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A Survey on the Role of pious Foundations in Forming 
the Urban Spaces with Particular Reference to the 

Foundations of Isfahan Province
Abstract
Pious foundations have always had a vital importance in 
survival of cultural, economic and social centers. Besides, 
their otherworldly effects these foundations have an 
important role in forming and trimming urban and suburban 
spaces. Thus they have got a high position in Islamic culture 
and Islamic cities. This is indeed important in Iran due to the 
blend of pious foundations with Islamic cultures. 
In the history of Iranian architecture there are traces of 
different pious constructions such as schools, mosques, 
caravanserais, baths, bazaars, etc.
With no doubt, each of the above foundations has had an important 
role in forming the scientific bases and thoughts of the society.
In this survey, the results and effects of having such 
foundations are discussed in the society today. 
The results show the important role of pious foundations in 
forming the urban design of Isfahan province. Meanwhile, we can 
express that due to the existence of Islamic thoughts and culture 
in different regions of Iran, various forms of such foundations 
have always been found through the history of this country.
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چكیده 
موقوف��ات در تأس��يس و ت��داوم حيات نهاده��ا و مراكز فرهنگ��ي، اقتصادي و 
اجتماعي تأثير فراواني داش��ته و توانس��ته اند در دوره هاي مختلف تاریخ، منش��أ 
حركت هاي مؤثري باش��ند. پيوستگي وقف با اس��الم و به عبارتي پشتوانه هاي 
دیني آن باعث مي ش��ود، كه توجه شایاني از سوي جامعه نسبت به آن به عمل 
آید. در تاریخ، مدارس علميه، مس��اجد، تکایا، حس��ينيه ها و حتي كاروانس��راها، 
حمام ها و بازارچه هاي بسياري دیده مي شود، كه محصول وقف هستند. بي تردید 
هر یک از این نهادها و مراكز در شکل گيري نظام فکري و علمي جامعه، نقش 
حائز اهميتي داش��ته اند. امروزه نيز وقف، خود را به ش��کل هاي گوناگوني چون 
تأس��يس مدارس، اهداي كتاب به كتابخانه ها و تأسيس مراكز علمي و تحقيقي 
نش��ان مي دهد. طبيعي اس��ت مطالعه و پژوهش در این زمينه مي تواند راهنماي 
مناس��بي براي گس��ترش فرهنگ وقف و س��وق دادن امکانات جامعه به سوي 

فراهم آوردن بسترهاي مناسب آموزشي، تحقيقي و نظایر آن باشد. 
در پژوه��ش  حاض��ر درباره نتایج و آث��ار وقف به صورت واقع��ي و عيني بحث 
می شود. این پژوهش كه در قالب مطالعه توصيفي و گذشته نگر صورت پذیرفته 
اس��ت، بيانگر آن است كه در ش��هري مانند اصفهان، وقف تا چه اندازه توانسته 
تأثيرگذار باش��د. بدیهي است كه بپذیریم موقعيت تمامي شهرهاي ایران به دليل 
حض��ور و نفوذ بينش دین��ي با این مفهوم دیني گره خ��ورده و در نتيجه در هر 
شهري مي توان آثاري از وقف را در تأسيس و اداره مساجد، مدارس، بيمارستان ها 

و مواردی از این دست مشاهده نمود. 
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رهيافتی بر نقش موقوفات در ساماندهی فضاهاي شهري 
)با نگاه ويژه بر موقوفات شهر اصفهان(
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مقدمه: 
فرهن��گ و تمدن اس��المي و عناصر تش��کيل دهنده آن به 
گونه اي اس��ت، كه در صورت ش��ناخت عميق و همه جانبه 
آنها مي توان راه كارهاي توس��عه و پيشرفت معنوي و مادي 
جامعه بشري را از یک سو و چاره حل معضالت و مشکالت 
آن را از س��وي دیگ��ر در تعاليم حيات بخ��ش این فرهنگ 
الهي جس��تجو كرد. توصيه به داشتن روحيه انفاق، احسان، 
ایثار، تعاون، فداكاري، نوع دوستي، تعاضد، همياري و ایجاد 
صدقات جاریه در قالب س��نت حس��نه وقف یکي از عناصر 
و عوام��ل به وجود آورنده فرهنگ و تمدن اس��المي اس��ت 
كه ثمرات علمي، بهداش��تي-درماني، اجتماعي و فرهنگي 
فراواني در توس��عه جامعه و رفع نيازه��اي روز آن در طول 

تاریخ داشته است. 
در ح��ال حاضر نيز اگر فرهنگ »وق��ف« این ثروت عظيم 
مردم��ي، كه ب��ر اعتقادات دیني و انگيزه هاي نوع دوس��تي 
مردم تکيه دارد، با روش هاي درس��ت تبليغي، به نسل امروز 
شناس��انده ش��ود، عالوه بر قدرداني از واقفان و نيکوكاران 
گذشته كه یادگارهاي ماندگاري از خود بر جاي گذاشته اند، 
نسل حاضر و آیندگان نيز به انجام كارهاي خير و عام المنفعه 
تشویق خواهند شد. با تبيين ارزش هاي اسالمي چون سنت 
وقف، خواهيم دید كه هيچ یک از نيازهاي روز جامعه از دید 

واقفان نيک سرشت به دور نمانده است.
از جمله مش��کالت امروز بش��ریت در س��طح جهان مسأله 
محي��ط زیس��ت و چگونگي حفظ آن  مي باش��د. م��ا در این 
نوش��تار كوتاه عالوه بر توجه فرهنگ اصيل اسالم به حفظ 
محيط زیست و طراحي محيط و ایجاد فضاي سبز و عنایت 
ب��ه موضوع آب و آبياري، به نقش تاریخي موقوفات در این 
باره خواهيم پرداخت و معتقدیم كه وقف كه یکي از بهتر ین 
و ماندگارترین روش هاي مشاركت مردمي در حل مشکالت 

جامعه مي باشد و در زمينه حفاظت از محيط زیست مي تواند 
منشاء خدمات فراواني باشد.

