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کودکان زیر پوشش دبستان خیریه (منتظمی) فیروزکوهی در سال  1319خورشیدی /عکس از مجموعه تصویرهای موقوفات فیروزکوهی

گفتوگوبا«امیربانوکریمی»یکیاز
بازماندگانبنیانگذارمدرسهخیریه
ایتامدردورهمظفرالدینشاه

ماجرای
سردار
فرنگرفته
فیروزکوهی
و خیریه نوین
| مهدی یساولی | دبیر روایت نو|

س�رکار خانم کریمی ،مدرس�ه خیریه سردار
مکرمفیروزکوهی،عمویپدربزرگشما،ازجمله
نخس�تین نهادهای خیریه و عامالمنفعه ایران به
سبکنوینآموزشیدرایرانبهشمارمیآید.این
مدرسهخیریهچگونهبنیادگذاردهشد؟
میرزا سید کریمخان سردار مکرم فیروزکوهی ملقب به
منتظمالدوله ،عموی پدربزرگ من ،بنیانگذار «مدرسه
خیریه» در میانهه��ای دوره قاجار اس��ت .او از رجال عهد
ناصری و اوای��ل عصر مظفری ب��ود .پ��در منتظمالدوله
در زمان محمد ش��اه قاج��ار ،مغضوب و ام��وال و امالک
خانوادگیشان مصادره ش��د .منتظمالدوله پس از چنین
رخ��دادی ،تبعیدگونه به فرانس��ه رفت .او در فرانس��ه به
مدرسه نظامی سنسیر رفت و آنجا تحصیل کرد .اقامت
چندین ساله سردار مکرم فیروزکوهی در فرانسه ،موجب
شد با پیشرفتهای جامعه آن روز فرنگستان آشنایی پیدا
کند .از همینرو هنگامی که میرزا حسین خان سپهساالر،
صدراعظم ناصرالدین شاه در س��فر دوم به فرنگ ،سردار
مکرم را به شاه قاجار معرفی کرد ،شاه از او خواست به ایران
بازگردد و تجربیات خود را در اختیار جامعه بگذارد .سردار
مکرم،درایرانابتدامدرسهنظامرابنیانگذاردوریاستآن
را برعهده گرفت .از همانجا بود که برخی قوانین نظامی را از
فرانسه و بلژیک برگرفت و متون آنها را به فارسی ترجمه
کرد .قوانین نظامی م��ا در آن روزگار و نیز دورههای بعد تا
اندازهای زیاد مدیون همان ترجمهها اس��ت .بخشهایی
از این ترجمهها هنوز در س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی
موجود است .من آنها را چندس��ال پیش در آنجا دیدم.
دومین کار مهم و البته ماندگار سردار مکرم فیروزکوهی
(منتظمالدوله) ساخت و بنیانگذاری مدرسه خیریه در
خیابان حاج ش��یخهادی تهران بود .اساس مدرسه برای
سرپرستییتیمانوکودکانفقیروتعلیموتعلمآنهابود.
از دیدگاه ش�ما ،بنیانگذاری و ساخت مدرسه
خیریهآنهمبهسبکفرنگیدرجامعهسنتیآن
روزایرانچگونهانجامپذیرفتهاست؟
به نظر من ،اندیش��ه ایجاد یک مدرسه به سبک نوین
در قالب خیریه ،به سالها اقامت او در فرانسه برمیگردد.
ساختار و شیوه فعالیت مدرسه خیریه نیز میتواند موید
این مسأله باشد .مدرسه خیریهای که سردار مکرم برای
کودکان فقیر و یتیم پدید آورد ،نس��بت به همه مدرسه

