Archive of SID

بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها
(مطالعة موردی :شهر اللجین)

احمد پوراحمد* ،1ایوب منوچهری میاندوآب ،2حسین رفیعی مهر ،3عارف آقاصفری

4
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چکيده
موقوفات در تأســیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی تأثیر فروانی داشته و توانستهاند ،در
دورههای مختلف تاریخ ،منشــأ حرکتهای مؤ ّثری باشند .در شهرهای ایران نیز وقف همیشه باعث شکلگیری و انتظام
فضایی اماکن عمومی و متعاقب آن توسعۀ شهرها بوده است .اما در مواردی وقف اراضی نتوانسته در توسعة جامعه موفق
عمل کند که ،دالیل مختلفی از جمله مبهم بودن مورد وقف ،باعث ایجاد تنش در جوامع شــهری و روستایی شده است.
هدف این مقاله بررسی تأثیر وقف در توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی شهر اللجین بوده است .برای این منظور
از روش پیمایشی استفاده شده است .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است .نتایج نشان
میدهد که وقفی بودن شهر اللجین و اراضی آن عالوه بر اینکه در توسعة آن نقش مثبتی نداشته ،آثار منفی گوناگوني از
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی در بر داشته است .بر اساس پاسخ مردم ،وقف شهر و اراضی آن در تمام
زمینهها آثار منفی داشته و در واقع فرضیه تحقیق ،که متشکل از  24سؤال یا فرضیه فرعی بود ،اثبات شده است.
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مقدّ مه
تمدن اســامی و عناصر تشکیلدهندۀ آن به گونه ای
فرهنگ و ّ
اســت که در صورت شــناخت عمیق و همهجانبــة آن ها می توان
راهکارهای توســعه و پیشــرفت معنوی و مادی جامعه بشــری را
در تعالیم حیاتبخش این فرهنگ الهی جســتجو کرد .توصیه به
داشتن روحیة انفاق ،احســان ،ایثار ،تعاون ،فداکاری ،نوعدوستی،
تعاضد ،همیاری و ایجاد صدقات جاریه ،در قالب ســ ّنت حســنة
وقــف ،یکی از عناصــر و عوامل به وجود آورنــدة فرهنگ و تمدن
اســامی اســت که ثمرات علمی ،بهداشــتی ـ درمانی ،اجتماعی
و فرهنگــی فراوانی در توســعة جامعه و رفــع نیاز های روز آن در
طول تاریخ داشته اســت (بمانیان .)60 :1387،در واقع وقف یکی
از ارزش های واالی انســانی است که تحت تأثیر جهانبینی دینی
و مذهبی اســام ،عالوه بر داشتن نقش مؤثر اجتماعی و اقتصادی،
فعالیت های شهری دارد.
متعددی در زندگی روزانه و
کارکرد های
ّ
ّ
ّ
از نظر کالبدی نیز می توان نقش بســیار مؤثری را ،در شــکلدهی
به ساخت فضایی شهرهای اسالمی و هم چنین شهرهای ایران ،به
وقف منتسب کرد .با بررسی سیما و بافت کالبدی شهرهای ایران،
می توان بسیاری از عناصر و اجزای شهر را مشاهده کرد که وقف در
عملکرد آن ها برای حیات زندگی شهری نقشی بسزا داشته است.
از نظــر کالبدی نقش وقف را می توان در ایجاد و احداث خُ ردترین
عناصر کالبدی شهر نظیر مســاجد ،مدارس ،حمام ها ،آب انبارها،
ســقاخانه ها ،روشــنایی معابر و بازارچه ها تا شــکل گیری و تولید
کالن ترین فضاهای شــهری نظیر بازارهــا و مجموعه های تجاری
مؤثّر دانســت(کالنتری .)1389 ،اما وقف همیشــه باعث توســعة
شــهرها نشده است؛ به عبارتی ،در مواردی وقف زمین های شهری
باعث بالتکلیف شدن و عدم سرمایهگذاری های عمومی و خصوصی
در این زمین ها شــده اســت .البته این مشکالت ،بیش تر از جانب
اختالفات ســازمان ها از جمله شــهرداری ها و سازمان های متولّی
مکان های موقوفه بوده است .شهرهایی که کل زمین های محدودة
شهری آن ها جزء زمین های وقفی هستند ،با این مشکالت بیش تر
روبهرو هســتند .هدف این مقاله نيز بررســی مشکالت زمین های
وقفی و تأثیر آن ها در توســعة شهرها است .برای این منظور شهر
اللجین به عنوان مطالعة موردی انتخاب شــده اســت .این شهر از
جمله شــهرهایی است که همواره مشــکالت زیادی در این زمینه
داشته و چگونگی توسعة آن تحت تأثیر زمین های وقفی بوده است.
متعددی در زمینه های فقهی ،حقوقی،
دربارة وقف بررسی های
ّ
قضایی و اعتقــادی و هم چنین پژوهش هــای اندکی در خصوص
ویژگی های آن در شــهرها و روستاها شده است؛ از جمله ميتوان
اين موارد را برشمرد:
توجه به تاریخ وقفنامه ها ،قدمت شــهر تفت و روستاهای
1 .1با ّ
اطراف آن مشــخص شــده(مؤمنی و بهرام بیگــی،)1361،
چشــم انداز های وقف به صورت روســتا ،قنات و غیره در آن
شهر(مومنی )1365 ،و دولتآباد بررسی شده است.
2 .2روند تأثیرات اســام بر روح ایلخانیان از جمله ربع رشیدی،

