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Aims & Backgrounds The Human Development Index is an important indicator of development 
level in economic, social and cultural fields. As a national religious institution, endowment 
has played an effective role in the improvement of these indicators in cities, and especially in 
rural areas. As a good tradition remained from the past, endowment has contributed to the 
development of urban and rural areas even before the adoption of the human development index 
in the 1990s, and benefactors have improved communities. Regardless of gender, endowment 
is a matter of responsibility toward the whole community. The purpose of this study is to focus 
on understanding the role of rural women in improving their living environment in two social 
dimensions with an emphasis on education and health by using endowment documents.
Methodology This study is a descriptive-analytical one and aims to show the importance 
of women’s endowment in human development index improvement in rural areas with a 
historical point of view and through information collecting from endowment documents. It 
also attempts to show the important role played by women in the development of educational 
environments for students, maintenance and of them, creation of pools and fords and providing 
health-related services.
Findings The findings show that devoting their property women aimed to improve the living 
conditions of rural households, especially for students and providing education and health-
related services, and construction of baths, ponds, and fords for them. Another finding of this 
study is that in historical periods, such as Qajar, women suffered from lack of presence in 
society; however, they did not fail to pay attention to social, cultural and health issues as well as 
the facilities needed in that era. By donating part of their properties, they played a vital role in 
development. This can inspire today’s women and society.
Conclusion Human capital is one of the main factors contributing to the development of 
every country, then women, who typically make up half of the population in each country, play 
a significant role in this field, particularly among Birjand women. Women in this area have 
sacrificed themselves to solve problems. According to the statistics, approximately 50% of 
endowments in various sectors have been made by women, and a significant portion of needs 
in each era have been met by women through the institution of the endowment. This result can 
inspire trustees of the endowment sector and thus, increase women’s participation in society. 
Especially, because women have been involved in poor areas, such as the endowments made to 
support a school for orphans in Harivand or foundation of an orphanage in Birjand. 
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های توسعه نقش زنان واقف در بهبود شاخص
شهرستان  :مورد مطالعه) انسانی در نواحی روستایی
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 چکيده
یافتگی است های مهم توسعهشاخص توسعه انسانی از شاخص ها:اهداف و زمینه

های اقتصادی، اجتماعی و یافتگی در حوزهکه در شناسایی میزان درجه توسعه
فرهنگی کاربرد دارد. وقف به عنوان یک نهاد ملی مذهبی در ارتقا و بهبود این 

است.  یی کارکردهای موثر ها در شهرها و خصوصاً در نواحی روستایی داراشاخص
های بسیار دور حتی از نظرگاه تاریخی نیز وقف به عنوان سنتی نیکو از گذشته

، کمک به توسعه مناطق 1990قبل از زمان تصویب شاخص توسعه انسانی در دهه 
شهری و روستایی نموده و واقفان در صدد پرکردن خالهای جوامع کوشیده اند. 

ک جنسیتی و فقط براساس احساس توجه به این امر مهم و سازنده، فارغ از تفکی
. هدف این پژوهش تمرکز کردندای که در آن زیست میمسئولیت در قبال جامعه

شان در دو بعد بر شناخت نقش زنان روستایی در کمک به توسعه محل زندگی
 اجتماعی با تأکید بر بخش آموزش و بهداشت به کمک اسناد وقفی است.

تاریخی است و روش  -العات توصیفیاین پژوهش بر پایه مط شناسی:روش
در ای صورت پذیرفته است و گردآوری اطالعات با تکیه بر اسناد وقفی و کتابخانه

صدد آن است تا به نقش موقوفات زنان در شهرستان بیرجند و اثرات آن در بهبود 
های توسعه انسانی در روستاها بپردازد. با توجه به جایگاه وقف در این شاخص

نشان دادن وسعت و اهمیت نقش زنان در امر وقف خصوصاً در  خطه، هدف
آموزان و طالب، نگهداری گیری فضاهای آموزشی و تربیت و تحصیل دانششکل

 ها و در زمینه بهداشتی است. ها و پایابو پایداری مدارس، ایجاد حوض
ال خود دهد زنان شهرستان بیرجند با وقف امالک و اموها نشان مییافته ها:یافته

تالش در بهبود وضعیت خانوارهای ساکن در نواحی روستایی خصوصاً در امر 
دهی به آنان در ارتقا آموزان و طالب و خدماتآموزش و پرورش و تحصیل دانش

ها و همچنین در زمینه بهداشتی ها و پایابها، حوضدانش، ایجاد و ساخت حمام
های تاریخی همچون ت که در دورههای این تحقیق آن اساز دیگر یافته داشتند.

قاجار با وجود اینکه زمینه حضور زنان در اجتماع چندان هم فراهم نبوده، زنان از 
توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و امکانات مورد نیاز آن عصر غافل 

اند، در رقم زدن و نبوده و با وقف بخشی از اموال و مستغالتی که مالک آنها بوده
تواند اند و این موضوع میهای توسعه نقش پر رنگی داشتهنمودن زمینهاهمفر 

 بخش باشد.برای زنان و جامعه امروزی الهام
به  شهرستان بیرجندهای مختلف در موقوفات در بخش %50تقریبا  گیری:نتیجه

زنان اختصاص دارد و بخش مهمی از نیازهای هر دوره به کمک این نهاد توسط 
بخش برای متولیان بخش تواند الهامشده است. این نتیجه میزنان تأمین می

تر تلقی نماید. به ویژه وقف باشد و حضور زنان و مشارکت آنان را در اجتماع جدی
اند که جنبه هایی حضور یافتههآنکه براساس موارد مورد بررسی زنان در عرص

خانه اطفال یتیم در تر است همچون وقف بر مکتباحساسی و اخالقی آن پررنگ
دهی داراالیتام در شهر بیرجند و وقف رقباتی برای اداره آن که هریوند و یا شکل

شدت به آن احساس نیاز دهنده نیازهایی است که در این خطه بهبه واقع نشان
 شد.می

 وقف، زنان واقف، بیرجند، توسعه انسانی، توسعه روستایی ها:اژهکلیدو
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 مقدمه
فرهنگ و سنت حسنه وقف در پهنه جغرافیایی خراسان جنوبی، 

این خطه ای است كه ریشه آن در اعماق تاریخ بسان شجره طیبه
كهن و گستره شاخ و برگ آن، سایه گستر تمامی زوایا و ابعاد زندگی 
انسانی است كه در زیر شاخسار پر مهر آن، روح كریمه انسانی به 

بخش اعظمی از این موقوفات متعلق  اعال درجه اعتبار رسیده است.
های مختلف تاریخی با انگیزه به بانوان نیكوكاری است كه در دوره

درگاه احدیت و احساس مسئولیت در قبال جامعه خویش،  تقرب به
  اند.بخشی از اموال خود را در امور خیر وقف نموده

رغم تعدد موقوفات مربوط به زنان در كشور و در محدوده علی
خراسان جنوبی این موقوفات كمتر مورد بررسی و شناسایی علمی 

د كه بانوان اند. مقاله حاضر اختصاص به موقوفاتی دار واقع شده
 200اند كه حدود نیكوكار و مومنه به تنهایی امالكی را وقف نموده

نامه و سایر اسناد شرعی در نامه، وصیتنامه، صلحسند شامل وقف
زمینه وقف مورد بازخوانی و مطالعه قرار گرفته و تحلیل محتوی 

های توسعه انسانی شده و موقوفاتی که مستقیمًا در بهبود شاخص
اند مورد تحلیل واقع شده است. عالوه بر این، مجموعه شتهنقش دا

اسناد وقفی دیگری نیز در محدوده مورد بررسی قرار دارد كه زنان در 
به چند دسته تقسیم  اند كهن رقبه وقفی نقش داشتهایجاد آ

 گردد:می
موقوفاتی كه اختصاص به زنان و همسرانشان دارد كه باتفاق ملكی  -

 اند.خیریه وقف نموده را در مصرف معین
موقوفاتی كه زنان ملكی را به شخص مورد اعتمادشان صلح نموده  -

و سپس آن شخص ملك را در امور مورد نظر شخص مصالح وقف 
 نموده است.

اند و سپس موقوفاتی كه افراد خاصی ملكی را به زنان صلح نموده -
 آن ملك توسط زنان وقف شده است.

ی از ورثه وقف شده است كه یك یا موقوفاتی كه توسط جمع -
 دهند. تعدادی از واقفین آن را زنان تشكیل می

در این پژوهش تنها موقوفاتی که زنان به  ،دلیل کثرت اسنادبه
مصارف  اند مورد مطالعه قرار گرفته است.تنهایی واقف امالکی بوده

موقوفات زنان نیز همانند سایر موقوفات متعدد و متنوع است از 
انبار و اشجار جمله وقف بر مسجد، پل، پایاب، حمام، تكایا، آب

موقوفه كه مصادیق وقف سنتی هستند تا درمانگاه، بیمارستان، 
 خانه، مدرسه و دانشگاه كه مصادیق فرهنگ وقف در دورهكتاب

اند كه در های جغرافیائیشوند همگی، پدیدهمدرن محسوب می
ملی هر كدام دارای كاركردی  ارتباط با بینش و فرهنگ اسالمی و

مثبت در جامعه هستند. البته بخش مهمی از موقوفات زنان، خاص 
عزاداری ائمه اطهار و بخصوص سرور و ساالر شهیدان حضرت ابی 

 عبداهلل الحسین)ع( است.

 
 شناسیروش

این مقاله از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت 
تحلیلی است که با رویکرد  -ای توصیفیهو روش در ردیف پژوهش
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تاریخی انجام گرفته است. روش گردآوری اطالعات اسنادی و ماخذ 
اطالعات اسناد وقفی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
بیرجند بوده که توسط نگارندگان مورد بازخوانی قرار گرفته است. 

های درمیان، ستانالزم به ذکر است در زمان بازخوانی اسناد شهر 
خوسف و سربیشه در محدوده شهرستان بیرجند بوده ولی در حال 
حاضر هر کدام دارای اداره مستقلی در مرکز شهرستان هستند. برای 

 ایم.تکمیل اطالعات نیز از کتب و مقاالت مرتبط بهره برده
 

 هاافتهی
های به طور كلی در خصوص موقوفات زنان در سطح كشور پژوهش

اندكی صورت گرفته و موضوع مورد پژوهش حاضر تاکنون به صورت 
مستقل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است. از جمله 

های انجام گرفته در خصوص زنان در خطه خراسان جنوبی پژوهش
حت عنوان بررسی روند ای تبا مقاله شاطری و آرزومندانمتعلق به 

تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دوره صفوی تا عصر حاضر 
های بیرجند، درمیان، سربیشه( است که )مطالعه موردی شهرستان

های وقف در میان در این پژوهش عالوه بر ذکر کارکردها و انگیزه
 اند که بیشتر واقفین زن در محدودهبانوان این خطه، اظهار داشته

مورد پژوهش در دوره قاجاریه و بیشترین کاربرد وقف اموال آنان بر 
تعزیه حضرت سیدالشهدا )ع( بوده است و روند رو به کاهش آن از 

 & Shateri]دوره صفویه تا عصر حاضر مشهود بوده است 

Arezomandan, 2012: 5] . در مجموعه مقاالت همایش
تحت  طری و جعفرزادهشاالمللی وقف و تمدن اسالمی در مقاله بین

عنوان نقش وقف زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی، مطالعه 
های بیرجند، سربیشه و درمیان بیان شده زنان از موردی شهرستان

های گوناگون متناسب طبقات و قشرهای مختلف جامعه و در بخش
با نیاز زمان خود با وقف بخشی از اموال و دارایی خود مشارکت 

اند که بیانگر استقالل مالی زنان نیز است و عه داشتهفعالی در جام
کارکردهای متنوع وقف زنان در منطقه نقش مهمی در توسعه 

 Shateri]اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایفا نموده است

& jafarzade, 2008: 79]  و در خصوص وقف زنان در سایر نقاط
ست از جمله مقاله کشور به صورت پراکنده مطالعاتی صورت گرفته ا

تحت عنوان بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان  دلبریو  منتشلو
اند نقش زنان شیعی در تاریخ بیجار در دوره قاجاریه که اظهار داشته

تر به آن توجه شده است و ضمن رنگ بوده و کمکردستان بسیار پر
بررسی این موضوع به چگونگی رقبات وقفی و مشارکت زنان شیعی 

. [Monteshlo & Delbari, 2018: 29]این منطقه پرداخته است 
است که با عنوان کارکردهای  ملک زاده و افرافرمقاله دیگر متعلق به 

موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول )نمونه پژوهشی: 
موقوفات زنان تهران( به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش 

هلوی اول بیان شده است که زنان واقف در دوره مشروطه و دوران پ
ترین کنشگران موثر بر تحوالت اجتماعی بودند که از اصلی

های معناداری موقوفاتشان در این دو بازه زمانی مختلف تفاوت
داشت و بررسی اسناد نشان داده که در این زمان زنان مطابق با 

های رفتند. تحول در نوع نگرش، انگیزهتغییرات جامعه پیش می
ها های اصلی این تفاوتعی حاکم از علتواقفان و مطالبات اجتما

های بعد شدند گذار تحوالتی برای دورهبود و در عرصه وقف پایه
[Malekzade & Afrafar, 2018: 257] مقاله دیگر نوشته .

