تأثیرات متقابل مکان های وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

دکتر پروانه شاه حسینی

*

(تاریخ دریافت94/10/10 :

تاريخ پذيرش)95/02/20 :

چکیده

عوامل متعدّ دی از جمله ،مشــارکت اجتماعی در توسعة شهرها دخیل هستند .یکی از مصادیق مشارکت اجتماعی عمل
به وقف اســت که برابر دستورات اسالمی با انگیزة کسب رضای خداوند انجام میشود .وقف در جامعه اثرات اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی بســیاری دارد که در این مقاله تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توســعة شش محلة تهران در دورة
قاجاریه بررسی شده است .از این رو روش تحقیق کیفی بوده و اطالعات از منابع معتبر جمعآوری و تحلیل شده است.
یافتهها نشــان میدهد که مکانهای وفقی شهر تهران در دورة قاجاریه در ارتقای سطح کیف ّیت محیط از طریق توسعة
کالبدی درونی مح ّلهها ،تقویت عناصر هو ّیتبخشــی مح ّلهها و ارتقای مبلمان شهری مؤثر بوده و همچنین تحت تأثیر
همین توســعه ،از ابتدای دورة قاجاریه تا انتهای آن وقف روند افزایشــی داشته است .عالوه بر این که توسعة کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تهران بر ایجاد و نوع مکانهای وقفی مؤثر بوده اســت .به عبارت دیگر مکانهای وقفی
چون دکان ایجاد و مکانهای وقفیای که با شرایط جدید جامعه هماهنگی نداشته تخریب میشدند .همچنین هیچگاه
مکانهای وقفی مانع توســعة شهر نبودهاند ،هرچند بالاستفاده شــدن این مکانها ضمن کاهش سطح امن ّیت و اهم ّیت
کارکردهای مکانهای مجاور ،چهره شهر را نازیبا میکردهاند .تعداد مکانهای وقفی در تمام مح ّلهها به یک اندازه نبود
و بازار بیشترین و مح ّلههای ارگ و دولت کمترین تعداد مکانهای وقفی را داشتند.

تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

استادیار مرکز تحقیق و توسعه سازمان سمت

واژگانکليدي :تهران  ،دورة قاجاریه  ،توسعة شهر ،مکانهای وقفی.

* E-Mail: parvanehsshahhosseini@yahoo.com
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مقدّ مه و بیان مسأله
شــکلگیری و توســعة فضاها و ساختارهای شــهری به ع وامل
متعــدّدی بســتگی دارد که مه مت ریــن آنها «عامــل جهانبینی یا
چگ ونگی نگرش به جهان ،عامــل اقتصادی یا چگ ونگی تع ریف
جهان مادی و عامل اقلیمی ـ محیطی یا شــرایط محیط زیســت»
است (محمدی .)95 :1379 ،در ای ران در پیدایش و توسعة فضاهای
شــهری به ت رتیب عامل اقلیمی و طبیعی ،عامل جهانبینی به ویژه
در دورة اســامی و س رانجام عامل اقتصادی مؤثر بودهاند (رهنمایی
توج ه به عامل
و شــاه حسینی46 :1389 ،؛ مشــیری .)46 :1388 ،با ّ
جهانبینی یا دین ،عمل به وقف در توســعة فضاهای شهری نقش
داشته است.
دهخدا وقف کردن را «ایســتادن ،توقف ،حبس کردن ،منحصر
کردن چیزی ب رای اســتفاده» عن وان م یکند (دهخدا.) 5-4 :1372 ،
در اصطــاح فقها ،وقف تحبیس اصل و اطالق منفعت یا تحبیس
اصل و تســبیل ثمره معنی شــده و در مــاده  55قانون مدنی آمده
اســت« :وقف عبارت اســت از این که عین مال حبس و منافع آن
تسبیل شود» (کاتوزیان.)116 :1378 ،
عمــل به وقــف در ای ران ســابقة طوالنــی دارد .از آنجا که در
آیین زرتشــت کمک بــه دیگ ران به عنــوان داد و دهش ســتوده
شــده ،زرتشــتیان به دو صورت عام و خاص امــوال خود را وقف
م یکردهانــد .وقف عام عبارت بود از ســاخت آتشــکدهها و ارائة
خدمات به زائ ران معابد ،احداث م راکز آموزشی و مذهبی در ج وار
معابــد ،وقف زمین ب رای تأمین هزینههای آتشــکدهها و مؤبدان و
زائ ران و کشــاورزان بی بضاعت و نگهداری از حی وانات .از این رو
در دورة ساســانیان امالک وقفی گســترش یافت و عالوه بر مردم،
پادشــاهان نیز به این مهــمپرداختند (ازکانــی83 :1381 ،؛ حاجی
بابایی .)685 :1385 ،عمل به وقف در بعد از اسالم نیز ب رای کسب
رضای خداوند و رســیدن به کمال و ســعادت در قبــال عدم ارائه
خدمات از سوی حکومت به مردم ادامه یافت و تأثی رات اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی بسیاری در سطح شهر و روستا داشته است.
ته ران از زمان حصارکشــی طهماسبی تا روی کار آمدن قاجارها
درون حصار با وســعتی حــدود  7/5کیلومترم ربع ق رار داشــت که
بخشهای کمــی از آن به صورت لکهای مســک ونی بود (تص ویر
شــمارة  .)1در دورة قاجاریــه ( 1200تا  1344ق) بــه مرور با افزایش
جمعی ّت نه تنها تمام ســطح داخلی حصار مســک ونی شــد ،بلکه
بخشــی از جمعی ّــت و فعالی ّــت به خــارج حصار منتقل شــدند.
مه مت رین اقدامات توسعة کالبدی که حکومت قاجار انجام داد ،به
ساخت کاخ و کوشک ب رای خود خالصه م یشود و تنها محمدشاه
با کشیدن نهری از رودخانة کرج به ته ران و فتحعلی شاه با تکمیل
مســجد شــاه در مرکز شــهر به توســعة فضاهای عمومی اهتمام
ورزیدند .تح ّول اصلی در کالبد شهر ته ران در دورة ناص رالدین شاه

رخ داده است؛ یکی توسط شــاه با تخ ریب برج و باروی تهماسبی
و افزایش مســاحت شــهر به می زان  18/25کیلومتر م ربع در ســال

 1284ق.که محدودة شــهر در تمام جهات به ویژه در شمال توسعه
یافت و مســک ونی شــد و میدانهــای وســیع و بل وارهای ع ریض
احداث شدند که دروازههای کاش یکاری شده و با ِ
ابهت خانههای

بزرگ به آنها باز م یشد و دیگری توسط درباریان و متموالن مانند
مســعود میرزا یا ظل الســلطان با احداث مجموعههای مســک ونی

وسیع(اســکرس )86 :1375 ،یا احداث مجموعههای مذهبی مانند
مسجد و مدرسه سپهساالر توســط وزرای ناص رالدین شاه .بناب راین

در توسعة کالبدی ته ران حکومت و ثروتمندان به شکل خصوصی
و عمومــی یعنی وقفی دخیل بودهانــد .در حالی که وقف به ویژه

وقف عناصــر کالبدی عمومی مانند مســاجد و مــدارس ،قنات،
م راکز بهداشتی-درمانی و مانند آن یکی از ع وامل توسعة کالبدی

نقاط ســک ونتی در ته ران قدیم به شــمار م یآید ،نقش و تأثیر آن

در فضاهای ســک ونتی یا تأثیر فضاهای ســک ونتی برآن ب هدرســتی
مشــخّ ص نیســت .از این رو بررســی چگ ونگی تأثیــرات متقابل
مکانهای وقفی و توســعة شــش مح لّة شهر ته ران بر یکدیگر در

دورة قاجاریه ( 1344 -1200ق) هدف مقاله حاضر است .بر این مبنا

س وال تحقیق عبارت است از :مکانهای وقفی و توسعة شهر ته ران

در دورة قاجاریه چه تأثیری بر هم داشــتهاند؟ چنین به نظر م یرسد
که مکانهای وقفی در ســطح مح لّههای ته ران قدیم سبب توسعة

درونی و عم ران آنها شــده باشد و توسعة شهر ته ران نیز بر وقف
ان واع مکانها مؤثر بوده باشد.

