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  عثمانی وصفوي  دوره در زنانموقوفات 

  
   ١ارجح اکرم

  

  چکیده

 در ،پردازد می آناتولی و ایران در زنان موقوفات بھ کھ اضرمقالھ ح
قع حور سھ با وا صلی م قف« ا نان« ،»و شابھات« و »ز   و صفوی دوران ت

  خود جای در موضوع سھ این از یک ھر لیکن ،دارد پیوستگی »عثمانی
 .است بررسی و ملأت قابل
  را مشابھی شرایط سیاسی و اقتصادی لحاظ بھ عثمانی و صفوی دوران
یران برای ناتولی و ا قم آ ین در زد؛ ر قف  شرایط ا سعت سبب بھو  و

صادی مایش بھ گاه و مذھبی ھای گرایش و اقت شتن ن خواھی گذا  ھای خیر
  بدان تا و بود شکوفایی و اوج در موقوفات اجتماعی آثار و سالطین

  این مسألھ حتی .روآوردند آن بھ ھم متوسط طبقات کھ یافت گسترش جا
 اداره برای ھایی منصب و مشاغل و اداری نھادھای گیری شکل ساز زمینھ
ین فات ا بی بھ ،شد موقو شکیالت نوع دو کھ ترتی مالک اداره برای ت  ا
  دیگری و سلطنتی موقوفات یعنی خاصھ امالک برای یکی آمد: وجود وقفی
 مطلوب شرایط از کھ ھایی گزارش نیز و فضا این. موقوفات سایر برای

 اقتصادی، حضور کھ ساخت مھیا را زمینھ ،است دست در آنان اقتصادی
  توجھ با کند. نمایان را خود وقف پدیده در زنان دینی و اجتماعی

ین بھ گونگی شرایط ا جام چ مر ان قف ا یان در و نان م  دوره این در ز
 منابع ھا کتیبھ و ھا نامھ وقف تاریخی، کتب. گیرد می قرار بررسی مورد

مھ وقف موارد بسیاری در گرچھ ،اند اطالعات این بھ دستیابی  در ای نا
  .  نیست دست
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  مقدمه  

 زنان، فعالیت هرگونه جهتی از. دارد گوناگونی ابعاد اي دوره هر در زنان اوقاف بررسی

 وضـعیت  از انـدازي  چشـم  دیگر سوي از و کرده روشن دوره هر در را آنان جایگاه و موقعیت

 در زنـان  بیشـتر  چه هر حضور که چرا ،دهد می ارائه دوره آن اقتصادي و اجتماعی و سیاسی

 ایـران  در اوقـاف  چشـمگیر  رشد. شود می محسوب توسعه سنجش براي میزانی اجتماعی هر

 فضـاي  ایجاد با حقیقت در. است اهمیت حائز نظر این از عثمانی دوره آناتولی وعصر صفوي 

 کارهاي به درآمد پر اقشار هم و حاکم طبقه هم صفوي، عصر در مناسب اقتصادي و سیاسی

ر چند این نکتـه را نبایـد از نظـر    ه. دکردنمبادرت  بسیار هاي وقفیه اختصاص و المنفعه عام

موقوفات به سبب حفاظـت از   برخی شکل گیري دور داشت که به ویژه در حکومت عثمانی،

 بـدین  )280-281 :1370 (شـاو،  .مقررات حکومتی بـوده اسـت  و  ها مالیاتثروت در مقابل 

 و بـزرگ  شـهرهاي  موقوفـات . دشـو  مـی  محسوب موقوفات شکوفایی عصر دوران این ترتیب

 دینـی  و آموزشی اجتماعی، ساختار و رشد در اردبیل و مشهد قم، اصفهان، مانند ها پایتخت

  ) 54-58 :1388 حیدریان،( .است بوده تأثیرگذار

 بودنـد؛  گـذارده  جـاي  به خود از اوقافی آناتولی و ایران در زنان نیز دهم قرن از پیش تا

 جـان  خـاتون  وقـف  کـه  تبریز در کبود مسجد مجتمع و .ق 660 در خاتون ترکان هاي موقوفه

 و امـوال  از این دسـت اسـت.   بود) نهم قرن( قراقویونلو جهانشاه همسر بیگم، به معروف خاتون

 سـی  قنـات،  ده روسـتا،  79 تبریز، اطراف در زمین قطعه 23 شامل خاتون جان خاتون دارایی

 به توان می دیگر هاي نمونه از). 657- 671 ص :1973مشکور،( شد می ري در بازاري و کاروانسرا

 823 در کـه  کرد اشاره گوهرشاد مسجد جنب) ع( رضا امام حرم غربی ضلع در پریزاد مدرسه

 از و آغـا  گوهرشـاد  ندیمـه  خـانم،  پریزاد به متعلق موقوفه این. یافت پایان آن بنايساخت  .ق

 پریزاد، ذیل :1375 اسالم، جهان دانشنامه( است ربیع خواجه به معروف خیثم بن ربیع نوادگان

  ).مدرسه
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 وقـف  توجـه،  قابل موارد از یکی داشت؛ تعلق مختلفی موارد به صفوي عصر موقوفات

 آن از. تشـ دا را نخسـت  رتبـه  موقوفه، کتب میان در کریم قرآن. بود مقدساماکن  به قرآن

 آصـف ( .کـرد  رضـوي  قـدس  آسـتان  وقف .ق 1156 در خانم منوره که مصحفی است جمله

 و ایـران  هاي کتابخانه در موجود هاي مصحف اغلب) 490 شماره نسخه ،164 :1369 فکرت،

 در خـانم  جهـان  شـرف  دار ترجمـه  مصـحف  از تـوان  می نمونه براي. دارند وقف نشان جهان

 میان این در) 67: 1355 پژوه، دانش( .کردیاد ) س( معصومه حضرت آستانه وقف .ق 1157

 ـ  علیهاالسالم ـ معصومه حضرت کتابخانه و نسخه نه و چهل با رضوي قدس آستان کتابخانه

 برگـردان  و ترجمـه  با مصحف ترین هنک. درا دارن دار ترجمه مصحف بیشترین ،نسخه چهار با

 الـدین  شـمس  امیـر  فرزنـدان  از، الدین شرف میر دختر ،خانم فاطمه حاجیه به متعلق فارسی

