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نقش تاريخي وقف در شکل گيري شهر اسالمي 
)مطالعه موردي شهر اصفهان(

چکيده
وقف، سنتي اسالمي است که بر اساس آن افراد حقيقي يا حقوقي بخشي يا همه ملک خود را به سازماني دولتي يا خصوصي 
مي بخشند. اين س��نت حس��نه در ايدئولوژي اسالمي ريشه دوانده و نقش بارزي در توس��عه شهرهاي اسالمي، به ويژه شهرهاي 
مذهبي داشته اس��ت. در ايران نيز س��ابقه و نقش تاريخي وقف در توس��عه فضاهاي کالبدي شهرها مبرهن اس��ت. در اين مقاله، 
نقش تاريخي وقف در شکل گيري و توسعه فضاهاي کالبدي شهرهاي ايراني- اسالمي به ويژه اصفهان مورد بررسي و تبيين قرار 
مي گي��رد. روش تحقي��ق برگزيده در اين مقاله، تلفيقي از روش هاي کتابخانه اي و ميداني ب��وده و هدف از تحرير آن نيز ارزيابي 
ميزان تأثيرگذاري وقف در توسعه فضاهاي کالبدي شهرهاي ايران با تأکيد بر شهر اصفهان مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد 
که اراضي وقفي در شهرهاي اس��المي ايران، به ويژه شهر اصفهان، موجب گرايش آن به توس��عه افقي بوده و اين گرايش از محل 

زمين هاي وقفي به سمت پيرامون شهر کمتر شده است.
اراضي وقفي در توس��عه فيزيکي شهر تأثيرگذار بوده و خود نيز در جريان توس��عه فيزيکي شهر، از حالت اوليه خود خارج شده 

و به بافت شهري تبديل گشته اند. بنابراين مي توان تأثيرگذاري اراضي وقفي و توسعه فيزيکي شهر را امري دو طرفه دانست.

واژگان کليدي: وقف، اصفهان، شهر اسالمي، شهر ايراني

دکترحسين کالنتري خليل آباد*1، سيداحمد صالحي2، قهرمان رستمي3

1   دانشيار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی

2 عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي

3 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري  

)تاريخ پذيرش نهايی: 89/5/23(
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 مقّدمه
وقف يکي از ارزش هاي واالي انس��اني است که تحت تأثير 
جهان بيني ديني و مذهبي اسالم، عالوه بر داشتن نقش موثر 
اجتماع��ي و اقتصادي، کارکردهاي متعددي در زندگي روزانه 
و فعاليت هاي شه��ري دارد. از نظر کالبدي نيز مي توان نقش 
بس��يار مؤث��ري را در شکل دهي به س��اخت فضايي شهرهاي 
دوره ي اس��المي و همچنين شهرهاي ايران  به وقف منتسب 

کرد. 
با بررس��ي س��يما و بافت کالبدي شهرهاي ايران،  مي توان 
بس��ياري از عناصر و اجزاي شهر را مشاهده کرد که  وقف در 
عملکرد آنه��ا براي حيات زندگي شهري نقشي بس��زا داشته 
اس��ت. از نظ��ر کالب��دي نقش وق��ف را مي ت��وان در ايجاد و 
احداث خردترين عناصر کالبدي شهر نظير مس��اجد، مدارس، 
حمام ها، آب انبارها، سقاخانه ها، روشنايي معابر و بازارچه ها تا 
شکل گي��ري و توليد کالن ترين فضاهاي شهري نظير بازارها و 

مجموعه هاي تجاري موثر دانست. 
وقف ک��ه يک��ي از مصاديق ب��ارز گذش��ت و بخشش مال 
اس��ت، قدمتي به اندازه تاريخ تم��دن دارد و هميشه در همه 
اديان )و نه فقط اس��الم(، عاملي در توسعه شهر و روستا بوده 
اس��ت. اين سنت حسنه با بهره گيري از تعاليم الهي در تمامي 
صحنه هاي اجتماعي بشر نمود داشته است. مطالعه و بررسي 
عوامل تأثيرگذار در توس��عه شهرهاي اس��المي  و به تبع آن 
ايراني- اس��المي از مهم ترين مباحثي اس��ت که همواره توجه 
جم��ع کثي��ري از پ ژوهش گران رشته هاي مرتب��ط را به خود 
معطوف داشته است. وقف در طول تاريخ، ابزاري براي عمران 
و آباداني شهرها، تأمين کننده اعتبار مورد نياز توسعه آنها در 
محدوده هاي دروني و بيروني شهرهاي سرزمين هاي اسالمي، 

به ويژه شهرهاي ايران بوده است. 
اي��ن پدي��ده، عالوه بر آث��ار مذهبي، فرهنگ��ي، آموزشي و 
اقتص��ادي، آث��ار جغرافيايي مهمي را در پ��ي دارد. در برخي 
مناطق با گس��ترش پديده وقف، چهره جغرافيايي آن مناطق 
ني��ز دگرگون شده اس��ت. شهرهاي ته��ران، مشهد، اصفهان، 
تبري��ز و قم از جمله بارزترين شهرهاي اثرپذير از پديده وقف 
هس��تند که به مدد همين پديده در برخ��ي بخش هاي خود 

شاهد توسعه کالبدي  به شکل عمده شده اند. 
شايان ذکر اس��ت ک��ه اين عام��ل هنوز هم ب��ه رغم نفوذ 
فرهنگ و تکنولوژي غربي در حوزه هاي شهرسازي و معماري 
و تأثيرگذاري آنها در سرزمين هاي اسالمي، از اثرگذاري خود 
بر توس��عه هاي شهري نکاسته اس��ت. در تحقيق حاضر که به 
بررس��ي و مطالعه نقش تاريخي وقف  در شکل گيري و توسعه 
فضاه��اي کالب��دي  شهرهاي ايران با تأکيد ب��ر شهر تاريخي 
اصفه��ان مي پردازد، اثرگذاري اين پديده در توس��عه فضاهاي 
کالب��دي شهرهاي مزبور، ب��ه ويژه شهر اصفه��ان، به وضوح 

مشاهده مي شود. 

تاريخچه وقف
مي��ل به جاودانه زيس��تن، همواره انس��ان ها را برآن داشته 
ت��ا در کنار کار و تالش مس��تمر، به ايج��اد بناهايي بپردازند 
ک��ه در زم��ان حيات آنه��ا و همچنين پس از م��رگ ، منشاء 
خي��ر و برکات باشند . روح نوع  دوس��تی و انديشه اجتماعی و 
همک��ارى متقابل و فکر زندگي گروهی، ريشه چ�نين تفکر و 
عملی را مي س��ازد. يکی از مصداق هاى بارز و نمونه هاى زنده 
و روشن اين نوع دوس��تی و همکارى اجتماعی را وقف دانسته 

اندکه در بين اديان ديگر نيز به نوعی ديده مي شود. 
از شواهد و قرائن تاريخی چنين پيداست که وقف از پيشينه اى 
عظيم تاريخی برخوردار است و هزاران سال قبل از اسالم نيز 
قدمت و سابقه دارد. در کشورهاي غربي و حتي نقاط دور افتاده 
استراليا و آفريقا و در ميان سرخپوستان آمريکاي جنوبي سنت 
وقف وجود داشته اس��ت. آنها موقوفاتي را براي پرستش گاه ها 
و کليساها اختصاص مي داده اند. در عصر باستان، يونان، چين، 
ژاپن، روم، و فلس��طين ، موقوفاتي بوده است که از درآمد آنها 
براي تامين معابد، صومعه ها، پرس��تش گاه ها و بازسازي آنها و 
نيز گذران زندگي اس��قف ها، برهمن ها و کاهن ها و همچنين 
ارائ��ه خدمات الزم به برخ��ي از دانش آم��وزان مدارس بهره 
مي گرفتند. در کشورهاي غربي اداراتي براي نظارت بر حس��ن 
اجراي موقوفات وجود دارد که مديران آنها مانند شهرداري ها 
از س��وي خود م��ردم انتخاب مي شوند. اين��ان در واقع هيات 
 امنايي هس��تند که کاربري هاي وقفي را سرپرس��تي مي کنند 

