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یکی از    اسالم  ظهور  آستانه  در(  س)  یجه خد  ینیآفرنقش  و  روایات  و  قرآن  در  انفاق  اهمیت  شناخت

زیرا این مسئله به عنوان یکی از رویکردهای مثبت    ؛مسائل مهم در بازشناسی در جامعه اسالمی است

ها  در جامعه اقتصادی در جهان اسالم  مطرح بوده است و در ادوار مختلف تاریخ  در عملکرد حکومت

انجام شده    توصیفی،  -تحلیلی   شیوه  به  ایکتابخانه  روش  با  پژوهش  اینو افراد بازتاب داشته است.  

 داشت چشمگسترش اسالم بدون منت گذاشتن و  راه  دربا انفاق تمامی دارایش ( س) خدیجه است.

های  یافته  ساز عصر صفوی به ودیعه گذاشت.ن و ایثار را در میان زنان ابنیهاز دیگران، هنر انفاق کرد

  محمد   از   خویش  معنوی   و   مادی  ایهت حمای  با (  س)  خدیجه پژوهش حاکی از این است که حضرت  

 ین رت کنندهانفاق   از   ایشان   جهت،   همین  به.  نمود  ایفا  اسالم   گسترش   و  تثبیت   در   را   مهمی   نقش (  ص )

نمود و برخی    مستمندان   فقرا،  وی خانه و ابنیه خود را وقف  .  استشده    شناخته   خود  زمان   در  افراد

 ند. اندی را برای منفعت عمومی وقف کردهی ارزشمیهابناز ایشان،    تأسیاز زنان دوره صفوی نیز به  

  راه   در   را  دارایش   اولین زن مسلمان تمام ابنیه وسیع و زیبای خود را با تمام  عنوانبهس(  )  یجهخد

همه زنان در همه عصرها به زیبایی  و با این کار مهم توانست هنر انفاق کردن را در به    بخشید  خدا

 .شد ماندگار تاریخ در  ایشان نیک  کار   بنابراین، بیاموزد،

 اهداف پژوهش: 
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 مقدمه  

سازی در جوامع اسالمی حاکی از پیشینه طوالنی آن در جهان اسالم است.  مطالعه و بررسی تحوالت مربوط به ابنیه

انفاق دارد که از اعمال مورد تحسین در جامعه اسالمی از صدر اسالم تاکنون بوده  این مقوله ارتباط نزدیکی با سنت  

در  .  گرفته است، انفاق است  یکی از مضامینی که بارها در قرآن کریم مورد تأکید قراردهد  ها نشان می است. بررسی

هایی  یکی از شخصیت  در این میان،شده است.    پرداخته  انفاق  موضوع  به  )ع(معصومین آیات قرآن کریم و روایاتبرخی از  

حضرت    )ع(، از منظر قرآن کریم و روایات معصومین    از صدر اسالم به مسئل انفاق توجه داشت حضرت خدیجه)س( بود.

بشریت و مردم    راه  دری خود را  هااندوختهص(، تمام  )  محمد و قبل از بعثت    س( چگونه به این مهم پی برد)  یجهخد

پانزده سال قبل از آغاز رسالت ایشان    هم  آنص( نیز هدف و راه او را  محمد ) د و بعد از ازدواج با  تهیدست هزینه کر

این رویکرد تأثیر قابل توجهی در رونق و  انفاق نمود.گسترش اهداف پیامبر  راه درها خود را نیز ییداراشناخت و همه 

های حاکم بر جهان اسالم این رویکرد  های ظهور اسالم داشت. در طول تاریخ حکومتترویج اسالم در نخستین سال

تداوم یافت و تبدیل به الگویی در بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی گردید. واکاوی عملکرد زنان در دوره صفوی حاکی  

پژوهش به دنبال واکاوی مسئله انفاق در صدر اسالم و چگونگی الگوبرداری از    این سازی است.ا به ابنیههاز توجه آن

س( درس گرفته و  )  یجهخدزنان بسیاری در عصر صفوی از انفاق و ایثار    آن در دوره صفوی از سوی زنان دربار است.

رفاه حال عموم مردم به نمایش گذاشتند و نام  فرهنگ و هنر انفاق و وقف را در جامعه خود جهت رضایت خداوند و  

ترین ابنیه خود را  آنان و خدمات ایشان در تاریخ هنر ماندگار گردید. ایشان سعی بر این دارند که بهترین و مناسب

های هندسی،  نظر هنر تزئینات، وسعت، استحکام بنا، نقش  که برخی از این بناهای اسالمی از   مصروف عامه مردم نمایند 

 باشد.رپردازی و ... هنوز هم در دسترس و استفاده عموم مینو

گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده    توانیم   در رابطه با ادبیات و پیشینه این پژوهش 

»نقش    عنوان  ای با سازی زنان درباری دوره صفوی داشته است. مقالهمقاالتی به بررسی مسئله مدرسه  ، است. با این حال

( به رشته تحریر درآمده است.  1388فر)موری و صفوی« به قلم مهناز شایستهزنان بانی در گسترش معماری در عصر تی

نویسنده در این پژوهش بر آن است که اکثر زنانی که در این دوره در عرصه معماری فعالیت داشتند از اعضای نزدیک  

در این پژوهش به فراخور موضوع    ، اند. با این حالها داشتهبرای انجام این فعالیتپادشاه بودند و قدرت مالی کافی  

ای دیگر با عنوان »نقش  سازی بر مبانی آن در دوره صفوی پرداخته نشده است. مقالهانتخابی آن به بحث انفاق و ابنیه

ر در آمده است و نویسندگان برآنند  ( به رشته تحری1398القائم و شعبانی)زنان در دوره صفویه« توسط منتظر  فرهنگی

سازی نقش مهمی در این دوره تاریخی داشتند. این پژوهش با  های طبقه باال در زمینه وقف و مدرسهکه زنان خانواده

ای و مشاهدات میدانی انجام شده است و در صدد است تا با  های کتابخانهروش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

و اسالمی    واکاوی مفهوم  ابعاد مختلف آن در جامعه  و  انفاق  بررسی مسئله  به  زنان مسلمان  در میان  انفاق  ماهیت 

 بپردازد.

 

 انفاق  .1

تواند علم یا مال و ثروت  تواند به دیگران بدهد. این چیز میانفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می

ملک   انفاق از ریشه نفق در لغت به معنای اخراج مال از. باشد  همدردی با دیگرانو یا حتی انفاق محبت و همدلی و  

( و در فرهنگ و اصطالح قرآنی، اعطای چیزی از مال و غیر مال و از واجب و غیر واجب  121  / 1-2  :1372،  طبرسی)

http://rezvanelm.aqr.ir/Portal/home/?news/122501/167965/
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«،  اعطا »  نهای دیگری چودر قرآن این مفهوم افزون بر واژه »انفاق«، با واژه  .ذیل واژه نفق(  ،1430)اصفهانی،  است

تواند مالی  انفاق به معنای اخراج چیزی و بخشش به دیگری، می  .شده است»ایتاء حق«، »ایتاء مال« و »صدقات« بیان

 و غیرمالی باشد.  

  دانش  و  علم   یا   ثروت  و  مال   که کسانی هستند    تواند در جهت درست و نادرست نیز قرار گیرد؛ زیرااین بخشش می

اختراع    کمک بهکنند و با  مردم و طبیعت هزینه می  نابودی  و   قتل  یا   و   نابهنجار   و   زشت  کارهای   پیشبرد   برای  را  خویش

توان هرگونه انفاقی را مثبت ارزیابی کرد؛  گذارند؛ بنابراین، نمیهای مرگبار، از خود و مال و جان خویش مایه میسالح

الهی باشد و موجب کمالی در انسان و طبیعت   -یشبرد اهداف انسانی  بلکه تنها انفاقی مثبت و سازنده است که برای پ

ترین  ترین نعمت و هزینه کردنش در معاصی بزرگتردید انفاق مال در طاعت خدا بزرگفرماید: بی)ع( می  علیشود.  

 یُؤْم نُون  ب الْغ یْب   »ال َّذ ین  فرماید: که می 3چنانچه با توجه به سوره بقره، آیه  (.376 :1366تمیمی آمدی، )استمصیبت 

آن انفاقی، مثبت و موردنظر قرآن است که در راستای کماالت الهی باشد. قرآن    « و یُق یمُون  الص َّل اة  و م م َّا ر ز ْقن اهُمْ یُنْف ُقون 

قرارداده و  گونه انفاقات چه مالی و چه غیرمالی، ارزش و اهمیتی قائل شده و آن را در کنار نماز و عبادت خالص  به این

 موجب رستگاری بشر دانسته است.