در آثار وقفی شهر و روستا ،به خصوص در شهر تبریز بررسی
شده است(پيشين.)1372 ،
3 .3بر اســاس وقفنامه گنجعلی خان کارکرد و اوضاع سیاســی ـ
اقتصادی و اجتماعی بازار کرمان(پور احمد )1371 ،و همچنین
بازار یزد(سرائی و پوراحمد )1371 ،برررسی شده که در هر دو
به تعداد مغازههای وقفی ،عمران و بازســازی آنها ،حفظ آثار
تاریخی ،میراث فرهنگی ،حفظ کارکردهای س ّنتی بازار ،بهبود
توجه شده است.
روابط انسانی با پرداخت به موقع اجاره بها ّ
4 .4وقف در شــهر تهران(شاهحســینی )1377 ،و موقوفات شهر
اصفهان(بمانیان و همکاران)1387 ،توصیف شده است.
 .1موضوعشناسی تحقیق
 .1 -1تعریف وقف
همان طور که از لغت بر می آیــد ،وقف به معنای متوقف کردن
و در اصطالح به معناي تحســیب االصل و تســبیل المنفعه یعنی
حبس کردن اصل مــال و آزاد گذاردن منفعت آن اســت (بینی،
1317ه.ق.؛ شــهید اول1368 ،؛ هندی1409 ،ه.ق .و محقق حلی،
1403ه.ق .).وقف عبارت اســت از این که عین مال حبس و منافع
آن تسبیل شود (ماده  55قانونی مدنی) .جمع این واژه اوقاف است.
به مال و زمین وقف شــده ،موقوفه گفته می شــود(صادقی گلدر،
معینی است که در وقفه امامیه ،از
 .)11 :1385وقف از جمله عقود ّ
اعتبار خاصی برخوردار است(ابراهیم حسن.)34 :1422 ،
 .2-1پیشینۀ وقف در ایران
وقف در تمامی ادیان به اشــکال مختلفــی وجود دارد .در ایران
باســتان زرتشــتیان ،بر اســاس تعالیم کتاب اوســتا ،به ساخت
آتشــکده ها ،ارائۀ خدمــات به زائــران ،احداث مراکز آموزشــی
مذهبــی در جوار معابد مبادرت و برای تأمین مخارج و هزینه های
آتشــکده ها ،موبدان و زائــران ،اوالد و بیوه زنــان ،خیریة اموات،
کشــاورزان بی بضاعت و نگهــداری حیوانــات ،زمین های خود را
وقف می کردند(اذکایــی 9 :1381 ،و حاجی بابایی.)658 :1385 ،
در اواخر شاهنشــاهی ساســانیان بنیاد های نیکوکاری به منظور
رســتگاری روان ،در ایران بنیاد شــد که پول آن صرف کمک به
تنگ دستان و احداث تأسیسات عامالمنفعه می شد .همین بنیاد ها
بعد ها الگویی برای وقف اســامی شــدند .در ایران در تشکیالت
اداری دورۀ سامانیان( 261-385هجری قمری) از دیوان موقوفات
یا دیوان اوقاف نام برده شــده که کار آن رسیدگی به امور مساجد
و اراضی موقوفه بــوده اســت(دریایی .)83 :1383 ،به طور کلی،
اهمیت
در تمامــی حکومت های ایــران بعد از ورود اســام ،وقف ّ
بیشتری یافت .وقف در دورۀ صفویه رونق فراوانی یافت و بسیاری
از امالک وقف بقاع متبرکه شیعه گردید(شجاع فتحآبادی:1382 ،
توجه ميشــد؛ به عنوان مثال،
 .)28در دوره تیموري نیز به وقف ّ
می تــوان از موقوفات تیموری در خراســان بزرگ نــام برد .غازان
خان در شــهرها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در ایران ،اماکن
مذهبی و عمومی فروانی ســاخت و بــرای همه آن ها و حتی برای
بیت المقدس و مشهد ،مکان  هایی را وقف کرد .غازان خان محلّه ای
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در نزدیکی تبریز موسوم به شــنب غازان موقوفاتی را برای آن در
نظر گرفت(دونالدن 54 :1346 ،و کالنتری و همکاران.)3 :1389 ،
 .3-1نقش جهان بینی وقف در شــکل گیری و توســعۀ
فضا های شهری
وقــف یکی از زیرســاخت های عمــدۀ اقتصادی جهان اســام
است(الکبیســی .)66 :1364 ،س ّنت وقف از ارزش های جهانبینی
دینی و مذهبی است که نقش بسیار مؤثّری در شکل گیری ساخت
فضایی شهرهای دوره اسالمی ،به ویژه شهرهای ایران داشته است.
با نگاهی گذرا به ســیما و بافت کالبدی شهرهای ایران بسیاری از
عناصر و اجزای شــهری را که نقــش عمده ای در عملکرد و حیات
زندگی شهری دارند ،می توان مشاهده نمود که عنصر وقف در آنها
نقشی بسزایی داشته است .بسیاری از تأسیسات زیربنایی و روبنایی
در مجتمع های زیستی بدون این که حکومت ها وظیفه ای در ایجاد
آن ها احساس کنند ،توسط مردم ساخته می شدند(شهابی:1383 ،
 .)140نظام وقف نه تنها علّت ســاخت و ایجاد بسیاری از فضاها و
عناصر با ارزش شــهرها بوده ،بلکه ارتباط و پیوند معنوی و نزدیک
موقوفات با امور دینی و مذهبی ،سبب ماندگاری و پایداری فضاهای
شــهری موقوفه در طی زمان شده است .اصول و ویژگی های نظام
وقف به گونه ای اســت که بسیاری از این فضاها و عناصر از طریق
رقبات درآمد زایی که بر آن ها وقف شده اند ،محافظت و مرمت شده
و در نهایت آبادان و معمور بر جای استوار باقی ماندهاند .هم چنین
ماهیت ابدی ،دایمــی و غیر قابل فروش و انتقال بودن موقوفات و
ّ
صــرف منافع رقبات آن ها در راه مقاصــد خیر و برای کارکردها و
مصالح جامعه مسلمان ،موجب شده است که تعداد زیادی از آن ها
در برابر حوادث و نامالیمات تاریخ مقاومت کنند و خود را به زمان
حال برســانند .در طول تاریخ تعداد زیــادی از موقوفات یا رقبات،
به خصــوص امالک غیر منقول چون مســاجد ،حوزه های علمیه،
حمام هاي عمومی و بازارها كه کم و بیش داراي ســاختار دیرپایی
هســتند ،پايدارتر از ســایر عناصر شــهري باقی ماندهاند(قدیری،
 3 :1369و کالنتری .)5 :1389 ،این تأثیر به گونه ای بوده است که
اگر فضاهای عمومی و عامالمنفعه که در ســاختار شهرهای س ّنتی
ایران ،که تقریباً بسیاری از آنها موقوفه اند حذف شود ،چیزی جز
مجموعه ای پراکنده و گسســته از خانهها ،دکان های تجاری و در
کل فضاهای خصوصی باقی نمیماند .در واقع ،بســیاری از فضاهای
عمومی در شهرهای س ّنتی ایران ،عامل اصلی پیوند مجموعه عناصر
تشکیلدهندة شهر به یکدیگرند( .)Trancik ,1986: 202به عبارتی
وقف عالوه بر اینکه از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای کارکردهای
فعالیت های شهری بوده ،از نظر
فراوان و مهمی در زندگی روزانه و
ّ
اهمیت بسیاری
کالبدی در تشکل و تولید فضاهای عمومی شهری ّ
داشــته اســت .به طوری که شــهرها را نه تنها از نظر اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی انسجام ميبخشيد ،بلکه از نطر کالبدی نوعی
پیوستگی و وحدت فضایی بین مناطق و محلّه های مختلف شهر به
وجود ميآورد(شهابی .)144 :1383 ،در واقع ویژگی های درونی و
بیرونی کالبد عناصر اصلی شهرهای اسالمی نمایانگر چشمگیرترین،
گسترده ترین و پیچیده ترین پیوند میان مراتب مادی و مراتب نظام