در كنار مش��کالتي كه بشر امروز دارد فاجعه به هم خوردن 
تعادل محيط زیس��ت، یکي از مهم ترین مسائل امروز انسان 
اس��ت. در پي یافت��ن علل این مس��أله، بي تردی��د یکي از 
مهم ترین عوامل عبارت اس��ت از: بسط و توسعه فناوري. از 
یک سو فناوري، دستاوردهاي بسيار عظيم و شگفت انگيزي 
براي بشر داشته است، از سوي دیگر همين عامل سازنده و 
دگرگون كننده زندگي انس��ان خود را در معرض نابودي قرار 

داده است.
به طور كلی نقش موقوفات اسالم در سه مقوله عمده محيط 

زیست، حائز اهميت می باشد:
1- طراح��ي محيط ش��هري؛ 2- موض��وع آب و آبياري به 
عنوان زمينه اصلي فراهم كننده حيات و بهداشت در محيط 

زیست؛ 3- ایجاد فضاي سبز.
در كنار آثار بي شمار اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اخروي 
وقف، جلوه فضایي آن به ش��کل نقطه اي، نواري و گسترده، 
چش��م انداز فرهنگي حوزه هاي زیست شهري و روستایي را 
آرای��ش مي دهد و از این بابت اس��ت كه وقف در جغرافياي 
جهان بيني و جغرافياي فرهنگي ش��هرهاي جهان اسالم و 
باالخص كشور ما جایگاه واالیي مي یابد؛ زیرا هر چند وقف 
در دیگ��ر ادیان ني��ز نظایري دارد، اما در نظ��ام جهان بيني 
اسالمي به صورت ركن مهم و پویاي به كار گرفته شده، كه 
از قوه هاي محركه حفظ و نشر معارف اسالمي، بزرگداشت، 
گراميداش��ت و دوام مراسم مذهبي و نيز از جهاتي برآورنده 
نيازه��اي متنوع مادي انس��ان در هر عصر و زمان در دنيا و 
موجب رستگاري او در جهان عقبي است. موضوع و امالك 
و مس��تغالت و رقبات موقوفه مي تواند، از سنگ نبش��ته اي 
كوچک، درختي مثمر، زمين كش��اورزي، باغ ميوه، قلمستان 

)تصوير شماره1( كاروانسراي شاه عباس اصفهان نمونه بناي خدماتي وقفي )مأخذ: منبع شماره 14(
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و بيش��ه، قنات، نهر، آب انبار، دكان، حمام، خانه، مس��جد، 
حس��ينيه، مدرسه، بيمارس��تان، روس��تا، كارخانه تا عمارات 
مجموعه هاي وقفي را تا بنياد كوي و شهرهاي وقفي براي 
تأمين مقاصد خداپس��ندانه شامل ش��ود. بدین ترتيب وقف 

سيستم الزمي در تحقق برخي از ضرورت هاي دین است.
كيفيت عمومي شهرس��ازي، شيوه تركيب و طراحي سازمان 
فضای��ي كاركردهاي اساس��ي زندگي انس��ان در حوزه هاي 
زیس��ت، بخصوص ش��هرها، از همان آغاز اس��الم بر محور 
بنياد س��ه كارك��رد اصلي یعني مس��جد )یا جام��ع یا حوزه 
علميه(، ساختمان هاي دس��تگاه اجرایي حکومت و بازار، به 
ترتيب ب��راي انجام و اجراي ضرورت هاي دیني- فرهنگي، 
سياس��ي و اقتصادي در ش��هرها و حوزه هاي تابعه روستایي 
آنها حركت مي كرد. این س��ه كاركرد اصلي یا اركان زندگي 
در مركز و كانون شهرها جایگزین و یا بر پا مي شدند. وجود 
این كاركردها، منطبق با ماهيت دین اسالم، به عنوان نظام 

فراگير زندگي دنيوي و اخروي امت اسالمي است. 
مشاركت و دخالت مردم در سازماندهي محيط پيرامون خود 
از طری��ق ایجاد و احداث بناهاي وقف��ي یکي از جنبه هاي 
مهم تأثير وقف در تش��کل و قوام جوامع بش��ري به ش��مار 

مي رود.)تصویر1(
به ط��ور كلي نق��ش وقف در حيات جوامع انس��اني آن چنان 
وسيع و گسترده است، كه باید از آن به عنوان یک »نظام« 
ن��ام برد. نظام به این عنوان كه وقف تمام ابعاد و جنبه هاي 
مختلف یک جامعه انس��اني را شامل مي شود و كمتر اموري 
از جامع��ه را مي توان یافت كه از پوش��ش نظام وقف خارج 
باش��د. علي رغم گستردگي و ش��مول فعاليت هاي وقفي در 
جامع��ه تاكنون بحث جدي در زمينه هاي مهمي چون نقش 
وقف در ش��کل گيري فضاه��اي ش��هري و همچنين تأثير 
ضوابط و مقررات شهرسازي در توسعه و گسترش موقوفات 

صورت نگرفته است.
یکي از ویژگي هاي مهم انس��ان ها دخالت در محيط زیست 
طبيع��ي و س��اختن محيط مصنوع جه��ت زندگي اجتماعي 
اس��ت. در ميان س��اخته هاي دست انس��ان، بي شک فضاها 
و محل ه��اي زندگي ش��هري پيچيده تری��ن و در عين حال 
مهمترین مصنوع بش��ري بوده و در واق��ع عصاره تالش و 
تمدن انس��اني در روي زمين در ش��هرها تجل��ي پيدا كرده 

است.

در شکل گيري و تشکل فضاها و ساختارهاي شهري، عوامل 
مختلف��ي دخالت دارن��د. از مهمترین عواملي كه از س��وي 
محققان مختلف تأكيد زیادي بر نقش آنها در ش��کل گيري 
فضاهاي شهري شده است، مي توان به این سه عامل اشاره 
كرد. 1- عامل جهان بيني یا چگونگي نگرش به جهان؛ 2- 
عام��ل اقتصادي یا چگونگي تعریف جهان مادي؛ 3- عامل 
اقليمي- محيطي با ش��رایط محيط زیست طبيعي. در تاریخ 
شهرنش��يني ایران برحسب اهميت و نقش مسلط هر یک از 
این عوامل، ش��اهد ش��کل گيري فضاهاي شهري گوناگون 
و مختلفي هس��تيم. در بين این عوامل بي شک تأثير عامل 
جهان بين��ي و ارزش هاي دیني و مذهبي بر س��اخت و توليد 
فضاهاي ش��هري بویژه در دوره اسالمي بسيار تعيين كننده 
و مهم اس��ت. به همين دليل در ای��ران علي رغم گوناگوني 
و تن��وع محيط هاي طبيعي و اقليمي، ش��اهد ساخت وس��از 
فضایي مش��ابه در اكثر ش��هرها در طي تاریخ دوره اسالمي 
هس��تيم. از این رو یکي از ویژگي هاي این گونه شهرها كه 
تحت حاكميت و تس��لط اسالم ش��کل گرفته اند، انصاف به 
واژه اس��المي و »شهراسالمي« اس��ت. این واژه به خوبي 
نقش فرهنگ و اعتقادات اس��المي در شکل گيري شهرها و 
فضاهاي ش��هري در سرزمين هاي اسالمي را، در مقایسه با 
سایر ادیان و مذاهب، نش��ان مي دهد. این توضيح ضروری 
اس��ت كه با توجه به حجم باالی موقوف��ات و كاركردهاي 
متنوع، موارد وقفي در س��اماندهي فضاهاي ش��هري چون 
تکایا، حس��ينيه ها، آب انبارها، كاروانسراها، مدارس، مساجد،  
باغ��ات، اراضی كش��اورزی وقفی و مواردي از این دس��ت، 
پژوهش حاضر، صرفًا به بررسي موقوفاتي كه در قالب ابنيه 
پدید آمده اند، اش��اره دارد و جه��ت رعایت اختصار در مقاله، 
دیگ��ر موارد مورد مطالعه در این باب  به واكاوي در س��ایر 

پژوهش ها محول شده است.

