیب که متولیان و نظار فوق االشعار هر ساله 

مستغالتی، سالی پانزده ها و مالیات عواید و منافع عمارتین را جمع آوری نموده بعد از وضع مخارج تعمیرات الزمه آن

تومان به امام جماعت مسجد فوق الذکر بدهند که در مسجد و مدرسه مرحومه شاهزاده خانم، صرف تعزیه داری خامس 

نماید به هر نحو و خصوصیتی که صالح بداند و بقیه را هرقدر که باشد به  –آل عبا و ائمه هدی سالم اهلل علیهم اجمعین 

بوره برسانند به نحوی که در متن مرقوم شده } است {؛ و امر تولیت و نظارت این موقوفات مصارف مقرره مریضخانه مز

هم با اشخاصی است که در متن مرقوم شده بدون تفاوت و صیغه هر دو وقف جاری شد و قبض و اقباض و تسلیم و 

ایشان شد بحیث ال یباع و ال  تسلم به عمل آمد و رقبات فوق الذکر از ملکیت واقفه معظمه خارج و داخل در موقوفات

یورث و ال یرهن. فمن بدله بعد ما سمعه فعلیه لعنته اهلل و المالئکه و الناس اجمعین؛ و کان ذلک فی بیست و یک مهر ماه 

 مطابق بیستم شهد جمادی االولی یکهزار و سیصد و چهل و نه. 3190یک هزار و سیصد و نه 

 (4۳۴-4۳۱: 31۳۱ محل امضاء و مهر: نجم السلطنه )احمدی،
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از دیگر واقفان زن در حوزه درمانی خانم صدیقه رضایی است که شرح حالی از این خانم واقف در دست نیست،  

تنها سند وقفی او وجود دارد که رونوشت این سند توسط آقای جعفر فیروزآبادی متولی موقوفات بیمارستان فیروزآبادی 

 است.در اختیار قرار گرفته 

 نام واقف: صدیقه رضایی

 موقوف علیهم: بیمارستان فیروزآبادی

 49/34/319۱تاریخ وقف: 

 49/34/319۱تاریخ تنظیم سند: 

 نوع سند: وقفنامه

اقر ها رضاعی فرزند مرحوم سید ببه توفیق و حسن مشیّت در تاریخ زیر حاضر شد بانو صدیقه مشهور به خانم خانم

تهران ساکنه تهران چهارراه حاجر آقا موسی کوچۀ تاج بخش منزل شخصی در  0حوزه  از 3۱49۳به شناسنامۀ شمارۀ 

اب دانگ یک بحالی که جمیع اقاریر شرعیه و اقاریر عرفیه از مشارالیها نافذ بوده وقف ابد و حبس مخلد قرار داد شش

هزار و سیصد هشتاد و سه با حق  الحکماء نمره دوشرق کوچه آصف ۱خانه مشتمل بر بیرونی و اندرونی واقع در ناحیه 

مورد ثبت دو فقره ورقه ملکیت سه دانگی اولی ثبت شده به  4۳۴۱سفیدکاری در قسمت حد شرقی در دیوار خانه نمره 

دفتر هشتم امالک  394۱ذیل شماره  49۳دومی ثبت شده به نام بانوی واقفه در صفحه  490نام میرزا مهدی لؤلؤ در صفحه 

عنوان صلح خیاری منتقل گردیده و مورد وقف به وسیله آقای میرزامهدی مرقوم به بانوی نامبرده بهتهران که سه دانگ 

دفتر متولیات تهران مصالح نامبرده فوت و خیار فسخ ساقط شده است. ملکی تصرفی  39/1/1۱ – 344برابر واقعه شماره 

آبادی شهرری پس از وضع حاج سید رضا فیروزاالسالم آقا خود را که با تولیت و تصدی شرعی و قانونی جناب حجت

التولیه، همه ساله همه منافع و عواید حاصله از مورد وقف به هر های الزمه و عشر منافع از بابت حقمخارج و هزینه

ی ری برساند و در صورتی که متولی صالح و مقتضطریقی که متولی صالح بداند به مصرف بیمارستان فیروزآبادی شهر

