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چکيده

توجه رشتههای مختلف علمی برای شناخت و کاربرد
وقف به عنوان یکی از س ّنتهای حسنه در تعالیم اسالمی ،مورد ّ
آن بوده است .با این وجود ،کوششهای فکری صورت گرفته در دو حوزة دانش معماری و شهرسازی ،نشانگر وجود
اشــکالها و آسیبهایی است که خود سبب آن شده اســت که تا کنون مفهوم وقف در نظر ّیه و در بخش کاربردی
آن یعنی در عمل پیشــرفت جدی نداشته باشد .این مقاله با نگاهی متفاوت از مجموعه مطالعات موجود ،این موضوع
را هدف مطالعه قرار داده اســت .این پژوهــش به کمک روش تحقیق کیفی و ابزار تحلیل اســنادی صورت گرفته
اســت .راهبرد آسیبشناسی و رویکرد تحلیل انتقادی سازنده نیز مکمل روششناسی مطالعه بوده است .بررسی عمیق
مطالعات موجود وقف در ایران نشــانگر وجود حداقل سه محور اصلی آسیبزا شامل نوع رویکرد ،نوع روش و نوع
نگرش در مطالعات اســت .استفاده از روشهای توصیفی و اثباتی ،نگرشهای گذشتهمحور و موافقانگارانه با موضوع
وقف و رویکردهای غیرخالق ،بازنمود این سه محور در مطالعات وقف است .یافتههای حاصل از مطالعه نشان میدهد
که به کمک آســیبزدایی از محورهای سهگانه میتوان به پایهریزی چارچوب فکری مستحکمی اقدام نمود تا ضمن
شناسایی ریشهای بن بست نظری مطالعات موجود ،چالشهای اجرایی وقف را نیز به کمک دو ویژگی اصلی کارآیی
و انعطافپذیری رفع کرد.
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مقدّ مه
وقف یکی از سنّتهای حســنه در تعالیم مذهبی و دین اسالم
اســت .طبق آیــات قرآن ک ریــم و روایات اســامی وقف یکی از
باارزشت ریــن و نیک وت رین مؤلّفههاي احســان و انفاق در راه خدا و
خلق خدا اســت .البتــه در قرآن ک ریم ب هطور ص ریــح از واژه وقف
سخن به میان نیامده ،ولی درآیات متع دّد و به ویژه در سورة بقره تحت
واژگان و عناوینی چون احســان ،انفاق ،صدقــه از آن به طور ضمنی
یاد شــده اســت .تأکید قرآن بر توزیع ثــروت ()Cizakca,1998: 48
توج ه به
نیز ایده بســیار نزدیکی به وقف اســت .در این خصوص ّ
ســن ّت و ســیرة نبی گ رامی اســام (ص) به عن وان مرجع معتبر و
قابل اســتناد در تدوین مبانی نظری معماری و شهرســازی اسالمی
(نقــیزاده )147-143 :1385 ،و تأکیــد آن حضــرت بــر اهمی ّت
مــادی و معنوی وقف در جامعه (پاینده( )183 :1376 ،ابن الجوزی،
 )226 :1359قابل اعتنا اســت .بــه عالوه ،اجماع و عقل نیز یکی از
منابع اصلی ترویج وقف در جامعه بوده اســت (بمانیان و دیگ ران،
 .)64 :1387در هر حال اســاس ماهی ّت وقف ،ماندگارسازی است.
ماندگارســازی به معنای حفظ ارزش معنوی هر مضمون به کمک
ابزاری مادی در طی زمان اســت .در تع ریفی دیگر ،وقف به معنای
اهدا و یا ســازماندهی دینی اســت؛ به طوری که دارایی به شــکل
ماندگار نگهداری شود و درآمد آن َص رف تخصیص اهداف خی ریه،
گروهها و مردمانی خاص گردد ( .)Akbar, 1988این تعاریف کالن
به شکل خُ رد ،در ابعاد متفاوتی ه مچون فقهی ،حقوقی ،قضایی ،و
یا اقتصادی قابل بازتع ریف است .وقف در اصطالح فقهی ،عبارت
است از این که شخصی عین مال خود را حبس دائم کند و منافع
آن را شــرعاً و به رایگان در اختیار تأسیســات ،شخص یا اشخاص
مخصوصی بگذارد (الکبیسی .)67 :1364 ،در نگاهی دیگر ،وقف
یکــی از فعالی ّتها و نهادهای مهم اقتصادی اســت که جنبة عام
المنفعه دارد (.)Gaudiosi, 1988: 1231
وقف در تمامی ادیان به اشــکال مختلفی وجود داشــته است .در
ای ران باستان ،زرتشتیان بر اســاس تعالیم کتاب اوستا ،زمی نهای خود
را ب رای ســاخت آتشــکدهها ،در جهت ارائة خدمات به زائ ران و م وارد
مشابه وقف م یکردند (اذکایی( )9 :1381،حاجی بابایی.)685 :1385 ،
یکی از این نم ونههای وقف در ســطح شــهر ته ران ،قنات مهرگرد
اســت که گفته م یشود بان ویی زرتشــتی آن را احداث کرده است
(عاملــی و خورســندی آقایــی .)2 :1384 ،مطالعات اخیــر نیز از
حضور واقفان غیر مسلمان و پیروان سایر ادیان در جامعه اسالمی
ســخن راندهاند ( .)Deguilhem, 2008: 944نکتة بســیار مهم در
ایــن زمینه آن اســت که چگ ونگی و نوع تج ل ّــی این موقوفات در
هر دورهای از شــرایط اجتماعی -اقتصادی و کالبدی حاکم بر آن
جامعه تبعی ّت م یکند .از این روســت که وقف و موقوفات در هر
دورهای ،در عین داشــتن تشاب هها ،ویژگ یهای منحصر به فردی نیز
دارنــد (شاهحســینی .)17 :1390 ،به عن وان مثــال وقف و موقوفات

در شــهر ته ران در دورة قاجار بی شتر با هدف توســعة اجتماعی،
اقتصادی و فیزیکی شکل گرفت ه بود؛ در حالی که در دورة پهلوی،
توسعة اجتماعی تأکید غالب داشت (پیشین .)31 :در دورة قاجار به
دلیل نقش و اهمی ّت بازار در اقتصاد شــهر ته ران ،مکانهای وقفی
در بــازار و اط راف آن ق رار داشــتند ،ولــی در دورة پهلوی به دلیل
گسترش خیابانها و کاهش نقش بازار ،پخشایش اماکن وقفی در
کل سطح شهر شکل گرفت (شاه حسینی.)133 :1375 ،

