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چکیده

ســاخت بســیاری از فضاهــا و عناصــر بــاارزش شــهرها بــوده
نظــام وقــف ،نهتنهــا موجــد
ِ
اســت؛ بلکــه پیونــد نزدیــک موقوفــات بــا امــور مذهبــی ،ســبب مانــدگاری فضاهــای
موقوفــهی شــهری طــی زمــان شــده اســت .پیوســتگی وقــف بــا اســام باعــث شــده کــه Mohamadezarei@yahoo.com
 .IIاســتادیار گــروه باستانشناســی ،دانشــکده
توجــه شــایانی از ســوی جامعــه نســبت بــه آن بهعمــل آیــد؛ بهطوریکــه در تاریــخ دورهی
هنرهــای کاربــردی ،دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز.
اســامی مــدارس علمیــه ،مســاجد ،تکایــا ،کاروانســراها ،حمامهــا و بازارچههــای بســیاری
دیــده میشــود کــه محصــول وقــف هســتند .در شــهر کرمانشــاه گرایــش بــه وقــف در
دورهی قاجــار بیشــتر از دورههــای قبــل مــورد توجــه عمومــی واقــع میشــود؛ بهویــژه بــا
روی کار آمــدن «محمدعلــی میــرزای دولتشــاه» و «عمادالدولــه» از فرزنــدان و نــوادگان
فتحعلیشــاه رونــق بیشــتری مییابــد .بــا توجــه بــه ضــرورت گفتــه شــده ،ایــن پژوهــش
درنظــر دارد تــا بــا اســتفاده از اســناد دسـ ِـت اول تاریخــی ،اعــم از موقوفههــا و رقبــات و آثــار
مکتــوب پژوهشــگرانی کــه در ایــن رابطــه پژوهــش نمودهانــد ،عناصــر مهــم معمــاری و
شهرســازی کرمانشــاه را در دورهی قاجــار تجزیــه و تحلیــل کنــد؛ از ایـنرو مســئلهی اساســی
پژوهــش اینســت کــه وقــف بهعنــوان یــک عامــل مذهبــی ،چــه نقشــی در توســعه و رونــق
شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار داشــته اســت؟ فــرض مــورد نظــر آنســت کــه بــا حمایــت
شــاهزادگان قاجــاری از نظــام وقــف و رونــق اقتصــادی ایجــاد شــده در ایــن دوره ،وقــف
بناهــای متعــدد بــه میــزان قابلتوجهــی توســعه مییابــد؛ چنانکــه بناهــای مهــم شــهر از
قبیــل :مســاجد ،تکایــا ،دکانهــا و کاروانســراها ،حاصــل وقــف بودهانــد .نتایــج پژوهــش
نشــان میدهــد کــه بناهــای موقوفــه باعــث محافظــت و پایــداری بناهــای شــهر کرمانشــاه
تــا بــه امــروز شــده اســت .ایــن بناهــا بــا واقعشــدن در نقــاط کلیــدی شــهر اعــم از مرکــز
محــات (مســاجد) ،بــازار و محــدودهی ارگ ســلطنتی ،توانســتهاند نقــش قابلتوجهــی در
رونــق و توســعهی شــهر در دورهی قاجــار داشــته باشــند.
کلیــدواژگان :فضاهــای شــهری ،شــهر کرمانشــاه ،دورهی قاجــار ،اســناد وقــف ،مالکیــت
اراضی.
 .Iاســتاد گروه باستانشناســی دانشــگاه بوعلیســینا
(نویســندهی مسئول).
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مقدمه