با عنوان موقوفات زنان یزد از عصر پهلوی تا  چراغی و سنگدرازی
( هجری شمسی 1394هجری شمسی تا  1305عصر حاضر ) از سال 
اند مطالعات موقوفات زنان یزد حاکی از آن است که اظهار نموده

است که زنان یزد در این دوره نیز همانند شهرهای دیگر با به دست 
آوردن جایگاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی در خارج 
از خانه در پی تحول کشور با روی کار آمدن حکومت پهلوی به جای 

ها و ادارات به سبک غربی خانهس، ایجاد وزارتقاجار و تشکیل مجل
و مدرن و تحوالت گسترده که در جامعه ایران صورت گرفت در زمینه 

اند و در هر دوره با هدف ها فعالیت داشتهوقف نیز چون دیگر عرصه
المنفعه رشد علمی و فرهنگی و آبادانی شهر یزد، ساخت بناهای عام

آثار خیر زیادی را از خود برجای  تر از جنبه مذهبیو از همه مهم
 .[Cheraghi & Zare Sangderazi, 2018: 31]گذاشتند

  شاخص توسعه انسانی
بیشتر توسط برنامه توسعه سازمان  (HDI)شاخص توسعه انسانی 

ای را تحت گیرد و سازمان ملل متحد برنامهانجام می (UNDP)ملل 
کشور جهان  130بندی برای درجه« برنامه عمران ملل متحد»عنوان 

از لحاظ توسعه منابع انسانی به کار برده است که این مدل قابلیت 
گسترش و جایگزینی را دارا بوده و در هر کشوری برای بررسی 

یا نواحی به منظور بررسی و تطبیقی و انتخاب مناطق، شهرها و 
سنجش درجه توسعه آنها کاربرد دارد. در این مدل از سه شاخص 

شود استفاده می« درآمد سرانه»و « نرخ باسوادی»، «امید به زندگی»
[Ziari, 1999: 132; Davodi, 1997: 95] . این امر مهم

و اقتصاددان پاکستانی توسط آمارتیاسن  1990نخستین بار در سال 
مطرح گردید و با همکاری گوستاف رانیس توسعه « بوب الحقمح»

و گسترش یافت و از همان زمان توسعه برنامه توسعه سازمان ملل 
(UNDP)  مورد استفاده قرار گرفته است. از آن پس انجمن

هماهنگی آمار ملی فهرستی از کشورهای جهان را براساس میزان 
ه ترتیب باالترین تا کند که در آن کشورها باین شاخص منتشر می

شوند ترین رتبه در مقایسه با کشورهای دیگر مطرح میپایین
[Sharif khatibi, 2008: 41] از آنجا که شاخص توسعه انسانی .

شاخص کلی است و بیانگر وضعیت انسانی کشورها نیست، این 
های مختلف داخل کشور در سطوح دارد که گروهحقیقت را پنهان می

های از توسعه انسانی قرار دارند، بنابراین شاخص بسیار متفاوتی
های جمعیتی در کشورها ایجاد شده است. از دیگری برای گروه

عنوان یکی از عوامل موثر  آنجایی که در هر کشور سرمایه انسانی به
کند زنان نیز به عنوان نیمی از در توسعه نقش بسزایی ایفا می

بل توجه در توسعه دارند. جمعیت هر کشور به طور معمول سهم قا
شود که مشارکت تمامی افراد اعم توسعه پایدار در صورتی محقق می
. [Sharif khatibi, 2008: 42]از زن و مرد در آن لحاظ شود 

مفهوم توسعه انسانی خود گویای آن است که هدف اصلی توسعه، 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

مند ساختن راستین انسان است یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت بهره
گی انسان. توسعه انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار زند
 ,Abasi nezhad & Rafie emam]دهد نه در حاشیه آن می

. در عین حال این هدف هم کالن و هم ساده و با [32 :2006
مفهومی وسیع و فراتر از درآمد برای ارزیابی سطح رفاه مردم با عمر 

 .[Asefzade & Piri, 2005: 194]طوالنی بود 
شدن توسعه انسانی ایجاد محیطی توانمند برای مردم هدف از مطرح

تر است. این تر و خالقتر، سالمدر برخوردار شدن از زندگی طوالنی
های انسانی مانند شاخص دارای دو وجه است؛ یکی ایجاد قابلیت

بهبود در سالمت، دانش و مهارت و دیگری استفاده افراد از 
بودن در ها مانند فعالسب شده برای ایجاد فرصتهای کقابلیت
های سیاسی، اجتماعی و غیره است. بنابراین شناخت این عرصه

های موجود در آن، نقش غیر قابل انکاری را در باال عامل و مؤلفه
 وری نیروی انسانی و در نتیجه تولید خواهد داشت. بردن بهره

های اصلی توسعه امروزه بهداشت و آموزش و پرورش که مؤلفه
افزاری رشد و توسعه در کانون توجه اند به عنوان بخش نرمانسانی

. در آئین [Fotros & Torkamani, 2012: 64]اند قرار گرفته
دهد که انسان مقدس اسالم توسعه انسانی مورد نظر زمانی رخ می

ضمن تعدیل غرایز و تأمین نیازهای مادی و معنوی خود، به حل 
های درونی و بیرونی خود قادر شود و در چنین شرایطی با تعارض

های مادی، بر بستر دنیا توشه دنیاداری و برخورداری از موهبت
م کند و ابعاد حیات معنوی خود را تعالی بخشد آخرت را نیز فراه

[Naghi porfar & Ahmadi, 2008: 79] غرض از طرح .
های توسعه انسانی در این پژوهش آن است که نشان داده شاخص

ها قبل از این که این پارادایم حیاتی و مهم در توسعه شود سال
یرانی توسط سازمان ملل متحد و در دنیای غرب مطرح گردد، زنان ا

در شهرها و روستاهای این خطه کهن با مکانیسم وقف در راستای 
اند و با وقف بخشی از اموال و ها تالش کردهبهبود این شاخص

 اند. های خود عمالً در این مسیر گام برداشتهدارایی
  موقوفات زنان در شهرستان بیرجند

ها مهنااز موضوعاتی که در بررسی اسناد موقوفات و مطالعه وقف
کند موقوفات بانوان است. شمار زیادی از رقبات جلب توجه می

کوچک و بزرگ وقفی در شهرهای مختلف ایران موجود است که 
اند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی واقف آنها زنان بوده

رقبه  25000موقوفه شامل  4000سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از 
زنان خیر به یادگار مانده است. بدیهی است  در نقاط مختلف کشور از

این آمار تنها دربرگیرنده موقوفاتی است که تاکنون شناسایی و ثبت 
شده و تحقیقًا تعداد واقعی بیش از این است. موقوفات و آثار 
باقیمانده از آن بانوان بافضلیت نمایانگر عظمت روح و بلندی همت 

وری آنان از سر راه بهره گونه مانعی برآنان است چه آن که هیچ
چون دیگران بخشی از ثروتشان را توانستند هماموالشان نبوده و می

صرف تجمالت زندگی کنند و مابقی را برای بازماندگان به ارث 
آمیز بگذارند ولی به جای آن مسیر دیگری را برای ادامه حیات افتخار

دند تا از این خود و نسلشان برگزیدند، اقدام به وقف اموال خود نمو

 ,Khosravi]طریق در شادمانی محرومان و درماندگان سهیم باشند 

اسناد وقفی بسیاری که از اداره اوقاف بیرجند استخراج  .[4 :1995
و مورد بازخوانی و تحلیل محتوی قرار گرفته، همگی حاکی از این 

اندیش و ای نیکاست که زنان واقف هم مانند مردان دارای روحیه
مشکالت شهر و روستاهای اطراف خود  مند در خصوصدغدغه

اند و اسناد و مدارک وقفی به دست آمده از زنان واقف این خطه بوده
گیر است. اسناد به نسبت اسناد وقفی مردان قابل توجه و چشم

دهد که وقفی که در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته، نشان می
راعی، اشجار، باغات، سهامی از های زرقبات و موقوفه شامل: زمین

آب قنات، خانه با تمام ملحقات و حتی اثاث خانه بوده که به 
مصارفی چون امر آموزش و پرورش )تحصیل طالب و دانش آموزان(، 
در اختیار نمودن کتاب، حجرات و سایر امکانات جهت تحصیل آنان، 

ها و ساخت حمام، تعمیر و شکست و ریخت آن، ایجاد حوض
ها و ایجاد بهداری است. اسناد وقفی مربوط به زنان واقف به پایاب
نامه نامه و صلحنامه، وصیتهای متفاوتی همچون: وقفصورت

پردازیم. در برخی از های آنها میشکل گرفته است که به ذکر نمونه
کنیم های مربوط به زنان فقط به یک واقف برخورد نمینامهوقف

یشاوندی دارند که در این سنت بلکه چند واقف که نسبت خو
محمود بیك و نامه میرشوند که نمونه آن وقفپسندیده شریک می

علی بیك است که در سال ها و زوجه میرعبداهلل بیك و همشیرهمیر
به رشته تحریر درآمده است واقفان امالکی را وقف بر حمام  1247

قف موبد و و »نامه اشاره شده است: اند که در وقفقریه جز کرده
مكانان خالصه االعاظم شانان رفیعحبس مخلد شرعی نمودند عالی

عبداهلل بیك و پنج همشیره ایشان محمود بیك و میرو االعیان میر
مجاری بیست فنجان میاه از قریه جز كه مدار معمول آن بر دوازده 

شود به صد و بیست سهم است و هر سهم بین شركاء منقسم می
كرده قریه مزبوره كه حاصل و منافع آن را خرجش میفنجان بر حمام 

شان رفیع مكان مرحوم باشند و ثواب آن را بروح پرفتوح عالی
علی بیك قربت نمودند و واضح باشد كه این بیست فنجان میاه میر

علی بیك به حضرات منتقل شده شان رفیع مكان مرحوم میراز عالی
علی بیك زوجه مرحوم میربود و همچنین وقف موبد نمود علیاشان 

یوسف بیك باشد مجاری ده فنجان میاه از قنات كه صبیه مرحوم میر
قریه مذكوره بر حمام قریه مسطوره كه ثواب آن را انشاءاهلل بروح پر 

محمود نامه میر)وقف« شده باشدعلی بیك عاید میفتوح مرحوم میر
بیك مربوط به  علیها و زوجه میرعبداهلل بیك و همشیرهبیك و میر

، اداره کل اوقاف و امور (428-مقمری، کالسه پرونده ) 1247سنه 
خیریه استان خراسان جنوبی(. گاهی مرد و همسر خویش هر دو در 

کنند همانند نامه امالک خود را در جهت امور خیر صرف مییک وقف
نامه مرضیه صبیه محمد حسین قاسم و زوج ایشان علی حسن وقف

قمری که سهم قنات و زمین خود را صرف  1313 ه سالعلی مربوط ب
غرض » نامه اشاره شده است: اند که در وقفبر حمام رومنجان کرده

تمامی مجاری هفت از تحریر آنكه وقف موبد و حبس مخلد نمود 
فنجان میاه از قنات مزرعه رومنجان و دو من و ده استار بذر افكن 

در مصارف حمام رومنجان از كشمان پی مشهور بزمین گوشه ... 
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نامه مرضیه صبیه محمد )وقف« نموده باشندصرف و خرج می
قمری،  1313حسین قاسم و زوج ایشان علی حسن مربوط به سنه 

فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 
شود که توسط بانویی وقف هایی هم استنباط مینامهوقفجنوبی(. 