بیان مسأله
نهــاد وقف که تحت لــوای مدی ریّت ســرمای ههای اهدا شــده،
نقش مه ّم ی در مدی ریّت شــهرهای مســلمانان و اث رات عمیقی در
شکلدهی ســاختار شهری آنان داشته اســت (.)Leeuwen, 1999
حضــور وقــف در جامعة اســامی در طول تاریخ مشــهود بوده و
سبب شــکلگیری منظر اسالمی به ویژه در شــهرهای منتسب به
آن شــده است .در ای ران ،وقف در دورههای زمانی و تاریخی دارای
نقــش و کارکردهای متفاوتی و به ویژه پس از اســام بوده اســت
(پوراحمــد و دیگ ران .)6 :1392 ،این حضــور در دورههای خاصی
ماننــد دورة صف ویه به عنــوان ادوار طالیی وقف در ای ران شــناخته
م یشود (شــفقی )32 :1376 ،و دارای رونق و شکوفایی محسوسی
بوده اســت (ن وایی و احمدی .)22 :1381 ،سن ّت وقف از ارزشهای
جهانبینــی دینــی و مذهبی اســت که نقــش بســیار مؤث ّری در
شکلگیری ساخت فضایی شهرهای دورة اسالمی (شهابی:1383 ،
 )139-140و به ویژه بر شــهرهای مذهبی ای ران همانند مشهد و قم
(کالنتری خلیل آباد و دیگ ران )37 :1389 ،داشته است .نظام وقف،
نه تنها موجد ســاخت و ایجاد بسیاری از فضاها و عناصر با ارزش
شــهرها بوده ،بلکه ارتباط و پی وند معنوی و نزدیک موقوف با امور
دینی و مذهبی ســبب ماندگاری و پایداری فضاهای شهری موقوفه
در طی زمان شــده اســت (بمانیان و دیگ ران .)65 :1387 ،بنای تاج
محل در هندوســتان ،دانشــگاه االزهر در مصر،مسجد االقصی در
بیت المقــدس ( )Sait and lim, 2006: 147عمارت عالی قاپو در
اصفهان (مه رافزون و دارایش )109 :1392 ،و مجموعه ربع رشــیدی
دورة تاریخــی ایلخانیان در شــهر تب ریــز ( )Pirbabaei, 2008:5از
جمله این آثار ارزشمند وقفی در ف رایند توســعة شهرهای اسالمی
توج ه داشت که حضور
و در طول تاریخ هستند .با این وجود ،باید ّ
وقف در شــهرها و تج ل ّی آن به عن وان می راث ارزشمند تاریخی با
رویکــرد مذهبی ،در ف راخور زمان و مکان شــکل گرفته و در طول
تاریخ ،تح ّوالت کارکردی گ وناگ ونی را ســپری کرده است .بررسی
اهمیــت این کارکردها به ویژه در دو قــرن اخیر در ای ران ،یکی در
ابتدای قرن بیســتم به جهت شکلگیری نهاد ن وین دولت و نقش
آن در تأمین نیازهای عمومی شــهری به عنــوان رقیبی ب رای وقف
و دیگــری در قرن بیســت و یکــم به جهــت پیچیدگی بی شتر
ســازمانی در تأمین نیازهای خدمات شــهری و ف راموشی احتمالی

روش تحقیق
بنابــر ماهی ّت کیفی پژوهــش ،روش پژوهش اســنادی در این
مطالعه انتخاب شــده اســت .در این روش ،پژوهشــگر دادههای
پژوهشــی خود را دربارة کنشــگ ران ،وقایع و پدیدههای اجتماعی
از بین منابع و اسناد جمعآوری م یکند تا ضمن استفادة نظاممند
و منظم از دادههای اســنادی به کشــف ،اســتخ راج ،طبقهبندی و
ارزیابــی اقــدام نمایــد (صادقی فســایی و عرفان منــش:1394 ،
 .)69 -63منظور از اســناد در این مطالعــه ،مجموعه متون ت ولید
شــده داخلی و خارجــی در زمینة وقف با رویکرد شهرســازی و
معماری اســت .در این مطالعه ،عالوه بر تأکید بر محت وای اسناد،
اثرگذاری اســناد بر شــکلگیری ج ریان وقــف در جامعه نیز به
توج ه بوده و از الگــوی دوگانه تأکید بر
صــورت همزمان مــورد ّ
محت وا و کارکرد اسناد ( )Prior, 2008: 825استفاده شده است .از
توج ــه به ماهی ّت ف رایند محوری
ســوی دیگر تحقیقات کیفی ،با ّ
و منطق اســتق رایی حل مســأله (عابدی و شــواخی)164 :1389 ،
نیازمند چارچوب و رویة مدون ب رای حل مسأله هستند .ف رایند این
مطالعه مبتنی بر مطالعه و مقایســه مطالعات داخلی و بی نالمللی
وقف ،تحلیــل محت وا و تطبیق مجموعة متون ت ولید شــده از هر
دو زوایــه م وافق و مخالف با وقف و شناســایی معیارهای ارزیابی
متون و در نهایت شــناخت آســی بها و آسی بزدایی از مجموعة
دانش موجود در مطالعات وقف اســت .عالوه بر این که رویکرد
انتقادی و راهبرد تحقیق آسی بشناسی به عن وان دو بازوی مکمل
این ف رایند ق رار گرفتهاند .راهبرد آسی بشناسی محورهای تحلیل
ســاختار و محت وای مطالعات را مشخص کرده و رویکرد انتقادی
نیــز به جای تثبیــت رویکردهای موجود قبلی ،بــه نقد و ارزیابی
سازندة مطالعات م یپردازد (نمودار شماره .)1
شــایان گفتن اســت که در رویکرد آسی بشناســی ،بر خالف
رویکردهــای رایج فهرستن ویســی آســی بها ،به عنــوان یکی از
توج ه همزمان به نقاط ضعف
راهبردهــای تحقیق کیفی  ،عالوه بر ّ
یا نارســای یها و عدم کارکرد صحیح ،تالش بر حل نابسامان یهای
موجود مســأله نیز هست .آسی بشناســی عبارت است از مطالعه
و شــناخت ریشــه ب ینظم یها در ارگانیســم (ســتوده)14 :1378 ،
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وقف از اهمی ّت بس زایی برخوردار است .در این بین ،این پژوهشها
و تحقیقات علمی هســتند که شــکلگیری ج ریان موجود سن ّت
وقف را در جامعه رصد کرده و م یت وانند جهتگیریهای موجود
و سیر حرکتی دقیق پدیده را ترسیم و با فهم دقیق معنایی موضوع،
جهتهــای آتــی آن را ارائه نماینــد .نظر به ارتباط مســتقیم این
مطالعات بر ت ولید دانش و اثرگذاری غیر مستقیم آن بر ج ریانها و
هدایت کنشــگری وقف در سطح جامعه ،بررسی ،مداقه و بازبینی
ایــن ج ریانهای علمی الزامی اســت .اساســاً مطالعات شــهرهای
اســامی عالوه بر کم بودن تعدادشان به نسبت مفهوم مدرن شهر
از کمبودهــا و اشــکاالت درونی رنــج م یبرد .این نارســای یها به
عن وان آســی بهایی مطرح هستند که در طول زمان اث رات منفی بر
چیستی و هست یشناسی و مطالعات معرفتشناختی حاکم بر آن
گذاشته است؛ نتایج معدود مطالعات صورت گرفته اخیر نیز مؤید
این ادعاســت .فالحت ( )1390این آســی بها را در نبود نگرشها
و نظ ری ّهپردازیهای نو در مفهوم شــهر اســامی دنبال نموده است
کــه نقطة عطــف آن را به انتقاد از پی شانگاشــتهای مســل ّم در
دورههای پیشین و به چالش نکشیدن گفتمان رایج غ ربی م یداند.
ه مچنیــن آن مطالعــه ،تع ریف افقهــای ن وین و نقشــی ف ّع ال در
بازخ وانی تاریخی این مفهوم را گوشــزد نموده است .در مطالع های
دیگر ،تک بعدینگری ،فقدان تحلیل و تع ّم ق ،وجود برداشتهای
غلط و رویکردهای توصیفی و مقطعی و نگاه مقدسمآبانه و بدون
خطا به مفهوم شــهر اسالمی بخشــی مهم از آسی بهای مطالعات
شهرهای اســامی توســط ّ
متفک ران ای رانی و اسالمی گزارش شده
اســت (زیــاری و دیگــران .)1393 ،در خصــوص مطالعات وقف،
ماهی ّت موضوعی مسأله ،متفاوت از مطالعات مفهوم شهر اسالمی
اســت .در واقع مطالعات وقف ،همانند مطالعات شهرهای اسالمی
در عدم بلوغ با یکدیگر مشــترک و در جزییات متفاوت هستند .با
وجود تمامی این ش واهد عینی و ذهنی ،وقف در شهرها و اهمی ّت
بنیادین این موضوع ،مطالعات متع دّد موجود داخلی ،تاکنون چندان
توج ه عمیقی به این آســی بها نداشتهاند .به عن وان مثال ،مجموعه
ّ
دانش نظری جدید ت ولید شده وقف در دیگر کشورها اعم از آرای
م وافق و مخالف در متون داخلی وقف در ای ران مشاهده نم یشود و
لــذا خالء جدی در این خصوص وجود دارد .این موضوع به تدریج
سبب ضعف ت وان رویارویی با سایر اندیشههای مطرح در این زمینه
شده و در مجموع ت وان تبیینی موضوعی وقف را به ویژه در برخورد
بــا آرای مخالف آن کاهش م یدهد .با ایــن حال ،تع دّد مطالعات
وقــف در ای ران از نبود تن ّوع در شــکلدهی و ســاختار و ه مچنین
جهتگیــری مطالعات رنج م یبرد .به طــوری که در حال حاضر،
مجموعــة مطالعــات داخلی م رتبط بــا وقف بی شتــر دربردارندة
تحلی لهای اثباتی تاریخی -توصیفی گذشتهنگر هستند و به دلیل
عدم نگاه به تجارب و اندیشههای جدید مطرح شده در این حوزه،
حداکثر بازه زمانی پوشــش موضوعی وقف را تا ابتدای قرن بیستم