  )8: 1378 خویی، صدرایی( .شد وقف هند در .ق 1059 تاریخ در که است چهارمناري

 در اي گرمابـه  نمونه براي ؛داشت اختصاص المنفعه عام بناهاي انواع به موقوفات دیگر

 و اول عبـاس  شـاه  عمـه  کـه  صـفوي  طهماسـب  شاه دختر چهارمین ،بیگم زینب که مشهد

 1354 سـال  در و داشـت  قـرار  بـازار  کنـار  در گرمابه این. کرد بنا ،بود دربار زن مقتدرترین

 ها کاروانسرا ها، پل ها، راه نظیر دیگري آثار بیگم زینب. دش تخریب حرم اطراف توسعه هنگام

 بـه  حـال  ایـن  بـا ) 207: 1353فلسفی،( .گذاشت جاي به خود از متعددي هاي بیمارستان و

 رایگان سکونت هتـج را کاروانسرایی ،نخست صفوي عصر انـزن) 45 :1353( شاردن گفته

 هاجـار  و کـرده  بنـا  بـاغی  و بـازار  خانـه،  قهوه گرمابه، سپس و کردند می ماندگان راه در وقف

 سفیر فیگوئروا. کردند می مدرسه وقف را ها آن بهاي اجاره مدرسه، احداث از پس و دادند می

 .است کرده توصیف مردان از بهتر المنفعه عام کارهاي در را زنان عباس، شاه دربار در اسپانیا

ـ  ) 128-127 :1363( هـم داشـته از    متعلقـاتی سـاوه کـه    هکاروانسرایی بین راه سـگزآباد ب

 حجازي، ؛50 :1350 (شاردن، .است تاز این دس کبیر ملکه شاه عباس ،موقوفات زینب بیگم

 بـا  حتـی  گـاه  کـه  بود اي اندازه به دوره این در خیریه امور و اوقاف به گرایش )313: 1381

 امامزاده صحن در که سنگابی .شد می انجام سنگاب یک ساخت مانند جزیی مورد یک وقف
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 .اسـت  .ق 1049 تـاریخ  در شـامیر  نـام  بـه  بانویی به متعلق ،دارد قرار اصفهان در اسماعیل

  )1049 :1352 مهرآبادي، رفیعی(

 مـدارس  وقف در زنان دینی و علمی گرایش ،المنفعه عام بناهاي از پس صفوي عصر در

 جـده  و بـزرگ  جـده  مدرسـه  دوم، عبـاس  شـاه  جده یا مادربزرگ خانم دالرام. است برجسته

 ؛553 همـان، . (داد قـرار  هـا  آن براي موقوفاتی و کرد بنا اصفهان اصلی بازار در واقع را کوچک

 توجـه  مـدارس  بـراي  کتابخانه تأسیس به واقفان اغلب اینکه جالب )346- 347 :1346 سپنتا،

 .است کرده ذکر خود امهنوقف پشت در را وقفی کتب از فهرستی نیز خیر بانوي این و اند داشته

 آخـرین  از و دوم عبـاس  شـاه  خواهر و صفی شاه دختر بیگم، مریم) 25- 30 :1383 احمدي،(

 آن بـراي  هـایی  موقوفـه  و احداث اصفهان در را بیگم مریم مدرسه صفوي، عصر قدرتمند بانوان

 دینـی،  علـوم  تحصـیل  به همواره باید مدرسه طالب که است آمده آن امهوقفن در. کرد تعیین

. اسـت  رفتـه  بین از مدرسه این) 299 :1346 سپنتا،( .باشند مشغول عبادت و مطالعه مباحثه،

 تسـبیحی، ( .پابرجاسـت  اکنـون  کـه  کـرد  وقف خوانسار در نام همین با اي مدرسه او همچنین

 در آورد نـیم  مدرسـه  دیگـر،  هاي موقوفه از) 59 :1381 محمدي، و مالزاده ؛531- 538 :1349

 اردسـتانی  الملـک  حکیم مهدي محمد همسر ،بیگم زینب خانم ،ق 1113 در که است اصفهان

  )31- 32 :1383 احمدي،( .دکر وقف را آن

 یافتن قدرت در تنها نه شیعی حکومت یک استقرار و صفوي حکومت رسیدن قدرت به

 و مقـدس  هـاي  بنـا  به که هایی موقوفه. داشت اثر ها آن هاي گرایش نوع در بلکه ،بود ثرمؤ زنان

 تعلق عالیات عتبات به اوقاف این از بخشی. نماید می برجسته نظر این از گرفت می تعلق زیارتی

 و زائـران  مخصـوص  کـه  .ق 1071 تـاریخ  بـه  بیگم گوهرشاد مستقالت و امالك مانند داشت؛

 شـاه  دختـر  بـیگم،  خـانش  موقوفات. بود ـ  االسالممعلیه ـ حسین امام و علی حضرت مجاوران

. بـود  داده اختصـاص ) ع( حسـین  امـام  زوار بـه  را یـزد  خـارج  در امالکی که ،صفوي اسماعیل

 شـاهزاده  يبنـا  تجدیـد  و .ق 997 تـاریخ  در عبـدالعظیم  حضرت بقعه هب بیگم زینب موقوفات

 هـدایتی،  ،38 ،1389 مهریـزي ( .اسـت  اشـاره  قابـل  نیز .ق 1940 تاریخ در قزوین در حسین

1344: 96 -93(  
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 تـرین  مهـم  و کردنـد  می جذب را موقوفات از توجهی قابل بخش آرامگاهی هاي مجتمع

 ایلخـانی  حاکمان صوفیانه هاي رایشگ. تاس اردبیلی الدین صفی شیخ زیارتگاهی مجتمع ها آن

 از حمایـت  بـه  او خـانواده  و خـان  انغـاز  که طوري به ،آورد فراهم را موقوفات گونه این زمینه

 براي  دوره آن زنان اوقاف صفی، شیخ طریقت از او حمایت. داشتند گرایش صوفیان هاي خانقاه

 تمامـه  گیخاتو، بزرگ دختر خاتون ملک موقوفات به توان می. کرد تشدید را صفی شیخ آرامگاه

  آشکارتر صفویه دوره در موقوفات رشته این پیگیري. کرد اشاره دیگران و خاتون کتایون ،خاتون

 توابـع  از روسـتا  چنـد  وقف با اسماعیل، شاه پدر حیدر سلطان همسران از خاتون بنفشه. است

