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تبیین کارکردپذیری پیش الگوهای نخستین وقف در شهر کهن ایرانی*

چکیده
تا کنون بررســی چیستی، نوع و چگونگی وقف در شــهر کهن ایرانی در ادبیات مطالعات بنیادی شهری در ایران به 
صورت منســجم و علمی مطرح نگردیده است. بدین منظور؛ ساختارها، مشــخصه ها و کارکردهای آن نیز بررسی شده 
است. شناخت سیر و فرآیند تکوین وقف در شهر کهن، سیمای روشنی از شباهت ها و تفاوت های آن با وقف در شهرهای 
دوره اســامی و پس از آن را نمایان می سازد. روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد پژوهش تاریخی است. برای 
تبیین همپیوندی وقف و شــهر، از یک مدل چهار الیه ای اســتقرائی همراه با شواهد تعیین گر و استنباطی استفاده شده 
است. این پژوهش، وجود پنهان سه »پیش الگوی نخستین وقف« در شهر کهن ایرانی را معرفی کرده  است. در این میان؛ 
»متافیزیک«، »مکان« و »زمان«؛ عناصر مکمل یکدیگر برای این حضور بوده اند. این پیش الگوها، دامنۀ زمانی از دوران 
ماقبل تاریخ ایران تا انتهای دورۀ ساســانیان را در بر گرفته اند. پیش الگوها، ماهیتی مستقل و چند بُعدی داشته اند و به 
عنوان یک عنصر وابسته دینی، دارای مناسکی ویژه در کنار سایر ارکان برخاسته از جهان بینی دینی حاکم بر شار بوده اند. 
اســتقرار این پیش الگوها همراه با چهار مشخصه دینی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی می باشند. توجه و اعتقاد به دنیای 
پس از مرگ، الگوی خداپرســتی و اخاق، سه عنصر بارز و سازنده مشخصه دینی این پیش الگوها به شمار می روند. سیر 
حرکت پیش الگوها نیز از شــکل ساده به شکل پیچیده بوده  است. کارکردهای این پیش الگوها نیز شامل ابعاد ُقدسی، 
سیاسی، دینی و مدنی اســت. بدین ترتیب در طی مطالعه، خاء تحقیقاتی در این زمینه ُپر شده و چشم انداز روشنی از 
موضوع ارائه شده  است. در نهایت، پیش الگوهای نخستین وقف و مولِّفه های سازندۀ آن به تفکیک معرفی و تشریح شده 

و مصادیقی نیز از هر کدام معیَّن گردیده است.

واژگان کلیدي: وقف، پیش الگوهای نخستین وقف، شهر کهن ایرانی، کارکردپذیری.

محسن عسکری1، حسن احمدی2**، ناصر براتی3

1 گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیالن، رشت، ایران

3 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

)تاریخ دریافت: 95/05/10                          تاریخ پذیرش: 95/12/23(

 * این مقاله برگرفته از رســالة دکتری در حال انجاِم نویســنده اول با عنوان »تبیین کارکردپذیری وقف در شــهر سه گانه ایرانی« به راهنمایی 
آقای دکتر حسن احمدی و مشاوره آقای دکتر ناصر براتی در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس است.
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مقّدمه
در آغــاز تمــدِن بشــر، متافیزیك در شــکل ابتدایــي خود در 
کیهان شناســي یا جهان شناســي، ظاهر شــد و رشــد کــرد. این 
جهان شناســی و  شناخت شناسی فلســفی، پایه ریز و تئوریزه کننده 
قِوام این جوامع باســتانی بوده اند )ســیونگ یو، 1394: 2(. دین در 
ایدئولــوژي و معتقــدات شــرق باســتاني عامل بارزي بوده اســت 
)دیاکونــوف، 1379: 342(. در نظــاِم جهان بینــی دینی در جهان و 
تمدن هــای گذشــته، عناصری مشــترک وجود دارند کــه بیش از 
همــه، نقش خدایان و الهه ها در رأس آن جلوه گر اســت. اهمیّت 
»ُخــدا« و نقــش آن به ویژه در نظریه های پیدایش دین نیز مشــهود 
 اســت )Segal, 2010:77(. بررســی محتوایــی اســناد به جای مانده 
)اعم از کتیبه ها، مسکوکات، متون دینی، اندرزنامه ها، عهدنامه ها، 
متون اســاطیری و تاریخی( نشــان می دهد که حکومت در عمل و 
نظر در ایران متأثر از جهان بینی مبتنی بر دین بوده اســت )زمانی، 
1385: 57(. در این میان، بررسی آراء و عقاید حوزه شهر و فرهنگ 
در بین اندیشــمندان حوزه نظریه های شــهر1 به عنوان بخشی مهم 
از نظریه هــای اجتماعیParker, 2015: 3( 2( قویاً بر جایگاه مذهب 
و نقــش کلیدی و پُر رنگ آن در شــکل گیری تمدن های کهن و 
 به ویژه شهرهای کهن تأکید دارند )دوکاالنژ، 1309: 23-1، 124-118;
 ;Redfield, 1947: 299-305; Mumford, 1961:33; Wheatley, 1971:1-603 

 Rapoport, 1979:31-36(. بررســي متون دیني و تاریخ ادیان در ایران 

نیز، نشانگر پیشینة قبل از تاریخی آن در جوامع اولیّه و سرمنشأهاي 
تمدن هاي نخســتین در ایران زمین است. در حوزة شهر و معانی و 
مُترادف های کهن آن از جمله »شار« و »ِخشتره« به عنوان ریشة واژة 
شــهر امروزي، همین رویکرد قابل اســتنباط است. این موضوع، به 
طور خاص مورد توّجه اندیشــمندان شــهري در ایران از حوزه های 
تاریخی، معناشــناختی، دینی و اســاطیری )فالمکی، 1366: 6-7؛ 
اصیل، 1371: 39، 146؛ اصیل، 1374: 139؛ ســعیدنیا، 1374: 476؛ 
ســوادکوهی، 1379: 19؛ براتــی، 1385: 7؛ ســلطانزاده، 1387: 86؛ 
براتی، 1387: 11-12؛ حبیبی، 1390: 2-35؛ پاکزاد، 1390: 73( نیز 
قرار گرفته اســت که ردیابي هاي مفهومي، ما را به ســمت و سوی 
جایگاه دین و اهمیّت آن در شــهر مي کشــاند. با وجوِد تمام این 
ی از نــوع و چگونگی حضور وقف  شــواهد، ردِّپــا و عالئمی جدِّ
در این حوزه ها دیده نمی شــود و بدین وجه نیازمند بازبینی عمیق 
علمی است. دوره تاریخ کهن ایران، اگرچه با انتهاي هزاره اول قبل 
از میــالد در حدود ســال هاي 700 تا 800 ق.م شــروع مي  گردد؛ اما 
از همان آغاز دو وجه اســاطیري و واقعیت گرا همســو با یکدیگر 
حرکــت کرده اند. بررســي چند بُعدي تاریخ شــهر ایران باســتان 
نیــز این دو ایــدة کالن را کاماًل تأیید مي نمایــد. به رغِم مطالعات 
ضعیــف و پراکنــده در خصوص جایگاه وقــف در تمدن ایرانی، 
شــواهد موجود، بیانگِر امــکان ردیابی و جســتجوی نوع حضور 
وقــف و نقِش آن، به عنوان ُکنش هدفمند و بخش مهمي از رُکن 

دین در ســرزمین و تمدن کهن ایران اســت. با این وجود، بیش تر 
پژوهش ها در این زمینه از زاویه شــهرهاي ایران دورة اسالمي به بعد 
و با رویکرد تاریخي شــکل گرفته اســت. در این مطالعه، موقعیِت 
زمانــی- مکانِی وقف مبتني بر جســتجوی واقعیت گرا در بســتر 
تاریخ شهر در ایران باســتان تدقیق می گردد که برگرفته از شرایط 
ســازندة آن به ویــژه »دین« در قبل و  بعد از عصر زرتشــت اســت. 
به عبارت دیگر در این پژوهش؛ تجلّی وقف، در شــهِر اســاطیري 
ایراني دنبال نشــده  است و بلکه در شــهِر تاریخي ایرانی جستجو 
مي گردد. ســنت غالــب مطالعات در ایــن زمینه یعنی شــهر در 
تمدن های کهن، استفاده از یافته های دانش باستان شناسی )پاکزاد، 
1390: 17؛ فکوهی، 1391: 47(، رهیافت بوم شناسی فرهنگی از این 
دانش )مجیدزاده، 1368: 4( و هم چنین دانش های انسان شناســی، 
 )Van de Mieroop, 1997:23( جامعه شناســی شهر و تاریخ شــهر
با یکدیگر اســت. ضعِف ســنت پژوهش در تاریخ اجتماعی ایران 
نیز مزید لزوِم اســتفاده از این دانش های چندگانه اســت؛ اگرچه با 
موضوِع وقف، حتی در این شــاخه تخصصی از تاریخ ایران باستان 
نیز برخوردی کاماًل خاموش و منفعالنه شده است )ن.ک. مشکور، 
1347: 1-650؛ ن.ک. نــوذری، 1380: 1-416(  . بنابراین تداخالت 
و وابستگی های متقابل جهان بینی اولیه، نظام دینی حاکم، و نظام 
مدیریت شــهر در بستر تعامل دورة پیش از تاریخ و هم چنین دورة 