پرداختــن بــه وقــف و امــور خیریــه ریشــهای طوالنــی در تاریــخ ایــران دارد و در نظــام
جهانبینــی اســامی بهصــورت رکنــی مهــم و پویــا بـهکار گرفتــه شــده اســت .وقــف از قوههــای
محرکـهی حفــظ و نشــر معــارف اســامی ،از عوامــل مهــم بزرگداشــت و دوام مراســم مذهبــی و
نیــز از جهاتــی برآورنــدهی نیازهــای متنــوع مــادی انســان در هــر عصــر و زمــان اســت .موضــوع
امــاک و رقبــات موقوفــه میتوانــد از :درختــی مثمــر ،زمیــن کشــاورزی ،باغ میوه ،قنــات ،نهر،
آبانبــار ،دکان ،حمــام ،خانــه ،مســجد ،حســینیه ،مدرســه ،بیمارســتان ،روســتا ،کارخانــه
تــا عمــارات وقفــی را بــرای تأمیــن مقاصــد خداپســندانه شــامل شــود؛ بدینترتیــب وقــف
ـتم الزمــی در تحقــق برخــی از ضرورتهــای دیــن اســت .یکــی از فوایــد اســناد موقوف ـه
سیسـ ِ
بازســازی فضاهــای شــهری و معمــاری و پیبــردن بــه خصوصیــات پنهــان ایــن آثــار در یــک
ـازی اســامی بــه مجموعههــای کالبــدی پیوســتهای
دورهی خــاص اســت .در تاریــخ شهرسـ ِ
در مقیاسهــای مختلــف شــهری ،از مقیــاس یــک مرکــز محلــه یــا محلــه تــا مقیــاس مرکــز
ـش بهســزایی داشــته؛
شــهر و یــا شــهر برمیخوریــم کــه ســنت وقــف در شــکلگیری آنهــا نقـ ِ
چنانکــه پویایــی ایــن رونــد در دورهی اســامی ایــران تــا دورهی قاجــار ادامــه داشــته اســت.
شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار بهدلیــل مناســبات سیاســی و یافتــن اهمیــت اســتراتژیکی و
نظامــی ،از اعتبــار ویــژهای در غــرب کشــور بهرهمنــد میشــود .وجــود عوامــل مؤثــر سیاســی
(قرارگرفتــن شــهر کرمانشــاه بهعنــوان مقــر نظامــی شــاهزادگان قاجــاری) ،اقتصــادی (بــازار
توســعهیافته در مســیر عتبــات عالیــات) و مذهبــی (مســجد جامــع در کنــار مســاجد متعــدد
محلــهای در مرکــز هــر محلــه) نقــش مؤثــری در توســعه و رونــق کرمانشــاه در ایــن دوره
داشــتهاند .در کنــار عوامــل مهــم یــاد شــده ،نقــش وقــف در توســعهی شــهر غیرقابــل انــکار
اســت؛ چنانکــه بناهــای متعــددی یــا توســط «محمدعلــی میــرزا دولتشــاه» و «عمادالدولــه»
و یــا توســط افــراد متمــول از میــان مــردم وقــف شــدهاند .اهمیــت و فراوانــی ایــن بناهــا بــه
اندازهایســت کــه شــاکلهی اصلــی عناصــر شــهری کرمانشــاه در دورهی قاجــار برمبنــای
بناهــای وقفــی ایجــاد شــده اســت .رویکــرد اصلــی پژوهــش حاضــر توصیفی-تحلیلــی اســت
کــه بــا اســتناد بــه اســناد دسـ ِـت اول وقــف و متــون تاریخــی نگاشــته شــده در ایــن دوره ،درنظــر
دارد نقــش و اهمیــت وقــف را در رونــق شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار تبییــن و ارزیابی کند.
پرس ـشها و فرضیــات پژوهــش :پرس ـشهای پژوهــش عبارتنــد از -1 :نقــش وقــف
در توســعه و رونــق شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار چگونــه بــوده اســت؟  -2نــکات مهــم
شهرســازی و معماری مســتخرج از اســناد موقوفهی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجار چیست؟
فرضیــات مهــم پژوهــش عبارتنــد از -1 :بــا حمایــت شــاهزادگان قاجــاری از ســنت وقــف،
ساختار اصلی شهر کرمانشاه در دورهی قاجار از جمله راستهبازار و بسیاری از مساجد و عناصر
تشــکیلدهندهی محلههــا ماهیــت وقفــی پیــدا میکننــد -2 .بهنظــر میرســد مطالعــهی
وقفنامههــا در تعییــن جایــگاه زیرســاختهای اصلــی شــهری چــون بــازار (مرکــز اقتصــادی
شــهر) ،مســجد (مرکــز محلــه) ،کاروانســرا ،حمــام و مدرســه ،نقــش مؤثــری داشــت ه باشــد.
پیــشرو بازشناســی نقــش وقــف در
اهــداف پژوهــش :مهمتریــن اهــدف پژوهــش
ِ
توســعهی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار و دســتیابی بــه مؤلفههــای مهــم شهرســازی و
معمــاری شــهر کرمانشــاه در ایــن دوره براســاس اســناد موقوفــه اســت.
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روش پژوهــش :ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تاریخی-تحلیلــی انجــام شــده
اســت؛ بــرای ایــن منظــور منابــع تحقیــق کــه در زمــرهی منابــع مکتــوب هســتند بــا شــیوهی
دســت اول
کتابخانــهای گــردآوری شــدهاند .دادههــای گــردآوری شــده شــامل اســناد
ِ
تاریخــی ،اســناد موقوفـهی بناهــای تاریخــی مربــوط بــه دورهی قاجــار شــهر کرمانشــاه و آثــار
مکتــوب پژوهشگرانیســت کــه در ایــن رابطــه پژوهــش نمودهانــد؛ ســپس تحلیــل دادههــا
ـجام مفهومــی آنهــا بــرای تدویــن نظــرات جدیــد انجــام شــده اســت.
و انسـ ِ