دنبــال نمودهاند .بناب راین پرســش اصلی این مطالعه آن اســت که
کــدام زوایای فکری جدید در مطالعــات غیر داخلی وقف در این
زمینه مطرح بوده و چگ ونــه م یت وان به کمک تحلیلی انتقادی از
این ت ولیدات دانشی ذکر شده در جهت پاسخگ ویی به چالشهای
کارکــردی وقــف به ویژه پــس از قرن بیســتم در جهــت احیای
عملیاتی وقف در شــهرهای ای رانی بهره جســت؟ در واقع رویکرد
منتخب مقاله آسی بشناســی مطالعات داخلی با موضوع وقف و با
هدف تبیین چ رایی و چگ ونگی حضور آتی وقف در شهرها و در
تداوم سنن گذشته خود است.
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اســت .این تع ریف در بردارندة ف رایند و ریشهیابی نقیصة مورد نظر
است .در این خصوص ،عمده اســتفاده مفهومی آسی بشناسی به
علوم زیســتی م رتبط اســت که کاربرد آن با اهداف یاد شــده در
سایر شــاخههای علمی نیز متداول شده است .در واقع ،در مطالعة
آسی بشناسی ،مبانی و ریشــههای کارکرد نابسامان موضوع ،مورد
مطالعه و بررسی ق رار م یگیرد (رئیس دانا .)3 :1380 ،بدین ت رتیب
اســتفاده از راهبرد آسی بشناسی ،ســبب ایجاد نگاهی انتقادی به
مســأله م یشود و زوایای پنهان موضوعی مق وله یا مفهوم مورد نظر
را بســط م یدهد و توأمان آفتها و چالشهای تفک رات ایستایی
قبلی را نمایان م یکند و در مجموع ســبب برونرفت از وضعیت
ســکون دانشــی در حوزة قلمرو م ربوطه م یشــود .بدیــن ت رتیب
پس از بررســی و تحلیل اســنادی متون م رتبط داخلی و خارجی،
رویکردهای مناسب آسی بزدایی مطالعات نیز شناسایی شده است.
بزا و آســی بزدا،
ســپس با در نظر گرفتن مجموعه ع وامل آســی 
اقــدام بــه تحلیل انتقــادی ســازنده در جهت رفع م وانــع نظری و
کاربردی وقف با تأکید بر لزوم استفاده از تجارب اخیر کشورهای
مسلمان شده است .ه مچنین به جهت اهمی ّت ن وین بودن رویکرد
نگاه مطالعات اخیر معماری و شهرسازی ،بخش آسی بشناسی در
دو بخش مطالعات اولیه و نگرشهای جدید مطالعات وقف دنبال
شده است .جدول زیر نم ونه مطالعات بررسی شده وقف را به شکل
تطبیقی نشان م یدهد.

پیشینه پژوهش
ب رای پاســخ به این پرسش که مجموعة مطالعات نظری صورت
گرفته با موضوع محوری وقف در بســتر کالبدی شــهرها چگ ونه

توج ه بودهاند ،بهتر اســت به جای مطالعات داخل کشــور ،از
مورد ّ
1
مطالعــات بی نالمللی بهره گرفت .کی زا ایچی  ،پیدایش مطالعات
وقــف را در مطالعــات شــهر اســامی در امتــداد ضرورتهــای
توج ه به ضرورت آگاهی
سیاستگذاری اراضی استعماری به جای ّ
از ظرفی ّتهای آن در مطالعات شهری ارزیابی کرده است .پژوهش
مرسی ی ِر 2در ســال  1896و مطالعه ال ُم تَبسیر 3در سال  1907از اولین
کوششها به ت رتیب در این دو زمینه هستند(.)Kisaichi, 1994: 31

نمودار شماره  :1ف رایند مطالعه در چارچوب روش ،رویکرد و راهبرد تحقیق

جدول شماره  :1نمونه متون استفاده شده در آسیبشناسی مطالعات کالبدی داخلی و خارجی وقف
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آسیب های رویکرد محور

ب رای پی ریزی روشــی فکری بــرای آسیب شناســی مطالعات
موجــود ،بایــد ابتدا مجموعــه مقاالت م رتبــط را در ایــن زمینه
شناسایی کرد و سپس با اســتخ راج تفاوت ها و شباهت های آنها
با یکدیگر ،خالء ها و کاســتی های آن را به کمک رهیافتی غیر
یکن واخت با خط ســیر فکری موجود ،مجددا ً مورد نظم دهی ق رار
داد .آن چــه که هوکســتر در مقاله مروری خود بــا عن وان دانش
عمومی 16وقف در مطالعات شهری معرفی می کند عبارت است
از نقش وســیع وقف در توسعه شــهری به کمک تأمین خدمات
عمومی شــهر در زمینه های متفاوت رفاهی ،آموزشی و مذهبی و
یا تأسیســات شــهری تا قبل از قرن بیســتم توسط نظام وقف در
ج وامع اســامی ( .)Hoexter, 1998:476مروری بر مقاالت منتشر
شده پس از این شناخت شناسی ،گویای آن است که همین خط
سیر فکری تا کنون توســط اندیشمندان مختلف از ملل مختلف
دنبال شــده اســت و اساساً رابطه وقف و شــهر بیش تر به شکل
رابطه ای یک طرفه ،نقش وقف را در شــکل گیری شهر و عناصر
تشــکیل دهنده آن و غالب اً با رویکرد کارکردگ رایانه و در دوره های
تاریخی گذشــته (نک .شــاه حســینی )1390 ،به صورت متداوم
مورد تاکید ق رار داده اســت .این چالش در مطالعات داخل کشور
به نســبت مطالعــات جهانی وقف نمایان تر اســت .مهر افزون و
دارایش در مطالعه خود در سال  1392شمسی به عن وان یک مقاله
جدید داخلی در خصوص اهمیت وقف در شهر اظهار داشته اند
که در مورد وقف،آثار و نتایج آن تا کنون مطالب و مقاالت قابل
توجهی نگارش شــده اســت (مهر افزون و دارایش.)104 :1392 ،
توج ه داشــت که تع دّد مقاالت نگاشته شده چه
در این زمینه باید ّ
نوع دیدگاهی را ثبت و یا گســترش داده اند و این نکته ای اســت
که محقق بدان اشــاره ننموده اســت .همچنین باید توجه داشت
صرف نظــر از این که تعداد مطالعات داخلــی و خارجی هر دو
در زمینه وقف رویکرد ثابتی را دنبال نموده اند؛ متأســفانه مقاالت
نگارش شــده به زبان فارسی اساســاً هیچ نوع توجهی تا کنون به
مطالعــات بین المللی وقف (نک .دانش )1388 ،نداشــته اند .در
مغرب زمین نیز مطالعه هوکســتر و همکارانــش مبنی بر تالش
بــرای ارتباط دهی بین وقف و عرصة عمومــی (Hoexter et al.,
 )2002:119نم ونــه ای از گذار از اهمیت موضوعی وقف و شــهر
با تغیر جهت گیری ب رای تأمین خدمات عمومی شــهری اســت.
از ســوی دیگــر در مطالعات اخیــر داخلی نیز اگــر چه رویکرد
مســأله محور ب رای بررســی و تحلیــل چالش هــا و ضعف های
اج رایــی کالبدی و اقتصادی وقف در شــهرها (ســوری و یاوری،
( )1383پوراحمــد و دیگ ران ( )1392داداش پور و دیگ ران)1393 ،
(نص رالهــی و عبدلــی ســبحانی )1393 ،به مجموعــه تفک رات
قبلی تزریق شــده اســت؛ اما با این حال نیازمندی به رویکرد های