تاریخی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینة تحقیق
به طور کلــی، مطالعات کالبــدی وقف در ایــران دچار نوعی 
نابســامانی و آشــفتگی اســت. شناســایی حضور وقف با دید و 
منظری تاریخی، به وضوح نشــانه های این مهم را نمایان می ســازد. 
در واقــع، حوزه مطالعات کالبدِی وقف را در شــهر گذشــته ایران 
صة بارز در  می توان فضای »بررسی نشدة« دانشگاهی دانست. مشخَّ
میــان تمامی مطالعات موجود در این عرصه نیز، عدم وحدت رویه 
در آراء و نظرها و هم چنیــن پراکندگی در یافته های آن مطالعات 
اســت. به طوری که بیش تر نگاه ها و مطالعــات موجود کالبدی، 
د حاکم بر آن ها اعم از زوایای نگرش  صرف نظر از اشکاالت متعدِّ
شــناختی، روش شــناختی و رویکرد انگارانه )عســکری و بغدادی، 
1394: 46(؛ تنهــا نقــش تاریخی وقــف را در شــهر دوره تاریخی 
ایــران بعــد از اســالم )q.v: Pirbabaei, 2008:5؛ ن.ک. کالنتری 
خلیل آباد و همکاران، 1389: 33؛ ن.ک. شــاه حسینی، 1395: 75؛ 
کریمیــان و همکاران، 1395: 89( دنبال نموده اند. معدود مطالعات 
صورت گرفته در جهت شــناخت وقف در ایران باســتان نیز صرفاً 
رویکرد نمودشناختی و توصیفی وقف را با راهبرد تحقیق تاریخی 
دنبال کرده اند. ارتباطات و پیوندهای این مصادیق نیز با شــهرها و 
عوامل شــکل دهندة شهری دیده نمی شــوند. این پژوهش ها به دو 
دســته مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه قابل دسته بندی هستند. در 
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مطالعات دســته اول، یــك دیدگاه قائل به تقلیــل وقف به معنای 
خیریه و عمل به آن به پیروی از دین اســالم توســط زرتشــتیان در 
طــول تاریخ )مصطفوی رجالــی، 1351: 17( و دیدگاه غالب دیگر 
قائل به وجود نمودهای مســتقل آن در دوره تاریخی قبل از اســالم 
اســت. با این حال شــواهد نشــان می دهد این نمودشناسی ها نیز 
صرفــاً به صورت انتزاعی از تاریخ پیوســته وقف و شــهر در ایران 
بوده و هم چنین مصادیق وقف به صورت کامل معرفی نشــده اند. 
ایــن ویژگی ها در قالب معرفی و نمودشناســی ســه گانه وقف در 
اشکال اشــوداد، نیاز و گاهنبار )مصطفوی رجالی، 1351: 21-28؛ 
ابن یوســف، 1357: 35؛ امیدیانی، 1372: 46( و یا وجود موقوفات 
برای نگهداری معابد و آتشــکده ها از جمله آتشــکده آذرگشسب 
در بلخ )شــهابی، 1343: 20( است. در دسته مطالعات دوم و به ویژه 
متون متأخــر در این زمینه نیز عموماً به متون محدود قبلی اشــاره 
شده است )ن.ک. ریاحی سامانی، 1378: 13؛ ن.ک. اذکائی، 1381: 
83؛ ن.ک. آقــا مالیــی، 1393: 23-26؛ ن.ک. طباطبائیان، 1393: 
32-38؛ ن.ک. نیــازی و همکاران، 1394: 41-42(. هم چنین هیچ 
گونه انتقاد و یا نقد و نظری نیز به آن مطالعات وارد نشده است. به 
عبارت دیگر مجموعه متون عمومی و کالبدی وقف از یك سو و 
متون تاریخ ایران باستانی قبل از اسالم، ارتباط همزمان شهر و وقف 
را در ایران باســتان نادیده گرفته اند. به همین دلیل در هر دو ســو، 
چندان نوآوری و تولید تفکر در حوزه مشترک وقف و شهر مشاهده 
نمی شــود. این همان نکته ای است که از آن می توان به عنوان فقر 
مطالعات تاریخی وقف در ایران و به ویژه در ایران باســتان نام برد. 
بخــش عمده ای از این موضوع نیز به دلیــل بی توجهی به جایگاه 
»جامعه ایرانی« در طول تاریخ )ن.ک. آزادارمکی،1391: 372-371(   
و به عالوه  به شهر ایرانی در ادوار گوناگون و گذشته تمدن ایرانیان 
است. در ادبیات مطالعات شهری نیز، پژوهشی هدفمند دربارة پیوند 
مطالعات شهرهای باستانی ایران با مفهوم وقف مشاهده نمی شود. 
عالوه بر این مراجع، متون دیگری به صورت مستقیم تری با موضوع 
برخورد داشته اند که تا کنون کمتر مورد توّجه نویسندگان داخلی 
در این حوزه قرار گرفته است. خوارزمي؛ اشاره ای به یکي از هفت 
دبیر از دبیران دولت ساساني به نام »روانگان دبیر« )دبیر امور خیریه( 
دارد که امور مربــوط به »روان« طبق اصولی خاص و برای کارهاي 
خیریه براي روح )پاد روان( انجام می گرفته اســت )مشکور، 1347: 
36؛ کریســتن ســن، 1372: 198-199؛ محمدي، 1374: 100(. واژه 
»روان« در اینجــا، نشــان از اهمیّت این مفهوم و نســبت عملي آن 
بــا امور وقفي و امور خیریه در شــهر کهن ایرانــي دارد که داراي 
ارتباطی مســتقیم با دین یا آموزه هاي دینی و اخالق زرتشتي بوده 
است. از بُعد حقوقي نیز، کتاب ارزش مند ماتیکان هزار داتستان در 
بندهای »عطایا و دهشــنان«، »قیومیت، تولیت، وصایت و کفالت«، 
»عدم جواز بخشــیدن مال غیر« و »صرف وجوه و اموال براي برائت 
و امور خیریه«، زوایای حقوقي امور وقفي و خیریه را تشریح نموده 

اســت )شــهزادي، 1365: 60-71(. وب ســایت ایرانیکا آنالین2 در 
تشــریح اولیّه پیدایش وقف، از کتاب ماتیکان هزار داتســتان یاد 
مي کند که اموال موروثي به ســه دسته اموال داراي مالکیت، اموال 
داراي شخِص مورد اعتماد و اموال جهت تسلِّی رستگاري )پادروان 
داستان( تقسیم مي شــده اند. در تشریح نوع عملکرد وقف در دورة 
ساســاني اصل مال3 )بان یا بَْن(، درآمــد حاصله4 )بار یا بَر( و اموال 
موقوفه درآمدزا5 )بَرومند( نامیده شده اند. هم چنین، در نوِع عمل به 
نیِت واقفان براي شــادي »روان« دو حالت وجود داشــته است که با 
هدف »امور رایج مذهبي روان« و  »امور روان« ذکر مي شــده است. 
در حالت اول، ماِل موقوفه، برای انجام مراســم و مناســك استفاده 
می شــده است و در حالت دوم بهترین نوع »امر خیر روان« از سوي 
اجرا کننده انتخاب مي شده که در دو قالب هزینه و بخش عمومي 
و یا صدقات بوده اســت. هزینه هاي بخش عمومي شــامل راه، پُل، 
کانال آبیاري و هزینه هاي صدقات به ســه گروه فقیران، نیازمندان 
و امر خیریه، صرف مي شــده اســت. هم چنین نــوع رایج از اموال 
وقفي دارای درآمد، اراضي کشــاورزي، تاکســتان و باغستان ذکر 
شده است. از جمله این نمونه ها، اشاره به این سنت از اهدای اموال 
در دورة پارتیان یعني سلســله ماقبل ساســانیان است. این سنت به 
شکل اهدای تاکســتان واقع در »مهرداد کرِت« شهر ترکمنستان و 
در جهت یادبود آرامِش »روان« آن پادشاهان پارتي از جمله مهرداِد 
اول و گودرز، بوده است )Perikhanian, 2008: 66(. »ماری بویس« 
نیز در کتاب ارزش مند خود زرتشــتیان، دین، باورها و اعمال آنان، 
در بخش تاریخی سلســله های ایرانی و ارتباط آنان با دین زرتشتی 
اظهار می دارد که نمونه ای از احترام به »روان« به شــاهان هخامنشی 
توسط »کمبوجیه«6 برای مقبره پدرش، کوروش، در دوره هخامنشی 
دیده شده اســت. هم چنیــن وی، بدین منظــور در دوره پارتیان از 
مفهوم ترکیبی با عنوان »روان-آتش«7 در شهر »نِسا«8 توسط شاهان 
پارتی یــاد می کنــد )Boyce, 1979:66, 90(. این مفاهیم بســیار 
مشــابه با مفهوم »بَند« یا ایســتادن مال در ایران باستان برای اهداف 
عام المنفعه است )ن.ک. جنیدی، 1384: 180(. دیگر منابع مکتوب 
به شــکل کتاب نیز همگي مویِّد این انواع متفاوت وقف و یا »پاد 
روان«9 بــا اهــداف ثابت و »پات ابروات«10 براي امور خیریه اســت. 
به ویــژه تخصیص مال براي امــور خیریه و منابــع عمومي نوعي 
خیرخواهي عمومي11 و نشــانه اي از تقوا و پرهیزکارِي واقف اشاره 
گردیده اســت. هم چنین، دســت اندازي به اصل مال12 و انتقاِل به 
 Perikhanian,( غیر، در این امواِل اهداء شــده مجاز نبوده  اســت
663-661 :2008(. این اســتنادات تاریخي و معتبر در ســایر متون 

مرتبــط دیگر نیز به نقــل از چاپ اول و چاپ هــاي بعدي همان 
منبــع در تاریخ کمبریج ایران، متداوماً به عنوان ریشــه های اولیّه یا 
 Arjomand, 1998:109;( ریشه هاي پارســي وقف تکرار مي گردد
Hennigan, 2004: 59; Pahlitzsch, 2009: 128-129(. در یکــی 

از آخرین اظهار نظرها، ســابقه »تاســیس یك بنیاد امر خیر برای 
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رســتگاری روان«13 در ایران در قرون ســوم بعد از میالد و به عنوان 
الگویی برای بنیادهای خیریه مســیحی، یهودی و اســالمی مطرح 

.)Borgolte, 2015:96( شده است

پرسش های تحقیق
- آیــا وقف در شــهر کهــن ایرانی، موجودیــت و کارکردی به 

صورت مستقل داشته است؟ 
 - الگــوی مفهومــی و قواعــد حاکــم بــرای فهــم و تبییــن 

کارکردپذیری وقف در شهر کهن ایرانی کدام است؟

فرضیه تحقیق
- به نظر می رسد، وقف در شهر کهن ایرانی در پیوندی متأثر از 
زمان-مکان تاریخی خاص خود به صورتی مستقل حضور داشته و 

همزمان کارکردهایی نیز داشته است.
- به نظر می رسد، می توان با در نظر گرفتن اندیشه های تاریخی 
و فرهنگی مرتبط با وقف و با شناسایی ُکنشگران عمده و عناصر 
اصلــی، قواعد حاکم بر وقف از جمله ســاختارها، مشــخصه ها و 

کارکردهای احتمالی آن را مورد تبیین قرار داد.

چارچوب نظری پژوهش
بدیــن منظور، در پژوهش از یك مــدل چندالیه ای برای تبیین 
وقف در شهر کهن ایرانی استفاده شده است. دلیل استفاده از این 
مدل نظری، آمیختگــی مفهومی و نظری وقف در ابعاد متعّددی 
اســت که بــدون توّجه به یك الیــه نمی توان به الیــة دیگری از 
مطالعــه دســت یافــت. این الیه هــا عبارتنــد از: تاریــخ عمومی 
اجتماعی ایران، تاریخ ادیان در ایران، تاریخ شــهر و تاریخ وقف. 
در یــك تفســیر می توان گفت که بررســی و تبییــن زمینه های 
پیدایــش و تحول وقــف به صورت یك پدیده خطی نیســت و 
نیازمنــد یك الگوی چهار حلقه ای از شــناخت اســت. این مدل 
نظــری در کناِر نوآوری موضوعی از جمله نــکات متمایز در این 

پژوهش است )نمودار شمارة 1(

روش تحقیق
روش تحقیق این مطالعه، روش تحقیق کیفی می باشــد. راهبرد 
مطالعــه نیز به کمك مطالعه متون تاریخی شــکل گرفته اســت. 
راهبرد پژوهش تاریخی، کوششی است برای مستندسازی تسلسلی 
از رویدادها در گذشــته )Neuman, 2014: 501( و به معنایی فراتر 
از جمع آوری ِصرف مدارک و داده ها اســت. در واقع، این راهبرد، 
فرآیندی است برای بررسی یك واقعه یا مجموعه ای از وقایع برای 
 .)Berg, 2004: 211( اکتشاف اتفاقاتی که در گذشته رُخ داده است
ابزار اصلی مطالعه در این راهبرد، مجموعه کتب و اســناد تاریخی 
مرتبط و دســت اول از جمله کتیبه ها، ســنگ نبشته ها، در چهار 
حوزه مشــترک تاریــخ عمومی ایران، تاریخ وقــف در ایران، تاریخ 
ادیان باســتانی ایران و تاریخ شهر یا شار کهن ایرانی است. تدابیر 
مورد اســتفاده متناســب با راهبرد مطالعه نیز، شواهد تعیین گر14 و 
شواهد اســتنباطی15 است. به کمك شــواهد تعیین کننده؛ زمان- 
مکان یك واقعه و یا رویداد تدقیق می شود و در شواهد استنباطی؛ 
ربط و فصِل وقایع به نســبت شــواهد موجود و در دسترس، تعیین 
می گردد )Groat & Wang,  2013:194-198(. نگاه چند رشــته ای 
تحقیــق، ظرفیت های هر یك از منابــع را در جهت تدوین هدف 
مشــترک مطالعــه به محقــق معرفی نمــوده و نگاه بین رشــته ای 
پژوهش؛ چارچــوب تحلیلی و فهمی جدیــد از مجموعه متون را 

مهیا نموده است.