مبانی نظری
انسان هم واره در پی دستیابی به سعادت است .به نظر بعضی از
اندیشمندان اسالمی «سعادت واقعی و کامل جز در پ رتو همکاری
اجتماعی میســر نیســت ،چه در غیر این صورت اگر هم سعادتی
به دســت آید کامل و همه جانبــه نخ واهد بود» (طباطبایی:1363 ،
 .)144ب رای رســیدن به این سعادت راههای مختلفی وجود دارد که
یکــی از آنهــا عمل به وقف اســت ،که خود یکــی از مصادیق
مشــارکت اجتماعی است« .هدف مشارکت ،همفکری و همکاری
و تش ریک مساعی اف راد در جهت بهبود کمی ّت و کیفی ّت زندگی
در تمامی زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است» (طوسی،
 .)13 :1370پديدة مشــارکت از لحاظ منشاء پيدايش به چهار دستة
مشــارکت خودانگيخته یعنی بر اســاس عرف و عادت و سن ّت و
مذهب ،مشــارکت خودانگيخته نظم يافته یعنی برآورده ســاختن
خ واســتهها و اهداف اعضاي گروه يا اتحاديه ،مشارکت ب رانگيخته
شــده یعنی تحرک اعضا بــه انجام کاری ،و مشــارکت تحميلي
یعنــی اجبار اعضا بــه انجام کاری؛ و از لحــاظ انگيزه و محرک
به انگیزه درونی که ريشــه در هنجارهــاي اجتماعي دارد و انگیزه

بیرونی که داراي محرک خارجي فعال اســت تقسیم م یشود .هم

 ،)1384افزایــش جمعی ّــت و مهاجرت ،ادغام روســتاهای پی رام ونی،

مشــارکت در ف رايند قــدرت و انتخاب مســئوالن جامعه و مداخله

بخشــی از پژوهشها به موضوع وقف در توسعة شهر پرداختهاند و

چنین مشــارکت از لحاظ موضوعی به مشــارکت سياســي یعنی
در امر تصمي مگيري در نظام سیاســی ،مشــارکت اقتصادي یعنی

افزایش و ارتقای کارکردهای شــهری تأکید داشــته است .ه مچنین

ویژگیهای وقف را در مکانهای خاصی مانند بازار بررسی کردهاند

تأثيرگذاري در ف رايند ت وليد در جهت افزايش ت وليد و رفع نيازهاي

(پــور احمد )1376 ،یا ضمن شــرح و توضیــح ویژگیهای وقف و

در قالب انجمنهاي داوطلبانه و مشــارکت روانــي یعنی درگيري

ولــی بی شتر به ذکر نوع مکانهای وقفــی اکتفا کردهاند (مؤمنی و

مادي مردم ،مشارکت اجتماعي یعنی گسترش روابط بين گروهي
ذهني و عاطف یای که زمينهساز ابتکارات جمعي است طبقهبندی
م يشود (شکوري .) 15-14 ،1390

انســان واقف با وقف مکان یا رقبه شامل م راکز مذهبی ،م راکز

تجاری ،امالک ،واحدهای مســک ونی ،م راکز بهداشــتی -درمانی،

م راکز آموزشــی و فرهنگی ،تأسیســات زی ربنایی و پرورشگاه ب رای
رفــع نیازهایی چون دسترســی به تأسیســات و تجهی زات عمومی

مشارکت م یکند که این مشــارکت م یت واند بر توسعة شهر تأثیر

گذارد،کیفی ّت محیط زیســت را ارتقا دهد ،و به حفظ و نشر دین
و حمایــت از اف راد کم تــوان جامعه یاری رســاند .بدین ت رتیب با
ف راه مآوری زمینههای توســعه و تح ّقق عدالــت اجتماعی ،واقف
تالش دارد تا به قرب الهی و جاودانگی یا ســعادت دست یابد .از
این رو وقف هم واره در جامعة ای رانی جایگاه درخوری داشته است.
بنابــر ایــن ،عمل بــه وقف بــا توجه بــه تع ریف مشــارکت و

طبقهبندیهــای آن از لحــاظ منشــأ پیدایــش ،از نوع مشــارکت

خودانگیخته نظم یافته ،از لحاظ انگیزه از نوع انگیزههای درونی و
از لحاظ موضوعی از نوع اقتصادی  -اجتماعی است.

درباره مشــارکت اجتماعی نظ ری ّههای متعددی وجود دارد .مانند

نظ ریه کنش حمايتــي و دگر خ واهانه ،فطرت ،اکتســابی ،مبادله،
کنــش موجه ،کنــش اجتماعی ،اعتمــاد اجتماعی و همزیســتی
مســالم تآمیز(فارابی).از میان این نظ ری ّههــا ،نظ ری ّة کنش حمايتي

و دگرخ واهانــه و نظ ری ّة مبادله قادر به تبیین و تحلیل موضوع عمل

توج ه به این دو نظ ری ّه افــراد با آگاهی به
به وقف هســتند .زیــرا با ّ

مشــکالت مردم بــه طــور ارادی و داوطلبانه و بــا انگیزههای نوع

دوستانه با خصائص خالصانه و ایثارگ رایانه به انفاق و بخشش ام وال
خود اهتمام م یورزند .این نوع رفتارهای حمایتی و دگرخ واهانه که

بر آنها دوســت يها ،عاليق اجتماعي و خدمات مبادله م يشــوند،
ویژگی عام تمام ج وامع در طول تاریخ اعم از سن ّتی و مدرن بوده و
وجود نهادهای خی ریه و تکامل آنها در ســطوح مل ّی و بی نالمللی
گ ویای این حقیقت اســت .جامعة ما به دلیــل ویژگ یهای خاص

مذهبی ،شعائری و ارزشی دارای ت وان بی شتری در زمینة همیاری و
مشارکت در امور خیر بوده است (شکوری .)10 :1382

پژوهشهایی که در باره چگ ونگی توســعة شــهر انجام شده بر

ع واملی چون سیاســتها و ب رنامههای دولتی(اب راهیمیای ســامی،

به رام بیگی1369 ،؛ مؤمنی 1365 ،الف 1365 ،ب؛ شــفقی 1376 ،و
1381؛ اتحادیه1374 ،؛ شاهحسینی 1377 ،الف 1377 ،ب.)1390 ،