  در )  ینفقون«...  یقیمون...  »یؤمنون.  است  اعمال  ترینمهم  از  انفاق  و  نماز  پس از اصل ایمان، اقامهبا توجه به این آیه،   

  نماز   با   معنوى،  کمبودهاى  و  روانى  و  روحى  هایناهنجاری  و  ها اضطراب  دارد،   اهلل  الى  سیر  و  حرکت   که  الهى   جامعه

برداشت دیگری  .  (گردد ر و مرتفع میپُ  ، ناشى از آن، با انفاق  های نابسامانی  و  اقتصادى   خألهاى  و  یابدمی  درمان   و  تقویت

از هرچه خداوند عطا کرده )علم، آبرو، ثروت، هنر و...( به دیگران انفاق کنیم. »ممَّا رزقناهم  شود اینکه،  که از این آیه می

ترین آثاری که قرآن  از مهم  دهند.می  نشر  جامعه  در  ایمداده  تعلیم  آنان  به  آنچه  از:  فرمایدمی(  ع)  ینفقون« امام صادق

بیان   نیک  و  امور خیر  در  انفاق  انفاق خالصانه خدیجه برای  در  آن  و مصادیق  به)  نموده  است،  س(  روشنی مشهود 

تصادی مردم  اق  مشکالت   رفع ،  اجتماعیمنیت  حصول اجهت  انفاق در راستای تقویت بنیه نظامی و دفاعی    اند از:عبارت

  ، الهیمندی از امداد خاص  بهره  ، نیکوکارانمقام محسنان و  ،  صالحانیابی به مقام  دست،  روانیآرامش درونی و  ،  جامعهو  

  در   الهی  شکر  از  مندیبهره،  باخدا  ناپذیرزوال  تجارت،  خودسازی  و  تزکیه،  الهیمندی از برکت  بهره ،  سودبرخورداری از  

  مال   جبران  ،آخرت  سفر  توشهره،  هویتی   و  معنوی  رشد  و  تکامل   ،الهییابی به تقوای  دست  ،وجودی  هویت  ازدیاد   قالب 

فرجام    ،گویان و پرهیزگارانمقام راست،  رستگاریفالح و  ،  الهیرحمت  ،  پیامبرجلب دعای خاص  ،  خدا  سوی  از  انفاقی

 یافتگان.رستگارى و نجاتمقام ، متواضعافراد  ، جایگاهمقام مخبتین، ابرارمقام ،  خدا مندی از محبتبهره ،نیک 

مند از هدایت قرآن  خداوند در ابتدای سوره بقره آنجا که صفات متقین که بهره  است.  ایمان به غیب   ردیف همانفاق  

که ایمان به    هاآن:  مم ََّ ا ر ز ْقن اهُمْ ینف ُقون  فرماید: الَّذ ین  یؤْم نُون  ب الْغ یب  و  یق یمُون  الصَّل وه و شمارد، میهستند را برمی

انفاق    ردیف جهاد باجان:هم  .(3  /)بقره  کنندایم انفاق میدارند و آنچه روزی آنان کردهپای میآورند و نماز را بهغیب می

فى   مصداق و موردی از جهاد و در کنار جهاد باجان ذکرشده است: انف رُواْ خ ف اًفا و    ب أ مْو ال کُمْ و  أ نُفس کُمْ  ث ق الًا و  ج ه دُواْ 

  و مال   با خدا درراه  و شوید بیرون مجهز و  بارسبک  کافران  با جنگ برای: س ب یل  اللَّه  ذ ال کُمْ خ یرَْ  لَّکُمْ إ ن کُنتُمْ ت عْل مُون

لس ن ت کُم فی س بیل  اهلل:  ا   و    ب ا موال کُم  الجهاد   فی  ا هلل   ا هلل ،:  فرماید می  البالغهنهج  در   ع()  . علی(41  /)توبه  کنید   جهاد  جان

انفاق یکی از    (.47: نامه  1385دشتی،  خدا را، خدا را، بر شما باد در جهاد کردن با مال و جان و زبانتان درراه خدا )

متقین:ویژگی یق یمُون  »  های  و   ب الْغ یب   یؤْم نُون   الَّذ ین   لِّلْمُتَّق ین   ینف ُقون هُدًى  ر ز ْقن اهُمْ  مم َّا  و   الصَّل وه  قرآن    «؛  هدایت 

و   . »(2-3  / )بقره  کنند اند انفاق میشدهآورند و ازآنچه روزی دادهمخصوص متقین است همانا که ایمان به غیب می

إ لى    «؛اء  و  الضرََََّّ اء  السَّرَّ  فى   ینف ُقون   الَّذ ین   ل لْمُتَّق ین   أُع دَّتْ  الْأ رْضُ   و   السَّم او اتُ  ع رْضُه ا  ج نَّه  و   رَّبِّکُمْ  مِّن  م غْف ر ه  س ار عُواْ 
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ها و زمین را فراگرفته و مهیا برای  همه آسمانسوی بهشتی که پهنای آنسوی مغفرت پروردگار خود و بهبشتابید به

در  .  (133-134  :عمران)آل  کنند تی، انفاق  هایی که مال خود به فقراء در حال وسعت و تنگدسپرهیزگاران است. آن

فرماید: ب ذلُ الم وجُود ز ین هُ مُتَّقین است. بذل و بخشش دارائی آرایش و زینت متقین  همین رابطه رسول اکرم )ص( می

 (.77/131 :1404مجلسی، است )

 و احادیث   آثار انفاق در روایات.2

اهلل رسولها به این مسئله است. برای نمونه،  پیامبر و ائمه حاکی از توجه آنبررسی جایگاه انفاق در سنت و اندیشه  

ارض القیامه نار ما خال ظلل المومن؛ فان صدقته تظله؛ زمین قیامت یکپارچه آتش است، مگر سایبان  »:  گفته است  )ص(

  /7  :1404مجلسی،  ؛  140  :1378صدوق،  ؛  3  /4  :1365کلینی، )« پوشاندمؤمن، زیرا صدقه مؤمن او را در سایه خود می

آنکه ظاهر انفاق همان اخراج مال است، فرموده است:    )ع( درباره نقش رشد و نمو انفاق با   صادقحضرت امام  (.  291

از مال خود را در بالخلف؛  ایقن  یقین داشته باش که آنچه را هزینه کرده  انفق و  ای جایگزین  راه خدا هزینه کن و 

  آن   پیامد  وآثار ترک انفاق و بخل  از    )ع( در روایتی   صادق امام    (.130  /93  :1404مجلسی،  ؛  178  :1267شعیری،  )دارد

دور است کسی که خدا مالی به او    به  ؛ از رحمت خدا«اهلل له ماال فلم یتصدق منه بشیء من وهب  »ملعونفرماید:  می

آثار بد ترک  نیز از  )ص(    خدارسول  (.  280  /16  :1308حر عاملی،  )استاو چیزی از آن را صدقه نداده    اما  بخشیده و

؛ کسی که از هزینه کردن مالش  «من منع ماله من االخیار اختیارا صرف اهلل ماله الی االشرار اضطرارا»:  فرمایدمیانفاق  

 (.70 :1428االسالمی، شیخ) کردناچار مصرف بدان خواهد به اختیار خود برای خوبان امتناع کند، خدا مالش را به

و ل ا ت جْع لْ ی د ک  م غْلُول ةً إ ل ى عُنُق ک   »  :فرمایدانفاق به پیامبرش میروی در  درباره میانه  29در سوره اسراء، آیه  داوند  خ 

و    دار  بستهو نه هرگز دست خود )در احسان به خلق( محکم به گردنت  «؛  و ل ا ت بْسُطْه ا کُل َّ الْب سْط  ف ت ْقعُد  م لُومًا م حْسُورًا

)ع( نیز بر اساس    سجادحضرت  .  که )هرکدام کنی( به نکوهش و درماندگی خواهی نشست  دار   گشاده نه بسیار باز و  

قرآنی   اصل  میانهاین  انفاق  و  در  است:  روی  االقتار»فرموده  قدر  علی  االنفاق  المومن  اخالق  من  بی«ان  از  ؛  تردید 

امام رضا    (.282  :1374حرانی،  ؛  241  /2  :1365کلینی،  ) زینه کردن مال در حد تنگدستی استهای مؤمن هخصلت

الم رء  و  ذ خایرهُ الصد ق ه»فرماید:  )ع( از قول جد بزرگوارش رسول اکرم )ص( می بهترین ثروت و ذخیره    «؛ خیرُ مال 

  پیامبر امام رضا )ع( در روایتی دیگر از .  (208  /2  :1406عطاردی قوچانی، )دهدراه خدا می  ای است که در انسان صدقه

ل عیاله  »فرماید:  اکرم )ص( می ا نفق هُم  الی اهلل ع زُوجل  ف ا ح ب هُم  عیالُ اهلل  انسانهمه  «؛اًلخلقُ  ها، عیال خدای بزرگ  ی 

 : 1404مجلسی،  )  دهد عیال خدا انجام    هستند و کسی در پیشگاه او محبوب و عزیز است که انفاق و بخشش بیشتری به 

96/ 118). 

تمیمی  سنگین کنید ترازوهای خود را با صدقه دادن )  «؛ث قَّلوا م وازین کم بالصدقه »فرماید:  میدر این باره  امام علی )ع(  

  «؛لجُودا عطاءُ هذا المال فی حقوق  اهلل فی باب ا»  فرماید:امام علی )ع( در حدیثی دیگر می  .(3/350  :1366آمدی،  

رسول خدا  .  (127  /2  :1366تمیمی آمدی،  )  استبخشش و مصرف مال درراه خدا و ادای وظایف از آثار و نتایج جود  

م ن تصدق ب صدقه علی رجل مسکین، کان ل هس م ثلُ اجره، و لو تداولها ا ربعون  ا لف  انسان ثُمَّو ص لت  »فرماید:  )ص( می

هر کس مال صدقه را    «؛کامالً و ما عنداهلل خ یر  و ا بقی للذینَّ اتقوا و  ا حس نوا ل و کُنتم ت عل مونالی مسکین کان ل هُم اجراً  

همه اجر    ، به مسکین برساند همانند صدقه دهنده اجر برد و اگر صدقه چهل هزار دست بگردد تا به دست مسکین رسد

اند اگر  ر است برای آنان که پرهیزگار بوده و نیکی کردهکامل صدقه را خواهند برد و آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارت 

 .(673 :1378صدوق، ) باشیددانسته 



 1400خرداد   ، 41، شماره 18دوره  237 
251-234  

ل وج ر ی ثوابُ الم عروف علی ث مانین کفَّا ل اُج روا کُلَّهم م ن غ یر ا ن ی نُقص   »   :ه استفرمودنیز در این باره  امام صادق )ع(   

ر حق دیگر به هشتاد دست بگردد همه ثواب یابند بدون اینکه از اجر  اگر صدقه و نیکی د «؛ م ن صاحبه م ن ا جر ه  ش یئاً

الدَّالُ ع لی  الخ یر   »شده است که فرمود:    از رسول خدا )ص( روایت.  (315  :1378صدوق،  ) شودصاحبش چیزی کاسته  

