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ها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و یس و تداوم حیات نهادموقوفات در تأس: چکیده

أ حرکتهای مختلف تاریخ منشهای دورهاند، در اجتماعی تأثیر فروانی داشته و توانسته

 ،هایگیری و انتظام دورههای ایران نیز وقف همیشه باعث شکلباشند. در شهرمؤثری 

ها بوده است. در این راستا در این مطالعه به بررسی فضایی و توسعه اقتصادی در شهر

اثرات وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق؛ توصیفی و 

جامعه نمونه باشد. ای، اسنادی و میدانی میتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه

به عنوان نفر  483تعداد که بر اساس فرمول کوکران باشد جمعیت کل شهر مشهد می

ی مطرح اهکه، در تمامی شاخص دهدمیجامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان 

باشد که نشان دهنده رابطه معنادار و می 000/0شده سطح معناداری به دست آمده 

 باشد.مثبت بین وقف و پایداری اقتصادی در شهر مشهد می

 وقف، پایداری، پایداری اقتصادی، شهر مشهد. یدی:کلمات کل

 

 

 مقدمه
های توان راهکارة آنها میجانب ناخت عمیق و همهت که در صورت شای اسآن به گونه دهنده و عناصر تشکیل اسالمیهنگ و تمدن فر

. توصیه به داشتن روحیة انفاق، تجو کردبخش این فرهنگ الهی جسـ ری را در تعالیم حیاتتوسعه و پیشرفت معنوی و مادی جامعه بش

وجود  ر و عوامل بهه، در قالب سنت حسنة وقــف، یکی از عناصعاضد، همیاری و ایجاد صدقات جاریدوستی، تاحســان، ایثار، تعاون، فداکاری، نوع

های روز آن ع نیازوسعة جامعه و رفتی ـ درمانی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی در تت که ثمرات علمی، بهداشاس اسالمیآورنــدة فرهنگ و تمدن 

 (. 00: 1481بمانیان،)در طول تاریخ داشته اســت

ی اقتصادی اهداف متعالی انسانی در طـول تـاریخ همـواره پشـتوانهی همیاری ها راهرینتی از مـؤثری وقف به عنـوان یکسنت حسنه

ی پسندیده بود، این سیر نیکو نیز به هاها و روشمؤید تمام نیکیـس یـا در جوامع بشری بوده است، ولی با ظهور و گسترش اسالم کـه مؤس
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ترش رفــاه گس رین منــابعی اجرای احسان رونقی بسیار گرفت؛ تا آنجا که بـه تدریج، یکی از بزرگتنهنوان بارزترین مصداق صدقات و نموع

ار ی، اقتصادی و غیـره آث، فرهنگی، آموزششود که عالوه بـر آثـار مذهبیی نشر و ترویج فرهنگ اسالمی محسوب میاجتماعی و رفع فقر در سایه

 (11: 1484صفایی پور، د)جغرافیایی مهمی به همراه دار

تأسیس شد که به  ی برای آنچنان گسترش یافت که دیـوان مخصوصده داشت و ها بـر عهوقاف نقش بسیار مهمی در زندگی شهرا

ل مال و بهره برداری از وقف به معنای نگهداشتن دائمـی اص. (80: 1410 ،تار عثمـانیعروف اسـت)عبدالسـاف مدیوان اوق و یـا« اسدیـوان احب»

کوشـش  (.42: 1411، م یـاد شـده اسـت)میـر احمـدیمنافع آن در جهت امور خیریـه است. از پیامبر اکرم )ص( به عنوان اولـین واقـف در اسال

ترین اهداف به ها یکی از اساسیی کشورهمهدر راسـتای افزایش درآمد و ثروت از جمله اموری اسـت کـه در در جهـت ایجـاد منـابع متنـوع 

یکـی از (. 71: 1480عبـادی، )ورزد م مـیت اجتماعی و اقتصادی خود به این امر اهتمامیرود و هر کشوری با توجه به فرهنگ و وضـعیشـمار 

گان اقتصاد و توسعه در سطح جهانی و برندگان جایزه نوبل مجبور شدند که بـه آن اعتراف کنند، و برجسته اقتصاد دانانمـواردی کـه امـروزه 

 (.127: 1483، )خـوش چهـرهریت جامعه باشـداکثاش متوجـه موقعی ارزشمند است که منـافع حاصـلهاین است که رشـد اقتصـادی و توسـعه 

های مادی جامعـه بـه ویژه محرومان و فقرا و مسـتمندان را توانند بسیاری از نیازاقتصـادی جامعه می یهـاات به عنوان بخشی از سـرمایهموقوف

بدیهی است که در این صـورت وقف دارای نوعی آثار پیامدی مثبت خواهد بـود کـه بـرای گسـترش رفـاه (.  70: 1431فالح، )برطـرف کننـد 

ر در فرهنگ دینی، پدیده وقف درست در نقطـه مقابـل فق. (41، 1333، 1)کونولیبسیار ارزشمند اسـت رآیی اقتصادیعمـومی و بـاال بـردن کـا

ی جلوگیری که ذکر شد، وقف یکی از راهها؛ زیرا همان گونه یابد، میـزان فقـر و محرومیت در جامعه کاهش میقرار دارد. با گسترش وقـف پـول

گیـرد و بـا بهره مند شدن همگان از جامعه در اختیار همگان قـرار مـیرفتن تراکم ثروت، سرمایه شود. با از بین از تراکم ثروت محسوب می

-نهاد وقف می(. 120: 1480دادگر و همکار، اسی و اجتماعی نیز فراهم میشود)امکانات رفاهی و اقتصـادی ، زمینه تکامل در ابعاد فرهنگی، سی

، معنویت، رشد اقتصادی و عدالت که اهمیت ویژه ای در اقتصاد ی امنیـتهـامنفعـه مـرتبط بـا هـدفام التواند با سـرمایه گـذاری در امور عـ

