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چکیده
وقف بهعنوان یکی از راههای حفظ اا امالک شخصی و تخصیص عوایید آن بیه مصیارف میورد
عالقه واقف در تاریخ ایران اهمیت زیادی داشته و در دورههای مختلف مورد توجه بوده است .وقیف
داراالیتام و تعیین شرایطی برای ت،صی در علوم جدید برای افراد ت،یت سرپرسیتی آن ،پدییدهای
مدرن به شمار میآید .داراالیتام قهرمان شادمهر بهعنوان تنهیا نمونیه از نیو ،خیود در خراسیان آن
روزگار و تأکید واقف آن بر کسب مهارتهای ت،صییلی و شیغلی توسیو کودکیان ت،یت پوشیش،
موردی خاص جهت مطالعه است و واقف با رویکردی علمی ،شیرایو اسیتفاده از وقیف را مشیخص
کرده است .این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که چگونه داراالیتیام شیادمهر شیک
گرفت و چه اقداماتی برای تعالی و کسب رفاه اجتماعی ایتام انجام داد؟ و قصد دارد با تکیه بر اسناد
خانوادگی و آرشیو شخصی رضاقلی میرزا قهرمان و مصاحبه با افرادی که به نوعی با مؤسسه ذیربو
ارتباط داشتهاند به شیوه توایفی-ت،لیلی به این پرسش پاسخ گوید و برای این مقصود از مقایسیه
داراالیتام با برخی موارد مشابه بهره جسته است و به این نتیجه رسیده است که اغلیب افیرادی کیه
دوره کام اقامت در مؤسسه مزبور را تی کردهاند و عمال حدود هفت سال را در آنجا آموزشهیای
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علمی ،عملی و تربیتی دیدهاند ،هر کدام در جامعه کنونی در حرفه انتخابی خودشان بهعنوان افیراد
مورد وثوق و موفق مطرح هستند.
واژگان کلیدی :داراالیتام ،وقف ،شادمهر ،ایتام ،شجا ،السلطان

مقدمه
وقف در زمره اعمال خداپسندانهای است که از دیرباز تاکنون در جوام بشری متناسب با فرهنگ
و اعتقادات آنها مورد توجه بوده است .اما آنچه در مورد اکثر واقفیان مییتیوان عمومییت داد بشیر
دوستی ،خدمت به خلق و رف حوازج آنان است .احتیاجات گروههای نیازمندی چیون :مسیتمندان،
ابناء السبی  ،ایتام ،زنان بی سرپرست ،بیماران و ناتوانان ،جوانان بی بضاعت و هزاران نمونه دیگر که
گاهی از چش و اندیشه سایرین دور مانده است مورد توجه آنان قرار گرفته ،قسمتی از اموال یا سود
حاا از آن را وقف همین مصارف کردهاند.
وقف در لغت معانی متعددی دارد که در مجمو ،مفهوم ایستادن ،به حالت ایستاده مانیدن ،آرام و
درنگ کردن از آنها مستفاد میشود (کریمیان28 :1378 ،؛ شهابی131 :1343 ،؛ خمینی ،بیتا65 :؛
حازری یزدی .)29 :1389 ،وقف بر اساس مصرفکنندگان آن به دو شاخه وقف عام و خاص تقسی
میشود .وقف خاص مختص فرزندان و وابستگان واقف است و درآمد حاا از موقوفه بنا به نسبت-
های تعیین شده از ترف واقف به فرزندان یا وابستگان واقف به اورت نس اندر نس اختصاص داده
میشود و تولیت آن بر عهده فرزند بزرگتر یا اعلی واقیف اسیت (ازغنیدی155 :1382 ،؛ کاتوزییان،
 .) 121 :1377اما وقف عام برای مصارف عیام المنفعیه ماننید :اداره مسیجد ییا تکاییا بیرای مراسی
عزاداری ،امور آموزشی (مدارس و حوزه علمیه) ،ساخت و تعمیر قنوات و تأمین نیازهیای معیشیتی
نیازمندان و امثال آن اختصاص مییابد و تولیت آن بر عهده فرزند بزرگتر واقف یا روحانیان اسیت و
در اورتیکه تولیت مزبور به هر دلیلی این مه را انجام ندهد ،اداره اوقاف مسئولیت اداره موقوفه را
عهدهدار میشود (ازغندی.)156 :1382 ،
با توجه به تقسی بندی انوا ،وقف ،داراالیتام در ردیف وقف عام قرار میگیرد .وقیف داراالیتیام بیه
عنوان مکانی جهت نگهداری شبانهروزی کودکان و اهتمام در تغذییه ،بهداشیت ،تعلیی و تربییت و
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مهارت آموزی آنان و تالش برای تامین شغ آینده آنان ،جزو وقفهای میدرن بیه شیمار مییآیید.
روایتهایی در خصوص تاریخچه اولین داراالیتام در شهر خوی در سال 1302ق .وجود دارد .امیا در
مورد مؤسس آن نظر قطعی بیان نشده است .برخی آن را مردمی و برخاسیته از تیالش متمیوالن و
بزرگان شهر پس از ق،طی و بیسرپرست ماندن گروهی از اتفال بر اثر مرگ و میر والدین دانسیته،
برخی آلمانها را در ساخت آن دخی میدانند .گروه اول عکسی را منتشر کردهانید کیه گروهیی از
کودکان دختر و پسر را با لباس یکسان در کنار سرپرستانشان در مؤسسه مزبیور نشیان مییدهید
(داراالیتام خوی )1 :1398 ،و گروه دوم به خاترات انتشار یافته دوشیزه هارناک اتکا میکنند که به
ادعای خودش در سال 1912م1330 /.ق .سرپرستی داراالیتام آلمانی در خوی را به عهیده داشیته
است .او ضمن بیان خاتراتش ،مشاهدات خود را از ورود نیروهای روسی به خوی بیان کیرده اسیت
(مشاهدات یال زن آلمانی در ایران .)8 :1392 ،اما دو سیال پیس از ایین تیاریخ منیاب از تأسییس
داراالیتامی در کرمان خبر میدهند که توسو حاج اکبر انعتی و با کمال مالی متموالن و بزرگیان
آن شهر بنا شدهاست .نامبرده در بیان انگیزه راهاندازی مکان مزبیور ،ایین اقیدام را بیر پاییه تواییه
سیدجمالالدین اسدآبادی دانستهاست .حاج اکبر انعتی کرمانی در جوانی به سفر حج رفیت و بیه
خاتر عالقه به سیدجمال الدین به استانبول رفته ،در بسیاری از مجیالس سیید کیه مییرزا آقاخیان
کرمانی ،شیخ احمد روحی و میرزا رضا کرمانی در آن حضور داشتند ،شرکت مییکیرد .وی پیس از
مراجعت از استانبول ،به دنبال رف گرفتاریهای همشهریانش به بهانه همراهی با شورش ارامنه ،بیه
توایه سید مبنی بر ایجاد مکانی برای کودکان فقیر و یتی در کرمان ،به فکیر تأسییس داراالیتیام
افتاد و در اولین فرات آن را عملی ساخت (باستانی پاریزی.)485 :1388 ،
بلدیه تهران نیز در همیین بیازه زمیانی  -یعنیی پیس از ق،طیی سیال 1335ق1295 /.ش .کیه
روستاییان به شهر هجوم آوردند - ،داراالیتام تشکی داد .البته شرو ،آن بیا کمیسییون خودجیوش
مردمی بود که به جم آوری اعانه و توزی آن بین مردم میپرداخت و کمالهایش شام بینواییان،
فقرا و ایتام میشد بدین اورت که ماهانه برای نگهداری  75نفر یتی و بینوا و فقییر حیدود 5099
قران می پرداخت و پس از کودتای 1299ش .اداره آن به بلدیه واگذار شد که سه دایره زیرمجموعه
با عناوین داراالیتام ،دارالمساکین و کارخانههای بلدی را در برمیگرفت (ملال زاده.)231 :1385 ،
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اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و سرورالسلطنه و همسر میرزا م،سن خان امیین
الدوله یکی از زنان واقفی بود که در اواخر دوره قاجار و در ب،بوحه اقدامات سردار سیپه حیدود 78
پسر و دختر یتی را ت،ت پوشش قرار داد و در مؤسسهای که بعدها "بنگاه خیریه بانوان نیکوکیار"
نام گذارد به نگهداری و تعلی و تربیت دختران و پسران یتی مبادرت ورزیید و تیالش کیرد آنهیا
مهارتهای الزم جهت ورود به عراه اجتما ،را بدست آوردند .گروهی که با او همکاری مییکردنید
به خدمات بهداشتی ،پزشکی و حتی مشاوره خانوادگی در مرحله ازدواج ایتام مزبور ،انتخاب همسر،
مراس ازدواج و حتی تهیه سیسمونی بعد از تولد فرزندان آنها اهتمام داشتند و مانند ییال خیانواده
همواره آنان را مورد حمایت قرار میدادند .ت،صی کودکان از مهمترین دغدغههای فخرالدوله بود و
در این مورد بسیار تأکید داشت (همان.)243-241 :
در خراسان این نو ،وقف البته نه به اورت داراالیتام بلکه به اورت حمایت مالی جهت آمیوزش
کودکان یتی  ،به دوره افویه برمیگردد؛ بدین ترتیب که کتابهیای ظفرنامیه عضیدی و فیردوس
التواریخ حکایت از وقف امالکی برای مکتبخانه اتفال ایتام سادات در دوره شاه تهماسیب ایفوی
دارند (زندی شیرازی ،بیتا؛ بسطامی1315 ،ق .).اما اسناد موجود در مرکز اسیناد آسیتان قیدس از
سال 1120ق .حاکی از وجود وقفنامههایی در خصوص تغذیه ،تأمین لوازمالت،ریر ،لبیاس کودکیان
سادات یتیمی که در ا،ن عتیق و جدید حرم رضوی درس میخواندند و تأمین مواجیب معلمیین
آنها است (جهانپور .)166 ،165 ،145 :1383 ،این موارد همه میتوانید زمینیه فکیری اختصیاص
امالکی جهت تأسیس داراالیتام در ذهن شاهزاده م،مد رضا قهرمان ،ملقب بیه شیجا،السیلطان را
فراه آورد اما در اینکه او از کدام یال از این مؤسسات اتال ،داشته و الگوبرداری کرده است اتالعی
در دست نیست .آنچه مسل است این است که خانواده قهرمان که نوادگان قهرمان میرزا هستند در
وقف امالکشان جهت امور عام المنفعه در حوزه خراسان بسیار پررنگ عم کردهاند.