آسیبشناسی چارچوب مطالعات کالبدی وقف در شهر اسالمی

هوکستر 4نیز در مقالة مروری خود با عن وان وقف در قرن بیستم،
ضمن اشــاره به موضوع وقف به عن وان یکــی از بحثهای اجزای
گستردة مطالعات شهر اســامی ،در طبقهبندی سهگانه ،مطالعات
شــکل گرفته در قــرن  19و اوایل قــرن  20را در قالب ابعاد قان ونی،
قضایی و حقوقی وقف،کاربردهای گسترده سازمان وقف با نگاهی
ف راتر از ابعاد قان ونی با شکلگیری کنف رانس بی تالمقدس در سال
 ،1979و پس از آن کنف رانس اســتانبول در ســال  ،1992و در گروه
آخــر ایجاد ارتبــاط متقابل وقف با جامعة مدنــی و حوزة عمومی
تقسی مبندی کرده است .یکی از زیر گروههای دستة دوم ،مطالعات
م رتبط با اث رات وقف و توســعة شهری است (Hoexter, 1998:474-
صحت تا به امروز نیز وجود
 .)484این ردیابی موضوعی عــاوه بر ّ
دارد .مطالعــات متع دّدی م یت وان از این دســت نام بــرد که ارتباط
متقابل وقف و توسعة شهر را تاکنون هدف ق رار دادهاند .ب رای نم ونه
م یت وان به مطالعة مایکل ب ونین 5ب رای بازارهای شــهر یزد در ســال
 ،1987بســط رسالة دکتری َمک چِ سنی 6در خصوص شکلگیری
تاریخی چهارصد ساله وقف در آسیای میانه در سال  ،1991مطالعة
لیووان 7در شهر دمشق دورة عثمانی در سال  ،1999مطالعة آکار 8در
شهر آدنا 9ترکیه در سال  ،2005معرفی شهرهای تاریخی جهان اسالم
توســط ادم وند باس ُورث 10در ســال  2007و مطالعة یازبک 11در شهر
یافا 12در ســال  2010م واردی از این دست در سطح مطالعات جهانی
هستند .در خصوص مطالعات داخلی نیز م یت وان به مقاالتی چون
مشــکینی و دیگ ران در بارة بازار شهر زنجان در سال ،1387مطالعة
مومنی و به رام بیگی در شهر تَفت در سال  ،1361مطالعة پوراحمد
و همکاران در شــهر اللجین در سال  ،1392مطالعة شفقی در شهر
اصفهــان در ســال  ،1376و از مطالعات در ســطح کلی م یت وان
به قدیری  ، 1369شــهابی  1383اشــاره داشــت .از میان شــهرهای
متع دّد متاث ّر از وقف که در مشــخصة اســامی شدن به لحاظ زیر
ساختهای شهری پیشگام بودهاند ،م یت وان به سه شهر فوستات،13
قاهــره و بغداد اشــاره کــرد .از میان شــهرهای متأث ّــر از وقف در
ساماندهی فضاهای شهری ،شهر حلب 14در شمال سوریه شاخص
است ( .)Deguilhem, 2008: 931,934عالوه بر این دستهبندی ،سیر
توج ه به موضوع وقف بعد از ســال  2000نیز ادامه داشــته و برگزاری
ّ
کنفــراس قاهره در ســال  ،2005کنف رانس کیپ تاون و ســنگاپور
در ســال  ،2007کنف رانس ُدبی در ســال  ،2012کنف رانس استانبول و
کوآالالمپور در سال  2014نم ونهای از این تالشها در سطح جهانی
است .سازمان کنف رانس کشورهای اسالمی نیز در دستور کار خود،
ارتقای وقف را در اول ویت ق رار داده است .از جمله تالشهای جدید
بــرای احیا و کاربســت وقف در ج وامع اســامی م یت وان از وقف
پول 15و هم راهسازی آن با سیستم بانکداری در کشور مالزی نام برد
( .)Sait and lim, 2006:165پروژة وقف جمعی ســاخت بیمارستان
تخصصی ســرطان در شهرری نیز تج ربة اخیر کشور ای ران در زمینة
ّ
وقف پول و به شکل سازمانیافته آن است.

آسی بشناسی
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خالق محــور همچنــان به عنــوان کمبود جــدی در رویکردهای
مطالعاتی کالبدمحور وقف محســوس است .در مطالعات جدید
صورت گرفتــه جهانی در خصوص موضوع وقــف از دریچه دو
دانش معمــاری و شهرســازی ،بیش ت رین توجه به نقش توســعة
شــهری وقف باز می گردد ،اما در نوع نگاه به نســبت مقاله های
کالســیک توصیفی قبل ،تفاوت هایی مشاهده می شود که نقش
متفک رین مســلمان در این زمینه مشــهودتر اســت .ب ِســیم َسلیم
َحکیم 17در ســال  1998در ستون دیدگاه مجله  15 ،Citiesمحور
تحقیقاتــی را ب رای دهه  2000میالدی به بعد در خصوص الزامات
شــکل گیری نظ ری ّة گستردة شکل شهری شهرهای سنتی اسالمی
ارائه کرد که یکی از این محورها در خصوص وقف است .وی با
اشــاره به تالش های صورت گرفتــه در دهة  1980و  1990میالدی
در بارة شــکل گیری مباحث نظری شهرهای اسالمی معتقد است
که این تالش ها ،پایه های محکمی ب رای ســاخت نظ ریه ای مدون
نبوده انــد ( .)Hakim, 1998:51در واقــع ب ِســیم حکیم به عن وان
نظ ری ّه پرداز برجســتة شــهر اســامی ،ب رای وقف نیــز جایگاهی
مشخص تع ریف می کند .وی در پیشنهاد شماره پنج خود در این
زمینه اشــاره دارد ،که تا کنون مطالعات متعددی با موضوع وقف
که ریشــه در آموزه های پیغمبر اسالم دارد ،انجام گرفته است؛ به
طوری که اکثر این مطالعات بر روی ســاختمان های خاص و ویژه
وقفــی تاکید کرده اند و اظهار مــی دارد مطالعات موجود ،اث رات
تعــداد زیادی از ســاختمان های وقفی را در شــهر به عن وان یک
کل بررســی ننموده اند و ف رایند رشد ،تغیی رات و نتایج حاصل از
آن بر شــکل شــهر را در طول زمان بررسی نکرده اند (.)Ibid:53
در واقع حکیم در این بررســی الگوی پیشنهادی جدیدی معرفی
نمی کنــد بلکه دامنة فکری گســترده تری از قبل را ولی با همان
رویکــرد مطالبه می نماید .وی در مطالعــه م رتبط بعدی خود در
ســال  ،2007در معرفی اصــول پنچ گانة م ولد پویا 18مســتخرج از
بافت های تاریخی و شــهرهای ســنتی ،به وقــف در زیرمجموعه
حقوق فردی و جمعی موجود در این شــهرها اشــاره می کند که
به نوعــی باز همان تأکید بر اهمی ّت نقش حضور و تداوم آن در
شهرهای اسالمی است (.)Hakim, 2007: 91
آسیب های نگرش محور

مطالعــات صورت گرفتــه دچار ای راد نگاه بــه موضوع از دریچه
م وافــق یا مخالــف بوده اند .این خالء اگر چــه در وهله اول ِخللی

42

به مطالعات قبلی و آتی وارد نمی ســازد؛ لیکن بدون تالش ب رای
نقــد این ادعا و عــدم نگاه به نظر مخالفان ،احیا ســازی فرهنگ و
ســازمان وقف را در عمل با چالش های جدی روبه رو می سازد .این
جهت گیری در بین محققان اخیر و مقاله های ســال های  2000به
بعد و بیش تر در بین ن ویســندگان مسلمان به وضوح هنوز مشاهده
می شــود .تیمور کوران ،19استاد مطالعات اسالمی دانشگاه دوک،20
یکی از اندیشــمندان غ ربی است که تع ریف وی از وقف با آن چه