 : 1404مجلسی،  )استکند مثل کسی است که آن کار خیر را انجام داده  کسی که به کار خیری راهنمایی می «؛ک فاع ل ه

م ن مشی ب صدقه الی مُحتاج کانُ ل هُ ک ا جر  صاح بها م ن غ یر  ا ن  »فرماید:  رسول خدا )ص( در حدیثی دیگر می  .(96/175

  ، ای را به محتاجی برساند اجر و پاداشش مانند کسی است که اصل مال را بخشیدهکسی که صدقه«؛ ی نُقص  ا جر ه  ش یء

 .(175 /96 :1404مجلسی، )شود شنده چیزی کم بدون اینکه از پاداش بخ

ا لمُعطُمون ثالثه: اهللُ المُعطی وُ المُعطی م ن مال ه  و  الساعی فی ذل ک   »ابو بصیر از امام باقر )ع( روایت کرده که فرمود:   

کند نیز  بخشد و ساعی که در این جهت تالش میآنکه مالش را می  ، : خدای بخشندهاندگروهعطاکنندگان سه    «؛مُعط

ا لمُعطُمون ثالثهَّ: اهللُ ر بَّ العالمین  »فرماید:  السالم( نیز میامام صادق )علیه  .(175  /96  :1404مجلسی،  )استبخشنده  

المال  و الَّذی ی جری ع لی ی د ه  همت و    صدقه و بخشش باکسی که  آن  و  ؛3مال  . صاحب2بزرگ    خدای.  1  «؛ و صاحبُ 

 همان(. )رسدآن می مستحقانتالش او به 

ازنظر قرآن انفاق مالی نسبت به والدین    :اند ازشده عبارتآیات و روایات برای انفاق مالی بیان  بهترین مصارفی که در

رو، هم آنان در اولویت هستند و هم ضروری  فقیر، جزو واجبات است؛ یعنی در حکم واجب النفقه خواهند بود. ازاین

ترین موارد مصرف انفاقات مالی،  : از مهم(خویشاوندان)   ارحام و ذوی القربی  (.215  /)بقرهشوداست که به آنان کمک  

تر خواهد بود. انسان وظیفه و تکلیف، شدیدتر و سخت  ،تر باشد. هر چه شخص به انسان نزدیک هستندخویشاوندان  

خداوند  النفقه انجام دهد و سپس خویشان نیازمند.    حکم وظیفه انفاقات مالی واجب را درباره خویشان واجبباید اول به

فرمایند:  ( میص)   خدا رسول  .  (28و    26  / ؛ اسراء 8  / ساء؛ ن177  / )بقرهاست   نمودهقرآن بر این مورد مصرف بسیار تأکید    در

ر حم ص د قه  و صله : کمک به مسکین صدقه است و همین کمک به خویشاوند،  ع لی م سکینٍ ص دقه  و هی علی ذیالصدقه  

  س( برای تحقق این امر مهم وقتی دید که خواهرش هاله، شوهر خود را از)  خدیجه  . رحمهم صدقه است و هم صله

  اند، با تمام توان فرزندان خواهرش را سرپرستی نموده و حتی بعد از ازدواج با محمد داده و فرزندانش یتیم شده دست

 سالی آنان را هدایت و رهبری نمود.از حمایت آنان برنداشت و تا بزرگ ص( نیز دست )

ست یعنی درمانده، در قرآن  فقر در لغت به معنی حاجت است: فقیر یعنی حاجتمند و مستمند. مسکین از سکون ا

اند و همین باعث اختالف شده که آیا هر دو  شده  ردیف هم ذکر  سوره توبه هم  60کریم فقراء و مساکین فقط در آیه  

ازنظر    کهفقیر کسی است    و یا به روایت دیگر،  ؛(3/285  :1307قرشی بنایی،  ) انداند و یا در دو صف جداگانهدر یک صف

تواند او را سرپا نگه دارد؛ در حقیقت اقتصاد که قوام فرد و جامعه و ستون  ولی این درآمد نمیاقتصادی درآمدی دارد  

هایش  (، در شخص فقیر ضعیف و سست است و درآمد، کفاف خرج و هزینه5خیمه خانواده و جامعه است )نساء، آیه  

اما مسکین کسی است که نشسته و توان    ؛ دهد و لذا نیازمند کمک و انفاقات مالی دیگران است تا سرپا بماندرا نمی

بنابراین، اگر وضعیت فقیر همانند وضعیت کسی    ؛حرکتی ندارد چه رسد که سرپا بماند. وضعیت او بدتر از فقیران است

پس  ،  است که نیازمند نصرت است، وضعیت مسکین همانند وضعیت کسی است که نیازمند والیت و سرپرستی است

سرپرستی دیگران است تا از عهده مخارج خود برآید؛ چراکه هیچ درآمدی ندارد و یا توان آن را ندارد  مسکین، نیازمند  

این اساس باید گفت نخستین و برترین مورد انفاق آن است که    وکاری برود و درآمدی داشته باشد. برتا در پی کسب

  / ؛ روم8  / ؛ نساء22  /؛ نور177و    215  /)بقره  بگیردانسان به چنین شخصی کمک کند و او را تحت والیت انفاقی خود  

38.) 
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 اُمُّ» را او یتیمانو به همین جهت  نماید  به فقرا و مستمندان کمک س( عادت داشت که ) خدیجه در دوران جاهلیت 

حفظ امنیت جامعه، از امنیت فردی    (.15  :1386،  مهدی پور)  بودندلقب داده  الصعالیک«   اُمُّ»  را او الیتامی«، بینوایان

رو، انفاق مالی برای تجهیز نفرات و ادوات بسیار مهم و اساسی است. خداوند درآیات  تر است. ازاینتر و بنیادیمهم

  245  و   244  بقره/    ؛60  / )انفاقاستقرآن، یکی از مصارف انفاقات مالی را جهاد دانسته و از آن به جهاد مال تعبیر کرده  

اهلل: هر راهی است که رضای خدا در آن باشد: مثل کشته شدن درراه خدا، بخشش مال درراه  سبیل  (.195  و  193  و

درراه خدا) بنایی،  خدا هجرت  فایده    .(224  /3  :1307قرشی  و  نتیجه  که  است  هر کاری  اهلل  و  آسبیل  اسالم  به  ن 

نمونه از  شود،  دین حفظ  مصالح  و  برگردد  خدا،  مسلمین  راه  بارز  کارهای  های  سایر  که  است  اهلل  سبیل  فی  جهاد 

این عنوان است مثل راهالمنفعه و همهعام اینها و ساختن پلسازی و تعمیر و اصالح جادهگیر تحت  امثال    ها ها و 

 .(326 /9 :1360طباطبائی، )

سوره بقره مورد تأکید قرارگرفته    177کنندگان و سائالن: لزوم صرف مال، درراه رفع نیازمندی سائالن در آیه  درخواست

تا    15های صداقت انسان است و خداوند درآیات  کنندگان از نشانهاست. بر اساس همین آیه انفاق مال به درخواست

عنوان حق بر عهده افراد دارا دانسته است؛ به این معنا که سائالن در مال انسان شریک به  سوره ذاریات آن را به  19

   .و باید این حق پرداخت شود شراکت مشاع هستند

گویند، مسافری  که مفسرین میالسبیل کسی است که از وطنش دورمانده است و چنانابن  وراه ماندگان و ابن سبیل:    در

السبیل  فرماید: ابنعالمه طباطبائی می  .(2/246  :1342طالقانی،  )هست است که از خانواده و مال خود دستش کوتاه  

اش را بگذراند گرچه در وطنش ثروتمند و  کسی است که بین او و وطنش فاصله افتاده و فاقد چیزی است که زندگی

. خداوند انفاق  ندسته  ، درراه ماندگاناز دیگر موارد مصرف انفاقات مالی  .(9/326  :1360طباطبایی،  در گشایش است)

و    26  / ؛ اسراء177و    215  / )بقرهاستهای تقوا و موجب رسیدن به مقام »برَّ« دانسته  مال را به درراه ماندگان از نشانه

فقیران خویشتن  (.28 انفاقفقیران عفیف:  از مصارف  از کسب،  ناتوان  و  از دیگر موارد  ایتام:  (.  273  بقره/)است    دار 

سرپرستی ایتام و خدمت به آنان، یکی از اعمال   (. 8  / ؛ نساء177و    215  / )بقرهاستناتوان  مصرف انفاقات مالی، یتیمان  

  فرمایند:میدرباره یتیمان  رسول خدا )ص(    وای است که در اسالم به آن توصیه و تأکید شده است  بسیار نیک و پسندیده

کسی که یتیمی را    «؛ الجنته  ک هات ین  و  ق ر ن  ب ین  ا صیعیه  المُسح ه  و الوُسطیم ن  ک ف ل  ی تیماً و ک فل  ن ف ق هُ کُنتُ ا نا و هُو  فی  »

سرپرستی کند و خرجی او را به عهده گیرد، من و او در بهشت مانند دو انگشت وسطی و مسبحه نزدیک هم خواهیم  

ها درآیات قرآنی  و انفاق به آن  مهاجران فقیر: لزوم توجه توانگران به مهاجران نیازمند  .(731  /2  :1402قمی،  )  بود

عاملین: عاملین به مجموعه کارگزاران    (.22  /؛ نور273  /)بقرهاست شده  عنوان یکی از موارد مصرف انفاقات مالی مطرحبه

عنوان واسطه بین افراد خیر و نیازمندان انجام فعالیت  شود که بهآوری صدقات و خیرات اطالق میمشغول در امر جمع

آزادی بندگان )فی الرقاب(: معنی لغوی رقبه، گردن است که   کنند.الزحمه دریافت میو در این خصوص حقنمایند  می

واجب و مستحب، آزاد کردن بنده مؤمن    صدقاتاصطالحاً در متعارف، مراد از آن کنیز و غالم هست. یکی از مصارف  