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و دینی جامعه با بازتاب های محتوای
روحی انسان ها ،تحت تأثیر تعالیم اسالمی و س ّنت های آن از جمله
وقف اســت .نقش وقف در فرآیند شــهر آفرینــی که از نظر کالن
اهمیت بسیار اســت ،جدای از ویژگی های
فضای شــهری دارای
ّ
کالبدی و معماری عناصر وقفی ،که نقش اساســی در عملکردها و
فعالیت های شهری دارند ،توزیع فضایی و پراکندگی انواع مختلف
ّ
عناصر وقفی نیز نه تنها در تشــدید و تســهیل عملکردهای وقفی
مهم هســتند ،بلکه در ساختار فضایی شــهر نیز نقش مهمی ایفا
می نمایند .پراکندگی جغرافیایی بناهای وقفی از یک نطام عقالیی
و اقتصــادی کام ً
ال تکامل یافته تبعیــت می کند؛ به طوری که هر
موقوفه با چند رقبه ،مانند مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا ،بازار ،حمام
و غیره که در جوار هم قرار دارند ،یک هســته و مجموعه همبستة
وقفی را تشــکیل می دهند .مکان یابی این هسته ها و مجموعه های
وقفی چنان نظم کالبدی و فضایی ارزنده ای را به فضاهای شــهری
می بخشید که هم اکنون برخی از آثار به جای مانده از آن ها مورد
استفاده شهرسازی جدید قرا ميگيرد.
 .4-1بازتاب های فضایی-کالبدی وقف در ساختار شهر
اگــر چه موقوفات ،اهــداف نهایی تقریباً مشــترکی دارند ،ولی
به شــیوه ها و اشــکال گوناگونی در جامعه بازتــاب پیدا می کنند.
بــا مطالعۀ منابع و اســناد مربوط به وقف می تــوان ده ها مورد از
فعالیت ،عملکرد و
امــور جامعه را بر شــمرد که وقف در جریــان ّ
شــکل گیری آن ها ،نقش اساســی داشته باشــد .با وجود تن ّوع و
گســتردگی بســیار ،این زمینه ها را می توان به چند دســتة کلی
طبقهبندی نمود .دکتر ســیروس شفقی ،موقوفات شهر اصفهان را
به دو دســتۀ مشخص تقسیم كرده است(شفقی:)32-47 :1376 ،
الف) موقوفاتی که مســتقیماً جنبة عمرانــی ندارند ،بلکه کمکی
است به انســان های محروم جامعه؛ مانند :ایتام ،معلوالن ،پیران و
زمین گیران ،زندانیان ،کمــک و وام به تجار ،تهیة بذرهای زراعی،
تهیة لوازم و ادوات کشــاورزی ،مصارف خیریّه ،هزینة دانشمندان،
ّ
دانشــجویان ،طالب ،قربانی ،ترک اعتیاد ،مداوای بیماران ،تشکیل
تهیة شــیر بچه .به همین دلیل در شــهرهایی که دارای
خانوادهّ ،
موقوفات بیش تری هســتند ،مانند شــهر اصفهــان ،نوعی تعادل
اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است .ب) موقوفاتی که مستقیماً
با سیمای فیزیکی و کالبدی شهر ارتباط دارد؛ مانند :ایجاد بناهایی
هم چون مساجد ،مدارس ،کتابخانه ها ،بیمارستان ها ،مسافرخانه ها،
نوانخانه ها ،آب انبارها و قنوات ،حمام ها ،پل ها ،قبرستان ها ،مساکن
انسانی ،خوابگاه های عمومی ،تکایا ،قسمتی از بازارهای شهر ،غرس
اشجار و ســقاخانه ها و غیره(شهابی .)147 :1383 ،نکتة اساسی و
مهمی که در خصوص این طبقهبندی الزم اســت اشاره شود ،این
اســت که بســیاری از اموری که در دســتۀ اول قرار می گیرد ،در
مؤسســههاي وقفی هستند که در محل ها
واقع
فعالیت و عملکرد ّ
ّ
و مکان های خاص انجام می شــود .در بسیاری موارد آن محل ها و
مکان ها خود نیز موقوفه هستند ،لذا این نوع طبقه بندی امور وقف
نمی تواند جامع و کامل باشد.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392

 .5-1بازتابهای اجتماعی -اقتصادی وقف در توسعۀ شهر
اهمیــت اقتصادی  -اجتماعی وقف ،پروفســور اهلرز
در بخش
ّ
به چهار کارکرد اصلی وقف که به شــهرهای شــرق اسالمی نوعی
برجســتگی دینی و فرهنگی ـ تاریخی می بخشید ،اشاره می کند:
تهیه و تدارک قسمت اعظم وظایف و مراسم دینی همیشگی
الف) ّ
و دیرینة جامعه در شــهرها ،از جمله سازماندهی ،تقبل و تأمین
تمام یا قســمتی هزینه های جاری و تعمیرات و مرمت مســاجد،
حوزه های علمیه و حسینیه ها ،برگزاری مراسم عزادارای و اعیاد و
جشن های مذهبی و ســایر مناسبت ها و رویدادهای دینی در ایام
تعطیالت مذهبی از محل تخصیص عواید موقوفات .ب) کمک های
گوناگون به فقرا ،بینوایان ،دانش آموزان و مدارس شهری و اداره و
نگهداری برخی از بیمارستان ها ،حمام ها ،اب انبارها و انجام دادن
سایر امور خیریه و عام المنفعه از محل عایدات موقوفات .ج) تأمین
مسکن ارزان قیمت برای مستمندان و واگذاری زمین های وقفی با
اجاره طوالنی مدت به مردم و اجاره مغازه ها و کارگاه ها و در برخی
از کشــورها ،دریافت ســرقفلی کمتر از مغازه ها و کارگاه-ها برای
مقاصد داد و ستد پیشــهوری به خصوص در بازار .د) کار آفرینی:
جمع زیادی از شاغالن به طور مستقیم در امالک ،اماکن متبرکه،
تأسیســات مســتغالت بازرگانی و صنعتی و ســازمان های اوقاف
شهرها و کشورهای اسالمی به کار اشتغال دارند(اهلرز52 :1374 ،
و شهابی .)142 :1383 ،هم چنین می توان گفت شرایط اقتصادی
ـ اجتماعی هر عصر ،نقش مهمی در میزان موقوفات داشــته و در
واقــع موقوفات هر عصــر با ثروت آن دوره مربوط بوده اســت .به
عنوان مثال شهر تاریخی اصفهان که در عصر امپراتوری قدرتمند
ســاجقه و صفویه پایتخت بــود ،در ایــن دوران بیش ترین آثار
وقفی را نيز داشت (شــفقی 34 :1376 ،و شهابی.)143 :1383 ،
شهرآفرینی و شکلدهی به ساختار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
شــهرهای ایران به عنوان یکی از نیروهــای فضاآفرین چهرهپرداز
ســیما و فضای کالبدی تأکید دارند(مومنی1365 ،ك  .)26آنچه
به عنوان وقف و موقوفه مورد نظر اين تحقیق اســت شامل بازتاب
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فضایی ـ کالبدی جامعه است.

