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 چکیده

وقف بر توسعهه نهاد  تأثیر تاریخی به بررسی -پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی

تاریخی تیموری، صفوی و  کنندۀ آن در سه دورۀف یا تقویتدر شهر مشهد و عوامل تضهی

های کارکردگرایی اشاره به نظریهارچوب نظری ضمن هچ پهلوی پرداخته است. در قسمت

یع  معد   ،شناسعی اقتاعادی، با استفاده از رویکرد نونهادگرایی در جامههو ساختارگرایی

وقف بر توسهه نهاد تأثیر کنندۀ یا تقویت کنندهبررسی عوامل تضهیف برایسطحی علّی سه

معوردی و بعا اسعتفاده از رو  ینمعوردی و بعارائه شده است. این مد  در دو سطح درون

ان بیع . نتعای شعدتحلیل روایی، رو  توافق و غیرمستقیم اختلاف میعل بررسعی و آزمعون 

، شعدههای بررسعیوقف بر توسهه در شهر مشهد در دوره تأثیر تقویت یا تضهیف  کند،می

حفظ ای متولی وقف در هنتابهی از محیط نهادی وقف، عملکرد متولیان موقوفات و سازما

 هعایهدر دور کعهطوریبه ؛واقفعان بعوده اسعت هعایهموقوفات و نیعات و انیی  و توسهۀ

متولیعان و  معثثروجعود محعیط نهعادی حعامی وقعف، عملکعرد  دلیلبهتیموری و صفوی 
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، هعاآنمهنوی واقفان و اثرگذاری بیشتر نیات  هایهتقویت انیی و متولی وقف های سازمان

 دلیلبعهکعه در دورۀ پهلعوی درحالی ؛شهد نی  تقویت شده استوقف بر توسهه در م تأثیر 

متعولی های سعازمان موقوفعات و فقدان محیط نهادی حامی وقف، سعو  عملکعرد متولیعان

تضهیف  تأثیر ، این هاآنمهنوی واقفان و کاهش اثرگذاری نیات  هایهتضهیف انیی  ،وقف

  شده است.

 .نهاد وقف، توسهه، مشهد ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

ترین آثار و پیامدهای نهاد وقف در جوامع اسعلامی، خاصعیت شعهرآفرینی و یکی از مهم

بعر وقعف  کعهطوریبه ؛استدهی به ساختارهای فرهنیی و اجتماعی شهرهای اسلامی شکل

اسعت سسعادومان و  عمیعق گذاشعته ریثأزندگی اقتاادی و اجتماعی در شهرهای اسعلامی تع

تسهیلات عمعومی  گیریشکلعمدتاً در قالب توسهه و تأثیر ین (. ا972. ص ،9002 ،1آیسون

مانند حمام، مدرسه و مسعدد و ایدعاد فضعاهای شعهری کعه دارای کارکردهعای اقتاعادی، 

معدنظر قعرار مسکن از طریعق اراضعی وقفعی  تأمین اجتماعی و فرهنیی هستند و همچنین 

، نهاد از گذشته تا امروزیران نی  (. در ا9002،  ؛ سادومان و آیسون9022، 3غ الهه است سگرفت

اقتاعادی و ایی، ایداد فضاهای عمومی و توسعهۀ کالبدی و فضتوسهۀ وقف نقش مهمی در 

؛ 2121پعور، پعور، سعیاحی، شوشعتری و داریصعفاییس منعاطق شعهری اجتماعی بسیاری از

مانند ویژه در شهری هب ،این موضوعداشته است. ( 2130 عشایر سلطانی،؛ 2132حسینی، شاه

که ساختار اقتاادی، اجتماعی و فضعایی شعهر چرا ؛مشهد از اهمیت خاصی برخوردار است

طور عمده به عوامل مذهبی و زیارتی مثعل موقوفعات و هایی است که بهمشهد دارای ویژگی

شعهر مشعهد و  گیری شعکل ۀدر نحو مثثریکی از عوامل مهم و اقتااد زیارتی وابسته است 

تعاری   موقوفات عظیم آستان قدس رضوی است کعه در طعو  ،یی آنفضا -ساختار کالبدی

                                                            
1. Saduman & Aysun 

2. Ghazaleh 
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بیش از نیمی از  نی  . در حا  حاضر(22 .ص ،2131نا، سبیاست  پیدا کردهگستر  و تکامل 

مربعو  آن به موقوفات آستان قعدس رضعوی  اعظماراضی شهر مشهد وقف است که بخش 

 (.5 .ص ،2132سدهقان،  است

 طبق شواهد تاریخییازهای اساسی در تهریف مفهوم توسهه و ن تأمینبا توجه به رویکرد 

نیازهععای مععادی، مهنععوی و  تععأمیناز حیعع   مختلععف هععایه، نهععاد وقععف در دورموجععود

در هعی   تأثیر اما این ، استگذار بوده تأثیراین شهر  شهر مشهد بر توسهه درمحیطی زیست

 ؛(5 .، ص2122، ساکبعری صعفویه تقویعت نشعده اسعتتیموری و دورۀ تاریخی مانند دورۀ 

سعرآغاز اثرگعذاری  عنوانبهویژه شاهرخ تیموری هب ،زمامداری تیموریان ۀاز دور کهطوریبه

چراکه شاهرخ پس از رسیدن به حکومت در صدد رفع  ؛شودمیمشهد یاد وقف بر توسهه در 

در این توس و مشهد برآمد و  ازجملهها و عمران و آبادانی شهرهای مختلف خراسان خرابی

کارآمعدن ویر (.2139، ؛ سعیدی2177، قرار گرفت سقاعابیانطور ویژه مدنظر بهمیان وقف 

ی کعه در کنعار افع ایش کمّعتوجه شاهان صفوی به مشعهد موجعب شعد حکومت صفویه و 

رفع  و کندایفا  این شهر، وقف نقش مهمی در بهبود وضهیت مادی و مهنوی مردم موقوفات

فضاهای عمومی شهری از قبیل  تأسیسآبی و مشکل کم ازجملهبسیاری از نیازهای ضروری 

قاعابیان، سگیعرد ها از طریق وقعف اندعام کاروانسراها، مدارس، حمام و بیمارستان مساجد،

 تأسععیس(. 2120 ، ؛ فاضععل بسععطامی2122، ؛ شععهیدی2132، دهقععان؛ 2139؛ سععیدی، 2177

 کعرد؛ی ایفا مثثرنقش  در مشهدایداد تحو  علمی  مدارس وقفی متهدد در این دوره نی  در

مهعر و سنیع  شعودمیی وقف در مشهد یعاد یدوران طلا عنوانبهصفویه از دورۀ  کهطوریبه

نهعاد  تعأثیر، وقفتاریخی رغم تداوم صفویه و به ۀر مقایسه با دورد(. 2 .، ص2129، وکیلی

ایعن شعهر،  نیازهای ضعروری تأمین از حی  دییر  هایهدر دورشهر مشهد  وقف بر توسهۀ

 ،ایعن تضعهیف .(5. ، ص2122ساکبعری،  لی به خود گرفته و تضعهیف شعده اسعتروند ن و

در بخشی از این  به لحاظ آماری چراکه ؛استتوجه  درخورحکومت پهلوی  ۀویژه در دورهب

مهعر و سنیع  هسعتیممشهد مواجعه در با اف ایش موقوفات  دییر دوره با کاهش و در بخشی
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در یکعی از بعدترین  ،طعورکلی وقعف در ایعن دوره، اما به(912-992 .، صص2129، وکیلی

و از حالعت وقعف شعده تنها بسیاری از موقوفات ماادره و نهاست شرایط خود قرار داشته 

سعۀ مسعدد گوهرشعاد و مدر چعون مشعهد ند، بلکه موقوفات شاخص و اثرگعذارخارج شد

از  هعاآن 1و بسعیاری از رقققبعات ندانداشتهمختلف شرایط مساعدی  نی  از ابهادعباسقلی خان 

 انعدمواجعه بعوده مشعکلبعا نیع  حیات خود  ۀبرای ادامحتی و این موقوفات  است بین رفته

  (.2132، زاده؛ نوایی و مل 2131 ، سسیدی

صفویه و  تیموری و هایهشهر مشهد در دور نهاد وقف بر توسهه در تأثیر تقویت لۀ ئمس

ای نهعاد ظرفیعت توسعههبر وی، بیانیر وجود عواملی است که دورۀ پهل بر تأثیرتضهیف این 

به اف ایش کارایی نهعاد وقعف  تواندمی هاآنشناخت  و گذاشته استتأثیر وقف در این شهر 

در جهت رفع نیازها و مشکلات اقتاادی،  آنگیری هر چه بیشتر از ظرفیت در توسهه و بهره

شناخت ععواملی  ،راین هدف پژوهش حاضربناب شود؛مندر  مردم مشهداجتماعی و فرهنیی 

صعفوی  تیموری و هایهشهر مشهد در دور ه دروقف بر توسه تأثیره موجب تقویت کاست 

است  اینا  اصلی پژوهش ثسبر این اساس،  است؛در دورۀ پهلوی شده  تأثیرو تضهیف این 

هر مشعهد در شع ه درنهاد وقف بر توسه تأثیر ،چه عوامل و شرایطی تأثیر که چیونه و تحت

 و در دورۀ پهلوی تضهیف شده است؟شده صفویه تقویت  های تیموری ودور

 . مبانی نظری تحقیق2

    تعریف مفاهیم تحقیق. 1. 2

وقف به مهنای تقحبیسُ الاقصل و تقسبیلُ المقنفقهقه یا اِطلاقُ المقنفقهقه بعه  ،در بیشتر کتب فقهی

اسععت سنیععازی، جهفرپععور و کارکنععان  اکردن منفهععت آن آمععدهمفهععوم نیهععداری مععا  و رهعع