که در بین ســایر ن ویسندگان مسلمان و غیر مســلمان رایج بوده،
تفــاوت جــدی دارد .وی وقف را وســیله و ابزار معتبــر تعهدآور
می داند که به ازای ایجــاد امنی ّت ب رای مالکان زمین و دارایی های
غیر منقول ،از آنان ســرمایه گذاری و توجه به کاالهای عمومی 21را
مطالبــه می کنــد ( .)Kuran, 2001:843وی در این مقاله و مطالعه
بعدی خود با عن وان دالیل توســعه نیافتگی اقتصادی خاورمیانه در
ســال  2004به وضوح به عدم کارکرد وقف در شــهرهای مسلمانان
و علل آن در دوره های قبل و بعد از قرن بیســتم اشــاره می نماید.
در واقــع نگاه کوران ،نگاهــی غیر مذهبی هم راه بــا تحلیل های
جامعه شناختی تاریخی است که همان طور که ذکر شد ،این انتقاد
در بین م وافقان برداشــت عمومی رایــج از مفهوم وقف (نک .مهر
افزون و دارایش )1392 ،اساســاً حتی مورد اشــاره نیــز ق رار نگرفته
اســت؛ در حالــی که وی ب رای ایــن ادعا ،نظر م وافقــان وقف را به
صــورت ریز و جزیی مطرح نموده اســت ،به گ ونــه ای که معتقد
اســت حمایت های سیستم وقف ب رای بخش های اقتصادی جامعه
آن گ ونه بوده که اساســاً امکان تکامل تمدن اســامی بدون درنظر
گرفتن آن میســر نبوده است ( .)Kuran, 2001:851این ادعا با نظر
مارشال هوگسون 22در ســال  1974مبنی بر تع ریف وقف به عن وان
اصلی ت رین ابزار ســرمایه گذاری در اســام به عنــوان یک جامعه،
مطابقــت دارد ( .)Hodgsen, 1974:124در واقــع کــوران اهمیت
موضوع وقف را در شکل گیری عناصر شهری و از آن باالتر نقش
آن را در شــکل گیری تمدن اسالمی نادیده نمی گیرد؛ اما کارکرد
پنهانی که ب رای آن در نظر می گیرد با کارکرد آشــکار آن و مورد
حمایت آرای محققان مسلمان یکسان نیست و اساساً دچار تضاد
اســت .وی با اشــاره به این که صرفاً ع واملی همانند تق وا ،وجهه یا
جایگاه و سیاست فهرست نهایی ع وامل شکل دهنده وقف نیستند؛
اظهار می دارد مخفی نگه داشــتن و حفظ ثروت و جابه جاســازی
دارایی و منطق تقســیم ارث در اســام نیز در شــکل گیری وقف
م وثــر بوده انــد ( .)Kuran, 2001:853-858فــورا ً باید یادآور شــد
که نشــانه هایی از این ادعا در اســناد تاریخــی -توصیفی وقف در
کشــور ای ران نیز مشاهده می شود .م رتضی راوندی در کتاب تاریخ
اجتماعــی ای ران از م واردی هم چون تجاوز به امالک وقفی و نم ونه
شــهر کرمان ب رای جلوگیری از این دســت اندازی ،عدم جستجوی
اعمال حــق و عدالت اندک توســط ُع مال دیــن و حکومت بعد
از اســام و برخــورداری از معافیت مالیاتی ام وال وقفی ســخن به
میان آورده اســت (راونــدی .)768-749 :1359 ،م واردی که کوران
نیز دقیقاً به آنها اشــاره کرده اســت (Kuran, 2001:842,843,847
 .)Kuran, 2004:75البته دالیل مشابه دیگری نیز در اسناد تاریخی
کشور ای ران هم چون تظاه رات مذهبی ب رای کسب شهرت (دولت
آبــادی )52 :1362 ،و جلوگیــری از تجزیــه امــوال و ممانعــت از
دســت درازی حکومت (بامداد )68 :1371 ،مشاهده می شود .نمود
این ادعای تاریخی در دورة معاصر اظهار نظر اهلرز 23و فلور 24مبنی

آسیب های روش شناختی

موضوع دیگری که در مطالعات وقف نادیده گرفته شــده ،عدم
اشاره به عامل زمان در تحلیل های به عمل آمده از کارکرد وقف

آسیبشناسی چارچوب مطالعات کالبدی وقف در شهر اسالمی

بر تص ویب قان ونی در سال  1319در ای ران دوره مدرن همزمان با روی
کارآمدن و شــکل گیری قدرت اج رایی شهرداری ها ،در خصوص
استفاده از اراضی وقفی ب رای توسعة شهر است که علی رغم وجود
احساســات منفی در دستور کار ق رار گرفت و نهایتاً در سال 1320
لغــو شــد ( .)Ehlers & Floor, 1993:251با ایــن حال این دخل و
تصــرف دولتــی در شــهرهای مهمی هم چــون ته ران به واســطه
پایتخــت بــودن در ادوار تاریخی معاصر ای ران نمود بارزی داشــته
است (شاه حسینی.)11 :1389 ،
این چالــش نگرشــی در مطالعــات جدیدتر وقــف از دریچه
دانش های معماری و شهرسازی نیز دنبال شده است .به عن وان مثال
ب ِن هاموش 25در ســال  2007در خصوص مهم ت رین انتقادهای وارده
بر تفکر وقف در شــهر بــه نقل از اکبر 26و هوکســتر به م واردی
هم چون سوء مدی ریت ،ف راموشــی توجه به کارکرد فضایی و تنزل
کیفی اراضی وقفی اشاره می نماید(.)Ben Hamouche, 2007:41
مطالعات جدیدتر نیز این موضوع را مورد تایید ق رار داده اند (Abul
 .)and Abdus Shahid, 2010ایــن نــگاه ،برداشــتی م وافق گ ونه از
مفهوم وقف در طول زمان با نگرش کارکردی آشکار آن در سطح
شــهر اســت و هم عرض تحلیل های قبلی تا قبــل از این مطالعه
اســت .ب ِن هامــوش ،در مطالعه خود در ســال  2009عالوه بر نقش
وقف در توسعة کالبدی  ،به ماندگاری زمانی این عناصر با معرفی
مصداقی مســجد جامع شهر حمامات در کشــور ت ونس و حفظ
آن در مقابل تغیی رات کاربری زمین و تفکیک های صورت گرفته
در طــول زمان اشــاره می کند و از این ویژگی با عن وان نشــانه های
شــهری که در طول قرن ها تثبیت شــده است ،یاد می کند (Ben-
 .)Hamouche, 2009:29-30وی در مطالعــه قبلی خود بیان نموده
بود که آن چه به عن وان نشــانة شــهری و ساختمان های تاریخی در
شهر به جا مانده خود ،ذاتاً به دستور حاکمان ب رپا شده اند و مدیون
حضور سیســتم وقف است ( .)Ben Hamouche, 2007:36اگرچه
این نم ونه و نم ونه های مشــابه در سایر کشورها وجود دارند  ،با این
حــال هنوز هم ایــن مصادیق جنبة توصیفی بــه خود می گی رند و
اساســاً در خصوص ب ُعد رابطة شهر با وقف در مقابل اثر وقف در
شــهر سخنی به میان نمی آورند .به عبارت دیگر مشخص که چ را
تحلیل های توصیفی قدیمی و جدید صورت گرفته صرفاً رابطه ای
27
یک طرفه را بین وقف و شهر در نظر گرفته اند .ش ریفی و مورویاما
در تحقیق اخیر خود در خصوص معرفی الگوهای شهری سنتی و
با تأکید بر عناصر و اِلمانهای شهرهای سنتی ای رانی از وقف نیز نام
می ب رند ( )Sharifi & Murayama, 2013:131که این اشــاره صرفاً
در حد معرفی و یا طبقه بندی آن در فهرســت عناصر سازندة شهر
سنتی ای رانی است.