ای که منتج به وصول منافع مورد وقف باشد مجاز و مال االجاره و عواید ر اجاره دادن و یا انجام هرگونه معاملهبداند د

الذکر به مصرف برساند با قید به این که از حیث محافظت مورد وقف کمال آن را طبق نظریه خود در بیمارستان فوق

ضع مخارجی که برای ابقای مورد وقف از قبیل تعمیر و غیره مراعات را نموده و منافع حاصله از مورد وقف پس از و

الزم باشد باید به وسیله جناب متولی مرقوم بر حسب صوابدید ایشان در بیمارستان مرقوم صرف بشود و بعد از متولی 

شرعی  نصوصباشد و یا با متولی منامبرده تولیت مورد وقف با اوالد اکبر ذکور متولی )اورع و اتقاء( نسل به نسل می

یه های الزمه و عشر حق التولبیمارستان فیروزآبادی شهرری خواهد بود که متولی هر عصر موظف است پس از وضع هزینه

منافع مورد وقف را به مصارف الزمه در بیمارستان نامبرده برسانند و مورد وقف به تحویل و تصرف متولی داده با قراره 

روزآبادی از منافع حاصله طبق مندرجات فوق استیفای منافع نماید و مورد وقف از حیث و از این تاریخ برای بیمارستان فی
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تعیین حق الثبت به مبلغ یکصد هزار تقویم گردید و این ارزیابی فقط از نظر اخذ حق الثبت مقرر است. فمن بعد ما سمع 

 فانما اسمه علی الذین یبدلونه.

و هفت خورشیدی برابر با اول ماه رمضان یک هزار و سیصد و هفتاد  به تاریخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد 

 (339-333: 31۳۱و هشت قمری )احمدی، 

 خانمپارهج( ماه

خانم نیز از موارد دیگر وقف خانم مشهور به گلینپارهنژاد )حاج( و همسرش ماهخان یاور رفیعینامه صدراهللوقف 

، دو «نژادخان یاور ربیعیصدراهللحاج»آن ماه پاره خانم همراه با همسرش براساسطبی زنان در دوره پهلوی اول است. 

سنگلج نزدیک خیابان شاهپور  2شهر نو در خیابان جمشید و کاروانسرای صدرآباد در ناحیۀ باب عمارت در ناحیۀ ده

در  بازی ران وصل به قورخانۀ آتشانضمام چهار باب دکان در ناحیۀ یک ارگ خیابان باب همایومشهور به فرمانفرما، به

شده است )سند های زنانه و فقرای زن در آنجا معالجه میقالب مریضخانۀ صدریۀ نسوان وقف کرده است که بیماری

 3133(. تحریر این وقف نامه مربوط به هشتم اسفند سال ۳43وقف، سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه: شماره پرونده 

 (.301: 31۳۴است )رضایی،  3011یه فور 4۱ه.ش/ 

 



 
 1011/61 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 
 (۳43)سند وقف، سازمان اسناد اوقاف و امور خیریه، شماره پرونده: 

 

 کردند که از آن طریق هزینههایی میعالوه بر احداث مراکز درمانی افرادی نیز برای بهبود بیماران بی بضاعت وقف

، اعالنی به شرح ذیل 3132جمادی الثانی  33، مورخ 4۴ی درمان و داروی بیماران تامین شود. در روزنامۀ ناصری شماره

دس شهریاری خلداهلل ملکه و سلطانه و دعای وجود مقدس حضرت برای بقای سالمت مزاج اعلی حضرت اق»آمده است: 

مستطاب اشرف ولیعهد دامت شوکته الکبری از پانزدهم شهر جمادی الثانیه دواخانه عمومی خیریه در کوچه سربازخانه 

اتا ضبنا و دایر خواهد شد که جناب دکتر بگمز عماداالطبا طبیب مخصوص حضور همایونی بدون تقاضای حق العالج مر

جا در ای که آنهلل به معالجۀ عمومی مرضی از غنی و فقیر و صغیر و کبیر با کمال دقت و مواظبت خواهند پرداخت ادویه

کار است کالً بی عیب و بی غل و غش برای رفاه حال اشخاصی که به مرض فقر دچار و به علت بی چیزی گرفتارند از 