وقف عبارت است  ،قانون مدنی 55ماده  مطابق(. همچنین 21 -25 .صص، 2122، نارآبادی

امعا ازآنداکعه در  ،(15 .، ص2131از اینکه عین ما  حبس و منافع آن تسبیل شعود سامعامی، 

                                                            
 .شودمیگفته « رقققبه»لاح اصط، درانتفاع استتنهایی قابلبه هر واحد از ما  موقوفه که به. 2
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ز نهعاد شعده ا، توجعه بعه تهعاریف ارائعهاسعتنظر مدمثابه ی  نهاد پژوهش حاضر وقف به

یافتعه از نسعبت پایعدار و سعازماننظعامی بعه شناسی، نهاددر جامهه .رسدضروری به نظر می

کعه برخعی از اسعت هعا و هندارهعایی هعا، ارز الیوهای اجتماعی از قبیل باورهعا، سعنت

د گیعرازهای اساسی جامهه در بعر معیشده و یکسان را با هدف برآوردن نیرفتارهای نظارت

ستم مسلطی از عناصر به هم وابستۀ نهاد سی، 1ویکتور نی اعتقاد(. به 227 .، ص2121، سکوئن

های خود را و غیررسمی سعرف، هندارها( است که کنشیران کنشسقوانین، مقررات( رسمی 

ایعن  براسعاس(. 91 .، ص9001، کننعد سنعیتنظیم می هاآنهنیام تهقیب منافهشان بر محور 

بین اج ا و عناصر مختلعف رابطۀ و غیررسمی رسمی  هایای از محدودیت، مدموعهتهریف

 ازجملعهوقعف عرصعۀ و مدرایی برای کنش جمهی کنشیران  کندمیدر نهاد وقف را تنظیم 

 ی  نهاد عبعارت اسعت از  ۀوقف به مثابتهریف بنابراین  ؛آوردواقفان و متولیان را فراهم می

هندارهعا و باورهعای  ،مانیای از قعوانین رسعمی، مقعررات سعازنظامی متشکل از مدموععه

تنظعیم  هاآنود را بر محور های خوقف کنشکه کنشیران فردی و سازمانی عرصۀ  اجتماعی

 کنند.کارکردهای مختلفی را در جهت رفع نیازهای جامهه ایفا میو کرده

دهد که مهنای این مفهوم در هر دورۀ زمعانی تیییعر نشان مینی  ادبیات مربو  به توسهه 

 ازجملعهتوجه به شرایط هر دوره، تهریفی از توسعهه بیشعتر معدنظر بعوده اسعت.  کرده و با

نیازهای اساسی است که در ذیل تأمین رویکردهای مطرح در تهریف مفهوم توسهه، رویکرد 

به پایداری نیازهعای اساسعی  این رویکردهاگیرد. رویکردهای انسان محور به توسهه قرار می

قتاعادی و های انسانی شامل حقوق سیاسی، امکانعات او آزادیانسان مانند تیذیه و سرپناه 

هعای اجتمعاعی، که موجب بسط انتخعابشود مندر میانسانی های اجتماعی و توسهۀ بخت

نیازهای تأمین  ؛ بنابراین(2 .، ص9002، 3ینسمییس و ش شودمیی اقتاادی، فرهنیی و سیاس

در هعای توسعهه هعا و سیاسعتدر برنامعهنتیده از میان برداشتن فقر مطل، بایعد راساسی و د

                                                            
1. Victor Nee 

2. Magis & Shinn 
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نعد از  حعداقل ا(. این نیازهای اساسی عبعارت100. ، ص2131 ،اولویت نخست باشد سهانت

نیازهای مارفی مانند غذا، مسکن و پوشاک، برخعورداری از خعدمات عمعومی و ضعروری 

 ونقعل، دسترسعی بعه اشعتیا مانند آب آشامیدنی سالم، بهداشت، آموز ، سعلامت و حمعل

نیازهای کیفعی ماننعد برقعراری محعیط سعالم و ایمعن و  تأمین دستم دی با م ایای مکفی و 

، در فراینعد از این منظعر. (90 .، ص9002ین، ها سمییس و شگیریمردم در تامیممشارکت 

محیطی و بر مبنای آن سه محعیط و سعه سه دسته هدف اقتاادی، اجتماعی و زیست توسهه

اقتاعادی معرتبط  هعایویژگیاقتاادی به رشد اقتاادی و سایر  بهد اصلی وجود دارد. بهد

است و در آن رفاه فرد و جامهه باید از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیهعی و توزیعع 

عادلانه منافع حداکثر شود. بهد اجتماعی به رابطه انسان و انسان، ارتقا، رفعاه فعرد، سعلامت، 

هنگ های مختلف و برابری و رفع فقر مربعو  اسعت. بهداشت، خدمات آموزشی، توسهه فر

و اکوسیسعتم معرتبط  محیطی با حفاظت و تقویت پایه منابع فی یکعی، بیولوییع بهد زیست

در بنعابراین  ؛(11 ص.، 2135سزاهدی و ندفعی،  پردازدطبیهت و انسان می است و به رابطه

اعی و محیطعی بعه بهبعود در ابهاد اقتاادی، اجتمعتوسهه فرایندی است که پژوهش حاضر، 

 اندامد.وضهیت جوامع انسانی می

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

عمعران در وقف کارکردهای گوناگونی  نهاد رویکرد کارکردگرایی، هایمفروض براساس

و آبادانی، ارضای روانی و عاطفی واقفان، کم  به فقیران و نیازمندان و اندام مراسم عبادی 

پروفسعور  ،در همین راستا(. 39 -32 .، صص2122، و همکاران یازینس کندایفا میو مذهبی 

اجتماعی نهاد وقف در جوامع اسعلامی را در چهعار کعارکرد -یاهمیت اقتااد 1اهلرز کارتا

نخستین کارکرد به تهیه و تدارک قسمت اعظم وظایف و مراسم دینعی   کندمیعمده خلاصه 

جاری و تهمیعرات و مرمعت  هایهه ینتی از تمام یا قسمتأمین ازجمله سازماندهی، تقبل و 

مذهبی  هایجشن، برگ اری مراسم ع اداری و اعیاد و هاحسینیهعلمیه و  هایهحوزمساجد، 

                                                            
1  . Eckart Ehlerz 
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و معدارس  آموزاندانش، بینوایان، فقراگوناگون به  هایکم شامل  ،کارکرد دوم ؛اشاره دارد

و اندعام سعایر امعور  انبارهعاآب ،هعاحمام، هابیمارستانشهری و اداره و نیهداری برخی از 

و  نعاداربعرای معردم  قیمتارزانمساکن تأمین کارکرد سوم به  ؛شودمی عام المنفههخیریه و 

کارکرد آخر که کارآفرینی  ؛پردازدمیبه مردم  مدتطولانیاجارۀ وقفی با  هایزمینواگذاری 

، امعاکن متبرکعه و طعور مسعتقیم در املعاکن بعهاجمع زیادی از شعاغل شودمیاست موجب 

، 2172 ،اهلعرزاوقاف شهرها و کشورهای اسلامی به کار اشتیا  داشعته باشعند سهای سازمان

نوعی پیوستیی و وحعدت فضعایی بعین  ،از نظر کالبدیهمچنین نهاد وقف  (.51-59 .صص

در همین راستا، (. 220 . ، ص2131، است سشهابی ایداد کردهمناطق و محلات مختلف شهر 

کم   و ادن به سازمان فضایی شهرتوجه در شکل د درخور یوقف را موضوع ،مونآندره ری

 (.19 -11 ، صص2170، سریمون ه استدانستگستر  فهالیت های شهری به 

قعرار مدنظر  تواندمیرویکرد نظری دییری است که در بررسی نهاد وقف  ،ساختارگرایی

اسعت کعه بعا به هم پیوسته  عناصرو  ای از اج ا، ساخت مدموعهاین رویکرد براساس .گیرد

ویعژه اج ای آن بعهوقف بررسی شود، باید  نهاد. چنانچه از این دیدگاه دارندیکدییر ارتبا  

اوقاف مطالهه شود. اوقاف سازمانی است که کارایی خود را با نیازهای اداری سازمان و ادارۀ 

ان اوقاف و ارتبا  آن بعا مسائل و مشکلات سازم تواندمیدهد. این نیر  و انسانی وفق می

سعائل موجعود را اجتماعی و چیونیی مدیریت اماکن وقفی برای حل م های سازماننهادها، 

 (.31 .، ص2122، و همکاران سنیازی بسنددرا  هاآنو  کندمطالهه 

 در معدنظرنظعری کعه رویکعرد  1شناسی اقتاادیرویکرد نونهادگرایی در جامهه براساس

از عناصعر بعه هعم وابسعته رسعمی  یسیستم»عبارت است از   نهاد، استپژوهش حاضر نی  

سقوانین رسمی، قواعد و مقررات سازمانی( و غیررسمی سسنت، باورها، عرف، هندارها( کعه 

، سنعی« کننعدمعیتنظعیم  هعاآنخود را هنیام تهقیب منافهشان بر محور  هایکنش کنشیران،

منافع و علایق واقهی خعود را  ،سازمان ها کنشیران اعم از افراد و ،درواقع (.91 .، ص9001

                                                            
1. New Institutionalism in Economic Sociology 
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 ،شناسعی اقتاعادینونهادگرایی در جامهه. کنندمیدنبا   به هم پیوستهدر ساختارهای نهادی 

 نتیدعۀ ،شعودمیکه درنهایت به تیییر در کارکردهای ی  نهاد منتهعی را هرگونه تیییر نهادی 

کلعان و در سعطح  کهطوریبه ؛ندداکنش عواملی در سطوح نهادی، سازمانی و فردی میبرهم

دولت وسیلۀ هبکه  گیردرا در بر میقرار دارد که قواعد تنظیمی رسمی  1نهادی محیطنهادی، 