 .2روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی اســت .هم چنین با استفاده از
روش پیمایشی از طریق پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت دیدگاه
و نظر مردم دربارۀ تأثیر وقفی بودن اراضی شهر اللجین در رشد و
توســعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی آن گردآوري شده
جمعيت آماری ،تمامی ساکنان شــهر اللجین تعیین شد.
اســت.
ّ
ابتدا  30پرسشــنامه به منظور بررســی مقدماتی به طور تصادفی
تكميل گرديــد .برای تعییــن پایایی پرسشــنامه ،ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شد که برابر با  0/74به دست آمد و بیانگر پایایی
پرسشــنامهها است .حجم نمونه براســاس واریانس محاسبه شده
از  30پرسشــنامه مقدماتی با سطح اطمینان  95درصد و خطای
 0/07از فرمول زیر محاسبه گردید.
2

 α 
2
 Z .S  1 / 96 × 0 / 62 
n= 2  =
 = 304
 d   0 / 07 



بر این اســاس تعداد  304پرسشنامه به طور تصادفی از ساکنان
شهر اللجین تكميل و گردآوری شد .برای تحلیل اطالعات حاصل
از پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد .در این باره عالوه
بر شــاخصهای آماری توصیفی ،برای آزمون فرضیهها از آزمون t
استفاده شده است.
 .3منطقه مورد مطالعه
شهر اللجين در شمال همدان واقع است .ارتفاع آن از سطح دريا
 1731متر است .اين شهر که مرکز بخش اللجين است ،از همدان
بيســت کيلومتر و از بهار نه کيلومتر فاصلــه دارد .بخش اللجين
با وســعت  508کيلومتر مربع و جمعيت  44,568نفردر شــرق
شهرستان بهار قرار دارد .از جنوب به شهرستان همدان و از شمال
به کبودرآهنگ محدود ميشــود و شــامل دو دهستان مهاجران و
ســفالگران است .شهرستان بهار با وسعت  1329کيلومتر مربع در
نيمه شمالي اســتان واقعاست .اين شهرســتان داراي  3شهر به
نامهاي بهار ،اللجين و صالحآباد 2 ،بخش 5 ،دهستان و  72آبادي
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اســت 80 .درصد از جمعيت شــهر اللجين به پيشــه سفالگري و
ســراميککاري اشتغال دارند .اللجين به عنوان مرکز توليد سفال و
سراميک خاورميانه شناخته شدهاست.
جمعيت دارد .در سرشماري نفوس
اين شــهر حدود  15000نفر
ّ
و مســکن  ،1335جمعيت اين شــهر  5468نفر بود .اين تعداد در
ســال  1345به  7043نفر ،در ســال  1355به  7893نفر ،در سال
 1365به  12261نفر ،در ســال  1375به  13936و در سال 1385
به  14724رسيد.

جدول شمارة  :1توزيع فراواني ویژگی های فردی پاسخگویان

جنسیت

تحصیالت

فعالیت

مولفه

فراوانی

درصد

مرد

280

92.1

زن

24

7.9

ابتدایی

48

15.8

راهنمایی

40

13.2

دیپلم

88

28.9

لیسانس

96

31.6

فوق لیسانس و باالتر

32

10.5

شاغل

216

71.1

بیکار

0

0

درحال تحصیل

88

28.9

بازنشسته

0

0

خانهدار

0

0

کل

304

۱۰۰

بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها (مطالعة موردی :شهر اللجین)

 .4یافته های تحقیق
 .1-4مالکیت اراضی شهر اللجین
خان
چهار دانگ از اللجين به غالمعلي خزايي (معروف به ساالر)ِ ،
آن نصرتالملک عليخان
اللجين تعلق داشــت و دو دانگ ديگر از ِ
پســر رســتمخانقرا ُگزلو بود .نصرتالملک اين دو دانگ را مهريه
همسرش زبيده قرار داد .زبيده خاتون (دختر فتحعلي شاه قاجار به
نوشــته مؤلف تاريخ مفصل همدان متخلص به جهان قاجار ،اديب،
شــاعر ،عارف و عابد بود و تا ســال  1304هـ ق زنــده بود) امروزه
دو دانــگ امالک و زمين هاي زراعي واقع در هر نقطه از شــهر (بنا
بر ادعاي اداره اوقاف) موقوفه به شــمار ميرود .اين امر مشــکالت
متعددي را براي اهالي اللجين به همراه داشــتهاست .از آن جا كه
ّ
مسئوالن اداره اوقاف تاکنون مســتندات و مدارکي معتبر مبني بر
موقوفــه بودن امالک اللجين (که مورد تأييد مراجع قانوني باشــد)
به اهالــي اللجين ارائه نکردهاند ،در اجراي امور خويش با مشــکل
مواجه هستند.
در جدول شماره  1اطالعات توصیفی و ویژگی های پاسخدهندگان
آورده شده است 92 :درصد از پاسخگویان مرد هستند .از آن جا كه
در بخش خرید و فروش زمین بیشتر ،مردها درگیر هســتند ،پاسخ
جنس مرد به واقعیت نزدیکتر اســت .هيچ يك از پاســخدهندگان
بیســواد نبودهاند .حدود  15/8درصد پاســخدهندگان تحصيالت
ابتدایی ،حدود  31درصد لیســانس و  10درصد باالتر از ليســانس
داشتهاند كه نشــان ميدهد پاسخدهندگان از لحاظ سواد در سطح
خوبی قرار دارند .از لحاظ فعالیت  71درصد از پاسخگويان ،شاغل و
 28درصد در حال تحصیل هستند.
يافتههاي بخش ارزيابي پرسشنامه نشان می دهد از دیدگاه مردم،
وقفی بودن اراضی محدودة شــهر اللجین باعث شده است که شهر
اللجین از لحاظ توســعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و هم چنین
از لحاظ توســعة کالبدی پیشرفتی نداشته باشد .چنان که در جدول
شــماره  2مشاهده می شــود ،میانگین هيچ يك از گزينهها بیشتر
از میانگین متوســط نبوده است .از نظر ساکنان شهر اللجین ،وقف
که در تمام دوره های اســامی و بیشــتر حکومتهای اسالمی در
شکلگیری شــهرها تأثیر مثبتی داشته است ،در توسعه فضای های
عمومی اللجين تأثیر مثبت نداشــته ،بلکه نقش آن منفی نیز بوده
است .به طور کلی سؤاالت بیشتر در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی
و فضایــی -کالبدی بوده اســت که بيشتر پاســخگويان بر نقش و
تأثیر منفی وقف در توســعة این موارد تأكيد داشتهاند .در هیچ یک