اعظم بندگان آقای امین الدوله ظله العالی مجانی داده خواهد و آن جیب فتوت و کیسۀ همت حضرت مستطاب اجل اکرم 

شود و به مالحظۀ مزید سهولت و رفاه عموم دواخانه های فرنگ فروخته میچه برای سایر مرضی است به قیمت دواخانه

است به عهدۀ ها باز و دواساز برای پذیرای مشتریان حاضر خواهد بود. شیشه و ظرفین که به جهت مداوای الزم شب
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شد نشانۀ هایی که گه گاه در نشریات آن دوره درج میطور کلی اعالن(. به34۳-34۴: 31۳4)روستایی، « خود مرضی است

توجه گروهی از افراد جامعه است که به لزوم بهبود وضعیت پزشکی در ایران و مراقبت از سالمت شهروندان واقف 

مالً مشهود است که از آن جمله وقف نامه خانم نجم السلطنه برای هزینه دارو و اند. در این مورد نیز ردپای زنان کاشده

 درمان بیماران است که پیش از این به آن اشاره شد.

اند، اما در این پژوهش به موقوفات زنان در عرصۀ ای از تاریخ در موقوفات دستی داشتهزنان با آن که در هر دوره

های بعدی باز ها را در دورههای طبی در این دوره باب این گونه وقفا توجه به وقفطبابت و درمانی پرداخته شد؛ زیر

ها را های طبی بسیاری به نام زنان ثبت شد که منشاء آنای که در زمان پهلوی دوم و جمهوری اسالمی وقفکرد به گونه

که در میان واقفان امور درمانی بیست و یک طوری توان به این دوره و الگوگیری از موقوفات طبی این زمان دانست. بهمی

تر این که هیچ یک از این شمسی تنظیم شده است؛ و جالب 31۱۳تا  319۱سند مربوط به واقفان زن است که حد فاصل 

 (.13۳: 31۳۱اند )احمدی، طور مستقل واقف بودهاند بلکه هریک بهطور مشترک وقف نکردهبانوان به

 

 تحقیقنتایج 

اول تحت تاثیر تحوالت ناشی از جنبش مشروطه و ارتباط ایران با دنیای غرب، در موقوفات نیز شاهد  دوره پهلوی

گیرد. یکی از تحوالت وقف، توجه بیش از پیش به موقوفات درمانی های بعدی قرار میتحوالتی هستیم که سرمنشاء دوره

ود امکانات و مراکز درمانی و ... افرادی را مصمم های واگیر، کمبهای مختلفی از جمله شیوع بیماریاست که به علت

توانند در ایجاد و توسعه چنین مراکزی مشارکت کنند. در این دوران، زنان در بسیاری کند تا به هر شکل و سیاقی که میمی

 اصطور خهای اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیم هم پای مردان در صحنه حضور داشتند و در مورد وقف و بهاز عرصه

های طبی اقدامات بسیاری از سوی ایشان صورت گرفته است. با توجه به این که فضای فکری جامعه در این زمان وقف

رفت، زنان نیز با این فضای فکری و تغییرات هم گام شده و در این دوره، در میان آرام آرام به سمت تحوالتی پیش می

های به جا مانده از زنان واقف این آید. وقف نامههایی به دست میموقوفات طبی ثبت و ضبط شده از این واقفان نشان

عصر گویای میزان مشارکت زنان در امر وقف است و این خود نشان دهنده استقالل اقتصادی آنان است و البته گویای 

ند فکری جامعه است. المنفعه و در دوره مزبور امور درمانی است که خودنشانه هم گام شدن با روعالقه آنان به امور عام

برند اما نکته مهم این است که با وجودی که در کتاب وقف و امور درمانی فهرستی از زنان واقف طبی در تهران را نام می

اند؛ بنابراین در این دوره هم گام شدن زنان با این تحوالت که بر اساس بسیاری از زنان واقف تا به حال شناسایی نشده

 د گواه مستندی از آن در این قبیل موقوفات است، بسیار قابل توجه خواهد بود.های موجونامهوقف
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