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 One of the important functions of waqf in the society is the 

development of public health and community health. Because 

maintaining cleanliness and public health is one of the 

important issues in the life and social relations of every people 

and nation, which is rooted in people's ancient culture and 

beliefs. The expansion of endowments in the Safavid period 

and the attention of the courtiers, especially the eunuchs, to the 

endowment and allocation of various endowments in the 

context of the health status of the society is emphasized by the 

sources of this period. Because one of the actions of Khwaja 

Sarayan in this period was the establishment of health facilities 

including bathrooms to expand public health and community 

health. Based on this, the present research, using a descriptive-

analytical method, tries to investigate the role of endowments 

of Khwaja Sarayan in public health and the health of Sufi era 

society. The results of the research indicate that many factors 

had an impact on the health of the society during the Safavid 

era. One of them was the expansion of the bathhouse and 

allocation of endowments for their management and 

maintenance by Khwaja Sarayan. During this period, due to 

their huge income and wealth, the eunuchs allocated a part of 

their income in the form of endowments for the development 

of public health and community health in the form of 

establishing public baths and had an important impact on the 

state of urban health. 
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 در آن تأثیر و سرایان خواجه موقوفات بررسی

 صفوی دوره سالمت و عمومی بهداشت

 1 زاده وهاب ابوذر
 دانشگاه مرکزی، تهران واحد اسالمی ایران تاریخ دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2 فرد غفاری عباسقلی
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد تاریخ گروه استادیار
 .(مسئول نویسنده)  ایران تهران،

 
 3 بهروزی مهرناز
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد تاریخ گروه استادیار
 .ایران تهران،

 
 چکیده

 عمومی بهداشت گسترش جامعه در وقف مهم کارکردهای از یكی
 عمومی، بهداشت و نظافت رعایت که چرا. است جامعه سالمت و

 به ملتی و قوم هر اجتماعی روابط و زندگی در مهم مسایل از یكی
. دارد ریشه مردم دیرینه اعتقادهای و فرهنگ در که آیدمی شمار

 خصوص به درباریان توجه و صفوی دوره در موقوفات گسترش
 زمینه در مختلف موقوفات اختصاص و وقف به سرایان خواجه
. است دوره این منابع تأکید مورد جامعه سالمت و بهداشت وضعیت

 امكان تأسیس دوره این در سرایان خواجه اقدامات از یكی که چرا
 سالمت و عمومی بهداشت گسترش برای حمام جمله از بهداشتی
 یتحلیل -توصیفی روش به حاضر پژوهش اساس، این بر. بود جامعه
 و عمومی بهداشت در سرایان خواجه موقوفات نقش بررسی درصدد
 است آن از حاکی پژوهش نتایج. است صوفی عصر جامعه سالمت
 جامعه بهداشت و سالمت بر صفویه دوره در عوامل از بسیاری

 اتموقوف اختصاص و حمام گسترش هاآن از یكی. بودند تاثیرگذار
 این در. بود سرایان خواجه توسط آنان نگهداری هزینه و اداره برای
 از بخشی هنگفت، ثروت و درآمد دلیل به سرایان خواجه دوره

 گسترش به موقوفات صورت به مختلف دالیل به را خود درآمد
 عمومی هایحمام تأسیس قالب در جامعه سالمت و عمومی بهداشت

 .داشتند شهری بهداشت وضعیت در مهمی تأثیر و دادندمی اختصاص
 

 عمومی، بهداشت سرایان، خواجه موقوفات،: کلیدی واژگان
 صفوی سالمت،

 
 25/11/1400: افتیدر خیتار
 14/01/1401:  رشیپذ خیتار
 ghafarifard1330@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 .است شده استخراج عنوان همین با تاریخ دکتری رساله از حاضر مقاله* 

 مقدمه
نهاد وقف، نهادی بسیار مؤثر در تاریخ اقتصاد ایران و در ساخت 
اقتصادی نهاد دینی بوده است و هرگونه تحولی که در آن صورت 
می گرفت، تأثیراتی را نیز در این دو باقی می گذاشت. وقف در لغت 
به معنی ایستادن و پایندگی و در اصطالح نگه داشتن اصل مال و رها 