وم کلی آن عمومی و انسان شمول است.  است که مصداق عمده آن در همان آزادی غالمشان کنیزان است ولی مفه

کمک به   ها را خمانده و به بند کشیده است.واژگون بشری، آن  نظامان که خداوند آزاد و راستشان آفرید و    های گردن

شود بدون اینکه  داران )غارمین(: غرم بر وزن ُقفل ضرر مالی است که براثر حادثه و بالیی عارض مال و ثروت میقرض

مندان است به  الحسنه نوعی انفاق و ثواب دارد، هر کس به ثواب عالقهالحسنه: قرضقرض خیانتی کرده باشد.صاحبش  

ن اوست مثل انفاق و بلکه خود  آدهد و بااینکه اصل پول از الحسنه اقدام کند خدا چیزی برای او عوض میدادن قرض

 .(104 :1390، بهشتیحسینی )استنوعی انفاق 
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انفاق را یکی از ارکان   ،کند آنجا که مؤمن را معرفی می  درجاهای متعدد،   قرآن، خداوند در  است و ایمان انفاق رکنی از 

إ نَّم ا الْمُؤْم نُون  الَّذ ین  إ ذ ا ذُک ر  اللَّهُ و ج ل تْ ُقلُوبهَُُمْ و  إ ذ ا »:  فرمایدمی  3  و  2داند، چنانچه در سوره انفال، آیه  مؤمنان می

ع لى تُل یتْ   و   إ یم انًا  ز اد تهَُْمْ  ء ایاتُهُ  مؤمنان    «؛ ینف ُقون   ر ز ْقن اهُمْ   م مَّا   و   الصَّل وه   یق یمُون   الَّذ ین   یت و کلََُّون    ر بِّه مْ   ع ل یهَْ مْ 

  ها تالوت کنند بر هایشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آنکه چون ذکری از خدا شود دل  اندآنانحقیقی  

ها  دارند و از هر چه روزی آنآنان که نماز را به پا می  .کنندمقام ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل می

رکن و پایه برای ایمان مؤمن ذکرشده یکی از   5آیه  شود در این دوطور که مشاهده میهمان .کنندایم انفاق میکرده

ها همان مؤمنان حقیقی هستند.  فرماید: اُولئک  هُمُ المُؤم نُون  ح قَّاً: آنخداوند می ها انفاق است. در دنباله همین آیهآن

ب أ مْو ال ه در آیه دیگر می مْ و  أ نُفس ه مْ فى  س ب یل   فرماید: إ نَّم ا الْمُؤْم نُون  الَّذ ین  ء ام نُواْ ب اللَّه  و  ر سُول ه  ثُمَّ ل مْ یرْت ابُواْ و  ج اه دُواْ 

گاه شک و ریب  للَّه  أُوْل ئک  هُمُ الصَّد ُقون : همانا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و بعداً هیچا

   .(15 /)حجراتهستند گو به دل راه ندادند و درراه خدا به مال و جانشان جهاد کردند اینان به حقیقت راست

 

 ن آ هایویژگی  و س( ) خدیجه  انفاق.3

راه خدا انفاق   به آن درجه معنویت رسیده بود که دل از مال دنیا بریده و تمام اموال خود را در  س()  خدیجهحضرت  

الَّذ ین  یُنف ُقون  أ مْو ال هُمْ ف ی س ب یل  اللَّه  ثُمَّ ال  یُتْب عُون   »سوره بقره:  262مصداق کامل و بارز آیه شریفه ای که گونهکرد، به

های خویش  فرماید: آنان داراییاست که می  « ی حْز نُون م ا أ نف ُقواُ م نًّا و ال  أ ذًى لَّهُمْ أ جْرُهُمْ ع ند  ر بِّه مْ و ال  خ وْف  ع ل یْه مْ و ال  هُمْ

رسانند، )اینان( پاداششان  گذارند و نه آزاری میاند، نه منتی میکنند؛ آنگاه از پی آنچه انفاق نمودهرا درراه خدا انفاق می

)س( در  ضرت خدیجهایثار ح  .شوندنزد پروردگارشان محفوظ است و آنان نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می

زنان مسلمان گشت و آنان در مقاطع مختلف دوران    ق)ص( سرمش صرف اموال خود برای پیشبرد دعوت الهی پیامبر

های اقتصادی دولت تازه تأسیس مدینه را تقویت کردند و آن را از  هجرت، با اهدای اموال و زیورآالت خویش، بنیه

های بارز این  خود، در حل مشکالت اقتصادی مدینه قدم برداشتند؛ از نمونهتنگناهای مالی نجات دادند و با ایثارگری  

)س( فداکاری »رمله« دختر حارث بن ثعلبه است که خانه وسیع و نزدیک به مسجد خودش  تأسی به حضرت خدیجه

اوتی مانند  های متفمناسبی که داشت، مورد استفاده  )ص( گذاشت و آن منزل به جهت موقعیترا در اختیار رسول خدا

 .(115 /6 :1415 )ابن اثیر،گرفت سرای حکومتی و محل مالقات حضرت با روسای قبایل قرار مهمان

مداری از نگاه  های دینداری خالص بود. یکی از جنبهعنوان یکی از برترین بانوان عال م، دین)س( بهخدیجهحضرت  

ل مْ  »ید:  فرماقرآن کریم جهاد است. جهاد باجان و مال! همچنان که می ثُمَّ  ب اللَّه  و  ر سُول ه   الَّذین  آم نُوا  الْمُؤْم نُون   إ نَّم ا 

  هستند   کسانى   تنها  واقعى  مؤمنان  (.15)حجرات/    الصَّاد ُقون   هُمُ  أُولئ ک   اللَّه   س بیل   ی رْتابُوا و  جاه دُوا ب أ مْوال ه مْ و  أ نُْفس ه مْ فی

  راه   در  خود  هاىجان  و  اموال   با  و  نداده  راه  خود  به  تردیدى  و  شک   هرگز  سپس  اند،آورده  ایمان   رسولش  و  خدا  به  که

  شاخص   الگویی  ایشان  قطعاً  کنیم   نگاه  )س(  خدیجه   حضرت  به   منظر  این   از  اگر.  راستگویانند«  ها آن  ،اندد کردهجها  خدا

  گرامی   پیامبر  به  کمک   ترینبزرگ  اسالم   دین  ابقاء  درراه  ایشان   بخشش  زیرا  ، هستند  اموال  با   جهاد  برای  عیارتمام  و

یست وى م نکُم  ال»  :فرمایدمی  کنندى کسانى که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میقرآن درباره  بود.  تبلیغ   درراه   اسالم

ها و  که میراث آسماندرحالیراه خدا انفاق نکنید    چرا در یعنی اینکه:  (؛  10حدید/  م ن ا نف ق  م ن ق بل  الف تح  و  قات ل«)

با خود نمی را  از آن خداست )و کسی چیزی  پیروزیزمین همه  از  قبل  انفاق کردند و جنگیدند    ، برد(! کسانی که 

تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق  ها بلند مقام)باکسانی که پس از پیروزی انفاق کردند( یکسان نیستند؛ آن

این »ق بل  الف تح«،   .دهید آگاه استداوند به هر دو وعده نیک داده؛ و خدا به آنچه انجام مینمودند و جهاد کردند؛ و خ
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اى، راحتى، حکومتى، تسلَّطى،  در اختیار  پیغمبر قرار بگیرد و زندگى  شهر مکه است؛ یعنى قبل از آنکه    مکهقبل از فتح  

  . شان را، هم جانشان را، هم راحتشان را انفاق کردندشدَّت، هم مال  یت قدرتى در اختیار آن بزرگوار باشد؛ ایشان درنها

  در این آیه، خداوند بین کسانی که قبل از فتح مکه و بعد از تشکیل حکومت توسط حضرت رسول در مدینه و مکه،

ق  و این آیه به انفا  ها پاداش نیکی را در نظر گرفته است، تفاوت قائل است، اگرچه برای هرکدام از آناندنمودهانفاق  

و طلب آسایش و آرامشی این بخشش و انفاق    یداشت چشمچراکه وی بدون هیچ    س( اختصاص دارد، ) یجهخدحضرت  

مکنت و سرمایه، در روزهای آخر عمر    هم آنداشتن     باوجودسال تحمل رنج و سختی و   25و بعد از حدود    را انجام داد

و   زیرانداز کهنه  ایشان  رواندازشریفش جز یک  انفاق  در  ایثار  و  اوج اخالص  و  نهایت  اینجاست که  نداشت.  ، چیزی 

خدا  های خود در برابر رسول  یکوتاه شود، نه اینکه از کرده خود پشیمان نیست، بلکه در پایان عمر، از  مشخص می

 شود. مینماید. به همین جهت است که خداوند، بین ایثار و انفاق افراد تفاوت قائل ص( عذرخواهی هم می)

 

 صفوی عصر ساز ابنیه بانوان.4

برخی از زنان خاندان سلطنتی و یا دیگر بزرگان و حتی عوام به تأسی    در عصر صفوی به علت گسترش مذهب تشیع، 

که تعدادی از این مدارس و یا   انداالئمه در امور عام المنعفه مشارکت محسوسی داشتهس( مادر ام) از حضرت خدیجه 

مدرسه    - اند از: مدرسه دالرام خانم )جده کوچک(مانده است عبارتحال بناهای آن باقیعلمی و معنوی که تابهمراکز  

بزرگ(   نام خانم )جده  بیگم اردستانی )نیم آورد(    -حوری    - مدرسه عزت نسا خانم )میرزا حسین(   -مدرسه زینب 

 مدرسه مادر شاه )مدرسه چهارباغ( 

 

   کوچک( مدرسه دالرام خانم )جده .1.4

هـ ق( اقدام به بنای یکی از مدارس آن دوره نمود که هنوز هم    1077  -1052عباس دوم )دالرام خانم مادربزرگ شاه