شاهزاده محمدرضا قهرمان واقف داراالیتام شادمهر
شاهزاده م،مدرضا قهرمان ملقب به شجا،السلطان فرزند حاج م،مد میرزا و نیوه قهرمیان مییرزا
قاجار است .جد بزرگ او شاهزاده حسنعلی میرزای شجا ،السلطنه فرزند فت،علیشاه است .او عیالوه
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بر تصدی مسئولیتهای مختلف حکومتی و اداری در خراسان و بویژه مشهد و تربت حیدرییه ،بیه-
عنوان معاون و دست راستی قوامالسلطنه که زمانی والی خراسان بود ،مورد اعتماد تام نامبرده بود و
تی کودتای سوم اسفند 1299ش .به همراه قوام السلطنه دستگیر شید .ضیمنا ایشیان بیا مسیئول
کتابخانه آستان قدس رضوی ،شاهزاده عبدالعلی میرزای اوکتازی سراج السلطان که باه نسبت عمو
زادگی داشتند ،رابطه خیلی نزدیکی داشت و خواهر سراج السلطان را به همسری گرفیت و یکیی از
رقبات موقوفه داراالیتام به ارث و انتقال رسمی از بانو خدیجه قهرمانی و عبدالعلی اوکتازی به واقیف
رسیده که در متن وقف نامه ذکر شده است (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانیههیا ،میوزههیا و
مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه رضاقلی میرزا قهرمان).
خواهر او رابعه قهرمان ملقب به احترام السلطنه ،همسر منتصرالملال واقف بیمارستان منتصریه و
از زنان نیکوکار عصر خود بود .وقف بیمارستان منتصریه و موقوفات پشتوانه آن کیه بیه بیمارسیتان
تخصصی زنان اختصاص داده شد ،نشان از تالش او جهت شناسیایی نیازهیای ضیروری روز جامعیه
دارد .جدا از موقوفات بیمارستان مزبور ،موارد دیگری از وقف توسو شاهزاده خیان قجیری ایورت
گرفته است؛ یکی از مهمترین آنها که به کودکان یتیی و بیی بضیاعت مربیوط مییشیود موقوفیه

روستای سرغایه است .او در وقیفنامیهای بیه تیاریخ « 1323/10/7تمامیت هفیت سیه مشیا ،از
مداردوازده سه ک مجری المیاه و م ،زراعت مزرعه سرغایه پالک  385االی واق در بخش 5
مشهد ...با کافه مل،قات وقف اتفال یتی بی بضاعت سرغایه و هزینه مصارف الزمه بر مزار مرحیوم
حاج منتصرالملال  ...و مزار بانوی مرقومه بعد فوتها ...کردند» (دفتر اسناد مشهد ،شیماره  ،45وقیف
نامه شماره  .)1 :26660متولی موقوفه مزبور در حال حاضر رضاقلی میرزا قهرمان است کیه سیاالنه
تبق وقفنامه بخشی از درآمد آن را به مصرف اتفال ایتام میرساند که تبق متن وقفنامه اولویت
با اتفال واجد شرایو سرغایه است (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسیناد.
آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه رضاقلی میرزا قهرمان).
خان فروغ آذرخشی دختر قهرمان میرزا قاجار و خیواهرش بیانو قهرمیان نییز از زنیان نیکوکیار و
فرهنگ دوست زمان خود بودند که عمههای واقف داراالیتام و خواهران م،مد میرزا ،فرزند قهرمیان
میرزا هستند .شاهزاده فروغ اولین مدرسه دخترانه مشهد را با اسیتفاده از داراییی شخصیی خیود و
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کمال متموالن شهر بنا نهاد و همزمان از ت،صی دانیشآمیوزان بییبضیاعت حماییت مییکیرد و
شرایطی را ترتیب داد که با کمال مالی شیر و خورشید سرخ و آستان قدس ،گروهی دانشآموز بیه
اورت شبانه روزی و رایگان در مدارس فروغ و بانوان ت،صی کنند (آستان قدس رضوی .سیازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .سند شماره 73360/70 ،45287/76 ،45287/766؛ رضایی مکی،
.)110-105 :1392