1.مبانی نظری:
مفهوم وقف

وقف عبارت است از اینکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل 
شود.«1)ماده55 قانون مدنی(. جمع این واژه اوقاف است. به 
مال و زمين وقف ش��ده، موقوفه گفته می شود)صادقی گلدر، 
1- قانون مدنی مصوب11:1385.1307(. وق��ف از جمل��ه عقود معينی اس��ت، كه در فقه 
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اماميه، از اعتب��ار خاصی برخوردار می باشد)ابراهيم حس��ن، 
.)34:1422

پیشینه در ایران
در اواخر شاهنشاهی ساسانيان بنيادهای نيکوكاری به منظور 
رستگاری روان، در ایران بنياد شد؛ كه پول آن صرف كمک 
به تنگدس��تان و احداث تأسيسات عام المنفعه می شد. همين 

بنيادها بعدها الگویی برای وقف اسالمی شدند. 
س��امانيان)389- دوره  اداری  تش��کيالت  در  ای��ران  در 
261هجری( از دیوان موقوف��ات و یا دیوان اوقاف نام برده 
ش��ده، كه كار آن رسيدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه 

بوده  است)دریایی، 83:1383(.

انعقاد وقف
برای انعقاد وقف به جز شرایط اساسی كه در جدول شماره1 
ذكر گردیده، ش��رایط خاصی ضروری می باشد، كه عبارتند 

از:
حبس عين: منظور از حبس مال موقوفه این اس��ت   .1
كه واقف)وقف دهنده(، در مدت وقف، حق هيچ گونه 
دخل و تصرفی در عين موقوفه ندارد. یعنی واقف حق 
ندارد كه مال موقوفه را بفروش��د، یا این كه هرگونه 
نقل و انتقال حقوقی نس��بت به م��ال موقوفه انجام 
دهد؛ یا تصرفی در مال موقوفه بکند، كه منافی وقف 

باشد. 
تسبيل منفعت: وقف در صورتی صحيح می باشد، كه   .2
منظ��ور واقف از وقف، حبس عي��ن، به منظور قرب 

الهی و فی سبيل اهلل باشد. 
قابليت بقای عين: »فقط وقف مالی جایز می باش��د،   .3
ك��ه با بقای عين بتوان از آن منتفع ش��د...«)ماده58 
قان��ون مدن��ی(. بنابر این وقف مال��ی كه در صورت 

اس��تفاده از آن مال، قابليت بقا ندارد، باطل می باشد؛ 
به عنوان مثال خوراكی ها را نمی توان وقف نمود. 

قبض عين: وقف از عقود تش��ریفاتی می باش��د. بنابر   .4
این وقف زمانی تحق��ق پيدا می كند، كه واقف عين 
موقوف��ه را در اختي��ار موقوف عليه)كس��ی كه وقف 
به نفع اوس��ت( ی��ا موقوف عليهم ق��رار دهد و عين 
موقوف��ه به قب��ض موقوف علي��ه ی��ا موقوف عليهم 

درآید)قاری الهروی، 124:1418(.

آثار وقف
وق��ف از جمله عقود الزم می باش��د. بنابر ای��ن بعد از انعقاد 
وقف، واقف نمی تواند از آن برگردد و اختيار هر گونه تصرفی 
در عين موقوفه را از دس��ت می دهد. این اس��ت كه ماده61 
قان��ون مدن��ی در عبارتی مفصل بيان می كن��د: »وقف بعد 
از وق��وع آن ب��ه نحو صحت و حصول قبض الزم اس��ت و 
واقف نمی توان��د از آن رجوع كند یا در آن تغييری بدهد، یا 
از موقوف عليهم كس��ی را خارج كند، یا كس��ی را داخل در 
موقوف عليهم نماید، یا با آنها ش��ریک كند، یا اگر در ضمن 
عق��د متولی معين نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد، یا خود 

به عنوان توليت دخالت كند«)عماره، 64:1412(.
دست های بخشنده و نگاه های مهربانی كه از اقشار محروم 
جامع��ه دس��تگيری می كنند و با وقف بخش��ی از دس��ترنج 
خود، گره های بس��ياری را از مش��کالت زندگ��ی نيازمندان 
می گشاید، حقيقتًا خود را مجرای فيوضات ربانی و تجلی گاه 
اوصاف بخشندگی و رحمانيت پروردگار قرار داده اند و بر این 
توفيق بی نظير ش��اكر هستند. خداوند بزرگ كه خود فياض 
علی االطالق و معطی وجود و منبع همه خيرها و خوبی هاست، 
كس��انی را كه واجد چنين صفاتی باشند، گرامی داشته و در 
قرآن مجيد با آیه كریمه  »واهلل یحب المحس��نين« و آیات 

بسياری دیگر ستوده است)ابراهيم حسن، 131:1422(. 

شرایط وقف

یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقتدوام

یعنی وقف معلق و مشروط نباشد.تنجیز

یعنی مسلط كردن موقوف عليهم یا متولی یا حاكم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.به تصرف دادن

یعنی بر خود وقف نکردن.از خود بیرون كردن

)جدول شماره1( شرايط اساسی برای وقف )منبع: نگارندگان(
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خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسالمی 
وقف بهترین و مؤثرترین وس��يله تکافل اجتماعی اسالمي 
اس��ت. از امتيازات شریعت اسالمی آن است، كه مسلمان را 
بر تکافل اجتماع��ی ترغيب می نماید، آنان را بر صدقه دادن 
در راه های خير و اعانه مس��اكين تش��ویق مي كند. نصوص 
قرآن كریم و احادیث نبوی بر این مطلب تأكيد می كند. این 
نصوص ش��رعی در زمان های گذشته انگيزه مهمی بوده تا 
مس��لمانان صدقه دهند و اموال خ��ود را در راه های مختلف 
خير و بهبود وقف نمایند. )تصویر2 نمونه ای از بناهای وقفی 
در ایران را نشان می دهد( )صادقی گلدر، 192:1385(. درباره 
وقف، آیاتی مخصوص در قرآن كریم مذكور نيس��ت، ليکن 
آن چ��ه كاًل بر كردن كارهای خير وج��ود دارد، دال بر این 
كارها اس��ت. بعضی از علمای اس��الم چند آیه مباركه را در 

این راه آورده اند: از آن جمله آیه: 
َو آتَی الَْمـاَل َعلَی ُحبِِّه َذِوي الُْقْربَی َو الْیَتَاَمی َو الَْمَسـاِكیَن َو 

َكاَة  الَة َو آتَی الزَّ َقاِب َو أََقامَ الصَّ آئِلِیَن َو ِفي الرِّ بِیِل َو السَّ ابْنَ السَّ

ابِِریـَن ِفي الْبَْأَسـاء  َو الُْموُفـوَن بَِعْهِدِهـْم إَِذا َعاَهـُدواْ َو الصَّ

َِّذیَن َصَدُقـوا َو أُولَـئَِك  اء َو ِحینَ الْبَـْأِس أُولَـئِـَك ال ـرَّ و الضَّ

ُهمُ الُْمتَُّقوَن ]البقره:177[. 