کنشیران  هایهی  سو نیات و انیی  ازنهادی  محیطهرگونه تیییر در . شودمیکنتر  و اجرا 

ی به تیییر قواعد بازی سازمانمیانی و و از سوی دییر در سطح  دهدمیسطح فردی را تیییر 

تدعاری و  هعایهاععم از بنیای هایسعازماناندامعد. در سعطح سعازمانی، برای سازمان ها می

غیرانتفاعی قرار دارند که با هدف کسب منفهت و مشروعیت از طریعق فراینعد  های سازمان

و از  نعددهمینهادی، مطابقعت  محیط ریختی، ساختار خود را با قواعد بازی تیییریافته درهم

نهادی، موجعب تیییعر  محیططریق فرایندهای نظارت و کنتر  سمانند قواعد اداری( منطبق با 

هعا از طریعق همکعاری و کعنش شوند. همچنین این سعازمانکنشیران می هایهنیات و انیی 

. در کنندنهادی ایداد  قواعد بازی محیطتوانند تیییراتی را در می ،جمهی که با یکدییر دارند

غیرمادی،  یافردی نی  کنشیرانی قرار دارند که با هدف دستیابی به منافع مادی خرد و  سطح

و نیات و  ندارندکنش خود را اندام می دهند. این کنشیران در اندام کنش خود آزادی کامل 

بعا هرگونعه تیییعر در قعوانین رسعمی، قواععد اداری و باورهعا و  توانعدمی هعاآن هایهانیی 

اعی موجود در روابط اجتماعی تیییر کند. از طرف دییر، ایعن کنشعیران از هندارهای اجتم

 محعیطهای رسمی توانند تیییراتی را در محدودیتمی طریق رد یا قبو  هندارهای اجتماعی

  (.15 -95 .صص، 9001، نیس وجود آورنده و عملکردهای سازمانی ب نهادی

 نهعاد وقعفای در هر جامهعهاقتاادی، شناسی با توجه به رویکرد نونهادگرایی در جامهه

های رسمی سقوانین، ای از محدودیتمدموعهشامل  این محیطنهادی است که  یمحیطدارای 

هعای خعود را بعا هعدف وقف، کنشصۀ که کنشیران فردی و سازمانی عر شودمیمقررات( 

را در جهعت و کارکردهعایی  کنندمیتنظیم  هاآندستیابی به اهداف مادی یا مهنوی بر محور 

                                                            
1. Institutional Environment            
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تیییر در کارکردهای نهاد وقعف از حیع   ؛ بنابراینکنندرفع نیازهای ضروری جامهه ایفا می

و  سازمانی، نهادیعواملی در سطوح رابطۀ متقابل به  ،گذاردی که این نهاد بر توسهه میتأثیر

نهعادی وقعف قعرار دارد کعه در قالعب  محعیط، و نهعادی کلاندر سطح بستیی دارد.  فردی

را  خعود ،از طریق وضع قوانین رسعمیخاوص بهت دولت یا حکومت در قبا  وقف سیاس

متعولی وقعف و هعم بعر  های سعازماننهادی هم بر عملکرد متولیان و  محیطدهد. نشان می

سعازمانی، متولیعان و میانی و در سطح گذارد. می تأثیر واقفان  هایهنیات و انیی  گیریشکل

واقفان و حفظ و توسهۀ  نیات بر درعملآنان  عملکرددارند که متولی وقف قرار  هایسازمان

 نیع  خرد در سطح. گذاردمیتأثیر واقفان  هایهنهادی وقف و نیات و انیی  محیطموقوفات، 

نهعادی وقعف و از طعرف محیط از ی  طرف بر  هاآن هایهنیات و انیی که  هستندواقفانی 

 محیط، وجود کهطوریبه ؛گذاردمیتأثیر لی وقف متوهای سازماندییر بر عملکرد متولیان و 

متعولی وقعف در حفعظ و توسعهۀ های سعازمانمتولیعان و  مثثرنهادی حامی وقف، عملکرد 

وقف بعر  تأثیر ، هاآنمهنوی واقفان و اف ایش اثرگذاری نیات  هایهموقوفات و تقویت انیی 

معدیریت متولیعان و و نهعادی ضعهیف، سع محعیط، وجود برعکس کند؛میتوسهه را تقویت 

، هاآنمهنوی واقفان و کاهش اثرگذاری نیات  هایهمتولی وقف و تضهیف انیی های سازمان

  .کندرا تضهیف میتأثیر این 
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 تحقیق مدل نظری .1شکل 
 

کعه برطبعق رویکعرد دهعد را نشعان میععواملی  در قالب مد  نظعری پعژوهش، 2شکل 

نهاد وقعف بعر توسعهه را تقویعت یعا تضعهیف  تأثیر ،شناسی اقتاادینونهادگرایی در جامهه

 .کنندمی

 تحقیق . روش3

 -رو  تطبیقعیتعاریخی اندعام شعده اسعت. -تطبیقیپژوهش حاضر با استفاده از رو  

با تهداد مهعدودی از موردهعا یعا جای ی  مورد بهمحقق موردمحور است و  یتاریخی روش

جتمعاعی چند واحد تحلیل سروکار دارد. در این رو ، یع  واقهعه در درون چنعد واحعد ا

 محیط نهادی وقف

 

 نهاد وقف بر توسعه تأثیر 

عملکرد متولیان و  ها و نیات واقفانانگیزه

 متولی وقف  های سازمان
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تعاریخی، -(. در رو  تطبیقعی2127، ؛ رییعین2121 ،طالبان؛ 2129ساعی، س شودمیبررسی 

ی، تاریخ -زمان دارند. در تحلیل تفسیریتاریخی و تحلیل تبیینی حضور هم-تحلیل تفسیری

و با کم  تئوری بعه تحلیعل  شدهدر زمینۀ اجتماعی خاص خود قرار داده  شدهواقهۀ مطالهه

واقهعۀ  شعودمیکاوانعه اسعت، سعهی . در تحلیل تبیینعی کعه علعتشودمیآن واقهه پرداخته 

همراه با حضور و غیاب شرو  علّی در سطح واحدهای کلان اجتماعی تحلیعل  شدهپژوهش

 (.21 .، ص2129 ،شود سساعی

موردهای پعژوهش حاضعر را تشعکیل سه دورۀ تیموری، صفویه و پهلوی در شهر مشهد 

ری تلفیقعی از کعارگیمعوردی و بعا بعهموردی و بعینها در دو سطح دروناین دورهدهند. می

 را دارداین م یت  های مذکوراستراتژیاند. تلفیق شدهو روایتی بررسی های اسمی استراتژی

هعای معرتبط بعا هریع  از ایعن محعدودیت کعردنبعا خنثعی  کنعد تعاکه به محقق کم  می

بر ایعن  ؛(231 .، ص2129، ها توسط دییری، به تحلیلی متوازن دست یابد سطالباناستراتژی

موردی با توجه به مد  نظری پعژوهش بعه تحلیعل روایعی هریع  از در سطح درون اساس،

معوردی نیع  از رو  . در سطح بعینعوامل علّی مد  و پیامد آن سمهلو ( پرداخته شده است

 تعأثیر کعه  استفاده شعده اسعت عواملی ساییشنا برایتوافق و رو  غیرمستقیم اختلاف میل 

 ؛انعدتقویت یا تضهیف کعرده مذکور را هایهوقف بر توسهه در شهر مشهد در هری  از دور

دی، وضعهیت معورشعده در سعطح درونبا توجه به نتای  تحلیل روایی اندعام به این منظور،

و پهلعوی  تیموری، صفویه هایهدر هرکدام از دور شدهعوامل علّی و پیامد بررسی هری  از

. در شدحضور یا بله و خیر مشخص  نبودصورت حضور و اسمی بهدر قالب جدو  مقایسۀ 

ی  عدد در سطح سندش ترتیبعی و متییر پیامدی متییرهای تبیینی به هرکدام از این مرحله 

عامعل  نبعودرت درصعو کعهطوریبه ؛بعود 2آن و بیشعینۀ  2ه شد که کمینۀ آن داداختااص 

وجود بخعش انعدکی از عامعل و پدیعدۀ  به مهنی 9 به آن عامل داده شد. رتبۀ 2ۀ نظر، رتبمد

، ولی وجود آن کامل بودکه پدیده دارای اثر  شدداده می یهنیامی به عامل 1بود. رتبۀ نظر دم

در جعدو  درنهایعت، بعود. ظر دنمکامل پدیدۀ تأثیر به مهنی وجود و نی   2بود. رتبۀ و تمام ن
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در نظعر گرفتعه مهاد  بعا بلعه  2 و  1هایهمهاد  با خیر و رتب 9 و 2 هایه، رتباسمیمقایسۀ 

 .شدند

 متغیرهای تحقیق سنجش. 1. 3

 . توسعه1. 1. 3

ای ابهعاد تهریفعی کعه قبلعاً از توسعهه ارائعه شعد، توسعهه دار براسعاسدر تحقیق حاضر 

ن بعه افقدان منابع و دشواری دسترسعی محققع دلیلبهاقتاادی، اجتماعی و محیطی است که 

مدنظر قعرار هایی از هر بهد ناچار شاخص، بهشدهبررسی هایهاطلاعات کامل مربو  به دور

میسر  ،دردسترستاریخی از خلا  منابع  هاآنکه امکان دستیابی به اطلاعات مربو  به  گرفت

ی که وقف بعر ایعن بهعد داشعته تأثیربر این اساس، در بهد مادی و اقتاادی توسهه و  ؛باشد

و گسعتردگی  از طریعق حدعممشعهد شده در موقوفعات حدم سرمایۀ فی یکی انباشته ،است

 ایعن شعهرنیازهای مادی معردم  تأمین در ارتبا  با  هاآنرقبات وقفی و تنوع موارد مارف 