رف در کارهایی است که سود همگانی دارد. کردن منافع برای مص
 ص( می) یگرامبرخی سرچشمه این تعریف را در حدیثی از پیامبر 

اصل مال را نگه دارید و منافع آن را جاری » دانند که فرمودند:
علمای شیعه وقف را عقدی می دانند که ثمره آن حبس اصل « سازید

 (1« )و رها کردن منفعت برای اهداف معین است
موقوفات به اماکن مقدس و مذهبی و یا اماکن ارزشمند در تمام 
جوامع و برای تمام ادیان الهی و غیرالهی وجود داشته است. در ایران 

ای نیز از دوران باستان چنین بوده است و دین زردشت توجه ویژه
به معنای در راه دین بخشیدن « اشوداد» به وقف داشت و اصطالح

دیوان البّر »اسالمی نیز ابتدا دیوانی موسوم به  ( در دوره3و  2بود )
متعهد رسیدگی به امور اوقاف بود. بتدریج اداره امور « و الصدقات

برای آن « دیوان اوقاف»اوقاف مستقل گشت و دیوانی تحت عنوان 
تأسیس شد و ظاهراً دیوان اوقاف نخستین بار در دولت فاطمی مصر 

د که به کار اوقاف خاصه )مربوط پدید آم« دیوان االحباس»و به نام 
به موقوفات سالطین و پادشاهان( و عامه )مربوط به مردم معمولی( 

(؛ دیوان 4رسیدگی می کرد. حبس در این جاه به معنی وقف است )
اوقاف در تمام دوره اسالمی وجود داشته است که به دلیل وجود 

 هحساسیت بر چگونگی هزینه عواید آن از سوی متولیان وقف ب
ویژه نوع اوالدی که ترفندی برای حفظ اموال و درآمد خانواده 

 واقف محسوب می شد، حكومت مرکزی بر آن نظارت می کرد.
ای از اقتدار مالی صفویان نیز خود تا قبل از قدرت یابی، بخش عمده

و نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را از طریق موقوفات بسیاری که 
های مهم دست آورده بودند. از نمونهشد، به وقف خانقاه اردبیل می

توان از موقوفات رشیدی و موقوفات در قبل از دوره صفویان می
( پس از روی کار آمدن 5غازانی و علیشاهی در آذربایجان یاد کرد )

صفویان وقف مورد توجه شاهان این حكومت قرار گرفت. در این 
-هلف با انگیزدوره که به قولی دوره رواج موقوفات بود و افردا مخت

تردید از کسب ثواب اخروی تا کسب مقبولیت های گوناگون که بی
شد، موارد متنوعی اجتماعی و حتی رقابت و همچشمی را شامل می

اند. در این دوره نیز مانند ادوار قبل و بعد توجه به را وقف کرده
امور عام المنفعه و انجام دادن بسیاری از خدمات رفاهی از جمله 

ه بهداشت عمومی و سالمت جامعه مورد توجه واقفان بوده توجه ب
است. یكی از گروههایی که به دلیل نفوذ و قدرت در دربار دارای 

و بخش از درآمد خود را صرف احداث امكان  ثروت هنگفتی بودند
بهداشتی از جلمه حمام نمودند، خواجه سرایان بودند. آنان با تأسیس 

وقوفات به آن، به خصوص در شهر های گوناگون و اختصاص محمام
اصفهان تأثیر مهمی در بهداشت عمومی و سالمت جامعه داشتند. بر 
این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از منابع و اسناد 

سرایان در بهداشت عمومی و سالمت تاریخی، نقش موقوفات خواجه
د و به این جامعه عصر صفوی را به بوته ارزیابی و تحلیل قرار ده

سوال اصلی پاسخ دهد که موقوفات خواجه ساریان چه تأثیری در 
 بهداشت عمومی و سالمت جامعه دوره صفوی داشت؟
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 و همکاران   زاده وهاب ابوذر 610

 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی سبک-فصلنامه علمی

 هامواد و روش
تحلیلی درصدد بررسی نقش  -پژوهش حاضر به روش توصیفی

موقوفات خواجه سرایان در بهداشت عمومی و سالمت جامعه عصر 
 صوفی است.