تن امـاکن عمـومی ماننـد: . سـاخهای اسـالمی کمك کنـداسالمی دارند به انباشت سرمایه فیزیکـی و انسانی و در نتیجه به رفاه عمومی کشور

، مراکـز تجـاری و تأسـیس صنایع کوچك و متوسـط زود ها مراکـز تفریحـی و پدیدســاختن پارك ...هاتان، جــادهمسـجد، مدرسه، بیمارس

 (.1483، ور عام المنفعـه اسـت)جهانیـانهـای مهـم سـرمایه گذاری در امبـازده و وقـف درآمـد آنهـا بـرای نیازمنـدان از مصـداق

اجمـاع تأثیر پذیرفته و ایـن دستورات و  می متخذه از کتاب، سنت، فقه، اجتهاد وشهر اسالمی بیش از همه از دستورات و قوانین اسال  

می عوامل زیر دخالت الهای اسهرمستقیمی داشـته است. در ساخت موروفولوژیـك ش ا تـأثیرهگیری درباره ساخت شهرمیمقـوانین در تص

 .داشـته انـد

 عوامـل مـذهبی 

  عوامل اقلیمی 

  عوامل اقتصادی 

 ل ارتبـاطیعوامـ 

  نظامیعوامل دولتی و 

  عوامل بهداشتی 

 (148: 1414شکویی، عامل وقف). 

جود بـا و(. 18: 1487، لـدوریا)مه منسـجم برای رسیدگی به آن استعامـل خرابـی یـا کـم درآمدی و ضعف اوقاف، نداشتن یك برنا 

ته و بـا است که در اجتماع شهری وجود داش هـارنحیط و مسکن ق، فقر، آلودگی مکالت شـهری مانند: جنایتاینکـه بعضـی از مسـائل و مش

دانان به بررسـی آنهـا  ی اخیر، بعد از رشد سریع شهرنشینی اسـت کـه اقتصاددههاینکـه تمام این مسائل جنبه اقتصادی هم دارد، فقط در چند 

هایی که وقف . یکی از مولفهن در رویکـرد اقتصادی آن مشاهده کردترین نقش وقـف را بتـواشاید متداول (231: 1431 ،انـد)عابـدینپرداختـه

بر حفظ یا ارتقاء شرایط اقتصادی تاکید دارد که تمام نظام مورد  باشد، پایداری اقتصادیتواند تاثیر بسزایی داشته باشد مبحث پایداری میمی

های اقتصادی دارند و رفاه اقتصادی مبتنی بر ترکیبی گیری سیاستکلهای اقتصادی ارتباط ناگسستنی با فرایند شگردد. معیاربررسی جمع می

                                                 
7 - Connoly 
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های اقتصادی مربوط، نظیر اشتغال رسمی و غیر رسمی، بیکاری، سطوح اجاره یا رانت منابع، سطوح توزیعی برابری و سطوح بقا در از مؤلفه

اری اقتصادی شهر مشهد پرداخته شده است. در این راستا سئوالی اقتصاد محلی و جهانی است. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات وقف در پاید

 باشد:شود به این شکل میکه مورد کنکاش گرفته می

 ای وجود دارد؟بین پایداری اقتصادی شهر مشهد و وقف چه رابطه 

 فرضیه تحقیق
 شود.ثیر مثبت و معناداری دیده میبین پایداری اقتصادی شهر مشهد و وقف تا 

 قپیشینه تحقی
دا نظام وقف را در ی آن صـورت گرفتـه است. رسول خو فرهنگاعی ی اقتصادی، اجتمی توسعههای اندکی در زمینهیدرباره وقف بررس

ص( باقیمانده بود، وقف نقـش بسـزایی در عمران و آبادی رسول اکرم )ی کـه از از این واقعه بـه پیـروی از سـنترار کرد. پس شهر مدینه برق

بیان  (موقوفات دینی شـهر شـرق اسـالمی)پرفسور اکارت اهلـرز دربررسـی خـود تحت عنوان (. 82: 1410 عثمانی،سالمی ایفا کرد)های اشهر

ی آن از سه جنبه دارای اهمیت هاویژه شهری اجتمـاعی و فرهنگی و جغرافیای اقتصادی شرق اسـالمی و بـه دارد که نهاد وقف برای جغرافیامی

های حلب، اصفهان، استانبول، اقتصـادی و سیاسی سپس خصلت شهر آفرینی وقف در شهر –مکـانی، اجتمـاعی  –ظ تکـوینی اسـت از لحـا

 کنـد . ت المقدس، مالیر و تفت اشاره مـیقاهره، شمال مراکش، یـزد ، بی

 .ن مبتنی بر وقف صورت گرفته استهای مسلمان نشیی معتقـد اسـت بـه همپیوستگی سه گانه ارگ، مسجد و بـازار در شـهرمـؤمن

ایی موقوفــات و آثــار اقتصــادی، فرهنگــی و اجتمــاعی آن در اصــفهان پراکنـدگی جغرافیـ وقـف"ای تحـت عنـوان سیروس شفقی درمقاله

اکنــدگی جغرافیایی موقوفـات اهمیت پدیده وقـف و لـزوم بررسـی آن را در شـهر اصــفهان را بابررســی مســائلی چــون پر" در اصــفهان

، تأسـیس مریض خانه اسالمی در اصفهان و موقوفات اصـفهان و برنامه مـدیریت موقوفـات ، وقـف و محلـهاصـفهان ، تاریخچـه موقوفـات شهر، 

 (.42. :1410شفقی، )دهـدریزی شـهری مـورد بحـث قـرار مـی

نهاد وقف « صفوی فرهنگی شهر مشهد در دوره -ی اجتماعیهاوقف در دگرگونی نقش نهاد»امه دکتر نزهت احمـدی با عنوان پایان ن