»به خویش��اوندان و یتميان و درماندگان و وامانداگان در راه 
و گدایان دهد و در راه آزادس��ازی بردگان صرف كند و نماز 
را ب��ر پا دارد و زكات را بپ��ردازد، وفاكنندگان به پيمان خود 
ب��وده، هنگامی كه پيمان بندن��د و در برابر فقر و به هنگام 
نبرد ش��کيبایند، اینان كسانی هستند، كه راست مي گویند و 

به راستی پرهيزكاران اینانند« )ابراهيم حسن، 87:1422(. 
 مس��لمانان عقي��ده دارن��د كه ه��ر صدقه آنه��ا علی رغم 
منفع��ت دني��وی ، مفاد و ث��واب اخروی را دارا مي باش��د، از 
جمله آن صدقه ها وقف هم مي باش��د، وق��ف از قدیم االیام 
در تمدن اس��المی و پيش��برد آن نقش مهم ایفا نموده، در 
كتاب های حدیث و س��يرت آمده است: در حدیث شریف از 
حض��رت جابرب��ن عبداهلل نقل اس��ت، كه حض��رت محمد 
صلی اهلل عليه وس��لم فرمودن��د: ه��ر ف��رد قادر ب��ه وقف در 
مي��ان صحابه، برخ��ی از دارایی خود را وق��ف گردانيده بود 

)ابن الجوزی، 226:1359(.
  واق��دی در كت��اب مغازی، نقل می  كن��د: مخيرق بن  نصر 
)3ه��� ق( به پيامبر خدا صلی اهلل عليه وس��لم وصيت كرد، تا 
اموال��ش را كه هفت باغ بود، در راه خدا به مصرف رس��اند، 

حض��رت نيز آنها را موقوفه ق��رار داد، تا اصل باغ ها محفوظ 
ماند و ثمره هایش مورد استفاده امت اسالمی قرار گيرد.

)تصوير شماره2( مقبره عمو عبداهلل 
)مأخذ: منبع شماره17(                                                                                 

هر تمدن از خود خاصيت ها و نش��انه هایی دارد، كه آن را از 
تمدن های دیگر جدا مي سازد، اكثر این نشانه ها و خاصيت ها 
از اص��ول و اهداف اساس��ی آن تمدن سرچش��مه مي گيرد. 
تمدن اسالمی بين سایر تمدن ها، صاحب امتياز اصل تکافل 
اجتماعی بين افراد جامعه مي باشد، كه در زمانه های مختلف 
به پيمانه وس��يع تطبيق گردیده اس��ت. مسلمانان به استناد 
این اصل، ش��کل یک ب��دن را داش��تند، مصيبت یک فرد، 
مصيبت تمام جامعه محس��وب مي گردد. لذا مسلمانان سعی 
دارند تا در مالی كه خداوند به آنان ارزانی فرموده، مسافران 
و نيازمندان را ش��ریک سازند. این تکافل و احساس برادری 
و همنوع پروری را در س��ایر ادی��ان نمی یابيم. نظام وقف در 
زمان جاهليت رواج نداشت، رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم، 
صحاب��ه ك��رام رضوان اهلل عليهم اجمعي��ن را ب��ه خاطر رفع 

احتياجات فقرا به این نوع صدقه تشویق نمود.
 غربی ها بعد از آنکه با تمدن اسالمی آشنایی حاصل كردند 
وقف را شناختند. مؤسس��اتی چون ) انجلوسکونيه( را مبنی 
بر وقف در فقه اسالمی تأسيس نمودند. ولی آنان هدف این 
عمل خویش را محض نفع دنيوی قرار دادند كه با آخرت و 
ثواب آن ربطی نداش��ت. مشهورترین وقف در آمریکا، وقف 

»جون او كيسفلير« مي باشد.
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 در حالي كه غرب از این اصل نظام اسالمی استفاده نموده، 
اولی اس��ت كه ما نيز به طرزي بهينه از آن استفاده نموده و 
ضرورت های اجتماعی و اقتصادی جامعه خود را رفع نمایيم. 
عمل وقف در بسياری مراجع و منابع دینی و غيردینی مورد 
توجه قرار گرفته ك��ه اصلی ترین این منابع در جدول2 ذكر 

گردیده است.

2. موقوفات و فضای شهری:
نقش وقف در ساماندهی فضاهاي شهري

وق��ف یکي از ارزش هاي واالي انس��اني اس��ت، كه تحت 
تأثي��ر جهان بيني دیني و مذهبي اس��الم، عالوه بر این كه 
از نظ��ر اجتماعي و اقتصادي كاركرده��اي فراوان و مهمي 
در زندگي روزانه و فعاليت هاي ش��هري دارد، از نظر كالبدي 
نيز نقش بس��يار مؤثري در ش��کل دهي به س��اخت فضایي 
شهرهاي دوره اسالمي بویژه ش��هرهاي ایران داشته است

.(Harold Vreeland,1957:290)
 با نگاهي گذرا به س��يما و بافت كالبدي ش��هرهاي ایران، 

بس��ياري از عناصر و اجزاي شهري را كه نقش عمده اي در 
عملکرد و حيات زندگي شهري دارند، مي توان مشاهده كرد؛ 
كه نظام وقف در ش��کل گيري آنها نقشي بسزا داشته است

.(Pion,2000:143)
 ای��ن تأثي��ر به گونه اي اس��ت، كه اگر فضاه��اي عمومي و 
عام المنفعه كه در س��اختار ش��هرهاي س��نتي ای��ران تقریبًا 
بسياري از آنها موقوفه اند حذف شود، چيزي جز مجموعه  اي 
پراكنده و گسس��ته از مس��اكن، دكان هاي تجاري و در كل 
فضاه��اي خصوص��ي باقي نمي مان��د. در واقع بس��ياري از 
فضاهاي عمومي در ش��هرهاي سنتي ایران كه عامل اصلي 
پيوند مجموعه عناصر تش��کيل دهنده ش��هر به یکدیگر ند، 
نظ��ر  از   .(Trancik,1986:202)مي باش��ند وقف��ي 
كالب��دي، نقش وقف را مي توان در ایجاد و احداث خردترین 
عناص��ر كالب��دي ش��هر نظير مس��اجد، م��دارس، حمام ها، 
آب انباره��ا، س��قاخانه ها، روش��نایي معاب��ر و بازارچه  ها، تا 
شکل گيري و توليد كالن ترین فضاهاي شهري نظير بازارها 
و مجموعه هاي وقفي مش��اهده و پيگي��ري كرد،2 جداي از 

منابع ترویج 

وقف

قرآن
)آل عم��ران، آیه92؛ مزمل، آیه20؛ بقره، آیه 177( ) بقره، آیات260-261،263 -266() آیه 46 س��وره كهف و 

آیه 76 سوره مریم(

دومين منبع وقف سنت است. و سنت  به قول، فعل و تقریر پيامبراكرم  صلی اهلل عليه وآله تعریف شده است.سنت

اجماع و عقل
در فقه اماميه وقف مش��روع و حتی ممدوح اس��ت و می توان گفت كه اكثریت قریب به اتفاق فقهای س��ایر 

مذاهب اسالمی نيز، موافق قول اماميه اند.