پیشینهی پژوهش

بیشــتر پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــهی وقــف در مــورد مفهــوم آن و ارزشهــای
مذهبــی ،اجتماعــی و اقتصــادی وقــف در جامعــه صــورت گرفتــه اســت ،بــا اینحــال در
مــورد وقــف و تأثیــر آن در توســعهی ســاختار عناصــر شــهری انتشــاراتی انجــام شــده اســت؛
در خــارج از ایــران ،پژوهشهــای «ریمونــد» ( )1979بــه اهمیــت موقوفــات از جنبههــای
معمــاری و اقتصــادی بــرای توســعهی فضاهــای شــهرهایی چــون اســتانبول ،حلــب و
دمشــق اشــاره میکننــد« .اشــتوبر» ( 1985و  )1986در شــمال آفریقــا بــه تحلیـ ِـل نقــش و
کارکــرد هبههــای عمومــی در ســاختار شــهری چــاون بهطــور اخــص و بــرای مغــرب بهطــور
اعــم پرداختــه اســت .در داخــل ایــران نیــز میتــوان بــه مطالعاتــی توســط «مؤمنــی» اشــاره
کــرد کــه از نظــر وی نهتنهــا بنیانگــذاری شــهر مالیــر بــه ســال 1807م .ارتبــاط نزدیکــی
بــا موقوفــات داشــته؛ بلکــه اثبــات کــرده بــدون وقــف ،شــهر مالیـ ِـر امــروز غیرقابــل تصــور
اســت .در پژوهشــی دیگــر «پروانــه شاهحســینی» ( ،)1377بــه ردیابــی وقــف در ســاختار
فرهنگــی شــهر تهــران از دورهی قاجاریــه تــا جمهــوری اســامی و تأثیــر یادمانهــای وقفــی
در شــکلدهی بــه شــهر تهــران در دو ســدهی اخیــر بــر اســاس اســناد باقیمانــده از ایــن
دورههــا پرداختــه اســت« .محمدتقــی ســالک بیرجنــدی» ( )1381در زمینـهی نقــش وقــف
در ایجــاد بناهــای مذهبــی و میراثهــای هنــری و معمــاری جهــان پژوهشــی را نگاشــته
اســت« .محمدرضــا شــهابی» ( )1383در پژوهشــی بــا عنــوان «مبانــی و چارچــوب تأثیــر
وقــف در شــکلگیری فضاهــای شــهری» ،چارچوبــی نظــری بــرای بررســی نقــش وقــف
و یــک مجموعــهی وقفــی در تشــکیل فضاهــای عمومــی شــهری فراهــم آورده اســت.
«اســماعیل نصیــری» ( )1387بــه بررســی تأثیــر وقــف در شــکلدهی بــه ســاختار شــهری
ارا ک و «رحمتالــه فرهــودی» و «محبوبهالســادات میرشــفیعی» ( )1387بــه تأثیــر وقــف در
گســترش و توســعه فیزیکی-کالبــدی شــهر ری پرداختهانــد« .حســین کالنتــری خلیلآبــاد»
و همــکاران ( ،)1389در پژوهشــی بــا عنــوان «نقــش تاریخــی وقــف در شــکلگیری شــهر
اســامی (مطالعــهی مــوردی شــهر اصفهــان)» بــه بررســی میــزان تأثیرگــذاری وقــف در
توســعهی فضاهــای کالبــدی شــهرهای ایــران بــا تأ کیــد بــر شــهر اصفهــان پرداختهانــد؛
همچنیــن بایــد بــه پژوهــش «حســن کریمیــان» و «بهــزاد مهــدیزاده» ( )1393در قالــب
پایاننامــه بــا عنــوان «نقــش وقــف در توســعهی کالبــدی شــهرهای ایلخانــی؛ نمون ـهی
مــوردی تبریــز ،ســلطانیه و اوجــان» اشــاره کــرد کــه تأثیــر مجموعههــای وقفــی ایــن دوره
ً
بــر شــهرهای ایلخانــی مــورد مطالعــه در پژوهــش را بررســی میکننــد .اخیــرا پژوهشهایــی
توســط «مرضیــه فاریابــی» و همــکاران ( )1395بــا عناویــن مشــابهی همچــون «نقــش

171

172

شماره  ،23دوره نهـم ،زمسـتان 1398

وقــف در توســعه و شــکلگیری شــهر بیرجنــد» و «پروانــه شاهحســینی» ( )1396بــا عنــوان
«تأثیــرات متقابــل اماکــن وقفــی و توســعهی شــهر تهــران در دورهی قاجــار» را نگاشــتهاند.
ً
ایــن پژوهشهــا عمومــا در رابطــه بــا شــهرهایی بــوده کــه آثــا رقبــات و موقفههــای آنهــا
در دســت و نقــش وقــف در توســعه و رونــق آنهــا غیرقابــل انــکار بــوده اســت؛ بــا اینحــال
و بــا توجــه بــه مســتندات موجــود از موقوفههــای شــهر کرمانشــاه و اهمیــت ایــن پدیــده
در رونــق و توســعهی شــهر ،تاکنــون پژوهشــی مســتقلی درخصــوص تأثیــر وقــف در رشــد
بافــت شــهری کرمانشــاه در دورهی قاجــار نگاشــته نشــده اســت؛ ایــن پژوهــش نخســتین
تالشیســت کــه در ایــن زمینــه صــورت میگیــرد.

