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چکيده
موقوفات در تأسيس و تداوم حيات نهادها و مراکز فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي تأثير فرواني داشته و توانسته اند ،در دوره هاي مختلف تاريخ ،منشأ حرکت هاي
مؤثّري باشند .در شهرهاي ايران نيز وقف هميشه باعث شکلگيري و انتظام فضايي اماکن عمومي و متعاقب آن توسعة شهرها بوده است .اما در مواردي وقف
اراضي نتوانسته در توسعة جامعه موفق عمل کند که ،داليل مختلفي از جمله مبهم بودن مورد وقف ،باعث ايجاد تنش در جوامع شهري و روستايي شده است.
هدف اين مقاله بررسي تأثير وقف در توسعة اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدي شهر اللجين بوده است .براي اين منظور از روش پيمايشي استفاده شده است.
ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه و مصاحبه نيمه ساختارمند بوده است .نتايج نشان مي دهد که وقفي بودن شهر اللجين و اراضي آن عالوه بر اين که در توسعة
آن نقش مثبتي نداشته ،آثار منفي گوناگوني از جنبه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدي در بر داشته است .بر اساس پاسخ مردم ،وقف شهر و اراضي آن
در تمام زمينه ها آثار منفي داشته و در واقع فرضيه تحقيق ،که متشکل از  24سؤال يا فرضيه فرعي بود ،اثبات شده است.
واژگانکليدي :وقف ،توسعه ،شهر ،اللجين.
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