 

 هایافته
 هیصفو هاز عوامل در دور یاریبسنتایج پژوهش حاکی از آن است 

رش گستها از آن یكیبودند.  رگذاریبر سالمت و بهداشت جامعه تاث
حمام و اختصاص موقوفات برای اداره و هزینه نگهداری آنان توسط 
خواجه سرایان بود. در این دوره خواجه سرایان به دلیل درآمد و 

درآمد خود را به دالیل مختلف به صورت ثروت هنگفت، بخشی از 
موقوفات به گسترش بهداشت عمومی و سالمت جامعه در قالب 

دادند و تأثیر مهمی در های عمومی اختصاص میتأسیس حمام
های پژوهش وضعیت بهداشت شهری داشتند که در ادامه به یافته

 شود.اشاره می
 

 خواجه مفهومی شناسی واژه
 یسیانگل، در ευνούχο ی به صورتونانیدر زبان واژه خواجه 
Eunuch  و در فرانسهEunuque  دانش یاست. برخآمده 

 یشناخت شهیر ثیاز ح ευνούχο ژهوا اند کهپژوهان ابراز داشته
ی به معنا έχεتختخواب و فعل  یبه معنا εύνηاز اسم  یبیترک

است و در مجموع از اصطالح « کردن حفظ»و  «داشتن»
«ευνούχο  لذا خاستگاه واژه را شودیم افاده« تختخوابمحافظ .
 دار که در حرمپرده ایدر مسئول و محافظ تختخواب  ستیبایم

 (.7و  6) است، جستجو کرد کردهیم خدمت
دوگانه را در  ییمعنا یدر زبان فارس« خواجه»واژه عالوه بر این، 

بوده است که مقام و  یناظر به مردان «خواجه» بر دارد. نخست دال
 ،«بزرگ» ،«خیش»اند. مرتبه را واجد بوده باال یمنزلت اجتماع

شمار  از جمله مدلوالت خواجه به« متمول»و « مالدار» ،«سرور»
صاحب،  بزرگ، معنای، بهدهخدا خواجه را در لغت  است. رفتهیم

در  و داندمی سید و دانا حكیم، معلم، مال دار، ثروتمند، سرور،
خدمتكارانی که آلت رجولیت او را  اصطالح خواجه را به معنی

 (.8بریده باشند، آورده است )
خواجه بوسهل  رینظ یرانیا یهاتیشخص نیبزرگتر ازی برخ 

و  یهمدان اهللل فض نیدالدیالملک، خواجه رش خواجه نظام ،یزوزن
ها که در خواجه نیدارند. ا تیموضوع ییساحت معنا نیدر ا رهیغ

که هیچ  است اریدر خصوص آنان سخن بس زین یفارس ادب متون
 (10و  9گونه ارتباطی با معنای خواجه در پژوهش حاضر ندارد )

 جایحرمسرا احت ای یدر اندرون یمقابل از روزگاران کهن به افراد در
اده فروافت یخائص مردانگی از برخ ای ستیبایم نهایبوده است که ا

 نی. اآمدندیم شمار بهی از نظر جنس یافراد خاص اساساً ایبودند  یم
و مهمتر از  «خواجه» ،«انیسرا خواجه»همچون  ییهاافراد با دال

و  گاهیگاه و ب متون و حال آنكه در افتندییتشخص م« آغا»همه با 
 سیاه مردان هاسرا( خواجه11) شدیاستعمال م زین« آقا»به خطا دال 

 اآنه حرم، اندرون خدمات در برای که بودند سفیدپوست یا پوست
 «آغا» سرایان خواجه رئیس به کردند. می -خصی -خواجه را

 و شاهزادگان و مادر ملكه حرم سرایان به خواجه و گفتندمی
 گویند.می آغا نیز شده خصی غالمان و شاهزاده خانم