 از یکـی  نیـز  اسماعیل شاه خواهر ،خاتون جهان فخر. دارد قرار عصر این واقفان ردیف در تبریز

 صـفوي  دختـران  و همسـران . کـرد  وقف را مراتع از قطعه یک که است صفوي سرشناس زنان

 ترتیـب  بـدین  و داشـتند  اختیـار  در را آذربایجـان  هاي زمین و امالك از اي مالحظه قابل سهم

 آرامگـاه  براي اوقافی آناتولی از زنانی حتی. کردند وقف یا فروختند آرامگاه به را ها آن از بخشی

 دختـران  روملو، آقا مراد بن آقا حمزه دختر قلچلوقري، سلطان بنگی مانند داشتند؛ صفی شیخ

 شیخ بن شاه یوسف عارف شیخ دختر بیگم، زاهدیه خان خاتون همانند عرفا و نام صاحب افراد

 فروش سهم از درصد سی زنان مجموع در. کردند صفی شیخ بقعه وقف را هایی روستا که کامل

 و بیست ها، مغازه از درصد ده اردبیل، کوچک کاروانسراهاي از درصد بیست عمومی، هاي حمام

 از درصـد  پـانزده  و اردبیـل  اطـراف  روسـتاهاي  سـهم  از درصـد  پنجـاه  هـا،  خانه از درصد پنج

 زنـان  ایـن  اغلب رسد می نظر به. کردند اردبیلی الدین صفی شیخ بقعه وقف را بادي هاي آسیاب

 زرین( .دهند نشان بقعه این در را خود اقتصادي برتري خیر کارهاي انجام بر افزون بودند مایل

  )91- 100 :1384 شهر، باف

 هـایی  شباهت وجود با و داشت چشمگیري رشد آناتولی در اوقاف صفوي، عصر موازات به

 بـیش  آنـاتولی  اوقافکه  گفت باید است مشاهده قابل عثمانی و صفوي عصر میان نظر این از که

 سـالطین  جانـب  از مصـر  فـتح  .داشـت  رواج مصـر  در کـه  بود سننی و آداب تأثیر تحت همه از

 حتـی  و آنـاتولی  مـردم  میـان  در کـه  وقـف  سنت و بود شریفین حرمیین فتح مفهوم به عثمانی
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. یافـت  اختصـاص  شـریفین  نحـرمی  بـه  بیشتر پس آن از ،داشت زیادي اهمیت بالکان مسلمانان

 حکومـت  بـه  کـه  بـود  هـایی  سـلطان  مادران یعنی سالطین والده به مربوط زنان اوقاف بیشترین

 مکـه  مقدس سرزمین براي ها نامهوقف گزارش به ها آن اوقاف و خیر خدمات اغلب و بودند رسیده

 .بودنـد  گرفتـه  فرا مصریان از را نیک سنت این آنان است گفتنی .است بوده آنجا اهالی و مدینه و

 همسـر  .ق 721 سـال  در مثـال  بـراي  .داشت رواج آنجا زنان و مردان میان در کار این که چنان

 نـان  همـه  بـه  عیـد  روز در و کـرد  احسان فقرا به حج مسیر طی در ،طغی نام به قالوون سلطان

  )782- 784 :1390 دوغان،( .داد انعام دینار هزار سی و لباس یخ، شیرین،

 کـه  طـوري  بـه  ،بود بیشتر حرمیین فقراي براي وقف استانبول، یعنی عثمانی پایتخت در

 که شود توزیع طال اشرفی هزار مدینه فقراي میان سال هر بود کرده مقرر اول سلیم سلطان مادر

 امالك صفیه سلطان سوم، مراد همسر. شد می تأمین دوم بایزید سلطان حمام درآمد از مبلغ این

 و مسجد آبداري خادمان و قدس و مدینه و مکه در قرآن حافظ بیست و صد براي مصر در را خود

 حـج  مسـیر  در چهارم محمد سلطان همسر سلطان، اهللا امان گلنوش. کرد وقف مکه آب هاي چاه

 میالدي نوزدهم قرن اوایل در. کرد احداث زیادي) انبارها آب( يها چشمه و) ها سقاخانه( ها سبیل

  )784 همان،( .بود شده تأسیس زنان جانب از مکتبخانه یک و هفتاد استانبول در

 بـر  بسـیاري  موقوفـات  قـانونی،  سلیمان سلطان همسر ،).ق 965 درگذشت( سلطان خرم

 بـر . شـود  می نگهداري قاهره در المصریه دارالکتب کتابخانه در او نامهوقف .کرد مقرر مدینه و مکه

 و مکـه  وقـف  فقـط  هـایی  کاروانسرا آن بر افزون. شد مدینه و مکه وقف آبادي چهارده آن اساس

 کانـال  در وسـایل  تمـام  با کشتی دو ها این بر عالوه او .یافت اختصاص مدینه جهت هم موقوفاتی

 بـراي  هـا  آن از و کنند حمل ینبع و جده بندرهاي به را مصر موقوفات محصول تا کرد وقف سوئز

  )197- 199 :1390 مهریزي( .شود استفاده مدینه و مکه هاي نیازمندي حمل

 عثمـانی  حکومـت  بانفوذ زنان جمله از  اول احمد سلطان همسر سلطان و والده پیکر، ماه

 والـده  خان کاروانسراي می توان به داشت که زیادي موقوفات و داد انجام می خیر کارهاي کهبود 

 در والـده  مدرسه و مسجد وي. ، اشاره کردبود ایرانیان اسکان محل که استانبول در والده بیوك یا
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  بیمارسـتان  مدرسـه،  حمـام،  مسـجد،  شامل استانبول اسکودار دررا  چینیلی مجموعه و استانبول

 در آب تهیـه  او خیرات دیگر از. ساخت حج مسیر در بادرا نهر بر را چشمه هفت پل و کرد احداث

 اسـتانبول  ملـت  کتابخانـه  در که او نامهوقف. بود مدینه و مکه راه نیازمندان به کمک و حج مسیر

 اهـداي  بـاب  در سـفارش  نظیـر  دارد؛ هـا  موقوفه این راجع به بسیاري جزئیات ،شود می نگهداري

  )787- 791 :1390 دوغان،( .مدینه و مکه فقراي به عبا صد و پیراهن صد ساالنه

هاي اقتصادي و فرهنگـی بـه توسـعه     نظام وقف در دوره عثمانی با گسترش مجموعه

زمینـه تعـداد   هاي زنان در این  شهري استانبول پایتخت عثمانیان نیز کمک کرد که موقوفه