روش پژوهش
قلمــرو تحقیق محدوده شــهر تهــران در دورة قاجاریه اســت.
روش تحقیق توصیفی -اســتنباطی و اطالعات مورد نیاز به شــیوة
کتابخانهای جمعآوری شــده اســت .از ته ران دوري قاجاری 1855
مکان وقفی شناسایی شده که اطالعات آنها در دسترس است .این
اماکن بر اساس  565سند وقفی وقف شدهاند .دادههای مورد نیاز از
منابع معتبری چون رضایی1386 ،؛ احمدی 1387 ،؛ پژوهش گروهی
بنیــاد ای رانشناســی 1388 ،؛ بالغی حســینی 1350 ،و مصطفوی،
 1361جمعآوری و ســپس با در دو جدول توزیع و تحلیل شدهاند.
توج ه به مرور اولی ّة منابع وقفی ،در بررســی وقف در شهر ته ران
با ّ
در این مقاله م واردی چون مکانهای مذهبی ،آموزشی ،بهداشتی-
درمانی ،تجاری ،مســک ونی ،منابع آب و امالک و مستغالت مورد
توج ه ق رار گرفته است.
ّ
تحلیل یافتهها

الف) قبل از دورة قاجاریه

ته ران تا قبل از حصارکشــی شــاه تهماســب شــاید بــه دلیل

تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

و زی ربنایــی ،ایجاد میلمان شــهری ،تق ویت عناصــر ه ویّتی و غیره

مکانهــای وقفی ،تا حدودی به تأثی رات فضایــی آنها پرداختهاند،

زیرزمینی بودن اقامتگاههای آن که حتی بعد از پایتختی آن برق رار
بــود و به عن وان محــل زندگی اف راد کم درآمد یــا اصطبل موقتی
حی وانات استفاده م یشد (حسن بیگی ،)18 :1377 ،به جز مسجد

جامــع (عتیق ،جمعه ،آدینه) و مســجد حمام گلشــن ،دارای هیچ
بنــای وقفی اعم از عمومی یا نیمــه عمومی نبود .این ق ریه پس از

حصارکشی شــاه تهماسب در  961ق .و دارا شــدن پنج محدودة
مسک ونی کوچک ،به تدریج دارای بناهای عمومی و نیمه عمومی
وقفی با گ رایش بی شتر به مســجد و مدرســه شــد که عبارتند از

مسجد و مدرســة چال (میرزا بابا) ،مدرسة رضاییه ،مدرسة امامزاده
زید و مدرســة محمدیه در بازار؛ مسجد و مدرسة حکیم و مسجد
حــوض در مح لّــة عودالجان؛ مســجد حمام قبله ،مســجد حمام

گلشن ،مسجد حمام حوض ،تکیه و مدرسه و حمام خانم ،مسجد
و مدرســة چال حصار در مح لّه چال میــدان .ه مچنین در همین

مح لّه مســجد ،تکیه ،ســقاخانه و آب انبار رضا قلی خان به سال
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 1115ق .وقف شده بود .شــاه عباس نیز اراضی واقع در مح لّههای

حکیم هاشم زمین سبزیکاریای را جنب سبزه میدان وقف کرد

معصوم کرده بود.

در آن بازارچه آقا مهدی ن واب بنا شــد و این اعیانی بعد از شــروع

چال میدان ،بازار و شمال دروازه غار جنب حصار را وقف چهارده
بدین ت رتیب این مکانهای وقفی که به پا گرفتن شــهر اسالمی
در ته ران یاری رســاند ،عمدتاً مســجد و مدرســة علمیه ب رای رفع
نیازهای مذهبی هســتند که نشــاندهندة جایگاه باالی مذهب در
شــهر ته ران اســت .ه مچنین پ راکندگی فضایی آنها حکایت از
جایگاه و اهمی ّت هر مح لّهای در سطح شهر دارد .به عبارت دیگر

بازار بــا دارا بودن کارکرد مهم اقتصــادی ،دارای بی شت رین بناهای
وقفــی بود و مح لّه چــال میدان به عن وان اولین مح لّه شــهر ته ران

کــه بعدها با افزایش جمعی ّت و توســعة ته ران تغییر کاربری داد و
به کار و فعالی ّت توســط محمد خان قاجار در سال  1283ق .وقف

شد(رضایی .)312 :1386 ،به عبارت دیگر م یت وان گفت که توسعة
تهــران و افزایش کارکرد تجاری آن در ایجاد این مکان وفقی مؤث ّر
بود و این مکان نقشی در توسعة ته ران نداشته است.

ب) دورة قاجاریه

توج ه به اطالعات وقفی به دســت آمده که در جدول شمارة 2
با ّ

که بی شت رین جمعی ّت را نســبت به ســایر محدودههای مسک ونی

منعکس اســت ،به نظر میرسد مکانهای وقفی ته ران قدیم بعد از
پایتختی آن به ســال  1200ق .و به ویژه از  1212ق .به بعد با تســلّط

تنهــا بنای عمومی وقفی خــارج از محدودههای مســک ونی،

اف راد متم ّول و دســتیابی آنها به زمینهای خالی شهر رشد کرده

در ســال  1100ق .در زمینی بایر در نزدیکی محل ارگ ساخته شد.

وسیعی از شــهر باغ یا خالی بوده و سطح باغات به سطح محدودة

داشت ،از نظر تعداد مکانهای وقفی در م رتبة دوم ق رار داشت.

مسجد و مدرسه حکیم هاشم رازی (مهد علیا ،مادر شاه) است که

حکومت بر کشور و ایجاد امنی ّت ،جذب جمعی ّت بی شتر ،سک ونت
باشد .نقشــههای این دوره به خ وبی نشان میدهند که قسمتهای

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

با آنکه ایــن مکان خارج از محدودههای مســک ونی واقع بود ،اما

ساخته شده غلبه داشته است (تص ویر شمارة .)1همان گ ونه که پیترو

بودن قنات و درخت ،منطقة خوش آب و ه وایی محســوب م یشد

کمتر از سکنه کاشان است .یک ثلث از زمین داخل حصار ،بی وتات

ق رارگیری آن در کنار محل ارگ بعدی که در آن زمان به دلیل دارا
توج ه کدخدا و بزرگان ده ته ران بود (معتمدی،)40 :1381 ،
و مــورد ّ

شماره بیست و سوم بهار 1395

نشــاندهندة اهمی ّت بسیار مسجد و مدرســة حکیم هاشم است.

دالواله می گ وید« :ته ران از کاشان بزرگتر ولی تعداد نفوس سکنه آن

و دو ثلث دیگر باغات است .در قسمت بی وتات نیز در جمیع کوچه
های خیابان مانند درخت چنار غرس کردهاند» (دالواله.)288 :1370 ،
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تصویر شمارة  :1نقشه تقریبی تهران دوره صفویه و بناهای آن ،مأخذ :معتمدی45 :1381 ،

«در ایــن فضای شــهری که از بازار یــا کاخ به بعد
ساختار سازماندهی شدهای نداشت ،تصرف زمین
آزاد بــود» (مقتدر و ســروقد مقــدم )39 :1375 ،و

صاحب منصبان میت وانســتند به راحتی زمینها را

جدول شمارة  :1ابنیة شهر تهران بر حسب مح ّلهها در سال  1317ق.