.)www.jomhourieslam.com(
موقوفات خصوص��ي و بنيادهاي وقفي کشورهاي اروپايي و 
بخصوص آمريکاي شمالي، از ابزارهاي رشد، توس��عه و تحول 
فرهنگي جوامع اين کشورهاست. يکي از کشورهاي باني وقف، 
کشور آلمان فدرال اس��ت. در آلمان، وقف ابزاري است که به 
کم��ک آن گرايش هاي کامال معين و تثبيت يافته فرهنگي در 
مقابل تحوالت روز  حمايت مي شوند. به عنوان مثال بنيادهاي 
وقفي و يا تک موقوفه هايي وجود دارند که پس از حل مسايل 
آموزشي، به حل مس��ايل زيس��ت محيطي پرداخته اند. از اين 
رو افزاي��ش تعداد بنيادها، تأس��يس دانشگاه ها، ايجادمدارس 
فني مهندسي ، راه اندازي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و برپايي 
محاف��ل و کانون هاي علمي براي بحث و چاره جويي در زمينه 
مسايل اجتماعي، اقتصادي، آموزشي در چارچوب هاي محلي، 
منطقه اي، کشوري و بين المللي با کمک کارشناس��ان زبده و 

امکانات مالي چشمگير است.
نقش موقوفات و بنيادهاي وقفي کنوني جهان سرمايه داري، 
تشخيص و شناخت مسائل، چاره جويي و سرمايه گذاري براي 
حل آنها و نيز گسترش کمي و کيفي، ترويج دانش، پژوهش و 
اشاعه آنهاست. اين کار به طور مستقيم و غير مستقيم به سود 
جامعه و گسترش رفاه و س��رمايه به قشرهاي مختلف جامعه 

مي باشد )مومني، 1373: 104 – 94(.



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

35

سعه
 تو

ي و
گير

کل 
ر ش

ف د
 وق

خي
اري

ش ت
نق

آريايي هاي س��اکن ايران نيز از دوره باس��تان به تبعيت از 
آئين خود، به انجام کارهاي نيک، به ويژه رس��يدگي به وضع 
بينواي��ان جامعه توجه کرده و ب��راي نگهداشتن آتشکده هاي 

خود، نذورات و موقوفاتي داشته اند )سليمي فر، 1370: 52(.
 در دوران حکومت هاي ايران در قبل از ظهور اسالم هم به 
مسأله وقف و نذر توجه مي شد و به معابد و آتشکده ها از جمله 
آذرگشسب به عنوان نذرو نياز، اموال و اشيايي هديه مي شده 
است )ميراحمدي، 1371، -48 29(. وقف در ميان آريايي ها 
به س��ه صورت که هن��وز هم در ميان زرتشتيان رايج اس��ت، 
انجام مي شد: نخست »آشوداد« به معناي بخشش ِملک؛ دوم 
»نياز« به مفهوم خريداري و بخشش وسايل و لوازم )به معابد 
و آتشکده ها« و سوم »گهنبار« به تعبير جشن هايي که در آن 
خوردني و پوشيدني ميان نيازمندان تقس��يم مي شد )شهابي، 

 .)2-21 :1383
پي��رو همين بحث، در تمامي حکومت ه��اي ايران، به ويژه 
از اواخر دوره  ساس��اني که اسالم وارد ايران شد، وقف اهميت 
بيشت��ري يافت. به عنوان مثال، »وق��ف در دوره صفويه رونق 
فراوان��ي يافت و بس��ياري از امالک وقف بُق��اع متَبرکه شيعه 
گردي��د )شجاع فتح آبادي، 1382: 28(.  در ادوار بعدي تاريخ 
ايران) مانند دوره ي تيمور(نيز به مسأله  وقف توجه مي شد. به 
عنوان مثال مي توان از موقوفات تيموري در خراسان بزرگ نام 
برد. غازان خان در شهرها و نقاط گوناگون تحت س��لطه خود 
در ايران، اماکن مذهبي و عمومي فراواني ساخت و براي همه 
آن ها و حتي ب��راي بيت المقدس و مشهد، مکان هايي را وقف 
کرد. غازان خان محله اي در نزديکي تبريز، موس��وم به »شنب 
غ��ازان« احداث ک��رد و موقوفاتي را ب��راي آن در نظر گرفت 

)دونالدن، 1346: 54(.
 حقوقدانان مس��لمان معتقدند که اولين وقف، ساخت خانه 
کعبه در مکه بوده اس��ت. با اين حال، وقف س��ابقه اي طوالني 
داشته و منحصر به اسالم نمي باشد. به عبارتي، در تمام اديان 
الهي مس��أله وقف و صدق��ه جاريه، جايگ��اه خاصي داشته و 
تاريخ نويس��ان از اوق��اف ابراهيم خليل )ع( ب��ه عنوان يکي از 
شناخته شده ترين اوقاف قبل از اس��الم ياد کرده اند. اين سنت 
پسنديده در آئين مسيح نيز وجود داشته، به طوري که زمان 
اعالم تعاليم مس��يح به عنوان دين رس��مي، وقف نيز در اين 
آئي��ن موجودي��ت يافت. در انجيل مقدس و رس��اله حواريون 
مس��يحي همچون رس��اله پولس حواري نيز مطالبي راجع به 

وقف وجود دارد )کاشي پور محمدي، 1382: 2(.

تعاريف و مفاهيم
 وقف 

وقف از با سابقه ترين ميراث هاى ارزشمند اسالمی است که 
از صدر اس��الم تاکنون در همه جوامع اس��المی سخت مورد 
توجه بوده و به رغم همه نوس��ان ها و دگرگوني ها، آثار بسيار 

ارزشمند و مؤثرى در زمينه هاى گوناگون فرهنگی، اجتماعی، 
اقتص��ادى و... برجاى گذاشته اس��ت. واژه وقف در اس��الم، به 
معن��اي نگهداري و حفظ دارايي ، اموال و اس��تفاده انحصاري 
از آن ب��ه منظ��ور نوع دوس��تي و خيرخواهي اس��ت )ريمون، 
1370: 32-3(. وق��ف به معن��اي نگهداشتن دائمي اصل مال 
و بهره ب��رداري از مناف��ع آن در جه��ت امور خيريه اس��ت. از 
پيامب��ر اک��رم )ص( به عنوان اولين واقف در اس��الم ياد شده 
اس��ت )ميراحمدي، 1371: -48 29(. وقف در تاريخ اس��الم 
14 ق��رن س��ابقه دارد که البته در صدر اس��الم صدقه جاريه 
ن��ام داشته  و برگرفته از حديثي اس��ت که از پيغمبر اس��الم 
نقل شده اس��ت: »بهترين يادگار و ميراثي که انس��ان از خود 
به جاي مي گذارد س��ه چيز است: وقف، دانش و فرزند نيکو« 
)س��ازمان ح��ج و اوقاف و امور خيري��ه، 1364: 4-5(. فقهاي 
اس��المي معتقدند ک��ه: »همه زمين ها ب��ه اهلل تعلق دارد و از 
طريق ذات باريتعالي است که به جامعه  اسالمي و به ضرورت 

امانت سپرده مي شود« )افشار، 1383: 23(.

شهر اسالمي
دين اس��الم پ��س از گس��ترش در س��رزمين هاي مختلف، 
به تدري��ج ماهيت کالبدي واجتماعي شهره��اي واقع در اين 
مح��دوده را با تغييرات��ي برگرفته از ارزش ه��اي خود مواجه 
س��اخت. محققان اروپايي در بررس��ي اين شهره��ا از آنها به 
شهرهاي اس��المي تعبي��ر مي کنن��د. شهرهاي اس��المي در 
چارچ��وب فرهنگ نشأت گرفته از دين اس��الم ايجاد شده يا 
رشد يافته اند. پراکندگي شهرهاي اسالمي، گستره جغرافيايي 
وس��يعي از شمال آفريقا تا چين و از جنوب روسيه تا يمن را 
در ب��ر مي گي��رد. تمام نواحي ف��وق در خصوصيات کالبدي و 
اجتماعي متأثر از فرهنگ اس��المي يا فرمانروايان و سالطين 

مسلمان با يکديگر داراي نقاط مشترکي هستند.  
در  ک��ه  دانس��ت  شه��ري  مي ت��وان  را  اس��المي  شه��ر 
آن مظاه��ر تم��دن اس��المي نم��ود داشت��ه و ه��ر ي��ک از 
 اج��زاي چني��ن شه��ري، ي��ادآور حض��ور خداون��د اس��ت 
)باقري، 1386: 86-7(.  اين شهر گسترش يافته مسجد و خانه 
پيامبر است )دارابي، 1376: 16(. به عبارت ديگر، »شهر اسالمي 
مبلغ و تجلي گاه توحيد، تذکر جامعه به عبوديت آنان در برابر 
 خال��ق يکتا، شهري با وحدت جامعه و نه تفرق مردم اس��ت« 