کنـد کـه نظـام آموزشـی و آداب و مراسـم مـذهبی ی دوره ی صـفوی معرفـی مـیرا به عنوان یکی از عوامل مهم در تحوالت اجتمـاعی و فرهنگ

 ود وضعیت زندگی مردم تـأثیر گـذار بـوده اسـت.را تحـت تسـلط خـود قـرار داده و در عمـران و آبـادی شـهر، بهبـ

ای تحت عنوان، بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف به این نتیجه رسید که، موقوفه شخصیتی در مقاله 1483جهانیان در سال 

-ذمه مالك مال سیالی میحقوقی است که ذمهایی دارد و با شرط واقف که به هنگام مصلحت و ضرورت متولی اجازة تبدیل را داشته باشد. این 

شخصیت  1 الح نهـادبـرای اص نتی و جدیـد ایـنعلـیهم باشـد. آثـار سدمت موقـوف توانـد در خشود که تـا هنگـام دوام این مال سیال می

قابل توجه هیئت حقوقی در مقاله بررسی شد، و الگوی وقفنامه امام علـی وقف در عصر جدید پیشنهاد شد؛ البته برای موقوفات خاص یا عام 

متکفـل مدیرة وقفی که ترکیبی از وکیالن و نمایندگان واقف یا واقفان )مجری وقفنامه( و امام جمعه یـا جماعت مورد اعتماد واقف یـا واقفـان )

ات، و نظارت قوة امـور شـرعی( و حسـابرس و کارشـناس اقتصادی مورد وثوق )متکفل امور اقتصادی( هستند، تشکیل میشود. ثبت قانونی موقوف

گفتـه، اندیشـه کند. با پذیرش شخصـیت حقوقی برای وقف و اصل قرار گرفتن الگوی پیشقضائیه به استحکام الگو پیشگفته کمك شایانی می

م از آنجا که شود؛ البته در موقوفات عاشود و زمینه برای اصالح نهـاد وقـف آغاز میواقـف، متولی، ناظر و حاکم شرع نسبت به وقف اصالح می

وری، معنویـت، و رشـد عادالنه فقیه سـرانجام تصـمیم گیـر نهـایی امـور مربوط به حریم عمومی است، نقش این نهاد بـرای افـزایش بهـره ولی

 .ضروری است

فقر و اشتغال، به  ای تحت عنوان، بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تاکید بردر مقاله 1431ساالری و سید حسینی در سال 

تواند نقش مهمی در این نتایج رسیدند که، وقف پول امکانپذیر است و با مـوازین دینی منافات ندارد. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان میدهد می

 .کاهش فقر و گسترش مشاغل در جامعه داشته باشد

ثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز، مطالعه موردی: منطقه ای تحت عنوان، بررسی تادر مقاله 1434صفایی پور و همکاران در سال 

هـای اشـتغال، عدالت اجتماعی، امنیت، خدمات دولت، جریان پول و کاال، و تشکیل سرمایه و یك به این نتیجه رسیدند که، تعیـین شـاخص

شهر اهواز بر تشکیل سرمایه و تأمین اجتماعی و  1منطقه  ها بـر نهاد وقف، نشان داده شد که تأثیر وقف در اولویت اولبررسی تأثیر این شاخص
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ها ، حاکی از این است که عامل در اولویت آخر بر جریان کاال و پول و شاخص امنیت اقتصـادی اسـت. نتـایج حاصـله از تجزیـه و تحلیـل یافته

 . اثر زیادی دارد 07/0مقایسه ی آن با مقدار خطای مجاز  000/0و   001/0با سطح معنـاداری  2/34وقف بر توسعه اقتصادی منطقه، که برابر 

ها )مطالعه موردی: شهر اللجین(، ای تحت عنوان، بررسی نقش وقف در توسعه و سامان دهی فضایی شهرپوراحمد و همکاران در مقاله

های ش مثبتی نداشته، آثار منفی گوناگونی از جنبهبه این نتیجه رسیدند که، وقفی بودن شهر اللجین و اراضی آن عالوه بر اینکه در توسعة آن نق

ها آثار منفی داشته و در اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بر داشته است. بر اساس پاسخ مردم، وقف شهر و اراضی آن در تمام زمینه

 .سؤال یا فرضیه فرعی بود، اثبات شده است 23واقع فرضیه تحقیق، که متشکل از 

  ی تحقیقشناس موضوع
و تســبیل المنفعه  االصلبه معنای تحســیب  اصطالحد، وقف به معنای متوقف کردن و در آیـتعریف وقف همانطور که از لغت بر می

 1304ه.ق. و محقق حلی، 1303؛ هندی، 1408.ق.؛ شــهید اول، ه 1411بینی، )یعنی حبس کردن اصل مــال و آزاد گذاردن منفعت آن اســت 

به مال و زمین  .جمع این واژه اوقاف است (.قانونی مدنی 77ماده )عبارت اســت از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود  وقف (..قه

وقف از جمله عقود معی اعتبار خاصی برخوردار (. 11: 1487صادقی گلدر، ّنی است که در وقفه امامیه، از ) شــودوقف شــده، موقوفه گفته می

مـال وقف عبارت است از اینکه عـین » :قانون مدنی، وقف را به ایـن عبـارت تعریـف نموده است 77ی ماده(. 43: 1322حسن،  ابراهیم) است

 (.13: 1430، بشیری و همکـاران)«ن تسبیل شودحبس و منافع آ

ی آینده نسل حاضر و نسلجتماعی برای منـدی ابرداری فردی به بهرهتغییـر در کاربرد منابع، از بهرهتوان عریف اقتصادی وقف را میت

غیر دولتی( )به شـمار آورد که خدمات و یا منـافع آن مـورد اسـتفاده افـراد زیادی قرار میگیرد. از این رو توسعه وقف، به عنوان نهادی خصوصی 