به یکی از مردمان امین شهر صلح شده است. همانند  شده است و
قمری به نگارش درآمده و  1349بیگم که در سال نامه لیلیوقف

بیگم به مال ابوالقاسم در عوض بدل المصالحه صلح شده توسط لیلی
نیم روز از قنات مزرعه  »است. در این سند برخی از امالک چون 

و نیم روز از قنات مزرعه صبحی ثبت قریه دالآباد با جمیع ملحقات 
اتوك از توابع مزرعه دالباد با تمام ملحقات و یك طاقه از قنات 
مزرعه خونیك سفلی از توابع قریه فالرگ ایضًا با اراضی تابعه و 

یت اشجار صرف حمام قریه فالرگ، صوم صلوه برای مصالحه، تعز
نامه )وقف« داری خامس آل عبا جناب سیدالشهداء )ع( شده است

قمری،  1349بیگم مربوط به سنه مال ابوالقاسم حسب الصلح لیلی
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 2-کالسه پرونده )ل

کنیم ای برخورد مینامهجنوبی(. عالوه بر این در میان اسناد، به وقف
اسماعیل بن بیگم امالک و اموال خود را به ام ستارهکه بانویی بن

خان صلح کرده است و مصالح له امور انجام شده و مال حسن
ای اعالم داشته است رسیدگی امور وقفی این بانو را طی استشهادیه
استشهاد و استخبار » که بعد از حیات وی عمل به وقف شود: 

]خان[ خنكی از مؤمنین  نماید االقل اسماعیل ابن مال حسن خوانمی
و متوطنین قریه خنك و بیرجند و غیرهم بهركس علیم و خبیر است 
و مثل آفتاب بر آن روشن است كه مجاری دو دانگ میاه را در قریه 
خنگ مع اراضی و یك درب سرای واقعه در محّله علیای قریه خنك 
بانضمام باغچه متصله به سرا و یك دانك را از مزرعه نوده مع 

حقات ستاره خانم بنت مرحوم آقا باقر بصیغه صلح باالقل منتقل مل
ام بر خود نموده است ثم بعداالقل دو دانگ میاه خنك را وقف نموده

ام بر مصالحه و بعد حیوتها ]حیات[ یك دانگ و نیم را وقف نموده
ام بر مصارف حمام قریه مزبوره و نیم دانگ دیگر را وقف نموده

یدالشهداء )ع( و به صیغه عهد برخود الزم داران جناب ستعزیه
ام كه قیمت الوقف سرای و باغچه و یك دانگ آب نوده را بعد نموده

حیوه ]حیات[ مصالحه بمصرف صلوه مصالحه بدهم چون این سه 
نامه )استشهاد« قلم را به صیغه عمری به مصالحه واگذار نموده بودم

انم مربوط به سنه خان حسب الصلح ستاره خاسماعیل بن مال حسن
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 10-قمری، کالسه پرونده )س 1286

هایی هم نامهدر ادامه بررسی اسناد، وقفاستان خراسان جنوبی(. 
وجود دارد که بنا بر وصیت یک خانم انجام شده و فردی به انجام 

د محمنامه آقا میرزاوقفوصیت این بانو پرداخته است که نمونه آن 
قمری انجام  1291بی گل نساء است که در سال حسب الوصیه بی

بی گل نسا بی»گرفته است که در این سند وقفی اشاره شده است: 
وصیت فرموده بودند در خصوص اموری چون سی ساله عبادت و 
حجه االسالم و حمل نعش به اماكنات مشرفه و مخارج كفن و دفن 

جان و یك عدد دیگ كه از صبیه و روشنائی در داالن حمام قریه سیو
مرحوم محمد به ایشان منتقل شده بود كه در ایام مصیبت به جهت 

طبخ ایام مصیبت سركار ابا عبداهلل الحسین )ع( و یك خرج هم به 
آباد و یك روز جهت امام )ع( در منزل خود ایشان از ملك معصوم

هت خوانی در منزل سیوجان و بعد از ذكر مصیبت شام به جروضه
محمد حسب الوصایای ایشان هفت که میرزا« داده باشندامام )ع( می

آباد را وقف فرمودند و به وصیت فنجان مجری المیاه از قریه معصوم
محمد حسب الوصیه نامه آقا میرزا)وقف این مرحومه عمل نمودند

(، 3-قمری، کالسه پرونده )گ 1291بی گل نساء مربوط به سنه بی
 و امور خیریه استان خراسان جنوبی(. اداره کل اوقاف

  وقف بانوان در آموزش و پرورش
یکی از تأثیرهای بســزای توســعه انســانی در روند بهبود رفاه زندگی 
مردم از طریق آموزش و پرورش و باالبردن سطح فرهنگ یک جامعه 

ــی، فراهم می ــود که این امر از طریق ایجاد مدارس، مراکز آموزش ش
گیرد. آموزش و های خاص شـــکل میمهارتها و پرورش تخصـــص

های فردی در پرورش ســـبب شـــکوفا شـــدن اســـتعدادها و توانایی
سعه اجتماعی  شده و در نهایت قابلیت و تعهد وی را در تو جوامع 

ـــته از خدماتی ارتقا می دهد. بنابراین آموزش و پرورش جزو آن دس
ش شتر در جهت بهبود آن در جامعه کو ست که باید هر چه بی ا بود ا

[Abasi nezhad & Rafie emam, 2006: 35]. 
 

گیری نهادهای مدرن آموزشی به کمک منابع وقف، قبل از شکل
ها و مدارس علمیه در مراکز خانهآموزش و پرورش افراد در مکتب

گرفت. دارالفنون نخستین نمود آموزش شهری و روستایی صورت می
و پرورش جدید در ایران بود که با هدف تربیت متخصص علوم نوین 

تر از اعزام محصل به اروپا تأسیس شد. تر و ارزانای مطمئنبه شیوه
پس از دارالفنون مدارس دیگری هم تقریبًا با همان سبک و سیاق 
نوین در تهران و برخی از شهرهای کشور ایجاد شد که هر کدام بعدها 

 1317آورانی در عرصه علمی شد. در سال مهد پرورش بزرگان و نام
اسی را در تهران هجری قمری وزارت امور خارجه، مدرسه علوم سی

بنیان نهاد و یک سال پس از آن، مدرسه فالحت مظفری به مدیریت 
کارشناسی بلژیکی به نام مسیو واشر در تهران تأسیس شد. این دو 
مدرسه را در واقع باید موسسه آموزش عالی به حساب آورد چرا که 

کرد و مانند دیگر مدارس انجمن معارف، تخصص خاصی را دنبال می
شد. مدتی بعد امیر زش مقدماتی و ابتدایی محدود نمیبه آمو
گذاری کرد که فرزندان را در بیرجند پایه« شوکتیه»الملک علم شوکت

 ,Ostadzadeh & Ostadzade]پذیرفت مردم عادی را می

الملک تا قبل از قهستان بعنوان سرزمین شوکت. [36-37 :2009
ای بر دیگر شهرهای هانقالب مشروطه به لحاظ آموزشی، امتیاز ویژ 

شرقی ایران نداشت و فرایند آموزش در بیرجند نیز مانند دیگر 
خانه ها بود. این شهر ده مکتبخانهشهرهای کشور بر عهده مکتب

های سنتی، قرآن و متون ساده فارسی را به داشته که همه با شیوه
آموختند و محصالن از یادگیری خط معاف کودکان )دختر و پسر( می

ترین و مفیدترین حادثه مهم .[Ershad sarabi, 2015: 2]ودند ب
بعد از انقالب مشروطه در بیرجند، افتتاح دبستان شوکتی بوده است. 
به واقع نخستین مدارس سبک جدید خراسان در منطقه قاینات 

الملک، حاکم آن خان علم ملقب به شوکتتوسط محمد ابراهیم
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

در بیرجند و سپس در دیگر  ابتدا« شوکتیه»ناحیه تحت عنوان 
ها تأسیس شد. این مدارس مستقل از اداره فرهنگ آن زمان و حوزه

شدند و بودجه آن نیز از محل الملک اداره میزیر نظر مستقیم شوکت
خان وقف بر امور خیریه موقوفاتی بود که از برادر بزرگترش اسماعیل

صرف اداره امور  عنوان متولی، عایدات آن رانموده بود و او هم به 
الدوله وقتی که معدل .[Monsef, 1976: 111]کرد مدارس می

بری اخذ مالیات به بیرجند آمد، امیر او را متقاعد کرد که مالیات 
الدوله ای جدید صرف شود. معدلها در راه تأسیس مدرسهموقوفه

امیر را به این کار تشویق و با اختصاص مالیات موقوفات به آن امر 
موافقت کرد. تأسیس شوکتیه ضمن انتظارات امیر، محل مصرف 

خان آورد. در نتیجه امیر ابراهیمهینه موقوفات را هم فراهم میب
های پس از مشورت با علمای بیرجند و اخذ موافقت آنان، کلیه هزینه

مدارس شوکتیه را از محل درآمد این موقوفات تأمین و پرداخت 
در خراسان جنوبی موارد متعددی از . [Rezaie, 2002: 24]کرد می

خانلرخان اعتصام الملک، وجود دارد. میرزا وقف بر مراکز آموزشی
اش درباره موقوفات نائب اول وزارت امور خارجه ناصری در سفرنامه

در »دارد: گونه بیان میمدارس در جنوب خراسان در دوره قاجار این
منطقه قاینات سه مدرسه علمیه وجود دارد، یکی در شهر قاین، یکی 

مدرسه قاین و بیرجند را از در بیرجند و دیگری در بلوک درخش. 
ام و اوضاع مدرسه درخش را نیز از آقا محمدعلی مجتهد نزدیک دیده

ام. به هر یک از این مدارس درخشی که به دیدن من آمده پرسیده
سالی هفتصد تومان از محصول امالک خودش، وظیفه طالب 

  .[Mahmodi, 1972: 319]« دهندمی
علیم و تربیت دختران صرفاً منحصر در ایران تا آغاز جنبش مشروطه ت

به مدارس خارجی بود از تحوالتی که در آستانه مشروطه به وجود 
 1321آمد، تأسیس مدارس دخترانه ایرانی بود. عالوه بر این در سال 

قمری، طوبی رشدیه در بخشی از منزل خود مدرسه پرورش را دایر 
 ,Roshdeie]کرد که به دست فراشان حکومتی بسته شده بود 

بعد از این مدرسه، مدارس دیگری به همین سبک  .[149 :1983
به مدیریت طوبی رشدیه در سال « ناموس»و سلوک تحت عناوین 

قمری و مدرسه تربیت باز هم به مدیریت طوبی رشدیه در  1326
قمری و مدرسه شمس المدارس به مدیریت خانم عطایی  1327سال 

 :Sadr hashemi, 1984]قمری تأسیس شده بود  1329در سال 

الملک در شهر بیرجند و در سال به این ترتیب که امیر شوکت .[80
هجری قمری اقدام به تأسیس نخستین مدرسه جدید به نام  1326