ابنیه
خانه

دکاکین

محله

دولت

سنگلج

بازار

2705

4448

2625

2546

1824

2333

1403

38

59

27

28

30

182

3

8

215

زمینهــای بالصاحب داخل حصار جدید توســط

مسجد و مدرسه

23

تکیه

7

میرزا یوســف خان مســتوفی الممالــک در ازای

تخ ریب حصار تهماســبی و ساخت حصار جدید

باغ و باغچه

(معتمدی.)471 :1381 ،
بــا تم لّک تدریجی درباریان و اعیان و اشــراف

کارخانه

حتی زمی نهای خوش آب و ه وای پی رامون شــهر

کلیسا

بــه بخش مه ّم ی از امالک و مســتغالت ته ران و

و عم ران شــهر یاری رســانده م یشد .به خصوص

آنکــه در دورة قاجاریــه از یــک ســو حکومت
تنها ســازندة شــهر محسوب نم یشــد و طرح و
ب رنامة مشــخّ صی ب رای توســعة شــهر نداشت و و

مردم م یت وانســتند بــا تملک هر مقــدار زمین و
اختصاص آن به کاربری دلخ واه در توسعة کالبدی

شــهر سهیم باشند .از ســوی دیگر بخشهایی از

52

2

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

9

5

6

4

34

8

10

2

1

ندارد

2

1

2

3

میدان

2

2

9

1

4

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

70

117

5514

6675

مدرسه دولتی

2

نواب

10

جمع

14

5

8

40

2

طویله

14

155

سربازخانه

معبد یهود

20

6

9

4

مریضخانه

24

مأخذ :سعدوندیان و اتحادیه355 :1368 ،

ته ران را زمی نهای خالی یا گودالهایی تشکیل م یدادند که بر اثر

خاکبرداری به زبالهدان تبدیل شده بودند.

ب راســاس آمار دارالخالفه ته ران ،در سال  1317ق کل ابنیة شهر

تهــران  25765بــاب بوده (جدول شــمارة  )1و ب راســاس اطالعات
به دســت آمــده ،کل مکانهای وقفــی دورة قاجاری ّــه  1855باب

است(جدول شــمارة  .)2از این رو م یت وان استنباط کرد که عمدتاً

60

23

27

186

1

ندارد

ندارد
37

5136

4

ندارد
-

4854

79

16

43

24

ندارد

6

7

ندارد

7

5

ندارد

2

2

52

3586

276
25765

در ســال  1284و افزایش محــدودة ته ران قدیم به  18/25متر م ربع و
اضافه شدن جمعی ّت آن ،تعداد عناصر کالبدی از جمله مساجد نیز

افزایش یافت .به طوری که در پایان حکومت قاجاریه ته ران دارای 64
مســجد کوچک و بزرگ بود که عمدتاً به نام سازندگانشان نامیده
میشدند (جدول شمارة .)2

 احداث تکایا :به مرور زمان با توسعة شهر بر تعداد این عنصرکالبــدی ،عمدتاً «در محــدودة طه ران عتیق یعنی تهــران قبل از

با جمعی ّتپذیر شــدن شهر ته ران و توسعة اقتصادی آن ،وقف در
این شــهر مح ّقق شــده و واحدهای خدماتی ،مســک ونی ،تجاری

از این تکایا وقفی هستند (جدول شمارة  )2و مه مت رینشان تکایای

داشتهاند که در اینجا بررسی م یش وند.

ادارة بعضی از تکایــای وقفی ،مکانهای وقفی درآمدزایی در نظر

وغیره وقف شدهاند .اما این م راکز وقفی نیز تأثی راتی بر شهر ته ران

تأثیر توسعة تهران بر مکانهای وقفی
توسعة ته ران به دوشکل بر مکانهای وقفی تأثیر داشته است:
الف) ایجاد مکانهای وقفی :به جز ساخت بعضی از مساجد و
مدارس علمیه که در زمی نهای بالاســتفاده و خالی بنا م یشدند و
بــا احداث آنها ،آن منطقه رو به آبادانی م ینهاد ،اصوالً مکانهای
وقفی با توســعة کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر و با
توج ه به نیاز روز جامعه به وجود م یآمدند .مانند:
ّ
 احداث مســاجد کوچک و بزرگ و تکایا در ســطح مح لّهها،با توســعه کالبدی و افزایش جمعیت آنها .با تخ ریب حصار قدیم

تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

و با وقف قسم تهایی از آنها به توسعة کالبدی

یخچال

3372

2125

15275

1314

تصرف کرده یا حکومت به عن وان مالک ،زمینها
ّ

را به ازای خدمتی به آنها واگذار کند؛ مانند تملک

چال میدان عودالجان

9420

کاروانسرا

حمام عمومی

جمع

گسترش سال  1294ق .افزوده شد» (معتمدی .)446 :1381 ،بسیاری

چال حصــار و عباسآباد بود .به دلیل جایگاه مذهبی تکایا ،ب رای
گرفته م یشد .مانند وقف شــش دانگ  21باب دکان و سه دانگ

 4باب دکان و دو باب کالسکه خانه و یک باب خانه و یک باب
دواخانه وقف بر تکیه رضاقلی خان (رضایی.)464 :1386 ،

 -احداث م ری ضخانه :همان طور که در جدول شمارة  2مشاهده

م یشــود ،در این دوره در شــهر ته ران چهــار م ری ضخانه امیرخان
ســردار وزیر جنگ مشــهور به وجیه اهلل میرزا سپهســاالر ،عیسی

وزیر ،نجمیه ،ملی مرحوم آقا شــیخ هادی نجم آبادی وقف شــده
اســت(احمدی .)1387 ،عــاوه بر این به مرور ،واقــف یا اف رادی از

خانــواده وی ،مکانهای وقفی بــرای ادارة آنها در نظر م یگرفتند
(رضایی.)197 ،192 ،261 ،65 :1386 ،
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جدول شمارة  2:نوع مکانهای وقفی مح ّلههای تهران در دورة قاجاریه
اماکن مذهبی

مسجد

تکیه

سقاخانه

عمارت

سهمی از عمارت

خانه

سهمی از خانه

طویله

سهمی از طویله

مکتبخانه

سهمی از مکتبخانه

مدرسه علمیه

مدرسه حدید

حمام

سهمی از حمام

جمع

مراکز آموزشی

بیمارستان

شهر

واحدهای مسکونی

64

15

2

50

8

113

20

22

2

3

1

39

4

16

10

4

اماکن تجاری

امالک

تیمچه

سهمی از تیمجه

بازارچه

سهمی از بازارچه

کاروانسرا

سهمی از کاروانسرا

دکان

سهمی از دکان

دکه و سکو

سهمی از دکه و سکو

آسیاب

سهمی ز آسیاب

قنات

حقابه قنات

یخچال

سهمی از یخچال

آب انبار

گورستان

زمین

سهمی از زمین

باغ

سهمی از باغ

7

2

8

1

27

31

459 787

تأسیسات زیربنایی

جمع

40

17

2

2

9

3

2

15

15

17

24

4

4

4

1855
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مأخذ :اطالعات از رضایی1386 ،؛ احمدی 1387 ،؛ معتمدی1381 ،؛ پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی 1388 ،استخراج شده است.