که در تعلیم فقه شیعه اشتهار دارد. هرچند دالرام  خصوص اینآید و بهحساب میجزء نهادهای آموزشی مهم و مؤثر به 

ای است که به همین  تر از مدرسهای که بانی آن بوده کوچک ون مدرسهعباس دوم است، اما چتر شاهخانم جده بزرگ

سوب  شده است، لذا مدرسه من واقع اصفهان هم در بازار بزرگعنوان، یعنی جده و در نزدیکی این مدرسه قرار دارد و آن

عنوان پشتوانه برای این نهاد آموزشی وقفیاتی نیز مقرر  (. ایشان به166:  1375ریاحی،  ) نامندبه او را جدَّه کوچک می

این مدرسه   (.122: 1369بالغی، )اند از آن جمله اصفهان های قسمتی از بازار بزرگبرخی از دکاکین و مغازهکرده که 

ها قرار دارد. سنگ مرمری به خط ثلث سفید به دیوار یکی از  موسوم به قهوه کاشی اصفهان  که در قسمتی از بازار

هـ ق است.    1057شده است که حاوی تاریخ اتمام این نهاد آموزشی به سال   های حیاط دوم این مدرسه نصبغرفه

پنج حجره است که شانزده حجره آن در طبقه همکف و نوزده حجره   و طبقه و دارای سی مدرسه مشتمل بر دو  این

طبقه آن تزئینات   های اطراف عمارت دوآن در طبقه فوقانی قرار دارد. در حاشیه کتیبه سردر مدرسه و پشت بغل

رنگ به قلم محمدرضا امامی و به سال  بر زمینه کاشی الجوردی معرق کاری وجود دارد که به خط ثلث سفیدکاشی

م بانی آن، یعنی  عباس دوم و ذکر نا از تجلیل از شاه غیر شده است. در کتیبه سردر مدرسه به هـ ق نوشته  1056

 شده است.  این مدرسه جهت طالب شیعه اثنی عشری نیز اشاره وقف دالرام خانم، به مسئله

http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%81
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)منبع: نگارنده(. : تصویر مدرسه دالرام خان، دوره صفوی، در شهر اصفهان. 1تصویر  

 

است. ازجمله مدرَّسان گذشته   حوزه علمیه اصفهان  نشین و تحت پوشش مرکز مدیریتنیز طلبه  اکنوناین مدرسه هم

  70و عرض    95نامه به طول  نوشته وقفسنگ  .(166-167:  1375)ریاحی،  بوده است حسن مدرسسید این مدرسه

   است. .ق 1057طور که ذکر شد مربوط به ذی حجَّه سال متر است و همانسانتی

در بایگانی اداره کل اوقاف اصفهان موجود است که یکی بر روی کاغذ    106نامه به شماره ثبتی  وقف ایندو مواد از  

 .(95-97: 1375جعفریان، )شده استسفید مایل به زرد و دیگری بر روی کاغذ آبی نوشته
  

  مدرسه حوری خانم )جده بزرگ(  .2.4

دارد  عباس دوم وجود  نشین از زمان شاهاست. در این بازار دو مدرسه طلبهواقع   اصفهان این مدرسه در بازار بزرگ شهر

تر است جده  ای را که بزرگنامند. مدرسهها را مدرسه جدَّه بزرگ و دیگری را مدرسه جدَّه کوچک میکه یکی از آن

ترتیب  ایناما امروز اطالق کلمه بزرگ و کوچک از طرف عموم مردم برحسب وسعت بناست. به  کرده   کوچک شاه بنا 

  .(553: 1350هنرفر، )نامند ر را مدرسه جدَّه کوچک میتتر را مدرسه جده بزرگ و مدرسه کوچک که مدرسه بزرگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفوی، در اصفهان. )منبع: نگارنده( : تصویر مدرسه حوری خانم. مربوط به دوره 2تصویر  

مورد مدرسه  این  صفویان  عهد  شیعی    در  علوم  آموزش  و  تعلَّم  و  تعلیم  محل  و  دانشمندان  و  علما  توجه 

به اصول و فقه خصوصبه است،  طاهر  طوریبوده  میرزا  )متوفی  که  خوانساری    1100نصرآبادی  حسین  آقا  از  ه.ق( 

... تدریس و تولیت مدرسه  »  برده که در این نهاد آموزشی به درجات عالی علمی رسیده و در مورد او آورده است:نام

http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%81
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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قرانی شاه ایشان است و عمده فضال در حاشیه درس آن قبله عرفا حاضرشده و استفاده  جدَّه صاحب  با  ثانی  عباس 

  عباس ثانی ق به دستور »حوری نام خانم« جده شاه 1057در سال  وقف نامه این .(152تا: )نصرآبادی، بی «ایندنممی

(. این نهاد آموزشی ازجمله مدارس مفید  98-99: 1375)جعفریان،  شده استنامه تنظیم و ضبط وقف متن  حاشیه  در

اهلل حاج  آقا رحیم ارباب، آیتاهلل حاجاصر مانند آیتبوده و هست. برخی از علمای مع حوزه علمیه اصفهان  و مؤثر در

آیت و  شیرازی  آقا  نجفمیرزاعلی  عالم  محمدحسن  شیخ  واهلل  اخالق  و  وعظ  مجلس  آنجا  در  نیز   آبادی 

  (.17  :1375اند)ریاحی، حضورداشته

  مدرسه زینب بیگم اردستانی )نیم آورد(.3.4

بیگم اردستانی زنانی است که   زینب  به  ازجمله  اقدام  اواخر عهد صفوی یعنی زمان سلطنت شاه سلطان حسین  در 

اهلل هنرفر، برخی نیز بر این اعتقاد هستند که  هرچند که به نوشته مرحوم دکتر لطف  ؛تأسیس مدرسه دینی کرده است

:  1350)هنرفر،  ه.ق( است   1105-1077بنای مدرسه نیم آورد مربوط به اواخر دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی )

679.)  

 
فوی. شهر اصفهان. )منبع: نگارنده( : مدرسه نیم آورد)زینب بیگم(. مربوط به دوره ص3تصویر  

 

که   علمیه  مدرسه  دانشاین  برای  زیادی خصوصاً  برکات  پابرجاست،  ازجملهتاکنون  و های شیعی  داشته   اصول فقه 

بیگم خود نیز از خاندانی علمی و معنوی و دختر امیرمحمد اردستانی  زینب (.268-270و    120:  1385است)ریاحی،  

نام  (.192-194:  1375)ریاحی،  الملک اردستانی بوده استو همسر امیر محمدمهدی حکیم  االسالم معروف به شیخ

نیم آموزشی  نهاد  این  نیمدیگر  یا  محلهآورد  در  که  است  از  آور  دریکی  و  نام  همین  به  بزرگ   هایفرعیای  بازار 

، این محله را یکی  بردبه سر می اصفهان در شاه سلیمان صفوی دن فرانسوی که در عهدشده است. شارواقع اصفهان

هزینه ساختمان و بنای این مدرسه    (.21:  1338)شاردن،  است دانسته   اصفهان ترین محالتترین و معروفاز پرجمعیت

و بخشش  بزرگ  از  ناشی  را  اورنگ زیبا  پادشاههای  حکیم  زیب،  شوهرش  و  بیگم  زینب  به  اردستانی  هند،  الملک 

 (.306: 1321دانند)جابری انصاری، می

بیگم، بانی مدرسه، پس از اتمام بنای  »میرزا رشید« بوده و زینبه عهده  تولیت این مدرسه علمیه در زمان تأسیس ب

جهت مدرسه خریداری کند و آن را بر مدرسه و   اردستان و اصفهان دهد رقباتی را درآن به میرزا رشید سفارش می

این امالک و مستغالت فوق  طالب آن از آنبر مدرسه می وقف نماید. در همان سال  در محالتی    ها شود که برخی 

بازار نیم اردستان از نیز در  از مدرسه نیم (.506:  1352مهرآبادی،  بوده است)رفیعی   اصفهان آورد و چند مغازه    آورد 

توجه است آنکه استادان  خصوص جالببری نیز دارای اهمیت است؛ و آنچه بهکاری و گچینات فراوان کاشیلحاظ تزی
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اند که در ابنیه  را ترتیب داده معرق های رنگارنگ نوع مخصوصی ازوسیله گچاند بههنرمندی که در این بنا کارکرده

این مدرسه علمیه سبب رشد استعدادهای    (.680:  1375فوی نظیر ندارد)ریاحی،  در عصر ص اصفهان  تاریخی دیگر

ازجمله اسالمی  علوم  در  درخشانی  آیتبسیار  امامی :  درب  بدیع  میرزا  عبدالکریم    1318)متوفی  اهلل  مال  آخوند  ق(، 

آی1339)متوفی  گزی درچهاهللتق(،  محمدباقر  سید  آیت1342)متوفیایالعظمی  حسین  حاجی  العظم اهللق(،  آقا 

 (.193: 1375ق( گردید )ریاحی، 1400الدین همایی )متوفی ق( و استاد جالل1380)متوفی بروجردی طباطبایی

 

  مدرسه عزت نسا خانم )میرزا حسین(4.4

ا  که شوهر خود را میرز  نسا خانم، دختر میرزا خانا، تاجر قمی به نام عزت صفوی، بانویی شاه سلیمان در دوران سلطنت

و ترویج معارف شیعه امامیه گردید  بیت  بانی و واقف مدرسه علمیه در جهت ترویج مذهب اهل  مهدی معرفی نموده، 

نظر مساحت و زیربنا کوچک است، اما    که امروزه این مدرسه به میرزا حسین اشتهار یافته است. این مدرسه اگرچه از

شده و در بازار محله    ایجاد  اصفهان در  .ق1105تا    1077های  سالاین عصر بین    از بناهای زیبا و مجللی است که در 

  (.222: 1375شده است )ریاحی،  بیدآباد و در مجاورت مسجد سید واقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درسه عزت نساخانم. مبوط به دوره صفوی. در شهر اصفهان. )منبع: نگارنده( : تصویر م4تصویر  