ل انـداز در نهایت بـه سـرمایه تبـدی، از یك طرف موجب افزایش پس انداز و کاهش مصرف بوده و از طرف دیگر این پس در اقتصـاد اسـالمی

در فرهنگ معین رقبه از نظـر لغوی به معنای گردن، بنده و غالم اسـت کـه از نظـر اصطالحی  (.33. :1430مصـباحی مقـدم و همکاران، شـود )

 شود که تا پایان عمر از آن بهره ببرد. به معنای ملکی که به کسی سپرده می

 وقف در ایران  پیشینه
-کدهالیم کتاب اوســتا، به ساخت آتشتیان، بر اســاس تعد دارد. در ایران باستان زرتشی وجوفف در تمامی ادیان به اشــکال مختلوق

ها، موبدان و های آتشــکدهخدمــات به زائــران، احداث مراکز آموزشــی مذهبــی در جوار معابد مبادرت و برای تأمین مخارج و هزینهئه ها، ارا

و  3: 1481اذکایــی، )کردندهای خود را وقف میبضاعت و نگهــداری حیوانــات، زمین اورزان بین، خیریة اموات، کشاو بیوه زن اوالدـران، زائـ

د که پول آن ــتگاری روان، در ایران بنیاد شهای نیکوکاری به منظور رساهی ساســانیان بنیاددر اواخر شاهنش (. 078: 1487حاجی بابایی، 

 تشکیالتامی شــدند. در ایران در ها الگویی برای وقف اسها بعدشد. همین بنیادالمنفعه می رف کمك به تنگدستان و احداث تأسیسات عامص

از دیوان موقوفات یا دیوان اوقاف نام برده شــده که کار آن رسیدگی به امور مساجد و اراضی  (هجری قمری 201-487)سامانیان دورهاداری 

 دورهبیشتری یافت. وقف در  تم، وقف اهمیالهای ایران بعد از ورود اسی حکومتبه طور کلی، در تمام(. 84: 1484دریایی، )بــوده اســت موقوفه

وره تیموری نیز به وقف توجه در د (.28: 1482آبادی، شجاع فتح)صفویه رونق فراوانی یافت و بسیاری از امالك وقف بقاع متبرکه شیعه گردید

ها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در ایران، هربزرگ نــام برد. غازان خان در شان توان از موقوفات تیموری در خراسان مثال، میبه عنو د؛میش

هایی را وقف کرد. غازان خان محل بررسی المقدس و مشهد، مکان رای همه آنها و حتی برای بیتذهبی و عمومی فروانی ساخت و بـاماکن م

در نزدیکی تبریز موسوم به شــنب غازان موقوفاتی را برای آن در  (مطالعة موردی: شهر اللجین)ها ر توسعه و ساماندهی فضایی شهرنقش وقف د

 (.4: 1483و همکاران،  کالنتریو  73: 1430دونالدن، )نظر گرفت

 شوندسیم میر بخواهیم موقوفات را از دیدگاه اقتصادی تقسیم بندی کنیم، موقوفات به دو دسته تقاگ

 الف( موقوفات دارای درآمد

 ب( موقوفات فاقد درآمد 

کونی، مزروعی، خدماتی، اداری و صنعتی هــای مختلفی ماننــد: تجاری، مساربریه بــا کتند کد، موقوفاتی هسموقوفات دارای درآم

. موقوفـات فاقـد درآمد نیز، موقوفاتی آن بهـره بـرداری نماینـداره از گیرند تا در ازای پرداخت مال االجبه صورت اجـاره در اختیار افراد قرار می

باشند یا امکان استیجار آنها وجود ندارد و الً در اختیار وقف میباشند و یا فعی آنها نمیـل مختلـف اشخاص حاضر به اجارههسـتند کـه بـه دالی
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هـای ص( بـا رهنمودپیـامبر اکـرم ) (.40، 1483عسـگری، )اسـت ی اشـخاص عـدم واگـذاری آنهـا جهـت اجـارهیـا مصـلحت وقـف در 

ها، تمام ، در اثر این رهنمودانـدفرمود و چنانکه گفتهن صدر اسالم را به صرف درآمد در این امور، دعوت مینااگفتـاری و رفتاری خود، مسلم

ی طـوالنی دارد ، به طوری (. وقف در ایران سابقه224: 1331 وتی،بهفقیران وقف کرده بودند) اصحاب ثروتمند آن حضـرت چیزی را به ویژه بر

هـا معابد از دوران باستان متداول بـوده اسـت و در دوره اسالمی نیز با تحول در شکل و احکام آن ادامـه هکدف اموال بـه آتشـکه نذورات و وق

آغاز ه اراضـی کـه مسـلمانان از کفـار از طریق جنگ به تصرف درآورد همفتوح العنو هایپیـدا کرده است. توسعه وقف در ایران با تصرف زمین

در دوره خلفای عباسی که بـه عصـر طالیـی تمـدن اسـالمی شهرت دارد، رقبات گونـه اراضـی در حکـم وقـف اسـت.  شود. زیـرا ایـنمی

ادی را برای ا و بزرگان و تجـار موقوفـات زیـیر انـدیش و امرا و وزرموقوفـه و درآمـد آنهـا در تمـام ممالك اسالمی رو به فزونی نهاد و مردم خ

های جدید کمك فراوانی وانـد بـه اهـداف اقتصادی دولتتمـی وقف(. 0: 1483فتح آبادی، )امور عام المنفعـه از خـود بـه یادگـار گذاشـتند 

ای داشته باشد. زیرا کسـر بودجـه یـا ناشـی از تقلیل درآمد و یا ناشی از ی دولـت نقـش عمدهتواند در کم کـردن کسـر بودجـهوقـف میکنـد. 