اســت .بازنمود این چالش و آســیب در نبود روش هــای تبیینی
تاریخ محور و تحلیل های انتقادی ســازنده و به ویژه در مطالعات
داخلی نمایانگر اســت و در عوض غلبه با روش های اثباتی (نک.
( )moradi and jafarpour, 2011نــک .کالنتــری خلیــل آباد و
دیگ ران( )1389 ،نک .شــاه حسینی( )1375 ،نک .شفقی)1376 ،
فزونــی می یابد .این عامــل تا بدان جا اهمیــت دارد که هر گ ونه
تــاش ب رای احیای جایــگاه و عملکرد وقــف را در آینده تحت
تاثیــر ق رار می دهد .کوران در ادامه تحلیل خود اظهار می دارد که
تــا قبل از دوره مدرن ،در خاورمیانه به طور ســنتی تعداد مختلفی
از کاالهای عمومی که هم اکنون توســط ســازمان های حکومتی
پشــتیبانی می گردند ،توســط بخش خصوصی تامین می شود و
تنها از نیمه دوم قرن  19به بعد با ایجاد تشــکیالت شــهرداری در
شــهرهای بزرگ ،این موضوع به صورت متمرکز اداره شــده است
( .)Kuran, 2001:842وی در ادامــه معتقــد اســت کــه چنان چه
بین ماهیت ایســتا و ثابت وقف با حرکت آرام اقتصادی آن زمان
هماهنگی وجود داشته باشد ،با این حال در اقتصاد در حال تغییر،
کارآیی سیســتم وقــف به دنبال تاخیر در نوع ســازگاری مطلوب
اجتماعی آن رو به افول خ واهــد بود ( .)Ibid: 866در واقع کوران
در تحلیل خود سعی می کند پل بین گذشته و آینده و یا اقتصاد
دوران قدیــم و جدید را بــه کمک چالش گسســت زمانی حل
نماید .شایان گفتن است که محققان دیگری هم چون امی رارجمند
و ی راســیموز در خصوص آینده موضوع وقف در جامعه و احتمال
افول آن پیش تر ســخن رانده بودند ()Yerasimos, 1994:43-45
 .)(Arjomand, 1998:117, 126بــا در نظــر گرفتن همین چالش
اســت که کوران معتقد اســت وقــف دیگر نمی ت وانــد با وجود
تشــکیالت دولتی و رســمی ،به راه قبلی خود با همان نقش ادامه
دهــد ( .)Kuran, 2001:899شــاه حســینی نیز در یک بررســی
تطبیقی در دو دورة زمانی تاریخــی قاجاریه و پهلوی در ای ران ،به
نوعی این نکته را مورد تأیید ق رار داده و اظهار داشــته است که در
دورة پهلوی بر خالف دورة قاجار ،وقف و موقوفات دیگر نقشــی
در توســعة فضایی ته ران نداشــته و جای خود را به سیاســت های
اقتصــادی ،اجتماعی دولت و بخش خصوصی داده اســت (شــاه
حســینی .)31:1390 ،بــا این حال قبل از این که بتــوان این ادعا را
توج ه داشــت که ســنخ ریشه شناسی
به درســتی تعمیم داد ،باید ّ
حرکت وقف در این جهت گیری ،با متوقف شــدن ســیر حرکت
کارکردین پنهان و آشــکار آن و در نتیجــه عدم امکان بازتجدید
نقش ج ریان ســازی آن در جامعه بوده است .در این خصوص باید
دقت کرد که عالوه بر دو مشــکل گسست زمانی و عدم کارآیی،
عدم انعطاف پذیری وقف سنتی با ش رایط جدید جامعه و اقتصاد،
سبب ساز از بین رفتن چابکی آن در ب رابر تغیی رات جدید می شود.
حضور و شکل گیری شهرداری ها در قرن بیستم و تمایل بیش تر
دولت هــا ،به ایــن موضوع جدیت بیش تری می بخشــد .از آن جا
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که این تحلیل ها و شناســایی کاســتی های وقــف در زمان خود
صورت نگرفته اســت ،عقب ماندگی ســازمان وقف پیش آمدگی
سازمان های دولتی و حکومتی را با خود به هم راه می آورد .این دو
موضوع توسط اندیشمندان مختلف در این زمینه مطرح شده است
( .)Stern, 1970:25-50; Gerber, 1999:84کــوران نیــز ادعــا
می کنــد که این نوع عدم انعطاف پذیری ســازمانی در کنار عدم
انعطاف پذیری عملیاتی در اج را ،در عوض ب رای ســایر مدل های
ســازمانی خی ریه برخوردار از این دو ویژگــی همانند  TRUSTدر
غرب بسیار سودمند بوده است (. )Kuran, 2001:862,867الگوی
وارداتی شرق از شهرداری به هم راه از دست رفتن مفهوم و ماهیت
وقف از یک ســو و تق ویت ســازمان شــهرداری غ ربی با سابقه بر
گرفتــه از قــرن  11میــادی در اروپا ( )Ibid:878بــه هم راه حفظ
ویژگی هــای وقــف در غرب ،دســتاورد این داد و ســتد دو طرفه
در ابتدای قرن بیســتم ب رای این دو سیســتم فکری اســت .در این
خصوص باید توجه داشــت کــه در حال حاضــر ،قابلیت امکان
مشارکت شهروندان شــهرهای غ ربی در تأمین بخشی از کاالهای
عمومی ،می راث دار این داد و ســتد اســت.کوران در مطالعه ســال
 2004خــود بــه این موضوع به عنــوان یکی از تناقضات برجســته
چهارگانه شــرق و غــرب یاد کــرده اســت (.)Kuran, 2004:78
تصاویــر زیر گ ویای حضورپذیری وقــف به عن وان یکی از عناصر
حیاتی ســازنده شالوده و سیمای شــهر در طول تاریخ و در امتداد
نیازمندی به روش های تبیین تاریخی و انتقادی در شــهرهای ملل
اسالمی است.

تصویر شمارة  :1مسجد جامع جدید شهر الجزیره به عنوان نشانهای
شهری منتج از وقف ،مأخذBen-Hamouche, 2007: 37 :
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تصویر شمارة  :2مجموعه وقفی خانقاه بندرآباد یزد،
مأخذ :پورمند و دیگران68 :1394 ،