  )238-242 :1388 (اینجلق د.قابل توجهی دار

 دوره در کـه  داشـت  هـا  بیمارستان احداث به اختصاص ترك زنان موقوفات از بخشی

 قتلق بیمارستان و )ششم قرن( قیصریه در نصیبه گوهر شفاعیه. شد انجام می نیز سلجوقیان

 در زنـان  موقوفـه  هـاي  بیمارستان از. است گروه این از) ششم قرن( کرمان در خاتون ترکان

) دهم قرن( مانیسا دارالشفاي ،)دهم قرن( خاتون حسکی دارالشفاي به توان می عثمانی عصر

 قـرن ( نیـال  پرتـو  بیمارسـتان . کـرد  اشـاره ) دهـم  قرن( اسکودار در عتیق والده بیمارخانهو 

 محمـود  سـلطان  اول همسـر  اقبـال،  سلطان نیال پرتو موقوفات از منوره مدینه در) دوازدهم

 آقایـان  و مـدیران  پزشـکان،  شامل آقایان به مربوط هاي اتاق و بود فقیر زنان بهمتعلق  دوم،

  )794 همان،( .داشت قرار بیمارستان از بیرون اسالمی موازین رعایت براي حرم

 دور نظر از نباید لیکن ،شد پرداخته آناتولی و ایران زنان موقوفات به مقاله این در اینکه با

 موقوفـه  ماننـد  اسـت؛  مشـاهده  قابـل  اسالم جهان زنان هاي موقوفه بین هایی مشابهت که داشت

 حـرمین  فقراي براي را مصر در بناهایی درآمد که الدین تاج دختر ستیته، به مشهور فاطمه مصونه

 بـدیهی  و بریم می پی ایران زنان اوقاف کثرت به موقوفات این کلی بررسی از لیکن. داد اختصاص

 در. اسـت  شهرها همین در موقوفات اغلب بزرگ هاي شهر در زنان این سکونت سبب به که است

 بـر  وقـف  آن از پـس  .گیـرد  برمـی  در را هـا  موقوفه از نیمی به نزدیک ایران در قرآن وقف مجموع

. اسـت  بوده اوقاف براي ایران زنان دغدغه ترین مهم امامزادگان و امامان آستانه و شریفین حرمین
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 وجود با.  اختصاص داشت مذهبی امور و علمیه مدارس مساجد، مدارس، ایتام، به ها موقوفه سایر

 ایـن  محدود مالی، منابع  داشتن اختیار در سبب به وقف و خیر کارهاي در زنان چشمگیر حضور

 نـه  و پنجـاه  میـان  از حـال  این با فت.گر برمی در را اوقاف کل درصد بیست حدود در معموالًکار 

 و اسـت  زنـان  به متعلق - یک سومحدود  - آن مورد هفده اصفهان، اوقاف اداره در موجود نامهوقف

 باشـد  زمـانی  محدوده در خیرخواهی به گرایش و قدرت حضور، از دیگر نشانی تواند می تعداد این

 از پـس  زنـان  موقوفـات ) 40- 44 ،1389 مهریـزي، ( .داشتند اختیار در بیشتري امکانات زنان که

 بیشـتري  توجـه  آداب و مراسـم  زمینـه  در لـیکن  ،داشـت  تداوم رویکرد همان با نیز صفوي دوره

 بررسی و بود مشهود بسیار) ع( حسین امام براي سوگواري مراسم برگزاري چنانکه د.ش می صرف

  .طلبد می را آن از پس و قاجار عصر هاي نامهوقف در پژوهش ضرورت آن

  

گیري نتیجه

 قـرار  دسـترس  در هنـوز  کـه  دارد وجـود  مطالبی یقین طور به زنان موقوفات درباره

 توان می نیز فوق موارد وجود با لیکن است، نشده اشاره ها آن به مقاله این در است و نگرفته

 در است روشن که است موقوفات فزونی همان نخست. یافت دست کلی هاي گیري نتیجه به

.است نبوده اندازه این به آناطولی در هم و ایران در هم آن از پس دوره

 والـده  همه از بیش که دارد آن از نشان بیشتر آناتولی در زنان هاي موقوفه مشخصات

 با و کردن برخوردار بودند وقف جهت کافی تمکن و قدرت از شاهان مادران یعنی ،ها سلطان

 امـور  انجـام  همـه  از بـیش  لـیکن ، بـوده  هـا  آن نظـر  مورد نیز مدارس و مساجد وقف اینکه

 کردنـد کـه    مـی  توجـه  مدینه و مکه حرمین به مربوط موقوفاتبه  آن از بیشتر و المنفعه عام

.است مصر در ممالیک دوره هاي موقوفه از ثرأمت

 تقسـیم  المنفعـه  عـام  و مـذهبی  فرهنگی، دسته سه بهمی توان  را ایران زنان موقوفات 

 تکیه ساخت مانند مذهبیموقوفات  قرآن، وقف و مدرسه سیسأت مانند فرهنگیموقوفات ؛ کرد

 روزمـره  و المنفعـه  عام مصارف و عتبات و ایران در ها آرامگاه به مربوط موقوفاتنیز و  مدرسه و
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، مـی تـوان   است دست در که اطالعاتی با. فقرا و ایتام براي موقوفات و کاروانسرا ساخت مانند

 سـوگواري  برگـزاري  و مـذهبی  مراسـم  انجـام  به بیشتر زنان اوقاف نیز قاجار دوره در گفت که

.است داشته اختصاص

 امـر  بـه  زنان از بزرگتري گروه اهتمام ایران در زنان وقف باره در دیگر توجه خور در نکته

نبود و شامل سایر طبقات اجتماعی نیز می شد. شاهزادگان و ها ملکه اقدام ویژه این و است وقف

 انـدازه  بـه  ،اعتبـاري  و مـالی  محدود منابع نشتدا با حوزه این در زنان حضور مجموع در

 و زنـان  مطالعـات  لحـاظ  بـه  توانـد  مـی  کـه  اسـت  تـوجهی  قابـل  امـر  موقوفـات  کل چهارم یک

.گیرد قرار توجه مورد وقف تاریخ شناخت و اسالمی  تمدن حوزه هاي پژوهش

  