جنبشمشروطهسرآغازفعالیتسازمانیافتهبخشزیادیازنهادهایخیریهبهویژه
در حوزه آموزش به ش�یوه نوین در عصر قاج�ار بود .با رخداد مش�روطیت در ایران،
زمینهای مناسب برای آشنایی بیشتر ایرانیان با دگرگونیهای جهان آن روزگار پدید
آمد .جامعه ایران در آن عصر ،پس از مش�روطیت ،آرامآرام با دنیایی روبهرو ش�د که
با گذار از دوره س�نتگرایی ،روشی دیگر در پیش گرفته بود .پیش از مشروطیت نیز
اما جامعه س�نتی ایرانی به گونهای پراکنده با تحوالت دنیای جدید روبهرو شده بود.
فرس�تادن محصالن به فرنگ در دوران ولیعهدی عباسمیرزا و س�پس پادش�اهی
ناصرالدینشاهبرایتحصیلدرموسساتدانشگاهیاروپایی،آغازفعالیتمطبوعات
در ای�ران از هم�ان دوران ،ترجم�ه برخی متون اروپایی به زبان فارس�ی و آش�نایی
ایرانیان با پیشرفتهای آنها و نیز سفرهایی که به مقصد کشورهای فرنگستان انجام
میگرفت ،موجب شده بود بخشی از طبقات جامعه ایران در نیمه نخست حکمرانی
قاجار ،هرچند به گونهای پراکنده ،ضرورت پیروی از الگوهای تمدنی غرب را احساس

و نهادهایی که در آن روزگار وجود داشتند ،بسیار مدرن
و نو بود .در کنار حمایت از کودکان یتیم و فقیر ،تحصیل
ش��بانهروزی در مدرس��ه و نیز تأمین مخارج زندگی و
تحصیلشان ،کارگاههای صنعتی برای آموزش نجاری
و دیگ��ر حرفهها و فنون در مدرس��ه وجود داش��ت که
مهارتهای گوناگون را به بچهها آموزش میدادند تا آنها
برای زندگی در جامعه مهیا شوند .سردار مکرم ،فرزندی
نداشت و سرپرستی دو برادرزاده خود را پس از مرگ برادر
برعهده گرفت .او ثروتی فراوان به همراه امالکی گسترده
در مازندران ،تهران ،شمیران و قم داشت و بخش زیادی
از آنها را برای مدرس��ه خیریه وقف کرد .او البته درویش
ظهیرالدول��های نیز ب��ود و از روی اعتق��ادات مذهبی،
داراییهایخودرابرایمخارجمدرسهخیریهوقفکرد.
چنین اقدامی آیا از سوی بافت سنتی جامعه با
مقاومتومخالفتروبهرونشد؟
سردارمکرمدرزمرهمتجددانوروشنفکرانمیانههای
دوره قاجار به شمار میآمد .او برای تداوم حیات مدرسه
خیریه ،به دلیل روابط دوس��تانهای که با آش��یخهادی
نجمآبادی داش��ت ،او را در زمره هیأت متولیان مدرسه
کرد .همینگونه ،افرادی از دربار و سیاس��ت را همچون
حکیمالمل��ک و ذکاءالملک (پ��در محمدعلی فروغی

کند .از همینرو بود که تحرکاتی را در حوزه ش�کلگیری نهادهای خیریه به س�بک
جدیددردورهپیشازجنبشمشروطیتمیتوانیمببینیم.
«مدرسه خیریه» که بعدها به مدرس�ه خیریه ایتام و مدرسه خیریه فیروزکوهی نیز
شهرت یافت ،از نخس�تین تالشهای نیکوکارانه در حوزه آموزش به سبک نوین در
ایران عصر قاجار ،همزمان با آغاز پادش�اهی مظفرالدین شاه به شمار میآید؛ زمانی
کههنوزنسیمجنبشمشروطیتآغازیدننگرفتهبود.آگاهیازچراییایجادچنین
نهادی در جامعه س�نتی ایرانی میتواند یافتههایی ارزش�مند درباره دگرگونیهای
اجتماع�ی آن روزگار در اختیارم�ان بگ�ذارد .گفتوگو با «امیربانو کریمی» اس�تاد
دانشگاه و از بازماندگان خاندان سردار مکرم فیروزکوهی «منتظمالدوله» بنیانگذار
مدرس�ه خیریه بیانگر نکتههایی جذاب دراینباره است .امیربانو کریمی ،نخستین
فرزند کریم امیری فیروزکوهی ش�اعر ،همسر مظاهر مصفا شاعر و استاد دانشگاه و
مادرعلیمصفابازیگرسینمااست.