نمودار شماره  :2ساز وکار بروز ،کارکرد و جلوة وقف در شهر

بحث و نظر
در مجمــوع م یت وان چنین اســتنباط کرد کــه مطابق مطالعات
جهانــی صــورت گرفته ،فهــم متخصصان معماری و شهرســازی
ای رانی از وقف ،با درکی بســیار محــدود و فاقد تحلیل جامعنگر
بوده اســت .این مســأله خود به محدودسازی آثار وقف در شهرها،
عــدم امکان احیای آن در زمان و بــه ویژه تداوم وضعی ّت فعلی در
شهرهای ای رانی در آینده منجر م یشود .در این باره ب رای جلوگیری
از برداشتهای غلط نکاتی به عن وان مکمل یافتههای این پژوهش
ذکر م یگردد.
 .1در خصــوص تحلیــل جامع هشــناختی و انتقادهــای کوران
م یت وان این گ ونه ادعا کرد که موضوع وقف در اســام از تأکیدها
و آموزههای پیامبر اکرم اســام اســت و در اج را بســته به ش رایط
و موقعی ّتهــای خاص سیاســی ،تاریخی و اجتماعی ،به اشــکال
متفاوتی در شــهر صرف نظر از نوع کارکرد آن بروز یافته اســت.
در واقع ،در اینکه شــالودة موضوع ،آمیخته با مذهب باشد ،شکی
وجود ندارد و بناب راین مطالعة ِص رف در خصوص ســنجش ف رایند
تغییر ماهی ّت و شکلگیری آن و نحوة کارکرد یا کارآیی آن لزوماً
نم یت واند به تنهایی اســاس موضوع را زیر پرســش ببرد ،چ را که با
ایجاد شرط تناقض در این استدالل و با تغییر رویه یاد شده ،مجددا ً
موضوع وقــف م یت واند ضمن حفظ شــکل و چارچــوب وجود،
ماهی ّت خود را در طول زمان همانند گذشته تغییر دهد و این همان
حرکتی اســت که کشورهای مختلف اسالمی بنابر تن ّوع کارکردی
وقــف در جامعــه اســامی آن را در دو دهة اخیر نشــانهگیری و
هدفگذاری نمودهاند.
28
 .2آرای اینگیــن ایســین دیگر محقق ترکتبــار و متخصص
در مطالعات شــهروندی بر خالف نظر کوران ،اعتقاد به کنشــگری
شــهروندی وقف در امپ راتوری عثمانی به واســطة ســهم و جایگاه
اقتصادی وقف در آن پهنة ســرزمینی تــا قبل از قرن نوزدهم و آغاز
نوسازی کشور ترکیه دارد .وی در یکی از مطالعات اخیر خود ،وقف
را نوعــی واکنش و اقدام ب رای مذاکره در پی وند با مفهوم ماقبل مدرن
ملّت 29هماهنگ با خ وانش و تعاریف غیر غ ربی گروههای اجتماعی
در امپ راتــوری عثمانــی م یدانــد ( . )Isin, 2011: 209البته این ادعا
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انتقادها از جمله کیفی ّت پنهان و منفعالنه و شخصی ّت مطی عسازی
شده و غیر سیاسی شهروندان را به نسبت کنش شهروندی غ ربی با
خود به هم راه داشته است (.)Barbero, 2015: 123
 .3از حیث کالبدی ،باید ارتباط منطقی مفهوم وقف به شــکل
توج ه باشــد و ترجیح اً این
نظــری و اج را ت وامان بــا یکدیگر مورد ّ
مســأله به شــکل ف رایند مد نظر ق رار گیــرد .در واقع احیای نظری
این مســأله نیازمند اج رای مطلوب در عمل و ســپس بسط مجدد
مفهومی نظری آن اســت .شناســایی ظرفی تهای موجود جامعه و
ت وانمندسازی اقشار مختلف آن در این زمینه بسیار سودمند خ واهد
بود .یکی از این نم ونههای موفق در این زمینه احیای سقاخانهای در
شهر دمشق با کارکرد تأمین آب نوشیدنی خنک در سال  1996به
تناسب ظرفی ّتها و گذشته تاریخی آن است (Deguilhem, 2008:
توج ه
 .)949مطالعات اخیر بــا رویکردهای عام وقف نیز ضرورت ّ
به راهح لهای نوآور را ب رای عبور از وضعی ّت فعلی وقف پیشــنهاد
دادهاند(.)Stibbard et al, 2012: 810
 .4خاموشــی رابطة شــهر و وقف و نقش یا وظیفه شهر در جهت
حفظ ،تثبیت و احیای مقــام و جایگاه نظری و عملی وقف نکتهای
اســت که تا کنون حتی به آن اشــاره نیز نشده است .یکی از بهت رین
پیشــنهادهایی که م یت وان در ایــن زمینه ارائه نمود ،نشــانهدار کردن
المانهــای وقفــی در جهت شناســایی و ماندگارســازی آن در ذهن
شــهروندان و ســایر اف راد عبوری از شــهرها به کمک نمادسازی این
عناصــر در طول زمان با اســتفاده از ابزارهایی مانند رنگهای تع ریف
شده در این زمینه است .این امر در منظر شهری شهرهای اسالمی نیز
نافذ خ واهد بود  .این تغییر رویکرد در صورت اج را م یت واند رابطة یک
ط رفه شــهر و وقف را به رابطهای دو ط رفه و پ ویا مبدل ســازد .در این
نگاه ،شــهرها ص رفاً به عن وان بستر دیده نشــده و نگاه دعوت از وقف
ب رای حضو در شهر تج ل ّی م ییابد .ه مچنین استفاده از رویکرد کاربری
اراضی در قالب رویکرد نوسازی شهری و بازسازی ساختمانهای وقفی
در این زمینه کارســاز است .در این باره به طور نم ونه م یت وان به اقدام
عملی صورت گ رفته در شهر ساحلی سیدون 30در کشور لبنان در سال
 1999اشاره داشت (.)Deguilhem, 2008: 950
 .5ایجاد بســتری پ ویا ب رای تعامل دوگانة وقف و شهر م یت واند
زمینهســاز حضور ج دّی و قوی شــهروندان ب رای دخالت آگاهانه
آنان در شــکلدهی به محیط مصنوع خود در شــهرها شود؛ امری
که در صورت هدایت صحیح م یت وان از آن ب رای جلب مشارکت
ارادی مردمی در قالب وقف جدید هم هگیر به جای وقف ســن ّتی
خیرمحــور و در ابعاد متفاوتی از جملــه تأمین خدمات گ وناگون
شــهری ســود جســت که البته خود نیازمند مطالعات جامعتر و
تکمیلی در این زمینه است.
 .6بــرای حفظ یکپارچگی اث رات وقف در شــهر ،تع ریف نگاه
جامعی که کل آثار وقف را در شــهر در ابعــاد مختلف کالبدی
و غیر کالبدی در برداشــته باشــد ،مثمر اســت .ه مچنین به دلیل