)تقي زاده، 1378: 60-47(. 
واژه شهر اس��المي به طور عام ب��ه شهرهاي واقع در قلمرو 
حاکمي��ت قوانين، مقررات، ارزش ها و اعتقادات اس��المي در 
پهنه ه��اي وس��يعي از جهان با مرکزي��ت خاورميانه  و شمال 
آفريق��ا  اطالق مي شود. اين پهنه از اقيانوس اطلس تا درياي 
چين ، از خليج گينه  تا آسياي مرکزي ، از بالکان  تا اندونزي 
و از ش��اخ آفريق��ا  تا خليج بنگال  گس��ترده اس��ت. اصطالح 
شهر اسالمي نخست در بررسي هاي اروپائيان درباره شهرهاي 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

36

13
89

يز 
 پاي

  
ل  

 او
اره

شم
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

شمال آفريقا مورد اس��تفاده قرار گرفت. اين تحقيقات س��بب 
شکل گي��ري قالبي کلي، از شهر اس��المي گرديد که آن را به 
کل شهرهاي قلمرو حاکميت اسالم تعميم مي دادند. مطالعات 
بيشت��ر درباره شهرهاي اس��المي در خ��ارج از آفريقا و شرق، 
موج��ب ابهام در مفهوم و مشخصات کلي شهر اس��المي شد. 
شهرهاي اس��المي يا به جا مانده از تمدن هاي قبل از اس��الم 
) دمش��ق و شهرهاي ايراني( و يا شهرهايي نوس��اخته جهت 

اهداف نظامي يا سياسي) بغداد و کوفه( بودند. 
عناصر اصلي شهر اس��المي مسجد و بازار هستند. »مسجد 
در شه��ر مهم تري��ن بناي عموم��ي تلقي ش��ده و در تفکرات 
مربوط به شهرس��ازي اس��المي موقعيت اساسي داشته است. 
اي��ن مس��اجد ابتدا در کن��ار شهرها بنا مي شد ت��ا اين که در 
ط��ي زمان قلب شهره��ا پذيراي آنها گردي��د« )مشهدي زاده 
دهاقان��ي، 281،1373 (. امروزه نيز در شهرهاي اس��المي به 
فراخور گستردگي و جمعيت آنان تعداد قابل توجهي مساجد 
ب��زرگ و کوچک وجود دارد که نقش عمده اي در منظر غالب 
شهرها ايف��ا مي کنند )پاک نژاد، 117،1355(. اساس��اً فضاي 
بازار تنها به داد و س��تد و بازرگاني اختصاص نداشت، بلکه به 
مثابه مهم ترين شاهراه حياتي شهر برخي عناصر مهم شهري 
را در خ��ود جاي مي داد. ب��ازار از نظر کارکردهاي اقتصادي و 

اجتماعي، قدرت و دامنه نفوذ وسيعي داشت .
  با اين حال، برخي محققان، شهر اس��المي را فاقد هويتي 
مستقل مي دانند. بر اين مبنا، »شهرهاي کشورهاي اسالمي را 
بايد شهرهاي دوران بعد از اس��الم و يا شهرهاي سرزمين هاي 

اسالمي ناميد « )مؤمني، 1365: 73-26(.

اثرات تاريخي وقف در شهرهاي اسالمي
بسياري از شهرهاي قديمي اغلب محله هاي کوچکي بوده اند 
که به تدريج شکل گرفته و با افزايش جمعيت و توس��عه بناها 
و اماک��ن، به شهر تبديل شده اند. در واقع تحت تأثير فرهنگ 
وقف، بسياري از تأسيسات زيربنايي و روبنايي در مجتمع هاي 
زيس��تي بدون اينکه حکومت ها اصوال وظيفه اي در ايجاد آنها 

احساس کنند، توسط مردم ساخته مي شدند. 
نظام وقف نه تنها موجد ساخت و ايجاد بسياري از فضاها و 
عناصر با ارزش شهرها بوده است، بلکه ارتباط و پيوند معنوي 
و نزدي��ک موقوفات با امور ديني و مذهبي، س��بب ماندگاري 
و پاي��داري فضاهاي شهري موقوفه در طي زمان شده اس��ت. 
اصول و ويژگي هاي نظام وقف به گونه اي اس��ت که بسياري از 
اين فضاها و عناصر از طريق رقبات درآمدزايي که بر آنها وقف 
شده ان��د، خود را محافظت و مرمت کرده و در نهايت آبادان و 
معمور بر جاي اس��توار باقي مانده اند. همچنين ماهيت ابدي، 
دايم��ي و غير قابل ف��روش و انتقال ب��ودن موقوفات و صرف 
منافع رقبات آنها در راه مقاصد خير و براي کارکردها و مصالح 

جامعه  مسلمين، موجب شده است که تعداد زيادي از آنها در 
براب��ر ح��وادث و ناماليمات تاريخ مقاومت ک��رده و خود را به 
زمان حال برسانند. در طول تاريخ تعداد زيادي از موقوفات يا 
رقبات، به خصوص امالک غيرمنقول چون مساجد، حوزه هاي 
علميه، حمام هاي عمومي و بازارها کم و بيش داراي س��اختار 
پايدار و ديرپايي هس��تند، از ساير عناصر شهري پايدارتر باقي 

مانده اند) قديري، بهرام، 1369: 3(.
وق��ف يک��ي از عمده ترين زيرس��اخت هاي اقتصادي جهان 
اسالم اس��ت )الکبيسي، 1364: -66 64(. وقف را بايد از نظر 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي جزو مظاهر خاص پيشرفت و 
رف��اه جامعه بدانيم. طبق موازين دين��ي، وقف مي تواند نوعي 
تعديل و تقسيم ثروت را در پي داشته باشد )باستاني پاريزي، 
1357: 73(. اث��رات وق��ف را مي توان در س��ه فرآيند تعديل 
ثروت، توازن اجتماعي و همکاري جامعه ذکر کرد که زيربناي 
عدالت اجتماعي و اقتصادي جامعه را تشکيل مي دهند )کاشي 

پورمحمدي، 1381: 3(.
در ريخت شناس��ي  شهرهاي اس��المي عواملي مانند عوامل 
اقليم��ي، اقتصادي، ارتباطي، دولت��ي ، بهداشتي و عامل وقف 

موثر بوده اند )شکويي، 1373: 187(.
 بر اين اس��اس يکي از پديده هاي جالب و مهم در شهرهاي 
اس��المي، تداوم امالک از طريق قوانين اس��المي وقف است. 
در طول تاريخ اس��الم، در سراس��ر س��رزمين هاي اسالمي، از 
پيرن��ه تا ماوراي شب��ه قاره هند، بس��ياري از مناظر و مظاهر 
جغرافيايي دس��ت پرودهي انس��ان، در پيوند ب��ا انديشه وقف 
پديدار شده اس��ت. در واق��ع، نهاد و انديشه وق��ف به تأمين 
اعتبار و سرمايه الزم براي احداث مظاهر جغرافيايي، چه خرد 
و محدود )پل يا آب انبار(، چه کالن و گسترده )شهرکي نظير 
ربع رشيدي يا شنب غازان خان و رصدخانه مراغه( و همچنين 
طراحي کلي و برنامه ريزي اشراف داشته اس��ت )دانش پژوه و 
اي��رج افشار، 1376: 41(. بر اين اس��اس، وق��ف عالوه بر آثار 
مذهبي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، آثار جغرافيايي مهمي 
در شهرها  بر جاي مي گذارد، بطوري که گسترش آن در برخي 

شهرها ، چهره آنها را تغيير داده است. 
اکارت اهلرز چهار کارک��رد اصلي وقف در حوزه اقتصادي- 

اجتماعي را در شهرهاي اسالمي به اين شرح بيان مي کند:
1( تهي��ه و تدارک قس��مت اعظم وظايف و مراس��م ديني در 
شهرها، از جمله س��ازمان دهي، تقبل و تأمين تمام يا قسمتي 
از هزينه هاي ج��اري، تعميرات و مرمت مس��اجد، حوزه هاي 

علميه، حسينيه ها و مانند آن؛
2( کمک ه��اي گوناگ��ون به فق��را، بينواي��ان، دانش آموزان و 
م��دارس شه��ري و اداره و نگهداري برخي از بيمارس��تان ها، 
حمام ها، آب انبارها و انجام س��اير امور خيريه و عام المنفعه از 

محل عايدات موقوفات؛
3( تأمين مسکن ارزان قيمت براي مردم بي بضاعت و واگذاري 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

37

سعه
 تو

ي و
گير

کل 
ر ش

ف د
 وق

خي
اري

ش ت
نق

زمين هاي وقفي، مغازه ها و کارگاه ها با اجاره طوالني مدت به 
مردم؛

4( جمع کثيري از شاغالن به طور مستقيم در امالک، اماکن 
متبرکه، تأسيسات، مستغالت بازرگاني، صنعتي و سازمان هاي 

اوقاف شهرها و کشورهاي اسالمي )اهلرز، 1374: 53(.
در شهرهاي اس��المي، وقف در چشم ان��داز جغرافياي شهري 
تأثيرات��ي عميق بر جاي نهاده اس��ت. به عنوان مثال مي توان 
از شهرهايي مانند مکه و مدينه در عربس��تان، شهرهاي نجف 
و کرب��ال در ع��راق و شهرهاي مشهد و قم در ايران نام برد که 
س��نت وقف در آن ها تأثير شگرفي نهاده و باعث تغيير شکل 

شهر شده است. 