نقش وقف در ساماندهی ساختار شهرهای دورهی اسالمی

وقــف ،بخشــی از واقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی شهرنشــینی خاورمیانــه امــروز اســت
(اهلــرز .)34 :1374 ،وقــف عبــارت اســت از اینکــه عیــن مــال حبــس و منافــع آن تســبیل
و آزاد شــود (امامــی .)68-69 :1373 ،منظــور از «تســبیل منافــع» اینســت کــه واقــف از
صرفنظــر کــرده و منافــع آنرا در راه خــدا و امــور خیریــه
اســتفادهی منافــع بهطــور شــخصی ِ
و اجتماعــی مصــرف کنــد؛ جمــع ایــن واژه« ،اوقــاف» اســت و بــه مــال و زمیــن وقفشــده،
«موقوفــه» گفتــه میشــود (صادقیگلــدار.)11 :1385 ،
در مطالع ـهی تأثیــر وقفنامههــا بــر توســعهی شــهرها ،رجــوع بــه موقوفههــا و رقبــات
آنهــا از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت؛ چرا کــه وقفنامههــا بهتریــن گون ـهی اســناد بــرای
مطالعــهی تاریــخ معمــاری ایــران بهشــمار میرونــد .مطالــب وقفنامههــا ،بهویــژه
آنهایــی کــه مفصلتــر هســتند ،اطالعــات معماران ـهی فراوانــی را از مقیــاس کالن ،ماننــد
شــهر و منطقــه تــا مقیــاس خــرد ،ماننــد اجــزا و عناصــر بناهــا بهدســت میدهــد؛ همچنیــن
بــرای شــناخت مســائل اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی مرتبــط بــا موقوفــات نیــز ســودمند
هســتند .بهبیــان دیگــر بــا مطالعــه وقفنامههــای یــک دوره میتــوان فهمیــد کــه احــوال
ً
جامعــه در آن زمــان چگونــه بــوده اســت؛ مثــا ا گــر از دورهای شــمار فراوانــی وقفنامــه بهجــا
ً
مانــده باشــد ،میتــوان حــدسزد کــه کشــور دارای ثبــات نســبتا مناســب بــرای ســاخت آثــار
متعــدد و منفعــت رســاندن بــه عمــوم و یــا حتــی دارای ناامنــی بــرای حفــظ بناهــا و امیــد بــه
باقیمانــدن آنهــا وجــود داشــته اســت.
یکــی از مهمتریــن کاربردهــای وقفنامههــا ،بازســازی فرضــی مجموعــه بناهاییســت
ً
ی هســتند .شــماری از آنهــا کــه
کــه کامــا ویــران شــده و فاقــد نقشــه یــا متــون تاریخــ 
مفصلتــر و مربــوط بــه مکانهــا و اشــخاص مهمــی هســتند کــه اطالعــات مفیــدی
دربــاره نــام فضاهــا و حتــی چگونگــی قرارگیریشــان در کنــار یکدیگــر دارنــد .وقفنام ـهی
ربعرشــیدی متعلــق بــه عصــر ایلخانیــان نمونـهی بســیار خوبــی اســت کــه چنــد پژوهشــگر
براســاس آن توانســتهاند از شــهرک ربعرشــیدی کــه «خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل»
بنیــان گذاشــته بــود ،نقشـههای کلــی و بازســازیهای سـه ُبعدی فرضــی ارائــه دهنــد (بلــر،
73-47 :1387؛ باللــی اســکویی و همــکاران)51-76 :1389 ،؛ همچنیــن بــا مطالعـهی
وقفنامههــای متعلــق بــه یــک دورهی خــاص ،میتــوان بــه برخــی ویژگیهــای
جامع ـهی آن زمــان دس ـتیافت .ذکــر مــواردی چــون حامیــان و بانیــان ،ادارهکننــدگان،