 -احداث قنات :معموالً قن وات و آب انبارها بعد از ایجاد مح لّهها

و به منظور تأمین آب شــرب اهالی احداث م یشدند؛ مانند قنات
حاج میرزا علیرضــا ب رای مح لّههای عودالجان و چال میدان ،قنات

شماره بیست و سوم بهار 1395

جانــب غ ربی دارالخالفــه که به مح لّه بازار و مح لّه رو به توســعة

ســنگلج( رضایی ،) 436 ، 250 ،199 :1386 ،و اختصاص 4شــبانه
روز آب قنات نظامیه به مح لّههای عربها ،کوچة ســراج الملک،

کوچة امین دربار ،کوچة نقیب ســادات ،باغچة علی خان ،کوچة
خدابندهلوهــا و کوچة رکــن الدوله( بالغی حســینی.) 223 :13 ،

بدین ت رتیب قن وات وقفی بخشــی از آب مصرفی جمعی ّت موجود
مح لّهها ،تأمین م یکردند.

قدیم وجود داشت (جدول شمارة  .)2ب رای مثال مساحت گورستان
چهارده معصوم که در بیرون دروازه شاه عبدالعظیم ق رار داشت900 ،
ج ریب بود (رضایی .)460 :1386 ،گورســتان ،با پر شدن از مردگان
از حیــز انتفاع خارج و به اراضی متروکه و مخروبه تبدیل م یشــد.

در این صورت ،با اجازة م راجع وقت ،م یت وانستند با فروش آنها به
اف راد مختلف ب رای ایجاد ان واع کاربریها مورد اســتفاده ق رار گیرد.
بنابر این گورســتانهای متروکه هی چگاه مانع توســعة شهر نبودند.
هرچند تا زمان تغییر کاربری چهرة نامناسبی به مح لّه م یدادند.

 -وقــف م راکز تجاری :با افزایش نقش تجاری ته ران بر اهمی ّت

عناصــر تجاری آن به ویژه دکان افزوده شــد .دکان مه مت رین مکان

شایان گفتن است که روحیة مشارکت اجتماعی در میان واقفان

درآمدزا ب رای سرمای هگذاری محسوب م یشد؛ به طوری که بسیاری

عمومی احداثی خود مانند مســجد و مدرســه ،تا حد امکان مردم

م یکردند» (اتحادیه .)6 :1378 ،از این رو تعداد وقف دکان بی شتر

منابــع آب به حدی بود که آنها عالوه بــر وقف آب ب رای بناهای

را نیــز در وقفهای خود در نظــر م یگرفتند؛ مانند وقف 3دانگ
قنات مه ران واقع در مح لّه عودالجان توســط ورثه محمد حســین

از «شــهروندان ته رانی که از تجار نبودند ،روی دکان سرمای هگذاری

از سایر مکانهای درآمدزای وقفی است .پس از دکان ،وقف خانه،

کاروانســرا و حمام که همگی مکانهای درآمدزایی بودند انجام

خان سپهســاالر ب رای اســتفاده مســجد و مدرســة سپهســاالر و

م یشــد(جدول شمارة  .)2اماکن تجاری بزرگی چون کاروانس راها،
تیمچ هها ،داالنها و مانند آن معموالً به تدریج به صورت ســهم و

شمارة  1آمده است چهار مدرسة آموزش سبک جدید یعنی مدارس

کاروانســرای حاج مال عباس واقع در عودالجان ،کاروانســراهای

خانههای پایین مسجد (رضایی.)136 :1386 ،

 -احداث مدارس آموزش سبک جدید :همان طور که در جدول

دانگ توســط یک نفر یا اف راد متع دّدی وقف م یشدند .ب رای مثال

خی ریه و ســادات اسالم و رشــدیه احداث و وقف شدند که موجب

خدایی واقــع در بــازار ،بازارچه صندوقدار واقع در ســنگلج طی

توسعة اجتماعی و فرهنگی شهروندان ته ران قدیم بودند.
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اماکن بهداشتی-
درمانی

 اختصاص مکانی ب رای گورستان :از دیگر تأسیسات عمومی وزی ربنایی که هر مح لّه دارای آن بود ،غســالخانه و گورستان است،

که اف راد واقف به این امر نیز اهتمامورزیدند .از این رو  17گورستان
متع لّق به مســلمانان در قطعات مختلف در سطح مح لّههای ته ران

زمان به صورت دانگ و ســهم وقف شــدند .البته در بعضی م واقع

یک مرکز تجاری بزرگ یکجا وقف م یشــد که دالیل متع دّدی

چون امنیتی داشــت؛ مانند وقف شش دانگ کاروانس رای حاجی

حســن کالهدوز توســط وی ب رای جلوگیری از تصرف آن توسط
ناص رالدین شاه (پژوهش گروهی بنیاد ای ران شناسی.)102 :1389 ،

بناب رایــن م یت وان گفت کــه در دورة قاجاریه توســعه اقتصادی
ته ران عمدتاً در زمینة تجاری ســبب وقــف اماکن تجاری به ویژه
دکان شــد و این مکانهای وقفی که با توسعة اقتصادی و کالبدی
ته ران به وجود آمده بودند ،تأثیری بر توســعة کالبدی شهر ته ران

حتی در بازار ته ران به عن وان قطب اقتصادی شــهر نداشتند .وجود
می زان بســیار زیاد مالکی ّت خصوصی ملک و ســرقفلی به ویژه در

بــازار ته ران در حال حاضر به خ وبی این موضوع را نشــان م یدهد
(پژوهش گروهی بنیاد ای رانشناسی .)1389 ،ه مچنین به دلیل سطح

بســیار نازل فعالی ّتهای صنعتی ،هیچ کارخانهای در ته ران قدیم
وقف نشده است.

 -وقــف واحدهای مســک ونی :چنانکــه در جدول شــمارة 1

مشاهده م یشــود ،بعد از اماکن تجاری وقف واحدهای مسک ونی
بی شت رین تعداد مکانهای وقفی بود .وقف واحدهای مســک ونی و
ته ران ایجاد و سپس وقف شدند.

 -تخصیص مکانی به عن وان مجلس شورا :پس از انقالب مشروطه،

در ســال  1329ق .شــش دانگ عمارت و محوطه و باغ بهارستان با
انضمــام تمام یک دانگ و نیم قنات مه ران و بانضمام باغچال ب رای
مصالح عامه اهالی ای ران با تقدم دارالشــوری بودن خ ریداری و وقف

شد .ه مچنین در همان سال ب رای تأمین بخشی از هزینههای آن یک
باب یخچال وقف شد (رضایی.)255 -254 :1386 ،

به طور کلی از مطالب ذکر شــده استنباط م یشود که در م وارد
محدودی احداث مکانهای وقفی توســعة درونی مح لّههای شهر

را دربرداشــته و توســعة کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی ته ران تأثیر
بی شتری بر پیدایش مکانهای وقفی داشته است.

ب) تخ ریــب مکانهای وفقی :توســعة ته ران عــاوه بر ایجاد

مکانهای وقفی جدید ،ســبب تخ ریب مکانهای وقفی قبلی نیز
م یشده اســت؛ به طوری که ،مســاجد و مدارس و امامزادههایی

ب رای تع ریــض معابر و احداث بناهای باال دســت از بین رفتهاند؛
مانند امامزادههای غیبی ،هفــت تن و محمد ب رای تع ریض معابر

تخ ریب شــدند (بالغــی حســینی 1350 ،؛ مصطفــوی.)1361 ،
ه مچنین مســجد پیر قلی در مح لّة عودالجان که آب انبار بزرگ

وقفی داشــت ،با احــداث و وقف قنات حاج میــرزا علیرضا آب
انبار متروکه شــد و به تبع آن مســجد از رونــق افتاد و از مذهبی

بــه انبــار عالقها و بقالهای مجاور مســجد تغییــر کاربری داد
(معتمدی.)455 :1381 ،

عالوه بر توســعة شهر ته ران ،مکانهای وقفی بنا به دالیلی چون

توج ه واقفان به ق رار دادن مبالغی ب رای عم ران و توسعه یا فوت
عدم ّ
ّ
و ب یمســئ ولیتی مت ول ی از حیز انتفاع م یافتادند و با تبدیل شدن به
مکانی متروکه و مخروبه ،چهره شهر را نازیبا م یکردند.

تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

باغ به خ وبی نشــان م یدهد که این مکانها در نتیجة توسعة شهر

تأثیر مکانهای وقفی بر شهر تهران
چگ ونگی تأثیر مکانهای وقفی بر توسعة کالبدی ،اجتماعی و
فرهنگی شهر ته ران را م یت وان در م وارد زیر برشمرد:
 .1توســعة کالبــدی از طریق احداث تأسیســات و
تجهیزات عمومی و زی ربنایی :مه مت رین تأسیســات عمومی
زی ربنایی ب رای توسعة کالبدی شهر ته ران در دورة قاجاریه ،مساجد
و مدارس علمیه بودند که عمدتاً در زمی نهای بالاستفاده ،مخروبه
یا بازیافتی احداث م یشدند.
مانند اولین بنای عمومی مهم وقفی یعنی ســاخت مســجد شاه
یا ســلطانی در گودالی که بر اثر خاکبرداری ب رای ســاختن دی وار
ارگ در سمت جنوب شرقی آن پدید آمده بود ،یا ساخت مسجدی
توسط فرخ خان امین الدوله در چال میدان در زمینی که به زبالهدانی
تبدیل شــده بود .همج واری این مســجد با اما مزاده اسماعیل و آب
انبار میرزا موسی تفرشی ،سبب شد تا به تدریج محدودة اط راف آن
از حالت زبالهدانی درآید و به منطقة مسک ونی و تجاری تبدیل شود
(حسن بیگی .)35 :1377 ،همچنین با احداث مدرسه علمیه آقا رضا
اقبال الســلطنه در زمین م واتی در مح لّه عودالجان -گذرسرجنبک،
جنب عمــارات عالیة وی (اعتمــاد الســلطنه )84 :1363 ،و احداث
مســجد و مدرسة شاهزاده خانم و خانة امام جماعت توسط شاهزاده
هما خانم ،دختر بهاء الدوله پســر فتحعل یشاه نیز در اواخر شهر در
مح لّة ســنگلج ،در زمینی معروف به گاوگل در نزدیک باغ پسرش
عبدالحســین میــرزا فرمانفرما کــه در آن وقت صح را بــود (اعظام
قدسی ،)12 :1349 ،بخشی هایی از اراضی بایر به اراضی ساخته شده
تبدیل شدند .در خصوص زمین های بازیافتی می ت وان به خ ریداری
قبرستان و تکیه خ راب های در مجاورت اما مزاده سید نص رالدین توسط
منی رالسلطنه همسر ناص رالدین شاه و مادر کام ران میرزا نایب السلطنه
اشاره نمود که به فت وای میرزا حسن آشتیانی مسجد و مدرسة منی ریه
را در آن بنا کرد (معتمدی.)462 :1381 ،
بناب راین به نظر م یرســد ،احداث مســجد و مدرســة علمیه در
زمی نهای غیر قابل اســتفاده ،ضمن تغییــر کاربری زمین و عم ران
و بهرهبــرداری بهینــه از آنها ،تا حدی در توســعة درونی مح لّهها
مؤثر بوده است.
از جملــه تجهی زات عمومی و زی ربنایــی در ته ران دورة قاجاریه،
قنات و آب انبار به منظور تأمین آب شرب شهروندان است .قنات
به عن وان مه مت رین منبع تأمین آب شــهروندان م یت وانســت سبب
شــکلگیری مح لّهای شود .مانند احداث و وقف قنات نجف آباد
تآباد واقع در حــدود خیابان
که ســبب شــکل گیری مح لّــه قنا 
م ولوی فعلی شــد و نــام این مح لّه هم برگرفتــه از نام همین قنات
است(پیشین.)553 :
 .2تقویت هویت مح ّلهها :یکی از نیازهای اجتماع انسانی،
احساس امنیت و حس تع لّق است که از ط ریق ه ویّت شهری ایجاد
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عناصر آرامگاهها ،آتشــکدهها ،اما مزادهها ،مدارس ،گورســتانها،
پ لها  ،بناها و غیره هستند (نوفل و همکاران.)60-59 :1388 ،

در دورة قاجاریــه واقفان بــا تعمیر و مرمّت و توســعة اما مزادهها و
احداث تکی هها به عن وان عناصر ه ویّتی مح لّهها و اختصاص موقوفاتی

ب رای عم ران و نگهداری و هزینة انجام م راسم مذهبی در آنها در جهت
ه ویت بخشــی به محالت اهتمام می ورزیدنــد؛ در این امر فتحعلی

شــاه با ســاخت گنبد اما مزاده زید که مه مت رین زیارتگاه شــهر بود و

ساخت گنبد مسجد سید عزی راهلل و بنای بقعة پیر عطا و ناص رالدین
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مأخــذ :اطالعــات از رضایــی1386 ،؛ احمــدی 1387 ،؛ پژوهــش گروهــی بنیــاد
ایــران شناســی 1388 ،اســتجراج شــده اســت.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

شاه با انجام تعمی رات اساسی ب رای اما مزادههای زید و سید نص رالدین

شــهر زیاد بود و هیچ کدام خصوصی نبود ،یعنی بابت آبی که به

بازســازی و توسعة فضایی اما مزاده سید اسماعیل با احداث مسجد و

آنها وقفی بودند (جدول شمارة .)2

وارد شده بودند .ه مچنین درباریان و اف راد متمول و ناصر الدین شاه به

رهگذران داده م یشد ،وجهی از آنها اخذ نم یشد ،تعداد اندکی از

تکیه ب رای آن اقدام کرده بودند (اعتمادالسلطنه.)197 :1368 ،
تکیــه به عن وان یکی دیگر از عناصر ه ویّتی مح لّههای شــهرها

توج ه به مطالب گفته شده م یت وان گفت که در دورة قاجاریه،
با ّ

یا ب رای امامزادها ســاخته م یشــد مانند تکایــای اما مزادههای پیر

با مشــارکت اف راد متم ّول در احــداث و وقف عناصر کالبدی مورد
نیــاز مردم ،مح لّههای شــهر از درون توســعه م ییافت ،احســاس

شماره بیست و سوم بهار 1395

عطــا ،اما مزاده زید ،ســید نص رالدین ،هفت تــن و چهل تن ،یا در

ه ویّت و تع لّق به مح لّه در ســاکنان تق ویت م یشد ،به حفظ و نشر

ساخته م یشد.