هجری شمسی اقدام  1300بیرجند نمود و در سال « مدرسه شوکتیه»
به تأسیس مدرسه دخترانه نمود که برای این منظور مدرسه نسوان 

به واقع  .[Rezaie, 2002: 133]در عمارت قلعه در نظر گرفته شد 
کنندگان به مردم این خطه پا به پای مردان در میان واقفان و خدمت

کنیم که دغدغه آموزش و فرهنگ به زنان پاک طینتی هم برخورد می
آموزان افروزی طالب و دانشو باال بردن سطح اعتالی علم و دانش

د چون خانه، اشجار، اند و به واقع با وقف امالک و اموال خورا داشته
باغ، زمین، قنات و غیره را صرف اموری چون ساخت مدرسه، شکست 
و ریخت مدرسه، روشنایی مدرسه، یادگیری علوم دینی توسط طالب، 

کردند. های اطفال فقیر و تهیه کتاب میخانهمکتبحقوق معلمان، 
آموزان از دانشاز آن جایی که برای تداوم خدمات دست کم نیمی 

الب قادر به پرداخت شهریه و استفاده از خدمات آموزشی نبودند و ط
شد و این امر خود عاملی بازدارنده نسبت به تحصیل محسوب می

بویژه در شهر بیرجند که از حیث درآمدزایی ظرفیت درخور توجهی 
نبوده است، سنت وقف به عنوان عاملی بسیار مهم در جهت توسعه 

در این خطه عمل نموده است. از  های توسعه انسانیبهبود شاخص
یابیم که تنها نیت خیر واقف و متولی ، فراهم متن اسناد در می

ساختن امکانات اولیه جهت ساخت مدرسه توسط بانوان این خطه 
سنجی دقیق و ریزبینی خود در مطرح نبوده بلکه زنان واقفه با نکته

موزشی در ای برای دوام و برقراری این مراکز آصدد برنامه ریزی
الملک از اند. همانگونه که درک درست شوکتسالیان دراز بوده

های های اجتماعی و تمهید او در مدیریت و تأمین هزینهواقعیت
مدرسه از طریق موقوفات وسیع شوکتی، ضمن احیای سنت 

کرد. امیر از پسندیده وقف استمرار خدمات فرهنگی تضمین می
آموزان مستمند و ها نفر از دانشمحل همین موقوفات عمالً به ده

کرد و آنها را از حقوق و جیره واجد شرایط کمک نقدی و جنسی می
 ,Ostadzadeh & Ostadzade]کرد معین ساالنه برخوردار می

الملک برای جلب بیشتر محصلین به مدرسه . شوکت[40 :2009
یکسری اقدامات رفاهی انجام داد که از جمله آنها اختصاص مبلغ 

کیلو جیره گندم و دو دست لباس به هر یک از  270لایر پول و  84
که این درک درست را هم  [Monsef, 1976: 114]شاگردان بود 

توان در زنان واقفه این سرزمین و با توجه به تحلیل اسناد وقفی می
ترین اسناد مربوط به زنان در خطه مشاهده کنیم. یکی از قدیمی
نامه عابده خانم است که در سال فخراسان جنوبی مربوط به وق

نامه واقفه هجری قمری به نگارش درآمده است در این وقف 1142
امالکاتی را صرف تعلیم و آموزش طالبی که در مدرسه قصبه بیرجند 

کند که در اند و صرف صوم و صلوه خود و والده میساکن بوده
صبیه عالی  عابده خانم »گونه اشاره شده است: نامه ایشان اینوقف

ابوالتقا بیرجندی و وقف جناب، مغفرت و مرحمت وغفران پناه، میرزا
صحیح و حبس مخلد موبد شرعی نمود از آنچه نموده كه حق شرعی 
او الی حین الوقف خالیا عن حق الغیر و عما یمنع جواز الوقف 
همگی و تمامی از اصل قنات مزرعه شیر مهنج من توابع قصبه 

طاقه مع اراضی و اشجار و كل ملحقات. از اصل بیرجند یك سهم و 
قنات مزرعه چار علیا )یك كلمه ناخوانا( فنجان مع اراضی و اشجار 
و كل ملحقات. از اصل قنات ربیع )زبیع هم خوانده می شود( من 
توابع خوسف رود یكصد و هیجده فنجان مع اراضی و كل ملحقات 

ی که در مدرسه در هایبر طالب علمی در جهت تعلم و تعلیم طلبه
نامه عابده خانم حجرات مدرسه قصبه بیرجند ساکن باشند. )وقف

قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و  1142مربوط به سنه 
امور خیریه استان خراسان جنوبی(. توجه به امر آموزش در حدود 

اندیشی و توجه سیصد سال قبل بر این توسط یک بانو نشان از دور
  پروری در این خطه است.یگاه علم و عالمبه جا

ا در حوزه آموزشی و تحصیل متعلق به ــهامهـــنیکی دیگر از وقف
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هجری قمری  1349محمد مربوط به سالبیگم بنت مرحوم میر فاطمه
است که امالکاتی را صرف تحصیل و تعلیم و تربیت اطفال 

و حبس مخلد وقف موبد  »کند: خانه هریوند میبضاعت در مکتببی
محمد حسین ساكن مزرعه نیك بیگم بنت مرحوم میرنموده فاطمه

فوق هریوند همگی و تمامی یك سهم میاه از مزرعه نیك را مع 
االراضی و اشجار كرد و غیره كه مراد شش نهال گردوی واقفه است 

بضاعت را در خانه در هریوند كه اطفال یتیم بیبر دوران مكتب
ت قرآن مجید و كتب فارسیه تا اندازه عایدات هریوند تعلیم قرائ

بیگم بنت نامه فاطمه)وقف« ملك مزبور وفا نمود تعلیم نمایند
-)ف قمری، کالسه پرونده 1349محمد مربوط به سنه مرحوم میر

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(. نکته 110
بضاعت در روستا بیقابل تامل در این وقف توجه به آموزش اقشار 

است که در گذشته تاریخی روستاهای ایران کامال این نیاز حس 
بیگم واقفه نیکوکار به این امر مهم اهتمام شده و فاطمهمی
 ورزد.می

نامه دیگر در زمینه آموزش و بهبود رشد تحصیلی طالب و دانش وقف
ل مد خانا است که در سانامه والده آقا محآموزان مربوط به وقف

به رشته تحریر درآمده است و امالکاتی را صرف مدرسه قصبه  1224
والده مكرمه محترمه وكالء »نماید: خوسف و طلبه مدرسه مذكور می

اجالء ذوی العظمه و المجد و العز و االعتالء خانی عظیم الشوكه و 
الشانی آقا محمد خانا دام اقبال العالی وقف موبد و حبس مخلد 

طاقه میاه از نهر موسومه موسیان من جمله انهار نمود مجاری نیم 
خمسه قصبه خوسف كه عبارت از چهل و پنج فنجان بوده باشد مع 
اراضی ... بر مدرسه قصبه خوسف و طلبه مدرسه مذكور و تولیت او 

جناب مقدس القاب حاوی الفروع و االصول جامع را مفوض به عالی
كه حاصل و منافع او از المعقول و المنقول مال علی اكبر نمودند 

قلیل و كثیر صرف مدرسه و طلبه او بهر طریق كه صالح بدانند 
 1224نامه والده آقا محمد خانا مربوط به سنه )وقف« نموده باشندمی

اوقاف و امور خیریه استان  (، اداره کل8-)و قمری، کالسه پرونده
  خراسان جنوبی(.

ضوع، موقوفه خدیجه علم آخرین موقوفه مورد تحلیل زنان در این مو
الملک دوم حاکم محلی بیرجند خان شوکتهمسر محمد ابراهیم

های واقف در سنجینامه و نکتهاست که به دلیل اهمیت این وقف
نوا درخور توجه تأسیس دارالتربیه و پرورشگاه برای اطفال یتیم و بی

ف موقو» ... نامه آمده است: و مطالعه است. در بخشی از این وقف
علیهم چنان چه ذکر شد خصیص ایتام و اطفال پدرمرده هستند که 
بضاعت مالی آنها وافی به مصارف حیاتی و تهیه وسائل تعلیم و 

تشخیص  -2اند تربیت آنها نباشد و ذکور و اناث در این جهت یکسان
موضوع از حیث فقر و غنی با رعایت فحص و دقت در هر عصری 

ایتامی که در این مؤسسه اعاشه  -3منوط به نظر متولی وقت است 
شوند کمتر از دو ساله تمام و متجاوز از دوازده ساله و اداره می

نخواهند بود و در خصوص این مدت تبدیل اطفال و اخراج داخل و 

ادخال خارج بسته به استعداد ذاتی و اخالقی آنها منوط به نظریه و 
دوره موظف است متولی وقف در هر  -4صالح دید متولی خواهد بود 

النظاره التولیه و حقکه بعد از وضع اخراجات ملکی و ُملکی و حق
صد و بیست از منافع و عوائد وقف را که عبارت از دو عشر آن است 
و همه ساله به عنوان ذخیره احتیاطی در بانک محلی دیگر که حسب 
الصحه مأمون از خطر باشد بسپرد که هرگاه خدای نکرده آسیب 

وجه قنات یا اراضی و طواحین گردد که مستلزم هزینه مهمی مت
هنگفتی باشد از این وجه ترمیم گردد و باعث تعطیل داراالیتام 
نشود و هرگاه مبلغ ذخیره بالغ بر دویست هزار لایر شد ان دو عشر 
را نیز مصرف داراالیتام و توسعه کمی یا کیفی آن رسانید و باز در 

بلغ اندوخته از دویست هزار لایر صورتی که مخارج پیش امد که م
ناقص شد و صد و بیست منافع مجددًا به صندوق ذخیره خواهد 

محل پرورشگاه باغ و عمارت دارای پالک )جای خالی  -5رفت و هکذا 
گذاشته شده( است و هر گاه آن محل خاص در اثر حوادث و پیش 

شت آمدها که صالح برای این موسسه نباشد متولی اختیار خواهد دا
که محل دیگری را در بیرجند و توابع آن که شایسته و صالح باشد 

متولی وقف در یک  -6یقین نموده و داراالیتام را به آنجا انتقال دهد 
دوره موظف است که کلیه منافع و عوائد اعیان موقوفه را بعد از 

آوری و اعاشه و نگهداری وضع اخراجات مذکوره به مصرف جمع
و تهیه خوراک و پوشاک آنها با رعایت نظافت کامل  روزی ایتامشبانه

و حفظ الصحه نموده و سایر حوائج حیاتی آنها برساند و نیز از همان 
وجه مقدمات آسایش و پرورش آنها را به اقتضای وقت و حاجت از 
خدمتگذاران شایسته و دل نرم و مربیان آزموده و مهربان و آشپزهای 

حقوق مربی و خادم و هزینه خوراک و  پاکیزه و امین آماده سازند و
پوشاک و دوا و غذا و کلیه مصارف ایتام و داراالیتام را از منافع و 
عوائد وقف تعیین نماید و تعیین عده ایتام بسته از عوائد و نظریه 

متولی در هر دوره موظف است که اطفال با  -7متولی و ناظر است 
بستان باشد وادار به استعدادی را که سن آنها مقتضی ورود به د

تحصیل و اعزام به دبستان نماید و نیز در داخله داراالیتام مقدمات 
تربیت اخالقی مناسب آنها را که کامال تهیه نموده و آنها را بر اقامه 
نماز اگر چه قد از سن بلوغ شرعی باشد تمرین نماید و موجبات 

ر برای تعلیم مسائل شرعیه و آموختن قرآن مجید را تا حد میسو
طوری که پرورشگاه مزبوره از موسسات مذهبی و  آنها آماده سازد به

وند احدیت باشد انشاء اهلل این خدمت موجب قرب و رضای خدا
قمری، شماره  1364نامه خدیجه علم، مربوط به سنه )وقف تعالی

 ، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.7173اموالی 
و قابل اعتنای بانوان در خراسان جنوبی از طبقات مشارکت محسوس 
خوانین و حاکمان  های بزرگ وشامل زنان خاندان ،مختلف اجتماعی

ابل اعتنا ق تر نیزمحلی و حتی توده مردم از طبقات اجتماعی پایین
 .و در خور توجه بوده است

یا وفات زنان با نیت وقف بر مدارس موقمشخصات کلی  1در جدول 
 :آمده استمراکز علمی 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 مشخصات موقوفات زنان مربوط به مدراس علمیه و طالب علوم دینی (1جدول 

 ردیف
 كالسه
 پرونده

 نام واقف
 تاریخ وقف

 هجری قمری
محل 
 وقوع

 موارد مصرف عمده میزان و نوع موقوفه

 آبادافضل 1335 بی رقیهبی 6-ر 1
آباد با یك سهم اال پنج فنجان مزرعه افضل

 لواحق
 عبادت برای آن مرحومه، تعزیه
 خانهسیدالشهداء و حقوق معلم مكتب

 28-ص 2
بی و بی خانهای حاجی علیصبیه

 خانمعین والده حاجی علی
 گل 1233

یك  -سه فنجان قنوات خمسه گل با اراضی
 فنجان قنوات خمسه قریه گل

مدرسه قریه گل، صرف مدرس و طالب 
 و شکست و ریخت

 طلبه علوم دینی و فقراء آباد بورنگسی فنجان از قنات حسین آبادحسین 1201 عبدالصمدوالده میرزا 139-ع 3

 هریوند 1349 محمدبیگم بنت مرحوم میرفاطمه 110-ف 4
یك سهم مزرعه نیك مع االراضی و شش 

 نهال گردو
بضاعت در خانه اطفال یتیم بیمكتب

 هریوند

 مهران 1238 قاسمفاطمه خانم صبیه مرحوم میرزا 131-ف 5
مزرعه مهران تكاب روشناوند  دو دانگ آب از

 با كل ملحقات
 طلبه فقیر علوم دینیه

 مدرسه قصبه خوسف و طلبه آن نیم طاقه از نهر موسیان خوسف با اراضی خوسف 1224 والده آقا محمد خانا 8-و 6

7 
فاقد 
 كالسه

 مهنجشیر 1142 عابده خانم
یك سهم از قنات مزرعه شیر مهنج با اراضی 

 و ... و اشجار و متعلقات
طالب علوم دینی مدرسه بیرجند و صوم 

 و صلوة پدر و مادر واقفه

 خنگ 1261 بیگم صبیه مالخواجه حسنصالحه 34-ص 8
یك طاقه قنات مزرعه مزداب علیا از تكاب 

 یك مجلد كتاب زادالمعاد -خنگ با متعلقات

الحسین )ع( داران جناب اباعبداهللتعزیه
طلبه کتاب برای عموم  -و قاری قرآن

 قصبه بیرجند

9 
7173 

شماره 
 اموالی

 مختاران 1364 خدیجه علم
یازده سهم  -نه سهم از قنات خیرآباد مختاران

و نود و یک فنجان از قنات مختاران با کلیه 
 ملحقات و غیره

تأسیس دارالتربیه و پرورشگاه برای 
 نوااطفال یتیم و بی

 656-م 10
آقا محمد حسن حسب الصلح كربالئی 

 معصومه
 ده فنجان از قنات مولید با اراضی مولید 1368

تعلیم و تعلم اطفال مسجد و حمام و 
 داریپایاب و تعزیه

 
  موقوفات زنان با مصرف

پاکیزگی تن و جان از  :هاها و پایابها، حوضحماموقف بانوان در 
روزگاران کهن نزد اقوام آریایی متداول بوده و مستندات بسیاری 
درباره قداست و حرمت آب در ادوار پیش از اسالم در دست است. 

شوهای مکرر روزانه وهای متعدد و شستبا فراگیر شدن اسالم غسل
)وضو( نیز اهمیت یافت. فعل استحمام در مکانی به نام حمام 

گیری فاقد معماری قابل گرفت که در ابتدای شکلمیصورت 
تشخیص بود اما در طول تاریخ، معماران ایرانی به تدریج آن را از 

. مردم [Tabasi, 2016: 130]آبزن به فضایی باشکوه بدل ساختند 
ایران، چه پیش و چه بعد از ظهور اسالم به پاکیزگی اهمیت زیادی 

این موضوع تشدید شده است  دادند اما بعد از ظهور اسالممی
[Pirnia, 1995: 197] . 

هر فرد مسلمان برای اقامه هر نمازی اعم از واجب و مستحب و 
های مطهر، ملزم به کردن اشیاء متبرک و واردشدن به مکانلمس

. از این روست که [Mahmodi, 1992: 49]وضو گرفتن است 
 یکی از فعه والمنهای عمومی به عنوان یکی از بناهای عامحمام

وریات مردم در روستاها و شهرها بوده و بسیاری از مردم به قصد ضر
  کردند.تطهیر و غسل از آنها استفاده می

المنفعه به ساخت در استان خراسان جنوبی در کنار سایر بناهای عام
حمام و پایداری آنها در بافت شهری و روستایی اهمیت فراوانی 

دادند از این رو که مردم این سرزمین اکثرا مسلمان بوده و به می
دادند و همچنین بسیاری از پاکی تن و جان اهمیت بسیاری می

ای خصوصی در خانه را نداشتند، همین همردم توان ساخت حمام
امر سبب شد که واقفان از جمله بانوان بخشی از اموال و امالک 

خود را در این امر خیر صرف کنند و با وقف و رقبات درآمدزا در 
خدمت مسلمانان قرار بگیرند و همین امر سبب شد که روند ساخت 

خراسان الخصوص در ها در بسیاری از شهرهای ایران علیحمام
جنوبی چنان پیش رود که حمام به عنوان یک بنای مذهبی و 

المنفعه برای مسلمانان محل کسب اجر و پاداش اخروی شود. عام
ها، تعمیر، وجود برخی از موقوفات در خصوص ساخت حمام

های زنانه و مردانه، روشنایی، روغن سوخت، تفکیک ساخت حمام
زنان واقفه این خطه نشانی ها آن هم توسط ها و پایابساخت حوض

بودن این امر و نشان از توجه وافر آنان به امر بهداشت تحت از مهم
 موازین دینی و مذهبی بوده است.

های زنان در خصوص توجه به امر بهداشت متعلق نامهیکی از وقف
قمری است که ایشان  1204خان مربوط به سنه صبیه حاجی حسنبه 

مقدار شصت من آرد طاحونه را به مصرف حمام خوسف هر ساله 
وقف موبد و » نامه اشاره شده است که: رساندند در این وقفمی

حبس مخلد نمود مقدار شصت من آرد طاحونه صبیه مرحمت پناه 
خان زوجه موال مكان كهف الهاج و المعتمرین حاجی حاجی حسن
حول و مفوض هادی ساخته شده است و تولیت او را ممحمد حاجی

جناب فضایل مآب فواضل اكتساب نتیجه نمود به مال زمان عالی
محمد حسن خلف الصدق جدید زمانه كه در قصبه الفضالء میرزا

خوسف عمده الحجاج حاجی مال محمد سرچاهی كه هر ساله آرد 
مذكور را مطالبه نموده به هر نحوی كه صالح بدانند به مصرف حمام 

حمامی و نقص و ناتمامی كه حمام داشته  رساند، حتی از خرجمی
نامه صبیه حاجی )سواد وقف« باشد و روغن سوخت تا ظاهر باشد

(، اداره کل 20-با کالسه پرونده )ص 1204خان مربوط به سنه حسن
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 اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
یکی دیگر از مسائلی که زنان واقفه عالوه بر ساخت حمام به آن 

اند موضوع پایداری و نگهداری از و تأکید فراوانی داشتهتوجه 
ها نامهسنجی دقیق این مسئله را در وقفها بوده که با نکتهحمام

توان اند به عنوان مثال میبازگو کرده و برای آن تدابیری اندیشیده
مال محمد  هایصبیهو زوجه مال محسن  بیگمفاطمهنامه به وقف

قمری بوده است. در این  1245وط به سال علی اشاره کرد که مرب
نامه ضمن وقف امالکاتی جهت صرف در حمام فریز اشاره شده وقف

تتمه را به هر مصرف از مصارف حمام كه احتیاج ...  »است که: 
كاری و آهك و رسانیده باشد از قبیل گلحمام به او بیشتر باشد می

كه ماذون خرج  آجری كه حمام بكار داشته باشد نه مابقی مصارف
نمودن در غیر این مصارف مذكوره نیستند و اراضی هفت فنجان 
هفت من بذر افشان است از زمین مشهور به زمین رضا پیرودی و 
هر گاه حمام را احتیاج از قبیل مذكور نباشد محصول را متولی نگاه 
دارد و تا وقتی كه حمام را احتیاج چنین بهم رسد و اگر ذخیره 

حدی كه حمام را تمام رو بدهند یا بزرگتر نمایند نور علی بشود تا به
مال محمد  هایصبیهو زوجه مال محسن  بیگمنامه فاطمه)وقف« نور

ل (، اداره ک74-قمری با کالسه پرونده )ف 1245علی، مربوط به سنه 
 اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
کنیم اسنادی برخورد می در میان اسناد وقفی مربوط به زنان واقفه به

ها هم وقف شده ها و پایابکه عالوه بر وقف بر حمام بر حوض
بیگم صبیه كربالئی محمد از این دست اسناد  نامهوقفکه است 

قمری به نگارش درآمده و امالکاتی را صرف  1345است که در سال 
چنانچه حمام خراب »... گرمابه کاخک نموده است و اشاره شده که: 

د در مصرف مسجد كاخك و با فرض انهدام حمام و مسجد وقف شو
نامه بیگم صبیه )وقف« بر پایاب و حوض قریه مزبوره خواهد بود

-قمری با کالسه پرونده )ف 1345كربالئی محمد، مربوط به سنه 
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(. نمونه 79

بی مغیث الدین نامه بید وقفدیگر از وقف بر حوض انبارها سوا
قمری به  1230بنت كربالئی محمد طاهر نخعی است که در سال 

نگارش درآمده است. ایشان امالکاتی را جهت طلب مغفرت و آمرزش 
واقفه صرف حوض انبار قریه گل برای شرب و وضو و غسل بر كل 

 وقف»... گونه مطرح شده است که: نامه اینکند در وقفقریه گل می
صحیح موبد و حبس صریح مخلد بر دوام نمود از آنچه به عنایت 
واهب منان از جمله از عواری زمان در تحت تصرف مالكانه شرعی 
خود داشت الی حین هذا الوقف همگی و تمامی مجاری یك فنجان 

سهم و طاقه  12میاه از قنوات خمسه قریه گل كه مدار سهام آن بر
مع ده من بذر افشان و ایضًا مجاری فنجان دایر است  60و سهمی بر 

یك فنجان دیگر از قنوات خمسه وقف نمود بر حوض انبار قریه گل 
برده واقع در محله جالالن بر این شیوه كه همیشه به حوض می

باشند به جهت شرب و وضو و غسل بر كل مردم منتفع شده طلب 

ه نامسواد وقف «نموده باشندمغفرت و آمرزش به جهت واقفه می
بی مغیث الدین بنت كربالئی محمد طاهر نخعی، مربوط به سنه بی

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 402-قمری با کالسه پرونده )م 1230
 استان خراسان جنوبی(.