 تأمین. در بهد اجتماعی به مدنظر قرار گرفتضروری زندگی(  آب و مایحتاجتأمین  ازجملهس

از  هاآندانش، آگاهی و سلامتی  ارتقای سطح ویژههبمهنوی مردم مشهد اجتماعی و نیازهای 

وقفی توجه شعد. در بهعد  یهاعلمیه و بیمارستان هایه، حوزمدارس، مساجد تأسیسطریق 

و مشهد از طریق اراضی و بناهای وقفعی  گستر  کالبدی و فی یکی شهرمحیطی توسهه نی  

 . مدنظر قرار گرفتاز طریق موقوفات توسهه و نوسازی حرم مطهر رضوی 

 . محیط نهادی وقف2. 1. 3

شناسی اقتاادی از محیط نهادی با توجه به تهریفی که در رویکرد نونهادگرایی در جامهه

دولعت یعا حکومعت آن دوره ارائه شد، محیط نهادی وقف در هر دوره با توجه به سیاسعت 

 .شدویژه در قالب وضع قوانین رسمی بررسی هوقف، ب دربارۀ

 متولی وقف هایسازمان. عملکرد متولیان و 3. 1. 3

در  هعاآنتولی وقف در هر دوره بعا توجعه بعه اقعدامات  های سازمانعملکرد متولیان و 

 جهت حفظ و توسهۀ موقوفات آن دوره بررسی شد.
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 ها و نیات واقفانه. انگیز4. 1. 3

شعاخص و  هایهنامعخاعوص وقعفبعهو نیات واقفان به منابع و ها انیی هبرای بررسی 

دردسترس هر دوره مراجهه شد. همچنین اثرگذاری نیات واقفان با توجه به پاییاه اقتاادی، 

از حیع  توجعه بعه نیازهعای  هاآننظر ددر جامهه، موارد مارف م هاآناجتماعی و سیاسی 

انعد و شعرو  مختلفعی کعه که وقف کردهبررسی شد ری جامهه، کثرت و تنوع رقباتی ضرو

 .اندمدنظر قرار داده

 . اعتبار و پایایی تحقیق2. 3

 متهدد در هایییدگر، محققان و رو أمنابع تهای تثلی  نظیر استفاده از استفاده از تکنی 

 اسعتاعتبعار تحقیعق کیفعی  هعای افع ایشرو از هعا آوری و تحلیعل دادهیند جمعافر طی

اسعناد از  اینکه او  نی  حاضراعتبار پژوهش تأمین در  ؛ بنابراین(91. ، ص2122، زادهسعباس

 هعاینظر برای کاهش سوگیری فعردی محقعق، دوم اینکه، شد استفادهو منابع مهتبر و متهدد 

سوم و  قرار گرفت مدنظربا داده ها و نتای  تحقیق  هاآنو همسازی و توافق  ساساتید( داوران

  .شداستفاده روایتی و  اسمیهای از استراتژیتلفیقی از  شناسی نی در بح  رو  اینکه

 تحقیق هایه. یافت4

 موردیدرون هایه. یافت1. 4

عوامل علّی و پیامد فقط به شواهد مربو  به رعایت اصل اختاار،  دلیلبهدر این قسمت 

آورده  هعاآنشده یا اینکه صرفاً نتای  اشاره  شدهررسیب هایهکدام از دورهرحاصل از آن در 

ارجاع ( 2122، ساکبری هاصل رسالناچار جویندگان تفایل بیشتر را به به ؛ بنابراینشده است

 .استهر دوره  بارۀدرمنابع متهدد توضیحات و  حاویکه دهیم می

 تیموری. دورۀ 1. 1. 4

مشهد دورۀ تیموری بیانیر آن است که  محیط نهادی وقف درعامل  دربارۀشواهد موجود 

رغم حضور قوانین شرعی مربو  به وقف، قوانین رسمی و حکومتی خاصی در حمایت از به
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خاعوص ، اما در سایۀ توجه ویژۀ سلاطین تیموری بعهوجود نداشته استوقف و موقوفات 

 ه استر گرفتمدنظر قراشاهرخ میرزا به شهر مشهد، عمران و آبادانی این شهر از طریق وقف 

 .، صعص2139، ؛ سعیدی19-52 .، صعص2137، سیدی ؛215-212 .، صص2177، سقاابیان

پس از اتمام بنای مسدد گوهرشاد رقبات همسر شاهرخ،  ،گوهرشاد خاتون چنانکه ؛(27-23

؛ یع دی  3 .، ص2122، سعنبری و خالنعدی کردبسیاری از اموا  خالاۀ خود را وقف بر آن 

افراد دییعری از  شده از سوی، وقف حمایتاز طرفی در این دوره (.233 .، ص2130، مطلق

وزیعر  ،امیر علیشیر نوایی هاآنترین که مهروف قرار داشتامرا و اشراف لشکری و کشوری 

نیمی از صحن عتیق سانقلاب اسعلامی است که در زمان او بوده  ،مهروف سلطان حسین بایقرا

ان طلا( بر مدموععه بناهعای موجعود درآسعتان قعدس سایو ییکنونی( و ایوان امیر علیشیر نوا

 ؛(22-23 .، صعص2139، ؛ سعیدی271-279 .، صعص2177، رضوی اضعافه شعد سقاعابیان

بنابراین در سایۀ توجه سلاطین و امرای تیموری به وقف و ایدعاد موقوفعات متهعدد توسعط 

دسعتیاه  ، ی  محیط نهادی قوی برای وقف در شهر مشهد شکل گرفت که در ذیل آن،هاآن

شعده، بعه عامعل ذکربا توجه به توضیحات  ؛ بنابراینکرد تشویق و حمایترا وقف حکومتی 

در  «بلعه»اختااص داده شد که مهاد  با  1محیط نهادی وقف در مشهد دورۀ تیموری، نمرۀ 

 است.اسمی جدو  مقایسۀ 

تیموری  متولی وقف در مشهد دورۀهای سازمانعملکرد متولیان موقوفات و عامل  بارۀدر

در این دوره تشکیلات اداری خاصی که متولی وقعف و موقوفعات کشعور باشعد ، باید گفت

 شعدهوجود نداشته و ادارۀ امور اوقاف توسط مقامی به نام صدر یا صدرالادور  اندعام معی

نیع   این مقامانتخاب  (.112 .، ص2111، ؛ خواندمیر22 .، ص2122،است سعنبری و خالندی

مشعهد شعهر (. در 271 .، ص2129است سحسینی تربتعی،  بودههر شهر ادات غالباً از میان س

کعه از قعدرت و اهمیعت نُقبعا ایعن ند و کردتخاب میسادات موسوی برای خویش نقیبانی ان

ند ادارۀ حرم حضرت رضعا سع( و موقوفعات آن را بعر عهعده داشعت، خاصی برخوردار بودند

موقوفات دییر مشهد در این دوره، ارۀ بدر (.10 ، ص2137، ؛ سیدی21 .، ص2139سسیدی، 
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وضعهیت است. صورت نسلاً بهد نسل تهلق داشته تولیت عمدتاً به خود واقف و اعقاب او به

ترین موقوفۀ این دوره یهنی موقوفۀ گوهرشاد بیانیر آن است کعه عملکرد تولیت در شاخص

رغعم تحولعات و بعهساله، مسدد گوهرشاد دارای متولی رسمی بوده  112در ی  بازۀ زمانی 

و تاریخی در طی این دوره، موقوفات مسدد نسبتاً از تهرض و تهدی روزگار ماعون مانعده 

، 2131، سعیدیتنها چند رقبه از موقوفات گوهرشاد از تاعرف وقعف خعارج شعده اسعت س

دهندۀ عملکرد موفق متولیان در حفعظ و توسعهۀ (. این امر تاحدودی نشان923-927 .صص

 دورۀبنابراین به عملکرد متولیان موقوفات در مشهد ؛ استدورۀ تیموری  موقوفات مشهد در

  اسمی است.در جدو  مقایسۀ  «بله»که مهاد  با  داده شداختااص  1تیموری نمرۀ 

واقفعان مشعهد در دورۀ تیمعوری حعاکی   هعایهنیات و انیی عامل بارۀ شواهد موجود در

اند که مشعروعیت متفاوتی داشته هایهانیی  است که واقفان این دوره در اندام وقفیات خود

مذهبی، سیاسی، اقتاادی، جلوگیری از غاب امعوا  و  هایهبخشیدن به تمل  زمین، انیی 

 بعا وجعود ؛(21 .، ص2122احسان و خیرخواهی از آن جمله بوده است سعنبری و خالندی، 

کید واقفان بعر ناپایعداری أو تها امهنکاررفته در مقدمۀ وقف، از آیات، روایات و اشهار بهاین

 ؛2133،  نعژادسان ابعی ای پعس از معر زندگی دنیوی و ل وم بر جای گذاشتن صدقۀ جاریه

ای تعرین انییع همذهبی و خداپسندانه، مهعم هایهآید که انیی گونه برمی، این(2131، سیدی

پاییعاه سعطح دن بالعابواسعت.  کعردهکه واقفان این دوره را به وقف اموالشان تشعویق  بوده

عمعدتاً سعلاطین، امعرا و افعرادی از کعه  دروۀ تیمعوریاجتماعی واقفان مشهد در -اقتاادی

، نعژادرا بعه همعراه داشعته اسعت سان ابعی هاآنبودند، اثرگذاری بیشتر نیات  خاندان سلطنتی

تقویت مبعانی دینعی وآمعوز   ازجملهنیازهای ضروری شهر مشهد  تأمین(. همچنین 2133

مربو  به طلبعه و اهعل  هایهزوار مرقد مطهر رضوی و ه ین هایهه ینتأمین لامی، علوم اس

اند، مدنظر هآمدتحایل علوم دینی به مشهد می علمی که از شهرهای دییر به قاد زیارت و

؛ 299. ، ص2131، ؛ سعیدی22 .، ص2130، سپسعندیده قعرار گرفتعه اسعت واقفان این دوره

شده ساعم از دکاکین، قنعوات، کثرت و تنوع رقبات درنظر گرفته(. 92، ص. 2133نژاد، ان ابی
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موقوفعات و گندانعدن  هایهه ینع تعأمینم ارع، باغ ها، چهارپایان و...( توسط واقفان برای 