وقف داراالیتام
وقف داراالیتام به معنیی اختصیاص مکیانی بیرای نگهیداری کودکیان یتیی بیه ایورت شیبانه-
روزی یکی از موارد وقف عام است که بسته بیه جززییات میورد توجیه واقیف مییتوانید عیالوه بیر
ت یأمین نیازهییای اولیییه سییرپناه و خییوراک ،سییوادآموزی ،حرفییهآمییوزی و ت یأمین آینییده شییغلی را
مدنظر قرار دهد .داراالیتام شادمهر کیه در میتن سیند بیه آن پرورشیگاه نییز اتیالق شیده اسیت،
مکانی آموزشی -رفاهی برای نگهیداری و تربییت پسیران یتیی  ،بیا اولوییت سیاکنان حیوزه تربیت
حیدریییه بییود کییه در سییال 1323ش .تأسیییس شیید .بییه نظییر میییرسیید تییأثیرات اقتصییادی و
احتماال اجتمیاعی متیأثر از حضیور متفقیین و رفیت و آمید انگلیسییهیا در شهرسیتان مزبیور (از
جاده معروف به انگلیس که زاهیدان و هنید را بیه عشیقآبیاد روسییه ارتبیاط مییداد) ،در انتخیاب
سو ه کودکان یتی برای انتخیاب میورد وقیف بییتیأثیر نبیوده باشید .هیر چنید دالیی م،کمیی
برای اثبات این میدعا وجیود نیدارد و آمیار میرگ و مییر والیدین و تعیداد اتفیال یتیی بیه جیای
مانده بر اثر ق،طیی حاای از جنیگ جهیانی دوم ثبیت نشیده اسیت امیا ،خیاترات سیالمندان و
معمرین ترب ت حیدرییه حیاکی از فشیار زییاد گرسینگی و میرگ و مییر فیراوان در منطقیه ت،یت
نفییوذ انگلیییس اسییت .دراییین میییان شییهرهای جنییوبی خراسییان چییون قییاین ،تییبس و فییردوس
وضییعیت نابسییامانتییری داشییتهانیید .آنییان از مییرگ و میییر روزانییه افییراد در کییوی و بییرزن و
گییذرگاههییای عمییومی شییهر خییاترات تلخییی در ذهیین خییود دارنیید کییه هراسییی دهشییتناک از
دوران بچگی شان و بیدبینی نسیبت بیه نیام انگلییس آثیار بیه جیای مانیده در ذهین کودکیان آن
روزهاست .یکی از اقوالی که در خیاترات بسییاری از آنیان تکیرار شیده ،ای،بتهیایی اسیت کیه
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نمونهای از آن را در مصاحبه با م،مود الهی شاهد هستی او در خاتراتش بیان میکند:

«خانه پدری ما در مسیری بود که به بازار قدیمی تربت منتهی میشد و من ابح که برای بیازی
از خانه بیرون میآمدم با جسدهایی مواجه میشدم که در کنار کوچه مردهاند .آنیان شیک هایشیان
سبز بود و آب سبزی از دهانشان میآمد .از مادربزرگ علت را جویا شیدم و ایشیان گفتنید آنهیا از
گرسنگی علفهای زیادی خوردهاند» (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانیههیا ،میوزههیا و مرکیز
اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه م،مود الهی).
در این بین تربت حیدریه ملجا و پناهگاه مسافرانی بود که از شدت ق،طی به امیید دسیتیابی بیه
شرایو بهتر به دل جادهها زده و در این شهر اتراق میکردند .رونق کشیاورزی و تجیارت در تربیت-
حیدریه انگیزه این گروه بود که به امید سیر کردن خود و خیانواده در قسیمتهیای مختلیف شیهر
تجم میکردند .یکی از این مسافران که در آن زمان کودکی خردسال بود میگوید:

«من علی سیدی از روستاهای فردوس به همراه پدر و مادرم به تربت حیدریه مهیاجرت کیردی .
پدرم قب از سفر یال شبانه روز آب را به یال جوال گندم فروخت و آن جوال گندم را هی مجبیور
بود به اورت شبانه از روستای دیگری بخرد و بیاورد چون انگلیسها میان خریید و فیروش گنیدم
بودند .ما به تربت رسیدی ولی پدرم فوت کرد و من با نوکری در خانه ثروتمندان هزینه خود و مادر
پیرم را تامین میکردم .سالهای سختی بود( ».آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،میوزههیا و
مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه علی سیدی).
ترکمن زاده ،یکی دیگر از معمرین این شهر ،خاترات یکیی از نزدیکیانش را از ق،طیی حاای از
جنگ جهانی دوم نق کرده ،از قول او میگوید بر اثیر گرسینگی و مریضیی در مسییر مهیاجرت از
تبس ،پدر و مادر خود را از دست داده ،در بدو ورود به تربت حیدریه بییپنیاه مییمانید .نهایتیا در
روستای کاریزک در منزل بستگان شیخ عباس راشد کاریزکی به کلفتی گمارده مییشیود (آسیتان
قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شیفاهی ،مصیاحبه علیی اکبیر
ترکمن زاده) .به هر ترتیب ،شرایو آن روزگار جامعه ،تأمین سرپناه مناسبی را ایجاب مییکیرد کیه
جدا از تأمین تغذیه ایتام ،به تعلی و تربیت آنان در مدارس نوین و هی زمیان کارگیاههیای مشیاغ
سنتی پرداخته شود .شاهزاده قهرمانی در دو مرحلیه بیه ترتییب در سیالهیای  1322و 1331ش.
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رقباتی در عباسآباد و فیضآباد تربت حیدریه را به این کار اختصاص داد (دفتر اسناد مشهد ،شماره
 ،116وقفنامه شماره .)2-1 :23373

رقبات وقفنامه و اداره آن
آنچه در سال 1322ش .توسو م،مدرضا قهرمان وقف داراالیتام شد و تبیق میتن سیند «وقیف
مؤید شرعی و حبس مخلد» گشت ،شام موارد ذی میشد:

 -1تمامت امالک مفصله ذی را از چهارده سه مشا ،از مدار شانزده سه ک مزرعه عباسآبیاد
پالک شماره  59االی واق در بخش  3تربت حیدریه دهستان سنگان و رشتخوار که ده سیه آن
تبق سند مالکیت شماره  1366که در اف،ه  581دفتر امالک بخش مزبور ثبیت گردییده ملکیی
متصرفی واقف و چهار سه دیگر آن متعلق به بانو خدیجه قهرمیانی (بدرالسیلطنه) بیوده و پیس از
فوتها به موجب گواهینامه ان،صار وراث ...بالمنافصه به واقف و آقای عبدالعلی اوکتیازی رسییده کیه
مشارالیه به موجب انتقالنامه رسمی شماره  21511تنظیمیه در این دفتر سهمیه خود را به واقف
انتقال قطعی نمودند -2 .چهار سه مشا ،از مدار چهارده سه ک مزرعه جغراتی پالک شماره 77
االی واق در بخش یال دهستان مزبور تربت حیدریه  ...که به موجب سند ثبتی سه سه آن ملکی
و متصرفی واقف و یال سه دیگر آن بنا به نوشته باال از مرحومه خدیجیه خیان قهرمیانی و آقیای
عبدالعلی اوکتازی به ارث و انتقال رسمی رسیده است به واقف معظ له -3شش دانگ مزرعه و قنات
برج مقدس دارای پالک شماره  57االی واق در بخش  3دهسیتان سینگان و رشیتخوار بخیش 3
تربت حیدریه  -4 ....سیزده سه مشا ،از شانزده سه بازره تال تیلگیرد پیالک شیماره  58اایلی
بخش  2تربت حیدریه  -5 ...تمام یه حجر تاحونه دایر از آب عباسآباد مرقیوم بیه انضیمام پیانزده
سه از شانزده سه یال حجر تاحونه دیگر که دازر است با کافه مل،قات شرعیه و منضمات عرفیه
هر یال از اراضی و ا،اری و آّبی زار و دیمه زار و قلعه و حصار و تالل و جبال و خانه و آبانبار برج
مقدس و خانهای معروف به چاه سید و غیروذلال کلما یتعلق به (دفتر اسناد مشهد ،شیماره ،116
وقفنامه شماره .)1 :23373
او پس از راهاندازی داراالیتام و جذب  40کودک یتی به آن مرکز ،درادد برآمد ایتام بیشتری را
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ت،ت پوشش قرار دهد بدین منظور تی وقفنامهای که در تاریخ 1331/12/30ش .به ثبیت رسیاند

امالک جدیدی را به اوقاف داراالیتام افزود که « شام پانصد سه از میدار سیی و پنجهیزار سیه
قنوات فیضآباد با اراضی مشاء آن از اراضی آبی زار و دیمه زار و تالل و جبال و قلعه و حصار و غیرو
کلما یتعلق بها واق در بخش  2م،والت تربت حیدریه با شماره پیالک  42اایلی  -2ییال قطعیه
زمین م،صور دارای پالک شماره  196فرعی و یال قطعه م،وته پالک شماره  844فرعی و شیش
دانگ هر یال از باغ و ااطب و منزل و متعلقات به پالک شماره  915فرعی و م،وته پسته پالک
شماره  952و دو قطعه باغ متص به ه پالک شماره  867فرعی و منزل و متعلقات آن پالک 913
فرعی و دوازده قطعه م،وته بخش مزبور به ارزش دویست هزار ریال که باید بعید از کسیر هزینیه
عمران و نگهداری رقبات موقوفه و عشر حقالتولیه و حقالنظاره به مصرف داراالیتام برسید» (دفتیر
اسناد مشهد ،شماره  ،66وقفنامه شماره.)1 :42701
تولیت موقوفه تا زمان حیات بر عهده شخص واقف ،م،مدرضا قهرمان (شجا ،السلطان) و بعید از
وی ،بر عهده ارشد اوالد ذکور ،غالمرضا قهرمان بود و هر یال از متولیان بعدی مکلف شیدند کیه در
زمان حیات خود متولی بعد از خود را از بین اوالد ذکور واقف تعیین کنند و در اورت نبیودن اوالد
ذکور از ذکور مرحوم شاهزاده حاج م،مد میرزا ،پدر واقف و در ایورت انقیراض آنیان از بیین اوالد
ذکور جد واقف معظ  ،مرحوم شاهزاده قهرمان میرزا و در اورت انقراض کلیه این تبقیات تولییت
موقوفات مذکور در دو وقف نامه به تولیت شرعی آستان قدس رضیوی واگیذار شیود (دفتیر اسیناد
مشیهد ،شیماره  ،116وقیفنامیه شیماره 1 :23373و دفتیر اسیناد مشیهد ،شیماره  ،66وقیفنامییه
شماره.)2 :42701