نامه دیگری که از زنان واقفه این سرزمین به دست آمده مربوط وقف
شمسی  1358است به بانو فاطمه وجیهه فرزند لطف علی که در سال 

کشی آب برای نامه از لولهبه رشته تحریر درآمده است. در این وقف
تهیه شرب اهالی و حیوانات در قریه فدشك خوسف سخن به میان 

کشی درآمد حاصل اند که تا زمان لولهآمده است و واقفه اظهار داشته
حاضر گردید بانو فاطمه  »امالک را صرف تعمیر حمام دستجرد کند: 

زند مرحوم لطفعلی ... وقف موبد و حبس مخلد نمود وجیهه فر
تمامی مجری المیاه شصت سهم از مدار هزار و چهارصد و چهل 

اصلی واقع در بخش سه بیرجند  421سهم قنات دستجرد شماره 
ثبت  58 /28/6-4066دهستان خوسف كه بموجب اعالمیه شماره 

انات در اسناد بیرجند در جریان ثبت است برای شرب اهالی و حیو
قریه فدشك خوسف كه در دوازده كیلومتری قنات مزبور واقع شده 

كشی شده وسیله شیرهای عمومی منقسم گردد كه بایستی لوله
كشی از قنات دستجرد تا فدشك انجام نشده ضمنا تا مادامی كه لوله

کپی  «درآمد میاه مزبور به مصرف تعمیر حمام دستجرد خواهد رسید
 1358فاطمه وجیهه فرزند لطف علی، مربوط به سنه نامه بانو وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 128-شمسی با کالسه پرونده )ف
ها در شهر ای که مربوط به پایابنامهاستان خراسان جنوبی(. وقف

ای است مربوط به کربالیی معصومه که در بیرجند است سند وقفی
لید ده فنجان آب را با هجری قمری از قنات جاریه مو 1368سال 

اراضی تابعه صلح کرده است به آقا محمد حسن و مصارف وقف 
متعددی را برجای گذاشته است که شامل، مسجد، حمام، تعلیم و 
تعلم اطفال و پایاب است و واقف ذکر کرده است که در هر کدام از 

كربالئی معصومه »... این موارد بیشتر احتیاج بود مصرف شود: 
وم غالم محمد قلی ساكنه مولید و مصالحه شرعیه نمود صبیه مرح

مجری المیاه از قنات جاریه مولید ده فنجان آب را با اراضی تابعه 
بمصالح له همشیره زاده خود آقا محمد حسن فرزند مال محمد علی 
در عوض بدل المصالحه یك االغ هیمه ... محل منافع آن را در 

داری و تعلیم و یاب و تعزیهمصارف خیریه از مسجد و حمام و پا
تعلم اطفال و غیره در هر یك از مصارف كه فایده آن انفع باشد و 

نامه آقا )وقف« نموده باشنداحتیاج به آن بیشتر باشد مصرف می
 1368مربوط به سنه  محمد حسن حسب الصلح كربالئی معصومه،

ستان (، اداره کل اوقاف و امور خیریه ا656-قمری، کالسه پرونده )م
از زنان واقفه این خطه به دست نیز اسناد دیگری  خراسان جنوبی(.

 ها، سوخت، روشنایی و تعمیر وهمگی صرف حمامآمده است که 
  2دول جها شده است. ها و حوضو ریخت، پایابشکست 

 دهد.مشخصات کلی این موقوفات را نشان می
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 مشخصات موقوفات زنان مربوط به حمام و آب حوض (2جدول 

 ردیف
 كالسه
 پرونده

 نام واقف
 تاریخ وقف

 ق ـ .ه
 موارد مصرف عمده میزان و نوع موقوفه محل وقوع

 چهکندک 1270 بیگمخدیجه 66-الف 1
نیم طاقه از قنات مزرعه چهكندك با اراضی و 

 منازل و اشجار و جمیع ملحقات
 حمام و خدمتکار حمامتعزیه سیدالشهداء و 

 قاری قران، روغن مسجد و حمام بهلجرد یک طاقه از قنات سورک با جمیع متعلقات سورک 1231 بیگممرضیه 119-الف 2
 حمام مزرعه چهکند نیم روز میاه به همراه اراضی و منازل چهکند چهکند 1224 بی حانیبی 9-ب 3
 صرف لوازم حمام مزرعه ساقدر ساقدر با اراضییك طاقه سمیی علیا  ساقدر 1327 بلقیس 18-ب 4

 سی سهم ازمزرعه و قنات كم سبز با اراضی کم سبز 1383 بیگم آذرخشیبانو 51-ب 5
هزینه روشنائی مسجد چاحوض و تعمیر حوض 

 كم سبز، اطعام اهالی چاحوض، تنقیه قنات

 آبادسلم 1339 حاجیه کوچک 106-ح 6

آباد سرکاریز سلمفنجان از قنات مزرعه  228
بانضمام اراضی، اشجار و منازل و نصف 

مزرعه چهکندوک از میاه و اراضی و اشجار و 
 سایر متعلقات

داری حضرت تعزیه -آبادحمام مزرعه سلم
آباد و منزل عمارت سیدالشهدا )ع( در مسجد سلم

 وقف بر اوالد -قریه گل

 قریه گل 1248 بیگمحاجیه فاطمه 256-ح 7
فنجان میاه به همراه اراضی از قنوات چهار 

 خمسه قریه گل
 روشنایی، تعمیر و فرش مسجد و حمام قریه گل

 خنگ 1364 خدیجه صبیه رضا 18-خ 8
یك فنجان از قناتین جاریتن خنگ با 
مساحت چهارصد متر مربع با تمامی 

 متعلقات
 دوران حمام خنگ

 48-خ 9
خدیجه خانم صبیه 

 محمدشاه بیک نخعی
 پنج فنجان از نهر نزشت به همراه اراضی نزشت 1249

صرف تعمیر، سوز و دوران حمام جدید قریه 
 خوسف

 1325 اهلل یارشهربانو زوجه 29-ش 10
كالته 
 بجدی

 حمام دستگرد پانزده فنجان از كالته بجدی

 قریه گل 1248 بی شهربانوبی 35-ش 11
ده من  -دو فنجان قنوات خمسه گل با اراضی

 از كشمان مشهور به تحت كازهبذرافشان 
 حمام قریه گل

 حمام خوسف شصت من آرد طاحونه خوسف 1204 خانصبیه حاجی حسن 20-ص 12

 340-ع 13
فاطمه خانم بنت محمد 

 آبادیشفیع ملك
 خراشاد 1247

آباد با یک ده فنجان از قنات مزرعه ملك
قطعه باغ و اشجار و اراضی و هشت فنجان از 

 با یک قطعه باغقنات مزرعه چاج 

داری جناب سیدالشهداء و مسجد و حمام تعزیه
 قریه خراشاد

 چهکند ش1317 فاطمه خانم فرزند قاسم 17-ف 14
سه دانگ از قنات مزرعه آسوه با زمین تابعه 
 و بیست و پنج فنجان از قنات مزرعه چهكند

 شکست و ریخت حمام چهکند

 45-ف 15
بیگم بنت حاجی فاطمه

 خاناكبرمیر
 قریه گل 1248

چهار فنجان میاه به همراه اراضی قنوات 
 خمسه قریه گل

روشنائی و تعمیر و فرش و غیرها مسجد جامع و 
 حمام قریه

 74-ف 16
و زوجه مال بیگم فاطمه

مال  های صبیهمحسن 
 محمد علی

 فریز 1245
پنج فنجان از قنات قریه فریز با اراضی و دو 

 فنجان از قنات جاریه فریز
 قریه فریزحمام 

 شش فنجان آب كاخك با اراضی كاخك 1345 بیگم صبیه كربالئی محمد 79-ف 17
پایاب و حوض قریه  -مسجد كاخك -گرمابه كاخك

 کاخک

 هریوند 1349 محمدبیگم بنت میرفاطمه 110-ف 18
یك سهم مزرعه نیك با اراضی و شش نهال 

 گردو
 بضاعت در هریوندخانه اطفال یتیم بیمكتب

 120-ف 19
بی فاطمه نساء بنت بی
 خانعبداهللمیر

 حمام مزرعه هردنگ ده فنجان مزرعه هردنگ هردنگ 1246

 دوستكام 1291 فاطمه صبیه رمضان 121-ف 20
ده فنجان از مزرعه هویجان مع كل اراضی و 

 یك شجره توت
 شكست و ریخت حمام مزرعه دوستكام

 128-ف 21
بانو فاطمه وجیهه فرزند 

 لطفعلی
 سهم قنات دستجرد 1440شصت سهم از مدار  دستجرد ش1358

تهیه شرب اهالی و  -تعمیر حمام دستجرد
 کشیحیوانات در قریه فدشك خوسف بوسیله لوله

 11-ك 22
كربالئی كوچك صبیه 

 عابدین
 چهار فنجان از قریه خنگ مع اراضی خنگ 1335

بالمناصفه بر تعزیه سیدالشهداء و شكست و 
 ریخت حمام

 آسفیچ 1371 بانو كنیز سعیدی 28-ك 23
یازده سهم از مزرعه و قنات آسفیچ پایین 

 انضمام زمینهب
 حمام آسفیچ
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 مشخصات موقوفات زنان مربوط به حمام و آب حوض (2جدول ادامه 

 ردیف
 كالسه
 پرونده

 نام واقف
 تاریخ وقف

 ق ـ .ه
 موارد مصرف عمده میزان و نوع موقوفه محل وقوع

 402-م 24
بی مغیث الدین بنت بی

 كربالئی محمد طاهر نخعی
 گل 1230

یك فنجان ازقنوات خمسه قریه گل با 
 اراضی

 حوض انبار قریه گل مسجد جامع قریه گل و

 حمام زنانه خوسف شش فنجان از نهر وسط خوسف با اراضی خوسف 1240 خانزوجه مرتضی قلی 569-م 25

 آبادكریم 1314 نجیبه زوجه كربالئی رضا 12-ن 26
آباد با آباد جنب فیضدوازده فنجان خیر

 ملحقات
 آبادبالمناصفه تعزیه سیدالشهداء و حمام كریم

 نیم طاقه از مزرعه روز برود با اراضی ساقدر 1295 والده عبدالكریم 17-ن 27
داری حضرت حمام ساقدر با تعطیلی حمام تعزیه

 سیدالشهدا

 مود ش 1325 نساء مودی 29-ن 28
سهم و سه چهارم سهم قنات دهن آب سه 

 مود با اراضی
حمام وسط ده مود و در صورت خرابی صرف حمام 

 شخصی و دایر در محلعمومی غیر

29 
فاقد 
 كالسه

 تغاب 1305 فاطمه حجیه خانم
آباد بانضمام یك ده فنجان از قنات محمد
 قطعه باغ مشجر معنب

 حمام قریه تغاب

30 
فاقد 
 كالسه

حسین محمدصبیه مرضیه 
قاسم و زوج ایشان علی 

 حسن علی
 رومنجان 1313

هفت فنجان از قنات رومنجان و دو من و 
 ده استار بذر افكن از كشمان پی

 حمام رومنجان

31 
فاقد 
 كالسه

نامه فاطمه صغری به صلح
 شیخ مهدی هادوی

 بیرجند 1352
دو ثلث منزل بیرجند واقع در سر آب و 

 مقداری از اثاثیه و ظروف
 آیدشرب اهالی بیرجند که بوسیله لوله به شهر می

32 
فاقد 
 كالسه

حاجیه فاطمه خانم صبیه 
 عبداهلل بیك

 قریه تغاب 1285
آباد پنجاه فنجان از قنات مزرعه محمد

 بانضمام اراضی تابعه و ملحقات

داری جناب سیدالشهداء )ع(، تعمیر و سایر تعزیه
واقفه و مصارف حمام قریه تغاب، صوم و صلوه 

 شانوالده

 39-ز 33
نامه محمد علی ناصح وقف

 حسب الصلح زهرا ناصح
 چهكندوك ش 1321

 بیست فنجان از قناتین فال بانضمام زمین
 

 دائر داشتن حمام و مسجد و پایاب چهكندوك
 

 16-ف 34
نامه كربالئی سید وقف

عبدالجواد حسب الصلح 
 بی فضهبی

 جمیع مایملك اصقول 1362
حمام مزرعه اصقول، صوم و صاله واقف و پدر دوران 

 داران در منزل واقفو مادر و برادرشان، وقف بر تعزیه

 3-گ 35
محمد حسب الوصیه میرزا

 بی گل نساءبی
 سیوجان 1291

هفت فنجان مجری المیاه از قریه 
 آبادمعصوم

حجه االسالم و حمل نعش به سی ساله عبادت و 
مشرفه و مخارج كفن و دفن و روشنائی در  اماكن