  



1391 و زمستان ، پاییز53و  52، ش 14و  13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ                10

  و مآخذ منابع

 :مشـهد  قـدس،  آسـتان  مرکـزي  کتابخانـه  خطـی  کتـب  الفبـایی  فهرسـت  ،)1369( آصف محمدفکرت، 

  .رضوي قدس آستان کتابخانه

 پـاییز  شـیعه،  بـانوان  ،»صـفویان  پایتخـت  در مـذهبی  بناهـاي  ایجاد در زنان نقش«، نزهتاحمدي، 

  .1 ش ،1383

 زاده، دهقـان  محمود: مترجم جدید، ترکیه و عثمانی امپراطوري تاریخ ،)1370( شاو جی استانفورد 

  .رضوي قدس آستان مشهد،

  .بصیرت تشاراتان :کیومرث قرقلو، تهران :رجمهت ،مپراتوري عصر متقدما ،)1388(خلیل ینجالق، 

  .1349 اردیبهشت ،5 ش هفتم، سال وحید، ،»صفوي بیگم مریم مدرسه«، محمدحسینتسبیحی، 

  .قصیده سرا :هرانت ،عیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفويض ،)1381(بنفشه حجازي، 

  .1388 تابستان ،66 ش جاویدان، میراث وقف ،»صفوي عصر در واقف زنان« زهرا،حیدریان، 

  .قم قم، آستانه کتابخانه ،)1355( تقی محمددانش پژوه، 

  .1375 اسالمی، المعارف دایره بنیاد تهران، عادل، حداد غالمعلی نظر زیر اسالم، جهان دانشنامه

ـال  دوم، دفتـر  بهارسـتان،  پیام ،»پیکر ماه سلطان والده وقفیه و عثمانی هاي وقف« دوغان، سرا  چهـارم،  س

  .1390 پاییز ،13 ش

  .ملی آثار انجمن تهران: اصفهان، ملی آثار ،)1352( ابوالقاسممهرآبادي، رفیعی 

 مـروار،  محمد :مترجم ،»اردبیل شهر زیارتگاه در صفوي زنان اقتصادي هاي فعالیت« فریبا، ،باف شهر زرین

  .1384 ،3 ش پژوهان، تاریخ نامه

  .]بی جا[ اصفهان اصفهان، اوقاف تاریخچه ،)1346( عبدالحسینسپنتا، 

  .امیرکبیر تهران: عباسی، محمد :ترجمه نامه، سیاحت ،)1353( ژانشاردن، 

 میـراث  وقـف  ،»کریم قرآن فارسی هاي ترجمه خطی هاي نسخه وقف در زنان سهم« علی، خویی، صدرایی

  .1378 ،64 ش جاویدان،

  .تهران دانشگاه تهران: اول، عباس شاه زندگانی )،1353( نصراهللافلسفی، 

ـار  در اسـپانیا  سـفیر  سـفرنامه  ،)1363( کارسیادسلوا دنفیگوئرا،  ـاس  شـاه  درب  غالمرضـا  :ترجمـه  اول، عب

  .نو نشر تهران: سمیعی،

  .]بی جا[ تهران: هجري، نهم قرن پایان در تبریز تاریخ)، 1973( جواد محمدمشکور، 

ـازمان  هنـري  حوزه تهران: مذهبی، بناهاي و مدارس )،1381محمدي ( مریم و کاظممالزاده،  ـات  س  تبلیغ

  اسالمی.
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  .1389 بهار ،69 ش جاویدان، میراث وقف ،»زنان موقوفات بر درآمدي« مهدي،مهریزي، 

 ،73 ش جاویـدان،  میـراث  وقف مدینه، و مکه در قانون، سلطان همسر سلطان، خرم موقوفات  --------- 

  .1390 بهار

  افست. سهامی شرکت تهران: فرامین، و اسناد مجموعه: ري آستانه ،)1344( محمدعلیهدایتی، 
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چکیده



مقاله حاضر که به موقوفات زنان در ایران و آناتولی میپردازد، در واقع با سه محور اصلی «وقف»، «زنان» و «تشابهات دوران صفوی و عثمانی» پیوستگی دارد، لیکن هر یک از این سه موضوع در جای خود قابل تأمل و بررسی است. 

دوران صفوی و عثمانی به لحاظ اقتصادی و سیاسی شرایط مشابهی را برای ایران و آناتولی رقم زد؛ در این شرایط وقف به سبب وسعت اقتصادی و گرایشهای مذهبی و گاه به نمایش گذاشتن خیرخواهیهای سلاطین و آثار اجتماعی موقوفات در اوج و شکوفایی بود و تا بدان جا گسترش یافت که طبقات متوسط هم به آن روآوردند. این مسأله حتی زمینهساز شکلگیری نهادهای اداری و مشاغل و منصبهایی برای اداره این موقوفات شد، به ترتیبی که دو نوع تشکیلات برای اداره املاک وقفی وجود آمد: یکی برای املاک خاصه یعنی موقوفات سلطنتی و دیگری برای سایر موقوفات. این فضا و نیز گزارشهایی که از شرایط مطلوب اقتصادی آنان در دست است، زمینه را مهیا ساخت که حضور اقتصادی، اجتماعی و دینی زنان در پدیده وقف خود را نمایان کند. با توجه به این شرایط چگونگی انجام امر وقف در میان زنان در این دوره مورد بررسی قرار میگیرد. کتب تاریخی، وقفنامهها و کتیبهها منابع دستیابی به این اطلاعاتاند، گرچه در بسیاری موارد وقفنامهای در دست نیست. 