جوامع دیگر

در كشورهای اروپایی، وقف به معنایی كه در قوانين ما وجود دارد به چشم نمی خورد، ولی مؤسسه های خيریه 

فراوان��ی در سراس��ر جهان به وجود آم��ده و امالك و اموالی براي آنها تخصيص یافت��ه و فروش و انتقال آن 

امالك و اشيا نيز منع شده است.

)جدول شماره2( منابع اصلی ترويج وقف )منبع: نگارندگان(

)تصوير شماره3( مسجد ذوالفقار )آذيران( در اصفهان نمونه اي از بناي عمومي وقفي )مأخذ: منبع شماره17( 

ابن بطوطه  سفرنامه   �2
مراکز  این  ذکر  از  پر 
درج  عنوان  به  و  است 
مزار  است:  آمده   60/1
برای  زاویه ای  ابویعقوب 
که  دارد  مسافرین  اطعام 
می گویند وقف آن از طرف 
صالح الدین االیوبی  سلطان 

بوده است.
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بس��ياري آثار و تک بناهاي شاخص و مهم شهري، در تاریخ 
شهرسازي ایراني- اسالمي به مجموعه هاي كالبدي پيوسته 
و همبسته اي در مقياس هاي مختلف شهري، از مقياس یک 
مرك��ز محل��ه یا محله تا مقياس مركز ش��هر و یا ش��هر بر 
مي خوریم، كه س��نت وقف در شکل گيري آنها نقش اساسي 

.(Stevens,1962:70) داشته است
بس��ياري از ش��هرهاي قدیمي، اغلب محله ه��اي كوچکي 
بوده اند، كه بتدریج ش��کل  گرفته ان��د و با افزایش جمعيت و 
توس��عه بناها و اماكن، به ش��هر تبدیل شده اند. این محله ها 
كه از پيش طراحي نش��ده بودند، براي احداث و ایجاد مراكز 
و فضاه��اي خدمات��ي- عموم��ي در آنها بالطب��ع هيچ گونه 
پيش بيني به عمل نمي آمد، ولي در عين حال شاهد هستيم، 
كه شهرهاي سنتي و قدیمي ایران در نظام و ساختار محله اي 
خود از انسجام و پيوس��تگي قوي برخوردار بوده اند و تقریبًا 
بس��ياري از خدمات و نيازهاي شهري و محله اي به شکلي 
خودجوش و طبيعي در آنها ایجاد شده بود. این اجزا و عناصر، 
عمومًا بدون اتکا به منابع و اعتبارات دولتي و در چهارچوب 
نظام وقف و با س��رمایه هاي مردم احداث مي شدند. در واقع 
تحت تأثير فرهنگ وقف، بس��ياري از تأسيسات زیربنایي و 
روبنایي در مجتمع هاي زیس��تي ب��دون این كه حکومت ها 
اصواًل وظيفه اي در ایجاد آنها احس��اس كنند، توس��ط مردم 

.(Hooglund,1982:316)ساخته مي شدند
نظ��ام وق��ف ن��ه تنها موج��د س��اخت و ایجاد بس��ياري 
از فضاه��ا و عناص��ر با ارزش ش��هرها بوده اس��ت، بلکه 
ارتب��اط و پيوند معن��وي و نزدیک موقوف ب��ا امور دیني 
و مذهبي، س��بب ماندگاري و پایداري فضاهاي ش��هري 
موقوفه در طي زمان ش��ده اس��ت. در یک نظ��ر اجمالي 
مي توان گفت ماليکت بس��ياري از آثار و عناصر ش��هري 
كه در زمره مواریث فرهنگي و تاریخي كش��ور به ش��مار 
مي روند، وقفي اس��ت. در واقع علل ماندگاري بسياري از 
ميراث هاي معماري و شهرس��ازي ایران در بس��تر زمان 
را بای��د در نق��ش فرهنگ متعالي وقف جس��تجو كرد. از 
ط��رف دیگر اصول و ویژگي هاي نظ��ام وقف به گونه اي 
اس��ت كه بسياري از این فضاها و عناصر از طریق رقبات 
درآمدزای��ي كه بر آنها وقف ش��ده اند، خود را محافظت و 
مرم��ت كرده و در نهایت آب��ادان و معمور، بر جاي باقي 
مانده اند. همچنين ماهيت ابدي، دایمي و غيرقابل فروش 

و انتقال ب��ودن موقوفات و صرف منافع رقبات آنها در راه 
مقاص��د خّير و براي كاركردها و مصالح جامعه مس��لمين، 
موجب شده است، كه تعداد زیادي از موقوفات یا رقبات، 
به خص��وص ام��الك غيرمنقول چ��ون مس��اجد)تصویر 
كتابخانه ه��ا،  م��دارس،  علمي��ه  حوزه ه��اي  ش��ماره3(، 
بيمارس��تان ها، مس��افر خانه ها، آب انبارها، و قنوات، پل ها، 
حمام ه��اي عمومي و بازار كه كم وبيش،  داراي س��اختار 
پایدار و اس��تواري هستند، از سایر عناصر شهري پایدارتر 
باق��ي مانده اند. از جمله مش��خصات مه��م بناهاي وقفي 
در شهرهاي س��نتي ایران، در نظر گرفتن تعدد روابط در 

.(Blunt,1966:101) بهره وري از آنهاس��ت
م��راد از تعدد رواب��ط، ميزان وجود ابع��اد مختلف روابط، در 
زمينه ه��اي مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي 
و زیرمجموعه ه��اي هر ی��ک از آنها در ش��بکه روابط بين 
عناصر ش��هري اس��ت. وضعيت به اصط��الح مطلوب براي 
س��اختار فضایي ش��هر آن اس��ت، كه این چهار نوع رابطه 
به صورت هم وزن، در ش��بکه روابط فضایي كالبدي ش��هر 
حضور داش��ته باش��ند، در غير این صورت ب��ا تمركز روابط 
در ی��ک حوزه خ��اص، عماًل روابط، تک عملکردي ش��ده و 
فضا از كاركرد س��ایر حوزه ها محروم مي ش��ود، در حالي كه 
تنوع عملکردها، یکي از اصول س��ازمان فضایي شهرهاست 