داری حضرت تعزیه داالن حمام قریه سیوجان و
 سیدالشهدا

 2-ل 36
نامه مال ابوالقاسم وقف

 بیگمحسب الصلح لیلی
 فالرگ 1349

نیم روز از قنات مزرعه صبحی ثبت قریه 
دالآباد با جمیع ملحقات و نیم روز از قنات 

و  مزرعه دالبادجاریه مزرعه اتوك من توابع 
یك طاقه از قنات مزرعه خونیك سفلی من 

 توابع قریه فالرگ با جمیع لواحق

داری خامس آل عبا جناب تعزیهفالرگ و  حمام قریه
 سیدالشهداء )ع(

 656-م 37
آقا محمد حسن حسب 
 الصلح كربالئی معصومه

 ده فنجان از قنات مولید با اراضی مولید 1368
داری و تعلیم و تعزیهمسجد و حمام و پایاب و 

 تعلم اطفال

38 
فاقد 
 کالسه

علی ابن حسین حسب 
 الصلح صبیه علی حسین

 چهکند 1336
دو فنجان از قنات مزرعه چهكند به ضمیمه 

 سه من بذر افشان از مزرعه
صرف والده واقف، تهیه نان در روز عاشورا در مسجد 

 و صرف روغن سوخت حمام چهکند

 367-ح 39

ابوطالب وقف نامه مال 
بیك حسب الصلح محمد 

علی بیك و اسداهلل بیك و 
 فاطمه خانم

 خرج در دهه عاشورا و جهت شرب حمام وقفی تقاب آباد تقابنیم روز از قنات محمد تقاب 1310

 10-س 40
نامه اسماعیل بن استشهاد

خان حسب مال حسن
 الصلح ستاره خانم

 خنك 1286
 دو دانگ میاه در قریه خنگ مع اراضی و

یك درب سرای در قریه خنك بانضمام 
 باغچه و یك دانگ مزرعه نوده

داری جناب سیدالشهداء حمام قریه خنک و تعزیه
 )ع(

 455-ح 41
مصطفی، نامه میروقف
مرتضی بیك و زیبا میر

 محمد بیكنساء زوجه میر
 روشناوند 1224

یك طاقه از مزرعه بورج مع اللواحق و نیم 
 روز از مزرعه چهكند

 مسجد و حمام روشناوند

 428-م 42
عبداهلل محمود بیك و یرمیر

ها و زوجه بیك و همشیره
 علی بیكمیر

 جز 1247
ده فنجان  بیست فنجان میاه از قریه جز و

 میاه از قنات قریه جز
 حمام قریه جز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفیدشاطری و مرضیه فاریابی 48

  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

با توجه به این که اغلب کشورهای  وقف بانوان در بهداشت و درمان:
اسالمی در حال توسعه هستند، فقر درآمدی و انسانی کشورهای در 
حال توسعه نیز از جمله موارد مهمی است که در گزارش توسعه 
انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان شاخص فقر 

ر از اهمیت زیادی برخوردار است. در این شاخص، فق (HPI)انسانی 
سال  40سالمت به نسبتی از افراد جامعه که امید به زندگی بیش از 

 .[Sharif khatibi, 2008: 49]نمایند ندارند اشاره می
های بسیار مهمی است که با وقف با کارکرد درمانی از جمله وقف

المنفعه در جهت رفع مشکالت بهداشتی و درمانی، هدف اقدامی عام
 & Malekzade]ن توجه شده است در قالبی نوین و مدرن به آ

Afrafar, 2017: 265] . تحوالت نوسازی به وجود آمده در کشور
و نیاز مبرم جامعه به این دست از موقوفات سبب شد که این قبیل 

نیاز با جامعه شود که این امر در خصوص خراسان موقوفات هم
مانی کند. با توجه به این که در بیرجند پایگاه در جنوبی هم صدق می

به فکر تاسیس یک « الملک علمشوکت»خاصی نبود از این لحاظ 
بیمارستان در بیرجند افتاد و چون مصمم بود اداره مدارس شوکتیه 
را به وزارت معارف )فرهنگ( واگذار نماید تصمیم گرفت هزینه اداره 
آن را به کار بهداشت و درمان و ایجاد بیمارستان اختصاص دهد 

[Rezaie, 2002: 255]  که محمد علی منصف هم در این خصوص
مرحوم امیر بفکر افتاد که با واگذاری » سخن به میان آورده است که: 

مدارس شوکتیه به وزارت معارف، بودجه مربوطه را صرف امور 
دیگری از قبیل بهداشت و درمان مردم در حوزه قاینات کند و از این 

اندیشه او قوت گرفت جا فکر ساختمان بیمارستان شهر بیرجند در 
چرا که در آن زمان در قاینات یک سازمان مناسب بهداشتی و درمانی 
وجود نداشت در نهایت کلنگ بیمارستان بیرجند در محل فعلی 

های آخر عمر خود که بیمارستان علم به زمین خورد و امیر در سال
العاده در کار در بیرجند توقف داشت با دقت و وسواس فوق

کرد اما متاسفانه عمر مرحوم امیر یمارستان نظارت میساختمان ب
کفایت نکرد که بیمارستان را به اتمام برساند و این کار به دست 

خان تعقیب و بیمارستان به فرزند آن مرحوم یعنی اسداهلل علم
  .[Monsef, 1976: 120]صورت آبرومندی افتتاح گردید 

ن اثرات اندکی از موقوفات با توجه به اسناد وقفی به دست آمده از زنا
مانده از درمانی از این خطه به دست آمده است یکی از اسناد باقی

هادوی که شامل پنج زنان واقفه مربوط است به ورثه شیخ مهدی
اند که از جمله واقفان حوزه بهداشت و درمان دختر و یک پسر بوده

وجه شمسی با ت 1359شوند که در بهمن در شهر بیرجند محسوب می
به سهم از ورثه خود بفکر احداث درمانگاهی تحت تولیت شبکه 

افتند که مواردی را وقف بر ایجاد درمانگاه بهیاری بیرجند می
وقف موبد و حبس مخلد نمود ششدانگ یك قطعه زمین » کنند: می

به شماره یك هزار و دویست و سی و چهار فرعی مجزی شده از 
فرعی واقع در مزرعه قصبه شماره  250منزل و باغ باقیمانده شماره 

یك اصلی بخش دو بیرجند به مساحت نهصد و دوازده متر و هشتاد 
)برای محل احداث درمانگاه( و تولیت آن با و دو صدم متر مربع 

شبكه بهداری بیرجند یا قائم مقام قانونی بهداری مزبور خواهد بود 

نامه ورثه )وقف« ملك مزبور به عنوان وقف بتصرف بهداری درآمد
اداره  ،8-شمسی، کالسه پرونده ه 1359هادوی به تاریخ شیخ مهدی

 کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
عالوه بر این در مجموعه اسناد آستان قدس نیز سندی در خصوص 
واگذاری قطعه زمینی از اراضی وقفی اکبریه جهت احداث آموزشگاه 

بیرجند وجود دارد. این سند گویای بهیاری توسط بلقیس علم در 
توجه به امر بهداشت و درمان در شهر بیرجند است )تاریخ سند: 

 .(4505ی اموالی: ق، شماره 1353
 

 گیرینتیجه
تر های توسعه انسانی در روستاها بسیار پاییناز آنجایی که شاخص

توانست منشا بسیاری از از مناطق شهری بوده است و این امر می
های اقتصادی و اجتماعی را در جوامع فراهم آورد همین نابسامانی

امر سبب شد که زنان واقف در بهبود روند توسعه انسانی و خصوصاً 
در زمینه آموزش و پرورش و سالمت و بهداشت تدابیری بیندیشند 

بینی و امالک و اموال خود را وقف امور یاد شده کنند. به واقع جهان
بر جامعه سبب شده که مردمان این سرزمین  های حاکمو ارزش

تفاوت نباشند و زنان این خطه هم نسبت به دیگر همنوعان خود بی
پا به پای مردان در جهت رشد و توسعه انسانی کوشا باشند. در میان 

های آموزشی و عوامل تأثیرگذار بر شاخص توسعه انسانی، شاخص
های آموزشی گذاریایهمدت دارند و سرمبهداشتی اغلب ماهیتی بلند

ای زنان عفیفهمردان و بزرگهای مهم بزرگو بهداشتی از سیاست
های توسعه جهانی شاخصبوده است که تا قبل از مطرح شدن
های اسالمی و خصوصًا در انسانی بوسیله سنت وقف در سرزمین

  خطه خراسان جنوبی به اجرا درآمده بوده است.
های در جوامع و تدابیرشان در عرصه حضور زنان واقف و دوراندیشی

مختلف فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی سبب شده است 
که این خطه از شاخص مطلوبی در زمینه توسعه انسانی برخوردار 
باشد. موقوفات آموزشی یا تعلیم و تربیت طبیعتًا از مسائل مذهبی 

کام جدا نیست، زیرا بخش زیادی از این موقوفات جهت ترویج اح
دینی و کمک به طالب علوم دینی در مدارس علمیه است با توجه 

پرور توان اظهار داشت که نگاه مذهبی و فرهنگاسناد وقفی می
خراسان جنوبی به امر آموزش و پرورش و تحصیل طالب و 

داری آموزان، دستگیری فقرا و توجه به امر آموزش آنان، تعزیهدانش
امر بهداشت و استفاده از حمام، ، توجه به )ع(حضرت سیدالشهدا

 ها جزو دغدغه زنان واقفه این مرز و بوم بوده است.حوض و پایاب
شود این است براساس آن چه از اسناد و مدارک اوقافی استباط می

بین باورهای مذهبی مردم و نوع موقوفاتی که توسط زنان این خطه 
گر تمامی شکل گرفته است پیوند عمیقی وجود دارد. به عبارت دی

اندیشی، کمک به ای از خیرات، نیکمصارف موقوفات خمیرمایه
آموزان وطالب، توجه دست، توجه به امر تحصیل دانشافراد تهی

ها و و ساخت حمام )ع(داری حضرت سیدالشهدافراوان به امر تعزیه
 ها است. عالوه بر این حضور علما و روحانیون وحوض و پایاب

آنان در امر تقویت و رشد وقف باعث شد که بزرگان شهر و تشویق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            12 / 15

https://womenresearch.ir/article-1-24-fa.html
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 موقوفات گسترش چشمگیری پیدا کنند.
 

 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.تشکر و قدردانی: 
 : موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.های اخالقیتأییدیه

 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
شاطری )نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی/  مفید: سهم نویسندگان

(؛ مرضیه فاریابی )نویسنده %50شناس )نگارنده بحث اصلی، روش
 (%50دوم(، پژوهشگر کمکی/ نگارنده مقدمه )

 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. منافع مالی:
 

 پیوست اسناد
قمری  1204خان، مربوط به سنه نامه صبیه حاجی حسن)سواد وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 20-کالسه پرونده )صبا 
 خراسان جنوبی(.

آبادی، مربوط به خانم بنت محمد شفیع ملكنامه فاطمه)سواد وقف
(، اداره کل اوقاف و امور 340-قمری با کالسه پرونده )ع 1247سنه 

 خیریه استان خراسان جنوبی(.
ش با  1317به سنه  نامه فاطمه خانم فرزند قاسم، مربوط)وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 17-کالسه پرونده )ف
 جنوبی(.

 1248خان، مربوط به سنه اكبربیگم بنت حاجی میرنامه فاطمه)وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 45-قمری با کالسه پرونده )ف

 خراسان جنوبی(.
مال محمد علی،  هایصبیهو زوجه مال محسن  بیگمنامه فاطمه)وقف

(، اداره کل اوقاف 74-قمری با کالسه پرونده )ف 1245مربوط به سنه 
 و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.