یافته های تحقیق
مسیر شناخت در این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئواالت 
و فرضیه های تحقیق، با محوریِت پیش الگوهاي نخســتین وقف 
در شهر کهن ایراني اســت. در ادامه، این پیش الگوهاي نخستیِن 
وقف، در انطباق  با شرایط تاریخي شهر در ایران از هزاره های هشتم 
قبل از میالد تا انتهاي دورة ساسانیان در قرن هفتم میالدی، معرفی 
و تشــریح می گردند. در انتها نیز، مشــخصه های پیــش الگوها و 

کارکردهای آن تدقیق می گردند.

نمودار شمارة 1 : فرآیند تحقیق و پیوندسازی ارکان تحقیق، مأخذ: نگارندگان
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پیش الگوی اول از الگوهای نخستین وقف
قبل از هر چیز باید در نظر داشت که تمامی تحواّلت رخ داده در 
محور »وقِف نخستین« در ایران، در عرصة تاریخی رُخ داده است. در 
بازه زماني هزاره هشتم قبل از میالد، مي توان به نخستین اجتماعات 
روســتایي شکل در ایران در نقاطي همانند »تپه گوران« در ارتفاعات 
زاگــرس و »تپه گنج دره« در نهاوند اشــاره کرد که خود ســاختار و 
زیربنایــي براي شــکل گیري شــهرهاي بعــدي بوده اســت )ملك 
شــهمیرزادي، 1365: 4؛ ورجاوند، 1370: 3(. نتایج باستان شناسي در 
جنوب شرق ایران در بَمپور بلوچستان، تل ابلیس، تپه یحیي و شهدا 
در استان کرمان و شهر سوخته در سیستان نشان مي دهد که در قرون 
اولیّه هزاره سوم ق.م. جوامع روستایي در ایران به موازات بین النهرین، با 
آهنگ رشِد برابري در راه رسیدن به مرحله شهرنشیني قدم برداشته اند 
)مجیدزاده، 1368: 140(. تمدن بین النهرین، یکي از هفت تمدن و به 
خصوص، سه تمدِن نخستیِن شهري در جهان است )موریس، 1391: 
9(. این مجاورت مکاني و هم زمانی رشــِد تمدنی، عالوه بر نبردها و 
نزاع ها، موجــب پیدایش تأثیرپذیري متقابلی مي گردد که به ویژه از 
حوزه امور دینی و »پیش الگوهاي نخستین وقف« یا الگوهاي مشابه با 
آن بسیار حائز اهمیّت است. ساختمان هاي داراي مرکزیّت اجتماعي 
و مذهبــي، از همــان ابتدا در کنــار الگوهاي اولیّه زیســِت توأمان 
روستایي و شهري وجود داشته است. این موضوع نیز در شناخت سیر 
تکوین الگوهاي وقف در شهر کهن بسیار مؤثر و سازنده است. در 
واقع، این الگو در ســاخت شهر، برگرفته از الگوي فرهنگي و آییني 
است که در طول زمان رشد داشته است. به طوری که بناهای یادمانی 
شــهر، روایتگر خودنمایي و قدرت نمایي حکومت ها و نهادها بوده 
و در کنار ســاختمان ها و فضاهاي معمولي، شــیوة زندگي و درک 
از دنیا و مابعدالطبیعه را نشــان مي دهند )پاکزاد، 1390: 3(. سرزمین 
ایران، زمین- مناطقی را در بر می گیرد که تاریخ چند هزارساله آن ها 
به شــدت به هم آمیخته اســت )پیشــین: 9(. این موضوع به خوبي، 
هم پیوندي سکونت و معیشت و الگوي زندگي در ایران را در قبل و 
بعد از اعصار تاریخی با تمدن هاي سرزمین هاي مجاور نشان مي دهد. 
با در نظر گرفتن ســابقة شکل گیري سکونت قبل از عصر تاریخی 
در فالت ایران و تأثیرات تمدن های اولیّه مجاور بر یکدیگر، باید به  
دنبــال ردیابی الگوهاي زندگي و الگوهاي مواجهه با مُردگان در این 
تمدن ها باشیم که به نوعي ریشه در مذهب و فرهنگ هدیه و نذور 
و خیرات داشــته  است. نِماد َسر بُزهای کوهي در ساختمان منقوش 
»تپه زاغه« و نصب شــده بر دیوارهاي آن، نشــانگر الگویی فراتر از 
تزیین اســت و احتماالً بیانگر عقاید مذهبي و افکار سنّتي بوده که 
مي توانــد معبد یا محل مذهبي این اقوام در دوران اوایل نئولتیك یا 
نوسنگی باشد. مجسمه های بسیار کوچِك زنان نیز احتماالً بیانگر 
»الهــه مادر« یا »الهه بــاروری« بوده اند )نگهبــان، 1365: 25(. در ایران 
باستان، شواهدی مبنی بر قوی بودن زندگی پس از مرگ وجود داشته 
اســت که با آمدن زرتشت و تحرّک و اصالحات جدید وی تقویت 

گردیده است )Boyce, 1968: 270(. عقاید دیني مردمان ماقبِل تاریِخ 
فالِت ایران، مشابهت بسیاري با مردم دیگر و اقوام و گروه ها و جوامِع 
دیگر ماقبِل تاریخ دارد. اکتشــافات باستان شناسي طبقه III »گودین 
تپه«، بیانگر وجود هدایا براي آرامگاه، شــامل ظروف ساده، منقوش 
و آذوقه براي مُردگان و در کنار تدفین اســت )نگهبان، 1365: 33(. 
در »شهر ســوخته« نیز با قدمتی متعلق به هزاره هاي سوم و دوم ق.م، 
آثار قرباني )گوشت قرباني( براي مُردگان دیده شده است )سجادي، 
1365: 53 ، 63(. همراهــي آذوقه پس از مــرگ مُردگان، صرفاً برای 
احتــرام و یا محبت کردن نبوده، بلکه اعتقاد به زندگي پس از مرگ 
)گیرشمن، 1380: 14( مُســبِّب این امر بوده است. هم چنین، از آثار 
مفرغی لرستان، سنجاق های دسته دار نذری نصب شده بر دیواره های 
مقابر با نشــانه هایی از اعتقاد به دنیای پس از مرگ و تکریم مُردگان 
)عالیــی، 1345: 43؛ گدار، 1371: 220-221( )تصویر شــمارة 1( در 
این زمره قرار می گیرند. نگاهي بر هر دو الگوي زندگي »زندگان« و 
الگوي مواجهة »زندگان« با »مُردگان« )زندگان و مُردگان( نشان مي دهد 
که مذهب؛ عمیقاً بر چگونگي زندگي و مرگ آنان تأثیرگذار بوده  

است )نمودار شمارة 2(.

نمودار شمارة 2 : آیین تدفین و نقش هدایا و آذوقه در پیش الگوی 
اول از پیش الگوهای نخستین وقف، مأخذ: نگارندگان

عالوه بر الگوي تدفین، یکي از نمودهاي دیانت، شــیوة پرستش 
و نــوع اعتقاد به خدا، در آن زمان بوده اســت. اطالع مــا دربارة دیِن 
قدیمي ترین ســکنة ایران، بسیار اندک اســت. دین عامة مردم ایران 
در دورة باســتاني، عماًل همان آییــن »وِداها« بود. یعني اکثِر خالیق، 
قُواي طبیعت را مي پرستیدند و آن ها را »دیو« مي گفتند که با کلمه 
»دوا« در کتاب ریگ ودا مطابقت دارد. تجّســم نیروهاي طبیعت نیز 
همانند آفتاب، ماه، ســتارگان، خاک، آتش، آب و باد هستند )ناس، 
1380: 450(. در کنــار این طبیعت پرســتي، به مظاهر طبیعت چون 
آب، باد، خاک، خورشید، ماه، ستارگان، آسمان، زمین، گیاه و آتش 
جنبه خدایي بخشــیده و به پرستش آن مبادرت مي کردند )قدیانی، 
1381: 22؛ رضــي، 1382: 180(. این تغییر تدریجي در دین، به عنوان 
نخســتین کوشش انسان براي دســت یابي به نوعي احساس امنیّت 
در جهان، )نــاس، 1380: 7( به وضوح در تمامــي دوره هاي تاریخي 
دیگر در دین و به ویژه در حوزة نوع تجلّي پیش الگوهاي نخســتین 
وقف مؤثر بوده اســت؛ به طوري کــه مظهر طبیعت در قالب »خدا« 
و مظاهر طبیعت در قالب »خدایان«، ســبب آییني شــدن این باورها 
و هم چنین اســطوره اي شــدن در طول زمان هاي بعدي شد. ویژگي 
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برجســته این تغییرات، حضــور رکن »چند خدایــي« و باورمندي به 
نیروهاي متعّدد کیهاني برای آرامش و نظم و سیاق امور مادي است. 
این شــیوة پرســتش به تدریج با همراهي با آیین جمعي در مســیر 
رشد و شکل گیري جوامع مترقي تر دنبال گردید و نمودها و مظاهر 
آن متداومــاً تغییر کــرد. این تغییر مفهومي در پرســتش، در پدیدة 
وقف نیز مؤثر بوده اســت و با حضور این رُکــن می توان به معرفی 
الگوي اول از پیش الگوهاي نخســتین وقــف پرداخت. در ادامه، به 
چند نمونه شــواهد از این پیش الگو، اشاره می شود. بخش دیگری 
از بقایاي کشــف شــده در شهر سوخته، ظروف ســفالین این شهر 
است که نماد خورشــید در آن قابل حدس و استنباط است )بهنام، 
1352: 4-5(. در آثار به دســت آمــده از »تل بگوم« واقع در نزدیکی 
تخت جمشــید نیز، مربوط به سه هزار و هفتصد سال قبل از میالد 
نشان می دهد که ظاهراً مردم خورشید را می پرستیدند؛ به طوری که 
نقش خورشــید را بر روی ظروف ســفالی خود به اشکال گوناگون 
تصویر می کردند )ولی و بصیری، 1379: 65(. این رویه و تحواّلت در 
هزاره های چهارم قبل از میالد بدین سو نیز در فالت ایران با همراهی 
اشــیای زینتی، ظروف سفالی، ســپر و پیکان جنگی قابل پیگیری 
است )مکوندی، 1393: 315(. از این قیاس، این موارد به طور مستقیم 
با موضوع محوري تحقیق قابل ارتباط است: الف( اعتقاد به خدایان، 
ب( اعتقاد به زندگي پس از مرگ و پ( نذر و نیاز و احترام براي هر 
دو گروه خدایان و مُردگان. این ســه مولّفه، اولین ارکان سازندة  پیش 
الگوي نخستین وقف در تمّدن بشري و به ویژه تمّدن ایران و تمّدن 
میان رودان قبل از شروع تاریخ است که بعدها به اشکال دیگري جلوه 
یافت. »ارنِســت امیل ِهرتسفلد«16، در کتاب ارزش مند خود ایران در 
شــرق باستان از یافته هاي باستان شناســي به دست آمده دورة پیش از 
تاریخ در لرســتان و نهاوند، به ظروف کشف شده اي استناد می کند 
که بر روی آن داراي نوشــته بود و هر دو وقِف »ِشرگلي َشري«17 ایزِد 
»آکد« شــده بود )هرتسفلد، 1381: 119-121( )تصاویر شمارة 2 و 3(. 
صه، بیانگر هدایا و هم چنین جهت گیري اولیّه وقف به  این مشــخَّ