جاي�گاه تاريخ�ي وقف در ش�کل گيري و توس�عه فضاهاي 
کالبدي شهرهاي اسالمي

نقش بارز وقف در عمران شهرهاي اس��المي نيز قابل توجه 
اس��ت؛ چرا که نظام وقف از يک طرف موجب تأسيس بناهاي 
ديني موقوفه با مفهوم سياس��ي و کاربردهاي مذهبي مي شده 
اس��ت و از ط��رف ديگر، موج��ب مي شده تا ب��راي نگه داري، 
توس��عه و تأس��يس موقوفات��ي از قبيل وکاله ه��ا، قيصريه ها، 
س��راها، حمام ها، خانه ها، دکان ها و ديگر بناهايي براي عايدي 
بيش تر، مدام در حال بازس��ازي و نوس��ازي و توس��عه باشند 
 و از اي��ن طري��ق، بودج��ه تأسيس��ات دين��ي را تأمين کنند 
)باق��ري، 1386: 164-5(. »وق��ف ب��ه منزله يک��ي از وجوه 
فقهي، سرچشمه، زمينه ساز و علت وجودي بسياري از مظاهر 
جغرافياي��ي مانند مس��اجد، تکايا، دانشگاه ها، بيمارس��تان ها، 
رصدخانه ه��ا، خانقاه ه��ا، زاويه ه��ا، رباط ه��ا، کاروان س��راها، 
حمام ه��ا، آب انباره��ا، قنات ه��ا، پل ه��ا و س��اير مؤسس��ات 
 خيريه اجتماعي در سراس��ر کشورهاي اس��المي شده است« 
)دانش پ��ژوه و افشار، 1341: 41(. س��نت وقف از ارزش هاي 
جهان بيني ديني و مذهبي اس��ت که نقش بس��يار مؤثري در 
شکل گيري و توسعه شهرهاي دوره اسالمي، به ويژه شهرهاي 
ايران داشته اس��ت. نقش وقف را مي توان براحتي در بسياري 
از عناص��ر و اجزاي شه��ري که نقش عم��ده اي در عمل کرد 
و حي��ات شهري دارند، مشاهده کرد. بس��ياري از تأسيس��ات 
زيربناي��ي و روبناي��ي در مجتمع ه��اي زيس��تي ب��دون هيچ 
 اقدامي از س��وي حکام وقت، توس��ط مردم س��اخته مي شوند 

)فتح آبادي، 1378: -70 68(. 
پراکندگ��ي جغرافيايي بناها و فضاه��اي وقفي از يک نظام 
عقاليي و اقتصادي کاماًل تکامل يافته تبعيت مي کند، به طوري 
که يک موقوفه با چند رقبه ماننِد مسجد، مدرسه، کاروان سرا، 
ب��ازار، حمام و غيره در ج��وار هم قرار دارن��د. مکان يابي اين 
عناص��ر چنان نظم کالبدي و فضاي��ي ارزنده اي را به فضاهاي 
جغرافيايي مي بخشد که توجه معماران و شهرسازان را به خود 

جلب نموده است )شفقي، 1376: -67 33(. 

بر اين اس��اس وقف، نقش و جايگاه بارزي در شکل گيري و 
توس��عه فضاهاي کالبدي کشورهاي اسالمي داشته است، ولي 
از آنجايي که عناصر وقفي در مراکز غيرشهري مانند قنات ها، 
کاروان س��راها و مانند آن ها، پاس��خ گوي خواسته ها و نيازهاي 
جامعه امروزي نيست و از طرفي فضاهاي وقفي شهري مانند 
مس��اجد، عناصر بازار، دانشگاه ها،مس��افرخانه ها و انواع مراکز 
آموزش��ي، فرهنگي و بهداشتي، نياز مب��رم جامعه شهرنشين 
هس��تند، لذا شهرها جوالن گاه شکل گيري و توسعه فضاهاي 

کالبدي وقفي در سراسر قلمرو اسالمي هستند.
در شهرهاي اس��المي ايران، برخي شهره��ا مانند اصفهان، 
مشه��د، تبري��ز و تهران، بيش از س��اير شهره��ا از وقف تأثير 
پذيرفته ان��د و فضاهاي کالبدي اين شهره��ا همواره در طول 
تاري��خ توس��ط زمامداران و م��ردم به پيروي از  س��نت وقف 
دست خوش تغيير و دگرگوني در بافت خود شده اند. به عنوان 
مثال، از دوران شکوفايي اصفهان به عنوان دوران طاليي وقف 

در ايران نام برده شده است.

بررسي آماري وقف در شهرهاي ايراني- اسالمي
تعداد موقوفات در تمام کشورهاي اس��المي بسيار باالتر از 
ساير کشورهاي جهان است. اين تعداد بسته به نقش پيش رِو 
اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي شهرها و نيز نياز بيش تر شهرها 
به فضاهاي وقفي کالبدي در شهرها نيز بيش از روستاها است. 
در شهرهاي ايراني- اس��المي، عناصر و فضاهاي وقفي از نظر 
آماري نسبت به ساير شهرهاي کشورهاي اسالمي رقمي باالتر 
را نشان مي ده��د. شهرهاي مشهد، اصفهان و قم از آن جمله 
اس��ت. بر اين اس��اس، آمارهايي در ارتباط با تعداد موقوفات 

کشور در زير ارائه مي شود.
  با توجه به بررسي هاي انجام گرفته، هم اکنون حدود 114 
ه��زار موقوفه در کشور وجود دارد ک��ه 100 هزار مورد آن ها 
متصرفي و 14 هزار هم غيرمتصرفي است. با توجه به اين که 
هر موقوفه، رقبه هم دارد، هم اکنون بيش از يک ميليون رقبه 
در سراس��ر کشور داريم )روزنامه کيهان، 18/11/1388(. ده 
اس��تان برتر کشور از نظر تعداد موقوفات و رقبات موقوفه در 

جدول شماره )1( ديده شود.
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جدول شماره 1: استان هاي برتر كشور از نظر تعداد موقوفات و رقبات موقوفه

تعداد رقبات موقوفهتعداد موقوفاتنام استانرديف

1693778112خراسان )شمال ، جنوبي و رضوي(1

1450798196مازندران2

1249678282تهران3

66242079اصفهان4

465580340فارس5

389010098سمنان6

359522721مرکزي7

350618746آذربايجان شرقي8

264918371کرمان9

262610387کردستان10
منبع: مطالعات نگارندگان از روي آمارهاي مختلف سازمان اوقاف و امور خيريه كشور )آمارهاي دهه 1380(.  

بر اين اس��اس بيش از 114 هزار موقوف��ه در کشور وجود 
دارد و ج��دول شم��اره )1( نشانگر تعداد ب��االي موقوفات در 
ايران است.  اگرچه اين موقوفات در استان هاي مختلف کشور 
پراکنده اس��ت، ولي 10 اس��تان خراس��ان )قبل از تقس��مات 
سياس��ي- اداري(، مازندران، تهران، اصفهان، فارس، سمنان، 
مرک��زي، آذربايجان شرقي، کرمان و کردس��تان از نظر تعداد 
موقوف��ات و رقبات مربوطه از س��اير اس��تان هاي کشور برتر 
هس��تند. اس��تان اصفهان با مرکزيت شهر اصفهان ، با داشتن 
6624 مورد وقف��ي و 2079 مورد رقبه داراي رتبه چهارم در 
کشور اس��ت. بيش ت��ر موقوفات و رقبات اين اس��تان در شهر 

اصفهان قرار دارند.