قمری  1345نامه بیگم صبیه كربالئی محمد، مربوط به سنه )وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 79-با کالسه پرونده )ف

 ن جنوبی(.خراسا
خان، عبداهللبی فاطمه نساء بنت مرحوم میرنامه بی)سواد وقف

(، اداره کل اوقاف 120-قمری با کالسه پرونده )ف 1246مربوط به سنه 
 و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.

قمری با کالسه  1291نامه فاطمه صبیه رمضان، مربوط به سنه )وقف
و امور خیریه استان خراسان  (، اداره کل اوقاف121-پرونده )ف

 جنوبی(.
بانو فاطمه وجیهه فرزند لطف علی، مربوط به سنه  نامه)کپی وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور 128-شمسی با کالسه پرونده )ف 1358
 نامه كربالئی كوچك صبیهخیریه استان خراسان جنوبی(.)سواد وقف

(، اداره 11-ه )كقمری با کالسه پروند 1335عابدین، مربوط به سنه 
 کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.

 قمری با کالسه 1371نامه بانو كنیز سعیدی، مربوط به سنه )وقف
 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان28-پرونده )ك

 جنوبی(.

بی مغیث الدین بنت كربالئی محمد طاهر نخعی، نامه بی)سواد وقف
(، اداره کل اوقاف 402-قمری با کالسه پرونده )م 1230مربوط به سنه 

 و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
قمری با کالسه 1240خان، مربوط به سنهنامه زوجه مرتضی قلی)وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 569-پرونده )م
 جنوبی(.

قمری با  1314نامه نجیبه زوجه كربالئی رضا، مربوط به سنه )وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 12-کالسه پرونده )ن

 جنوبی(.
قمری با کالسه  1295نامه والده عبدالكریم، مربوط به سنه )وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.17-پرونده )ن
ه پرونده شمسی با کالس 1325نامه نساء مودی، مربوط به سنه )وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.29-)ن
نامه فاطمه حجیه خانم صبیه عبداله بیك، مربوط به )سواد وقف

قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و امور خیریه  1305سنه 
 استان خراسان جنوبی(.

ی نامه مرضیه صبیه محمد حسین قاسم و زوج ایشان عل)وقف
قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره  1313حسن علی، مربوط به سنه 

 کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
 1352هادوی، مربوط به سنه نامه فاطمه صغری به شیخ مهدی)صلح

قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
 خراسان جنوبی(.

 فاطمه خانم صبیه عبداهلل بیك، مربوط به نامه حاجیه )سواد وقف
قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و امور خیریه  1285سنه 

 استان خراسان جنوبی(. 
نامه محمد علی ناصح حسب الصلح زهرا ناصح، مربوط به سنه )وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 39-شمسی، کالسه پرونده )ز 1321

 استان خراسان جنوبی(. 
بی فضه، مربوط نامه كربالئی سید عبدالجواد حسب الصلح بی)وقف

مور (، اداره کل اوقاف و ا16-قمری، کالسه پرونده )ف 1362به سنه 
 خیریه استان خراسان جنوبی(. 

بی گل نساء، مربوط به محمد حسب الوصیه بینامه آقا میرزا)وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 3-قمری، کالسه پرونده )گ 1291سنه 

 استان خراسان جنوبی(.
بیگم، مربوط به سنه نامه مال ابوالقاسم حسب الصلح لیلی)وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 2-ه )لقمری، کالسه پروند 1349

 استان خراسان جنوبی(.
نامه آقا محمد حسن حسب الصلح كربالئی معصومه، مربوط )وقف

(، اداره کل اوقاف و امور 656-قمری، کالسه پرونده )م 1368به سنه 
 خیریه استان خراسان جنوبی(.

 نامه علی ابن حسین حسب الصلح صبیه علی حسین، مربوط)وقف
قمری، فاقد کالسه پرونده، اداره کل اوقاف و امور  1336به سنه 

 خیریه استان خراسان جنوبی(.
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نامه مال ابوطالب بیك حسب الصلح محمد علی بیك و اسداهلل )وقف
-حقمری، کالسه پرونده ) 1310بیك و فاطمه خانم، مربوط به سنه 

 .، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی((367
خان حسب الصلح ستاره خانم، نامه اسماعیل بن مال حسن)استشهاد

(، اداره کل اوقاف 10-قمری، کالسه پرونده )س 1286مربوط به سنه 
 و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.

محمد مرتضی بیك و زیبا نساء زوجه میرمصطفی، میرنامه میر)وقف
(، اداره کل 455-ه )حقمری، کالسه پروند 1224بیك، مربوط به سنه 

 اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
ها و عبداهلل بیك و همشیرهمحمود بیك و میرنامه میر)سواد وقف

-قمری، کالسه پرونده )م 1247علی بیك، مربوط به سنه زوجه میر
 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.428

قمری، کالسه پرونده  1248و، مربوط به سنه بی شهرباننامه بی)وقف
 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.35-)ش

قمری، کالسه  1325نامه شهربانو زوجه اهلل یار، مربوط به سنه )وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 29-پرونده )ش

 جنوبی(.
حمد شاه بیک نخعی، مربوط نامه خدیجه خانم صبیه م)سواد وقف

(، اداره کل اوقاف و امور 48-قمری، کالسه پرونده )خ 1249به سنه 
 خیریه استان خراسان جنوبی(.

قمری،  1364نامه خدیجه صبیه رضا، مربوط به سنه )سواد وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 18-کالسه پرونده )خ

 جنوبی(.
قمری، کالسه  1248بیگم، مربوط به سنه مهنامه حاجیه فاط)وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 256-پرونده )ح
 جنوبی(.

قمری،  1339نامه حاجیه كوچك، مربوط به سنه )رونوشت وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 106-کالسه پرونده )ح

 جنوبی(.
قمری، کالسه  1383مربوط به سنه بیگم آذرخشی، نامه بانو)وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.51-پرونده )ب
-قمری، کالسه پرونده )ب 1327نامه بلقیس، مربوط به سنه )وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.18
کالسه قمری،  1224بی حانی، مربوط به سنه نامه بی)سواد وقف
 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.9-پرونده )ب

قمری، کالسه پرونده  1231بیگم، مربوط به سنه نامه مرضیه)وقف
   (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.119-)الف

قمری، کالسه  1270بیگم، مربوط به سنه نامه خدیجه)سواد وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 66-لفپرونده )ا
 جنوبی(.

قمری، شماره اموالی  1364نامه خدیجه علم، مربوط به سنه )وقف
 ، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(. 7173
 1261بیگم صبیه مال خواجه حسن، مربوط به سنه نامه صالحه)وقف

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان (،34-قمری، کالسه پرونده )ص

 خراسان جنوبی(.
قمری، فاقد کالسه  1142نامه عابده خانم، مربوط به سنه )سواد وقف

 پرونده، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
قمری،  1224نامه والده آقا محمد خانا، مربوط به سنه )سواد وقف

ل اوقاف و امور خیریه استان خراسان (، اداره ک8-کالسه پرونده )و
 جنوبی(.

قاسم، مربوط به سنه نامه فاطمه خانم صبیه مرحوم میرزا)وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه 131-قمری، کالسه پرونده )ف 1238

 استان خراسان جنوبی(.
 1349محمد، مربوط به سنه بیگم بنت مرحوم میرنامه فاطمه)وقف

(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 110-پرونده )فقمری، کالسه 
 خراسان جنوبی(.

قمری، کالسه  1201عبد الصمد، مربوط به سنه نامه والده میرزا)وقف
(، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 139-پرونده )ع

 جنوبی(.
بی معین والده حاجی خان و بیهای حاجی علینامه صبیه)وقف
(، اداره 28-قمری، کالسه پرونده )ص 1233، مربوط به سنه خانعلی

 کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.
قمری، کالسه پرونده  1335بی رقیه، مربوط به سنه نامه بی)وقف

 (، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی(.6-)ر
ی اموالی: رهق، شما 1353)مرکز اسناد آستان قدس، تاریخ سند: 

4505) 
 

 منابع
Abasi nezhad H, Rafie emam A (2006). Human 
development evaluation at Iran rural development. 
Journal of Economic Research (tahghighat-e- Eghtesadi). 
41(1):31-54. 
Asefzade S, Piri Z (2005). The concepts of human 
development and human development index trend in 
Iran. Iranian South Medical Journal. 7(2):190-197. 
Cheraghi Z, Zare Sangderazi S (2018). Yazdian women’s 
mughufat (Charitable endowments) from Pahlavi era to 
present day From 1305 AH to 1394 AH. Socio Economic 
History Studies. 6(2):1-34. 
Davodi A (1997). Report on Iran and human development. 
The Journal of Planning and Budgeting. 9:95-99. 
endowments in Iran. Endowment the Eternal Heritage. 
10:4-6. 
Ershad Sarabi A (2015). Shokatieh school, Birjand 
(foundation, education, textbooks, teachers, and exams). 
Ayeneh ye-Pazhoohesh. 19(114):20-27. 
Fotros MH, Torkamani E (2012). Modified human 
dvelopment and sustainability of economic growth: A 
comparative study of selected developed and developing 
countries. Quarterly Journal of Economic Growth and 
Development Research. 2(7):30-50. 
Khosravi MA (1995). Noon va al-Qalam: women's  
Mahmodi A (1992). Water and sanitation in Islam. 1st ed. 
Tehran: Baharan. 
Mahmodi M (1972) Mirza Khanlarkhan Etesamolmolk 
travelogue. Tehran: Tehran. 
Malekzade E, Afrafar M (2017). Women endowments of 
the constitutional functions until the end of the first 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            14 / 15

http://ismj.bpums.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://womenresearch.ir/article-1-24-fa.html


 51 های توسعه انسانی در نواحی روستایینقش زنان واقف در بهبود شاخصـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                          Volume 1, Issue 1, Spring 2020 

Pahlavi, Case study: Female benefactor of Tehran. Journal 
of Historical Researches. 9(3):257-271. 
Monsef MA (1976). Amir shokatolmolk in Ghaen. Tehran: 
Amirkabir. 
Monteshlo J, Delbari SH (2018). Investigation of Shiite 
women’s endowments in Bijar during the Qajar era. 
Quarterly for Shi’ite Studies. 59:29-52. 
Naghi Porfar WA, Ahmadi M (2008). Economic indicators 
of human development from Islamic perspective. Islamic 
Economic. 8(31):69-101. 
Ostadzadeh Z, Ostadzade M (2009). Pondering on three 
superior features of the historical Sokatiye school. 
Ganjine-ye Asnad. 18(70):35-50. 
Pirnia MK (1995). History of Islamic Iranian architecture.  
Rezaie J (2002). Birjandname. Tehran: Hirmand. 
Roshdeie S (1983). Life events. Tehran: 
Nashretarikheiran. 
Sadr Hashemi M (1984). History of magazines and 

newspapers in Iran. Tehran: Kamal. 
Sharif khatibi L (2008). Human development index. 
Labour & Society Mountly. 103:40-46. 
Sharif khatibi L (2008). Human development index. 
Rahyaft Journal. 18(42):46-53. 
Shateri M, Arezomandan R (2012). The role and status of 
women in vaghf institutions from Safavi until 
Contemporary Era (Case Study: Birjand, Darmiyan, 
Sarbishe). Woman in Culture & Art. 4(2):5-23. 
Shateri M, Jafarzade T (2008). Women’s endowment 
rolein social and cultural development. Proceedings of 
International endowment and Islamic civilization. 2008, 
12-13 November: Isfahan. pp.79-121. 
Tabasi M (2016). The Bathhouses in the persian proverbs. 
Journal Culture and Folk Literature. 4(11):130-152. 
Tehran: Soroosh Danesh. 
Ziari K (2000). Principles and methods of regional 
planning. Tehran: Tehran University Press.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

https://womenresearch.ir/article-1-24-fa.html
http://www.tcpdf.org