نبود مطالعات قوی در این باره و به جهت حاشــی های بودن کلی ّت
موضوع در بین متخصصان معماری و شهرســازی ،توصیه م یشود
به کمک یافتههای این مطالعه ب رای عبور از رویکردهای توصیفی،
تحقیقات جــدی به ویژه در خصوص تنگناهای هماهنگســازی
قان ونی فقه وقف و الزام حفظ پ ویایی توسعه شهری به عمل آید.
 .7نظــر بــه حساســی ّت حضــور وقــف در جامعة اســامی،
راهبرد آسی بشناســی مطالعــات وقف م یت وانــد در کنار راهبرد
آسی بشناســی کارکردی وقف به عن وان ابزاری سودمند در جهت
نقد و هدایت تفک رات شــکل گرفته قبل و پیدایش زمینهای رشد
عقایــد جدید به کار گرفته شــود .توصیه م یشــود از این راهبرد
پژوهش ،در ف واصل زمانی مختلف در مجموعه مطالعات داخلی و
خارجی وقف استفاده الزم به عمل آید.
 .8مطالعات شــهر -وقف در ای ران نیازمند بازنگری اساســی در
پیکرة زی ربنایی خود و بازاندیشی جدی در پی وند با نیازهای جامعة
مــدرن ای رانی در فضاهای شــهری اســت .این پی ونــد م یت واند در
چارچوب مفهوم شــهر اســامی و یا شهرسازی و معماری اسالمی
دنبال شــود و یا ارتباط عمیقی با دانش ســهگانة شهرسازی مدرن
طراحی شــهری و مدی ریّت شهری ب رای
یعنی ب رنام هریزی شــهریّ ،
پاسخگ ویی به خدمات شهری و توسعة شهری داشته باشد.
 .9جهتگیــری مطالعــات کالبــدی وقف در ایــران ،عالوه بر
ضــرورت تع ریف موضوع در پی وند با دانشهای یاد شــده ،نیازمند
تغییــر رویکرد و برخــورد ف ّع ال و آیندهمحور بــا موضوع وقف در
شهرها اســت .فقدان چرخة دانش ب رای اســتفاده از ظرفی ّت بالقوة
وقف ب رای حل مشکالت و مســائل اجتماعی جامعة شهری ای ران
از جمله رفع کمبود ســرانة کاربریها و خدمات شــهری (قدیری،
 )43 :1369و یا در جهت حل معضل مسکن شهری گروههای کم
درآمد شهری (رضایی ( )32 :1382 ،شاه حسینی )4 :1389 ،و تأمین
مالی خدمات شهری (نص رالهی و ســبحانی )75 :1393 ،نمایانگر
رکود و سســتی مطالعات موجود وقف در ای ران و عدم اثرگذاری و
کنشگری آن ب رای هدایت ج ریان نیروی اجتماعی وقف در جامعه
شهری ای ران معاصر است.
 .10مطالعات منظم مردممحور وقف در پی وند با ف رایند توســعة
فضاهای شهری ،زیرساختهای شــهری و تأمین خدمات عمومی
ه مچنــان به عن وان موضوعی ف راموش شــده در مطالعات وقف در
توج هی به تاریخ و گذشتة عملکردی
ای ران محسوب م یشــود .ب ی ّ
وقف ،عدم شــناخت آسی بهای ضمنی آن ،عدم پی وند با نیازهای
جامعه مــدرن ای رانی و پ ُر رنگی ســازمانهای اداری مدرن برگرفته
از مدرنیســم غ ربــی بخشــی از دالیل مهــم ب یتفاوتــی کن ونی و
برخوردهــای خودجــوش و مقطعی دانشــگاهیان نســبت به این
ظرفی ّت بالقوة مردمی است.
 .11پی وند مج دّد ســن ّت و فرهنگ وقف در شهرها به دلیل چند
عملکردی بودن وقف در شهرها ،در وهلة ا ّول نیازمند مطالعات بین
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رشــتهای با روشها ،نگرشها و رویکردهای جدید است .جستجو
در نــوع کاربرد ابزارهای جدید دانش ب رنامهریزی شــهری از جمله
حــق انتقال توســعة در شــهر )TDR( 31با مالکی ّت زمین شــهری
و تأمیــن ابعاد آرای فقهــی و جلب نظر واقفــان ،نم ونهای از این
ّ
تفک رات جدید پیشنهادی مطالعات وقف در ای ران است .استم رار و
کاربــرد چنین ایدههایی م یت واند موجب ت ولید دانش بومی و بلوغ
ابزارهای یاد شده هماهنگ با فرهنگ ای رانی اسالمی کشور شود.
 .12مطالعه و بررســی تفســیری ـ تاریخی دورانهای اولیة ف رایند
نوســازی جامعة ای رانی در دورة صف وی ّه به دلیل رواج اندیشههای خام
مدرنیته غرب و رواج شیوههای ّ
تفک ر غ ربی در نظام اداری و فرهنگی
کشــور (شــفقی )36 :1376 ،و در دورة قاجاری ّــه بــه جهت تق ویت
جنب ههای دولتی وقف (قدیری )42 :1369 ،به خ وبی م یت واند ریشهها
و زمینــة زوال کارکردی وقــف را در جامعه ای رانی بازنمایان ســازد.
این فهم تاریخی م یت واند پشــت وانة شــناخت صحیحی از استم رار
ایــن ج ریان در دوره تاریخ معاصر شــهر و وقف در ای ران باشــد .در
واقع ریشهشناســی زمینههای آسی بهای وقف در طول تاریخ مدرن
ای ران به درستی تبیین نشده اســت .پ یج وی یهایی بین رشتهای این
نارسای یها در مطالعات وقف در ای ران م یت واند دستمایه بسیاری از
تحلی لهای عدم کارآیی تاریخ محور وقف در ای ران باشد.
 .13ف راتحلیــل مطالعات کالبدی وقف با تأکید بر مطالعات در
ای ران و با رویکرد انتقادی به خ وبی م یت واند زمینهها و جهتگیری
پژوهشــی وقف را با رویکرد معماری و شهرسازی تبیین نماید .این
ف راتحلیل م یت واند مکمل یافتههای این پژوهش باشد .به طوری که
در جهت شناســایی نتایج تحقیقات مختلف انجام شده ،بازنگری
پیشــینة موضوعهای پژوهشی ،یکپارچ هســازی و ترکیب هدفمند
نتایج آنها به کار گرفته شــود و ابعاد آســی بهای اشاره شده این
مطالعه را بازنمایان سازد.
 .14نکتة آخر آنکه ج ریانسازی مج دّد وقف در جامعه و شهر بدون
ارائة تحلی لهای جامعنگــر و با اتکای صرف بر رویکردهای تاریخی-
توصیفی حتی با بهرهگیری از تج رب ههای ســایر کشورهای مسلمان،
حریزی چارچوب
چندان کارســاز و پایدار نخ واهد بود و ضــرورت طر 
فکری مدون ب رای بسط مفهومی موضوع به طور عام و ب رای هر شهر به
طور خاص الزامی است .در واقع ج ریانسازی اخیر مسلتزم نگاه همزمان
به تح ّوالت وقف و مطالعات وقف به صورت یکپارچه است.
جم عبندی
حضــور وقف به عنــوان یک ارزش واالی انســانی و دینی رکنی
ســازنده ب رای شــهرهای دوره اســامی بود .این می راث هم اکنون به
واســطة تح ّوالت دو قرن اخیر به شکل متح ّول شــدهای از کارکرد
اولیة خود در اختیار ما ق رار گرفته است .شکلگیری پدیدة وقف در
شــهرها در طول زمان دستخوش تح ّوالت نظری و عملی متفاوتی
در بستر مکانی ملل اسالمی و غیر اسالمی بوده است ،ولی مطالعات
علمی داخل کشور با رویکرد معماری و شهرسازی ،تا کنون کمتر به

توج ه به اهمی ّت مطالعات وقف
این تح ّوالت زمانی اعتنا نمودهاند .با ّ
و نقش غیر مستقیم آن در شکلگیری سن ّت حسنة وقف در جامعه،
آسی بهای اصلی مطالعات وقف در قالب سه محور اصلی شناسایی
گردید .این ســه محور شامل آسی بهای روششناختی ،آسی بهای
رویکردی و آسی بهای نگرشــی در حوزة مطالعات کالبدی وقف
اســت .این آســی بها ،هر یک در انســداد ّ
تفک ر فعلــی مطالعات
موجــود وقف و بــه ویژه در ای ران مؤث ّــر بودهانــد .در ف رایند انتقادی
مطالعــه ،بازنمودهای این ســه محور به کمــک آرای نظ ری هپردازان
مختلــف داخلی و خارجــی در اشــکال مختلف مورد بررســی و
تحلیــل ق رار گرفت .پوشــش دورة زمانی محــدود مطالعات تا قرن
بیستم ،ســنجشگری توصی فانگارانه ،اتخاد روشهای اثباتگ را،
جهتگیــری و نگــرش غالب تاریخــی گذشــتهمحور و هم راهی
بــا نگرشهای صــرف م وافقانگارانه با موضوع وقــف ،بازنمودهای
بزای شناسایی شــده در مطالعات وقف و
اساســی محورهای آسی 
ّ
به ویژه در ای ران اســت .داشــتن تفک ری باز در جهت آســی بزدایی
این م وانع م یت واند راهگشــای اقدامات ســازندهای ب رای شناســایی
مشکالت نظری و اج رایی وقف در شهرها باشد .تحقیق حاضر نشان
م یدهد که چگ ونه م یت وان با عبور از آســی بهای عمده یاد شده،
ضمن اســتفاده از روشهای انتقادی و تبیینی تاریخی ،رویکردهای
مســألهمحور و خالق ،و با تزریق نگرشهــای آیندهمحور و لحاظ
نمودن همزمان آرای م وافق و مخالف کارکردی این سن ّت ،به ارتقای
کیفی مطالعات کالبدی وقف دســت یافــت .این تح ّول قبل از هر
چیز به یک بازنگری اساســی در پیکره و شالودة زی ربنایی مطالعات
کالبدی وقف نیازمند است .انجام مطالعات پ راکنده و مقطعی بدون
چارچوب مســتحکم مطالعاتــی نم یت واند به ســرعت و با دقت و
اطمینان ،راه نرفته طوالنی بازاندیشــی تح ّوالت وقف را در یکصد
ســال اخیر حضور ج ریان مدرنیسم در ای ران جب ران نماید .مطالعات
کالبدی وقف بیش از پیش نیازمند تحقیقاتی مستمر در قالبهایی
ن وین و همســو با تجارب ن وین شهرهای اســامی و دیگر ملل غیر
اســامی و ه مچنین در پی وند با مطالعات شــهر اسالمی است .این
بازنگــری و آســی بزدایی م یت واند همزمان به ایجاد سیاســتهای
مؤث ّری در جهت افزایش کارآمدی و انعطافپذیری وقف در جامعه
و به ویژه در ســطح شــهرهای آن منجر گــردد .در مجموع مطالعه
حاضر نشان م یدهد حضور وقف در شهر و باز زندهسازی مفهومی
و عملیاتی آن ،اث رات ارزشمندی را در سطوح گ وناگون جامعه داشته
و م یت وان در صورت برخورداری از نگاهی صحیح و هدفدار ،بستر
شــکلگیری رابطة پایدار دو ســویه بین وقف و شــهرها را همانند
تجارب اخیر کشورهای مسلمان ،ایجاد و ارزشهای خاموش موجود
در شهرهای جامعة ای رانی را دوباره هم راه با زمان جلوهسازی نمود.
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