 عبارت که شدند می تقسیم گروه به دو ها بر این اساس، خواجه
 سفید سیاه. خواجه های هایخواجه و سفید هایخواجه از بودند

 و «ابراهیم آقا» مانند نامشان می آمد ادامه در لفظ آقا )آغا(
 )آغا نصرت(. عالوه مانند نامشان از )آقا( پیش سیاه لفظ هایخواجه

 شدینم نوشته سیاه سرایان خواجه جهت «بیگ» لفظ تفاوت، این بر
 (12شد )می برده کار به سفید های سرا خواجه برای فقط و

 ابد،ییم دیجد یتیهو کردن اخته که با فعل و عمل یکودک نجایدر ا
که معموالً یا به صورت برده خواجگان  نی. اشودیبه خواجه مبدل م

به دربار صفویه آورده می شدند یا اسیران جنگی بودن که بعدها 
 سرایان خواجهشدند. اخته شده و در دربار به خدمت گرفته می

 منابع در «الخصرت مقرب» و «الخاقان مقرب»لقب  دو با عموماً
 ت،نیس لغت دو این میان تفاوتی نظر به اگرچه و (11اند )شده نامیده

او  و دانسته ترنزدیک سلطان به را «الخاقان مقرب» مینورسكی اما
 (13است ) آورده «عالیجاه» را همپایه

 نظر از را پوستسیاه سراهای خواجه خود، گزارشات در «کمپفر»
 و،ا هاینوشته اساس بر کند.می تقسیم دسته چند به منزلت و مقام

 او از پس و دارد قرار «مهتر» پوست، سیاه هایسرا رأس خواجه در
 ادامه در هستند. او حرم «باشی آقاسی ایشیک» و حرم «دارخزانه»

می  دست آنها به این خواجه سراها که مقاماتی مناصب و سایر به
 خواجه سراها در دربار و در سطح (.15و  14دارد ) اشاره یافتند،
 یلتبد را آنها که داشته رفتاری و اعمال و هامسئولیت صفوی جامعه

 نموده بود. نفوذ صاحب گروه به
 خواجگان و چرایی وقف -

خواجه سرایان در حكومت صفوی نقش مهمی میان شاه و امرا و 
دارای نفوذ فوق العاده و درآمدی گسترده کردند، لذا حرمسرا ایفا می

-بودند و حتی به مشاغل بسیار باال با درآمدهای فراوان دست می

توان از آنچه که در تذکره الملوک یافتند. این مطلب را به راحتی می
درباره آنان آمده و نیز آنچه که مشابه آن در کتاب القاب و مواجب 

 از جدای (؛ آنان16و  11)دوره سالطین صفوی آمده است، دریافت 
 نیز جامعه افراد سایر و بزرگان هایخانه در دربار، امور در فعالیت
 که دهبو آنها فراگیر حضور دلیل همین به داشتند. برعهده را وظایفی

 رشما» نویسد:شاردن در مورد حضور فراگیر و قدرت و نفوذ آنان می
 نانای که کرد باور توانمی و است بسیار ایران سراسر در خواجگان

 ایران کشور جامعه بر عام تر معنی به خانواده و بر حقیقت در
 حضور درباریان و اعیان هایخانه همه در زیرا؛ کنند می حكومت

 از حفاظت طوری که به باشند. می اطمینان و اعتبار مورد و دارند
 امور آنها است. ایشان به مهم سپرده امور همه بر نظارت و هادارایی
 ترتیب و نظم را خود اربابان هایخانه و دربار و حرم داخلی

 اینكه نظر از خواه و کنندمی رسیدگی مسائل برخی به و دهندمی
 اشندب نمی از زنان تمتع بردن به قادر افتادگان توان از پیران همانند

 یاد را علوم مقدمات و دینی تعلیمات نوشتن، و خواندن عنوان به و
 شدند، نیازمند داناتر معلمانی به ایشان که هنگامی و دهندمی

 مراقبت از دقیقه ای و یابندمی در را ایشان سمت للگی هاخواجه
 (17« )مانند نمی غافل ایشان
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بنابراین خواجگان وابسته به دربار به دلیل ثروت زیادی که عمده 
آن در قالب امالک و مزارع بود، برای ثواب اخروی و حفظ اموال 