 با هدف حفظ و توسهۀ هر چعه بیشعتر موقوفعات هاآنها توسط نامهشرو  مختلف در وقف

که اثرگذاری بیشعتر نیعات واقفعان مشعهد در دورۀ بوده از دییر عواملی  ،(2133، نژادان ابیس

 دورۀ در واقفعان مشعهد هایهبنابراین به عامل نیات و انیی  ؛استبه همراه داشته تیموری را 

 .استاسمی در جدو  مقایسۀ  «بله»که مهاد  با  داده شداختااص  1تیموری، نمرۀ 

ه در دورۀ تیمعوری بعه حاکی است کعنی  وقف بر توسهۀ شهر مشهد  تأثیرمتییر پیامدی 

تنوع  ر امام رضا سع( موقوفات بسیاری ایداد شد کهوجود مرقد مطه ازجملهدلایل مذهبی و 

بعوده اسعت سعنبعری و  مشعهد در ایعن دورهاز عوامل مهم شکوفایی و رونعق  هاآنو تهدد 

بهد اقتاادی توسهه وقف بر تأثیر یکی از مواردی که حکایت از (. 25 .، ص2122، خالندی

شده در موقوفات این سرمایۀ فی یکی انباشته زیادمشهد در عار تیموری دارد، حدم  در شهر

تهعداد پریع اد مدرسۀ گوهرشاد و  مربو  به مسدد هایهنامدر وقف کهطوریبه ؛دوره است

زیادی از املاک، م ارع، باغ ها، قنوات، دکاکین، حمام و جویبارهای شهر مشهد بعه تاعرف 

(. 2139؛ سعیدی، 2132، ؛ پسعندیده2131، سعیدی؛ 2133، نعژادسان ابعی وقف درآمده اسعت

در کنار توجه به نیازهای معادی بیانیر آن است که نی  ماارف مربو  به موقوفات این دوره 

 تأسعیسمسافران، در بهد اجتماعی توسهه نی  از طریق  هایهه ینتأمین اطهام فقرا و  ازجمله

گعام رس پری اد، دودر و شاهرخی و مسدد گوهرشعاد همچون مدا ،مدارس و مساجد وقفی

و تحکیم مبانی دینی در بین معردم مشعهد در زمینه آموز  و از طریق واقفان را مهمی  های

؛ 299 .، ص2131، سعیدی؛ 22 .، ص2130، سپسعندیده ه استشد برداشته هاآنتربیت دینی 

 ی رقبعات وقفعی و احعدا بهد محیطی توسهه نی  گسعتردگدر  (.92، ص. 2133نژاد، ان ابی

شهر توسهۀ فی یکی و فضایی  موجب اعم از مدارس، مساجد و حمام هاوقفی شهری بناهای 

در مهماری و نی  نقش مهمی وقف در این دوره، . شدمشهد از طریق وقف در دورۀ تیموری 

معدارس وقفعی بالاسعر، دودر، پریع اد و مسعدد  تأسیس از طریقتوسهۀ فی یکی حرم مطهر 

 ایعوان اولعین صعحن و ایفعا کعرد. اد و ایوان های دارالسیاده، دارالحفاظ و دارالسعلامگوهرش



 11...                  ر شهر مشهدنهاد وقف بر توسعه د  ريتأث يشناختجامعه ليتحل                     شمارة اول   

 

حعرم مطهعر در ی بر مدموعه بناهای موجود یتوسط امیر علیشیر نوانی  مهروف به ایوان طلا 

بنعابراین بعه پیامعد  ؛(271 .، ص2177 ، ؛ قاابیان32 .، ص2139، سسیدی شد رضوی اضافه

داده اختاعاص  1ۀ ، نمعردورۀ تیموری شهر مشهد دروقف بر توسهۀ تأثیر یهنی  شدهبررسی

 .استاسمی  در جدو  مقایسۀ «بله»شد که مهاد  با 

 . دورۀ صفویه2. 1. 4

 دلیلبعهمنابع موجود حاکی اسعت کعه  صفوی،محیط نهادی وقف در مشهد دورۀ بارۀ در

قدسۀ داخلعی، وقعف سیاست تثبیت مذهب تشیع در ایران و تشویق مردم به زیارت اماکن م

شاهان صفوی قرار داشعته و بیشعترین توسعهۀ بیشتر  شدۀ ویژه از سویو حمایت شدهتوجه

شعهر مشعهد نیع  (. 59 .، ص2122، و همکاران سنیازیاست  بودهمربو  اوقاف به این دوره 

 با استقبا  روز اف ون آن،دفع حملات ازبکان و ایداد ثبات، امنیت و آرامش نسبی در  دلیلبه

خاوص شعاه عبعاس او  در سعفرهای شاهان صفوی و به به همین دلیل ؛شدزائران مواجه 

فع ضروریات اهالی مشعهد و زائعران رمتهدد خود به مشهد با ایداد موقوفات متهدد درصدد 

بعه ایعن  ؛(2177، قاعابیان، 2122، ؛ ایع دی2129سیدی فرخد،  ؛2129سسیدی، مدند آن برآ

آموزشعی -وم سدۀ یازده قمری به یکی از کانون هعای فرهنیعیترتیب، شهر مشهد در نیمه د

ترین هویت ایعن توان اصلیمهم کشور تبدیل شد و وقف چنان در مشهد رواج یافت که می

(. بعه 12. ، ص2129خواند سسیدی فرخد،  «فرهنگ»و  «وقف»شهر در آن زمان را دو پدیدۀ 

 خواجععه عتیععق منشععی، همچععونتبهیععت از شععاهان صععفوی، امععرا و دولتمععردان حکععومتی 

 را موقوفات ارزشمندی ،شاملو خانعباسقلی وبی  میر آخورباشی ، مهدی قلیخانوردیالله

رغم فقعدان قعوانین رسعمی به به این ترتیب، ؛(2133، نژادسان ابی کردنددر شهر مشهد ایداد 

شعریهت وقف و موقوفات در دورۀ صعفویه، نهعاد وقعف در سعایه قعوانین بارۀ حکومتی در

 به عامل محعیط نهعادی وقعف در مشعهد ؛ بنابراینبودحکومت صفوی شدۀ شدت حمایتبه

  .است «بله»اختااص داده شد که در جدو  مقایسۀ اسمی مهاد  با  2نمرۀ  ،صفوی دورۀ
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متولی وقف در مشهد دورۀ صفوی، های سازمانعامل عملکرد متولیان موقوفات و بارۀ در

ۀ تشکیلات اداری اوقاف از زمان صفویان آغاز شعده اسعت. در شواهد حاکی است که شالود

طعور مسعتقیم از بعین سعادات و بعهترین مقامی بود که تشکیلات مذکور، صدرالادور عالی

رسیدگی به امور اوقاف کشور را بر عهعده شد و نظارت و زیرنظر شاهان صفوی انتخاب می

در ایعن دوره،  (.91-92 .صعص، 2132، ؛ نعوایی و احمعدی20 .، ص2121، داشت سشعهابی

بعه ای را جعای خعود نماینعدهمتولی آستان قعدس رضعوی همعواره شعاه بعود. شعاه نیع  بعه

  .، ص2172، که عمعدتاً از علمعا و سعادات بعود سمیراحمعدیکرد ای مناوب میالتولیهنایب

(. در زمان شاه اسماعیل، خواجه عتیق منشی نخستین فردی بود کعه بعا حکعم شعاه بعه 212

عبعاس نیع  بعه سعادات (. شعاه12 .، ص2133لیت رسمی آستان قدس درآمد سان ابی نژاد، تو

را بعه  آستان قدسخاصی داشت و تولیت  توجهنقبای ایشان  خاوصبهرضوی شهر مشهد 

سایر موقوفات نی  تولیعت عمعدتاً بعه خعود بارۀ در (.992 .، ص2177، ایشان سپرد سقاابیان

اولاد ذکور با ذکر صعفاتی همچعون اقسعقن، اکبعر،  ویژهبهو  واقف و پس از مر  او به اعقاب

شد و در صورت انقراض نسل نی  یکی از صلحای مشعهد یعا اصلح، اقتقی و اعلم واگذار می

(. وضعهیت 2133نژاد، سان ابیشد متولی آستان قدس رضوی به تولیت موقوفات مناوب می

دورۀ صعفوی، حکایعت از عملکعرد ادارۀ موقوفات شاخص مشهد نظیر موقوفۀ گوهرشاد در 

-912 .، صعص2131، سسیدیمطلوب متولیان در حفظ و توسهۀ موقوفات در این دوره دارد 

این دوره، حکایت از  هایهنامتولیت موقوفات در وقف بارۀشده در(، اما شرو  گندانده913

بنابراین به  ؛(2133، نژاددارد سان ابی صدور و مستوفیان در ادارۀ امور موقوفاتبرخی دخالت 

 1ی متععولی وقععف در مشععهد دورۀ صععفویه نمععرۀ هاناعملکععرد متولیععان موقوفععات و سععازم

 .استاسمی  جدو  مقایسۀدر  «بله»اختااص داده شد که مهاد  با 

های اولعادی وقف گیریشکلواقفان، در مشهد عار صفوی  هایهبه لحاظ نیات و انیی 

مادی واقفان در جهت حفعظ املعاک و  هایهیی سادات رضوی و سروقدی ها، حکایت از ان

برجامانعده از  هایهنامعها در بین فرزندان و خاندان خویش دارد، اما  با دقت در وقفدارایی
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مهنوی و غیرمادی همچون عمعل بعه  هایهیابیم که واقفان عمدتاً برپایۀ انیی این دوره درمی

ضروریات شهر مشعهد بعه وقعف  أمین تکم  به  یم دینی، برخورداری از اجر اخروی وتهال

در دورۀ صعفویه، وقعف در بعین معردم ععادی  (.2133، نژادسان ابیاند کردهاقدام اموا  خود 