و در نهایت فرد واقف به قرب الهی و جاودانگی یا سعادت دست

قســم تهای مختلف شــهر به خصوص میدان یــا م راکز تجاری
از آنجا که ه ویّت شــهری زمانی معنــادار خ واهد بود که تبلور

توج ه به این اماکن و اختصاص موقوفاتی ب رای آنها با
عینی یابدّ ،
اهمی ّت اســت .زی را از یک سو در دورة قاجاریه امامزاده ها به عن وان

یکــی از عناصر مصنــوع پدید آورنده ه ویــت کالبدی  -فضایی

شــهرها ،از جمله فضاهای گذران اوقات ف راغت شهروندان ته رانی،
به شــمار می آمدند و از ســوی دیگر یکی از بارزت رین سرگرمی

شــهروندان ته رانی زیارت بقاع و اماکن متبرکه بود (حســن بیگی،
توج ه به این اماکن در هر
)355 :1377؛ بنابر این به نظر می رســد ّ
مح لّهای ،ســبب ایجاد خاط رات جمعی ب رای ســاکنان آن م یشد

و تص ویر ذهنی مطل وبی از ســک ونت در مح لّه خود به دســت می
آوردند .بدین ت رتیب احســاس تع لّق به مح لّه و ه ویّت اجتماعی در
ساکنان تق ویت م یشده است.

 .3ارتقــای خدمات شــهری :از ط ریق توســعة خدمات

توج ه به مبلمان شهری .همان طور
آموزشی و بهداشتی ـ درمانی و ّ

که در جدول شــمارة  1مشاهده م یشــود ،مکتبخانهها ،مدارس

علمیه ،مدارس آموزش سبک جدید و بیمارستانهایی ب رای ارتقای
82

1200-1236

ســطح فرهنگ جامعه هستند اهمی ّت بســیاری دارند .یکی از این

1237-1273

را به وجود م یآورند ،چون متأثر از اندیشــهها ،باورها ،فعالی ّتها و

1274-1310

و از میان آنها عناصر مصنوع که ه ویّت کالبدی  -فضایی شهرها

نام مح ّله

1311-1344

م یشود .ه ویّت شهری دارای عناصر طبیعی ،مصنوع و انسانی است

جدول شمارة  :3تعداد وقف شهر تهران برحسب مح ّله در دورة قاجاریه

ســطح آموزش و درمان مردم وقف شدند .ه مچنین سقاخانههایی
به عن وان یکی از عناصر مبلمان شــهری ته ران قدیم وقف شــدند
که هم از ب ُعد مذهبی و هم از بعد رفاهی اهمی ّت بســیاری داشتند؛

مانند سقاخانه وقفی نوروزخان .با آنکه تعداد سقاخانهها در سطح

دین یاری رســانده م یشد ،از اف راد کم ت وان جامعه حمایت م یشد
م ییافت.

توزیع فضایی مکانهای وقفی
همان طور که در جدول شــمارة  3مشــاهده م یشــود ،در همة
مح لّهها تعــداد مکانهای وقفی یکســان نبود ه اســت .دو مح لّة
ارگ و دولت دارای ک مت رین مکانهای وقفی هســتند .دلیل کمی
مکانهای وقفی در ارگ را م یت وان در اســتق رار شاه و دستگاههای
حکومتــی و به خصــوص مجهــول المالک بــودن زمی نهای آن
دانســت .زی را ارگ بنابر حکم مجهــول المالک و جزء بی تالمال
مسلمین بودن توســط صدر اعظم وقت ناص رالدین شاه از مجتهد
وقت ته ران اجاره شــده بود (روزنامه وقایع اتفاقیه 22 ،جمادی االول
 .)1272اما مح لّة دولت با آنکه طبق آمار اخضرعلی شــاه در سال
 1317ق .دارای تمامــی کاربریها (بــه جز معبد یهود) بود و با دارا
بودن بی شت رین تعداد دکان و کاروانســرا بعــد از مح لّة بازار و به
لحاظ تعداد ان واع مکانها ،جایگاه دوم را در بین مح لّههای شــهر
داشــت (ســعدوندیان و اتحادیــه ،) 355 :1368 ،احتمــاالً به دلیل
«سســتی نســبی اعتقاد مذهبی ســاکنانش ،وضعیــت بهتر ثبت
مالکیت امالک و مستغالت ،قیمت باالی ملک» (اتحادیه:1378 ،
 ،)7جدید بودن محله و استق رار سفارتخانههای خارجی ک مت رین
مکانهای وقفی را داشته است .بی شت رین مکانهای وقفی به مح لّه

بازار و بازار ته ران به عن وان محل ســک ونت تجار ،کسبه و رجال و

قلب اقتصادی شــهر به دلیل کارکرد عمدهفروشــی و ت ولیدی در
سطح شهر و منطقه و مل ّی اختصاص داشت.
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1اب راهیمیــای ســامی ،غالم حیــدر (« ،)1385خ واف و شــهرهای آن:
شــهرهای جدید بر مدار شــهرهای قدیم» ،تحقیقات جغرافیایی،
شمارة . 81
2اتحادیه(نظام مافی) ،منصوره (« ،)1374توســعه و رشــد شهر ته ران در
دوره ناصری ( 1320 - 1269ق) ،تحقیقات اسالمی ،شمارة  1و .2
« ،)1378( -------------------3موقوفات ته ران و تحول شــهر
 1320 -1269ق» ،میراث جاویدان ،شمارة .28
4احمدی ،نزهت ( ،)1387وقف و گســترش امور درمانی با تکیه
بر اسناد وقفی تهران  ،4کومه ،قم.
5ازکانــی ،پرویــز (« ،)1381وقــف در ایــران باســتان» ،وقف میراث
جاویدان ،شمارة .1
6اعتمادالســلطنه ،محمد حسن خان ( ،)1368مراه البلدان ،جلد دوم،
به کوشــش عبدالحســین ن وایی و میرهاشــم محدث ،دانشگاه ته ران،
ته ران.

تأثیرات متقابل مکانهای وقفی و توسعة شهر تهران در دورة قاجاریه

نتیجه گیری
در دورة قاجاریــه تحت تأثیر تعالیم اســام ،اف راد متم ّول جامعة
توج ــه به انگیزههای
ته ران به صــورت خودانگیخته نظم یافته ،با ّ
درونــی اقــدام به وقف ام وال خــود می کردند .این نوع مشــارکت
اجتماعی را کــه می ت وان در چارچوب نظ ریــه کنش اجتماعی و
دگرخ واهانه و نظ ریه مبادله بررسی کرد ،سبب شد که اوالً با احیای
زمی نهای شــهری از ط ریق احداث و وقف تأسیسات و تجهی زات
عمومی و زی ربنایی و فضاهای تجاری به تدریج بر ب ّعد ســک ونتی و
تجاری مح لّهها افزوده و شــهر به صورت درو نزا توسعهیافت؛ ثانی اً
ه ویّتبخشی شهرها تق ویتشد و ثالثاً میلمان شهری مح لّهها ارتقا
یافت .بدیــن ت رتیب ،از ط ریق مشــارکت اجتماعی بر ویژگ یهای
اســامی شــهر ته ران افزوده م یشــد .درحالی مکانهای وقفی به
صــورت محدود بر روند توســعة درون مح لّههای شــهر تأثیرگذار
بودند ،توسعة کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ته ران تأثیر
بی شتری بر ایجاد و نوع مکانهای وقفی داشتهاند.
تحت تأثیر توســعة ته ران ،از ابتــدای دورة قاجاریه تا انتهای آن
وقف روند افزایشــی داشــته اســت .به جز تعداد وقف در بازار و
سنگلج که در ســالهای 1344 - 1311ق نسبت به سالهای قبلی
اندکی کاهش داشــته اســت .به هرحال تعداد مکانهای وقفی در
تمــام مح لّهها به یــک اندازه نبوده و بــازار بی شت رین و مح لّههای
ارگ و دولت ک مت رین تعداد مکانهای وقفی را داشتند و در سطح
تمــام مح لّهها هی چگاه مکانهــای وقفی مانعی در ب رابر توســعة
کالبدی ته ران نبود .اما با بالاستفاده شدنشان ضمن کاهش سطح
امنی ّت و اهمی ّت کارکردهای مجاور ،چهره شهر را نازیبا م یکردند.