تواند در هر دو زمینه یاری رسـان باشد زیرا با افزایش مخارجی است کـه دولت معموالً در انجام وظایف خود مجبور به تحمل آن است ؛ وقف می

حقوقی،  –وقف به عنوان یك نهاد فقهی (. 7: 1481 بختیاری،شود)موارد معاف میردن برای این ها و خدمات عمومی دولـت از هزینه کایجاد کاال

بازرگانی قادر به انجام  ی تولیدی، خدماتی و( با توجه به خدماتی که در بخشهاافـزایش مطلـق محصـول ناخالص ملیعالوه بر رشـد اقتصـادی )

عمال در اسـتقرار عـدالت تواند تأثیر بر جای گذارد و های اقتصادی( نیز میهادها نتحول دگرگون ساز در بنیانی )صاد، در توسعه اقتآن اسـت

(. امـروزه طبق آیین 80: 1488، ای ایفا کنـد)هـدایتیع اسالمی است، سـهم قابـل مالحظهتمـاعی کـه هـدف غـایی توسعه اقتصادی در جواماج

دهد مسجد جدیدی بـدون عوایـد وقـف ؛ و قانون اجـازه نمیداشته باشدوقفی ، هـر مسـجدی بایـد جهـت تأمین مخارج رقبه ی دولتـینامه

شود و موظف است بیالن درآمد و مخـارج را بـه وزارت اوقاف گزارش دهد. صرف متولی هر مسجد توسط واقف یا اهالی محله انتخـاب می .شـود

ا در جهت بهره ت و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه ردرآمـد موقوفـات به منظور بقاء عین آن ها بر سایر مصارف مقدم اسـ

 (.17، 1488کاتوزیـان ، اجرای نیابت واقـف فـراهم آورد)هـا بـه منظـور برداری صحیح از آن

 مفهوم پایداری
عه بدون توجه به مفهوم پایداری در عصر حاضر از چنان اهمیتی برخوردار است که هر مبحث جدیدی در مورد محیط زیست و توس

شود. این مفهوم بسته به شرایط زمان و مکان و جوامع مختلف متفاوت است و به همین جهت امکان تعبیر و این مفهوم بحثی ناتمام تلقی می

 (.20، 1482)افتخاری، خاص از مفهوم پایداری وجود نداردتعمیم یك برداشت 

های علوم اجتماعی و انسانی از پایداری نگرند. در رشتهری از دیدگاه خودشان میهای گوناگون دانش به واژه پایدابه گفته وستر رشته

ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی ها توانایی سازمانگویند. در این رشتههای گوناگون سخن مینهادهای اجتماعی و پایداری درازمدت جامعه

شوند که در پایان به ای ارزیابی میها به گونهپایداری حالتی است که در آن دادهها، گیرد. برای این رشتهها مورد گفتگو قرار میپایداریآن

بوم شناسان و طرفداران محیط زیست از پایداری برای نشان دادن تعادل و همچنین متمایز ساختن عصر انجامد. زیستنهادهای پایداری می

 (.1:1481کنند)امینی، صنعتی یا عصر زیست بوم استفاده می

 باشد:های درونی آن حاوی مواد زیر میآوری کرد که پایداری از خصوصیات سیستمی است که ظرفیتعین حال باید یاددر 

 رسیدن به پایداری در امور داخلی سیستم -1

ر پی داشته های محیط درونی با محیط بیرونی )تطبیق و هماهنگی با هر عملی که امکان پایداری را در محیط بیرونی دهماهنگی فعالیت -2

 باشد(.

 علیرغم تمام اختالفات مذکور در این مورد، اصول اساسی ذیل از میان تعاریف مختلف در مورد پایداری قابل استنتاج است. -4

 محافظت از تنوع زیستی و یکپارچگی انسان و محیط -3

 های طبیعیپایداری و حفظ سرمایه -7

 اطمینان حاصل کردن از اجرای عدالت درون نسلی و بین نسلی -0

 تشخیص ابعاد جهانی مسئله -1

 اقتصادی و اکولوژی -برخورد آگاهانه همراه با احتیاط از ارزیابی مناسب و ادغام اهداف اجتماعی -8
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 اطمینان حاصل کردن از ارزیابی مناسب محیط طبیعی -3

 هاها و فعالیتدر سیاست ترکیب اهداف اقتصادی و محیطی -10

 (.28، 1488توجه به مقوله عدالت و مشارکت اجتماعی )افشاری،  -11

شود. یعنی اگر نظامی در محیط خود های ماندگار شناخته میدر این رابطه مفهوم نسبی توسعه پایدار به یکی از خصوصیات نظام  

 ه الزم است، به توسعه برسد.تواند در صورت فراهم بودن شرایط دیگری کماندگار باشد می

 ابعاد توسعه پایدار
ترین مفاهیم و عالیم حیات را توسعه پایدار مفهومی است که قابلیت در بر گرفتن عمیق»توان گفت با توجه به مطالب عنوان شده می

(. 208، 1482)شکوئی، « گیردرا در برمی های آیندهتوسعه پایدار در واقع همان زوایای زندگی انسان و نسل»شود تا جایی که عنوان می« دارد

توسعه »در سه گزینه « ارکان توسعه پایدار»ابعاد توسعه پایدار در بند پنجم بیانیه سیاسی اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ با عنوان 

 (. 12، 1482بیان شده است )کمیته ملی توسعه پایدار، « اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست

 فضایی -پایداری اکولوژیك

باشد در سطوحی که اختیارات آینده را سلب نکند و یا حفظ یا ارتقاء ظرفیت، کیفیت پایداری اکولوژیکی به معنی حفظ منابع پایه می

-ها و یافتن فنبازیافت آنها و و انعطاف اکوسیستم است. این بعد از پایداری از طریق کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش حجم ضایعات آلودگی

ها با تاکید بر کاهش تمرکز در ها و فعالیتتر و توزیع سکونتگاهشهری متعادل -شود. در بُعد فضایی نیز تشکل روستاییآوری مناسب تقویت می

جدید و اشتغال روستایی های کشت های ناپایدار، صنعتی شدن غیر متمرکز، حفظ تنوع زیستی، شیوهمادر شهرها ممانعت از تخریب اکوسیستم

 شود.غیر کشاورزی شناخته می

 پایداری اقتصادی

گردد. معیارهای اقتصادی ارتباط ناگسستنی این بعد بر حفظ یا ارتقاء شرایط اقتصادی تاکید دارد که تمام نظام مورد بررسی جمع می

های اقتصادی مربوط، نظیر اشتغال رسمی و غیر بی از مؤلفههای اقتصادی دارند و رفاه اقتصادی مبتنی بر ترکیگیری سیاستبا فرایند شکل

 رسمی، بیکاری، سطوح اجاره یا رانت منابع، سطوح توزیعی برابری و سطوح بقا در اقتصاد محلی و جهانی است. 