مشهد کمتر رای  بوده و عمدۀ واقفعان ایعن دوره را شعاهان، افعراد خانعدان سعلطنتی، امعرا، 

، اقتاعادی و سیاسعی ند که از پاییاه اجتماعیاهدادتشکیل می ینابانممردان و صاحبدولت

(. 2133نعژاد، ان ابعی؛ 2129، ؛ سیدی فرخد2122، شهیدیسبالایی در جامهه برخوردار بودند 

 و نیات واقفان مشهد در عاعر صعفوی کعهها انیی ههای مربو  به ترین ویژگییکی از مهم

 نی  شده است، توجه به نیازهای ضروری مشهد و تلعا  هاآناثرگذاری بیشتر نیات  موجب

در این دوره کمتر نیازی در شهر مشهد وجود داشعته کعه  ،. درواقعبوده است هاآنرفع  برای

تنعوع و  (.2133، نعژاد؛ ان ابعی2122، سشعهیدی رفع آن اقدام نشده باشد برایاز طریق وقف 

شده از دییر مواردی است که ضمن ایدعاد درآمعد بعرای موقوفعات، گستردگی رقبات وقف

ت واقفععان را بععه همععراه داشععته اسععت. همچنععین شععرو  مختلععف اثرگععذاری بیشععتر نیععا

هر چه بهتعر  توسهۀاین دوره، امکان حفظ و  هایهنامشده توسط واقفان در وقفدرنظرگرفته

 هعایهبنعابراین بعه عامعل نیعات و انیی  ؛(2133، نعژادآورده است سان ابیموقوفات را فراهم 

در جدو  مقایسۀ  «بله»داده شد که مهاد  با اختااص  2واقفان مشهد در دورۀ صفویه، نمرۀ 

 .استاسمی 

حعاکی اسعت کعه در بهعد اقتاعادی وقف بر توسهۀ شهر مشعهد نیع   تأثیرمتییر پیامدی 

انباشته شعده در دورۀ صفویه  مشهدفی یکی در موقوفات  هایهسرمایاز  زیادیحدم  توسهه،

هعا، طعواحین اکین، بازارچعهبسعیاری از مع ارع، باغعات و مسعتیلاتی نظیعر دکع. چنانکه بود

، به حالت وقف داشتندمد هایی که در مشهد آباد و درآسآسیاب(، کاروانسراها، قنوات و حمام

آبعی، کمع  رفع مشکل کم ازجملهو بخش مهمی از نیازهای مادی ساکنان مشهد  انددرآمده

ز طریعق ا وآمعد مسعافرانخعوراک، اسعکان و رفعت هایهه ینعتعأمین به فقرا و نیازمندان و 

کمتر نیعازی در شعهر مشعهد وجعود  در دورۀ صفوی ،واقعدرشده است. میتأمین موقوفات 
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-292 .، صعص2122 رفع آن اقدام نشده باشعد ساکبعری، برایداشته است که از طریق وقف 

معدارس  ازجملعهمعدارس و مسعاجد وقفعی  تأسیسنهضت در بهد اجتماعی توسهه، (. 290

خعان، سعمیهیه، نعواب، سعهدیه، ابعدا  خعان، خان، عباسعقلیلخان، میرزاجهفر، فاضخیرات

ها در کنار ایداد موقوفاتی انبار و صدیقیامام رضا سع(، نائب، آببه ادیه، رضوان و مساجد 

داری خانعدان و تشکیل مدالس روضه خوانی و ته یعهخانه حضرت برای دارالشفا  و قرائت

در بین مردم و ارتقای سطح دانش و سلامتی  یتقویت و تحکیم مبانی دینی و مذهببه  ،رسو 

بعر علعاوه نی در دورۀ صفویه در بهد محیطی توسهه (. 7 .، ص2121 سشهابی، شدمندر  هاآن

ها و اعم از مدارس، مساجد، کاروانسرابناهای سودمند شهری زیادی گستر  اراضی وقفی، 

در توسهۀ ( که 213-210 .، صص2122ساکبری،  شداز طریق وقف در مشهد احدا  ها حمام

در این دوره در ساختار فضعایی شعهر مشعهد شعاهد  بودند. مثثر این شهرفی یکی و فضایی 

با هدف  شاه عباسکه  هستیم خیابانمهروف به بالاخیابان و پایین خیابان وقفیاولین احدا  

 دکعربه مشهد احعدا  گیلاس کنونی( و انتقا  آب چشمه گُلقسب سچشمهآبی رفع مشکل کم

در دورۀ  حرم مطهر رضوی نیع (. 907 .، ص2177، ؛ قاابیان79 .، ص2129، سسیدی فرخد

خانی که موقوفات خان و گنبد حاتموردیگنبد الله تأسیسشما  و شرق با  سمتاز صفویه 

بعه  بنابراین؛ .(35 .، ص2129سسیدی فرخد،  یافتبه لحاظ فی یکی توسهه ، ندداشتمتهددی 

اختاعاص داده  2وقف بر توسهۀ مشهد در دورۀ صفوی، نمعرۀ تأثیر ی یهن شدهپیامد بررسی

  .است «بله»شد که در جدو  مقایسۀ اسمی مهاد  با 

 . دورۀ پهلوی3. 1. 4

طعرح محیط نهادی وقف در مشهد دورۀ پهلعوی، شعواهد دلالعت بعر آن دارد کعه بارۀ در

ناپعذیر او در ش سعیریعطعستی انۀ رضاشعاه و های اسلاممدرنی اسیون و علنی شدن سیاست

درازی بعه موقوفعات دسعت برایموجب شد که قوانین مختلفی  وقفیغاب املاک مرغوب 

آن  براسعاسکعه  بعود 2190سعا   قانون ماوب ،ترین این قوانیناز مهم . یکیشودتاویب 

مدعوز خریعد و فعرو  و تملع   یرسعمطعور بعهوزارت دارایی به اسم تبدیل به احسعن، 



 31...                  ر شهر مشهدنهاد وقف بر توسعه د  ريتأث يشناختجامعه ليتحل                     شمارة اول   

 

 2120؛ نوائیعان رودسعری، 12. ، صالعف 2120فت کرد سنوائیان رودسری، یاها را درموقوفه

(. در زمان محمدرضعا پهلعوی نیع  تاعویب قعانون اصعلاحات ارضعی یکعی از 11. ، صب

در  کعهطوریبه ؛درازی به بسیاری از اراضی موقوفه را هموار کعرداقداماتی بود که راه دست

شعهر مشعهد از  ۀموقوفع یری از اراضی و قرابسیا ،او  و دوم این قانون لحاذیل اجرای مر

 ؛ 231 .، ص2131، سازغنعدی داده شعدندمعدت لانییا به اجعارۀ طو ندحالت وقف خارج شد

توان به موقوفۀ سادات رضوی، از جملۀ این موقوفات می(. 291-221 .، صص2173، جلالی

، مهر؛ نی 2173 ،موقوفۀ عبدالله رضوی و برخی رقبات موقوفۀ گوهرشاد اشاره کرد سجلالی

بینی شده بود که املاک این آستان پیش نی  در زمینۀ املاک وقفی آستان قدس رضوی(. 2122

؛ (297-291 .، صص2122، مهرهای تهاونی اجاره داده شود سنی سا  به شرکت 22مدت به

داده شعد کعه اختاعاص  2هادی وقف در مشهد دورۀ پهلوی نمعرۀ محیط نبه عامل  بنابراین

   .استاسمی در جدو  مقایسۀ  «خیر»  با مهاد

متعولی وقعف در مشعهد  های سازمانعملکرد متولیان موقوفات و بارۀ شواهد موجود در

ادارۀ اوقاف خراسان در  هدری شمسی، 2193دورۀ پهلوی بیانیر آن است که تا قبل از سا  

 ا  بعه بهعد، از ادارۀسعاین کنار ادارۀ مهارف و صنایع مستظرفه مشیو  به فهالیت بوده و از 

اسعت. از ایعن  هطور مستقل به کعار خعود ادامعه دادو بهشده جدا مهارف و صنایع مستظرفه 

اوقعاف خراسعان بعود، افعراد مختلفعی  ادارۀگیری شکلکه زمان رسمی  2125تاری  تا سا  

، ؛ صعفری دهکعردی12-52 .، صعص2122، مهعرریاست این اداره را در دست گرفتند سنی 

وانین اوقععاف و تاععویب قعع رونععد ن ولععی سععیر اداری ادارۀ دلیلبععه(، امععا 99 .، ص2131

توانسعت عمل ندراوقاف خراسان  ها، ادارۀوقف درتهران و ابلاغ آن به شهرستان محدودکنندۀ

تولیت آستان قعدس داشته باشد.  نقش مهمی در حفظ و توسهۀ موقوفات مشهد در این دوره

شاه بود و فردی از طرف او بعه نیابعت تولیعت مناعوب رضوی و موقوفات آن نی  بر عهدۀ 

خعان اسعدی و سعید همچعون محمعدولیمهعدود ها، افعرادی التولیهاز میان این نایب شد.می

امعا  ،ی در جهعت حفعظ و توسعهۀ موقوفعات اندعام دادنعدمثثرالدین تهرانی اقدامات جلا 
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معردم بعه بخعش نبعود و ایتآستان قدس چندان رض هایهالتولیمتاسفانه عملکرد دییر نایب

ان قعدس و تخریعب بناهعای دستبرد بعه موقوفعات آسعت دلیلبهولیان پاکروان و افردی مانند 

برخعی موقوفعات و ن اع بعین وارثعان  (.270 .، ص2122مهر،سنی  شدندبدبین  اطراف حرم

رد شواهدی است که بیانیر عملکاز دییر  ،موقوفۀ عباسقلی خاندر  خاوصبه هاآنمتولیان 

با  ؛ بنابراین(2132، زادهسنوایی و مل  استضهیف متولیان موقوفات در مشهد عار پهلوی 

درنظرگعرفتن اقععدامات مثبعت متولیععانی همچعون اسععدی بعه عملکععرد متولیعان موقوفععات و 