درس ،به نیکی از مدرسه خیریه سردار فیروزکوهی یاد
میکرد .البته من به موضوع نس��بت خانوادگی با سردار
اش��ارهای نکردم .هنگامی که به خانه آمدم ،این مسأله
را ب��رای پدرم تعریف کردم .از من پرس��ید خودت را که
معرفی نکردی! گفتم نه و البته خوشحال شد که اینگونه
رفتارکردم.همچنیندردبیرستانآموزگاریداشتیمبه
نام سیدمحسن خلیق رضوی که ادبیات درس میداد .او
نیز چندین بار از مدرسه خیریه سردار و ویژگیهای آن،
هم در سخن هم در تالیفاتاش سخن رانده بود .احتمال
میدهمویدرزمرهشاگردانمدرسهخیریهبودهاست.
س�اختار مدرس�ه خیریه در دورههای بعد چه
وضعیتیپیداکرد؟
مدرس��ه خیریه در دوره پهل��وی اول پس از پیدایش
نهاده��ای نوین دولتی ب��ه دگرگونیهایی دچار ش��د.
مدرس��ه و متعلق��ات و رقب��ات آن به س��ازمان اوقاف
واگذار ش��د و نامش نیز به مدرس��ه فیروزکوهی تغییر
کرد .همچنین با س��اخت دو مدرس��ه جدی��د در آنجا،
مدرس��ه خیریه عم�لا تعطیل ش��د .پس از گذش��ت
دههها ام��ا امروز هن��وز میت��وان آث��اری از موقوفات
س��ردار مکرم فیروزکوه��ی را در خیابان ش��یخهادی
دید.

نخس��توزیر دوران پهلوی) و نیز بازرگان بزرگی چون
امینالضرب را در این کار وارد ساخت .این کارها به نظرم
از اینرو انجام گرفت که با وجود نمایندگانی از روحانیت،
دربار و بازرگانان ،زمینهای ب��رای مخالفت و رویارویی با
ایجاد مدرسهای نوین به سبک فرنگی در جامعه سنتی
آن دوره پدی��د نیاید .لقب منتظمالدول��ه ،پس از مرگ
سردار مکرم فیروزکوهی به عبداهلل خان ،برادرزاده او که
پدربزرگ من است ،رس��ید .به همین ترتیب ،اداره امور
مدرسهخیریهنیزبرعهدهعبداهللخانقرارگرفت.
از تاثیرات مستقیم این اقدام نیکوکارانه سردار
مکرم فیروزکوهی ،آی�ا ش�خصا و در خانواده به
مواردیبرخوردهاید؟
ش��یوههای نوین آموزش در مدرس��ه ب��ه کار گرفته
میشد که در جامعه و در آینده حتما میتوانست تاثیر
به جای بگذارد .حتی برای این کار کتابهای ویژه درسی
طراحی شده بود .به یاد دارم که محمدعلی فروغی برخی
از کتابهای ویژه درس��ی درباره مس��ائل تاریخی برای
آموزش به دانشآموزان مدرسه خیریه تالیف کرده بود.
برخی از آن کتابها بعدها در دبیرس��تانهای تهران و
دیگرشهرهاتدریسمیشد.زندهیادابراهیمپورداوودکه
استاد من در دانش��گاه بود ،روزی در یکی از کالسهای