سوي خدایان در نظام چند خدایي عصر ماقبل تاریخ ایران است.

تصویر شمارة 1 : سنجاق های مفرغی نذری؛ مأخذ: عالیی، 1345: 40

تصویر شمارة 2: ظروف وقفی معابد برای خدایان در ایران پیش از تاریخ؛ 
مأخذ: هرتسفلد، 1381: 119

 تصویر شمارة 3: ظروف فلزی با تصاویر مذهبی در تپه گیان؛ 
مأخذ: هرتسفلد، 1381: لوحة بیست و یکم

به عبارت دیگر، ریشــه هاي نخســتین وقف را باید به دوره هاي 
پیش از تاریخ ایران منتسب کرد و نه دوره هاي پس از تاریخ ایران. 
وقف به این معنا به عنوان رفتاری برگرفته از نگرش ارزشي است که 
باور به آن و عمومي شــدن آن سبب هنجارمندي آن در طول زمان 
شده که ریشة نخســت آن »دین« است. در این زمان- مکان، رابطة 
دوگانه نســبت »فرد« و »جمع« با رابطة »نسبِت با خدا« و »نسبِت با 
جهان« در زندگي فرد تکمیل مي شــود )نیبــرگ، 1359: 142(. در 
واقع در اینجا، عمل اجتماعی یا کارکرد اجتماعی ُخدایان اهمیّت 
می یابد. در این مرحله، ســنّت هدیــه، نذور و نیایش در دورة پیش 
از تاریخ به شــکل احترام »زِندگان« براي »مُردگان« به صورت احترام 
نمادیــِن زندگان بــه ُخدایان، تداوم یافت. نــوع ُکنش در این الگو، 
به شــکل جمعي اســت و این خدایان که عمدتــاً مظاهر طبیعت 
صه در  هســتند، مورد تقدیس و نیایش قرار می گرفتند. این مشــخَّ
تمدن هــای مجاور نیز وجود داشــت و حضــور دو رُکن خدایان و 
دنیای پس از مرگ به وضوح مشــهود است. شواهدی نیز در دست 
است که نشــان می دهد که هند و اروپاییان آغازین بر نقش »روان« 
پــس از مرگ جهاِن پســین و نقش ایزدان بر جهــاِن زیرین اعتقاد 
داشتند. انجام مناسك ویژه برای مُردگان، نذورات، پیشِکِش هدایا و 
جنگ افزارها و قربانی کردن حیوانات؛ نمونه هایی از اقدامات برای 
آســایش و رفاه »روان« درگذشتگان بود )ادهمی، 1393: 356-351(. 
با این وجود، این ســنت هدایا و احترام در ایران در هر سه دوره یاد 
شــده )قبل از زرتشت، عصر زرتشــت، و بعد از آن( همواره تداوم 
داشــته است. این ســنّت در کنار توّجه به »مُردگان« و آیین تدفین، 
شــکل ِکاملی از اولین »پیش الگوهای نخستین وقف« را در شهر 

ُکهن ایراني نمایان مي کند )نمودار شمارة 3(.
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یکی دیگــر از نمودهای بارز این پیش الگوی کهن، در شــهر 
»موسه سیر«18 در دورة »ماد« واقع بود. در این شهر، بر تارک سقف؛ 
ســرنیزة پیکان مانندي افراشــته شــده که نماِد ایزد »هلدیه« بود و 
ســپرهاي وقف شده از دیواره آویخته بودند )هرتسفلد، 1381: 206( 
)تصویر شمارة 4(. در این نمونه، سپر جنگي، سپرهایي هستند که 
به ایزد »هلدیه« هدیه شــده و یا به عبارتي وقف دائم شده بودند تا 
بدان وســیله از یك سو، »خداوندان« یاراي نبرد با دشمنان باشند و 
محافظت از ســاکنان دژ- قلعه و معبد را نیز انجام دهند. این الگو، 
مشــابه با همان پیش الگوهاي نخستین از وقف است که مسبوق 
به سابقه در دورة پیش از تاریخ در ایران است؛ به طوري که عنصر 

»خدایان« و وقف کردن بر آن دیده مي شود.

تصویر شمارة 4: شهر"موسه سیر" و شکل و شمایل دفاعی و مذهبی 
حاکم بر آن در دوره ماد؛ مأخذ: هرتسفلد، 1381: 206

پیش الگوی دوم از الگوهای نخستین وقف
در این پیش الگو، مکاِن زیست و فضاي زندگي جزئی از ارکان 
سازندة پرستش و نیایش درآمده و لذا جنبة آیینی به خود مي گیرد. 
در این مرحله، ســه رکن سازندة »خدایان«، »زندگان« و »مُردگان« در 
تعامل با فضا و محل ســکونت قرار مي گیرند و از دِل خود ارکان 
دیگری را با خود ایجاد مي کنند. آنچه در این الگوي جدید مطرح 
مي گردد، شــکل جمعي آیین مشــترک فرد و گــروه و یا جامعه  
است که این بار عینیت کالبدي یافته است. این شکل جمعي که 
ویژگِی نقطه ثقلي پیدا مي کند، مورد توافق جامعه، فرد و البته نظام 
مدیریت جامعه یا حکومت اســت. در این میان، به واســطة اضافه 
شدن عنصر ســوم یعني حکومت، رُکن »پادشاه«  نیز به این چرخة 

شکل دهنده اضافه مي گردد. جامعه ای که بر 
اساس ضرورت های درونی و محرک بیرونی، 
حداقــل از اواخر قرن هشــتم پیش از میالد 
به ایجاد دولــت و حکومت مبادرت ورزیده؛ 
بالطبع می بایست شالودة نظام سیاسی خود را 
بر مبانی نظری اســتواری پی ریزی کرده باشد 
که ذهنیت آحاد جامعه، آن را برتابد )زمانی، 
1385: 55(. »شاه« یا »پادشاه«، به عنوان ُعنصر 
نظام دهنده و تحکم بخِش حکومت است که 
هنوز یك وجهــه از رُکن خود را کم دارد، و 
آن »مشــروعیت« اســت. از این لحظه تالقي، شــکل گیري بناهاي 
مذهبي مشترک براي افراد جامعه و یا اجتماع، مشابه الگوي پیش 
از تاریخ اســت و در هر نظام پادشــاهي و حکومت داري به اشکال 
مختلفي نمایــان مي گردند. این معابد، نخســتین حلقة اتصال ما 
بین انســان و عالم قُدســی بود. این اتصال به شکل حضورپذیری 
دائمی خدایان، ارتباطی همیشــگی را در قالب تشریفات از جمله 
تندیس های درونی و بیرونی و مناســك آیینی بین خدایان و مردم 
برقرار می نمود و معنابخش ساختمان هایی به نام معابد بود. پادشاه 
نیز، اولین ُکنشــگر با معابد به عنوان انساِن آغشته شده با نیروهای 
خدایی قُدسی است )Hundley, 2013:3-4, 42(. بارزترین تجلیات 
این ارکان حلقة ســوم، در تمدن عیالم، قابل ردیابی اســت. بررسی 
الگوی دینی پرســتش خدایان در تمدن عیالم، نشــانگر قُدســیت 
د این مکان ها برای خدایان عیالم است  مکانی پرستشــگاه ها و تَعدُّ
)جهانگیرفر و گشتاســب، 1394: 77(. شــناخته شده ترین مجتمع 
دینی این دوره نیز چغازنبیل اســت )پیشــین: 323(. در تمدن های 
شرق باســتان؛ »شاه«، جانشــیِن خدا و تجلّی او اســت و رابطه ای 
متقابل بین آن دو وجود داشت. در مصر هم، هم چون بین النهرین، 
رابطة بین خدا و شــاه بر پایة اصل تبادل بود، شاه، پیشِکش می داد 
و خــدای آمِــن19 لطف و مرحمتــش را تجدید می کرد و از ســر 
می گرفت )معینی سام، 1391: 102(. در معابد بین النهرین به عنوان 
مکانی برای حضور خدایان، این کارکرد به همین صورِت پیشِکش 
Hund- )به خدایان و انتظاِر پاداش، توســط تودة مردم نیز رایج بود 

ley, 2013:69(. در ایــران، این چیدمان و الگو به اشــکال مختلف 

نظام معبد براي خدایان مختلــف و قربانگاه های مقدس )دورانت، 
1363: 191( و نظام آتشکده یا آتشگاه، بسته به دوران های مختلف 
به عنــوان الگوهاي پرســتش- نیایش دنبال گردید. مثــاًل در دورة 
سلوکیان به دلیل نفوذ یونانیان، و یا دورة پارتیان و دورة هخامنشي، 
تجدیــد و تعمیر معابد )دیاکونــوف،1380: 136( و به ویژه در دورة 
ساســانیان، الگوي آتشــکده رونق داشــت. در هر حال در الگوي 
دوم، رُکن »شــاه« عالوه بر اعمال حاکمیت، پیوند مستقیمی نیز با 
ُخدایان دارد. در دوران هخامنشــیان، شاه نماینده »اهورامزدا« و »شاهِ 
شــاهان« خوانده مي شد )رضایي، 1373: 251(. تمایل به جنبة الهي 