نقش وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری...
بررسی ِ

مقیمــان ،عوامــل ســاخت ،اقتصــاد بنــا ،کارکردهــا و مشــاغل مرتبــط بــا بنــا در وقفنامههــا،
ـردم دورهای خــاص را مینمایانــد .مــوارد دیگــری کــه بــا مطالعـهی
وجههایــی از زندگــی مـ ِ
وقفنامههــا میتــوان بــه آنهــا پیبــرد عبارتنــداز :تاریــخ دقیــق ســاخت اثــر ،پیشــینهی
بنــا و مــکان ،اقلیــم و طبیعــت منطقــه ،الگوهــای معمــاری ،وســایل و ظــروف درون بنــا،
تأسیســات آبــی ،هنرهــای وابســته بــه معمــاری ،آداب ســاخت و الگوهــای زندگــی اجتماعی
و فــردی.
یکــی از ویژگیهــای عمومــی شهرســازی اســامی ،ایجــاد فعالیتهــای اساســی
در ارتبــاط بــا ســه نهــاد اصلــی جامعــه ،یعنــی «مذهــب» (مســجد جامــع و مدرســه)،
«حکومــت» (ارگ حکومتــی) و «اقتصــاد» (بــازار) بهصــورت مجموعـهی یکپارچــه در مرکــز
شــهر اســامی اســت .در اینخصــوص بهنظــر برخــی محققیــن ،وقــف بهعنــوان یکــی
از نیروهــای شــکلدهنده بــه ســاختار اصلــی شــهرهای ایــران ،نقــش مهمــی در ایجــاد و
وحــدت ایــن ویژگــی داشــته اســت (مؤمنــی)21 :1365 ،؛ بهطوریکــه بــا نگاهــی گــذرا بــه
بافــت کالبــدی شــهرهای ایــران میتــوان دریافــت کــه در ســاماندهی بســیاری از عناصــر
شــهری ،وقــف نقــش مؤثــری ایفــا کــرده ( )Pion, 2000: 143و یکــی از زیرســاختهای
عمــدهی اقتصــادی جهــان اســام اســت (کبیســی .)66 :1364 ،از ای ـنرو نظــام وقــف از
یکطــرف موجــب تأســیس بناهــای دینــی موقوفــه بــا مفهــوم سیاســی و کاربریهــای
مذهبــی میشــده و از طــرف دیگــر موجــب میشــده تــا موقوفاتــی از قبیــل وکالههــا،
قیصریههــا ،ســراها ،حمامهــا ،خانههــا و دکانهــا مــدام در حــال بازســازی ،نوســازی و
توســعه باشــند و از ایــن طریــق بودجــه تأسیســات دینــی را تأمیــن کننــد (باقــری:1386 ،
164ـ )165؛ درواقــع ،ویژگیهــای درونــی و بیرونــی کالبـ ِـد عناصــر اصلــی شــهرهای اســامی
نمایانگــر پیونــد میــان مراتــب مــادی و مراتــب نظــام اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و
دینــی جامعــه بــا بازتابهــای محتــوای روحــی انســانها ،تحتتأثیــر تعالیــم اســامی و
ســنتهای آن ،از جملــه وقــف اســت .پرا کندگــی جغرافیایــی بناهــای وقفــی از یــک نظــام
ً
عقالیــی و اقتصــادی کامــا تکامــل یافتــه تبعیــت میکنــد؛ بهطوریکــه هــر موقوفــه بــا چنــد
رقبــه ،ماننــد مســجد ،مدرســه ،کاروانســرا ،بــازار و حمــام کــه در جــوار هــم قــرار دارنــد ،یــک
مجموعــهی وقفــی را تشــکیل میدهــد .مکانیابــی ایــن مجموعههــای وقفــی ،چنــان
نظــم فضایــی ارزنــدهای بــه فضاهــای شــهری میبخشــد کــه هما کنــون برخــی از آثــار
بهجــای مانــده از آنهــا در شهرســازی جدیــد اســتفاده میشــود.
جــدای از بســیاری آثــار و تکبناهــای شــاخص شــهری ،در تاریــخ شهرســازی ایرانــی-
اســامی مجموعــه پیوســتهای در مقیاسهــای مختلــف شــهری ،از مقیــاس یــک مرکــز
محلــه بــا محلــه تــا مقیــاس مرکــز شــهر مشــاهده میشــود کــه ســنت وقــف در شــکلگیری
و یــا توســعهی آنهــا نقــش اساســی داشــته اســت ()Stevens, 1962: 70؛ بهعــاوه ،شــهر
اســامی بیــش از همــه تحتتأثیــر قوانیــن اســامی متخــذه از کتــاب ،ســنت ،فقــه ،اجتهــاد
و اجمــاع بــوده و ایــن دســتورات در تصمیمگیــری دربــارهی ســاخت شــهرها تأثیــر مســتقیمی
داشــته اســت.
نظــام وقــف نهتنهــا باعــث ایجــاد بســیاری از فضاهــای بــا ارزش شــهری بــوده اســت؛
بلکــه پیونــد معنــوی موقوفــات بــا امــور دینــی و مذهبــی ســبب مانــدگاری فضاهــای شــهری
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موقوفــه در طــول زمــان شــده اســت .بهعبارتــی مالکیــت بســیاری از عناصــر شــهری کــه در
زمــرهی مواریــث فرهنگــی کشــور بهشــمار میرونــد ،وقفیســت؛ درواقــع علــل مانــدگاری
بســیاری از میراثهــای معمــاری و شهرســازی ایــران در بســتر زمــان را بایــد در نقــش
فرهنــگ متعالــی وقــف جســتجو کــرد .از ســوی دیگــر طبــق اصــول نظــام وقــف بســیاری
از فضاهــا و عناصــر از طریــق درآمدهایــی کــه بــر آنهــا وقــف شــدهاند ،خــود را محافظــت و
مرمــت کــرده و درنهایــت معمــور باقیماندهانــد ()Blunt, 1966: 101؛ همچنیــن بهعلــت
ماهیــت ابــدی ،غیرقابــل فــروش و انتقــال بــودن موقوفــات و صــرف منافــع آنهــا در راه
مقاصــد خیــر و جهــت حفــظ مصالــح جامعــهی مســلمین ،ســبب شــده اســت کــه تعــداد
زیــادی از موقوفــات ،بهخصــوص امــاک غیرمنقــول چــون مســاجد ،حوزههــای علمیــه،
مــدارس و کتابخانههــا ،بیمارســتانها ،مســافرخانهها ،آبانبارهــا ،قناتهــا ،پلهــا و
بازارهــا کــه دارای ســاختار پایدارتــری هســتند ،از ســایر عناصــر شــهری پایدارتــر باقیبماننــد.