داراالیتام (عجز ) خوی در سال  1302قمری

بنیانگذاران مردمی خیریه نوین در ایران
| مژگان جعفری | روزنامه نگار |

جستاری بر شکلگیری امور خیریه نوین در ایران عصر قاجار
رشت بدين ترتيب درس��ال  1246قمری به شهر
مردگان بدل شد .بیستسال بعد در عصر ناصرالدين
شاه ،مظالم عيسي خان قاجار قوانلو ،فقر و فاقه مردم
را به باالترين اندازه رساند .مردم گيالن بهویژه رشت
س��الها در فقر ،بيچارگي و بيماري به سر ميبردند.
با استناد به مشاهدات كارال سرنا بيماري در هفت يا
هشتماهبيشازچهلهزارنفرقربانيدرشهررشتو
دهاتپیرامونآنبرجايگذاشت.
ترکتازی و س��تمگری حكمرانان قاجار و مالكانی
بر مردم گيالن بهویژه شهر رشت ،در کنار آگاهيهای
سياسي و فكري مردم به آن خطه ،موجب شد آنجا
به صورت مركز قيام و يكي از كانونهاي اصلي انقالب
مشروطه درآید .مردم با گسترش تفكر آزاديخواهي
و مش��روطهطلبي ،در اين راه گامهايی شتابان و بلند
برداشتند .انتشار بيش از بيست و پنج روزنامه در تنوير
روزنامه نسيم شمال

افكار مردم اهميت زيادي داشت.
به سردبيري سيداشرفالدين حسيني براي افزایش
س��طح آگاهي و رش��د عقالنيت مردم تالش زيادي
ميكرد .پ��س از آن مجامع خيريه و پرورش��گاههاي
اطفال بيسرپرس��ت و دارالعجزه پدی��د آمدند كه با
همت انجمنهای خيري��ه و كمكهاي مالي مردمي
تاسيس و اداره ميشدند .اين مسأله نشان ميدهد كه
مردم گيالن خواهان انجام كارهاي عامالمنفعه رفاهي
بودند.نخستينحركتهايمردميباتشكيلصندوق
عدالتشروعشدوپسازپانزدهسال،بافرمانتأسيس
عدالتخانه به ثمر نشست .انجمن خيريه كه توسط
ميرزامهديشريعتمدارومحمدعليخانمفاخرالدوله
تشكيل شده بود ،از دیگر نمودهای اینگونه تالشهای
مردم��ی بود .در آغ��از فعاليت مدرس��ه،كتابخانه و ...
كه پیشینه استفاده از آنها به شیوه جديد براي مردم
ناش��ناخته بود ،اس��تفاده از خدمات درماني ،معاينه
و بستري ش��دن بيمارس��تان براي مردم بيم و ترس
ایجاد ميكرد .ب��ه تدريج اما با آگاه��ي از جنبههاي
مثبت و ارزشمند خدمات درماني ،مراجعهكنندگان
به بيمارس��تان افزايش يافتند .انجمن خيريه در اين
شرايط و با افزايش تعداد بيماران مراجعهكننده ،لزوم
توسعه يا تغيير بيمارس��تان را دریافت .در اين اوان با
توجه به تش��كيل انجمن حفظالصحه نیز به مسأله
بهداش��ت و درمان رش��ت توجه زيادي شد .ضرورت