نمودار شمارة 3: پیش الگوی اول از الگوهای نخستین وقف؛ مأخذ: نگارندگان
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بخشیدن به ســلطنت در تمامي کتیبه ها 
و آثــار بر جاي مانده نیز آشــکار اســت 
)ســلطانزاده، 1390: 42(. از ســوي دیگر، 
در ایــن میان؛ خدایان با »مکاِن زیســت« 
یا شــهر اتحادی دائمي برقرار مي کنند. 
در واقــع، حضور دین در قالــب پیوند با 
سیاســت و شخص شــاه و نماد وحدت، 
با استمداد از ُخدایان براي شهرها صورت 
مي گیرد. در ایران نیز، در زمان امپراتوری 
گســتردة هخامنشــیان و به ویژه با وجوِد 
ســنّت تســاهل مذهبِي »کوروش بزرگ« 
این مشــخصه قویاً وجود داشــت )پیرنیا، 

1308: 69-73؛ دیاکونوف، 1380: 81(. بازسازی معابد آساگی ال20، 
آزی دا21 و نبــو22 از آن جمله هســتند )رضــی، 1382: 292(. بدین 
ترتیــب، در تالقي این عناصر چندگانــه با یکدیگر، الگوي دوم از 
پیش الگوهای نخســتین وقف را در شــهر کهن ایراني مي توانیم 
مجّســم کنیم. در ایــن پیش الگو، ارکان و عناصــر جدید، روابط 
جدیدتر و البته پیچیده تری از قبل حضور دارند و حضور »شــهر« 

در آن در قالب یك »بستر آییني« است )نمودار شمارة 4(.
بارزترین تجلّی عناصر و ارکان در این پیش الگوی کهِن وقف، 
در تمّدن عیالم نمایان است. در عیالم، مرگ، مقدمة ورود به جهان 
ُســفلی بود و دروازه هایی نیز که در برخی ســازه ها می ســاختند، 
احتمــاالً نماد ورود بــه دنیای مردگان بودنــد )دارا، 1394: 17، 23(. 
نکتة حیرت انگیز در این تمدن، پیوند محســوس خدایان، پادشــاه 
و تــوده یا مــردم، مطابق قواعد هدایا و احترام و یا وقِف نخســتین 
اســت. اهدای تندیس بــه ایزدبانو »نروندی« برای طــول عمر »نرام 
ســین«، وقف نمــودن ادوات جنگی همانند ُگرز بــرای طوِل عمِر 
»شولگی«، ظروف آیینی وقف شده برای پرستشگاه »اینشوشینك« 
و وقِف پرستشگاه توسط »اَتّه هوشو« )جوویناتزو، 1393: 326-318( 
نمونه هایی از این جریان یافتِن ســنت وقف نخستین در این تمدن 
است. دروازه های وقف شده برای ایزدان و یا ساخت پرستشگاه برای 
آنان )جهانگیرفر و گشتاسب، 1394: 91، 101( نیز نمونه هایی دیگر 
از این گونه از الگوهای نخســتین وقف در تمدن عیالم اســت. در 
تمدن ایران نیز به دلیل تحواّلت دینی بعد از زرتشــت؛ عماًل زمینة 
تقویت ُخدایان گوناگون و ســاخت معابد در دوره های هخامنشی، 
سلوکیان و پارتیان به اشکال مختلف تقویت گردید )رضي، 1382: 
264؛ عباسیان، 1386: 209-213؛ پاکزاد، 1390: 89(.  جشن مراسم 
قربانــی »الن23« برای خــدای »اهورامزدا« و جیــرة منظم ماهیانة آن 
مطابق با لوحه های ِگلی واقع در تخت جمشید و هم چنین امکان 
دریافت هدایا برای ایزداِن دیگر توســط مردم در دورة هخامنشــی 
)ُکخ، 1382: 44( یك نمونه بارز از حضور عناصر چهارگانه »خدا«، 
»پادشاه«، »مردم« و »هدایا و نذورات« مطابق این نوع از پیش الگوهای 

نخستین است. پرستشــگاه »فَرتَرَکه«، پرستشگاه »معبد جیحون« و 
پرستشگاه »َشمی« و سپرهای جنگی وقفی معابد در دورة سلوکیان 
نیز نمونه های دیگر هستند )کالییری، 1393: 431-442(. هم چنین 
پرســتش خدایان و معابد در شــهر »نِســا« و »تاکسیل« )شهر قدیم 
پنجــاب( )دیاکونــوف، 1380: 271( و خرابه هــای معبد کنگاور و 
صه  »اَرَشــك«23 )گیرشــمن، 1380: 320-321( نمودهای این مُشخَّ
در دوران پارتیان هســتند. همین موضوع، مُسبِّب بیش ترین تأکید 
بر ایــن پیش الگوی وقــف در ادوار تاریخی ایــران و قبل از دورة 

ساسانیان است.
پیش الگوی ساده سوم از الگوهای نخستین وقف

الگوي ســوم از پیش الگوهای نخســتین وقف در شــهر ُکهن 
ایرانــي به پیشــینة دین زرتشــت و عصر قبل و بعــد از آن مرتبط 
اســت که تا قبل از دین اسالم در ایران تأثیرات جدي و جدیدتری 
در این حوزه و بســتر آییني ایفا کرده است. از جمله نکاِت بسیار 
ارزش مند و پُرتکرار در آموزه هاي منسوب به وي، »اهورامزدا« است. 
نامگــذاري »اهورامزدا«؛ اختراع زرتشــت نبود، بلکه اســم »مزدا« در 
زمان او معروف بود و »اهورا« هم کلمه اي اســت که به زبان ودایي، 
»اشورا« تلفظ شــده و به معناي صاحب و خداوند است. این عنوان 
نــزد تمام قبایل هنــد و اروپایي براي خدایان علــوي یعني »دیوها« 
بــه کار مي رفت )ناس، 1380: 457(. شــکل و فرم این تحواّلت باز 
هــم در رأس و نقطة ثقــل و کانوني دیانت کهــن ایراني در دورة 
زرتشــت و بعد از آن، یعني بــراي »خدایان« اتفاق مي افتد و به تبع 
آن تحواّلت بعدي و ُکنش هاي بعدي، ســامان و نظم پیدا کرد؛ به 
عبارت دیگر، این رکن اساســي، حول دو محــور »چند خدایي« و 
»خداي یکتا« در گردش اســت. به طوری که در ابتدا، الگوي »چند 
خدایي« در عصر پیش از زرتشــت، سپس الگوي »خداي واحد« به 
نام »اهورامزدا« در دورة زرتشــت و در نهایت بــاز هم الگوي »چند 
خدایی« در ایران پس از زرتشــت عماًل پیاده سازي گردید. نیبرگ، 
در بخشي از سروده هاي دیني اوستایي )یَِشت ها(، خداوندان دیگري 
به جز »اهورامــزدا« را دارای اهمیّت می داند. یکــي از این خدایان 
»میتــره« )میثره( اســت که خداي پیوند و پیمان جامعه پدرســاالر 

نمودار شمارة 4: پیش الگوی دوم از الگوهای نخستین وقف؛ مأخذ: نگارندگان
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است که بنیاد آن خانواده است و در واقع با »میثره« است که پیوند 
اجتماعي، میان اعضای گروه اجتماعي هستة بیروني پیدا مي کند. 
مهم ترین خداي پیرامون »میثره«، »سرَوَشــه«24 و »رَشــنو« هستند که 
هنگاِم جنگ، این سه خدا با یکدیگر هستند. در این میان، »رَشنو«، 
خداي ســوگند یا آزمایش آتش اســت. خداي دیگــر، »وَرَثرَغنه«، 
آفریدة اهورایی اســت. خداي »ثواشــه«25 یا خداي باد و »چیستا«26 
از دیگــر خدایان گروه قبل از »اهورامزدا« هســتند )نیبرگ، 1359: 
82-83(. خوره فّر یا »َخوِرَنه«27 و »تیشــتریه«28 ستاره باران و خداوند 
فراوانــی و »آناهیتــه«29 از دیگر خدایان این گروه هســتند )رضی، 
1382: 140-141(. با گسترش آیین زرتشت، نظام معبد-شهر که از 
پرستش خدایان متعدد تشکیل شده بود با شکست مواجه و الگوي 
یکتاپرســتي جایگزین چندگانه پرســتي شــد. با این حال به دلیل 
تبعیــت از این خدایان در شــهرهاي متعدد، این خدایان در ماوراي 
طبیعت در کنار »اهورامزدا« به مســئولیتي نائل شــدند )عباسیان، 
1386: 54-56(. بــر طبِق آیین زرتشــت، ارادة قُدســي اهورامزدا به 
وســیله روحي مقدس و نیکو نهاد به نام »ِسپنتامینو« از قوه به فعل 
در مي آید و اعمال الوهي او به وسیله دستیاران ارواح مقدس به نام 
»اَمشاِسپنتا« اجرا مي گردند و شــامل شش گونه »وهومنه« )بهمن(، 
به معناي فرشــته نیك و نهاد خوب، »آشــا« )اردیبهشت(، »ِخشترا« 
)شهریور(؛ فرشــته نیرو و قدرت کامل، »هورواتات« )خرداد(؛ فرشته 
رسایي و کامروایي، »آرمیتي« )اســفندارمذ(؛ فرشته َشِفَقت، لُطف، 
بــاروري و »امرتات« )مرداد(؛ فرشــتة بقا و جاودانگي اســت )ناس، 
1380: 458-463(. اگــر ایــن تعابیر را با پیوند ســنتي مفهوم خدا 
و شــهر که قباًل به آن اشــاره شــد در نظر بگیریم، این بار عرصه 
مکاني شــهر نیز جنبة قُدسیت مي یابد. »خدایان« یا »خداي واحد« 
صرفاً محافظ و نگهدارندة محیط فیزیکي آن نیستند؛ بلکه ظرف 
و مکان اِعمال قدرت خداوند )یعنی شــهر( و »شاه« به عنوان مظهر 
آن در تاریــخ ایران باســتان نیز جنبة قُدســی مي یابنــد و زنجیرة 
معناي »خداي واحد«، »تبلور قدرت و کمال او در شــهر« و »مظهر 
خداوند« )شــاهان( کامل مي گردد. با این تفســیر، اهمیّت عناصر 
ســامان بخش در این چارچوب ذهني- عینــي از جمله وقف و یا 
پیش الگوهاي نخســتین آن در پیوند با شکل گیري شهر قُدسي، 
اهمیّتي بســیار کلیدي و اساســي مي یابند. در بحراِن ایجاد شده 
در آیین جدید زرتشــت نسبت به آیین خدایان اولیّه یا دین میثره، 
مجموعــه خدایــان اجتماعي در عین مســتقل بودن بــا اهورامزدا، 
از آن جا که نقش و برجســتگي بیش تري پیــدا کردند؛ یگانگي 
عرفاني و یك پیوســتگي یافتند و نمودهــاي او یا افزار ِکار او در 
موقعیت هاي ویژه آشــکار قلمداد گردیدند )نیبرگ، 1359: 226(. 
در معنایــی دیگــر، در میراث بــه جاي مانده از نهضت زرتشــت، 
چگونگي تبدیل و دگردیســي نهضت به دیــن و دوران تکوین و 
تشــریع و تدوین دیني اهمیّت می یابــد. در این میان، ادغام میراث 
 آریایي دوران قبل از زرتشت به چشم می آید که حجم زیادي دارد 