از مؤلفه ها ،میانگین امتیاز به حد متوســط یعنی عدد  3نرســیده
اســت و از نظر پاسخگويان ،مشکالت توســعه و رشد شهر بیشتر
به خاطر موقوفه بودن شــهر اللجین بوده اســت .البته بین مؤلفه ها
تفاوت هایی مشاهده ميشود؛ بیشترین نارضایتی مردم معطوف به
روشــن نبودن تکلیف اراضی وقفی و بالتکلیفی سازمان ها از جمله
شــهرداری و مردم بوده اســت .در واقع این سؤال پرسیده شده بود
که روشن نبودن تکلیف زمین های وقفی در چه حدی بر بالتکلیفی
مردم و سازمان ها تأثیر گذاشته است .نتیجه نشان می دهد که مردم
دلیل اصلی مشــکالت خود و شــهرداری را بالتکلیف بودن اراضی
شهر می دانند .فقط در مؤلفه تأثیر وقف در ایجاد حس تعلّق مکانی،
ميانگين به حد متوسط نزدیک شــده است .چنين به نظر ميرسد
كه بخش زیادی از مشــکالت شــهر اللجین ،به خاطر عدم آشنایی
مقررات وقف بوده است.
مسئوالن شهری و مردم با قوانین و ّ

9

Archive of SID
جدول شماره  :2نتایج میانگین ارزيابي پاسخگويان بر حسب هر يك از پرسشها
میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

تا چه اندازه اراضی وقفی باعث شکلگیری اماکن عمومی(مسجد ،مدرسه و  )..شده است؟

۷۳۶۸/۱

۸۸۰۵۷.

۵۰۵۰.

تا چه اندازه وقف بودن مکان سکونتی باعث شده است که به مکان خود حس تعلق مکانی نداشته باشید؟

۸۴۲۱/۲

۳۵۰۲۵/۱

۷۷۴۴.

تا چه اندازه عدم آشنایی مردم با قوانین و ضوابط شهرداری باعث ایجاد مشکالتی شده است؟

۷۸۹۵/۱

۰۰۵۸/۱

۵۷۶۹.

تا چه اندازه روشن نبودن تکلیف وقف اراضی باعث بالتکلیفی سازمان ها و مردم شده است؟

۳۹۴۷/۱

۷۰۹۷۴.

۴۰۷۱.

تا چه اندازه پیچیدگی قوانین ساخت و ساز در زمین های وقف شده باعث ایجاد مشکل و بالتکلیفی شده
است؟

۶۰۵۳/۱

۶۳۰۹۷.

۳۶۱۹.

تا چه اندازه وقف اراضی داخل محدوده شهر باعث عدم استفاده بهینه زمین ها شده است؟

۰۲۶۳/۲

۰۱۴۴/۱

۵۸۱۸.

تا چه اندازه اختالف بین سازمان اوقاف و شهرداری باعث بالتکلیف ماندن اراضی شهر شده است؟

۶۰۵۳/۱

۶۷۱۵۱.

۳۸۵۱.

تا چه اندازه مأموران شهرداری با قوانین وقف آشنایی دارند؟

۵۷۸۹/۲

۸۱۶۷۱.

۴۶۸۴.

تا چه اندازه مبهم بودن مالکیت زمین ها باعث عدم سرمایهگذاری سرمایهگذار شده است؟

۶۵۷۹/۱

۷۳۶۶۴.

۴۲۲۵.

وقفی بودن زمین های شهر اللجین در کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شهر تأثیر گذار بوده
است؟

۵۲۶۳/۱

۸۵۱۶۹.

۴۸۸۵.

چقدر وقفی بودن اراضی شهر باعث ماندگاری فضاهای عمومی از جمله پارک ،مسجد و مدرسه شده است؟

۴۴۷۴/۲

۱۱۸۶۴/۱

۶۴۱۶.

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در توسعه شهر تأثیر مثبت داشته است؟

۵۵۲۶/۱

۸۱۸۸۳.

۴۶۹۶.

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در تأمین مسکن برای مردم بی بضاعت مؤثر بوده است؟

۲۱۰۵/۲

۲۶۱۹۴/۱

۷۲۳۸.

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در فرآیند روند نوسازی و بهسازی مکان های عمومی و مسکونی
تأثیر منفی داشته است؟

۹۲۱۱/۱

۰۳۷۴۳/۱

۵۹۵۰.

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر باعث توسعه پراکنده شهر شده است؟

۲۸۹۵/۲

۰۹۹۸۴/۱

۶۳۰۸.

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر موجب شگلگیری حاشیهنشینی در شهر اللجین شده است؟

۳۶۸۴/۲

۱۱۲۰۹/۱

۶۳۷۸.

به نظر شما وقفی بودن زمین ها ،چقدر باعث شده که در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی نتواند اعمال
قانون کند؟

۴۷۳۷/۲

۰۹۵۷۳/۱

۶۲۸۴.

به نظر شما وقفی بودن اراضی و نداشتن سند مالکیت باعث بی بهره موندن

۵۵۲۶/۲

۱۴۱۹۹/۱

۶۵۵۰.

واگذاری مغازهها و کارگاههای با اجاره طوالنی چقدر در توسعه و پیشرفت شهر مؤثر بوده است؟

۹۲۱۱/۱

۹۵۸۰۴.

۵۴۹۵.

به نظر شما اراضی وقفی چقدر به صورت برابر به مردم داده می شود و نفوذ افراد در سازمان ها تأثیرگذار
نیست؟

۰۷۸۹/۲

۱۵۷۷۱/۱

۶۶۴۰.

به نظر شما اراضی وقفی چقدر در تقسیم ثروت در شهر مؤثر بوده است؟

۱۵۷۹/۲

۳۱۰۵۶/۱

۷۵۱۷.

به نظر شما اراضی وقفی چقدر باعث افزایش توان اجتماعی مردم شده است؟

۸۹۴۷/۱

۹۹۶۰۸.

۵۷۱۳.

به نظر شما اراضی وقفی چقدر باعث افزایش همکاری ساکنان شهر شده است؟

۶۸۴۲/۱

۱۲۸۲۲/۱

۶۴۷۱.

به نظر شما چقدر در ایجاد اشتغال در اماکن وقفی از جمله مدرسه ،مسجدو ...شده است؟

۳۹۴۷/۲

۴۰۷۹۴/۱

۸۰۷۵.