اختاعاص داده شعد کعه در جعدو   9متولی وقف در مشهد دورۀ پهلوی نمرۀ  های سازمان

 .است «خیر»مقایسۀ اسمی مهاد  با 

 ؛مادی دارد هایهواقفان مشهد در دورۀ پهلوی حکایت از تقویت انیی  هایهنیات و انیی 

از تعرس آقاملع   حسعینحعاج ازجملهداران و کشاورزان مشهد زمینبسیاری از  کهطوریبه

 دنعدرا وقعف کر هعای خعودزمعین ،اصلاحات ارضعی و اجرای قانونحکومت  درازیدست

اف ایش توجه به امور درمعانی و بهداشعتی (. 2122، مهر؛ نی 2137 ،سراییسمرتضوی قااب

هعای نیعات واقفعان ل آموزشی از دییر ویژگیئمردم و زائران مشهد و همچنین توجه به مسا

نیعات  کعم(. آمار 912-911 .، صص2122، مهر و وکیلیمشهد در این دوره بوده است سنی 

رغعم گسعتر  شعهر مشعهد و آن است که بعه اجتماعی واقفان مشهد در دورۀ پهلوی بیانیر

تهداد محدودی از واقفعان در نیعات  تنهااف ایش جمهیت و درنتیده پیدایش نیازهای جدید، 

. رواج وقعف در بعین طبقعات توجعه داشعتند این شعهرخود به رفع نیازهای روز و ضروری 

ایعن د کعه ویژه مردم عادی موجب اف ایش موقوفات خرد در ایعن دوره شعمختلف مردم، به

وعی از شده توسط واقفان طیف متنع. رقبات وقفنداشتند دوام و ماندگاری زیادی موقوفات

بعاغ و  زیادگرفت، اما درصد قنات و جویبار را در برمیرقبات مسکونی، تداری، باغ، زمین، 

در این دوره کشاورزی  سایر رقبات وقفی نشان می دهد که در مقایسه باشده های وقفزمین

 .صص، 2122مهر و وکیلی، نی س ی در شهر مشهد برخوردار بوده استاز اهمیت زیاد هنوز

نظر واقفان در حفظ و ادارۀ موقوفات، عامل دییری اسعت کعه مد. کاهش شرو  (992-991
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بنعابراین بعه عامعل نیعات و  ؛بعوده اسعت معثثردوره  در این هاآنبر کاهش اثرگذاری نیات 

در  «خیعر»اختااص داده شد که مهعاد  بعا  9رۀ پهلوی نمرۀ واقفان مشهد در دو هایهانیی 

 وقف بر توسهۀ شهر مشهد باید گفعت تأثیرمتییر پیامدی بارۀ در .استجدو  مقایسۀ اسمی 

بعر  چندانیتأثیر  نهاد وقف نتوانسترغم ایداد موقوفات متهدد در مشهد دورۀ پهلوی، که به

ی هایهها و برناماجرای سیاست تأثیرتحت کهچرا ؛داشته باشددر این دوره توسهۀ شهر مشهد 

عملکرد متولیعانی ماننعد موقوفات و سو کردن تبدیل به احسن  ،چون قانون اصلاحت ارضی

بسیاری از موقوفعات آسعتان قعدس و رقبعاتی از موقوفعات مهعم مشعهد به پاکروان و ولیان 

لت وقف خعارج و از حا شددرازی خان دستیچون گوهرشاد، سادات رضوی و عباسقلهم

 هایهکاهش سعرمایبه در بهد اقتاادی توسهه این امر (. 2131، ؛ سیدی2122مهر، سنی  شد

رغم گسعتر  شعهر مشعهد و به همچنین. دوره اندامید اینشده در موقوفات فی یکی انباشته

اف ایش جمهیت و درنتیده پیدایش نیازهای جدید در این شهر، غیعر از تهعداد محعدودی از 

آقامل  و عبدالله رضوی، دییر واقفان این دوره در نیعات خعود  حسینحاج ازجمله واقفان،

در بهعد . (213 .، ص2122 توجه چندانی به رفع نیازهای ضروری مشعهد نداشعتند ساکبعری،

از انحاعار ، وقعف اجتماعی توسهه با ورود مدرنیته و رواج افکعار جدیعد در امعر آمعوز 

 ازجملهبه سب  جدید  وقفی لغ بر ده مدرسه و دبیرستانو باخارج شد و مدارس علوم دینی 

 شعد تأسعیسرضعا در شعهر مشعهد دبیرستان قریشی، دبیرسعتان فردوسعی و دبیرسعتان شعاه

رغععم سیاسععت حکومععت پهلععوی در بععه (. همچنععین209-21 .، صععص2122 مهععر،نیعع س

، موارد هاآناندازی به موقوفات علمیه و مدارس علوم دینی و چنگ هایهمحدودسازی حوز

 یافعت علمیعه اختاعاص هعایهمارف برخعی از موقوفعات مشعهد در ایعن دوره، بعه حوز

بیمارسعتان (. احعدا  و وقعف مراکع  درمعانی از قبیعل 222-201، صعص. 2122مهر، نی س

بیمارسعتان منتاعریه ساز و رضا ساز محل عواید حاصل از موقوفات آستان قدس رضوی( شاه

( نیع  222-220، صص. 2122مهر، نی س رام السلطنه قهرمان(محل موقوفات رابهه خانم احت

 دلیلبعه، ظرفیت مناسبی در شعهر مشعهد بوجعود آورده بعودهرچند در بهد اجتماعی توسهه 
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عمل نتوانستند درموقوفات ، این های حکومتدرازیدستها و دخالت ،مدیریت متولیانسو 

درازی دسعت دلیلبهطی توسهه، ازآنداکه در بهد محی. بیذارندچندانی بر توسهۀ مشهد  تأثیر

عملکرد متولیان بسیاری از اراضی وقفی و رقبات موقوفات از حالعت وقعف حکومت و سو 

پهلوی کاهش پیدا کرد. تخریب و تبدیل بعه  وسهت اراضی وقفی مشهد در دورۀخارج شد، 

ضعایی شعهر شدن بسیاری از موقوفات این دوره نی  نقش وقف در توسهۀ کالبدی و فاحسن

ات و بیوتع مسعتقیم وقعف بعر توسعهۀ فی یکعی مدموععۀ تأثیرمشهد را کاهش داد. همچنین 

توسط  ،حرم ربو  به نوسازی و توسهۀاقدامات م های حرم مطهر کاهش یافت و عمدۀصحن

درآمعدهای حاصعل از  ازجملعهو از محعل درآمعدهای مختلعف آسعتانه  متولیان آستان قدس

رغم موقوفات ایدادشده براین بهناب ؛(232 .، ص2122 اکبری،س تگرفاندام  1موقوفات مطلقه

 9 ایعن دوره نمعرۀمشهد در  بر توسهۀوقف  تأثیریهنی  شدهپهلوی، به پیامد بررسی در دورۀ

   .است «خیر»اسمی مهاد  با  که در جدو  مقایسۀ اختااص داده شد

                                                            
است از  در بین امنای آستان قدس، موقوفات این آستان به دو نام خاصه و مطلقه رای  است. موقوفات خاصه عبارت .2

که اسناد و  شودمیای گفته و موقوفات مطلقه نی  به موقوفات خاصه استنامه آن مشخص رقباتی که واقف و وقف

سهی شده است  بنابراین؛ ستیو در دسترس ناست ها یا به دلایل دییر از بین رفته در انقلابات و غارت هاآن هایهناموقف

ازآنداکه ماارف بیشتر  .موقوفات به مارف اقرب نظر واقفین اوقاف خاصه برسد که در تمام قرون گذشته درآمد این قیبل

، اوقاف خاصه به روشنایی، فر ، تهمیرات، حقوق خدمه، دستییری از مستمندان و ماارف دییر اختااص یافته است

 ود سمولوی،ماارف موقوفات مطلقه هم باید شامل یکی از وجوه شرو  عمومی سایر اوقاف خاصه در نظر گرفته ش

 (.2-1 .، صص2151
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 بین موردی هایهیافت. 2. 4
 

 موردیبرای تحلیل بین جدول ارزش مقایسۀ اسمی. 1جدول

 موردها

 پیامد عوامل و شرایط

محیط نهادی 

 وقف

عملکرد متولیان موقوفات و 

 متولی وقف  های سازمان

و نیات  ها انگیزه

 واقفان

وقف بر  تأثیر تقویت 

 توسعه در مشهد

 مشهد دورۀ تیموری
1 

 بله

1 

 بله

1 

 بله

1 

 بله

 مشهد دورۀ صفوی
2 

 بله

1 

 بله

2 

 بله

2 

 بله

 مشهد دورۀ پهلوی
2 

 خیر

9 

 خیر

9 

 خیر

9 

 خیر

       

با توجه به آنچه به کمع  تحلیعل روایعی عوامعل علّعی و پیامعد حاصعل در هرکعدام از 

برای اندام مقایسۀ  2تیموری، صفوی و پهلوی در شهر مشهد به دست آمد، جدو   هایهدور

 .شدهای اسمی بین موردی طراحی 

و صععفوی در مشععهد مععواردی هسععتند کععه پیامععد  ، دو دورۀ تیمععوری2مطععابق جععدو  

برطبعق  ؛ بنعابرایناتفاق افتعاده اسعت هاآنوقف بر توسهه در تأثیر یهنی تقویت  شدهبررسی

رو  توافق میل، هر سه عامل تبیینی یهنی محیط نهادی وقف، عملکرد متولیان موقوفعات و 

انعد، و مورد مثبت وجود داشتهو نیات واقفان که در هر د هاانیی همتولی وقف و های سازمان