نق�ش و تأثي�ر تاريخي وقف در توس�عه فضاه�اي کالبدي 
شهرهاي ايران

بازتاب هاي کالبدي وقف، موقوفاتي هس��تند که مس��تقيما 
ب��ا س��يماي فيزيک��ي و کالبدي شه��ر ارتباط دارن��د. ايجاد 
بناهايي چون مس��اجد، مدارس، کتابخانه ها، بيمارس��تان ها، 
مس��افرخانه ها، نوانخانه ها، آب انبارها و قنوات، حمام ها، پل ها، 
قبرستان ها، مساکن انساني و تکايا از جمله بازتاب هاي کالبدي 
وقف هستند. در واقع بازتاب هاي کالبدي وقف ظروفي هستند 
ک��ه مظروف آنها عملکردهاي وقفي هس��تند و اين عملکردها 

نقش اساسي در حيات و زندگي مدني جامعه ايفا مي کنند. 
وق��ف يک��ي  از احک��ام و اصول مهم در اس��الم اس��ت که 
تأثير بس��يار س��ازنده اي در تشويق مردم به اح��داث بناهاي 
مذهبي و عمومي داشته و س��بب عمران شهري شده اس��ت. 
عموم بناهاي مذهبي مانند مس��جد، مدرس��ه، خانقاه، تکيه، 

حس��ينيه و بس��ياري از بناه��اي عمومي مانند کاروان س��را، 
دارالشفا، دارالضيافه و بس��ياري از تأسيسات همچون آب انبار، 
س��قاخانه، آس��ياب و يخچال ب��ا توجه به نهاد وقف س��اخته 
مي شدند)سعيدي رضواني، 1372: 137(. ساخت و سازهايي 
ک��ه با اتکا بر وقف انجام مي شد، به شکل خودکار به توس��عه 
کالب��دي شهرها مي انجاميد. از جمله اين س��اخت و س��ازها، 
احداث نهادهاي ديني مانند مس��جد، مصلي،  تکيه، حسينيه، 

امامزاده، بقاع متبرکه، سقاخانه و آستانه ها است.
نقش مه��م اوقاف در زندگ��ي شه��ري از گذشته هاي دور 
و مقاط��ع مختلف تاريخ��ي قابل مشاهده اس��ت، بطوري که 
گسترش آن تأسيس ديوان ويژه اي بنام »ديوان احباس« و يا 
»ديوان اوقاف« را در پي داشت. در زمان صدر اسالم و حيات 
رسول خدا )ص( نيز وقف به عنوان يک نظام شناخته مي شد؛ 
ولي تأثير آن در پيشرفت و آباداني شهرهاي اس��المي در آغاز 
ق��رن ششم هجري آشکار ش��د و از آن پس نيز به عنوان يک 
عامل مؤثر در عمران و آباداني شهرهاي اسالمي  به شمار آمد« 
)عبدالس��تار عثماني، 1376: 63-82(. رشيدالدين در عمران 
و آباداني واليات، اعم از روس��تاها و شهرها، همت وافر مبذول 
داشت��ه و عم��ر او در آباداني و وقف س��پري شده اس��ت. وي 
بناها و مجموعه هاي بس��ياري در شهرهاي کشور احداث کرد 
و براي هر ک��دام موقوفاتي به مقدار کافي معين کرد. احداث 
»ربع رشيدي« مهم ترين اقدام��ي بود که او در زمينه عمران 
شهره��ا انجام داد. بنابر مطالب و مندرجات مکاتبات رشيدي، 
ربع رشيدي که محله اي در تبريز بود، داراي س��ي هزار خانه، 
هزار و پانصد دکان، بيست و چهار کاروان سرا، تعدادي مسجد، 
مدرس��ه، حمام، باغ و چند کارخانه کاغذ سازي، رنگ رزخانه 
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و دارالض��رب و غيره ب��ود. رشد و بالندگ��ي شهرها در قلمرو 
عثمان��ي و صفوي از قرن شانزدهم ت��ا قرن هجدهم ميالدي، 
تقريباً بدون نهاد وقف غير قابل تصور اس��ت. در دوره عثماني، 
س��اختن مجموعه هاي شهري منطبق با سنت وقف رايج  شد. 
اين مجموعه هاي عام المنفعه شهري به دور هس��ته  مسجد يا 
مدرس��ه و حمام و س��را و ميدان و خ��ان، مراکز فعال شهري 
را در مفصل ه��اي مهم بازارها تشکيل مي دادند. موقوفاتي که 
براي اين مجموعه ها در نظر گرفته مي شد، هم زمان با فعاليت 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خود مجموعه ها، عاملي مهم در 
تضمين تحرک، پوياي��ي و شکوفايي شهرها بودند. نمونه اين 
مجموعه هاي شهري از دوران صفويه و قاجار در ايران هنوز پا 

برجا و قابل توجه هستند )اعتضادي، 1377: 20-9(.
در عصر صفوي، توجه به امور موقوفات به طور چشم گيري 
افزاي��ش يافت . در اين دوره،شاهان صفوي، خود امور موقوفه 
را تقوي��ت کرده و ام��الک و اموال زيادي را ب��ه اماکن مورد 
احت��رام مانند آس��تانه مبارکه ثامن االئمه، ق��م و نيز  آرامگاه 
شيخ صفي الدين اردبيلي، وقف کردند. در اين عصر، بزرگان و 
شاهان، خود مشوق امور خيريه و وقف بودند و مقدار زيادي از 
ام��وال خود را وقف نمودند. دو بناي موقوفه در اصفهان وجود 
دارد ک��ه در زمان شاه عب��اس در کنار ب��ازار شهر وقف شد. 
اين دو عمارت يکي دارالشفاء و ديگري کاروان سراي مسگران 
اس��ت )ميراحمدي، 1371: -48 29(. به همين دليل خاندان 

صفوي، به عنوان پرچمدار وقف، شناخته شده اند.
برخالف اسالم شناسان و مورخين که همواره بر نقش دين و 
مجموعه غني اسناد و مدارک به عنوان منبع پژوهش فرهنگ 
منبعث از شهر اسالم تأکيد ورزيده و از آن استفاده مي بردند، 
جغرافي دان��ان تاکن��ون از چنين مباني و س��رچشمه هايي به 
ندرت اس��تفاده کرده و يا اصوالً هيچ گونه س��ودي نبرده ا ند. 
نهاد وقف يا موقوفات براي رشد و توسعه جغرافياي اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي شرق اسالمي و شهرهاي آن از سه جنبه 

داراي اهميت است:
1( اهميت تکويني و مکاني؛

2( اهميت اجتماعي- اقتصادي؛
3( اهميت سياسي؛

4( اهميت اقتصادي )اهلرز، 1374: 10(.
 در تاريخ شهرس��ازي ايراني- اس��المي، ب��ه مجموعه هاي 
فضايي- کالبدي پيوسته و همبسته اي در مقياس هاي مختلف 
شه��ري، از مقياس يک محله تا يک شه��ر ديده مي شود که 
سنت وقف در شکل گيري و توسعه آن ها نقش اساسي داشته 
است. از قديمي ترين اين مجموعه ها در تاريخ شهرسازي کشور 
مي توان به مدارس نظاميه در دوره س��لجوقيان، مجموعه هاي 
شن��ب غازان و َربع رشي��دي تبري��ز در دوره  ايلخانان مغول، 
مجموعه ه��اي ميدان نقش جه��ان اصفه��ان، گنجعلي خان 
کرم��ان و شيخ صفي اردبيلي در دوره صفويه، مجموعه زنديه 

شيراز در دوره زنديه و مجموعه مروي، سپهساالر و سراي امير 
تهران در دوره قاجاريه اشاره نمود )شهابي، 1383: 290(. 