نظام وقف در دورهی قاجار

ـوآوری
ـران دورهی قاجــار بهدلیــل نقــش مســلط مذهــب در زندگــی مــردم ،اجــرای هــر نـ
در ایـ ِ
ِ
موفقیتآمیــز میبایــد از حمایــت بــزرگان مذهبــی برخــوردار باشــد (شاهحســینی:1377 ،
 .)114در نظــام ســنتی قاجــار ،اغلــب نهادهــای مدنــی ،حتــی ا گــر دسـتاندرکاران حکومتــی
بانیــان آن بودهانــد در قالــب وقــف و متکــی بــه نظــام اســتوار وقــف عمــل میکردنــد (باقری،
 .)159-158 :1386مشــروطیت ایــران بــر اثــر یــک رشــته عوامــل درونــی و بیرونــی در ســال
1324هـــ.ق1906 /.م .و در عصــر حاکمیــت قاجــار روی داد کــه موجــب تحــوالت ژرف
اجتماعــی و فرهنگــی در الیههــای مختلــف جامعــه ایــران گردیــد .انقــاب مشــروطیت،
نهــاد مدنــی جدیــدی را بــه ارمغــان آورد کــه وضعیــت جدیــد وقــف را بینصیــب نگذاشــت
و عالوهبــر نوســازی مفهومــی ،نهــادی و مدنــی وقــف ،جایــگاه جدیــدی بــرای آن در
مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی تعریــف کــرد.
ثبــت و ضبــط اســناد وقفــی تــا انقــاب مشــروطه توســط روحانیــون صــورت میگرفــت؛
چــرا کــه نظــام نامگــذاری و ثبــت و ضبــط دقیــق و منظــم اســناد وجــود نداشــت؛ بلکــه
روحانیــون خــود در منــازل یــا مســاجد بــه تملیــک و عقــد بیــع میپرداختنــد .پــس از
پیــروزی انقــاب مشــروطه و تأســیس ادارهی اوقــاف در شهرســتانها از جملــه اصفهــان،
بــه آرامــی تغییراتــی در جهــت نظــم و ســامان بخشــیدن بــه اوقــاف اصفهــان انجــام گرفــت
(طباطباییــان .)174 :1389 ،در دورهی مشــروطه بــا تأســیس وزارت معــارف و اوقــاف و
صنایــع مســتظرفه ،نظــارت بــر اوقــاف بیشــتر شــد و بــا گســترش ادارات و اهمیــت دادن بــه
ثبــت موقوفــات ،حفاظــت از موقوفــات ســهلتر و امــکان تبدیــل آنهــا بــه امــاك شــخصی
کمتــر شــد (لطیفــی و همــکاران .)14 :1387 ،در دورهی قاجــار ،ماننــد دورهی صفویــه
بیشــترین نــوع مصــارف عوایــد موقوفــات ،مذهبــی بــود؛ امــا بهجــای مــدارس علمیــه بــه
اجــرای مراســم مذهبــی ماننــد عــزاداری بهــا داده میشــد و بیــش از  70درصــد وقفنامههــا
بــرای عــزاداری مذهبــی بهخصــوص حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ اختصــاص مییافــت و
مــردم عــادی بــرای مراســم مذهبــی اهمیــت بیشــتری قائــل بودنــد تــا ترویــج علــوم دینــی
(ریاحــی ســامانی .)407 :1387 ،در ایــن دوره نیــات وقــف آموزشــی ،بیشــتر در قالــب

نقش وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری...
بررسی ِ

آمــوزش دینــی اســت؛ زیــرا در ایــران تــا تأســیس مدرسـهی دارالفنــون و اعــزام دانشــجویان
بــه اروپــا بــه علــوم دینــی بیــش از علــوم عقلــی اهمیــت میدادنــد (شاهحســینی:1375 ،
124ـ .)123در دورهی قاجــار ثروتمنــدان بــرای رفــع نیازهــای مــردم از طریــق وقــف اقــدام
میکردنــد و رقابــت بیشــتر در محــدودهی بــازار و اطــراف آن متمرکــز بــود ه اســت .در نظــام
ســنتی قاجــار اغلــب نهادهــای مدنــی ،حتــی ا گــر دســتاندرکاران حکومــت بانیــان آن
بودهانــد ،در قالــب وقــف و متکــی بــه نظــام اســتوار وقــف عمــل میکــرده اســت؛ نظامــی کــه
از یــک ســو بهصــورت غیردولتــی و از ســوی دیگــر پــس از اجــرای صیغـهی وقــف بهصــورت