واژگان کلیدی: 

موقوفات، زنان، صفوی، عثمانی





مقدمه 

بررسی اوقاف زنان در هر دورهای ابعاد گوناگونی دارد. از جهتی هرگونه فعالیت زنان، موقعیت و جایگاه آنان را در هر دوره روشن کرده و از سوی دیگر چشماندازی از وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن دوره ارائه میدهد، چرا که حضور هر چه بیشتر زنان در هر اجتماعی میزانی برای سنجش توسعه محسوب میشود. رشد چشمگیر اوقاف در ایران عصر صفوی و آناتولی دوره عثمانی از این نظر حائز اهمیت است. در حقیقت با ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی مناسب در عصر صفوی، هم طبقه حاکم و هم اقشار پر درآمد به کارهای عامالمنفعه و اختصاص وقفیههای بسیار مبادرت کردند. هر چند این نکته را نباید از نظر دور داشت که به ویژه در حکومت عثمانی، شکل گیری برخی موقوفات به سبب حفاظت از ثروت در مقابل مالیاتها و مقررات حکومتی بوده است. (شاو، 1370: 281-280) بدین ترتیب این دوران عصر شکوفایی موقوفات محسوب میشود. موقوفات شهرهای بزرگ و پایتختها مانند اصفهان، قم، مشهد و اردبیل در رشد و ساختار اجتماعی، آموزشی و دینی تأثیرگذار بوده است. (حیدریان، 1388: 58-54) 

تا پیش از قرن دهم نیز زنان در ایران و آناتولی اوقافی از خود به جای گذارده بودند؛ موقوفههای ترکان خاتون در 660 ق. و مجتمع مسجد کبود در تبریز که وقف خاتون جان خاتون معروف به بیگم، همسر جهانشاه قراقویونلو (قرن نهم) بود از این دست است. اموال و دارایی خاتون جان خاتون شامل 23 قطعه زمین در اطراف تبریز، 79 روستا، ده قنات، سی کاروانسرا و بازاری در ری میشد (مشکور،1973: ص 671-657). از نمونههای دیگر میتوان به مدرسه پریزاد در ضلع غربی حرم امام رضا (ع) جنب مسجد گوهرشاد اشاره کرد که در 823 ق. ساخت بنای آن پایان یافت. این موقوفه متعلق به پریزاد خانم، ندیمه گوهرشاد آغا و از نوادگان ربیع بن خیثم معروف به خواجه ربیع است (دانشنامه جهان اسلام، 1375: ذیل پریزاد، مدرسه).

موقوفات عصر صفوی به موارد مختلفی تعلق داشت؛ یکی از موارد قابل توجه، وقف قرآن به اماکن مقدس بود. قرآن کریم در میان کتب موقوفه، رتبه نخست را داشت. از آن جمله است مصحفی که منوره خانم در 1156 ق. وقف آستان قدس رضوی کرد. (آصف فکرت، 1369: 164، نسخه شماره 490) اغلب مصحفهای موجود در کتابخانههای ایران و جهان نشان وقف دارند. برای نمونه میتوان از مصحف ترجمهدار شرف جهان خانم در 1157 ق. وقف آستانه حضرت معصومه (س) یاد کرد. (دانشپژوه، 1355: 67) در این میان کتابخانه آستان قدس رضوی با چهل و نه نسخه و کتابخانه حضرت معصومه ـ علیهاالسلام ـ با چهار نسخه، بیشترین مصحف ترجمهدار را دارند. کهنترین مصحف با ترجمه و برگردان فارسی متعلق به حاجیه فاطمه خانم، دختر میر شرفالدین، از فرزندان امیر شمسالدین چهارمناری است که در تاریخ 1059 ق. در هند وقف شد. (صدرایی خویی، 1378: 8)

دیگر موقوفات به انواع بناهای عامالمنفعه اختصاص داشت؛ برای نمونه گرمابهای در مشهد که زینب بیگم، چهارمین دختر شاه طهماسب صفوی که عمه شاه عباس اول و مقتدرترین زن دربار بود، بنا کرد. این گرمابه در کنار بازار قرار داشت و در سال 1354 هنگام توسعه اطراف حرم تخریب شد. زینب بیگم آثار دیگری نظیر راهها، پلها، کاروانسراها و بیمارستانهای متعددی از خود به جای گذاشت. (فلسفی،1353: 207) با این حال به گفته شاردن (1353: 45) زنـان عصر صفوی نخست، کاروانسرایی را جـهت سکونت رایگان وقف در راه ماندگان میکردند و سپس گرمابه، قهوهخانه، بازار و باغی بنا کرده و اجاره میدادند و پس از احداث مدرسه، اجاره بهای آنها را وقف مدرسه میکردند. فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس، زنان را در کارهای عامالمنفعه بهتر از مردان توصیف کرده است. (1363: 128-127) کاروانسرایی بین راه سگزآباد به ساوه که متعلقاتی هم داشته از موقوفات زینب بیگم، ملکه شاه عباسکبیر از این دست است. (شاردن، 1350: 50؛ حجازی، 1381: 313) گرایش به اوقاف و امور خیریه در این دوره به اندازهای بود که گاه حتی با وقف یک مورد جزیی مانند ساخت یک سنگاب انجام میشد. سنگابی که در صحن امامزاده اسماعیل در اصفهان قرار دارد، متعلق به بانویی به نام شامیر در تاریخ 1049 ق. است. (رفیعی مهرآبادی، 1352: 1049)

در عصر صفوی پس از بناهای عامالمنفعه، گرایش علمی و دینی زنان در وقف مدارس برجسته است. دلارام خانم مادربزرگ یا جده شاه عباس دوم، مدرسه جده بزرگ و جده کوچک را واقع در بازار اصلی اصفهان بنا کرد و موقوفاتی برای آنها قرار داد. (همان، 553؛ سپنتا، 1346: 347-346) جالب اینکه اغلب واقفان به تأسیس کتابخانه برای مدارس توجه داشتهاند و این بانوی خیّر نیز فهرستی از کتب وقفی را در پشت وقفنامه خود ذکر کرده است. (احمدی، 1383: 30-25) مریم بیگم، دختر شاه صفی و خواهر شاه عباس دوم و از آخرین بانوان قدرتمند عصر صفوی، مدرسه مریم بیگم را در اصفهان احداث و موقوفههایی برای آن تعیین کرد. در وقفنامه آن آمده است که طلاب مدرسه باید همواره به تحصیل علوم دینی، مباحثه، مطالعه و عبادت مشغول باشند. (سپنتا، 1346: 299) این مدرسه از بین رفته است. همچنین او مدرسهای با همین نام در خوانسار وقف کرد که اکنون پابرجاست. (تسبیحی، 1349: 538-531؛ ملازاده و محمدی، 1381: 59) از موقوفههای دیگر، مدرسه نیمآورد در اصفهان است که در 1113 ق، خانم زینب بیگم، همسر محمد مهدی حکیمالملک اردستانی آن را وقف کرد. (احمدی، 1383: 32-31)