 

آقا حسین خوانساری )متوفی   به عهده  ابتدا  بوده است که در هنگام ساختمان مدرسه در 1099تولیت مدرسه    ق( 

ظاهراً از اوالد و  ق( رسیده است. میرزا حسین 1125الدین محمد )متوفی گذشته و امر تولیت آن به پسرش، آقا جمال

یا احفاد میرزا مهدی و عزت نسا خانم بوده است که پس از فتنه افغان، متصدی تعمیر مدرسه و ساکن نمودن طالب  

 (. 222: 1375)ریاحی، کم به نام او شهرت یافته استکم  گردد و به این صورت نهاد آموزشی مذکوردر آن می

  چهارباغ(مدرسه مادر شاه )مدرسه .5.4

  های بسیار مهم و قابلهای »چهارباغ« و »سلطانی« نیز نامیده شده، اما به دلیل پشتوانهاین مدرسه علمیه اگرچه به نام

این سلسله،   اعتنایی این  که مادر سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه رسمی  به مدرسه    برای  مدرسه مقرر کرده، 

به تحقیق می باغ اصفهان  چهار شاه یادرمدرسه ما  شاه هم معروف گردیده است.مادر نهاد    توان نمونه اعالی یکرا 

زشی در زمان خود دانست. این مدرسه آخرین بنای تاریخی باشکوهی است که در عهد صفویه برای تدریس و تعلیم  آمو

گذشت سه قرن    این مدرسه با  (.89:  1372شده است )هنرفر،    ق ساخته   .ه1126تا    1116طالب علوم دینی از سال  
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 حسن قریشی کرین  تیمور رفیعی، کیوان لولوئی، سید   عیل سخا، امیراسم

ا را حفظ کرده  با طراوت خود  بههنوز روح معنوی، عظمت هنری و طبیعت  اشجار کهنطوریست،  وجود  سال،  که 

گذرد صفای خاصی به این بنای ارزشمند بخشیده است  خصوص چنارهای تنومند و نهر آبی که از وسط مدرسه میبه

وجود صدماتی که بر این بنا    حدود یک قرن پیش جهانگردی فرنگی عظمت این مکان را با .(200:  1385)ریاحی،  

توان یافت که در  ای میگونه ستوده است: آیا در سراسر جهان مدرسهبعدازآن رفت، اینخاصه در زمان فتنه افغان و  

شده  سان به هم درآمیخته و درهم ترکیب و ذوبتر باشد و در آن اجزاء و عناصر گوناگون بدینزیبایی و صفا از این کامل

  .(164: 1368و اثری واحد پدید آورده باشد؟)آنه، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تصویر مدرسه مادرشاه در اصفهان. دوره صفوی. )منبع: نگارنده( : 5تصویر

 

داند که به دست  ترین بنایی میست، آن را باشکوهخصوص دوره صفویه ابه ایران نظران تاریخراجر سیوری که از صاحب

(. یکی از اندیشمندان تاریخ علم و تمدن  165:  1363شده است)سیوری،  ساخته اصفهان در عباس اولشاه جانشینان

جذابیت   داندو جزو شاهکارهای هنر اسالمی می شیعه های تعلیماتی، این مدرسه را حاصل شکوفایی سازماناسالم در

یک از بناهای  گذارد که هیچقدر تأثیر گذاشته و میین نهاد آموزشی از جهات مختلف در بینندگان خود آنو شکوه ا

مثال دیر الفوآ، عنوانردان اروپایی را برنینگیخته است. بهاندازه این بنا شور و شوق شاعرانه جهانگبه اصفهان تاریخی

این مدرسه را به   (.201:  1385)ریاحی،  اند، جذاب و سحرآمیز توصیف کردهگوبینو و فالندن این بنا را بسیار دلپذیر

اند؛  »مدرسه چهارباغ« گفتهشده است آن را    اند. ازنظر اینکه در قسمت شرق خیابان چهارباغ واقعهای مختلف خواندهنام

اند؛ و از جهتی »مدرسه  شده است »مدرسه سلطانی« نامیده  فرمان شاه سلطان حسین صفوی احداث   که بهو به علت این

جای آن میهمان سرای  اکنون بهاند بدین خاطر که مادر شاه سلطان حسین، »سرای فتحیه« که هممادر شاه« هم گفته

 است. شده عباسی ساخته

 

 

 

 

رفیعی مهرآبادی،  )ها به مصرف مدرسه و طالب آن برسداین مدرسه کرده تا منافع آن وقف همچنین »بازارچه بلند« را 

علوم دینی، این مدرسه نیز از حیث دروس حوزوی    و گسترش حوزه انقالب اسالمی ایران پس از پیروزی (.445:  1352

 موسوم گردید. امام جعفر صادق )ع( تر شد و به مدرسهفعال
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 موقوفات مدرسه و موضوعات وقف نامه آن.5

  ، چهارمحال و کهکیلویه و ... کمکاشان ،قم :و مناطق اطراف آن و حتی نواحی دیگری مانند اصفهان در گوشه و کنار

 ها صرف بازسازی مدرسه و تأسیسات آن و امور مربوط بیش وقفیاتی به نام این مدرسه وجود داشته است که عواید آن  و

غیر از کاروانسرای مادر شاه که در حال حاضر »مهمانسرای بزرگ    شده است.به طالب و مدرسان این نهاد آموزشی می

عباسی« است و نیز بازارچه بلند که هر دو از جانب مادر شاه سلطان حسین صفوی وقف مدرسه بوده است، برخی  

باقی است که خرج مدرسه می این مدرسه هنوز  از آن جمله میشوموقوفات دیگر  که  باغد  مزرعه  از  در  توان  ملک 

برخی دیگر از بانوان عصر صفوی در    (.136:  1321نام برد )جابری انصاری،   کاشان ای در احمدآبادچهارمحال و مزرعه

اند که تعداد بسیاری از آن در طی  المنفعه و یا امور خیر نقش مؤثر داشتهایجاد مؤسسات علمی، فرهنگی و مراکز عام

های شاه  سنگاب  -مسجد حاجیه شاه خانم  اند از:مانده که عبارتگذشت زمان از بین رفته و تعداد محدودی برجای

 سجد زهرا خانم )مسجد الزهرا »س«( م - میرخانم

 

 مسجد حاجیه شاه خانم.1.5

بانو عباس دوم صفوی بوده است. این  بیک نمکی از زنان خیر و نیکوکار زمان سلطنت شاهشاه خانم، دختر میرزا احمد

ای به خط نستعلیق  نوشتهق( دانسته که این موضوع در سنگ   . ه  485-  408الملک طوسی )خود را از اعقاب خواجه نظام

شده است. این مسجد  برجسته به انضمام میزان وقفیات  مقررشده توسط او برای مسجد، در مسجد منسوب به او نصب

 (.145-146: 1375)ریاحی، شده است و در کوچه معروف به نمکی واقع اصفهان کنار میدان قدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :تصویر مسجد حاجیه خانم. در اصفهان. مربوط به دوره صفوی. منبع) نگارنده( 6تصویر

 های شاه میرخانمسنگاب .2.5

شرکت کند که   المنفعهعام یک سنگاب، در امور خیریه و وقف کرد، هرچند بادر عصر صفوی گاهی یک زن سعی می

توان مشاهده نمود. ازجمله زنان خیر دوره صفوی بانویی است به  این مسئله را در برخی عمارات و ابنیه آن زمان می

ه از وی،  ماندنام شاه میر )شاهمر( که دختر حاج میرزاعلی جزی بُرخواری بوده است و در حال حاضر تنها اثر برجای

قرار دارد. این سنگاب بسیار ظریف و زیبا،   اصفهان هاتف سنگابی است که در صحن امامزاده اسماعیل واقع در خیابان

»وقف نمود بر آستانه    دار است و بر روی آن با خط ثلث برجسته پس از صلوات بر چهارده معصوم آمده است:تاریخ

http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%82%D9%85
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%81
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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« 1049بنت حاج میرزاعلی جزی بُرخواری سنه  السالم( این حوض را حاجیه شاه میر  حضرت امامزاده اسماعیل )علیه

  (.1049: 1350)هنرفر، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تصویر سنگاب  شاه میرخانم. دوره صفوی. )منبع: نگارنده( 7تصویر

 

  (مسجد زهرا خانم )مسجد الزهرا .3.5

خته که  مسجدی سا اصفهان عهد صفوی بوده است و در محله احمدآباد اصفهان  زهرا خانم از بانوان واقف و نیکوکار

نامند)ریاحی،  السالم( می)علیهاکنون آن را مسجدالزهراهم (.284:  1321ند)جابری انصاری،  گفتآن را زهرا خانم می

سخن نرفته است. درجایی   اصفهان های مربوط بهاز مشخصات بانی و زمان دقیق زندگانی او در تذکره (.188:  1375

ای اشعار از بانویی به نام زهرا خانم موجود است اند: »مجموعهاند و نوشتهاین بانو را از شاهزادگان صفوی معرفی کرده

 (.111: «)همانباشدالسالم( میکه در ستایش امامان معصوم )علیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تصویر مسجد زهراخانم در اصفهان. دوره صفوی. )منبع: نگارنده( 8تصویر

 صفوی سازابنیه بانوان عملکرد در خدیجه حضرت انفاق اخالقی  هایویژگی  انعکاس.6

، با ساختار اوقاف و درآمدهای ناشی از  صفوی  عصرتوجهی از شکوفایی ساختار دینی و اقتصادی  بخش قابل  تردیدبی

زیرا دوران فرمانروایی صفویان، دوران شکوفایی و رونق موقوفات بود و صفویان از درآمد    ؛ آن پیوندی تنگاتنگ داشت

http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikikhair.org/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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مذهبی،   و  مهم  شهرهای  موقوفات  از  بهره  خوبیبهحاصل  خود  اقتصادی  و  سیاسی  دینی،  نهاد  ساختار  برداری  در 