فرآين��د  شهرآفرين��ي  در  س��طح  وق��ف  در  نق��ش 
 ک��الن فض��اي  شه��ري  داراي  اهمي��ت بس��يار ب��وده  و در 
شکل گيري و توليد اجزا و عناصر شهري شامل عناصر کوچک 
)مانند س��قاخانه ها( و بزرگ )مس��اجد و مراکز تجاري( ديده 
مي ش��ود. جداي از ويژگي هاي کالبدي معماري، عناصر وقفي 
ک��ه نقشي اساس��ي در عملکرد و فعاليت ه��اي شهري دارند، 
توزي��ع فضايي و پراکندگي ان��واع مختلف عناصر وقفي نيز نه 
تنه��ا در تشديد و تس��هيل عملکردهاي وقفي مهم مي باشند، 
بلکه در س��اختار فضايي شهر نيز نقش مهمي را ايفا مي کنند 

)شجاع فتح آبادي، 1382(.
شهر اس��المي بيش از همه از دس��تورها و قوانين اسالمي 
اس��تخراج شده از کتاب، س��نت، فقه، اجته��اد و اجماع تأثير 
پذيرفته است. از بين عوامل ياد شده، دو عامل مذهب و وقف 
دقيقاً متأثر از جهان بيني ديني بوده و در ساخت شهر اسالمي 
تأثيري اساس��ي بر جاي گذاشته اند، هر چند در س��اير عوامل 

نيز جهان بيني بروز و ظهور خود را نشان مي دهد.
بسياري از ويژگي هاي شهرهاي اسالمي چون ساخت، بافت 
و س��يماي شهر و... بازتابي از بينش اسالمي به شمار مي آيد. 
مهم ترين تکيه گاه بينش هاي اسالمي، اعتقاد به اصل توحيد و 
پرس��تش اهلل به عنوان خداي يگانه است که بايستي به نحوي 
روشن و مشخص در شهر اس��المي تجلي يابد. در پرتو بينش 
اس��المي، روحيه تعاون، تعاضد، انفاق و ايثار، بيش تر در قالب 
نهاد وقف در چهره شهرهاي اسالمي نمودي بارز داشته است. 
بس��ياري از بناها و س��ازمان هاي خدماتي و فرهنگي شهرها، 
چون بيمارس��تان، دارالشفا، کتابخانه، دارااليتام، دارالمجانين، 
خانقاه، حس��ينيه و کوي هاي دانشگاهي براي طالب و اساتيد 
در شهرهاي اس��المي زير پوشش نهاد وقف تشکل پيدا کرده 
اس��ت. بدين ترتيب، عناصر مذهبي شهر اسالمي، در برقراري 
ارتباط با شهر، بس��يج کردن و به حرک��ت در آوردن آنان در 
راستاي اهداف اس��المي، از توان بسياري برخوردار مي باشند. 
شهرها هم��واره تحت تأثير نيروها و عوام��ل گوناگوني شکل 

گرفته و توسعه مي يابند.
با توجه به جنبه کارب��ردي، تأثير وقف در عمران و آباداني 
شهره��ا آشکار مي ش��ود. با تغيير و تکام��ل زندگي اجتماعي 
جوام��ع اس��المي، اهميت وقف از عصري به عصر ديگر س��ير 
تکامل��ي به خ��ود گرفت و اوق��اف در هر عصري به تناس��ب 
مقتضي��ات زمان و مکان کمابيش نقش مهمي را در مس��ائل 
عمران��ي بر عه��ده مي گرفتند. شکي نيس��ت ک��ه حمايت از 
مؤسس��ات وقفي و تشوي��ق و ترويج آن و توج��ه به امالک و 
مس��تغالتي که ب��ر آن ها واقف ش��ده و اداره همه موقوفات به 
صورتي مطلوب براي دس��تيابي به اهداف، بيانگر اهميت وقف 
و تأثير آن بر عمران شهرهاي اس��المي  اس��ت. از ديرباز، يکي 
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از م��وارد وقف در شهرها، ايجاد تأسيس��ات و خدمات عمومي 
 ب��ود. تأسيس��ات و خدم��ات عموم��ي درصد باالي��ي از بافت 
معماري شهرهاي اس��المي را به خود اختص��اص مي دادند و 
با تأس��يس آن ها، جاذبه هايي براي مهاجرت مردم به شهر به 
وجود مي آمد که نتيجه آن توس��عه و عمران شهرها بود. غالباً 
انگيزه بناي چنين تأسيساتي از خيرخواهي و نيکوکاري طبقه 
حاکمه مانند سالطين، امرا و ثروتمندان سرچشمه مي گرفت. 
در عصر قاجار، ثروتمندان براي رفع نيازهاي مردم از طريق 
وق��ف اقدام مي کردند؛ اما در دوره حکومت پهلوي ثروتمندان 
کم تر از طريق وقف به کم��ک نيازمندان مي شتافتند. در اين 
دوره، واقف��ان براي اج��راي نيات خود، رقبات��ي را که بتواند 
بيشتري��ن درآمد را داشته باشند، وقف مي کردند و نوع رقبات 
هر دوره متناس��ب با شرايط اقتصادي حاکم بر آن دوره بوده 
اس��ت. در دوره پهل��وي، چشم اندازها و نق��اط فرهنگي ناشي 
از وق��ف که در قال��ب مکان هاي مذهب��ي، آموزشي، درماني، 
تجاري، مسکوني و غيره تجلي يافت ، بيش تر در سراسر شهر 
توزي��ع شده اند؛ اما در دوره قاج��ار، رقبات بيشتر در محدوده 
ب��ازار و اطراف آن متمرک��ز بوده ان��د. در دوره پهلوي، شکل 
ديگ��ري از وقف که تشکيل نهادها و بنيادهاي خيريه اس��ت، 
به وجود مي آمد )شاه حسيني، 1377(. بي ترديد وقف در دوره 
قاجاريه که دوران تشکيل هس��ته اوليه تهران کنوني به شمار 
مي آيد، نقشي اساس��ي و غير قابل انکار داشته است. در نظام 
س��نتي قاجار، اغلب نهادهاي مدني، حتي اگر دست اندرکاران 
حکوم��ت باني��ان آن بوده اند، در قالب وق��ف و متکي به نظام 

استوار وقف عمل مي کرده است )باقري، 1386: 9-158(.   
ب��ا نگاهي گذرا به س��يما و بافت کالب��دي شهرهاي ايران 
مي ت��وان بس��ياري از عناص��ر و اج��زاي شه��ري را که نقش 
عم��ده اي در عملک��رد حيات زندگي شه��ري دارند، مشاهده 
نمود که عنصر وقف در آن ها نقش به س��زايي داشته اس��ت« 
)باقري، 1386: 168(.  وقف عالوه بر اين که از نظر اجتماعي 
و اقتص��ادي داراي کارکرده��اي فراوان و مهم��ي در زندگي 
روزانه  و فعاليت ه��اي شهري بوده، از نظر کالبدي در تشکيل 
و توليد فضاهاي عمومي شهري نيز اهميت برجسته اي داشته 
اس��ت، به طوري که شهر را نه تنها از نظر اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي انس��جام مي بخشيده، بلک��ه از نظر کالبدي نوعي 
پيوس��تگي و وح��دت فضايي بين مناط��ق و محالت مختلف 
شهر به وجود مي آورده اس��ت. از نظ��ر کالبدي، نقش وقف را 
مي ت��وان در ايج��اد و احداث خردترين عناص��ر کالبدي شهر 
نظير مس��اجد، م��دارس، حمام ه��ا، آب انبارها، س��قاخانه ها، 
روشنايي معاب��ر و بازارچه ها تا شکل گيري و توليد کالن ترين 
فضاه��اي شهري نظير بازاره��ا و مجموعه هاي وقفي مشاهده 

نمود )قديري، 1369: 36(.   