گس��ترش بيمارستان حاج آقاس��يدعلي آقا به دلیل
افزايش بيماران موجب ش��د انجمن خيريه رشت با
كمك افراد خير و پزش��كان انساندوس��ت اقداماتی
خير و متنفذ
انجام دهد .يك��ي از روحانيون ثروتمندّ ،
ش��هر به نام حاج س��يدعلي آقا فومني ،خانهاي را در
اختيار انجم��ن خيريه قرار داد تا در آن بيمارس��تاني
بنيان گذاشته ش��ود که پس از ساخت به بيمارستان
خيريهبيستونشهرتیافت.اينبيمارستان،دوطبقه
و  24تخت داش��ت كه برای رفاه حال بيماران زن ،دو
تخت اختصاص داده ش��ده بود .بودجه بيمارستان از
محل درآمده��اي كمكهاي خيرخواهان��ه و اعانات
مردم��ي تامين ميش��د .بودجه بيمارس��تان پس از
مدتي ،از محل عوارض برن��ج صادراتي افزايش یافت.
مريضخانه ملي رش��ت در نتيجه بروز آتشسوزي
مهيب درسال 1329قمری طعمه حريق و ویران شد.
انجمن معارف گيالن با درخواس��تی به دولت ،تقاضا
کرد به این موضوع رس��یدگی و کمک شود .مراجع
ذيصالح به جاي رس��يدگي به وضع پيش آمده ،از
پذیرش مسئوليت ش��انه خالي ميكردند .گيالن و
مركز آن رشت در محدوده اقدامات رفاهي و اجتماعي
حكام و ادارات دولتي جايي نداشتند و مردم منطقه
باالجبار براي آسان كردن شرايط زندگي و رویارویی
با مصايب طبيعي و گرفتاريه��اي داخلي و عوامل
خارجي تصميم گرفتند برای عمران و آبادي شهر و
بهبودوضعزندگي،اماكنومجامععامالمنفعهخيريه
را گس��ترش دهند .اش��اره به موضوع مكاتبات بين
ادارات خالي از فايده نيس��ت ،جايي كه وزارت داخله
براي شانه خالي كردن از مسئوليت به وزارت اوقاف و
معارفوفوايدعامهمينويسد«سوادمشروحهانجمن
معارف آنجا كه در اين باب به مقام منيع س��لطنت
عظمي دامت شوكته عرض نموده فرستادهاند .چون
مطلب مربوط به آن وزارت جليله اس��ت سواد آنها را
لفاً ارسال داش��تم .مقرر فرمایيد اطالعات و نظريات
آن وزارتخانه را در اين موضوع به وزارت داخله اطالع
بدهندكهبهكابينهنيابتسلطنتعظميجوابداده
شود» .وزارت معارف سرانجام اعالم داشت چون اين
وزارتخانه محلي براي اينگونه مصارف در اختيار ندارد
تا در اين اماكن خيريه و مدارس مليه اقداماتي انجام
دهد ،تنها به خواست شخص نايبالسلطنه حاضر به
انجامكاراست.
کمیسیونخیریهبههمتمردم
در پی بروز قحطي عظي��م همزمان با جنگ یکم
جهاني ،ايران نیز تحتالش��عاع ق��رار گرفت .مردم
گيالن و رشت ناخواسته با اين مصيبت رویارو شدند.