7 .7اســکرس ،جنیف ر .ام (« ،) 1375نقش معماری در پیدایش شهر ته ران»،
تهران پایتخت دویست ساله ،سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر
ته ران و انجمن ای ران شناسی ف رانسه ،ته ران.
8 .8اعظام قدسی ،حسن ( ،)1349خاطرات من یا روشن شدن تاریخ
صد ساله ،ابوریحان ،ته ران.
9 .9بالغی حسینی ،سید الحجه ( ،)1350تاریخ تهران قسمت مرکزی
و مضافات ،جلد دوم ،حکمت ،قم.
1010پژوهــش گروهی بنیاد ای رانشناســی ( ،)1388مساجد دیرینه سال
تهران ،بیناد ای رانشناسی ،ته ران.
1111پژوهش گروهی بنیاد ای رانشناسی( ،)1389سرگذشت بازار تهران،
بازارها ،بازارچههای پیرامون آن در دویســت سال اخیر،
بیناد ای رانشناسی ،ته ران.
1212پور احمــد ،احمد ( ،)1376جغرافیا و کارکرد بازار کرمان ،مرکز
کرمانشناسی ،کرمان.
1313حاجی بابایی ،احمد ( ،)1385ســیر تحول و توســعه امالک و
مستغالت دانشگاه تهران ،رساله دکتری ،دانشگاه ته ران ،دانشکده
حقوق.
1414حســن بیگــی ،محمدرضــا ( ،)1367تاریــخ تهران قدیم ،نشــر
منصوری ،ته ران.
1515دالواله ،پیترو ( ،)1370ســف رنامه پیترو دالواله ،ترجمه شعاع الدین
شفا ،چاپ دوم ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ته ران.
1616دهخدا ( ،)1372لغتنامه دهخدا ،دانشگاه ته ران ،ته ران.
1717رضایی ،امید (به کوشــش) ( ،)1386فهرســت اســناد موقوفات
ایران ،دفتر چهارم (ته ران و ت وابع) ،گرمه به ســفارش بنیاد پژوهش و
توسعه فرهنگ وقف ،ته ران.
 1818روزنامه وقایع اتفاقیه 22 ،جمادی االول .1272
1919رهنمایــی ،محمــد تقی و شــاه حســینی ،پروانــه (  ،) 1393فرآیند
ب رنامه ریزی شهری ایران ،سمت ،ته ران.
2020ســعدوندیان ،ســیروس و اتحادیه(نظام مافی) ،منصوره ( ،)1368آمار
دارالخالفــه تهران ،اســنادی از تاریــخ اجتماعی تهــران در عصر
قاجاریه ،نشر تاریخ ای ران ،ته ران.
2121شــاه حســینی ،پروانــه ( 1377الــف)« ،موقوفــات شــهر تهــران»،
پژوهشهای جغرافیایی ،شمارة .24
 1377( ----------------2222ب)« ،ردیابــی وقــف در ســاختار
فرهنگی شهر ته ران از دورة قاجاریه تا جمهوری اسالمی» ،تحقیقات
جغرافیایی ،شمارة .47
 ،)1390( ----------------2323وقفشناســی تهران از شهری
اسالمی تا شهری مدرن ،پاپلی ،مشهد.
2424شــفقی ،ســیروس (« ،)1376وقف در اصفهان :پ راکندگی جغ رافیایی
موقوفــات و آثار اجتماعی ،اقتصــادی و فرهنگی آن» ،وقف میراث
جاویدان ،شمارة  19و .20
« ،)1381( ------------2525عناصــر بــازار اصفهــان و موقوفات آن»،
وقف میراث جاویدان ،شمارة .38
2626شــکوری ،علی ( ،) 1382مشارکت های اجتماعی و سازمانهای
حمایتی( با تأکید بر ایران) ،سمت ،ته ران.
 ،)1390( ----------2727بررسی زمینههای مشارکت مردمی در
جلب هدایای ،معاونت ب رنامه ریزی و امور مجلس ،ته ران.
2828طباطبایــی ،محمدحســین ( ،)1363تفسیر المیزان ،جلد  ،2ترجمه
محمد باقر موسوی همدانی ،مرکز نشر رجا ،ته ران.
2929طوســی ،محمدعلی (« ،)1370مشــارکت به چه معناست» ،مدیریت
دولتی ،شماره .13

83

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و سوم بهار 1395

84

3030کاتوزیان ،ناصر ( ،)1378حقوق مدنی عقود معین عطایا ،چاپ
سوم ،گنج دانش ،ته ران.
3131محمدی ،محمــد (« ،)1379تحلیل نقش متقابل وقف و شهرســازی:
ب رنامه ریزی فضایی  -کالبدی راهبردی جدید در توسعه بهرهوری بهینه
موقوفات» ،وقف میراث جاویدان ،شمارة .30
3232مشــیری ،شــه ریار (« ،)1388ط راحــی پایدار بــر مبنای اقلیــم گرم و
مرطوب» ،مرمت شهری ،شمارة .5
3333مصطفوی ،محمد تقی ( ،)1361آثار تاریخی تهران ،انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،ته ران.
3434مقتدر،محمد رضا و ســروقد مقدم ،اب والحســن (« ،)1375ته ران درون
حصــار از صف ویــه تا آغــاز پهلــوی» ،مجموعه مقــاالت تهران
پایتخت دویست ساله ،سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر ته ران
و انجمن ای ران شناسی ف رانسه ،ته ران.
3535معتمدی ،محســن ( ،)1381جغرافیای تاریخی تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی ،ته ران.
3636مؤمنی ،مصطفی و به رام بیگی ،هوشــنگ ( ،)1369شهرستان تفت:
مشــخصات طبیعی  -اجتماعی و اقتصادی شهر و مناطق
روســتایی ،دانشــگاه ملی ای ران ،دفتر فنی جهاد دانشــگاهی ،گروه
جغ رافیا ،ته ران.
3737مؤمنــی ،مصطفــی ( 1365الــف)« ،جایــگاه وقــف و وقفنامــه در
ساختارشناســی فرهنگی  -اجتماعی و کالبدی شــهرها و روســتاهای
ای ران :مورد جغ رافیای تاریخی شهرستان تفت در استان یزد» ،مجموعه
مقاالت ســمینار جغرافی ،شــمارة  ،2به کوشــش محمد حسین
پاپلی یزدی.
3838مؤمنی ،مصطفی ( 1365ب)« ،ردیابی فرهنگ وحی در ساختار شناسی
فرهنگــی ،اقتصادی و کالبدی دوره آغازین شــهر دولــت آباد مالیر»،
تحقیقات جغرافیایی ،شمارة .2
3939نوفل  ،سید علیرضا و همکاران(« ،)1388بررسی و ارزیابی شاخص های
مؤثر در ه ویت شــهری( نم ونه موردی :محله جلفا در شــهر اصفهان)»،
آرمانشهر ،شماره .3