البته ازآنداکعه رو   ؛شوندوقف بر توسهۀ شهر مشهد پذیرفته میتأثیر علل تقویت  عنوانبه

ن دارد ن دی  بودن بعه طعرح آزمایشعی بعر رو  توافعق رجحعا دلیلبهغیرمستقیم اختلاف 

نظر در آن مدد موردی که پیام عنوانبهدورۀ پهلوی  ه کردنبا اضاف، (75 .، ص2121سطالبان، 

وقف بر  تأثیر به تهیین علل تقویت  ،رخ نداده است و با استفاده از رو  غیرمستقیم اختلاف

توسهۀ شهر مشهد پرداخته شد. حاصل کاربرد رو  غیرمستقیم اختلاف این بود که هر سعه 
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وقف بر توسهۀ شهر مشهد تقویعت شعده اسعت تأثیر ن پیشنهادی در مواردی که عامل یا مبیّ

وجود دارنعد و در معوردی کعه تضعهیف شعده اسعت سدورۀ  ،تیموری و صفوی( هایهرسدو

محیط نهادی وقف، عملکرد متولیان موقوفات و مبیّن هر سه  بنابراین ؛وجود ندارند ،پهلوی(

تعأثیر و نیات واقفان، دارای اهمیت علّعی بعرای تقویعت  هاانیی همتولی وقف و های سازمان

علّیعت سعه »جعای بعه« اهمیت علّی سعه عامعل». تهبیر هستندد وقف بر توسهه در شهر مشه

رو روبعههعای میعل بعا آن هایی اشاره دارد که در استفاده از رو به برخی محدودیت« عامل

« علیت عطفی یا متلعاقی»و « علیت متکثر یا ترکیبی»لۀ ئمس ،ها. یکی از این محدودیتهستیم

 (. در موضعوع75-71 .، صص2121طالبان، سند اهای میل از بررسی آن ناتواناست که رو 

هعا در کنعار هعم، بلکعه نفقط صرف حضور مبیّما نی  این امکان وجود دارد که نهشدۀ بح 

وقف بر توسهۀ شعهر تأثیر عامل تقویت یا تضهیف  ،هاآنتهامل و ترکیبی از حضور یا غیاب 

مشهد، پیامد چند عامعل وقف بر توسهۀ شهر تأثیر مشهد باشد. همچنین ممکن است تقویت 

به تضهیف  های دییرمستقل از عامل هاآنیا چند ترکیب از علل باشد که حضور هرکدام از 

  ندامد.یب رتأثیاین 

وقف بعر توسعهه در تأثیر در رویکرد نظری که برای تبیین موردی، بین هایهیافت براساس

 تعأثیر برای تقویت یعا تضعهیف شرو  بالقوه لازم  عنوانبه، سه عامل شدشهر مشهد پیشنهاد 

ها کدام از عاملپیشنهادی، هی نظریۀ  ولی در ،مدنظر قرار گرفتوقف بر توسهه در این شهر 

مقایسعۀ هعای جعدو  ارز  براسعاسبنعابراین  ؛شر  کافی مهرفی نشعدند عنوانبهتنهایی به

تعوان را نمعی شده در معد  نظعری پعژوهشئهااز سه عامل ارکدام هی ه ل وم کازآندا ،اسمی

وقعف بعر  تعأثیر بر این اساس، تقویت یا تضعهیف  ؛شودیید میأابطا  کرد، مد  پیشنهادی ت

عملکعرد متولیعان موقوفعات و »و « محعیط نهعادی وقعف»توسهه در شعهر مشعهد تعابهی از 

 . است «و نیات واقفانها انیی ه»و  «متولی وقفهای سازمان
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 و پیشنهادها گیری. نتیجه5

پعردازی تعاریخی آمده از مقایسۀ اسمی و با توجه بعه روایعت دستبه هایهیافت براساس

که بین محیط نهادی وقعف و  شودمینتیده گرفته موردی، شده در قسمت تحلیل دروناندام

محعیط نهعادی حعامی  کهطوریبه ؛وقف بر توسهه رابطه وجود دارد تأثیرتقویت یا تضهیف 

تیمعوری و صعفوی  هعایهتوسهه در شهر مشعهد در دوروقف بر تأثیر وقف موجب تقویت 

را تضعهیف تأثیر که محیط نهادی محدودکنندۀ وقف در دورۀ پهلوی این درحالی است؛ شده

وقف بر توسهه  تأثیر متولی وقف و  های سازمانکرده است. همچنین بین عملکرد متولیان و 

 هعایهمتولی وقف در دورهای ازمانسمتولیان و  مثثرعملکرد  کهنحویبه ؛رابطه وجود دارد

تعأثیر این  هاآنعملکرد و سو کرده مشهد را تقویت وقف بر توسهۀ تأثیر موری و صفوی، تی

 تعأثیر ها و نیات واقفان و که بین انیی ه شودمینتیده گرفته  همچنینرا تضهیف کرده است. 

مهنعوی در بعین واقفعان و  هعایهتقویت انیی  کهطوریبه ،وقف بر توسهه رابطه وجود دارد

مشعهد در وقف بر توسعهۀ تأثیر  ،یموری و صفویت هایهدر دور هاآناثرگذاری بیشتر نیات 

در  هعاآنمهنوی و کاهش اثرگذاری نیعات  هایهها را تقویت کرده و تضهیف انیی این دوره

 را تضهیف کرده است.  تأثیر پهلوی این دورۀ 

عوامعل  رابطۀ متقعابلی بعینکه  شودمی  نتیده گرفته به لحاظ نظری و با بازگشت به مد

، اما متییعر ردوجود داوقف بر توسهه  تأثیر در تقویت یا تضهیف سطوح خرد، میانی و کلان 

بیشعتری بعر عملکعرد متولیعان موقوفعات و  تعأثیرسطح کلعان یهنعی محعیط نهعادی وقعف، 

 ،قفان در سطح خرد داشته استها و نیات وامتولی وقف در سطح میانی و انیی ههای سازمان

چندانی بر تیییعر محعیط تأثیر ها و نیات واقفان اما در طرف مقابل، عملکرد متولیان و انیی ه

خاوص در دورۀ پهلوی این موضوع بهق، یتحق هایهیافت براساسنهادی وقف نداشته است. 

و متولیعان،  برخعی واقفعان معثثررغم تداوم حیات وقف و اقدامات بهموجب شده است که 

زیادی بر توسهۀ شهر مشعهد تأثیر نتواند این نهاد باز هم تضهیف محیط نهادی وقف،  دلیلبه

گرفتعه، شکل محیط نهادی تأثیرتحت ،تیموری و صفویه هایهدر دور کهدرحالی ؛داشته باشد
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 و متولیان نی  عملکرد بهتعری در حفعظ و توسعهۀ است ها و نیات واقفان تقویت شدهانیی ه

   (.920-902. ، صص2122ساکبری،  اندموقوفات داشته

بعر آن تعأثیر و ماهیت زمانمند بودن و زمینه بودن نهعاد وقعف شناسی نی  به لحاظ رو 

تععاریخی را ایدععاب کععرد، امععا انتخععاب ایععن رو   -اسععتفاده از رو  تطبیقععی ،توسععهه

خاوص به ،ت او دشواری دسترسی محقق به منابع دسکه  به همراه داشتهایی محدودیت

هعای شده که امکان استفاده از دییعر رو و تهداد کم موردهای انتخاب هانامهاسناد و وقف

محرمانه تلقی بود.  هاآنموردی مانند جبر بولی و تحلیل فازی را نمی داد، ازجملۀ تحلیل بین

بعودن  کعممتولی وقعف و  های سازمانشدن اطلاعات مربو  به موقوفات و واقفان از سوی 

 های اندام پژوهش حاضر بود. از دییر محدودیت ،به پژوهشیران هاآنمی ان اعتماد 

استفادۀ بهتر از ظرفیت نهاد وقف در امعر توسعهه، پیشعنهاد  برایپژوهش، نتای   براساس

پشتیبانی و حمایت از  را برایتری که دولت و مدلس قوانین حمایتی بیشتر و محکم شودمی

 شود، نیازهای روز جامهه شناسایی کنندتاویب  موقوفاتز حیف و میل وقف و جلوگیری ا

، شوداین نیازها هدایت تأمین سمت واقفان به هایهلازم، نیات و انیی  هایهو با اندام مشاور

متولی، اصلاح و تسهیل  های سازمانروند اداری پر پی  و خم موجود در اندام وقف توسط 

خاوص رادیو و تلوی یون بعرای تیییعر نیعر  معردم بهوهی گر هایهاز ظرفیت رسان، شود

وقف و تروی  فرهنگ وقف در جامهه اسعتفاده شعود، نظعارت بیشعتری بعر عملکعرد  دربارۀ

متولیان موقوفات در جهت اجرای نیات واقفان و حفظ و ادارۀ موقوفعات صعورت گرفتعه و 

بعه پژوهشعیران رار گیرند. ، مورد تقدیر قدارندی در این خاوص مثثرمتولیانی که عملکرد 

که با استفاده از رویکردهای مختلعف جامهعه شعناختی، عوامعل و  شودمیپیشنهاد نی  بهدی 

وجود دارد  هاآنمتییرهای بیشتری که امکان جمع آوری اطلاعات و شواهد تاریخی در مورد 

ه بعه تحلیعل موردهای مطالهع عنوانبهتاریخی بیشتری را  هایهرا به مد  اضافه نموده و دور

هایی چعون جبعر بعولی، توانمنعدی تا با فراهم شدن امکان استفاده از تکنی  کنندخود وارد 

 تعأثیر  ،در مطالهعه ای تطبیقعی شعودمی. همچنین پیشنهاد شودرو  در آزمون تئوری بیشتر 
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 ایعن کشعورهانهادهای مشابه غربعی بعر توسعهۀ  تأثیر نهاد وقف بر توسهۀ جوامع اسلامی با 

   مقایسه قرار گیرد. مورد
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