 .(Mohammadi,2002:38)
در س��اختار فضایي ش��هرهاي س��نتي ای��ران، از مراكز 
مهم ش��هري كه تعدد روابط در آن را به ش��کل بارزي 
مي  توان مش��اهده كرد، بازارهاي ش��هري هس��تند. در 
س��اختار فضایي ش��هرهاي س��نتي ایران، بازار )تصویر 
ش��ماره4( و مجموعه اي از دكان ه��اي وقفي فقط یک 
مركز تجاري نيس��ت )فق��ط منحصر به روابط اقتصادي 
نمي ش��ود(؛ بلکه وجود عناص��ر و عملکردهاي متعدد و 
متن��وع، نظير مدارس علميه دیني و مس��اجد و مواردي 
از ای��ن دس��ت، در درون بازار موجب تن��وع روابط در 
ساختار روابط بازار مي ش��ود. در واقع اهميت و جایگاه 
بس��يار مهم بازار در س��اختار فضایي ش��هرهاي سنتي 
ایران را كه همانند لوالیي تمام اجزا و عناصر ش��هري 
را به هم پيوند مي دهد، باید در تعدد و تنوع روابط بين 
عناصر و عملکردهاي آن جس��تجو كرد)حاجی قاس��می، 

.)8 :1383
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)تصوير شماره4( سردر بازار قيصريه نمونه اي از 
وقف در فضاهاي تجاري شهري در

 شهر اصفهان ) مأخذ: منبع شماره22(

منظور از شدت روابط، ميزان فراواني روابط بين عناصر ساختار 
شهري است. به عنوان مثال تعداد روابطي كه بين فعاليت هاي 
تجاري و مذهبي در ساختار شهري صورت مي گيرد، ميزان 
فراواني روابط دوكاربري محس��وب مي شود. در صورتي كه 
ميان فراواني رواب��ط عناصر در ابعاد چهارگانه افزایش یابد، 
به همان نس��بت استحکام س��اختار فضایي – كالبدي شهر 

.(Lockhart,1939:303)افزایش مي یابد
 اصواًل باید گفت یک س��ري از بناهاي وقفي از نظر تاریخي 
بس��يار پراهميت اند و حتي در ح��ال حاضر در برخي جاها از 
اهميت سرش��اري برخوردارند. نه��اد وقف یا موقوفات براي 
جغرافي��اي اجتماعي، فرهنگي و جغرافياي اقتصادي ش��رق 
اس��المي و بویژه ش��هرهاي آن از س��ه جنبه داراي اهميت 
اس��ت: 1- به لحاظ اهميت تکوین��ي و مکاني؛ 2- از لحاظ 
اهمي��ت اجتماعي و اقتصادي؛ 3-از لحاظ اهميت سياس��ي 

.(Harold Vreeland,1957:171)
)جدول ش��ماره3( ان��واع مت��داول بناهای وقفی را نش��ان 

می دهد.

فضـاي شـهري  طراحـي  در  موقوفـات  نقـش 
اصفهان

با اس��تيالي مغوالن بر ایران، به س��ال )616ه.ق(، مرحله 
درخش��اني از تمدن و فرهنگ اسالمي- ایراني كه مركزیت 
آن بيش��تر در خراس��ان بود، ب��ه اف��ول گرایيد )كس��ائيان، 

.)249:1383
تقریبًا پس از س��ه قرن، زمينه اي فراهم ش��د، تا شعله هاي 
تم��دن اس��المي-ایراني، دگرب��ار از دل انبوه خاكس��ترها 
س��ربرآورد و پ��س از غروب آفتابي كه از خراس��ان برآمده 
بود، آفتاب تمدن اس��المي-ایراني از اف��ق اصفهان طلوع 
كرد و این ش��هر را به كانون عظي��م علم و هنر و معرفت 
و حکمت و ش��عر و ادب مبدل ساخت. اصفهان از آن پس 
براي قرن ها نگين انگش��تري مش��رق زمين ش��د. نکته اي 
مه��م كه مي بایس��ت به آن اش��اره كرد، نق��ش فرهنگ 
وق��ف در ش��کل گيري اصفهان، به عن��وان كانون دومين 
مرحله درخش��ش تمدن اس��المي-ایراني است)اس��تيرن، 
181:1377(.  همچن��ان ك��ه تأثير نهاد وقف در تش��کيل 
مرحله نخس��ت درخش��ش این تمدن پيش از هجوم مغول 
را نباید از یاد برد؛ دوران ش��کوفایي اصفهان را باید دوران 
طالیي وق��ف در تاریخ ایران دانس��ت و از ق��رن یازدهم 
هج��ري تاكنون، آث��ار آن با وضوح بيش��تري مش��خص 

گردید)همایی ش��يرازی اصفهانی، 123:1384(.
مركزیت اصفه��ان در دوره هایي از تاریخ ایران موجب 
ش��ده اس��ت، ای��ن منطقه كان��ون توج��ه پژوهش هاي 
جهان��ي قرار گيرد و ای��ن  كه علي رغم هم��ه تحقيقات 
انج��ام گرفت��ه در عرصه ه��اي مختلف جامعه شناس��ي 
توس��ط  زیبایي ش��ناختي  و  هن��ري  مردم ش��ناختي،  و 

)جدول شماره3( گونه های متداول بناهای وقفی به لحاظ عملکرد )منبع: نگارندگان(

مساجد، تکایا، حسينيه هامذهبی
بازارچه، سراهاتجاری

مدارس علميه، كتابخانهآموزشی-فرهنگی
آب انبارها، بيمارستان ها، پل ها، حمام ها، سقاخانه ها، قنوات، كاروانسراهاخدماتی
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اندیش��مندان و سفرنامه نویس��ان داخل��ي و  محقق��ان، 
خارجي، موض��وع وقف از دیده��ا و دیدگاه ها تا حدود 

زیادي پنهان مانده اس��ت)همان:142(.
ش��هر اصفهان با داشتن آثار باس��تاني متعدد و بي نظيرش، 
در ميان ش��هرهاي ایران ش��اخص و متمایز است. متجاوز 
از 273 اثر باس��تاني ثبت ش��ده مهم و باارزش در این شهر 
وجود دارد، كه قس��مت اعظم آن را موقوفات شهر تشکيل 
مي دهد و دیدن این همه آثار شهري و هنري، تجلي روح و 
هنر گذش��تگان را به ما مي نمایاند. موقوفات شهر اصفهان، 
اغلب در خارج از شهر، داراي رقباتي است، كه درآمد آنها به 
حفظ و نگهداري موقوفات كمک ش��ایاني مي كند. توسعه و 
گسترش شهر اصفهان در ادوار مختلف تاریخي با موقوفات 
 .(Jamalzadah,1983:62) ش��هر بي ارتباط نيس��ت
انس��ان هاي خّير در ه��ر دوراني به ایجاد هس��ته  هاي اوليه 
محالت نوبنياد، یعني مس��جد، حمام، بازارچه و س��قاخانه و 
غيره مبادرت كرده اند، كه نقش بسيار مهمي در توسعه شهر 

اصفهان داشته است)تصویر شماره5(.

)تصوير شماره5( حمام علي قلي آقا نمونه اي از
 بناهاي خدماتي وقفي در شهر اصفهان

)مأخذ: منبع شماره12(

در این شهر، موقوفات مهم چون مسجد، كاروانسرا، مدرسه، 
حم��ام و بازارچه به صورت مجتمع در كنار یکدیگر و اغلب 
در بخش تجاري شهر قرار گرفته اند؛ كه معرف اندیشه هاي 
منطقي، اقتصادي و اصولي س��اخت ش��هر در گذشته بوده 

است )هنرفر، 33:1346(.