 فرهنگی -پایداری اجتماعی

های ود کیفیت زندگی حاصل آن است. کاهش تنشها توزیع عادالنه بین اغنیا و فقرا را شاهد بوده و بهبتداوم تمدنی که در آن انسان

های نژادی، قومی، مذهبی، حقوق انسانی، رضایتمندی دهی سازگار با شرایط اجتماعی، برابری برای ناتوانان، زنان و گروهاجتماعی، شیوه سازمان

همه، ترویج نقش خانواده و اجتماعات، محیطی، بهداشت و درمان و سرپناه مناسب برای های زیستاز خدمات در دسترس، آموزش و آگاهی

زای های درونهای اجتماعی، از محورهای اصلی این بعد از توسعه پایدار هستند. تداوم یافتن ریشهحقوق سیاسی و مشارکت و ترویج ارزش

شوند. در این بعد، فرهنگ مناسبات یآورند به بعد فرهنگی مربوط مالگوهای توسعه و فرایندهایی که در روند تداوم فرهنگی تغییراتی به وجود می

ها و نهادها بیان و باورهای فردی و اجتماعی در ارتباط با حفظ محیط زیست، پاسداری از ارزش انسان با طبیعت و محیط را تعریف کرده، نگرش

 شود. می

های متقابل را در برگیرد ثبات مه وابستگیسازد تا هپیوستگی و ارتباط ابعاد فوق، هر ارزیابی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار مکلف می

تواند نرخ موالید را کند که دارای تأثیری مثبت بر بهداشت و آموزش است و این مسئله به نوبة خود میاکولوژیکی، ثبات اقتصادی را ترویج می

 -توسعه پایدار بیش از همه یك مفهوم اجتماعی ها کاهش یابد. بنابراینمحیطی نظیر زمین، جنگلپایین آورده و در نتیجه فشار بر منابع زیست

ها تغییر کرده و فقط با پذیرش یك رویکرد جامع قابل درك است. .)موسی اقتصادی است که محتوای آن بر اساس فرهنگ، زمان و دوراندیشی

 .(4، 1480کاظمی، 

 اهداف توسعه پایدار
 گیرند.در سه بخش مشخص قرار میها نسبت به آن اهداف توسعه پایدار معموالً به تناسب نگرش

اجتماعی، با هدف برابری و کاهش فقر: و بخش اکولوژیکی، با هدف حفاظت از -بخش اقتصادی، با هدف پیشرفت و کارایی بیشتر، بخش جمعیتی

 منابع طبیعی
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 این اهداف دارای روابط متقابل به ترتیب ذیل هستند:

 های هدفمند.تغال، کمكاهداف اقتصادی و اجتماعی: توزیع درآمد، اش -1

 گرایی.گذاری دروناهداف اقتصادی و اکولوژیکی: ارزیابی زیست محیطی، ارزش -2

 گرایی.اهداف اکولوژیك و اجتماعی: مشارکت مردمی، مشاوره، کثرت -4

این بدان معنی است که  های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد.یابد که همپوشی بین الیهتوسعه پایدار در صورتی تحقق می

های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی به حد مطلوبی از پایداری دست یابند تا بتوان در مورد پایداری به قضاوت ها و زیر سیستمهر یك از سیستم

است که نشان  اهد به گونهای شده است اما شوهای اخیر دچار تحوالت گستردههای دههپرداخت. جامعه روستایی ما تحت تأثیر روندها و سیاست

 (.1، 1488از حرکت روستاها به سمت ناپایداری به ویژه ناپایداری اجتماعی دارد )پورطاهری و همکاران، 

 روش تحقیق
ت. همچنین با استفاده از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت دیدگاه و نظر تحلیلی اس -روش تحقیق توصیفی  

هر مشهد تعیین آماری، تمامی ساکنان ش، آن گردآوری شده است. جامعه پایداری اقتصادیأثیر وقفی بودن اراضی شهر مشهد در ت دربارهمردم 

د. برای تعییــن پایایی پرسشــنامه، ضریب آلفای دماتی به طور تصادفی تکمیل گردینامه به منظور بررســی مقپرسش 40است. ابتدا شده 

نامه پرسش 40واریانس محاسبه شده از  اسها است. حجم نمونه براسنامهبیانگر پایایی پرسشبه دست آمد و  14/0ابر با کرونباخ محاسبه شد که بر

 از فرمول زیر محاسبه گردید. 10/0درصد و خطای  37مقدماتی با سطح اطمینان 

ری شد. برای تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه به طور تصادفی از ساکنان شهر مشهد تکمیل و گردآو 483این اســاس تعداد بر 

استفاده   t ها از آزمونهای آماری توصیفی، برای آزمون فرضیهاستفاده گردید. در این باره عالوه بر شــاخص SPSS ها از نرم افزارپرسشنامه

 .شده است

 هاچارچوب انتخاب شاخص
-های مناسب انجام میها و معرفها، چارچوبت که با بررسی روشتوان پایداری توسعه را ارزیابی کرد، سئوالی اساین که چگونه می