امکانات داراالیتام
الف) آموزش های علمی و عملی
تبق متن وقفنامه پذیرش کودکان در داراالیتام شرایطی داشت و این مورد در وقفنامه اول قید
شده بود که تعداد  40نفر تف ذکور یتی در مکانی که توسو خود واقف ساخته میشود ،نگهداری
شوند .این تعداد در وقفنامه دوم به  60نفر افزایش یافت .این افیراد بایید «از بیین اتفیال بییپیدر
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مسلمان ایرانی که سال و قاب تربیت باشند انتخاب شوند» ،اتفالی که انتخاب میشدند نباید کمتر
از شش سال و بیشتر از هفت سال سن داشته ،تا پایان چهارده سالگی میتوانند در داراالیتام بمانند
(همان .)1 :یکی از مهمترین اهداف تأسیس داراالیتام ،مسئله آموزش و تأمین آتیه کودکیان بیود و
شاید اغراق نباشد که تمام خدمات دیگر چون :تغذیه و مسکن ،به منظور ت،قق این هدف ارازه می-
شدند و مقدمهای برای آن به شمار میرفتند .واقف توجه ویژهای به آموزش کودکان و مهارتآموزی
آنان داشت و در چندین بند از وقفنامه به تور مشخص به آن پرداخته است .او پس از آنکه کلییه
مخارج خوراک و لباس و جای خواب را برعهده داراالیتام دانسته است قید میکند:
«به اتفال باید سواد خواندن و نوشتن فارسی و قرآن و شیرعیات و مختصیری حسیاب در میدت
هفت سال تعلی داده شود .عالوه بر این باید به هر یال حرفیهزیی از قبیی کفیش دوزی ،نجیاری،
خیاتی ،کشاورزی و دامپروری تعلی گردد که پس از خارج شیدن از داراالیتیام بتواننید بیه کیاری
مشغول شوند» (دفتر اسناد مشهد ،شماره  ،116وقفنامه شماره .)1 :23373
مشابه این مورد داراالیتام انعتی کرمان است که در مقام مقایسیه اقیداماتش در میورد مهیارت-
آموزی به کودکان مطرح میشود .آنها ضمن اینکه شش سال در داراالیتام درس میخواندنید ،بایید
هنر دستی نیز می آموختند .باستانی پاریزی در شیرح ایین هنرهیا ،رنگیرزی بیرای شیال و قیالی و
بافندگی و نقاشی برای ترحهای جدید قالی را نام بردهاست (باستانی پاریزی.)493 :1388 ،
به منظور ت،صی دانشآموزان داراالیتام ،مدرسه قهرمان شادمهر تأسیس شیده بیود و آنهیا در
کنار سایر دانشآموزان در دبستان مزبور ت،صی میکردند .خاترات دانشآمیوزان عیادی در میورد
آنها حاکی از آراستگی ظاهری و شخصیتی ایشان است و حتی اتفاق نظر داشتند که آنها از نظیر
تغذیه و امکانات آموزشی نسبت به سایرین سطح باالتری داشتند (آسیتان قیدس رضیوی .سیازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه سیدم،مود بدیعی) .ه چنین نتایج
بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از آنان ه اکنون به عنوان افراد موفق و بیا ت،صییالت
عالیه در جامعه زندگی میکنند .چندین نفر از آنها پزشکان حاذقی هستند و گروهیی در مشیاغ
میانی ادارات و موسسات دولتی فعالیتهای مفید دارند .در مشاغ نجاری ،کابینت سازی و خیاتی
حرفهای نیز نمونههایی از این افراد مورد وثوق مردم هستند (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانه-
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ها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه رضاقلی میرزا قهرمان و غالم،سین عارفان).
عارفان ،بازنشسته بانال در مصاحبهاش از کیفیت باالی آموزش استادکاران و مدیریت باکفایت آقای
اازب ،مدیر داراالیتام و جدیت او در اداره مؤسسه و پیگیری امر ت،صی کودکان ،خاترات مهمیی
بیان میکند (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تیاریخ شیفاهی،
مصاحبه غالم،سین عارفان) .آنان هر روز بعدازظهر پس از فراغت از مدرسه و ناهار و استراحت ،زیر
نظر استادکاران م،لی که بدین منظور استخدام شده بودند ،آموزشهای عملی میدیدند؛ عالوه بیر
نجاری ،کفاشی ،خیاتی ،آموزش قالیبافی نیز پیشبینی شده بود که بعدها با خریید چنید کارگیاه
قالی بافی م،قق شد و کودکان با توجه به عالقه شخصی یکیی از رشیتههیا را آمیوزش مییدیدنید
(همانجا).
با توجه به اسنادی که اورت اجناس متفرقه در داراالیتام را از سیال  1332تیا 1357ش .نشیان
میدهد و در پایان مدیریت هر کدام از مدیران داراالیتام به مدیر بعدی ت،وی داده میشد ،میتوان
نتیجه گرفت که داراالیتام از نظر تأمین ابزار و دستگاههای مربوط به هر شغ جدیت داشته و حتی
این جدیت را در انتقال آموزشهای حرفهای انجام میداده است .تبق این اسناد مشاغلی که عمیال
آموزش داده میشد کفاشی ،آهنگری ،خیاتی ،نجاری ،زیلوبافی ،شعربافی ،فرت بافی ،قیالی بیافی و
نخریسی بوده است (داراالیتام شادمهر .اورت اجناس متفرقیه .مجموعیه شخصیی رضیاقلی مییرزا
قهرمان 12 ،5 :و.)20
بر اساس اسناد فهرست اسامی کودکان داراالیتام ،در مجمو ،از بدو تأسیس تیا 1360ش .بیسیت و
چهار دوره از آنها ترخیص شدهاند که مجمو ،آنها  143نفر بوده است .این آمار متعلیق بیه افیرادی
است که دوره کام سکونت در داراالیتام را سپری کرده و به تور رسمی مرخص شدهاند .امیا در ایین
میان افرادی نیز بودند که وارد داراالیتام شده ،ولی به دالی متعیددی تیا پاییان  14سیالگی در آنجیا
نماندهاند .این افراد یا کسانی بودهاند که بیماری اعب العالجی داشتند کیه قابلییت آمیوزش حرفیه و
سواد را از آنها سلب میکرد ،یا با سنی بیشتر از سین قیانونی وارد شیده بودنید ،ییا بیه دلیی مسیاز
انضباتی اخراج شده بودند و یا افرادی که به دالی مختلف فرار کرده بودند (داراالیتام شادمهر .اورت
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اسامی .مجموعه شخصی رضاقلی میرزا قهرمان) 1.با این حال ،روایت معمرین در خصوص ایین تعیداد
متفاوت است و ارقام باالتری را نشان میدهد .بهعنوان نمونه یکی از ساکنان شادمهر که بیه داراالیتیام
رفت و آمد داشته ،از وجود اد و سی نفر در یال دوره آموزشی یاد مییکنید (آسیتان قیدس رضیوی.
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصیاحبه ابیراهی بخشیی) .در ایورت
پذیرفتن این نق قول که تا اندازه زیادی معتبر مینماید ،این احتمال مطرح میشود که اسناد به جای
مانده از تعداد ساکنین داراالیتام به هر دلیلی از بین رفته است.
گفتنی است که اعانه ماهانهای نیز ،برای کودکان یتیمی که ت،ت سرپرستی یکی از خویشیاوندان
خود قرار داشتند و به داراالیتام نیامدهبودند ،در نظر گرفته شده بود و توسو عامالن مربوته به آنان
ت،وی داده میشد (همانجا).
در یکی از بندهای وقف نامه نوشته شده بود که پس از پایان مدت قانونی سکونت در داراالیتام که

تبق متن وقف نامه چهارده سالگی بود «مبلغی در حدود هزینه یال ماهه یال م،ص برای مخارج
که سرمایه کسب خود قرار دهند داده شود» (دفتر اسیناد مشیهد ،شیماره  ،116وقیفنامیه شیماره
.)2 :22373

همچنین جهت تشویق اتفال داراالیتام واقف قید کرده بود «اتفیالی کیه در داراالیتیام مشیغول
ت،صی حرفه و انعتی هستند از هر موق دارای لیاقت و استعداد کیاری شیدند مبلغیی درحیدود
نصف کارمزد روزانه کارآموزان مشابه به آن به عنوان تشویق در بانال ملی به نام آن تفی بیه تیور
ماهیانه تا پایان مدت توقف گذارده خواهد شد در موق خروج به مشیارالیه داده میی شیود» (دفتیر
اسناد مشهد ،شماره  ،116وقفنامه شماره  2 :23373و دفتر اسناد مشهد ،شیماره  ،66وقیفنامیه
شماره.)2 :42701
بدین ترتیب شرایطی فراه شد که کودکان تا ورود به بازار کار توسو اولیای داراالیتیام حماییت
شوند .این قسمت از بندهای وقفنامه با اقدامات و حمایتهای داراالیتیام شیاهزاده فخرالدولیه کیه
پیش از این به اختصار در مورد آن سخن گفتی  ،مطابقت زیادی دارد .ملالزاده در تدوین مقالهاش