نمودند. عالوه بر این، آنان زیادی از اموال خود را وقف می بخش
چون فرزندی نداشتند، به طور معمول ثروت خود را در سفر مكه 

ماند به صورت کردند و آنچه باقی میو عتبات عالیات خرج می
خاص وقف امور عام المنفعه از جمله احداث بناهای عام المنفعه 

نمودند. بر این اساس، یكی مت میبرای بهبود بهداشت عمومی و سال
از بهترین مصارف وقفیات آنان در راستای تأمین هزینه و ساخت 
مراکز بهداشتی از جمله حمام بود. آنان بعد از ساختن این اماکن 

دادند تا مخارج امكان مزبور به راحتی موقوفاتی برای آنها قرار می
به سرعت رو به تأمین شود. طبعاً بدون این موقوفات، این اماکن 

رفت. برای نمونه حاجی حق نظر آقا یكی از انحالل و اضمحالل می
خواجگان دوره شاه سلطان حسین صفوی بود که ثروت زیادی در 

( یكی 18قالب امالک و مزارع وقف انجام کارهای خیر نمود )
های برجسته دوره شاه سلطان حسین ها که از چهرهدیگر از خواجه

بود و موقوفات زیادی داشت، آقا کمال بود. آقا ه.ق( 1135 -1106)
های منتفذ دربار بوده است. وی صاحب خزانه کمال از شخصیت

شد عامره بوده و به عبارتی وزیر مالیه دولت صفوی محسوب می
( یكی از بناهای موقوفی وی حمام آقا کمال بود. بر اساس یكی 11)

آقا کمال صادر از احكامی که شاه درباره موقوفات همین حمام 
ه.ق منصب 1107آید که وی در سال کرده، چنین به دست می

( در ادامه به صورت 18صاحب جمعی را عهده دار شده است )
مبسوط به مراکز بهداشتی تأسیس شده توس خواجگان و موقوفات 

 آنها اشاره خواهد شد.
 سرایان و بهداشت عمومیموقوفات خواجه -

در دوره صفوی برای بهبود اوضاع  یكی از اقدامات خواجه سرایان
تی ابهداشت و سالمت جامعه تأسیس حمام و یا اختصاص موقوف

برای تأمین هزینه آنها بود. چنانچه با مطالعه منابع دوره صفوی از 
ی درباره اوضاع بهداشت عموم ییاروپا احانیس یهاتیروا جمله
 تختیپا یلاها ماهتما زانیمبریم که به این نكته پی می اصفهان شهر
متفاوت بوده است؛ برخالف  یو عموم یبه بهداشت فرد یصفو

 یبهداشت فرد نهیشهر، در زم یبهداشت عموم گرفتندهیناد
یافراد هر روز استحمام م یکه برخ یابودند به گونه ریگسخت
فراوان قائل بودند.  یتیاهم زینظافت منزل خود ن یو برا کردند
وسواس دارند که  یبه قدر هایرانیا» :است شتهنو بارهنیدر ا هیتاورن

 هدیلكه گل در لباسش د کیاز کوچه وارد خانه شود و  یاگر کس
اصفهان همانند  یهااز محله یاریبس «خوانندیشود او را نجس م

حمام مجهز  نیچند ای کیبه  ،یدر عصر صفو رانیا یشهرها گرید
در  . مثالًاندبردهیها بهره ماز آن ازیبوده و مردم به هنگام ن

آباد نوزده حمام و حمام، عباس کیو  ستیخواجو ب یهامحله
 یریگآباد دو حمام وجود داشته است. به نوشته شاردن، بهرهشمس

 یهااست. حمام یممالک شرق گریاز د شیو ب جیرا رانیاز حمام در ا
. کردندیاز برآمدن آفتاب کار خود را آغاز م شیپ ایگو یعموم