)افتخــارزاده، 1377: 164(. در مقابل نیز، کج روي هایی از اصول یاد 
شــده و ترکیب ایجاد شده نوین بر جامعه اتفاق افتاد که تا قبل از 
ورود دین اســالم به ایران، همین رویه دنبال گردید. این تحواّلت از 
انتقال مذهب از مبادي اخالق معنوي به اعمال و تشریفات ظاهري 
و تطهیرات معمولي هماننــد تطهیر از مُردگان و حیوانات ناپاک، 
د الهه به جاي اصل یکتاپرستي و اعتقاد به  جانشین شدن اصل تعدِّ
»یازات ها« )یزدان ها( است که در »یَشت ها« به صدها و هزارها رسید و 
نام چهل تن در کتاب هاي دیني ذکر گردید؛ از جمله این یزدان ها، 
اوشــا )خداي مادینه سحرگاه(، وایو )خداي باد(، میترا )خداي مهر(، 
وهومن )خداي پشتیبان کشاورزان و خداي زراعت(، آشا )محافظ و 
خداي آتش( و خدایان مونث آرمیتی )الهه خاک(، هورواتات )الهه 
آب( و امرتات )الهه نباتات( هستند )ناس، 1380: 468-469(. دقیقاً 
به واسطة حمایت این »ایزدها« از عناصر طبیعت است که پرستش 
و نیایش آیین و کیش »مِهر« و »آناهیتا« مجدداً رونق یافت. دستور 
و اجبار به ســتایش »مِهر« و پرستش »آتش« و ستایش ایزد »آناهیتا« 
از سوی »شاه اردشیر« برای پیروان ادیان دیگر )پیگولوسکایا، 1377: 
478،221( نیــز در این زمینه مؤثر بود. در ایــن دوره، رهایي از قهر 
و خشــم و خدایــان قدیم و نذر و نیاز براي آنــان، جای خود را به 
خشنودســازی ایزدان و فرشتگان داد. ریشة همه این تحواّلت نیز در 
تبدیل نشــدن نهضت زرتشت، به ایمانی جمعي در جامعة آریایي 
بود )افتخارزاده، 1377: 171-209(. در این میان، ایزدان، فرشتگان و 
خداوندان کوچکي در ِگرداگرد »اهورامزدا« و مظهر قواي طبیعت 
و عناصــر یعني آتش، آب، خورشــید، ماه، آســمان، زمین، باد و 
غیره بودند. تداوِم ســنت هدایا و فدیه و نذورات، این بار، بر خالف 
الگوي دوم از پیش الگوهاي نخستین وقف به این شکل و شمایل 
و با این مقدمات است که زمینة حضور مجدد خود را در بین مردم 
و جامعــه دیني باز مي کند. شــایان گفتن اســت که این چرخش 
ارتجاعي در دین یا نهضت زرتشــت، ویژگي هاي برجسته این دین 
را نفی نکرد؛ از جمله ســخن گفتن از مسأله حیات عقبي )عقبا( 
و موضوع قیامت و آخرالزمان به عنوان نخســتین مذهب در جهان 
)ناس، 1380: 463-464(، یکتاپرستی و یکسان نگری همه انسان ها 
با یکدیگر )طوســی، 1384: 209-207( و آییــن اخالقي حامل بر 
آن )دورانــت، 1363: 190؛ نــاس، 1380: 456(. ایــن بُعد اخالق در 
ارتباط با رُکن »پادشــاه« نیز بی تأثیــر در کیفیت حال و احوال وی 
نبود. انتظاراتی همراه با بایستگی های شاهی از جمله فّر و »ِخرد« و 
هم چنین متصل شــدن به یك جهان بینی دینی سیاسی، به طوری 
کــه این جهان بینی دینی و عملکرد پادشــاهی، بدیلی را براي این 
نظــام در ذهنیت ایرانیان جاي نمــی داد )زمانی، 1386: 135-123(. 
نمونــة بارز معابــد در این پیش الگــو در قالب پرستشــگاه، معبد 
»آناهیتا« و قداســت آب و نذورات برای آن در شــهر بیشاپور دوره 

ساسانی است)سرفراز، 1366: 67-70( )نمودار شمارة 5(.
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پیش الگوی گسترده سوم از الگوهای نخستین وقف
در دورة ساســانیان، پیچید ه ترین شــکل تعامــالت بخش هاي 
مختلف ســازندة جامعه با یکدیگر رخ مي دهــد. دیاکونوف، این 
ویژگي و مشخصه را در سلطنت ساسانیان همانند تبدیل حکومت 
ماد به ســلطنت کــوروش نمي پندارد و معتقد اســت که بیش تر، 
تغییراِت کیفي در این دوره رخ داده است )دیاکونوف، 1380: 290(. 
از آن چه که گذشت، مي توان استنباط زمینة پیدایش تداوم الگوي 
ســوم از پیش الگوهاي نخســتین وقف را در جامعه ایراني داشت. 
اتفاِق مهم دیگري که به لُطِف منابع تاریخي بیش تر و پیچیدگي 
روابــط چندگانه اشــاره شــده رخ مي دهد، حضــور عینی تر رُکن 
اخالق، در دین زرتشتي و اثرات عیني آن بر جامعه است؛ برخالف 
دوره هاي قبلي مصداق بیش تري داشته و از لحاظ سندیت تاریخي 
نیز، نمود بهتــري دارد. پیرنیا در توصیف اخالق عملي زرتشــت، 
معتقد است که بُعد اخالق در نظر آریایي ها، میداِن جنِگ »خوبي« 
است با »بدي«. آدم پرهیزگار بر عقیدة آنان کسي است که بهتر و 
بیش تر بتواند بــه آفرینش »خوب« کمك نماید و با آفرینش »بد« 
خصومت ورزد. در این زمینه، کارهایي که کمك کردن به خوبي 
اســت، عبارتند از: ســاختن خانه، احیای زمین، تخم افشاني بسیار، 

کندن کاریز، نشــاندن درخت هاي مثمر و نگاه داشتن 
و تربیــت حیوانات اهلي بزرگ و کوچك. هم چنین 
در اخــالق ایران قدیم ارزِش اعمال به وقوع آن و نه به 
نیَّت آن وابسته اســت و فاعل کاِر »بد« مکلَّف است 
کــه براي رفع اثــرات آن کفاره بدهــد؛ یعني به ازاي 
کاری »بــد«، کاری»خوبــي« نیز بکنــد تا کمکي هم 
به »ُهرمز« کرده باشــد. به عبارت دیگر، نتیجه منطقي 
معتقدات آنان، »فایده انسان« بود و این اخالق بر انواع 
مشابه دیگر در آسیاي غربي برتري داشت. در همین 
خصوص در مجازات هاي قدیم، در شــکل توبة آن، 
شخص توبه کننده نه فقط می بایست از کارهاي »بد« 
پرهیــز کند، بلکــه بایســت در ازای کاری »بد«، کار 
»خوبي« هم انجام دهد )پیرنیــا، 1308: 265-267(. از 
متون ایران باستان، چنین بر می آید که پاالیش »روان« 
و کفاره گناهِ عمل خالف اخالق و دین به عنوان توبه 
صرفاً در قالب اظهار ندامت شــخصی نبود و معموالً 
تــوأم با انجام یــك عمِل ســودمنِد اجتماعی بود که 
بعداً دچار دگرگونی شــد. احداِث چهارده پُل بر روی 
آب جاری، بخشــِش خانه، پیشکِش قطعه زمین قابل 
زراعــت و حفِر جوی آب، نمونه هایی از این اقدامات 
عام المنفعه در چارچوب دستورات هدفمند دینی بود 
)فکری ارشــاد، 1382: 1، 4-5؛ ن.ک. داعی االســالم، 
1327: 9-135(. حضور جدی تر این عنصر به شــکل 
اخالق عملي و التزام جامعه به رعایت آن و گسترش 

فرهنگ اعمال نیك، ســبب شــکل گیري الگوی گسترده سوم از 
پیش الگوهاي نخستین وقف در جامعه ایراني گردید. در واقع، در 
این الگو اســت که براي نخســتین بار؛ جهت گیري گسترده ای از 
حضوِر عناصر مختلِف الگوهاي نخستین پرستش همانند »عناصر 
طبیعت«، »چند ُخدایي«، »ایزدان و الهه ها«، »خداي واحد نیکي« از 
یك سو و ســایر ارکان سازنده پیش الگوهای قبلی از سوی دیگر 
قابل مشــاهده بود و در نهایت در ســاختاری جدید و پیچیده تر با 
یکدیگر ترکیب شــدند و در نهایت، »انسان« نیز در اهداف اصلي 

اعمال نیك و صد البته وقف قرار داده شد )نمودار شمارة 6(.
ذکر این نکته خالي از لطف نیست که، استمرار الگوهاي وقف 
در مســیر »عناصر طبیعت« و »چند ُخدایي« در کنار مفهوم جدید 
»انســان« صرفاً به دلیل نوع دیانت و الگــوي غیرکامل توحیدي به 
صورت عیني و عملي در بســتر شهر آییني است. دقیقاً به همین 
دلیل اســت که با ورود دین اسالم و الگوي کامل توحیدي، مسیر 
حرکت پیش الگوهای نخستین وقف این بار »انسان« به طور کامل 
هدف قرار داده مي شــود تــا تجلي عیني نظــام توحید و »خداي 

واحد« در عمل نیك وقف باشد )نمودار شمارة 7(.

 نمودار شمارة 5 : پیش الگوی ساده سوم از الگوهای نخستین وقف؛ 
مأخذ: نگارندگان

 نمودار شمارة 6: پیش الگوی گسترش یافته سوم از الگوهای نخستین وقف؛ 
مأخذ: نگارندگان
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نمود شناسی وقف در پیش الگوی گسترده سوم از الگوهای 
نخستین وقف

نمود وقفي اعمال نیك در دورة ساســاني با توّجه با ویژگي هاي 
یاد شــده قبلــي، بیش تر از ادوار قبلي تاریخ ایران باســتان اســت 
که منجر به شــکل گیري پیچیده تریــن و کامل ترین پیش الگوی 
نخستین وقف در شهر کهن ایراني نیز گردید. در ادامه به نمونه ها 
و مصادیق پیش الگوي گســترش یافته ســوم از الگوهاي نخستین 
وقف در جامعه ایراني پرداخته مي شود )نمودارهای شمارة 8 و 9(. 