 .1مراجعه شود به پیوست شماره .3-2
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نق قولی از سکینه ابراهیمی ،یکی از دختران داراالیتام فخرالدوله آورده است که الزم است عینا در
این جا ذکر شود .سکینه ابراهیمی چنین میگوید:

در موسسهای که خان فخرالسلطنه اداره آن را بر عهده داشت ضمن برقراری احسیاس م،بیت و
آرامش ،انضباط خاای حکمفرما بود .ما ملزم بودی عالوه بر ییادگیری فنیون خانیهداری ،خییاتی،
موسیقی ادامه ت،صی را از یاد نبری  .چنانکه من خودم تا پییش از ازدواج تیا کیالس ششی درس
خواندم .اهالی داراالیتام مانند والدین ما را حمایت میکردند و در داستان ازدواج من یال ماه شخصا
خان فخرالسلطنه ت،قیق کرد و چندین بار با جوان مورد نظر حرف زد و بعد از موافقت با ازدواج در
منزل خان هما پیرنیا به من آداب همسرداری آموختند و هنگام مراس ازدواج که با هزینه داراالیتام
برگزار شده بود خان فخرالسلطنه منزلی را به عنوان کادوی ازدواج به ما هدیه کردنید و حتیی ایین
حمایتها بعد از تولد فرزندم ادامه یافت (ملال زاده.)241 :1385 ،
ب) کتابخانه
داراالیتام شادمهر به منظور تأمین هدف واقف در تعلی و تربیت اتفال ،کتابخانه ای نیز داشت که
قفسهای از کتاب ها در دفتر مدرسه و تعدادی از کتابها در قفسیههیای تعبییه شیده در نمازخانیه
نگهداری می شد .اتاق مطالعه ه در ساختمان نمازخانه قیرار داشیت (داراالیتیام شیادمهر .ایورت
اجناس متفرقه .مجموعه شخصی رضاقلی میرزا قهرمان .)1 :در اورت اثاثیه اجناس داراالیتام ،غییر
از کتب درسی موجود در کتابخانه عناوین چندین کتاب ،مجله و سالنامه آمده است که کتب قرآن،
توضیح المساز  ،خاندان مسیح ،شرق تارییال ،از ایلح تیا جنیگ ،اایول عقایید و اخیالق ،تیاریخ
مشروتیت ،بهداشت مدارس ،سبزیکاری ،ابن سینا ،مولوی ،گلستان سعدی ،بازیگران عصر تالیی،
دف آفات ،ارف عربی ،امامت و مجالت :دانشکده پزشکی ،یادگار ،ایمان ،فرهنگ ،تمدن و سالنامه-
های گلستان جاوید و شیر و خورشید از این دسیت هسیتند (داراالیتیام شیادمهر .ایورت اجنیاس
متفرقه .مجموعه شخصی رضاقلی میرزا قهرمان.)18 :
ج) آموزگاران
یکی از شرایو وقف نامه ،انتخاب آموزگاران بهعنوان یکی از مه ترین ارکیان آمیوزش بیود.
پیش از تأسیس داراالیتام شادمهر ،مکتب خانه اتفال ایتام سادات  -که نوعی قرابت موضوعی
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با داراالیتام دارد  -به تعلی کودکان یتی در مشهد می پرداخت .چند مورد از وقفنامیههیایی
که به مکتب خانه مزبور اختصاص داده شده بود ،حقوقی جهت معلمان آنجیا در نظیر گرفتیه
بودند به عنوان نمونه حاجی میرزا هد ایت اهلل حسینی در ذی،جه 1382ق .در شیرایو وقیف-
نامه اش تعیین کرده بود که به معل مزبور که شخصی با خو و سواد و متدین باشد ،هر سال
مقدار دو خروار گندم به وزن تبریز و شش تومان پول رایج خزانه عامره پرداخت شود .مهدی
قلی خان قرایی نیز در سال 1289ق .در مصارف موقوفه اش سیاالنه دو تومیان و ییال دسیت
لباس برای معل مکتب خانه مزبور در نظر گرفته بود (جهانپور )166-165 :1383 ،امیا آنچیه
در مورد وقف نامه داراالیتام شادمهر متفاوت است ایجاد شرایطی برای تأمین آینیده و امنییت
روانی معلمان است .واقف عالوه بر اینکه ناظران و متیولی را بیه مشیو رت و دقیت در انتخیاب
معلمان « الیق و خدمتگزاران پاکیزه و درستکار» توایه کرده ،تشویق هایی نییز بیرای دلگیرم

ساختن معلمان پیش بینی کرده بود .در وقف نامه مورخ 1331ش .آمده است« :مادامی که از
آموزگاران و خدمتگزاران داراالیتام خیانتی سرنزده و با عالقه مندی انجام وظیفه نمایند نباید
آنها را عوض کنند و اگر کسی از آموزگاران یا خدمتگزاران داراالیتام پس از میدتی خیدمت و
اداقت و عالقه مندی ناتوان شود باید مخارج ضروری او را تیا آخیر عمیر از درآمید موقوفیه
تأمین نمایند» (دفتر اسناد مشهد ،شماره  ،66وقفنامیه شیماره .)2 :42701از آنجیایی کیه
آموزش ت،صیلی کودکان داراالیتام در مدرسه قهرمان شادمهر که با پیگیری و همیت احمید
اازب و شخص م،مد رضا قهرمان تأسیس شده بود و ظاهرا معلمان آن از ترف اداره آموزش
و پرورش انتخاب میشدند و از آنجا حقوق میگرفتند ،تامین آتییه آنهیا در بیر عهیده اداره
مربوته بود و در اسناد و مصاحبه های انجام شده ،اتالعاتی مبنی بر اجرای این بند از وقیف-
نامه به دست نیامد .بنابراین به نظر می رسد ،منظور از این بند باید اسیتادکارانی کیه مشیاغ
مختلف را آموزش می دادند و سایر خدمتکاران داراالیتام باشند؛ با این همه ،اتالعات بیشتری
در خصوص اجرایی شدن این بند و جززیات آن موجیود نیسیت .امیا ،گیزارش هیای معمیرین
منطقه حاکی از حمایت های جنسی و نقدی تمام دست اندرکاران داراالیتام و مدرسیه توسیو
واقف است .ابراهی بخشی در این مورد نق میکند:
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« برادرم مسئول جذب کودکان و سالمندان برای داراالیتیام و پیرسیتان
بود و در واق سه نفر بودند که فرمانبر شازده بودند .فص میوهها که میی-
شد هر روز برای داراالیتام ،معلمان مدرسه  ،ساکنان پیرستان و حتی افراد
نیازمند روستا میوه میآوردند ودر مناسبتها مث اعیاد گندم و پیول نقید
توزی میکردند و یکی از معلمان کیه غییر بیومی بیود ،سیالها در یکیی از
قسییمتهییای سییاختمان پیرسییتان بییه همییراه خییانوادهاش زتییدگی
میکرد»(آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزههیا و مرکیز اسیناد.
آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه ابراهی بخشی).
د) خوراک و بهداشت کودکان
یکی از مساز مورد توجه در وقفنامه داراالیتیام مزبیور ،توجیه بیه جززییات در مسیأله تغذییه و
بهداشت کودکان بود .در این خصوص بندهایی از وقف نامههای دوگانه چارچوبهایی را تعیین کرده