)بدری و  ها اسها در قالب شاخصرفها یا ترکیبی از معهایی بهم پیوسته از معرفشود. مسایل پیچیده توسعه پایدار، نیازمند مجموعه

آورند و از طرفی های آینده را فراهم میارزیابی پیشرفت ای هستند کههای دارای مفهوم ضمنی، وسیلهها به عنوان واژه(. شاخص1482افتخاری،

-ها به طور کلی نه تنها ابزاری برای اندازه(. بنابراین در چارچوب توسعه پایدار، شاخصPatrick, 2002, 2کنند )دیگر، مقصد و هدف را بیان می

های جدید با باشند. در نتیجه ارزیابی تأثیرات سیاستنیز می گیری هستند، بلکه به عنوان یك راهنما برای چگونگی درك مفهوم توسعه پایدار

(. اگر دستیابی به Alkan Olsson,et al, 2003, 704تواند شرط الزم برای اجرای توسعه پایدار باشد )ها، میای از شاخصاستفاده از مجموعه

های مناسب الز و های مناسب جهت توسعه سیاستی و انتخاب شاخصریزی در نظر بگیریم بنابراین شناسایتوسعه پایدار را به عنوان هدف برنامه

ها بدون ها در قالب چارچوب میسر خواهد شد. زیرا انتخاب شاخص(. تحقیق این امر با انتخاب شاخصMittelsteadt, 2001, 4ضروری است )

رفتن نتایج به موارد غیر مرتبط به توسعه پایدار شود های موجود ممکن است منجر به نتایج معکوس و حتی تحت تأثیر قرار گتوجه به چارچوب

(Alkan Olsson et al,20039704.) 

 
 های آثار وقف در توسعه پایدار اقتصادی(: تعیین شاخص1جدول )

 آثار وقف در توسعه پایدار اقتصادی معیار

ها، آموزش، مذهب، زراعت، ی زمین برای مصارف تجاری؛ فروشگاههای شغلی، تاثیر وقف بر بهره ورتاثیر وقف در ایجاد فرصت نقش وقف در سطح اشتغال

 تاثیر وقف در کاهش بیکاری میان قشر پایین جامعه

نقش وقف در عدالت 

 اجتماعی

 نقش وقف د کاهش اختالف طبقاتی، تاثیر وقف در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت،

های مالیاتی و دولتی های دفاعی، تاثیر وقف در پدید ساختن امنیت از درآمدنیتی، مانند گندم، سالحتاثیر وقف در تولید کاالهای ام نقش وقف و امنیت اقتصادی



419-419، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       
http://www.joih.ir  

 

 

427 

 

 و عمومی

جبران و کمبود خدمات 

 دولتی

ها، تاثیر وقف بر مشارکت بخش خصوصی در راستای تامین تاثیر وقف بر رفع کمبود بودجه و عدم تامین اعتبار کافی از سوی دولت

 ر کافی، تاثیر وقف در ارتقای خدماتر سانی به اقشار محرومبودجه و اعتبا

تنظیم کننده جریان پول و 

 کاال در اقتصاد

 تاثیر وقف بر فرایند بهبود و گسترش علل موثر بر افزایش مداوم ظرفیت تولید )کاال و خدمات( به منظور رفاه عموم افراد،

 1434، منبع: صفاری پور و همکاران                       

 تحقیقهای یافته

 های توصیفییافته
ایم و در میان افراد مورد ها را در قالب پرسشنامه منعکس نمودهشاخص ،به منظور بررسی تاثیر وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد

مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در  SPSSهای توزیع شده را با استفاده از نرم افزار مطالعه توزیع شدند. اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

 نیز با استفاده از همین نرم افزار به آزمون فرضیه مودر نظر پرداخته شده است.ها پرداخته شده است و در انتها ابتدا به میانگین شاخص

 
 (: بررسی میانگین تاثیر وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد2جدول)

جامعه  میانگین هاشاخص

 نمونه

 941 49/1 های شغلیوقف در ایجاد فرصت تاثیر

ها، آموزش، مذهب، زراعت، تاثیر وقف در کاهش بیکاری میان قشر پایین تاثیر وقف بر بهره وری زمین برای مصارف تجاری؛ فروشگاه

 جامعه

91/1 941 

 941 39/9 نقش وقف د کاهش اختالف طبقاتی

 941 33/9 تاثیر وقف در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت،

 941 49/1 های دفاعی،تاثیر وقف در تولید کاالهای امنیتی، مانند گندم، سالح

 941 93/1 های مالیاتی و دولتی و عمومیتاثیر وقف در پدید ساختن امنیت از درآمد

 941 99/1 هاتاثیر وقف بر رفع کمبود بودجه و عدم تامین اعتبار کافی از سوی دولت

 941 91/1 خش خصوصی در راستای تامین بودجه و اعتبار کافیتاثیر وقف بر مشارکت ب

 941 49/9 تاثیر وقف در ارتقای خدماتر سانی به اقشار محروم

 941 39/9 تاثیر وقف بر فرایند بهبود و گسترش علل موثر بر افزایش مداوم ظرفیت تولید )کاال و خدمات( به منظور رفاه عموم افراد

 های تحقیقیافتهمنبع: 
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 های تحقیقیافتهمنبع: ، (: بررسی میانگین تاثیر وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد1) شکل

 
تاثیر وقف بر بهره وری های، های مطرح شده به ترتیب شاخصشود، در بین شاخصهمانطور که در جدول و نمودار باال مالحظه می

، تاثیر وقف 43/3تاثیر وقف در کاهش بیکاری میان قشر پایین جامعه با میانگین ها، آموزش، مذهب، زراعت، زمین برای مصارف تجاری؛ فروشگاه

، تاثیر وقف در 10/3های دفاعی با میانگین ، تاثیر وقف در تولید کاالهای امنیتی، مانند گندم، سالح14/3های شغلی با میانگین در ایجاد فرصت