مؤلفه ها
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در مرحلــه بعد ،برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوریشــده
کمی به ارزش های کیفی ،از روش وزندهی
و تبدیل پاســخ های ّ
(ارزش گذاری) ،اســتفاده شد .بدین صورت که با محاسبه میانگین
مربــوط به هر ســؤال ،امتیاز هــر یک از آنها مشــخص گرديد.
همان گونه که در فرمول زیر مشــخص اســت با تعییــن فراوانی
پاسخ های مربوط به هر گزینه و تعیین امتیاز مربوط به آن گزینه،
امتیاز هر یک از سؤالها مشخص شد(بازرگان و همکاران.)1386 ،

از آنجایی که پرسشنامه دارای طیف پنج گزینهای لیکرت است
و همچنین از آنجایی که میانگین هیچ ســؤالی نمیتواند کمتر از
مطلوبیت برای پرسشنامه  1/33به
یک باشــد ،بنابراین فاصله طیف
ّ
دست آمده است .در ضمن پس از محاسبه امتیاز مربوط به هر سؤال

Archive of SID
مطلوبيت بر روي پیوستار زیر مشخص ميشود.
جايگاه آن در طيف
ّ

چنانچه امتیاز ســؤال بین  1تا  1/33باشد وضعیت نامطلوب،
چنانچه اين امتیاز بین  2/33تا  3/66به دســت آید وضعیت نسبتاً
مطلــوب و چنانچه امتیاز ســؤال مورد نظر بین  3/66تا  5باشــد
وضعیت مطلوب ارزیابی می شود که با ضرب هر یک از این نقاط در
تعداد سؤاالت هر عامل ،طیف مطلوبیت برای هر عامل نیز بهدست
می آید (بازرگان و همکاران.)1386 ،
چنانکه در جدول شــماره  3مشــاهده می شود ،نتایج بر اساس

مطلوبیت ،به صورت کیفی بيان شــده است و نشان می دهد
طیف
ّ
ً
که اوال هیچ گزینه ای در طیف مطلوب قرار ندارد .از  24سؤال فقط
 6ســؤال در طیف نسبتاً مطلوب جاي گرفتهاند و بقیه گزینه ها در
طیف نامطلوب قــرار دارند .در واقع ،می توان گفت که وقفی بودن
کیفیت مسائل اجتماعی،
اراضی شهر اللجین از نظر پاسخگويان در ّ
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی اثر نامطلوبی گذاشته است .از دالیل
اصلی آن نیز نامشــخص بودن تکلیف شهر اللجین و اراضی آن و
کشمکش هایی است که بین ســازمان ها از جمله سازمان اوقاف و
شــهرداری وجود دارد .از اين رو ،وقفی بــودن اراضی که در طول
تاریخ باعث ماندگاری و توسعه پایدار شهرهای اسالمی شده است،
مقررات آن آثار نامطلوبی
در مــواردی به خاطر مبهم بودن قانون و ّ
بر توسعۀ شهر داشته باشد.

جدول شمارۀ  :3کیفی کردن نتایج بر اساس طیف مطلوب ّیت
تا چه اندازه اراضی وقفی باعث شکلگیری اماکن عمومی(مسجد ،مدرسه و )..شده است؟

۳۰۴

۱/۷۳۶۸

نامطلوب

تا چه اندازه وقف بودن مکان سکونتی باعث شده است که به مکان خود حس تعلق مکانی نداشته باشید؟

۳۰۴

۲/۸۴۲۱

نسبتا مطلوب

تا چه اندازه عدم آشنایی مردم با قوانین و ضوابط شهرداری باعث ایجاد مشکالتی شده است؟

۳۰۴

۱/۷۸۹۵

نامطلوب

تا چه اندازه روشن نبودن تکلیف وقف اراضی باعث بالتکلیفی سازمان ها و مردم شده است؟

۳۰۴

۱/۳۹۴۷

نامطلوب

تا چه اندازه پیچیدگی قوانین ساخت و ساز در زمین های وقفي باعث ایجاد مشکل و بالتکلیفی شده است؟

۳۰۴

۱/۶۰۵۳

نامطلوب

تا چه اندازه وقف اراضی داخل محدوده شهر باعث عدم استفاده بهینه از زمین ها شده است؟

۳۰۴

۲/۰۲۶۳

نامطلوب

تا چه اندازه اختالف بین سازمان اوقاف و شهرداری باعث بالتکلیف ماندن اراضی شهر شده است؟

۳۰۴

۱/۶۰۵۳

نامطلوب

تا چه اندازه مأموران شهرداری با قوانین وقف آشنایی دارند؟

۳۰۴

۲/۵۷۸۹

نسبتا مطلوب

آیا مبهم بودن مالکیت زمین ها باعث عدم سرمایه گذاری سرمایه گذاران شده است؟

۳۰۴

۱/۶۵۷۹

نامطلوب

وقفی بودن زمین های شهر اللجین در کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی شهر تأثیرگذار بوده است؟

۳۰۴

۱/۵۲۶۳

نامطلوب

آیا وقفی بودن اراضی شهر باعث ماندگاری فضاهای عمومی از جمله پارک ،مسجد و مدرسه شده است؟

۳۰۴

۲/۴۴۷۴

نسبتا مطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در توسعه شهر تأثیر مثبت داشته است؟

۳۰۴

۱/۵۵۲۶

نامطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در تأمین مسکن برای مردم بی بضاعت تأثير داشته است؟

۳۰۴

۲/۲۱۰۵

نامطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر در فرآیند نوسازی و بهسازی مکان های عمومی و مسکونی تأثیر منفی
داشته است؟

۳۰۴

۱/۹۲۱۱

نامطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر باعث توسعه پراکنده شهر شده است؟

۳۰۴

۲/۲۸۹۵

نامطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی شهر چقدر موجب شگلگیری حاشیهنشینی در شهر اللجین شده است؟

۳۰۴

۲/۳۶۸۴

نسبتا مطلوب

به نظر شما وقفی بودن زمین ها باعث شده که در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی نتواند اعمال قانون کند؟

۳۰۴

۲/۴۷۳۷

نسبتا مطلوب

به نظر شما وقفی بودن اراضی و عدم وجود سند مالکیت باعث بی بهره موندن

۳۰۴

۲/۵۵۲۶

نسبتا مطلوب

واگذاری مغازهها و کارگاههای با اجاره طوالنی چقدر در توسعه و پیشرفت شهر مؤثر بوده است؟

۳۰۴

۱/۹۲۱۱

نامطلوب

به نظر شما اراضی وقفی به صورت برابر به مردم داده می شود و نفوذ افراد در سازمان ها تأثیر گذار نیست؟

۳۰۴

۲/۰۷۸۹

نامطلوب

به نظر شما اراضی وقفی چقدر در تقسیم ثروت در شهر مؤثر بوده است؟

۳۰۴

۲/۱۵۷۹

نامطلوب

به نظر شما اراضی وقفی چقدر باعث افزایش توان اجتماعی مردم شده است؟

۳۰۴

۱/۸۹۴۷

نامطلوب

به نظر شما اراضی وقفی چقدر باعث افزایش همکاری ساکنان شهر شده است؟

۳۰۴

۱/۶۸۴۲

نامطلوب

به نظر شما چقدر در ایجاد اشتغال در اماکن وقفی از جمله مدرسه ،مسجد و ...شده است؟

۳۰۴

۲/۳۹۴۷

نسبتاً مطلوب

بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها (مطالعة موردی :شهر اللجین)