اين رويارويي به معناي بروز قحطي و خشكسالي در
اين منطقه نب��ود كه ،چون گيالن به دليل ش��رايط
جغرافيايي مناسب از اين بليه رسته بود ،به پناهگاه
جمعيت شهرهاي قحطيزده تبديل شد .جمعيتي
بیش از30هزار نفر در مدتی كوتاه به اين منطقه وارد
شدند.
مردم نيكوكار و تجار خير رش��ت كه مس��ئوليت
رس��يدگي به قحط��يزدگان را بر عهده داش��تند،
براي نظم بيش��تر در كارهاي خ��ود انجمني به نام
كميس��يون خيريه راه انداخته ،برای دستگيري از
نيازمندان از هيچ اقدامي فروگذار نكردند .نيكوكاران
عضو كميس��يون آرامآرام دریافتند که براي تثبيت
درآمد الزم و پايداری اين كمكه��ا باید كار خود را
س��امان دهند .ازاينرو تصميم گرفتن��د از هر پوط
برنج صادراتي ،مبلغ  10ش��اهي به نفع مستمندان
اختصاص دهند .هيات اتحاد اسالم وابسته به نهضت
جنگل ،مس��ئوليت تصويب و اجراي آن را بر عهده
گرفت ،مشروط بر آن كه قسمتي از اين كمكها به
كودكان يتيم اختصاص يابد .اي��ن مبلغ بعدها به 5
شاهي كاهش يافت .مدرسهاي نيز در هما ن سال به
نام دارااليتام تأسيس شد كه هيأتي از خيران بر امور
آننظارتداشت.
انجمني به ن��ام هيأت نظار با همين مس��ئولیت
در س��ال  1302خورشیدی تشكيل ش��د تا عوايد و
وجوهات مردمي گيالن ،مازندران و اردبيل را به نفع
محرومان و آس��يبديدگان گ��رد آورد .مردم بدين
ترتيب در برابر بيتوجهي حكومت ،خواستار آگاهی
از چگونگي مصرف پولهاي خود بودند .مدارس نه از
سويدولتووزارتمعارفكمكيدريافتميكردند
نهپاداشيبهآنهاتعلقميگرفت،درآمدمشخصيهم
نداشتند ،صرفا با عوايد به دست آمده از نمايشهايي
كه تجددطلبان محلي به نفع مدارس برپا ميكردند،
موفق شدند مراكز بهداشتی ،رفاهی و آموزشی نوين
خیریهايجادکنندواستمرارببخشند.
بنیانگذاریامورخیریه
درعصرقاجار؛راهیکهبرایآیندگانبازشد
امور خيريه مردمی جديد با دش��واريهايی زياد
مانند مش��كالت مال��ي ،اختالفات می��ان اعضاي
موسس و كارگزاران ،مخالفتهاي اجتماعي و عدم
امنيت اجتماع��ي روبهرو بودن��د؛ مخالفتهايي كه
بعضا حتي به طرد ش��غلي و اجتماعي بنيانگذاران
امور جديد خيريه منجر ميش��د و چهبسا به صدور
حكم تكفير آنها ميانجاميد .از اي��نرو ،در رویارویی
با مشكالت ایستادگی و درواقع به مثابه سدشكنان
عمل ميكردند .بدینترتیب ،اينگونه س��نگ بناي
دگرگونیهای بعدي جامعه ايراني را به س��ختي بنا
نهادند.اگرچهآنگونهكهشايستهبود،نتيجهاقدامات
خودرابهنظارهننشستنداماحركتيرابنیا نگذاردند
كه زمينه تداوم آن براي آيندگان فراهم آمد و فضاي
جامعهايرانرابرايپذيرشاينرويكردمناسبكرد.
انجام كارهاي نيكوكارانه و عامالمنفعه در شرايطي
در ايران صورت ميگرفت كه حتي پيش از ورود دين
مبين اسالم به اين سرزمين در پرتو اديان باستاني اين
سامان ،كمك به تهيدس��تان و اعمال خيرخواهانه با
اهميت تلقي میشد و مورد تشويق قرار داشت .پس
از ورود اس�لام به ايران ،امور خيريه ابعادی منسجمتر
و گستردهتر يافت .كارهاي عامالمنفعه با استعانت از
آيات قرآن و احاديث و روايات ائمه اطهار عليهمالسالم
درباره اثرات وضعي و پاداش اخ��روي آن ادامه یافت.
این رویکرد بيشتر در قالب موقوفات انجام گرفت .روند
حركت اين امور به شكلي كه نهايتا به قرار گرفتن در
چارچوب مقررات منتهي شد ،قانونمند شدن در دوره
قاجار را رقم زد .جدايي موقوفات از موسسات خيريه
به مفهوم امروزي آن ،ك��ه الزاما با موقوفات همعرض
نيس��ت ،نكتهای ديگر بود كه در  2قالب موسس��ات
خيريه مقطعي و موسسات خيريه پايدار تجلی یافت.
موسسات خيريه مقطعي در زماني معين و براي كاري
مشخص تشكيل ميش��د .به اينگونه كه گروهی از
مردم گرد ه��م میآمدند تا با همكاري هم مدرس��ه
بسازند ،پلي را بنا كنند يا به ساختن آب انبار مشغول
شوند .زماني هم كه اين امور پايان مييافت ،اين جمع
خيرانديش پراكنده ميشدند .اين نوع امور خيريه را
ميتوان بيش��تر در قالبهاي سنتي جستوجو کرد.
موسسات خيريه پايدار که در نوع جدید فعالیتهای
خیریهقابلیتمشاهدهونمودیافتند،اساسنامه،برنامه
كاروهدف،هيأتامناوضوابطيویژهآنكارراداشتند.
اين موسس��ات كه داراي انتظامات جديدي بودند ،از
دگرگونیهای پس از انقالب مش��روطيت و تأسيس
مجلس شوراي ملي تاثير پذيرفتند .ضوابطي كه پس
ازتنظيمقوانينوتصويبآندرمجلسشورابهمرحله
اجرادرميآمدند،تاپيشازآنسابقهنداشت.
منابع و مس�تندات گزارش در دفتر روزنامه
موجوداست.