نمودار شمارة 8: دیاگرام مشخصه های متعامل چهارگانه پیش 
الگوهای وقف در شهر کهن ایرانی؛ مأخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 9: نمودشناسی و کارکردهای وقف از پیش الگوی 
گسترده سوم وقف در شهر کهن ایرانی؛ مأخذ: نگارندگان

از جمله نکات بســیار قابل توجــه، در خصوص مصادیق، نقش 
زنان و ملکه هاي شــاهي در این سنّت دورة ساســانیان است که به 
نوعي یادآور دورة زندگي چنددیني و فراز و نشیب هاي متفاوت آن 
در دورة ساســانیان است. به عنوان نمونه از تخصیص هدایا و وقف 
براي صومعه و خانقاه ها و کلیســاها توســط شیرین، همسر خسرو 
پرویــز )590 تا 628 میالدي( به عنوان ســنت امتــداد تاریخي وقف 

قبل از اســالم و هم چنین از ســاخت بیمارستان 
براي مسیحیان در میانه قرن ششم میالدي توسط 
 Pahlitzsch,( خسرو انوشیروان« یاد شــده است«
144 :2009(. هم چنین صرف نظر از نارسایي هاي 

اسنادي از جمله مکتوب نبودن توبه نامه ها، آثار و 
عالئم و شواهدي در دست است که عماًل نشانگر 
دیگــر مصداق هاي عیني وقــف در جامعة دورة 
ساسانیان اســت. از این دسته، مي توان به کتیبه ها 
و سنگ نبشته هاي شاهي به عنوان یکي از اسناد 
معتبر تاریخ باستان، کتیبه های شخصي به جاي مانده بزرگان و تودة 
عام مردم در دورة ساســاني و البته آثار باســتاني به جا مانده، اشاره 
داشت. طبق بررسي های به عمل آمده، هم از میان کتیبه هاي شاهي، 
کتیبه هاي روحانیان و هم کتیبه هاي شخصي، موضوع وقف و انواع 
آن مطابق پیش الگوهاي نخستین وقف در شهر کهن ایراني در این 
دوره )دورة ساســانیان( قابل مشاهده  اســت و شامل این موارد است: 
الف- سنگ نبشته شاپور اول، نخستین نمونه از این کتیبه ها است 
که در انواع کتیبه هاي شاهي دسته بندي مي گردد. کتیبه شاپور در 
کعبة زرتشت بر دیوار این ساختمان در نقش رستم کنده کاري شد و 
در بخش پنجم از این کتیبه به موضوع تأسیس آتشکده ها و هدف 
از ساختن آن ها اشاره شده است )تفضلي، 1377: 86؛ پیگولوسکایا، 
1377: 156(. در این کتیبه به آتشــکده هاي ساخته شده براي شادي 
»روان« خویــش و خاندانش و نذورات متعلق به آن ها اشــاره شــده 
و بــه آیندگان براي شــرکت در امور خیریه برای  خشــنودي ایزدان 
سفارش شده است )راشد محصل، 1380: 88(. استناد شدن به مفهوم 
نذورات در معناي وقف براي آتشکده ها و اشارة دوم به ایزدان نیز به 
خوبي مطابق تفاسیر به عمل آمده از سیر تکامل دین ورزي ایرانیان 
باســتان و تحواّلت دین زرتشتي قابل فهم و تبیین است. ب- نمونه 
دیگر، ساخت آتشکده »سروش آذران« توسط شاپور دوم و وقف دو 
))دِه(( »یوان« »جاجاه« از روســتای »النجان« برای آتشــکده و ساخت 
آتشــکده ای دیگر توسط خســرو پرویز در قریه »بارمین« از روستای 
کرمان و وقف دیه های اطراف آن )اصفهانی، 1346: 51، 58( اســت 
که بخشی از نظام پشتیبان اقتصادی وقِف کهن را نیز در وابستگی 
آن به »ده ها« و »قریه ها« نشــان می دهد. پ- نمونه مشابه دیگر در 
توّجه به جایگاه قِداســت آتش و موقعیت سلسله مراتبی آن برای 
شاهان، خانه و معابد محلی )کریستن سن، 1372: 236-237( است 
که شــاهان ساسانی در اوقاِت اضطراب و یا رسیدن به تخت شاهی 
به زیارِت آتش شاهی آذرگشسب رفته و با کمال جود و جوانمردی، 
زر و مــال و زمین و بنده، وقف بر آن آتش می کردند )شــهمردان، 
1336: 85-89(. ت- ســنگ نبشته و کتیبه هاي »ِکرتیر« که تأسیس 
آتشــکده ها و تخصیص موقوفات در کتیبه »نقِش رجب« و »کعبة 
زرتشــت« از مهم ترین استنادات وی است )تفضلي، 1377: 91-90(. 
از اســتنادات و تأکیدات »ِکرتیر«، در کتیبه هایش مي توان این گونه 

نمودار شمارة 7 : الگوی تطبیقی خداپرستی و وقف در شهر باستانی ایرانی؛ مأخذ: نگارندگان
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اســتنباط کرد که بخشــی از کارکردهاي پنهان وقف، اســتفاده از 
الگوهــاي نخســتین آن در جامعه ایراني یا شــهر کهن در جهت 
مبــارزه با ادیان با یکدیگر و با رویکردهای حذف دیني- سیاســي 
بوده است. ث-نمونه چهارم، کتیبه »مِهر نِرسي« یا »مِهر نِرسه«، وزیِر 
سه پادشاه ساســاني )یزدگرد اول، بهرام گور، یزدگرد دوم( است که 
در فیروزآباد  )گور، اردشــیر ُخرِّه( در 116 کیلومتري شیراز در هفت 
ســطر بر پایه پُلي نگاشته شده است. این پُل عهد ساسانی در کنار 
رودخانه تنگاب، روبروی نقش حجاری شــده ای از دوران »اردشــیر 
بابکان« در حال گرفتن حلقه شهریاری قرار دارد )مصطفوی، 1343: 
99(. در واقع به اســتناد این کتیبه، »مِهر نرســي« این پُل را به هزینه 
خودش و براي شادي »روان« خود و خاندانش ساخته است )تفضلي 
1377: 96( )راشــد محصل، 1380: 94(.  نقش »روان« و »خاندان« در 

این نمونه بسیار مشهود است )تصاویر شمارة 5 و 6(.

تصویر شمارة 5: محوطه آتشکده ُکنار سیاه، از آتشکده های چهارگانه 
»مهر نِرسی«؛ مأخذ: نیستانی و همکاران، 1390: 174

تصویر شمارة 6: پل تاریخی وقفی »ِمهر نرسی« در دوره ساسانیان؛ 
URL2 :مأخذ

یــا شــخصي دورة  نمونــه پنجم،کتیبه هــاي خصوصــي  ج- 
ساسانیان اســت. این کتیبه ها، بیش تر نوشته هاي یادبودي هستند؛ 
ماننــد کتیبه هایي که به عنوان یادبوِد تعلق ملکي به شــخصي یا 
احتماالً وقف آن و یا بــه جهت بازدید یك گروه )گروهي( از آن 
نگاشــته شده اند )تفضلي، 1377: 97(. یکي از این نمونه ها، سنگ 
نبشــته هاي تَنگ ُخشك است که در متون معتبري از جمله تاریخ 
کمبریــج ایران نیز از آن یاد شــده اســت. در این مــکان بر تخته 
ســنگي، سه سنگ نبشته به خط پارســي میانه پیوسته نوشته شده 
و نخســتین نوشــته در گوشه شمالي تخت ســنگ است و داراي 
هفت ســطر و موضوع آن وقف نامه ملکي اســت که شامل باغ و 
قنات و درختســتان متعلق به »فرخ بود« است )تفضلي، 1377: 97؛ 

راشــد محصل، 1380: 95- 96(. نکته بســیار جالب و مورد توّجه 
به عنوان نمونه های دیگر، اســتفاده از شــواهد کشف  شده در دورة 
معاصر در پیوند با این مســتندات تاریخي قبلي است. چ- کشف 
کتیبة دریاچه تاریخي سرآسیاب در کوه هاي دهنو شهرستان رستم 
فارس در ســال 1392 شمســي و گمانه زني هاي کتیبه، برای وقِف 
آب )URL4( از دیگــر مصادیق و نمونه هاي کتیبه اي اســت که 
در امتداد فرضیــه اول و ادعاي اصلي تحقیق به خوبي بیان کنندة 
عینیت، کارکرد و ســامان بخشــي وقف در جامعة دورة ساسانیان 

است )تصویر شمارة 7(.

تصویر شمارة 7: تصویر دوم از کتیبه مکشوفه دریاچه سرآسیاب در 
URL1 :استان فارس 1392؛ مأخذ

قبل از توضیح جشــن های ایران باســتان، واژه یا مفهوم »َجِشــن 
خوانی« معرفی می گردد. این مفهوم، مراسم دعاخوانی و آداب دینی 
در ابتدای هر یك از جشــن های ایران باســتان بود. در این مراســم، 
با عنوان »َجِشــن خوانی«، همراه با طلب آمرزش و شــادروانی برای 
درگذشــتگان و متبرک کردن انواع خوراکی ها و تقسیم آن بود که 
کم کم این ســنت به خود »َجشن« و عید نیز اطالق گردید و هر دو 
مفهــوم را در بر می گرفت )رضــی، 1380: 97(. اعتقاد و احترام برای 
مفهــوم »روان« و انجام کار نیك برای آن به صورت گروهی در این 
سنّت مشاهده می شود. یکی دیگر از ارکان نمودشناسي و مصادیق از 
پیش الگوهاي نخستین وقف و به ویژه الگوي سوم حضور َجشن هاي 
ایران باستان است. در دین زرتشت »زمان« همان قدر اهمیّت دارد که 
»مکان«، و به همین دلیل هر روز و هر ماه به نوعی دارای یك آیین 
نهفتــه و پنهان اســت )کرینبروک، 1393: 521(. با بررســي عمیق و 
دقیق این گونه مراســم مي توان پیوندهایي را در میان بعضي از این 
جشــن ها با مفهوم اهداء و بخشــش مال و با نیت شادي »روان« و به 
ویژه امور خیر توأم با نفع اجتماعي، برقرار کرد. یکي از این جشن ها 
که به طور عمده با واژه نیکوکاري عمیقاً در ارتباط است َجشن هاي 
فصلي موسوم به »گاهنبار« اســت. بررسي این گونه َجشن ها به طور 
عام و جشن هاي »گاهنبار« در طول سال بیش از هر چیز یادآور تقویم 
اوســتایي و سنت برخاســته در نظام دیني حاکم بر آن است. جشن 
مرتبط دیگر، یعني جشن »فروردگان« یا جشن »فرودگ« و به عبارت 
صحیح تر جشــن »روان« است که »داد و دهش« به جهت روان شادي 
و شــادي »روان« درگذشتگان صورت می گرفت )ابن یوسف، 1357: 
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47(. شــایان گفتن اســت که در جشن هاي مشــابه دیگر از جمله 
»جشــن مهرگان«، حضور اهداي هدایا با نام »ایزد مِهر« دیده مي شود 
که نشانگر آمیختگي و آغشتگي آن با سنت هاي مقدس و یادماني 
احتراِم »ایزدان« اســت. در نگاهي دیگر نیز، این جشن ها یادآور بزم و 
شادي عمومي است که کاماًل با مفاهیم آیین زرتشتي مبني بر کار، 
کوشش، شادي، بالندگي، هم راستایي با اهورامزدا، سپنتامینو و ایزدان 
در یك جهت قــرار دارد )ن.ک. رضــي، 1380: 90-186(. در واقع، 
برگزاري این آیین پر ارزش، از آیین هاي دیني ایرانیان کهن است که 
برای بزرگداشت شش رویداد جهان هستي انجام می گرفت. اجراي 
این َجشــن ها، بارها در اوستا تأکید شــده و پیروان دین کهن بر این 
اندیشه بوده اند که »داد و دهش« در این زمان ها فراهم کننده خشنودي 
»یزدان« پاک و شادي »روان« درگذشتگان است. ردِّپاي این آموزه ها و 
تأکیدات نیز به »گات ها«، کهن ترین بخش اوســتا نیز باز مي گردد. 
در هر حال، »گاهنبارها« جشــن هاي دیني باشــکوهي هســتند که 
بزرگداشــت آفرینش آسمان، آب، زمین، گیاهان، جانوران و مردمان 
بــود )ابن یوســف، 1357: 37-38(. از انواع دیگــر »داد و دهش« نیز 
مي توان به نیاز و اَشوداد )پیوسته نیکي( یا نیکي پیوسته اشاره کرد. 
در مفهوم »نیــاز«، »داد و دَهش« براي نیازمندان توســط گردانندگان 
نیایشگاه ها و به شکل الگوي دسته جمعي و پرهیز از دهِش »دست 
به دســت« صورت می گرفت کــه بیش تر به نوعي یــادآور مفهوم 
»صدقه«  است. »اَشوداد« نیز به معناي بخشش در راه پارسایي و نیکي 
و یا »دَهش« در راه ایزدان پاک و براي پارســایي اســت. در این نوع، 
غالباً اموال غیرمنقول همانند خانه، زمین، بوســتان و کشــتزار اهداء 
مي گردید که باز هم گردانندگاِن نیایشگاه ها، مسئول ُحسِن اجراي 
آن هستند و در واقع »اَشوداد« گونه اي از پیوسته نیکي )وقف( است 