بودند .در بند یازده آورده است که« :خوراک آنان در شبانهروز یال بار غذای گرم از قبی آبگوشت
و آش و برنج و سبزی پخته با ماست باشد و بار دیگر خوراک سرد از قبی ماست و پنییر و شییر و
شیره انگور و امثال آن خواهد بود» (دفتر اسناد مشهد ،شماره  ،66وقفنامه شماره  .)2 :42701این
مسأله همواره مورد توجه مسئوالن داراالیتام بود بویژه در دوران مدیریت اازب که همگان کفایت او
را در مسئولیت م،ول شده ،ستودهاند .اسنادی که گزارشهایی از هزینههای داراالیتام ارازه میدهد
مواردی از خرید گوشت ،تخ مرغ ،ماسیت و سیایراقالم خیوراکی را مسیتند مییسیازند (داراالیتیام
شادمهر .اسناد حسابداری و نامههای اداری .مجموعه شخصی رضاقلی میرزا قهرمان).
همانتور که پیشتر ذکر شد ،خاترات معااران داراالیتام ،گیواهی بیر تغذییه مناسیب کودکیان
مزبورند (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزههیا و مرکیز اسیناد .آرشییو تیاریخ شیفاهی،
مصاحبه سیدم،مود بدیعی) .البته باید خاتر نشان کرد ،تبق گیزارشهیایی کیه در خیالل اسیناد
حسابداری موجود است (مجموعه شخصیی رضیاقلی مییرزا قهرمیان ،اسیناد حسیابداری داراالیتیام
شادمهر) ،در دورانی که داراالیتام به دالیلی چون خشکسالیهای مکرر ،ااالحات ارضیی ،اجیارهای
شدن زمینهای کشاورزی موقوفه مزبور و فقدان مدیران کاردان جهت اداره داراالیتام ،بیا مشیکالت
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مالی مواجه شده بود ،مواردی از ک توجهی به کیفیت تغذیه توسو داراالیتام گیزارش شیده اسیت.
یکی از این موارد که اتفاقا توسو اداره بهداری شهرستان پیگیری شده ،تغار ماستی است که ظاهرا
با وجود انقضای تاریخ مصرف و تشخیص آن پس از آزمایشات اداره مربوط همچنان میورد اسیتفاده
قرار میگرفته است .این گزارش که مربوط به 1350ش .است ،به بازدید چندباره مدیریت ک اوقاف
خراسان از داراالیتام منجر و مراتب به شخص متولی اعالم شد و برنامه غذایی «مهدکودک جمعیت
خیریه فرح پهلوی» شعبه تربتحیدریه بهعنوان نمونه در اختیار آنیان قیرار گرفیت تیا براسیاس آن
برنامه تغذیه کودکان را ساماندهی کنند .با این حال در بازدید مجدد فرد مزبور از داراالیتام تغییری
در شرایو به وجود نیامده بود (همانجا) .اما تعمق در زندگی اکثریت افراد جامعه بویژه در روستاهای
م،دوده تربت حیدریه که مورد مطالعه این پژوهش هستند و تبق متن وقفنامه کودکان یتی باید
از آنجا انتخاب میشدند ،نشان میدهد که از یال ترف سطح تغذیه در حد باالیی نبوده و تنو ،مواد
غذایی بسیار ک بوده است و خانوادهها متکی به داشتههای تولیدی خود بودهانید و از تیرف دیگیر
کودکان داراالیتام از نظر کیفیت تغذیه نسبت به جامعه اتراف خود پایینتر نبودهانید .مصیاحبه بیا
اهالی شهرستان مزبور ،که از وعدهها و موادغذایی مورد استفاده در کودکیشان سخن گفتهاند و نیز
ا،بتهای کسانی که از نزدیال با داراالیتام و کودکان آن در تماس بودهانید ،مؤیید ایین ادعاسیت
(آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشیو تاریخ شفاهی ،مصاحبه فاتمه
زهرا توسلی).
بهداشت فردی از نکات مه و مورد توجه اهالی داراالیتیام بیود و در وقیفنامیه بیه تیور مشیخص

بندهایی به آن اختصاص یافته بود .در بند  12آمده بود که «ماهی سه بار حداق باید اتفال را حمیام
ببرند و در اورت امکان اگر ماهی شش بار به حمام برده شوند بهتر خواهد بیود و در اایالح و کوتیاه
نگهداشتن موی آنان غفلت نشود» این مسئله در تعداد لباس ها نییز بیدین ایورت ل،یاظ شیده بیود