غیرخصوصــی عهــدهدار فعالیتهایــی بــوده اســت کــه ا کنــون در حیطـهی کار وزارتخانههــا
و ســازمانهایی چــون آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی (مکاتــب و مــدارس)  -بهداشــت
و درمــان (دارالشــفاها ،بیمارســتانها و درمانگاههــا) بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی (ایتــام و
مســتمندان) ،راه و ترابــری (پلهــا و جادههــا) ،نیــرو (قنــوات و آبانبارهــا و یخچالهــا)
اقتصــاد (بازارهــا و دکاکیــن) ،جهــاد ســازندگی و کشــاورزی (زمینهــای زراعــی و باغــات)،
وزارت ارشــاد ،و تبلیغــات اســامی (نشــر کتــب و تبلــغ دیــن) ،حــج و زیــارت و حتــی
ســازمان میراثفرهنگــی (حفــظ و احیــای آثــار و بناهــای مذهبــی و عامالمنفعــه) اســت
(شاهحســینی117 :1377 ،ـ .)134مهمتریــن مســأله در امــر اوقــاف در دورهی قاجــار،
نگــرش دولتمــردان ایــن سلســله بــه نهــاد وقــف اســت .روحانیــان دورهی قاجــار نفــوذ
خــود را در تشــکیالت قضایــی و اداره امــور اوقــاف براســاس ســنت حفــظ نمودنــد .محتــرم
شــناخته نشــدن مالکیــت افــراد بهوســیلهی حکومــت را یکــی از دالیــل رونــق وقــف در ایــن
دوران بایــد شــمرد.
بخشــی از وضعیــت نظــام وقــف در دورهی قاجــار از محاکــم قضایــی متأثــر بــود؛ زیــرا
وقــف خــود نظامــی قانونمنــد و دارای احــکام حقوقــی خــاص اســت .وزارت عدلیــه یکــی
از مراجــع حافــظ ایــن نظــام و حقــوق بــود .تعــدی و تجــاوز بــه موقوفــات و ارجــاع شــکایات
وقفکننــدگان از موقوفهخــواران بــه عدلیــه و بررســی آنهــا و صــدور حکــم ،جزئــی
از وظایــف وزارت عدلیــه بــود؛ بنابرایــن وضعیــت نظــام دادرســی و قضایــی کشــور تأثیــر
تنگاتنگــی بــر وضعیــت اوقــاف کشــور داشــته اســت .دادرســی و رســیدگی به دعــاوی حقوقی
و کیفــر دادن جنای ـتکاران و دزدان و بهطــور کلــی رســیدگی بــه جرایــم در ایــران یــا طبــق
احــکام و قوانیــن شــر ع اســام انجــام میگرفــت و یــا برطبــق عــرف و ســنت (دیوانخانــه یــا
عدالتخانــه) .دوگانگــی دســتگاه قضایــی کشــور یــادگاری از دورهی صفــوی بــود و تــا ســال
1328هـــ.ق .کــه نخســتین قانــون مدنــی راجــع بــه قــوه قضایــی کشــور بــه تصویــب رســید،
دسـتنخورده باقیمانــده بــود (همدانــی .)324 :1336 ،بســیاری از موقوفــات ،مصــروف
روشــنایی عتبــات عالیــات ،تهیـهی بوریــا ،شــمع مســاجد و برگــزاری مجالــس روضهخوانــی
و تعزیــهداری میشــد؛ گرچــه بهدلیــل مــوج نوگرایــی و ورود افــکار جدیــد و ایجــاد نظــام
مشــروطه در اواخــر ایــن دوره ،مصــارف وقــف کمــی متفاوتتــر از گذشــته گردیــد .روحانیون
روشــنفکری چــون «ســید ســعید طباطبایــی نایینــی» کــه مدرســهی گلبهــار را تأســیس
نمــود (1331هـــ.ق ).و یــا «ســید محمــد طباطبایــی» از رهبــران مشــروطیت کــه مؤســس
مدرس ـهی اســام (1317هـــ.ق ).بــود ،در ایــن زمینــه میتــوان نامبــرد .بهطــور کلــی وضــع
ادارهی موقوفــات مذهبــی در سراســر حکومــت قاجــار ثابــت مانــد؛ زیــرا دولــت مایــل نبــود
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بــا برهــم زدن بینظمــی و آشــفتگی در تشــکیالت اوقــاف برجــای مانــده از دوران پیشــین و
ً
احتمــاال دادن منصبــی مشــابه آنچــه در دولــت صفــوی رخ داد ،بــر قــدرت سیاســی و مــادی
روحانیــان بیفزاینــد.