از طلوع آفتاب،  شیصبح، پ دهیسپ» :سدینویم بارهنیدر اشاردن 
گرمابه  یدر بوق، آمادگ دنیو با دم رودیپشت بام م یشاگرد حمام

مردها در آغاز روز به  کندیاشاره م هیتاورن (18) «دهدیرا خبر م
بهره  یعموم یهااز حمام توانستندیسپس زنان م رفتند،یحمام م

بانوان  استحمام ربارهد ییایاسپان احانیاز س یكی ایدن گارس ؛رندیبگ
ت و طبقا ورانشهیزنان و دختران پ» :نوشته است نیشهر اصفهان چن

به  یجمعو دسته کنندیدر شهر حرکت م یبه طور گروه ن،ییپا
 گاهچیو متشخص، ه نی؛ اما زنان متعروندیو تماشا م حیتفر ایحمام 

یو همواره با دقت مورد حراست قرار م شوندیاز خانه خارج نم
آنچه  ،بر اساس «دارند یخود حمام اختصاص یهاو در خانه رندیگ

توانگران شهر حمام  م،یابییم در منابع این دوره یهاتیاز روا
و مردم عادی نیز برای حمام به  انددر منزل خود داشته یاختصاص

 نیریخو های عمومی که در این دوره یا توسط حكومت حمام
 (.19کردند )خواجه سرایان( ساخته شده بود مراجعه می)

 خواجه سرایان و تأسیس حمام
 حمام خسرو آغا -
یوز باشی از ریش سفیدان و خواجه سرایان غالمان « خسرو آغا»

 می باشد که« شاه سلطان حسین صفوی»و « شاه سلیمان»خاص دربار 
 میرزا حاج»بود. منصب یوز باشی گری خواجه سرایان را عهده دار 

 بودند برادر دو آقا علی و آقا خسرو نویسد می «انصاری خان حسن
 مبانی دو هر از و صفوی سلیمان شاه حرم های خواجه دو هر و

 (20) است آثار به بسیار موقوفه خیریه

ترین از جمله مهم که است چند بناهای مجموعه بانی «آغا خسرو»
 ساخت دقیق تاریخ اشاره کرد. از «خسروآغا» حمام آن می توان به

 محما زیبایی و نفیس سنگاب بودن با ولی نداریم اطالع بنا این
 ساخت سال هجری 1110 الحرام محرم مورخ کتیبه با «خسروآغا»

 از قبل یا و تاریخ این باید «خسروآغا» بناهای بقیه احداث و حمام
 خود اصلی محل در ه.ش 1374 ماه فروردین تا سنگاب این باشد. آن
 با متاسفانه و داشت قرار حمام( )رختكن خانه جامعه وسط در

 زا تاریخ آن در اصفهان شهرداری توسط تاریخی بنای این تخریب
 نداریم. اطالع آن سرنوشت و محل
 بقیه با را حمام «خسروآغا» که این است ذکر قابل و مهم آنچه

 قرار فرهنگی استفاده مورد نامه ای وقفه خود طی احداثی بناهای
 حاصل درآمد دارد. حكایت وی فكر روشن و نظری بلند از که داده

 که دهدا قرار «کتاب نوشتن نویساندن و» کتابت وقف را حمام این از
 دوره از دیگر دو مورد چند هر باشد. می موقوفات در نادر موارد از

 ود هر آن که است دست در کتاب استنساخ و نوشتن جهت صفوی
 نقش» حمام از: عبارتند حمام دو این باشد. می حمام درآمد از نیز

خواجه  از «منظور آقا» حمام و صفوی سلیمان شاه موقوفه «جهان
ر د باشد.می موجود اکنون که باقیمانده آثار از صفوی( سرایان دوره

 «االخبار تهذیب فی فهم االخیار مالذ» کتاب اول جلد از اینسخه
 سید میر» از یادداشتی( ه.ق1111 )متوفی «مجلسی عالمه» از

 مامح موقوفات از کتاب اینكه بر مشتمل «آبادی خاتون عبدالباقی
 (21است موجود است ) خسروآغا