، تاثیر وقف بر مشارکت بخش خصوصی در راستای تامین بودجه و 03/3با میانگین می های مالیاتی و دولتی و عمومدپدید ساختن امنیت از درآ

، تاثیر وقف در جلوگیری 00/3ها با میانگین ، تاثیر وقف بر رفع کمبود بودجه و عدم تامین اعتبار کافی از سوی دولت03/3اعتبار کافی با میانگین 

ف بر فرایند بهبود و گسترش علل موثر بر افزایش مداوم ظرفیت تولید )کاال و خدمات( به ، تاثیر وق33/4از تجمع و تمرکز ثروت، با میانگین 

سانی به اقشار ر ، تاثیر وقف در ارتقای خدمات30/4، نقش وقف د کاهش اختالف طبقاتی با میانگین 32/4منظور رفاه عموم افراد با میانگین 

 اند.را به خود اختصاص داده ترین رتبه، باالترین و پایین80/4محروم با میانگین 

 (: بررسی تاثیر وقف در پایداری اقتصادی شهر مشهد4جدول )
متغیر 

 مستقل

  Sperman  s  rho متغیر پایداری اقتصادی

correlation 
Sig.(9-tailed) 

N 

SIG 

 

 

 

 

 

 

 وقف

 999/9 469/9 های شغلیتاثیر وقف در ایجاد فرصت

ها، آموزش، مذهب، زراعت، تاثیر وقف مصارف تجاری؛ فروشگاهتاثیر وقف بر بهره وری زمین برای 

 در کاهش بیکاری میان قشر پایین جامعه

199/9 999/9 

 999/9 119/9 نقش وقف د کاهش اختالف طبقاتی

 999/9 149/9 تاثیر وقف در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت،

 999/9 194/9 های دفاعییتی، مانند گندم، سالحتاثیر وقف در تولید کاالهای امن

 999/9 936/9 های مالیاتی و دولتی و عمومیتاثیر وقف در پدید ساختن امنیت از درآمد

 999/9 699/9 هاتاثیر وقف بر رفع کمبود بودجه و عدم تامین اعتبار کافی از سوی دولت

 999/9 919/9 تاثیر وقف بر مشارکت بخش خصوصی در راستای تامین بودجه و اعتبار کافی
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 999/9 494/9 تاثیر وقف در ارتقای خدماتر سانی به اقشار محروم

تاثیر وقف بر فرایند بهبود و گسترش علل موثر بر افزایش مداوم ظرفیت تولید )کاال و خدمات( به منظور 

 رفاه عموم افراد

469/9 999/9 

 999/9 644/9 های شغلیتاثیر وقف در ایجاد فرصت

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 
باشد که می 000/0ی مطرح شده سطح معناداری به دست آمده اهشود، در تمامی شاخصهمانطور که در جدول باال مالحظه می

 باشد.نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین وقف و پایداری اقتصادی در شهر مشهد می

 گیرینتیجه
ی اقتصادی اهداف متعالی ی همیاری در طـول تـاریخ همـواره پشـتوانهراه هاتـرینی وقف به عنـوان یکـی از مـؤثرسنت حسنه

های پسندیده بود، این سیر نیکو نیز ها و روشانسانی در جوامع بشری بوده است، ولی با ظهور و گسترش اسالم کـه مؤسـس یـا مؤید تمام نیکی

؛ تا آنجا که بـه تــدریج، یکــی از بزرگتــرین منــابع گســترش بسیار گرفت ی اجرای احسان رونقیبه عنوان بارزترین مصداق صدقات و نمو نه

، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و ـر آثـار مـذهبیشود که عالوه بی نشر و ترویج فرهنگ اسالمی محسوب میرفــاه اجتماعی و رفع فقر در سایه

منـدی برداری فردی به بهرهتوان تغییـر در کاربرد منابع، از بهرهوقف را میغیـره آثـار جغرافیـایی مهمی به همراه دارد. تعریف اقتصادی 

وسعه اجتماعی برای نسل حاضر و نسلی آینده به شـمار آورد که خدمات و یا منـافع آن مـورد اسـتفاده افـراد زیادی قرار میگیرد. از این رو ت

، از یك طرف موجب افزایش پس انداز و کاهش مصرف بوده و از طرف دیگر این می)غیر دولتی( در اقتصـاد اسـالوقف، به عنوان نهادی خصوصی 

های، های مطرح شده به ترتیب شاخصدر بین شاخصپس انـداز در نهایت بـه سـرمایه تبـدیل شـود. نتایج تحقیق در این مطالعه نشان داد که، 

موزش، مذهب، زراعت، تاثیر وقف در کاهش بیکاری میان قشر پایین جامعه با ها، آتاثیر وقف بر بهره وری زمین برای مصارف تجاری؛ فروشگاه

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایین80/4تاثیر وقف در ارتقای خدمات رسانی به اقشار محروم با میانگین و ، 43/3میانگین 

باشد که نشان دهنده رابطه می 000/0رح شده سطح معناداری به دست آمده هی مطهمچنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد، در تمامی شاخص

 باشد.معنادار و مثبت بین وقف و پایداری اقتصادی در شهر مشهد می

 منابع
 تاریخ اسالمی دارالجلیل، چاپ پنجم، بیروت، لبنان. (ه.ق.1322، )ابراهیم حســن، حســن 

  ،1، ص20ار، مجله مدیرساز، شماره . ناپایداری در توسعه پاید(1418)امینی، س. 

 ترجمه مصطفی مومنی و محمد حسین ضیاء توانا، فصلنامه وقف میراث جاویدان، ، موقوفات دینی و شهر شرق اسالمی (،1413، )اهلرز، اکارت

 .10انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، شماره 

 11:الی .  3صص  30،  43میـراث جاویـدان، شماره و ، و اجتماعی وقـف و نقـش آن در توسعه اقتصادی (،1481، )بختیـاری، صـادق. 
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