صورت عایدات و مخارجات داراالیتام رشت

مطالعه و بررسي منابع عصر قاجار ،از این واقعیت تاریخی
حکایت میکند که در مقايس��ه با ادوار قبل ب��ه ويژه دور ه
صفويه ،جمعيت ایران به گونهای چشمگير كاهش داشته
است .شيوع بيماريهايی واگير و كشنده چون وبا و طاعون
ناش��ي از بروز قحطيهاي مداوم ،بروز جنگهاي پرتلفات
داخلي و حتي خارجي ،همچنين ركود اقتصادي متاثر از
ناامني جادهها و كمبود سرمايه ،در كاهش جمعيت ايران
عصر قاجار تاثيری بسزا داشت و مش��كالتی فراوان پدید
آورد .در دوران قاجار تغييرات اقتصادي اقشار جامعه اندك
بود .شايد پيش از انقالب مش��روطه برخي از رجال كمي
ثروتمندتر بودن��د اما زندگي عموم��ي جامعه هيچ فرقي
نكرده بود .تحمل زندگي تنها به دليل دستيابي به وسايل

و امكاناتی نوين بود كه در عصر قاجار زمين ه استفاده از آنها
فراهم آمد .تجارت خارجي نس��بت به س��الهاي آغازين
س��لطنت قاجار تا حدودي در پايتخت و شهرهايي چون
تبريز رش��د يافته بود اما از صنعت نشانهاي وجود نداشت.
به هر حال در دوران قاجار جمعيت ايران از  10ميليون نفر
فراتر نرفت .فقر ،گرسنگي ،بيتوجهيبهامربهداشت،پايين
بودن سطح آگاهي عمومي ،بيس��وادي ،برخوردار نبودن
از حقوق فردي و اجتماعي ،ازجمله عوامل موثر مش��كالت
اجتماعي ،فرهنگي ،سياس��ي ،اقتصادي و ش��يوع امراض
گوناگون واگيرداري چون آبله ،وبا و طاعون بودند .ش��رايط
حاكم بر جامعه قاجار و نيز كمبودها و نارساييها ،مهمتر از
آن بيبرنامگي و بیكفايت سياسي پادشاهان قاجار ،اوضاع

داخلي كش��ور را بحراني كرده بود .ايران از س��ویی دیگر به
دلیل قرار گرفتن در يك شرايط ویژه بينالمللي ،از جهان
پيرامون چن��ان تأثيراتي پذيرفت كه هر آنچ��ه امروزه در
اطرافمان وجود دارد ،بايد سنگ بناي آغازيناش را همان
عصر قاجار دانس��ت .عواملی متعدد كه در س��اختن بستر
الزم تغييرات و اصالحات اجتماعي ،بهداش��تي ،سياسي
و  ...جامع ه ايراني اهميتی فراوان دارند ،ورود انديش��ههاي
جديد كه افزون بر انجام اصالحات در نهادهاي حكومتي،
خواهان تغيير مس��ائل اجتماعي در راستاي بهبود اوضاع
عمومي بودند ،مطالبه امكانات برابر اس��تفاده از تحصيل،
مراك��ز درماني و بهداش��تي ،مح��ل زندگ��ي و  ...را در پی
داشتند .اقداماتي كه از پیش در قالبهاي مذهبي همچون