پراكندگي جغرافیایي موقوفات اصفهان
گزارش اوقاف نش��ان مي دهد كه موقوفات این اس��تان 
و بوی��ژه ش��هر اصفه��ان از اهمي��ت خاص��ي برخوردار 
اس��ت، به طوري كه ش��هر اصفهان داراي 1402موقوفه 
و 4949رقبه و اس��تان اصفه��ان داراي 5383موقوفه و 

18178رقبه مي باش��د )پازوكی، 136:1384(.
به این نکته باید توجه داش��ت، ك��ه ارزش موقوفات به 
رقب��ات آن بس��تگي دارد. در حقيقت، رقبات اس��ت كه 
موقوف��ات را حف��ظ مي كن��د و پایدار نگه م��ي دارد و به 
این نکته نيز باید اش��اره شود، كه اغلب آثار باستاني در 
ش��هر اصفهان، موقوفه اند و مطالعات اجمالي ما در شهر 
اصفهان بيانگر این واقعيت اس��ت، كه اگر آثار باس��تاني 
فعلي ش��هر، موقوفه نبوده و رقبه نداش��تند، شاید بناها، 
ای��ن چنين پای��دار باقي نمي ماندند؛ زی��را درآمد رقبات، 
اول ب��راي حفظ و پای��داري موقوفات ب��ه كار مي رفته 
و بع��د براي مقاصد دیگر خرج ش��ده اس��ت. نکته دیگر 
این ك��ه بعض��ي از موقوفات ش��هر مانن��د آب انبارها و 
كاروانس��راها، طویله  ها و بناهایي از این دس��ت، در حال 
حاض��ر قابل اس��تفاده نيس��ت و تنها به ص��ورت ميراث 
فرهنگ��ي و ی��ادگار معماري ه��اي اعصار گذش��ته باقي 

مانده است)س��جادی، 21:1383(.

)جدول شماره4( نسبت درصد موقوفات و رقبات شهر و استان اصفهان )منبع: نگارندگان(

استان/شهراستانشهراصفهان

26%14025383موقوفات

27%494918178رقبه ها*

26%615123561كل

* رقبه ملک و زمينی اس��ت كه به كس��ی داده ش��ود كه تا عمر دارد از آن بهره و فایده ببرد و همچنين روس��تاهایی را شامل مي شود كه جمعًا تشکيل 

امالك موقوفه یا خالصه را بدهند.
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مطالعه نقش��ه پراكندگي جغرافيایي موقوفات مهم ش��هر 
اصفهان براي ما روش��ن مي كند ك��ه بافت هاي قدیمي 
ش��هر داراي موقوفات بيشتري هس��تند، یعني به نسبت 
قدم��ت محالت بر تعداد موقوفات افزوده مي ش��ود؛ ولي 
بافت  هاي جدید ش��هري، موقوفات كمتري دارند. ضمنًا 
بخش ب��ازار اصفه��ان داراي تراكم موقوفات بيش��تري 
اس��ت، كه اغل��ب آنها را مراك��ز مذهبي مانند مس��اجد، 
م��دارس، امامزاده ها، مقبره ها و تکایا تش��کيل مي  دهند. 
بخش جنوبي ش��هر به واس��طه سکونت ارامنه در آن كه 
از عصر صفویه )ش��اه عباس اول، 1005 ه.ق( مسکوني 

ش��ده، داراي موقوفات كمتري اس��ت.
همان ط��ور ك��ه از جدول فوق بر می آی��د، 22درصد از 
كل بناهای ش��هر اصفهان، به موقوفات اختصاص یافته 
اس��ت. همچنين نسبت درصد موقوفات و رقبات شهر به 

اس��تان تقریبًا برابر می باش��د)26درصد(. 

وقف محله
عالوه بر مرس��ومات جاري در گذش��ته در شکل گيري 
مح��الت، زماني هدف هاي اجتماعي و مقاصد سياس��ي 
و اقتص��ادي در پيدای��ش آن ها نقش مهمي داش��ته اند. 
مطالعات��ي ك��ه تاام��روز ص��ورت گرفته اس��ت، توجه 
پژوهش گ��ران را كمت��ر ب��ه تأثي��ر وق��ف در پيدایش 
محالت معطوف داش��ته اس��ت. در این بررسي اجمالي، 
تنه��ا به روند پيدای��ش محالت وقفي،  كه هس��ته هاي 
اصلي و اوليه آنها با موقوفات بنيان نهاده ش��ده، اشاره 

خواهد ش��د.
از ق��رن چه��ارم ت��ا عص��ر ش��اه عب��اس اول )996-
1038ه .ق(، ش��هر اصفه��ان از دو محله، ب��ه نام هاي 

»جوب��اره« در ش��هر اصفهان پدید آم��د. در این دوره، 
طرح ه��اي عمران��ي بس��يار بزرگ��ي، كالبد ش��هري را 
دگرگون كرد و این تغيير و تحول، حاصل اندیش��ه هاي 
علمي و شهرسازي مدیران مملکتي و حکماي آن عصر 
بوده اس��ت. اما این بدان معنا نيس��ت ك��ه عامه مردم، 
س��همي در عمران و آباداني ش��هر نداشته اند؛ برعکس، 
انس��ان ها نس��بت به توان ه��اي م��ادي و معنوي خود 
گام ه��اي مثبتي برداش��ته اند. به طوري كه انس��ان هاي 
خّي��ر و توانگر با آگاهي كامل و ب��ا جهان بيني خویش، 
كه از دین مبين اس��الم نش��أت گرفته بود، به توس��عه 
و گس��ترش ش��هر كمک هاي فراوان نمودند و با ایجاد 
هس��ته هاي مرك��زي محالت، موجب گس��ترش ش��هر 

اصفهان گردیدند)تصاویر ش��ماره6 و7 (.
شکوفایي هاي اقتصادي شهر در اندك زماني، آن را به 
یک مرك��ز بازرگاني مهم جهان تبدیل كرد و در نتيجه 
تجار و ثروتمندان شهرهاي مختلف به آن روي آوردند 
و با ساختن مس��اجد، حمام ها، بازارچه ها، كاروانسراها، 
حس��ينيه ها و س��قاخانه ها، هس��ته  هاي اصل��ي محالت 
جدی��دي را پایه گذاري كردند و خانه  هاي خود را نيز به 
صورت��ي زیبا و مجلل در جوار آنها بن��ا نمودند. مطالعه 
تاریخ بناي آنها در نقاط مختلف ش��هر، بيانگر آن است 
كه گس��ترش ش��هر در چه زماني صورت پذیرفته است 

.(Singer,1936:313)
مطالعات در ش��هر اصفهان، نشان مي دهد، كه در حال 
حاض��ر ح��دود 157محل��ه و كوي كوچ��ک و بزرگ با 
اسامي باستاني وجود دارد كه تاریخ پيدایش آنها اغلب 
براي ما روش��ن اس��ت. از تع��داد 157محل��ه اصفهان، 
31محله به نام ش��خصيت هاي معروف نام گذاري ش��ده 