نقش تاريخي وقف در توس�عه فضاهاي کالبدي ش�هر 
اصفهان

بازتاب ه��اي غيرکالبدي وق��ف، فعاليت هايي هس��تند که 
مس��تقيما جنب��ه  کالبدي و فضاي��ي ندارند، بلک��ه به صورت 
کمک به انس��ان هاي مح��روم جامعه مانند ايت��ام، معلوالن، 
پيران و زمين گيران، زندانيان، مصارف خيريه، هزينه تحصيل 
دانشجوي��ان، طالب، قربان��ي، ترک اعتياد، م��داواي بيماران، 
تشکي��ل خانواده و غيره انجام مي شود. در واقع تمامي آن چه 
که يک جامعه انس��اني در تأمين اجتماع��ي اعضاي خود نياز 
دارد را شام��ل مي شود. به همين دلي��ل شهرهايي که داراي 
موقوفات بيشتري هس��تند مانند شه��ر اصفهان در آنها نوعي 
تع��ادل اجتماعي و اقتص��ادي وجود داشت��ه و دارد )شفقي، 

.)33 :1376
در اين شهر موقوفات مهم چون مسجد، کاروانسرا، مدرسه، 
حم��ام و بازارچه ب��ه صورت مجتمع در کنار ه��م و اغلب در 
بخ��ش تجاري قرار گرفته اند که مع��رف انديشه هاي منطقي، 
اقتصادي و اصولي ساخت شهر در گذشته بوده است. بسياري 
از بناه��اي عام المنفع��ه و اجتماعي بزرگ شهر اصفهان، جزء 
موقوفات است. بنا به روايت تاريخ، عصر صفويه، به ويژه دوران 
زندگي شاه عباس اول، از دوران طاليي وقف در ايران به ويژه 

اصفهان بوده است.
از آث��ار مه��م وقف، حفظ بناها و تعمير مس��تمر آنهاس��ت 
ک��ه محققان را با مصالح س��اختماني و س��بک هاي معماري 
ه��ر عصر آشنا مي س��ازد و کارايي و عملک��رد بناهاي موقوفه 
چون مس��اجد، مدارس، دارالشفاها براي ما روشن مي گرداند.
وقف حت��ي ابتکار منطقي و عقاليي بانيان و س��ازندگان آنها 
را ب��ه جامعه ام��روز معرفي مي کند. موقوف��ات شهر اصفهان، 
اغل��ب در خارج از شهر، داراى رقباتی اس��ت که درآمد آن ها 
به حفظ و نگه دارى موقوفات کمک شايانی می کند. توس��عه و 
گس��ترش شهر اصفهان در ادوار مختل��ف تاريخی با موقوفات 

شهر بی ارتباط نيست.
اغلب آثار باس��تاني در شهر اصفهان، موقوفه اند و بافت هاي 
قديمي شهر داراي موقوفات بيشتري هستند؛ يعني به نسبت 
قدمت محالت بر تعداد موقوف��ات افزوده مي شود. همچنين، 
بخش بازار اصفهان داراي تراکم موقوفات بيشتري اس��ت که 
اغلب آنها را مراکز مذهبي مانند مساجد، مدارس، امامزاده ها، 

مقبره ها و تکايا تشکيل مي دهند.
پراکندگي جغرافياي��ي بناهاي وقفي از يک نظام عقاليي و 
اقتصادي کامال تکامل يافته تبعيت مي کند، به طوري که يک 
موقوفه با چند رقبه، مانند مس��جد، مدرس��ه، کاروانسرا، بازار 
و حم��ام در ج��وار هم قرار دارند. مکان ياب��ي آنها چنان نظم 
کالبدي و فضايي ارزنده اي را به فضاهاي جغرافيايي مي بخشد 
که توجه معماران و شهرس��ازي قرن بيس��تم را به خود جلب 
نموده است. موقوفات اصفهان در شکل پذيري اين شهر بسيار 
مؤثر بوده است. شواهدي در دست است که گسترش و توسعه 
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شه��ر اصفهان در دوران تاريخي با موقوف��ات اصفهان ارتباط 
تنگاتنگي داشته است )شفقي، 1376: 58 - 47(.

شهر اصفهان با داشتن اثار باستانی متعدد و بی نظيرش، در 
ميان شهرهاى ايران شاخص و متمايز است.

متجاوز از 273 اثر باستانی ثبت شده مهم و با ارزش در اين 
شهر وجود دارد که قسمت اعظم آن را موقوفات شهر تشکيل 
می ده��د و دي��دن اين همه آثار شهرى و هن��رى، تجلی روح 

وهنر گذشتگان را به ما می نماياند. 
گزارش  س��ازمان اوق��اف نشان می دهد ک��ه موقوفات اين 
اس��تان و به ويژه اصفهان از اهميت خاصی برخوردار است، به 
طورى که شهر اصفهان داراى 1402 موقوفه و 4949 رقبه و 
استان اصفهان داراى 5383 موقوفه و 18178 رقبه می باشد.

بايد توجه داشت که ارزش موقوفات به رقبات آن بس��تگی 
دارد، در حقيقت، رقبات اس��ت ک��ه موقوفات را حفظ کرده و 
پاي��دار نگه می دارد. بايد ب��ه اين نکته نيز اشاره کرد که اغلب 
آثار باستانی در شهر اصفهان، موقوفه اند و مطالعات اجمالی ما 
در شهر اصفهان بيان گر اين واقعيت است که اگر آثار باستانی 
فعل��ی شهر، موقوفه نبودند و رقب��ه نداشتند، شايد بناها، اين 
چني��ن پايدار باقی نمی ماندند، زيرا درآم��د رقبات، اول براى 
حفظ و پايدارى موقوفات ب��ه کار می رفته و بعد براى مقاصد 
ديگر مصرف شده است. نکته ديگر اين که بعضی از موقوفات 
شه��ر در حال حاضر قابل اس��تفاده نيس��ت و تنها به صورت 
مي��راث فرهنگی و يادگ��ار معمارى هاى اعص��ار گذشته باقی 
مانده است. مانند آب انبارها ، کاروان سراها، طويله  ها و غيره.

مطالع��ه نقشه پراکندگ��ی جغرافيائی موقوف��ات مهم شهر 
اصفه��ان براى م��ا روشن می کند که بافت ه��اى قديمی شهر 
داراى موقوف��ات بيشت��رى هس��تند، يعنی به نس��بت قدمت 
محالت ب��ر تعداد موقوف��ات افزوده می شود، ول��ی بافت  هاى 
جدي��د شه��رى، موقوفات کمت��رى دارند، ضمن��اً بخش بازار 
اصفهان داراى تراکم موقوفات بيشترى اس��ت که اغلب آن ها 
را مراکز مذهبی مانند مساجد، مدارس، امامزاده ها، مقبره ها و 
تکايا تشکيل می  دهند. بخش جنوبی شهر به واس��طه سکونت 
ارامن��ه در آن که از عصر صفويه )شاه عباس اول، 1005 ه.ق( 
مس��کونی شده، داراى موقوفات کمترى است )شفقي، 1376: 

.)47 – 58
بدون شک مسئوالن ودست اندرکاران عمران شهرى،  بدون 
در نظ��ر گرفتن توزيع فضاي��ی بناهاى موقوفه و رقبات آن در 
شه��ر زيباى اصفهان نمی توانند ب��ه طراحی با اهداف جامع و 

قابل قبول دست يابند.
موقوفات و رقبات آن در شه��ر اصفهان،  از نظر اقتصادى و 
فقه��ی، ويژگی هاى خاصی دارد و از نظر معمارى، به خصوص 
معمارى اس��المی نيز در آن چنان س��طحی ق��رار دارد که از 
طرف يونس��کو به عنوان شهرى با ميراث هاى فرهنگی متنوع 
به ثبت رس��يده اس��ت. پراکندگی جغرافيايی و توزيع فضايی 
موقوفات و رقب��ات آن در شهر اصفهان با بافت هاى قديمی و 

فرسوده شهرى منطبق است.
به عالوه،  بافت قديمی اين شهر با وسعتی در حدود 1300 
هکت��ار، نياز به آن چنان برنامه ري��زى شهرى دارد که از يک 
طرف بازس��ازى، نوسازى و سالم سازى شهر را تأمين کند و از 
طرف ديگر آس��يب پذيرى و يا نابودى بناهاى موقوفه و رقبات 
آن را به حداقل برساند. بنابراين می توان  گفت شناخت دقيق 
موقوف��ات و ويژگی ه��اى آن ها از ضروري��ات عمده طراحان و 
برنامه  ري��زان توس��عه شهرى ب��راى بافت ه��اى قديمی شهر 

محسوب می شود .
موقوفات اصفهان در شکل پذيري و توس��عه اين شهر بسيار 
مؤثر بوده اند. مطالعه نقشه محالت شهر اصفهان، نشان گر اين 
واقعيت اس��ت که حدود بيس��ت محله چندوقفي وجود دارد. 
باني��ان اين محالت، به توس��عه و شکل پذي��ري کالبدي شهر 
کمک شاياني نموده اند. شواهدي در دست است که گسترش 
و توس��عه شهر اصفهان در دوران تاريخي با موقوفات اصفهان 