«پیراهن و شلوار زیر اتفال نباید در مدت سال کمتر از پنج دست باشد که قابلیت تعویض و شستشیو
داشته باشد» (دفتر اسناد مشهد ،شماره  ،116وقفنامه شماره  1 :23373و دفتر اسناد مشهد ،شیماره
 ،66وقفنامه شماره .)2 :42701
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پایان کار داراالیتام
داراالیتییام شییادمهر ،در دوران فعییالیتش مجموعییا بیسییت و چهییار دوره ترخیصییی داشییت
کیه در پاییان  14سییالگی کودکیان انجییام مییشید و در کی تبیق آمییار موجیود  143نفییر از
این مرکز وارد بیازار کیار و زنیدگی مسیتق شیدند .شیواهد حیاکی از آن اسیت کیه داراالیتیام
مزبور تا ابتدای دهه پنجیاه شمسیی رونیق داشیته و بیه تیور همزمیان  60نفیر ییا بیشیتر در
آنجا سرپرستی مییشیدهانید (آسیتان قیدس رضیوی .سیازمان کتابخانیههیا ،میوزههیا و مرکیز
اسییناد .آرشیییو تییاریخ شییفاهی ،مصییاحبه غالم،سییین عارفییان) .از نظیر کیفیییت آمییوزشهییای
عملییی هی اسیینادی کییه اییورت اجنییاس موجییود در داراالیتییام را نشییان میییدهنیید در دوران
مدیریت اازب یعنی از ابتیدای تأسییس تیا سیال 1344ش .بسییار مفصی و بیا دسیتهبنیدی
شغلی ارازه و ت،وی استادکاران هیر رشیته شیده اسیت .امیا از اوایی دهیه پنجیاه بیه گیواهی
اسییناد موجییود ،شییاهد رکییود وضییعیت اقتصییادی و گییزارشهییایی از کیفیییت پییایین لبییاس و
تغذیه کودکان هستی که تأثیرش بیر مییزان تجهییز کارگیاههیا و بیینظمیی در ارازیه ایورت
اجنییاس مربییوط و ذکییر اسییقاتی و خییراب در مقابی برخییی از ابییزار کییار بییه چشی میییآییید.
سییند شییماره  6در پیوسییت نمونییهای یییال اییف،های از هجییده بییرگ اییورت اجناسییی اسییت
کییه مربییوط بییه سییال  63-43ش اسییت .کییاهش تعییداد کودکییان مسییتقر در داراالیتییام از 60
نفییر بییه  20نفییر در سییال  1351میییتوانیید دلیلییی دیگییر بییر اییین رکییود باشیید (داراالیتییام
شادمهر .اسناد حسابداری و نامههای اداری .مجموعه شخصی رضاقلی میرزا قهرمان).
از سال 1367ش .نامههایی از اداره اوقاف تربت حیدریه در دست است که جهت یافتن راهیی
برای احیاء مجدد موقوفات مزبور و راهاندازی دوباره داراالیتام از متولی و ناظران موقوفیه دعیوت
به عم آورده است (همان) .حاا این جلسات موافقیت بیا تغیییر کیاربری در برخیی امیالک
موقوفه مزبور برای درآمدزایی بیشتر است تا بتوانند با اتکا به درآمد حاا  ،اقدامی درخور نیت
واقف انجام دهند (آستان قدس رضوی .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد .آرشییو تیاریخ
شفاهی ،مصاحبه رضاقلی میرزا قهرمان).
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نتیجهگیری
وقف بهعنوان یکی از راههای حفظ اا امالک شخصی و تخصیص عواید آن بیه مصیارف میورد
عالقه واقف در تاریخ ایران اهمیت زیادی داشته و در دورههای مختلف مورد توجه بوده است .وقیف
داراالیتام به عنوان مکانی جهت نگهداری شبانهروزی کودکان و اهتمام در تغذیه ،بهداشت ،تعلیی و
تربیت و مهارت آموزی آنها و تالش برای تأمین شغ آینده آنان جزو وقفهای مدرن به شمار می-
آید و از نظر تقسی بندی انوا ،وقف ،در ردیف وقف عام قرار میگیرد .داراالیتام شادمهر که در متن
سند به آن پرورشگاه نیز اتالق شده است ،مکانی آموزشی -رفاهی برای نگهداری و تربییت پسیران
یتی با اولویت پذیرش از ساکنان حوزه تربت حیدریه بود که در سال 1323ش .توسو م،مد رضیا
قهرمان تاسیس شد .تبق متن وقفنامه پذیرش کودکان در داراالیتام شرایطی داشت و این مورد در
وقفنامه اول قید شده بود که تعداد  40نفر تف ذکور یتی در مکانی که توسو خود واقف ساخته
میشود نگهداری شوند و این تعداد در وقفنامه دوم به  60نفر افزایش یافت .این افراد بایید از بیین
اتفال بیپدر مسلمان ایرانی که سال و قاب تربیت باشند انتخاب میشدند اتفالی که انتخاب می-
شدند نباید از کمتر شش سال و بیشتر از هفت سال سن داشته باشند و تا پاییان چهیارده سیالگی
میتوانستند در داراالیتام بمانند.
یکی از اهداف االی تأسیس داراالیتام مسأله آموزش و تأمین آتیه کودکان بود و شاید اغراق
نباشد که تمام خدمات دیگر چون :تغذیه و مسکن ،به منظور ت،قق ایین هیدف ارازیه مییشیدند و
مقدمهای برای آن به شمار میرفتند .واقف توجه ویژهای به آموزش کودکان و مهیارتآمیوزی آنیان
داشت و در چندین بند از وقفنامه به تور مشخص به آن پرداخته بیود .بیا توجیه بیه اسینادی کیه
اورت اجناس متقرقه در داراالیتام را از سال  1332تا 1357ش .نشان میدهد و در پایان مدیریت
هر کدام از مدیران داراالیتام به مدیر بعدی ت،وی داده میشدند ،میتوان نتیجه گرفت که داراالیتام
از نظر تأمین ابراز و دستگاههای مربوط به هر شغ جدیت داشته و حتی ایین جیدیت را در انتقیال
آموزشهای حرفهای انجام میداده است.
داراالیتام در راستای ت،قق هدف تعلی کودکان به کتابخوانی و انتخاب معل خوب اهمیت میداد.
از یال ترف کتابخانهای داشت که با کتابهای متعددی تجهیز شده بود و از ترف دیگر در متن وقف
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نامه بر انتخاب آموزگاران و خدمتگزاران باکفایت و مسئولیتپذیر تأکید شده بود و نوعی تأمین آتیه
و حقوق بازنشستگی برای آنان در نظر گرفته بود تا دلگرمی الزم جهت خدمت به کودکان در آنها
ایجاد شود.
در مجمو ،از بدو تأسیس تا 1360ش .بیست و چهار دوره از کودکیان ت،یت پوشیش داراالیتیام
ترخیص شدند که آمار عددی آنان  143نفر بود که بسیاری از آنان امروزه دارای مسئولیتهای مه
دولتی و خصوای هستند و بهعنوان نتیجه مثبت اقدامات داراالیتام در بین میردم مطیرح هسیتند.
داراالیتام شادمهر به علت مشکالت مالی حاا از سوء مدیریت و خشکسالی در سال 1363ش .بیه
تعطیلی کشیده شد .از سال 1367ش .نامهنگاریهایی توسو اداره اوقاف تربتحیدریه بیه متیولی و
ناظران موقوفه در دست است که ضمن دعوت آنها جهت حضور در جلسیه ،در جسیتجوی ییافتن
راهی برای احیاء مجدد موقوفات مزبور و راهاندازی دوباره داراالیتام است.
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Investigating the Function of Scientific Dedication and Social Welfare
in Khorasan (Shadmehrs’Dar-al-aytam)
Fatemeh Rezaei Maki1

Abstract
Dedication as a way of preserving the principle of personal property and allocating its
income to the interests of the well-known interest in Iranian history has been of great
importance, and has been considered at various times. Dedication to Dar-al-aytam and
determining the conditions for studying the new sciences for those under his supervision
are modern phenomena. As the only example of its kind in Khorasan at that time and its
emphasis on the acquisition of educational and occupational skills by the children under
cover, the Shadmehrs’ Dar-al-aytam is a special case study and has identified with a
scientific approach the conditions of endowment. This study seeks to answer the question
of how Shadmehrs Daralayatam was formed and what he did for progress of orphans, and
intends to rely on family documents and the personal archive of Rezaqoli Mirza
Ghahraman, and interview those who were somehow with the Institute. The descriptiveanalytic approach to this question is answered, and in concurrent compares Daralaytam
with some similar cases.
Key words: Dar-al-aytam, Dedication, Shadmehr, Orphans, Shoja al-soltan.
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