 ای داشته است. اهمیت و جایگاه ویژه همیشه ایرانیان سنت زیبای وقف، در میان  .کردندمی

این سنت در عصر صفوی پیوند عمیقی با ساختار دینی جامعه برقرار کرد. از کارکردهای ساختار وقفی یک جامعه،   

شکو و  اجتماعی  سایر  عدالت  بر  وقف،  ساختار  تحوالت  صفوی،  عصر  در  است.  دینی  علمی،  آموزشی،  ساختار  فایی 

بود و ساختار دینی با توجه به درآمد موقوفات، در بخش    تأثیرگذار های حیات سیاسی و اجتماعی و ساختار دینی  جنبه

زنان در عرصه اجتماعی است.    حضور  بوده،اقتصادی بیشترین حضور را داشت. آنچه در این دوران بسیار حائز اهمیت  

است. حضور و فعالیت    المنفعهعامها در امور خیریه و  های ظهور حیات اجتماعی زنان، مشارکت عمیق آنیکی از راه

توجه است. گاه این  های شدید اجتماعی آن دوران، بسیار قابلزنان در این عرصه اجتماعی و مذهبی، باوجود محدودیت

  وجود این باکند؛ ولی ها را از بیرون آمدن از خانه و حضور در جامعه منع میکه قانون نیز آنها چنان است محدودیت

 .دهندالمنفعه و خیریه، ازجمله اوقاف عالقه خاصی نشان میزنان این عصر، به امور عام

ی خیریه شهری  هافعالیت  سویبههای خود  زنان متمول جامعه عصر صفوی نقش مهمی در سوق دادن امالک و دارایی

از نفوذ خود برای امور خیریه و آبادانی در ساختن ابنیه عمومی و    عموماً از طریق اوقاف به عهده داشتند. این زنان  

ها در جهت تداوم آموزش و فرهنگ و کمک به تقویت علم و دانش  برخی از آن  عالوهبهجستند.  المنفعه سود میعام

بسیاری از نهادهای آموزشی عصر صفوی به همت زنان مرفه این عصر دایر شده   که تعدادطوریکردند بهنیز تالش می

 .بود

آوردند. چون  زنان درباری به سنت وقف جهت ثواب اخروی روی می  اکثراًطبیعی است که در نظام قشربندی صفویه  

ین علت سنت وقف در میان  این زنان در مقایسه با اقشار عادی جامعه ازنظر مالی از وضع خوبی برخوردار بودند، به هم

سیاح فرانسوی عصر صفوی در مورد    .دادندتری برخوردار بود و بیشتر به آن توجه نشان میاین اقشار از جایگاه مهم

کردند،  السبیل میها[ نخست کاروانسرایی را بنا و وقف سکونت رایگان و ابننویسد: »...]آنسنت اوقاف در این عصر می

قهوه گرمابه،  میخاسپس  پدید  بزرگی  باغ  و  بازار  آننه،  و  واآوردند  اجاره  به  را  مدرسهمیها  بعداً  و  بنا  گذاشتند  ای 

به نوشته فیگوئروا سفیر اسپانیا   (.1340 /4 :1338 شاردن،کردند.«)االجاره ابنیه مذکور را وقف آن میکردند و مالمی

بازتر    دل   و   المنفعه از مردان دست کارهای خیر و عام  عباس اول، زنان ثروتمند عصر صفوی دراعزامی به دربار شاه

المنفعه از صدقات زنان که معموالً فقیرتر از مردان بودند،  های عامکه بسیاری از کاروانسراها و ساختمانطوریبودند، به 

 .شدساخته می

شرعی یا ثواب اخروی، مورد استقبال  منظور ایمان قلبی و ادای فرایض مذهبی و تکالیف  در ابتدا سنت وقف صرفاً به

واقع می اینزنان متمول عصر صفوی  به  و آسایش مردم  رفاه  به  نیز در جهت کمک  زنان  بعضی  اقدامات  شد.  گونه 

توانستند تضمینی برای جلوگیری از مصادره  افتاد که برخی زنان از طریق وقف میکردند. ولی اتفاق میمبادرت می

توانستند جایگاه  ترین امور مذهبی میوانین ارث به دست آوردند. همچنین با این اقدام در مهماموالشان توسط دولت و ق 

ها کسب کنند. توجه به اوقاف و امور خیریه در این دوران به حدی بود که گاهی  گذاریمهمی در امور سیاسی و سرمایه

ترین  یکی از مهم  المنفعه شرکت کند.امکرد حتی اگر شده با وقف یک سنگاب، در امور خیریه و ع یک زن سعی می

عباس اول و مقتدرترین  طهماسب اول صفوی، عمه شاهزنان واقف عصر صفوی زینب بیگم بود. او چهارمین دختر شاه

جای گذاشت. از  های متعددی از خود بهها و کاروانسراها و بیمارستانها و پلزن خاندان دربار او بود. این بانو بناها، راه

بود. دالواله میآن   بیگم معروف  کاروانسرای  به  به ساوه ساخت که  قزوین  کاروانسرایی درراه  بانو جمله  این  نویسد، 

  (.435: 1384، باشد)دالواله نقصبیشدت مراقبت داشت که تمام ملزومات زندگی در این کاروانسرا به
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نویسد، بازار امیر چخماق یزد را وقف  کند و مینیز او را زنی خیر و بلندنظر در طول حیاتش معرفی می  بیک اسکندر

بنا به نوشته تاریخ یزد: »کاروانسرای عالی امیر چخماق... در هیچ دیار    (.405  /3  :1382ترکمان،  )  کردمزار خویش  

وپنج صفه و گنبد ساخته و در هر گنبد ایوانی متصل به آن و حوضی وسیع از مرمر تراشیده  مثل آن نیست... قریب سی

ای را  زینب بیگم عالوه بر ساخت کاروانسرا مدرسه  (.10  / 1  :1343«)جعفری،  آب خیرآباد دهوک در آن جاری کردو  

هبی از  نیز به نام خود در نزدیکی محله چرخاب و چهارسو بناکرده بود که پس از ویرانی آن با صالحدید علمای مذ

 وقفحمام سه سوق نیز در اصفهان توسط این بانو    خان استفاده کردند. عالوه بر آنمصالحش در بنای مسجد رحیم

 .بود شده

عباس دوم و عمه شاه  توان به مریم بیگم اشاره کرد. او دختر شاه صفی و خواهر شاهاز دیگر زنان واقف عصر صفوی می

رود و در دربار شاه سلطان حسین از اعتبار و نفوذ  عصر صفوی به شمار می  قدرتمند  بانوان سلیمان بود. او از آخرین  

نقش بود.  برخوردار  قابلهای سیاسیبسیاری  بسیار  در دربار  در اصفهان،  اش  از مدارس مهم عهد صفوی  بود.  توجه 

ن معین کرده و از  مدرسه مریم بیگم معروف بود. مساحتش تقریباً چهار جریب و موقوفه بسیاری برای طالب و لوازم آ

شهرهای دیگر از اصفهان نیز ملک خریده و وقف مدرسه کرده بود تا جایی که در تبریز و بسطام و قزوین و غیره هم  

 . موقوفه داشت

مقدمه ادبی    .نمایدرا از طبقات عادی متمایز می  عصر صفویآنچه اسناد وقفی زنان وابسته به طبقات باالی اجتماعی  

عنوان  باشد بهکار بردن القاب و عناوین متعدد برای زنان طبقات باالی جامعه آن روز میهمچنین بنامه و هزیبای وقف

عفت و عصمت دستگاه، با طهارت و صدارت انتساب،    مآب  واال »علیا جناب    :سند این عبارات آمده است  یک  نمونه در

ز دایره الکرمات، تاج النسوان و زینته الخواتین،  لطافت و نظافت اکتناه، ناموس المسطورات و المخدرات و نقطه مدار مرک

نتیجه االمراه االعظام و اسوه الکبراء الفخام، اعنی واال منقبت، مریم خصلت، خدیجه نسبت، فاطمه طهارت، بلقیس  

مه  ، عارفه معارف تکوین و ایجاد، والده ماجده معظمه معززه مکرمه محترمعاد  و  مبدأمنزلت، زهرا مرتبت، واقفه دقائق 

با توجه به این .  ...«عالی جاه معلی جایگاه حشمت و اجالل دستگاه ابهت و ایالت دستگاه نتیجه الخوانین الفخام الکرام

خوبی  س( و انعکاس آن در بین برخی از زنان عصر صفوی به)  اسناد تأثیرات سجایای اخالقی انفاق حضرت خدیجه

 دادند. ب آن انجام میشود که برای ثواب آخرت و رسیدن به مواهدیده می

شده  عباس )خیرالنساء بیگم( ساختهکند که به نفقه مادر شاهاش کاروانسرایی را توصیف میسفیر اسپانیا در سفرنامه

ترین منزلگاهی بود که در طول سفرش دیده بود و ساختمان آن  بود. او معتقد است این کاروانسرا بدون شک بزرگ

ها را جای دهد و شاید نزدیک  توانست همه آنخوبی میثرت مسافران جاده اصفهان بهقدری بزرگ بود که با همه کبه

با چهارپاهایشان را جای می نفر همراه  از صد پای مربع هزار  بود که بیش  بزرگ  این کاروانسرا حیاطی  داد. مدخل 

توانستند در آن  د و زنان میاندازه دو پا از زمین بلندتر بوهایی وجود داشت که بهمساحت داشت و اطراف آن حجره

دالرام خانم، مادربزرگ یا جده    (.198:  1363 فیگوئروا،محفوظ از دید نامحرمان به سر برند و در زمستان بخوابند)

و موقوفاتی نیز برای آن قرارداد. مدرسه    تأسیسرود. او مدارسی را  عباس دوم نیز از زنان واقف این دوره به شمار میشاه