ارتباط تنگاتنگي داشته است )شفقي، 1376: 58 – 47(.
در واقع پيدايش شهر به دست بانيان خير و عمران دوست، 
از نظ��ر جغرافياي شهري اهمي��ت خاصي دارد. از 157 محله 
اصفهان، 31 محل��ه به نام شخصيت هاي مع��روف نام گذاري 
شده اس��ت و اغلب آن ها اسامي واقفان را بر خود دارند. البته 
منظور وقِف تمام محله نيس��ت، بلکه وقف هسته هاي اصلي و 
مرکزي محالت؛ مثاًل مساجد، حمام ها، بازارچه ها، حسينيه ها 
و مانند آن اس��ت. معموالً اشخاص خير و توان گر با س��اختن 
بناه��ا و وقف آنها، از درآمد واحده��اي اقتصادي چون حمام، 
بازارچه و کاروان س��را، مخارج حفظ و نگ��ه داري همين بناها 
را تأمين مي کردند. پراکندگ��ي جغرافيايي موقوفات و رقبات 
آن ه��ا در شهر اصفه��ان با بافت هاي قديمي و فرس��وده شهر 

منطبق است )باقري، 1386: 173(. 
هم اکنون با نگاه��ي به نقشه مراکز وقفي شهر اصفهان )در 
قالب عناص��ر و فضاهاي کالب��دي وقفي و رقب��ات مربوطه(، 
مشخ��ص مي شود که اين مراکز در شکل دهي و توس��عه هاي 
بعدي کالبد شهر نقش بسيار موثري داشته اند. اين اثرگذاري 
در شکل و توسعه شهر به صورت فضاآفريني و توسعه فضايي 
نم��ود يافته اس��ت. ب��ر اين اس��اس، اصفهان همچون س��اير 
شهرهاي برتر اي��ران در حوزه عناصر و فضاهاي وقفي- مانند 
مشهد و تبريز- از س��نت و نظام وقف در توسعه شهري بسيار 

تأثير پذيرفته است.
 

تحليل و نتيجه گيري 
مشارک��ت و دخالت مردم در س��ازماندهي محيط پيرامون 
خ��ود از طريق ايجاد و احداث بناهاي وقفي يکي از جنبه هاي 
مهم تأثير وقف در تشکل و قوام جوامع بشري به شمارمي رود. 
از مهم تري��ن عواملي که از س��وي محققان مختلف بر نقش 
آن ها در شکل گيري فضاهاي شهري تاکيد شده است، مي توان 

به اين سه عامل اشاره کرد: 
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1. عامل جهان بيني يا چگونگي نگرش به جهان؛ 
2. عامل اقتصادي يا چگونگي تعريف جهان مادي؛ 

3. عامل اقليمي - محيطي يا شرايط محيط زيست طبيعي.  
در تاريخ شهرنشيني ايران بر حسب اهميت و نقش مسلط 
ه��ر يک از اي��ن عوامل شاه��د شکل گي��ري فضاهاي شهري 
گوناگون و مختلفي هس��تيم. در بين اين عوامل بي شک تأثير 
عام��ل جهان بيني و ارزش هاي ديني و مذهبي بر س��اخت و 
توليد فضاهاي شهري به ويژه در دوره اس��المي بسيار تعيين 
کننده و مهم است. به همين دليل در ايران علي رغم گوناگوني 
و تنوع محيط هاي طبيعي و اقليمي شاهد ساخت و ساز فضايي 

مشابه در اکثر شهرها در طي تاريخ دوره اسالمي هستيم.
ب��ه طور کلي در کيفي��ت و چگونگي عملک��رد بازتاب هاي 
کالبدي وقف ويژگي ه��اي کالبدي و معماري مانند مقياس و 
ان��دازه  فضاي موقوفه نقش اساس��ي دارند. بدين معني که هر 
چ��ه قدر مقياس و اندازه عناص��ر و عملکردهاي وقفي باالتر و 
بزرگ ت��ر باشد، تأثير و کارآيي آن ها در س��اختار شهر بيشتر 
خواه��د بود. جداي از ويژگي هاي کالبدي و معماري ياد شده، 
خصوصيات و ويژگي هاي فضايي ديگري بر عملکرد بازتاب هاي 
کالبدي وقف، تأثير تعيين کننده دارند. نکته  مهم در رابطه با 
عناصر و عملکردهاي وقفي موضوع تشکل آنهاست. به عبارت 
ديگر، عناصر وقفي که در تمام س��اختار شهر ديده مي شوند، 
داراي چه نوع تشکلي هس��تند؟ به طور کلي عناصر موقوفه را 
از نظ��ر تشکل مي توان به دو گ��روه کلي متشکل )مجموعه ي 
س��اختاري( و غيرمتشکل )عناص��ر پراکنده( طبقه بندي کرد. 
نح��وه تشکل موقوف��ات ارتب��اط نزديکي با توزي��ع فضايي و 

پراکنش عناصر موقوفه دارد.
چگونگ��ي توزيع فضايي و پراکنش ان��واع عناصر موقوفه نه 
تنها در س��اختار فضايي شهرها نتايج مهمي در پي دارد، بلکه 

در تشديد و تسهيل عملکردهاي وقفي بسيار مؤثر است.
وقف از نظ��ر کالبدي از يک ط��رف در فضاآفريني و ايجاد 
س��اختمان هاي مختلف مذهبي و متعلقات مربوط به آن ها در 
بخش هاي مختلف شهر اسالمي از جمله شهر ايراني نقش بارز 
و مؤث��ري را در طول تاريخ اس��الم ايفا نموده و از طرف ديگر 
تأثير و نق��ش ارزنده اي در حفظ و نگهداري فضاهاي کالبدي 
شهرهاي اسالمي ايراني مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و 
قم داشته اس��ت. اين اثرگذاري و ايفاي نقش در دو حوزه فضا 

آفريني و حفظ بناهاي شهري هم چنان ادامه دارد. 
وق��ف به عنوان يک سيس��تم پويا و ب��ازوي نيرومند، نقش 
مؤثري را در س��امان دهي امور اقتص��ادي، فرهنگي و کالبدي 
جامعه، بر عهده گرفته اس��ت. با توجه به گس��تردگي فضاهاي 
جغرافيايي متأثر از پديده وقف در شهرهاي ايراني- اسالمي و 
از آن جائي که هر گونه تغيير و تحول در امالک وقفي نيازمند 
قواني��ن و مقرارت خاص شرع��ي و مدني مي باشد، اين پديده 
در شکل گي��ري شهرهاي بزرگ و به ويژه شهرهاي متوس��ط 

و کوچ��ک، نقش اساس��ي را ايفا مي کن��د. در شهرهايي نظير 
مشهد، اصفهان و قم، اين نقش و تأثير به خوبي مشهود است.

ب��ا نگاهي گذرا به س��يما و بافت کالب��دي شهرهاي ايران، 
بس��ياري از عناص��ر و اجزاي شهري را ک��ه نقش عمده اي در 
عمل کرد حي��ات زندگي شهري دارند، مي ت��وان تأثير عنصر 
وق��ف را مشاهده نم��ود. اين نقش در شهره��اي مشهد و قم 
جل��وه بارزتري دارد.  وقف عالوه ب��ر کارکردهاي اجتماعي و 
اقتصادي اش در پويش هاي شهري، از نظر کالبدي در تشکيل 
و تولي��د فضاهاي عمومي شهري اهميت برجس��ته اي دارد. از 
نظر کالب��دي نيز نقش وقف در ايج��اد و احداث عناصر خرد 
و کالن کالبدي شهر، نظير مس��اجد، م��دارس و بازارچه ها و 

مجموعه هاي وقفي چشمگير است. 
تأثيرگ��ذاري وقف بر شهر اصفهان و ايفاي نقش آن در اين 
شهر، در دو مقوله  شکل گيري شهر و توس��عه شهر، به وضوح 
آشکار اس��ت. به عبارت ديگر، وقف را مي توان يکي از اهرم ها 
و نيروه��اي اصلي شکل گيري و توس��عه دهنده شهر اصفهان 
در ط��ول تاريخ، به ويژه پس از ورود اس��الم دانس��ت که در 
دوره حکومت شيعي صفويه به اوج خود رسيده است. بسياري 
از محله ه��اي اصفه��ان )31 محل��ه( داراي عناصر و فضاهاي 
وقفي هس��تند. محله هايي که به خاط��ر قدمت زياد، عالوه بر 
شکل بخشي به کالبد اوليه شهر، توسعه آن را به ويژه در بخش 
مرکزي و س��نتي، باعث شده و شتاب بخشيده اند. در نتيجه، 
مي ت��وان گفت، وقف مَولد بخش بزرگ��ي از فضاهاي کالبدي 
شهره��اي ايران بوده و در طول زم��ان، نقش تاريخي آن، در 

پيکربندي شهر ايراني مشهود و هويدا است. 
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