به قدرت رسیدن حکومت صفوی و استقرار یک حکومت شیعی نه تنها در قدرت یافتن زنان مؤثر بود، بلکه در نوع گرایشهای آنها اثر داشت. موقوفههایی که به بناهای مقدس و زیارتی تعلق میگرفت از این نظر برجسته مینماید. بخشی از این اوقاف به عتبات عالیات تعلق داشت؛ مانند املاک و مستقلات گوهرشاد بیگم به تاریخ 1071 ق. که مخصوص زائران و مجاوران حضرت علی و امام حسین ـ علیهماالسلام ـ بود. موقوفات خانش بیگم، دختر شاه اسماعیل صفوی، که املاکی در خارج یزد را به زوار امام حسین (ع) اختصاص داده بود. موقوفات زینب بیگم به بقعه حضرت عبدالعظیم در تاریخ 997 ق. و تجدید بنای شاهزاده حسین در قزوین در تاریخ 1940 ق. نیز قابل اشاره است. (مهریزی 1389، 38، هدایتی، 1344: 96-93)

مجتمعهای آرامگاهی بخش قابل توجهی از موقوفات را جذب میکردند و مهمترین آنها مجتمع زیارتگاهی شیخ صفیالدین اردبیلی است. گرایشهای صوفیانه حاکمان ایلخانی زمینه اینگونه موقوفات را فراهم آورد، به طوری که غازان خان و خانواده او به حمایت از خانقاههای صوفیان گرایش داشتند. حمایت او از طریقت شیخ صفی، اوقاف زنان آن دوره  برای آرامگاه شیخ صفی را تشدید کرد. میتوان به موقوفات ملک خاتون دختر بزرگ گیخاتو، تمامه خاتون، کتایون خاتون و دیگران اشاره کرد. پیگیری این رشته موقوفات در دوره صفویه آشکارتر است. بنفشه خاتون از همسران سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل، با وقف چند روستا از توابع تبریز در ردیف واقفان این عصر قرار دارد. فخر جهان خاتون، خواهر شاه اسماعیل نیز یکی از زنان سرشناس صفوی است که یک قطعه از مراتع را وقف کرد. همسران و دختران صفوی سهم قابل ملاحظهای از املاک و زمینهای آذربایجان را در اختیار داشتند و بدین ترتیب بخشی از آنها را به آرامگاه فروختند یا وقف کردند. حتی زنانی از آناتولی اوقافی برای آرامگاه شیخ صفی داشتند؛ مانند بنگی سلطان قلچلوقری، دختر حمزه آقا بن مراد آقا روملو، دختران افراد صاحب نام و عرفا همانند خاتون خان زاهدیه بیگم، دختر شیخ عارف یوسف شاه بن شیخ کامل که روستاهایی را وقف بقعه شیخ صفی کردند. در مجموع زنان سی درصد از سهم فروش حمامهای عمومی، بیست درصد از کاروانسراهای کوچک اردبیل، ده درصد از مغازهها، بیست و پنج درصد از خانهها، پنجاه درصد از سهم روستاهای اطراف اردبیل و پانزده درصد از آسیابهای بادی را وقف بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی کردند. به نظر میرسد اغلب این زنان مایل بودند افزون بر انجام کارهای خیر برتری اقتصادی خود را در این بقعه نشان دهند. (زرین باف شهر، 1384: 100-91)

به موازات عصر صفوی، اوقاف در آناتولی رشد چشمگیری داشت و با وجود شباهتهایی که از این نظر میان عصر صفوی و عثمانی قابل مشاهده است باید گفت که اوقاف آناتولی بیش از همه تحت تأثیر آداب و سننی بود که در مصر رواج داشت. فتح مصر از جانب سلاطین عثمانی به مفهوم فتح حرمیین شریفین بود و سنت وقف که در میان مردم آناتولی و حتی مسلمانان بالکان اهمیت زیادی داشت، از آن پس بیشتر به حرمین شریفین اختصاص یافت. بیشترین اوقاف زنان مربوط به والده سلاطین یعنی مادران سلطانهایی بود که به حکومت رسیده بودند و اغلب خدمات خیر و اوقاف آنها به گزارش وقفنامهها برای سرزمین مقدس مکه و مدینه و اهالی آنجا بوده است. گفتنی است آنان این سنت نیک را از مصریان فرا گرفته بودند. چنان که این کار در میان مردان و زنان آنجا رواج داشت. برای مثال در سال 721 ق. همسر سلطان قلاوون به نام طغی، در طی مسیر حج به فقرا احسان کرد و در روز عید به همه نان شیرین، یخ، لباس و سی هزار دینار انعام داد. (دوغان، 1390: 784-782)

در پایتخت عثمانی یعنی استانبول، وقف برای فقرای حرمیین بیشتر بود، به طوری که مادر سلطان سلیم اول مقرر کرده بود هر سال میان فقرای مدینه هزار اشرفی طلا توزیع شود که این مبلغ از درآمد حمام سلطان بایزید دوم تأمین میشد. همسر مراد سوم، سلطان صفیه املاک خود را در مصر برای صد و بیست حافظ قرآن در مکه و مدینه و قدس و خادمان آبداری مسجد و چاههای آب مکه وقف کرد. گلنوش امان الله سلطان، همسر سلطان محمد چهارم در مسیر حج سبیلها (سقاخانهها) و چشمههای (آبانبارها) زیادی احداث کرد. در اوایل قرن نوزدهم میلادی در استانبول هفتاد و یک مکتبخانه از جانب زنان تأسیس شده بود. (همان، 784)

خرم سلطان (درگذشت 965 ق.)، همسر سلطان سلیمان قانونی، موقوفات بسیاری بر مکه و مدینه مقرر کرد. وقفنامه او در کتابخانه دارالکتب المصریه در قاهره نگهداری میشود. بر اساس آن چهارده آبادی وقف مکه و مدینه شد. افزون بر آن کاروانسراهایی فقط وقف مکه و موقوفاتی هم جهت مدینه اختصاص یافت. او علاوه بر اینها دو کشتی با تمام وسایل در کانال سوئز وقف کرد تا محصول موقوفات مصر را به بندرهای جده و ینبع حمل کنند و از آنها برای حمل نیازمندیهای مکه و مدینه استفاده شود. (مهریزی 1390: 199-197)