خيرات ،مب��رات ،موقوفات و دس��تگيري از مس��تمندان
وجود داش��ت ،در دوره فتحعليش��اه (به دنب��ال جنايات و
خرابيهاي آقامحمدخان و ش��يوع بيماريهاي گوناگون و
قحطيهاي چندباره) از س��وي رجال قاجاري بهعنوان يك
ضرورت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت و همچنین از دوره
مظفرالدينشاه همگام با جريان مشروطيت و ورود مفاهيم
جديدي از زندگي ،اجتماع ،سياست و اقتصاد ،با رويكردي
قانونمندانهترونهصرفابهواسطهابعادمذهبيآنوتنهابراي
مصارف عامالمنفعه در جامعه ضرورت و موجوديت يافت .از
آن پس جداي از مقوله وقف ،بس��ياري از مراكز عامالمنفعه
چه مردمي و چه دولتي پدید آمدند و با ساختاري نظاممند و
هدفيمشخصدرمكانوزمانمعين،برايافراديمشخص
(یتیمان ،بينوايان ،زنان بيسرپرس��ت و  )...تشكيل شدند.
انتش��ار مقاالت متعدد با هدف آگاهيبخشي و روشنگري
در روزنامههاي فارس��ي آن روزگار دارای اهميت بس��يار
بوده اس��ت .مطبوع��ات ازجمل��ه مراجع بس��يار مهمي
به ش��مار ميرفتند كه درب��اره تاسيس��ات عامالمنفعه
موجود اروپا مطالب بس��ياري مينوش��تند که در داخل
بازتابهایی مطلوب داش��ت .همچنين گفت��ار ماموران
دولتي و تحصيلكردههای فرنگرفت��ه ،تجار اروپا ديده و
روحانيون دنياديده كه در س��فرهاي گوناگون با شرايط
تمدني ،آباداني ،عدالت ،بهداشت و حقوق انساني موجود
در اروپا و دیگر دولتها آش��نا شده و در بازگشت به وطن
از ديدهها و تجربههای خویش ،س��خن راندند ،به تدريج
فایدههای دس��تيابي به تمدن اروپايي را در اذهان مردم
روشن كردند .ديدگاههاي ش��فاهي و مكتوب روشنفكران
و انديش��مندان ،رج��ال و دولتمردان ،فرهنگدوس��تان،
روحانيون،تجار،انجمنهايمردمي،ميسيونهايمذهبي،
اس��تقرار نظام مشروطه در كش��ور ،ايجاد نهادهاي رسمي
دولتي و احزاب سياس��ي ،ترجمه كتابها و س��فرنامهها و
اطالعات بسيار درباره امور خيريه كشورهاي ديگر ازجمله
عوامل تأثيرگذار بر امور خيريه نوين در ايران آن روزگار ،به
شمار ميرفتند .بنيانگذاران امور جديد خيريه و موسسات
نوين عامالمنفع��ه ،از ميان گروهه��اي گوناگون اجتماعي
برخاسته بودند و بيش از ديگران نقش داشتند .از آن جمله
صاحبان حكوم��ت و مالكان بزرگ ،همچني��ن گروههاي
روشنفكروانديشمندانمتاثرازشنيدههاوديدههايخوددر
کشورهای اروپايي در پی بستر مهيايي كه در هنگام استقرار
نظام مشروطه در كش��ور فراهم آمده بود ،از ديگر گروههاي
بنيانگذار امور جديد خيريه در ایران عصر قاجار به ش��مار
میآمدند.
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