 منظور حمام آقا -
 که «صفوی حسین سلطان شاه» دوره سرایان خواجه از منظور آقا 

 یک و دو حمام بانی یوزباشی «ابراهیم محمد حاجی» اتفاق به
 وقت ه.ق1127 سال در که باشند می اصفهان در سقاخانه و مسجد

 لبنان بازارچه در واقع هاحمام محل اند.نموده تنظیم آن ای براینامه
 شدبامی «مدبر حاج» کوچه روبروی اصفهان لبنان خیابان منشعب از

 در کوچه با مسطح صورت به و شده خراب حمام دو هر اکنون که
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 و همکاران   زاده وهاب ابوذر 612

 1401هار ب، 1، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی سبک-فصلنامه علمی

 حمام نام نیست معلوم که علتی چه به قبل هامدت از است. آمده
 وقف نامه اصل خوشبختانه است. گردیده معروف «صحرا حمام»به 
 مهم مطلب و شودمی نگهداری اصفهان اوقاف کل اداره بایگانی در
 و آن جنب و سقاخانه مسجد صرف باید حمام درآمد که است آن

 وندش نوشته باید درآمد این از که هاییکتاب شود: استكتاب خرج
 هصحیف و مجید قرآن و دینیه تفاسیر و احادیث کتب از: عبارتند

 و دهند هدیه را سجادیه صحیفه و قرآن آن اهل به و کامله
 (22و اوالد نمایند ) خود به وقف را دیگر هایکتاب

 حمام آقا کمال -
شاه سلطان حسین »خازن از خواجه سرایان مقرب حرم « آقا کمال»

سفید حرم محترم و صاحب جمع  است که سمت ریش« صفوی
خزانه عامره را دارا بوده است و مورد وثوق و احترام و از چهره 

 به شمار رفته است. وی« شاه سلطان حسین»های برجسته دوره 
 در را دربار مالی مقررات و مملكت بود داریخزانه زیاد هایسال

 دارایی از که خود مدرسه و حمام نامه وقت در او داشت. دست
 که را هایی مزرعه و روستاها آنكه ضمن بود، او خود شخصی های

 همچنین و «آباد کمال» جمله از و شده آباد وی خود توسط برخی
 مدرسه وقف این جهان نقش میدان اطراف در فراوانی های دکان
 هب مالیاتی هیچگونه که گرفت شاه از زیادی فرامین است، کرده

 ضمن نامه وقف در نگیرد. تعلق موقوفه او دکان های و روستاها
 نموده مقرر و کرده بیان را چنین آن مصرف موارد موقوفات، شرح
 راه روها و مسجد روشنایی و آن تعمیر و مدرسه خود ساختن است:

 فرش و شبستان و مدرس دو و مسجد فرش و مدرسه بناهای و
 ساله هر و کشیدن آب و آب چاه ریسمان و دلو قیمت و حجرات

 مدرسه طلبه وظیفه دینار 3700 روز هر و تومان( 15) سیتدر حق
 هزینه و موذن و خدام و بوده اند نفر سی و هفت حین الوقف که

 تهگذش در پادشاه کثیر الفتوح روح جهت جمعه شب در قرآن قرائت
 طالب اطعام و عزاداری و اعیاد های شب در عزاداری و و جشن ها

 جدید طالب به که حجرات شامل مدرسه دوم طبقه ساختن و
 در حمام و مسجد روشنایی و تعمیر صرف را آن اضافه و بدهند
 «خیرآباد» و «آباد اشرف» مسجد در و حمام و «آباد کمال» قریه

 چنانكه رمضان و شعبان و رجب ماه سه در قرآن ختم و شود ساخته
 (22و  21، 18) است شده ذکر نامه وقف در
 آغا حمام علیقلی -

 سلطان شاه» و «سلیمان شاه» حرم سرایان خواجه علیقلی آغا از
 دربار خاصه غالمان و سفیدانریش از و است بوده «صفوی حسین

 مكنت و قدرت از وی مانده باقی آثار و بوده «خسرو آغا» برادر و
 است بوده خاصه غالمان یوزباشی منصب دارای او رساند.می را وی