مؤلّفهها

تعداد

میانگین

طیف مطلوب ّیت
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Archive of SID
توجه به این که ســؤاالت مطرح شــده در
در مرحلــۀ بعد بــا ّ
پرسشــنامه به صورت فرضیه بود ،پاســخ ها با استفاده از آمارة ۱ t
طرفه در ســطح معناداری  0/01خطا مــورد آزمون قرار گرفتند.
البته معیار اســتاندارد برای مقایســه با ادبیات نظری تحقیق عدد
 3در نظر گرفته شــد .نتایج نشان می دهد که تمام مؤلفه ها تفاوت
معناداری با معیار اســتاندارد داشتهاند .در تمام سؤاالت جهتدار،
فرض بر تأثیر منفی وقفی بودن اراضی شــهر اللجین در توســعه
آن ،در ســطح معنادری  0/01معنادار است .در نتیجه  24فرضیه
که محقق طرح کرده بود ،اثبات می شــود .مشکالت شهر اللجین
در ســال های اخیر رو به فزونی بوده است ،این روند باعثشده در
ســال های اخیر تنشهای اجتماعی در این شهر بروز يابد .وقف با
تمام آثار مثبتی که در شهرهای اسالمی و حتی غیر اسالمی داشته

مقررات آن از یک
اســت ،در مواردی به دلیل مبهم بودن قوانین و ّ
سو و عدم آشنایی مردم با قوانین وقف از سوي ديگر مشکالتی را به
همراه داشته اشت ،بويژه در شهرهايي مانند اللجین که هنوز وقفي
بودن اراضي مشــخص نیســت ،و در صورت مثبت بودن پاسخ با
گسترش شهر و افزایش محدودۀ شهر و تبديل زمین های کشاورزی
به زمین شــهری ،بر ابهام وقفي بودن اراضي جديد شهري افزوده
شده اســت ،این مشــکالت نمود بيشتري دارد؛ عالوه بر اين كه
تشــدید مهاجرت و عدم سرمایهگذاری های خصوصی و عمومی را
توجه به این عوامل شهر اللجین علیرغم
نيز موجب شده است .با ّ
ظرفيتهاي باال برای توسعة اقتصادی نتواند رشد و
برخورداري از
ّ
توسعه درخوری یابد.

جدول شماره  :4نتايج آزمون  tمقايسه ميانگين نمرات مؤلفه ها با معیار استاندارد
Test Value = 3
فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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مولفه ها

t

df

Sig.
)(2-tailed

Mean Difference

تأثير وقفی بودن اراضی شهر در افزایش ایجاد اماکن عمومی( مسجد ،مدرسه)...،

-۲۵/۰۱۱

۳۰۳

۰.

-۱/۲۶۳۱۶

وقفی بودن اراضی شهر و ایجاد حس تعلق مکانی

-۲/۰۳۹

۳۰۳

۴۲.

-۰/۱۵۷۸۹

عدم آشنایی مردم با قوانین شهرسازی و وقفی و ایجاد مشکالت

-۲۰/۹۸۴

۳۰۳

۰.

-۱/۲۱۰۵۳

روشن نبودن تکلیف اراضی وقفی و بالتکلیفی سازمان ها و مردم

-۳۹/۴۳۵

۳۰۳

۰.

-۱/۶۰۵۲۶

پیچیدگی قوانین ساخت و ساز در زمین های وقفی و ایجاد مشکالت برای مردم

-۳۸/۵۴۱

۳۰۳

۰.

-۱/۳۹۴۷۴

عدم استفاده بهینه از اراضی شهری به خاطر وقفی بودن

-۱۶/۷۳۶

۳۰۳

۰.

-۰/۹۷۳۶۸

اختالف بین شهرداری و سازمان ها و بالتکلیفی زمین ها

-۳۶/۲۱۴

۳۰۳

۰.

-۱/۳۹۴۷۴

عدم آشنایی مأموران شهرداری با قوانین وقف و ایجاد مشکالت

-۸/۹۸۹

۳۰۳

۰.

-۰/۴۲۱۰۵

مبهم بودن مالکیت زمین و عدم سرمایهگذاری در شهر اللجین

-۳۱/۷۶۶

۳۰۳

۰.

-۱/۳۴۲۱۱

مبهم بودن مالکیت زمین و عدم سرمایهگداریها خارج از شهرستان

-۳۰/۱۶۹

۳۰۳

۰.

-۱/۴۷۳۶۸

وقفی بودن اماکن عمومی و تأثیر آن بر ماندگاری این اماکن

-۸/۶۱۴

۳۰۳

۰.

-۰/۵۵۲۶۳

وقفی بودن اراضی شهری و تأثیر آن بر توسعه شهر

-۳۰/۸۱۹

۳۰۳

۰.

-۱/۴۴۷۳۷

وقفی بودن اراضی شهر و تأثیر آن بر تأمین مسکن برای مردم بیبضاعت

-۱۰/۹۰۸

۳۰۳

۰.

-۰/۷۸۹۴۷

وقفی بودن اراضی شهری و تأثیر آن بر فرآیند نوسازی و بهسازی شهر

-۱۸/۱۳۳

۳۰۳

۰.

-۱/۰۷۸۹۵

وقفی بودن اراضی شهری و تأثیر آن بر توسعه پراکنده شهر

-۱۱/۲۶۴

۳۰۳

۰.

-۰/۷۱۰۵۳

وقفی بودن اراضی شهری و تأثیر آن بر شکلگیری حاشیهنشینی

-۹/۹۰۲

۳۰۳

۰.

-۰/۶۳۱۵۸

وقفی بودن اراضی شهری و عدم اعمال قانون در برابر ساخت و سازهای غیرقانونی

-۸/۳۷۵

۳۰۳

۰.

-۰/۵۲۶۳۲

واگذاری عادالنه ارضی وقفی شهر به عموم مردم

-۶/۸۳

۳۰۳

۰.

-۰/۴۴۷۳۷

تأثیر اراضی وقفی در تقسیم عادالنه ثروت در شهر

-۱۹/۶۳۶

۳۰۳

۰.

-۱/۰۷۸۹۵

تأثیر اراضی وقفی شهر در توانمند سازی اقتصادی ،اجتماعی مردم

-۱۳/۸۷۱

۳۰۳

۰.

-۰/۹۲۱۰۵

تأثیر اراضی وقفی در ایجاد حس همکاری و مشارکت مردم در توسعه شهر

-۱۱/۲۰۳

۳۰۳

۰.

-۰/۸۴۲۱۱

تأثیر اراضی وقفی در ایجاد اشتغال مردم در بخش امکان عمومی وقفی

-۱۹/۳۴۷

۳۰۳

۰.

-۱/۱۰۵۲۶

مشخص نبودن محدوده اراضی وقفی شهر و ایجاد سردرگمی و بالتکلیفی مردم شهر

-۲۰/۳۳۴

۳۰۳

۰.