ماه پیکر، والده سلطان و همسر سلطان احمد اول  از جمله زنان بانفوذ حکومت عثمانی بود که کارهای خیر انجام میداد و موقوفات زیادی داشت که می توان به کاروانسرای خان والده یا بیوک والده در استانبول که محل اسکان ایرانیان بود، اشاره کرد. وی مسجد و مدرسه والده در استانبول و مجموعه چینیلی را در اسکودار استانبول شامل مسجد، حمام، مدرسه، بیمارستان  احداث کرد و پل هفت چشمه را بر نهر بادرا در مسیر حج ساخت. از دیگر خیرات او تهیه آب در مسیر حج و کمک به نیازمندان راه مکه و مدینه بود. وقفنامه او که در کتابخانه ملت استانبول نگهداری میشود، جزئیات بسیاری راجع به این موقوفهها دارد؛ نظیر سفارش در باب اهدای سالانه صد پیراهن و صد عبا به فقرای مکه و مدینه. (دوغان، 1390: 791-787)

نظام وقف در دوره عثمانی با گسترش مجموعههای اقتصادی و فرهنگی به توسعه شهری استانبول پایتخت عثمانیان نیز کمک کرد که موقوفههای زنان در این زمینه تعداد قابل توجهی دارد. (اینجلق 1388: 242-238)

بخشی از موقوفات زنان ترک اختصاص به احداث بیمارستانها داشت که در دوره سلجوقیان نیز انجام میشد. شفاعیه گوهر نصیبه در قیصریه (قرن ششم) و بیمارستان قتلق ترکان خاتون در کرمان (قرن ششم) از این گروه است. از بیمارستانهای موقوفه زنان در عصر عثمانی میتوان به دارالشفای حسکی خاتون (قرن دهم)، دارالشفای مانیسا (قرن دهم) و بیمارخانه والده عتیق در اسکودار (قرن دهم) اشاره کرد. بیمارستان پرتو نیال (قرن دوازدهم) در مدینه منوره از موقوفات پرتو نیال سلطان اقبال، همسر اول سلطان محمود دوم، متعلق به زنان فقیر بود و اتاقهای مربوط به آقایان شامل پزشکان، مدیران و آقایان حرم برای رعایت موازین اسلامی بیرون از بیمارستان قرار داشت. (همان، 794)

با اینکه در این مقاله به موقوفات زنان ایران و آناتولی پرداخته شد، لیکن نباید از نظر دور داشت که مشابهتهایی بین موقوفههای زنان جهان اسلام قابل مشاهده است؛ مانند موقوفه مصونه فاطمه مشهور به ستیته، دختر تاجالدین که درآمد بناهایی در مصر را برای فقرای حرمین اختصاص داد. لیکن از بررسی کلی این موقوفات به کثرت اوقاف زنان ایران پی میبریم و بدیهی است که به سبب سکونت این زنان در شهرهای بزرگ اغلب موقوفات در همین شهرها است. در مجموع وقف قرآن در ایران نزدیک به نیمی از موقوفهها را در برمیگیرد. پس از آن وقف بر حرمین شریفین و آستانه امامان و امامزادگان مهمترین دغدغه زنان ایران برای اوقاف بوده است. سایر موقوفهها به ایتام، مدارس، مساجد، مدارس علمیه و امور مذهبی اختصاص داشت.  با وجود حضور چشمگیر زنان در کارهای خیر و وقف به سبب در اختیار داشتن  منابع محدود مالی، این کار معمولاً در حدود بیست درصد کل اوقاف را در برمیگرفت. با این حال از میان پنجاه و نه وقفنامه موجود در اداره اوقاف اصفهان، هفده مورد آن- حدود یک سوم- متعلق به زنان است و این تعداد میتواند نشانی دیگر از حضور، قدرت و گرایش به خیرخواهی در محدوده زمانی باشد که زنان امکانات بیشتری در اختیار داشتند. (مهریزی، 1389، 44-40) موقوفات زنان پس از دوره صفوی نیز با همان رویکرد تداوم داشت، لیکن در زمینه مراسم و آداب توجه بیشتری صرف میشد. چنانکه برگزاری مراسم سوگواری برای امام حسین (ع) بسیار مشهود بود و بررسی آن ضرورت پژوهش در وقفنامههای عصر قاجار و پس از آن را میطلبد.



نتیجهگیری

درباره موقوفات زنان به طور یقین مطالبی وجود دارد که هنوز در دسترس قرار نگرفته است و در این مقاله به آنها اشاره نشده است، لیکن با وجود موارد فوق نیز میتوان به نتیجه گیریهای کلی دست یافت. نخست همان فزونی موقوفات است که روشن است در دوره پس از آن هم در ایران و هم در آناطولی به این اندازه نبوده است.

مشخصات موقوفههای زنان در آناتولی بیشتر نشان از آن دارد که بیش از همه والده سلطانها، یعنی مادران شاهان از قدرت و تمکن کافی جهت وقف کردن برخوردار بودند و با اینکه وقف مساجد و مدارس نیز مورد نظر آنها بوده، لیکن بیش از همه انجام امور عامالمنفعه و بیشتر از آن به موقوفات مربوط به حرمین مکه و مدینه توجه میکردند که  متأثر از موقوفه های دوره ممالیک در مصر است.

 موقوفات زنان ایران را می توان به سه دسته فرهنگی، مذهبی و عامالمنفعه تقسیم کرد؛ موقوفات فرهنگی مانند تأسیس مدرسه و وقف قرآن، موقوفات مذهبی مانند ساخت تکیه و مدرسه و نیز موقوفات مربوط به آرامگاهها در ایران و عتبات و مصارف عامالمنفعه و روزمره مانند ساخت کاروانسرا و موقوفات برای ایتام و فقرا. با اطلاعاتی که در دست است، می توان گفت که در دوره قاجار نیز اوقاف زنان بیشتر به انجام مراسم مذهبی و برگزاری سوگواری اختصاص داشته است.

نکته در خور توجه دیگر در باره وقف زنان در ایران اهتمام گروه بزرگتری از زنان به امر وقف است و این اقدام ویژه ملکهها و شاهزادگان نبود و شامل سایر طبقات اجتماعی نیز می شد.

در مجموع حضور زنان در این حوزه با داشتن منابع محدود مالی و اعتباری، به اندازه یک چهارم کل موقوفات امر قابل توجهی است که میتواند به لحاظ مطالعات زنان و پژوهشهای حوزه تمدن اسلامی و شناخت تاریخ وقف مورد توجه قرار گیرد.
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