 به اآنه اکثر تاکنون که بوده بناهایی مجموعه بانی «آغا قلی علی»
 که ایمحله در او است. آثار استفاده مورد و موجود اولیه صورت

 و مسجد و بازارچه و سوق چهار از: عبارتند ساخته خودش نام به
 موقوفات زیادی مقدار و و غسالخانه کاروانسرای حمام، سقاخانه،

 محالت از یكی عنوان به امروزه «آقا قلی علی» محله است. دیگر
 شهر محالت معدود از اولیه بناهای و آثار حفظ با شهر قدیمی

 و مانده امان در نوین های شهرسازی گزند از که باشد می اصفهان
 محله ساکنان روزمره فعالیت شاهد قدیمی ساختار حفظ با همچنان

 (19و  23باشیم ) می

 حمام آغا تیمور -
 در «شاردن» و است صفوی دوره سراهای خواجه از آغا تیمور نیز

 را خواجه محله شرح که آنجا اصفهان قسمت در خود سفرنامه
 «تیمور آغا» بازار از برد ومی بنا نام «یوسف شیخ» محله از دهد،می
 ( از18) می برد نام« حمام آغا تیمور»و  «آغا تیمور» کاروانسرای و

 در که اشد می موجود «آغا تیمور» حمام فقط اکنون مجموعه این
 هایخانه تبدیل به کاروانسرا و است واقع اصفهان خواجوی محله

 .ستا نمانده باقی نامی حمام بوده نزدیک نیز که بازار از و مسكونی
 آغا حمام قرچقه -

 زمان از متأسفانه که است صفوی دوره سرایان خواجه از قرچقه آغا
 که او از مانده جای به اثر تنها و نداریم اطالعی وی زندگی دقیق

 که اصفهان در حمامی است بنای است، نموده معلوم ما بر را او نام
 تا و ماندهباقی اصفهان «شاه جوی» محله در صفوی دوره معماری با

 نامیده« آغا قرچقه حمام» نام به است و استفاده مورد و دایر ما زمان
 مسجد جنب بهشتی شهید خیابان در آن ورودی درب و محل شود.می
 هایحمام جز را آن «جناب علی سید میر» و باشد می شاه جوی سر

است  ذرع نوشته 70 در 40 را آن عرض و طول و ذکر لبنان محله
(21.) 

 
 گیرینتیجه

ترین مظاهر احسان و نیكوکاری به وقف یكی از برترین و پردوام
ترین بدون تردید یكی از درخشان است.مردم و خدمت به همنوعان 

ای عمیق صفوی مسأله وقف است که ریشهکارهای خیر در دوره 
در تاریخ اسالم و ایران داشته است. بررسی تاریخ اجتماعی ایران 

عنوان یكی از طبقات دهد که گروه خواجه سرایان بهنشان می
جامعه ایرانی همواره تأثیر مهمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی 

ع اجتماعی از اند و تالش آنان برای بهبود اوضادوره صفویه داشته
جمله بهداشت عمومی و سالمت جامعه با اختصاص بخشی از درآمد 
و ثروت هنگفتی که با حضور در دربار صفوی کسب کرده بودند، 

هایی (؛ خواجه سرایان در این دوره با انگیزه24نمود یافته است )
ای دست آوردن چهرهچون جلب دعای خیر طبقات پایین جامعه، به

تر تظاهر به کسب رضای خداوند و از همه مهم موجه و خیرخواه
بخش از درآمد خود را در قالب موقوفات در زمینه تأسیس امكان 

دادند. افرادی چون های عمومی اختصاص میبهداشتی از جمله حمام
آقا کمال، آقا منظور، علیقلی آقا، آقا تیمور، قرچقه آقا و غیره سعی 

ثیری در اوضاع اجتماعی این نمودند با اختصاص موقوفات مختلف تأ
دوره از جمله بهداشت و سالمت داشته باشند. حتی افرادی مانند 

حمام در وقف نامه خود نیز بخشی از  خسروآغا عالوه بر تأسیس
 درآمد این مرکز را صرف امور فرهنگی چون استنساخ کتاب نمود.
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