)ن.ک. ابن یوسف، 1357: 37-35(.

جمع بندی
وقف، به عنوان سنّتی حسنه برگرفته از جهان بینی دینی و آمیخته 
با متافیزیك قُدســی، بــه عنوان پدیده ای چند بعدی و ســاختارمند، 
در شــار کهن ایرانی، وجود داشــت. تجلّی آن نیز پیش از هر چیز 
متأثر از زمان- مکان تاریخی و مجموعه شــرایط سازنده حاکم بر آن 
بود و مجموعه عواملی، ســاختارمندی پنهان وقف را به شــکل»پیش 
الگوهای نخستین وقف« در شهر کهن ایرانی تشکیل داده است. این 
پیش الگوها، بیان کننده نخســتین اَشکال و گونه های تجلّی وقف با 
در نظر گرفتن زمان- مکان تاریخی در سرزمین ایران است. این یافته، 
همسو با اندیشــه های قبلی قائل بر وجود وقف در شهر کهن ایرانی 
اســت و هم چنین با فرضیه اول پژوهش نیز مطابقت دارد. هم چنین 
پژوهــش، از پیش فرض هــای موافق و مخالف تحقیقــات پراکنده 
پیشینی عبور نموده و عماًل انسجام مشخصی به تعریف چیستی و 
چگونگی وقف در شهر کهن ایرانی بخشیده است. مطابق یافته های 
پژوهش، پیش الگوهای نخستین وقف، ماهیتی مستقل و در عین حال 

وابسته به آیین دینی داشته اند. در فرآیند این مطالعه از یك مدل چهار 
الیه ای با منطق تحلیل و تبیین استقرائی استفاده گردید. علت استفاده 
از این مدل مفهومی، چند سطحی بودن و یا چند الیه ای بودن فرایند 
فهم و تبیین وقف در شــهر کهن ایرانی بوده است. در واقع، انتخاب 
این مدل برای پاسخ به پرســش های تحقیق و فرضیه دوم پژوهش و 
در جهت ساماندهی مطالعات پراکنده قبلی بوده است. دامنة مطالعه 
پژوهش نیز طیفی از ظرفیت های بین رشته ای و چند رشته ای را در بر 
می گیرد. به طور مشخص، پیش الگوهای وقفی در شهر کهن ایرانی 
چهار مشــخصه اصلی دینی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در دورة 
زمانی قبل از اســالم داشته اســت. به طوری که آیین تدفین، توّجه و 
اعتقاد به دنیای پس از مرگ، خدایان و الهه ها، ایزدان و عنصِر »روان«، 
پادشاهان و معابد نقش بسیار پُر رنگی در مشخصه دینی آن داشته اند. 
مهم ترین نکته در خصوص تحواّلت و سیر تکوین وقف در سرزمین 
ایران نیز بیانگر آن اســت که در وهله نخست، این مشخصه دینی بر 
ســایر ارکان دیگر غلبه داشته است. هم چنین نام های پارسی همانند 
»روانگان«، »پادروان«، »پات ابروات«، »بان«، »بَْن« و یا »بَند« برای هر یك 
از مشــخصه های یاد شده و به  ویژه برای مشخصه دینی پیش الگوها 
اســتفاده می شــد. از لحاظ نقش عوامل مؤثر در تبیین و بیان کننده 
پدیده وقف و حضور پیش الگوهــای حاکم بر آن نیز می توان؛ هم 
به حضور »فرد« اشــاره کرد و هم به نقش »ساختارهای جمعی«. نقش 
دین اولیه و عناصر مکمل آن از جمله مصادیق اخالق زندگی هم در 
ســطح » فردی« و هم در »سطح جمعی« مؤثر بود. در این میان، نقش 
»بُعد فردی« در آیین تدفین قویاً مشاهده می شود. در بخش مشخصه 
اجتماعِی وقف نیز پیوند الگوی حکومت و عناصر خدایان و شاهان 
و آیینی شــدن سطح شهر و همراهی توأماِن الزامی و اختیاری مردم با 
آن بیش تر نمایان است. این ساختارهای دینی و اجتماعی، به عالوه، با 
حمایت شدن در قالب نذورات و هدایای پولی و غیر پولی )زمین های 
غیر شــهری( مختلف از بُعد اقتصادی، به مــروِر زمان؛ بروز و تجلّی 
کالبدی نیز داشــته اند. به طوری که قداســِت آتش، همراه با قداست 
مکاِن قُدســی اعم از شهر و پرستشــگاه، در سطح کالبد شهر پیوند 
خورده و نمایان می گردد. شایان گفتن است که از میان سه رُکن اصلی 
دین، الگوی خداپرستی و به ویژه توحید و معاد باوری کاماًل در تکوین 
پیش الگوهای نخســتین وقف در جامعه ایرانی نقش بسیار کلیدی 
داشــته اند. اگر چه نقش زرتشــت به عنوان پیامبر ایرانی و آموزه های 
اخالق محور وی نیز غیر قابل کتمان است. به ویژه آنکه در آموزه های 
منسوب به وی، توحید و معاد قویاً مورد تأکید بوده است. این الگوی 
دینــی نیز خود برگرفته از جهان بینی دینی حاکــم بر ارکان دیگر از 
جمله حکومت و مدیریت شهر بوده است. شهری که بیش از هر چیز 
ظرفی متناسب برای باِر مظروِف این جهان بینی در عرصه تاریخ بوده 
است. هم چنین، تکوین پیش الگوها همراه با حضور عناصر مکمل 
دیگر بوده و در هر ســه مرحله بر ســطح پیچیدگی آن افزوده شــده 
اســت. در واقع، در تکامل پیش الگوهای سه گانه کهن وقف، تمامی 
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ارکان به تناسب زمان- مکان تاریخ منِد خود فعالیت و حضور داشته اند. 
در بین کارکردهای حامل بر ساختار پیش الگوهای نخستین وقف نیز، 
کارکردهای قُدسی، سیاسی، دینی و مدنی مشهودتر هستند. از لحاظ 
ابعاد قُدسی، انگیزه های بزرگداشت آفرینش و تکریم ایزدان و خدایان 
در آن نهفته است. در کارکردهای سیاسی، استفاده از وقف به کمك 
نیروی سیاسی برای اهداف حکومتی مشاهده می گردد. در کارکردهای 
دینی؛ طلب آمرزش، نیك انگاری و شادی روان قویاً تکرار شده و نهایتاً 
در بُعد مدنی نیز انگیزه های توّجه عمومی به یکدیگر و شــادی در 
بستر محل زندگی قابل اندازه گیری است. سیِر این کارکردپذیری در 
جامعه ایرانی قبل از هر چیز نمایانگر وابستگی آن به طور مستقیم از 
الگوی خداپرستی است. به طوری که هر اندازه از الگوی چند ُخدایی 
جهان قدیم فاصله گرفته شــده ، نقش کیفی آن در جهت گسترش 
اخالق در سطح جامعه مشهودتر بوده است. ادامة این سیر تکوین در 
نهایت به مســیر بهبود رفاه انســانی در قالب آبادانی زمین سوق داده 
شــده اســت؛ امری که به طور خاص با توّجه به اصول دانش ســنّتی 
و مُدرن برنامه ریزی شــهری و یا شهرســازی برای سامان دهی و ارتقاء 
کیفیت زندگی در محیط، بسیار حائز اهمیّت است. تبیین این یافته 
جدید علمی، به رغم این که زمینه های اولیه مطالعاتی آن فراهم بوده 
است، کمتر مورد توّجه جّدی محققان حوزه شهر و یا شهرهای کهن 
در ایران بوده است. یکی از دالیل این موضوع نیز، بی شك آشفتگی 
نظام مطالعات کالبدی وقف در ایران است. به طوری که تا این لحظه 
هیچ گونه مطالعه نظام مند و سیستماتیکی در خصوص تبیین جایگاه 
و سیر تکوین کارکردهای وقف در کل عرصه تاریخ، جامعه، فرهنگ 
و شــهر ایرانی دیده نمی شــود. این یافته های ارزش منــد، قبل از هر 
چیز نشــانگر غنای فرهنگ و تمدن کهن ایرانــی و اثرپذیری آن از 
ویژگی های چندگانه وقف اســت. این رهیافت جدید می تواند چراغ 
روشنی برای ادامه مسیر و تصحیح هدفمند ساختار مطالعات کالبدی 
وقف در عرصه تاریخ ایران باشــد. عرصه ای که عالوه بر شهر ُکهن، 
جهانی از شــهرهای دورة اسالمی، شهر معاصر و شهر آینده را نیز در 
بردارد و باید تغییرات کیفی بعــدی در آن را نیز مورد رصد قرار داد. 
در این زمینه، ســنت پژوهش تاریخی شهر در ایران، نیازمند بازنگری 
جدیــد و توّجه جدی و عمیق به رُکــن »دین« و عناصر دینی همانند 
وقف و چگونگی بازتاب آن در شــهر کهن ایرانی است. باید عمیقاً 
توّجه داشت که تنها با تجمیع این الیه های مختلف تاریخی و تحلیل 
و تبیین آن است که وقف با عبور از حاشیه، بار دیگر قابلیت ارتقای 

و حضور در متِن شهر ایرانی اسالمی را پیدا می کند.
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