)تصوير شماره7( امامزاده جعفر اصفهان
)مأخذ: منبع شماره13(

)تصوير شماره6( مسجد جامع خوزان 
)مأخذ: منبع شماره22(
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است و اغلب آنها اس��امي واقفان را برخود دارند؛ البته 
منظ��ور وقف تمام محله نيس��ت، بلکه تنها هس��ته هاي 
اصلي و مرك��ز محالت،  كه مس��اجد، حمام ها، بازارچه 
و گاهي حس��ينيه، كاروانس��راها و س��قاخانه  و چاه آب 
تشکيل دهنده آن است و معمواًل اشخاص خّير و توانگر 
ای��ن بناها را مي س��اختند و آنها را وق��ف مي  نمودند و 
از درآم��د واحده��اي اقتصادي چون حم��ام،  بازارچه و 
كاروانس��را مخ��ارج حف��ظ و نگهداري همي��ن بناها را 
تأمي��ن مي كردند و حتي اس��م خود را ب��ر روي همين 
محالت مي گذاش��تند. با توجه به مطالب بيان ش��ده در 
باال نس��بت درصد محالت وقفی به كل محالت ش��هر 

اصفهان 19درصد می باش��د.

موقوفات اصفهان و برنامه ریزي شهري
در اصفه��ان، با مس��أله اي ب��ه نام موقوف��ات و رقبات 
آن روب��ه رو هس��تيم، كه دخل و تص��رف در موقوفات 
از نظ��ر ش��رعي جای��ز نيس��ت. در حالي ك��ه اراضي و 
بناهاي موقوفات و رقبات آن س��هم قابل توجهي را در 
زمين هاي ش��هري به خود اختصاص داده است، بدون 
شک مسئوالن ودس��ت اندركاران عمران شهري،  بدون 
در نظ��ر گرفتن توزیع فضای��ي بناهاي موقوفه و رقبات 
آن در ش��هر زیباي اصفه��ان نمي توانند ب��ه طراحي با 

اهداف جامع و قابل قبول دس��ت یابند.
موقوف��ات و رقب��ات آن در ش��هر اصفه��ان،  از نظر 
اقتص��ادي و فقه��ي، ویژگي ه��اي خاص��ي دارد و از 
نظ��ر معماري، ب��ه خصوص معماري اس��المي نيز در 
ر دارد، كه از طرف یونس��کو  آن چنان س��طحي ق��را
به عنوان ش��هري ب��ا ميراث هاي فرهنگ��ي متنوع به 

ثبت رس��يده اس��ت.
پراكندگ��ي جغرافيای��ي و توزی��ع فضای��ي موقوفات و 
رقبات آن در ش��هر اصفه��ان، با بافت ه��اي قدیمي و 

فرس��وده ش��هري منطبق اس��ت.
ب��ه ع��الوه،  باف��ت قدیم��ي این ش��هر با وس��عتي در 
ح��دود 1300هکت��ار ني��از ب��ه آن چن��ان برنامه ریزي 
ش��هري دارد ك��ه از ی��ک طرف بازس��ازي، نوس��ازي 
و سالم س��ازي ش��هر را تأمي��ن كن��د و از ط��رف دیگر 
آس��يب پذیري و یا نابودي بناهاي موقوفه و رقبات آن 

را به حداقل برس��اند. بنابر این مي توان  گفت ش��ناخت 
دقي��ق موقوفات و ویژگي ه��اي آنها از ضروریات عمده 
طراحان و برنامه  ریزان توس��عه شهري براي بافت هاي 

قدیمي ش��هر محس��وب مي ش��ود.
با این هم��ه، عظمت موقوفات ش��هر اصفهان و توزیع 
فضای��ي آنها در باف��ت قدیمي، هرگز اج��ازه نمي دهد 
كه گس��تردگي آن در مقوله ی��ک پژوهش بيان گردد، 
چني��ن ام��ري، پژوهش هاي بنيادي و كاربردي بس��يار 
وس��يعي را مي طلبد. پرواضح اس��ت كه نتایج حاصل از 
این مطالعات، در نخس��تين قدم براي برنامه ریزي هاي 
توس��عه و سالم س��ازي بافت ه��اي قدیمي ن��ه تنها نياز 
جغرافي دان��ان، شهرس��ازان، برنامه ری��زان، معماران، و 
جامعه شناس��ان را برآورده مي س��ازد، بلکه از نظر حفظ 
آثار اس��المي و س��نت وق��ف ارزش فوق العاده اي دارد 

.(Blake,1999:246)

نتیجه گیري:
پژوهش حاضر تالش��ي است در بررسي »اهميت كّمي 
و كيفي موقوفات در اقتصاد و س��ازمان فضایي جامعه 
در ش��هر تاكنون«. س��ير ش��ناخت پدیده از مش��اهده 
پدیده ه��اي س��طحي ب��ه تعليل آنها، با ش��يوه تتبع در 
مت��ون تاریخ��ي و وقف نامه و غور در ماهيت شناس��ي 
جامعه و س��ازمان فضایي اس��ت و در كنار آن تحليل 
س��اختاري چگونگ��ي پيدای��ي و برق��راري رابطه بين 

اجزا و ش��هر«.
همچني��ن ای��ن پژوه��ش نش��ان مي ده��د ك��ه تنه��ا 
از م��ردم مس��لمان و جامع��ه و ام��ت مس��لمان، ك��ه 
حام��ل ارزش هاي اس��المي و عامل بدان ها هس��تند، 
ش��هر اس��المي با كم��ک اندیش��ه معماران مس��لمان 
برمي خي��زد و عناصر یا اجزاي صوري سيس��تم ش��هر 
اس��المي ن��اب در واقع بازتاب م��ادي همين ارزش ها 

توس��ط ش��هرآفرینان اس��ت. 
وق��ف، بازتاب روح اس��المي اس��ت، ك��ه در مقدمه به 
جلوه هایي از آن اش��اره ش��د. اهميت وقف چنان است 
ك��ه متج��اوز از ده درصد مباني كش��اورزي و نيز تاحد 
زیادي تأسيس��ات تجاري-صنعتي ب��ازار و خيابان هاي 
ش��هری وقف مي باش��د و تقریبًا تعميرات، تأسيس��ات و 
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تجهي��زات داخلي آنها، مراس��م مذهب��ي و تعزیه داري، 
روضه خوان��ي،  افط��ار و حت��ي گالب پاش��ي جاري در 
وقف��ي  درآمد ه��اي  ب��دون  حس��ينيه هاي  و  مس��اجد 
امکان پذیر نيس��ت. از این رو است كه اقتصاد و سازمان 
فضایي ش��هرها از جمله اصفهان در حد مقدورات كّمي 
و كيفي در پرتو فرهنگ اس��الم از نهاد وقف سرچشمه 
مي گي��رد و نق��ش جهان بين��ي را در آرایش س��ازمان 

فضایي ش��هر روش��ن مي س��ازد.
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