  کاری و در آن دو گذشت و اطراف صحن آن کاشیجده بزرگ در بازار اصلی اصفهان واقع بود و نهر آبی از وسط آن می

کردند  بود. زنان خیر صفوی غیر از بنای کاروانسرا و مدارس به ساخت مساجد نیز اقدام می نشینی طلبهطبقه حجرات 

وسیله زنی به نام صاحب سلطان  مسجد ایلچی در محله احمدآباد اصفهان در دوره شاه سلیمان صفوی به  کهطوریبه

 .شده است. بر سر در مسجد در قسمت فوقانی محراب نام این بانو ذکرشده استبیگم ساخته
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 گیری نتیجه 

ای  گونهخواهد همه شئون زندگی جامعه را بهمی  واست که اسالم به آن اهمیت داده    هایی سنت  ترینانفاق از بزرگ

به همین دلیل این مسئله در قران و احادیث مورد سفارش    .منظم و مرتب نماید که ضامن سعادت دنیا و آخرت باشد

روزگاری که برای زنان بهایی  ص( و در )   به این آیات، خدیجه )س(، پانزده سال قبل از بعثت رسول خدا   توجه با    .است

ص(  ) و از اخالقیات خبری نبود، در اولین روز ازدواج خود، تمام اموال و سرمایه خود را درراه اهداف محمد قائل نبودند

تواند  ص( است و هرگونه که بخواهد می)   و به همگان اعالم کرد که تمامی این سرمایه و ثروت، از آن  محمد   انفاق نمود 

  س( در آن موقعیت زمانی برای ارتقاء جایگاه اجتماعی محمد )  هزینه نماید، این عمل ارزشمند خدیجه   در آن تصرف و

اهمیت بود، زیرا در آن جامعه افرادی که ثروتمند بودند و از تمکَّن مالی برخوردار بودند، مردم به آنان    ص( بسیار با)

س(  )  واسطه مال خدیجه دنیا چیزی نداشت و خداوند بهص( قبل از ازدواج از مال  )   احترام قائل بودند، چراکه محمد

های اجتماعی و  ترین اصول آموزشی و پرورشی در برنامهبنابراین انفاق و جهاد با مال از مهم  ایشان را توانمند نمود.

س(، موجب گردید که زنان بسیاری در عصر صفوی به تأسی از ایشان  )  که خدیجههای اقتصادی اسالم است  روش

راه خدا، با   س( هم مال و هم جان خود را در )  خدیجه  المنفعه به یادگار بگذارند.ی بسیار زیبایی را برای امور عامهابنی

انفاق نمودند؛ بر کسی گذاشت  اخالص  نه منَّتی  انفاق  این  برابر  از خدا و یا رسول خدا  و در  اینکه  نه  برای  )  و  ص( 

هم    کننده در صدر اسالم محسوب نمایند، باز ترین انفاق ان را بزرگکه اگر ایش ای داشتند، این است  خودشان مطالبه

نهاد وقف در پیشبرد اهداف متعالی بشری بسیار کارساز و یکی از    دیگر اینکه:  و  حق زحمات ایشان ادا نخواهد شد؛

توسعه آن تأکید قرآن  ترین عوامل فراوانی و  مؤثرترین عوامل پیشرفت فرهنگ و تمدن مسلمانان بوده است. از مهم

کارنامه درخشان تمدن اسالمی    کریم، شرایع اسالمی، سنت نبوی )ص( و سیره معصومین )ع( و بزرگان دین بوده است. 

های مقتدر و کارساز جهان اسالم بوده  ویژه در دوران سلسلهویژه تحول علوم و فرهنگ اسالمی نشانگر توسعه وقف بهبه

های  ها را به دنبال داشته؛ چراکه این مؤسسات دارای پشتوانهاکز علمی و ترویج دانشاست؛ و این موضوع پیشرفت مر

عباس اول، نهادهای متعدد  ویژه با مرکزیت اصفهان در عهد شاهاند. به دنبال استقرار دولت صفویه بهبسیار و معتبر بوده

توجه و اعتنای بزرگان مملکت و علما و رجال  المنفعه بسیاری به دلیل  اجتماعی، فرهنگی، آثار و ابنیه و مراکز عام

توجه بوده و برخی    مذهبی و دولتی و بانوان آن دوره ایجاد شد که خوشبختانه نقش بانوان در این موضوع بسیار قابل

نقش مؤثر زنان چه بانوان منسوب به    ویژه اهل علم بوده و هست.استفاده عموم به از این آثار و ابنیه تاکنون مورد 

اندیشمندان و یا عموم اصناف و جامعه، در شکلتدول ایجاد و استمرار مراکز  خانه صفویان و یا بیت علما و  گیری، 

برخی از مراکز مهم علمی، آموزشی و یا    ویژه نهادهای علمی و آموزشی آن دوره تأثیرگذار بوده است.المنفعه بهعام

وقفی که به دست بانوان آن دوره ایجادشده بود هنوز نیز    هایتعدادی از مساجد و مؤسسات دیگر به دلیل پشتوانه

حوری نام خانم    توان از: مدرسه دالرام خانم )جده کوچک(،اند که در این راستا میپایدار و باعث برکات فراوانی شده

 رد. ک  شاه )چهارباغ( یاد بیگم اردستانی )نیم آورد(، عزت نساء خانم )میرزا حسین(، مادر)جده بزرگ(، زینب
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 نقش حضرت خدیجه)س( در تبیین انفاق د ر صدر اسالم  250 

 حسن قریشی کرین  تیمور رفیعی، کیوان لولوئی، سید   عیل سخا، امیراسم

 دارالقلم.  دمشق: کریم، مفردات الفاظ قرآن (. 1430). راغب ،اصفهانی

 های مردم نائین، تهران: سپهر.تاریخ انساب خاندان (.1369) بالغی، عبدالحجه.

 امیرکبیر. عباسی، به کوشش ایرج افشار، ایران، تهران: آرای تاریخ عالم(.  1382) .ترکمان، اسکندربیک 

 دفتر تبلیغات. و درر الکلم، ایران، قم: غررالحکم  (.1366آمدى، عبدالواحد. ) تمیمی

 انتشارات انجمن آثار ملی.  (. آثار ملی اصفهان، تهران:1352) رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم.

مرکز اصفهان شناسی و خانه  اصفهان:      شناسی(،)مجموعه مقاالت اصفهانآورد ایام  ره  (.1385)  محمدحسین.ریاحی،  

 ملل.
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 زاده. تاریخ اصفهان و ری، تهران: ناشر عماد (.1321)  جابری انصاری، حسن.

 . ایرج افشار موقوفات :، تهران1تاریخ یزد، ج  (.1343) .جعفری، جعفر بن محمد

 العظمی مرعشی نجفی.اهللآیت: کتابخانه ، قممیراث اسالمی ایران(. 1375) .رسول  ،جعفریان

 سسه نشر اسالمی.قم: مؤ   تحف العقول، (.1374) حرانی، ابن شعبه حسن بن علی.

 البیت.آل مؤسسه قم: الشیعه، وسایل (. 1308 حسن. ) بن محمد عاملی، حر

 بهشتى. دکتر شهید آثار نشر بنیاد  ، تهران:ربا در اسالم بانکداری،  (. 1390، سید محمد. ) بهشتیحسینی 

 .سسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین )ع(ؤم تهران:البالغه، نهج و شرح ترجمه (.1385)  .دشتی، محمد

 . انتشارات علمی و فرهنگی الدین، شفا، ایران، تهران:ه شعاع، ترجمسفرنامة پیترو دالَّواله (.1384) .پیترو،  دالَّواله

 انتشارات سحر. ترجمه کامبیز عزیزی، تهران:صفوی، ایران عصر  (.1363) سیوری، راجر.

 امیرکبیر.تهران:  ،4 ج عباسی،  محمد ترجمه  شاردن، نامهسیاحت(. 1336سرجان. ) شاردن،

 . افققم: ،  النشر للطباعة و  انصاریان ، مؤسسهالعلم هدایه(. 1428. ) السید حسین ، شیخ اإلسالمی

 اخالق.  ، ایران، قم:االعمال  عقاب و االعمال ثواب (.1378)  علی. بن صدوق، محمد

 مدرسین. جامعه ، ایران، قم: خصال (.1362. )محمد بن علیصدوق، 

 . مؤسسه األعلمی للمطبوعات :بیروتع(، ) عیون اخبارالرضا  (.1404)  .محمد بن علیصدوق، 

 انتشار.  سهامی شرکتتهران: ن، پرتوی از قرآ (.1342)  .سید محمود  ،طالقانی

 . مؤسسه دارالعلم :تفسیر المیزان، قم (.1360) .طباطبائی، محمدحسین

 ناصرخسرو. انتشارات تهران: البیان، مجمع (.1372حسن. ) بن فضل طبرسی،

 .آستان قدس الرضوی ، مشهد:(السالمرضا )علیه  مسند االمام(. 1406. )اهلل عزیزعطاردی قوچانی،  

 نو.  نشر تهران: سمیعی، غالمرضا ترجمه وا، فیگوئر گارسیا دن سفرنامه  (.1363گارسیا. ) دن فیگوئروا،

 نشر. و چاپ مرکز بعثت، بنیاد ، تهران:احسن الحدیث (.1374)  .اکبرسید علی  ،قرشى

 . تهران: دارالکتب االسالمیه ،قاموس قرآن  (. 1307. )اکبرقرشی بنابی، علی

 .تهران: فراهانی، سفینه البحار  (.1402) .  قمی، عباس
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 فروشی فروغی.تذکره، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: کتاب تا(.)بی دی، میرزا طاهر.نصرآبا

 ها. آشنایی با شهر تاریخی اصفهان، اصفهان: چاپ گل (.1372. )اهللهنرفر، لطف

 گنجینه آثار تاریخی اصفهان، چاپ دوم، اصفهان: چاپ ثقفی.  (.1350)  .اهللهنرفر، لطف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