-۱/۳۱۵۷۹

وقفی بودن اراضی شهری و تأثیر آن بر تخریب اراضی کشاورزی محدوده شهر

-۷/۴۹۵

۳۰۳

۰.

-۰/۶۰۵۲۶
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کمی و کیفی موقوفــات در اقتصاد و
اهمیــت ّ
پژوهــش حاضر ّ
ســازمان فضایی جامعه در شهر اللجين را بررسي كرده است .وقف
به طور عام در شــهرهای اســامی و به طور خاص در شــهرهای
ایران همواره باعث پیشرفت بوده و در شکل گیری و انتظام فضایی
این شــهرها نقش بسزایی داشته است .هم چنین باعث همکاری و
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بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها (مطالعة موردی :شهر اللجین)

در مرحله بعد با اســتفاده از روش مصاحبه نیمهساختمند نظر
مردم دربارۀ اراضی وقفی و مشــکالت اراضی شهر اللجین پرسیده
شــد .با کدگذاری ،نظرات مهم آنها در این پژوهش آورده شــده
توجه به وقفی بودن اراضی و بی رقبتی ســرمایه گذاران
اســت :با ّ
ظرفيت باالی گردشگري ،همیشه از نظر امکانات
در این شــهر با
ّ
گردشــگري مانند مهمانســرا و امکانات تفریحی کمبود احساس
شــده است؛ قراردادی بودن اســناد ملکی این شهر و ثبتی نبودن
آنها که اعتبار سند را ندارد ،موجب شده نسل جوان و ثروتمندان
شهر بیشــتر به شــهر همدان که در  15کیلومتری شهر اللجین
قــرار دارد ،مهاجــرت کنند ،ایــن خود باعث فرســودگی بافت و
خروج ســرمایهها می شود؛ وقفی بودن اراضی موجب سردرگمی و
بالتکیفی مردم شده است ،چرا که با فرض وقفی بودن اراضی شهر،
سازمان اوقاف همکاری اندکی با مردم داشته است ،انتظار میرود
سازمان اوقاف حداقل در بازسازی و بهسازی همکاری کند(البته در
ســاخت مدارس کمک کرده است)؛ بالتکلیفی زمینها تأثیر منفی
در زیباسازی شهر داشته است؛ از طرفی زمینهای کشاورزی شهر
نیز بالتکلیف مانده است .نظرات مردم در ادامه آورده شده است:
 حل تکلیف این اراضی مهمتــر از اثبات وقفی بودن یا نبودناســت .اگر سازمان اوقاف دالیل خود را دارد ،مردم شهر نیز دالیل
وضعيـت باعث بالتکلیفی اراضی شهر شده است.
خود را دارند ،اين
ّ
 تا سال  ۱۳۸۶سهم مردم از اراضی وقفی(چهار دانگ) با قیمتناچیز خرید و فروش می شــد ،تا این که سازمان اوقاف در مواقعی
سهم خود را فروخت .اين امر باعث اعتراض مردم شد و از آن زمان
فروش زمین-ها توسط سازمان اوقاف متوقف شده است.
 بســیاری از مردم اعتقاد دارند کــه بعد از اصالحات ارضی درســال  1346-47زمین های وقفی بین اهالی تقســیم شده است.
فیش های واریزی اهالی به بانک نشانگر پول پرداختی صاحبان آن
بابت خرید این اراضی است .در نتیجه بعد از دورة اصالحات ارضی
ادعای سازمان اوقاف ،مبنی بر داشتن سهم دو دانگ بر اراضی شهر
اللجین ،بی پایه است.
ماهیت وقف این اراضی براي
 بسیاری از مردم اعتقاد دارند که ّروشــنایی حرم مطهر امام حسین(ع) بوده اســت .امروزه که پول
حاصل از این اراضی صرف روشــنایی حرم مطهر نمی شود ،به چه
مصرفي ميرســد؟ در واقع مردم نسبت به مصرف درآمد حاصل از
زمین ها و کاربری های وقفی شبهه دارند.
چنين به نظر ميرسد كه بهترین راهکار برای حل این مشکالت
به توافق رسیدن ســازمان اوقاف و مردم شهر اللجین براي تعيين
تکلیف زمین ها است.

افزایش حس مشارکت ساکنان محلّهها بوده و متعاقب آن در ایجاد
فضاها و اماکن عمومی تأثیر مثبتی داشــته است .مسأله پژوهش
این بوده است که اگر از هر پدیده ای از جمله وقف به صورت مفید
و درست استفاده نشود ،باعث بروز مشکالت عدیده ای خواهد شد.
برای اثبات این مســأله شهر اللجین ،به عنوان شهر مورد مطالعه،
انتخاب شــد .فرض کلی نیز بر این اصل استوار بود که وقفی بودن
شــهر اللجین و اراضی آن تأثیر مثبتی بر توسعة آن از جنبه های
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی نداشته است .برای اثبات این
قضیه از پرسشــنامه و مصاحبه اســتفاده شد .نتایج نشان داد که
تمــام فرضیه هایی که در جنبه های مختلف حكايت از تأثیر منفی
وقف در توسعة شــهر الجین داشته است ،اثبات شد .در وهلة اول
مبهم بودن وقف شــهر اللجین و اراضــی آن باعث بهوجود آمدن
مشــکالت بعدی شده است .این مشکالت نیز به نوبه خود در عدم
توسعة شهر ،از جنبه های مختلف ،تأثیر بسزایی داشته اند .در نتیجه
مالکیت زمین ها حس تعلّق مکانی و
وقفی بودن شهر و بالتکلیفی
ّ
مالکیت را تضعيف شــده است .از اين رو ،موجب شده تالش مردم
ّ
در ایجاد فضاهای عمومی و توسعة شهر کمرنگ شود .نتایج منفی
وقفی بودن شهر و اراضی آن باعث مهاجرت مردم به شهرهای دیگر
منطقه به خصوص شهر همدان و عدم سرمایهگذاری مردم در این
شهر شده اســت .اولین و بهترین راهکار برای حل مشکالت شهر
اللجین مشــخص شدن تکلیف وقف شهر اللجین است .در نتیجه،
شهرداری و مردم شهر و هم چنین خود سازمان اوقاف با بالتکلیفی
روبه رو نخواهند شد.
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1111شاه حسینی ،پروانه(« ،)1377ردیابی وقف در ساختار فرهنگی شهر
تهــران از دوره قاجار تا جمهوری اســامی» ،فصلنامه تحقیقات
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1313شــهابی ،محمد رضا(« ،)1383مبانی و چهارچوب های تأثیر وقف
در شکل گیری فضاهای شهری» ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
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1414صادقی گلدر ،احمد( ،)1385مقدمهای بر فرهنگ وقف ،انتشارات
صائن ،تهران.
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تاریخی وقف در شــکلگیری شهر اســامی ،مطالعه موردی شهر
اصفهان» ،فصلنامه شــهرهای ایرانی-اســامی ،پژوهشكده
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