جایگاه وقف در توسعهی شهر کرمانشاه

تأثیــر ســنت وقــف در توســعهی شــهرهای اســامی بهحدیســت کــه گاهــی بیشــتر بناهــای
برخــی از شــهرها ،بناهــای عامالمنفعــه و وقفــی هســتند؛ ایــن موضــوع در مــورد شــهر
کرمانشــاه صــدق میکنــد کــه پدیــد آمــدن شــمار زیــادی از بناهــای وقفــی آن بیانگــر ایــن
امــر اســت .مدیریــت موقوفــات عالوهبــر امــاک بســیار گســتردهی شــهرها (اهلــرز1374 ،؛
مؤمنــی )1365 ،بــر بخشهــای چشــمگیری از اراضــی مجــاور شــهرها تســلط دارنــد؛
بهعنــوان مثــال ،نهادهــای مذهبــی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار همــراه بــا روســتاها و
اراضــی حاصلخیــز کشــاورزی ،مغازههــا و کاروانســراهای درون شــهری وقــف شــده اســت.
درآمــد حاصــل از اراضــی و باغهــا بههمــراه مغازههــا ،کمــک بزرگــی بــه اجــرای مراســم
مذهبــی ،اشــتغال و مزایــای اجتماعــی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار نمــوده اســت.
ارتباطــات درونــی مجموعههــای وقفــی ،عناصــر مجموعــه را بــه یکدیگــر پیونــد
میدهــد ،درحالیکــه ارتباطــات بیرونــی مجموعــه وقفــی را بــه ســاختار فضایــی و کالبــدی
شــهر پیونــد میدهنــد (محمــدی .)101 :1379 ،میــزان عناصــر و فضاهــا در مجموعههــای
متشــکل وقفــی شــهر کرمانشــاه ،ناظــر بــر تعــداد و تنــوع عناصــر و فضاهــا و عملکردهــای
تشــکیلدهندهی موقوفــات و یــا عناصریســت کــه در فرآینــد ارتباطــات درگیــر هســتند.
هرقــدر تعــداد عناصــر بیشــتر باشــد ،نهتنهــا از نظــر کمــی میــزان روابــط میــان آنهــا میتوانــد
بیشــتر باشــد؛ بلکــه از نظــر کیفــی شــبکهی روابــط بیــن آنهــا را پیچیدهتــر میکنــد .الزم بــه
ذکــر اســت هرچــه ایــن ویژگیهــا در فرآیندهــای ارتباطــی موقوفــات بیشــتر باشــد ،نقــش و
تأثیــر مجموع ـهی وقفــی در تشــکیل فضاهــای شــهری بیشــتر خواهــد بــود.
بــا نگاهــی بــه پیشــینهی وقــف در کرمانشــاه میتــوان پیبــرد کــه براســاس اســناد
باقیمانــده از دورهی صفــوی ،وقــف از رونــق و اعتبــار قابلتوجهــی در ایــن دوره برخــوردار
کرمانشــاه دورهی صفــوی ســه تــن
بــوده اســت (کشــاورز)67 :1376 ،؛ بهطوریکــه در
ِ
از واقفــان کرمانشــاهی کــه از طبق ـهی نجبــا و درباریــان بودنــد مبــادرت بــه انجــام وقــف
نمودنــد؛ ایــن ســه تــن از ســران «ایــل زنگنــه» و پــدر و پســرانی بــا اســامی «شــیخعلیخان»،
«اعتمادالدولــه اســحقخان» و «حــاج حســینعلیخان» زنگنــه بودنــد (کشــاورز ،ج،1
 .)38 :1384در دورهی نادرشــاه بهواســطهی بیثباتــی اوضــاع و بیتوجهــی زمامــداران
ً
وقــت بــه امــور دینــی ،امــر وقــف نســبتا بــه فراموشــی ســپرده شــد و کمتــر کســی بهعمــل
وقــف روی آورد .بــه عقیــدهی راونــدی ،نــادر رابط ـهی خوبــی بــا شــیعه نداشــت و بــرای
تضعیــف آنهــا قســمت اعظــم زمینهــای موقوفــه را بــه ارزش  1/5میلیــون تومــان ضبــط
کــرد .او بــا موقوف ـهداران از ایــن جهــت کــه هیــچ قــدم مفیــدی در جامعــه برنمیدارنــد و
کاری جــز دعاگویــی ندارنــد بهســختی مخالــف بــود (راونــدی ،1356 ،ج.)467 :4
بنابــر بررسـیهای انجــام شــده ،شــهر کرمانشــاه از جهــات چهارگانـهی خــود گســترهای
بیــش از پنــج دانــگ وقــف از شــش دانــگ گســتره را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ چرا کــه
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چهــار دانــگ آن در زمانهــای گذشــته موقوفــه بــوده و بــا گذشــت زمــان ،واقفــان و خیریــن
نیــز بــا وقــف اراضــی خــود بــر دامن ـهی امــاک موقوفــه کرمانشــاه افزودهانــد .چهــار دانــگ
ً
پیشــین را محتمــا میتــوان چغامیــرزا ،شــاطرآباد ،چغاکالنــف بــاغ نــی ،چالهچالــه ،ســراب
جعفــر قلــی خالصــه ،ســراب قنبــر ،چشــمه روضــان و چشــمه ســفید دانســت .عالوهبــر آن،
در ســال 1223هـــ.ق« .آیـتاهلل مــا عبداالحــد کرکوکــی» معــروف بــه «عبــداهلل» فرزنــد ارشــد
«مــا عبدالجلیــل زنگنــه کرکوکــی» ســاکن شــهر کرمانشــاه ،در محل ـهی قدیمــی فیضآبــاد
یک-ســوم ارث پــدرش و ارث خــود را وقــف کــرده اســت؛ بــا اینحــال «آقــا ابوعلــی آل آقــا»
معــروف بــه «امــام جمعــه کوچــک» ،ســند بخشــی از امــاک دولتــی دور شــهر کرمانشــاه را که
از ســال  1311تــا 1337هـــ.ق .در اجــارهی «اســداهلل آل آقــا» معــروف بــه «امــام جمعــه بــزرگ
ســلطانالعلماء» و خــود ایشــان بــوده ،وقــف کــرده اســت (کشــاورز ،1384 ،ج .)53-54 :1
«محمدعلــی میــرزای دولتشــاه» در ســال  1221هـــ.ق .بــا ورود بــه کرمانشــاه در
صــدد برآمــد بــه اوضــاع پریشــان آن رونــق ببخشــد ،از ای ـنرو بــا انجــام مذا کــرهی الزم بــا
«رجبعلــی خــان شــیخوند» کــه رئیــس طایفـهای از کــردان مهاجــر از دیاربکــر یــا جزیــرهی
ابــن عمــر بــود ،موفــق گردیــد بخــش اعظــم اراضــی شــیخوندها را تملیــک کــرده و در اراضــی
مــورد بحــث مبــادرت بــه احــداث و ایجــاد رقبــات وقفــی بناهــای دولتــی و اماکــن مذهبــی
نمایــد (کشــاورز.)16 :1376 ،
آثــار وقــف دولتشــاه عالوهبــر اینکــه مســتملکات شــهری و برونشــهری ،بازارهــای
سرپوشــیده ،حمــام ،دکاکیــن را بــه یــادگار گذاشــته؛ شــامل آثــار عمومــی و موقوفــات
عامالمنفعــه اســت کــه بهموجــب صــورت وقفنامــهی اولیــه و وقفنامههــای تکمیلــی
متولیــان امــر چنیــن وضعیتــی دارد :وقفنامـهی دو مســجد ،یــک بــاب محوطــه مشــتملبر
حجرههــا ،مســجد ،مدرســه ،آبانبــار مســتقل و محــدود بــه عمــارت دیوانــی معــروف بــه
بــاغ شــاهزاده.
از موقوفــات مهــم «عمادالدولــه» فرزنــد دولتشــاه میتــوان بــه زمیــن مجــاور عمارتهــای
دوازدهگانـهی پــدرش ،بنــای مســجد و مدرســه اشــاره کــرد .ایــن موقوفــات تا  163بــاب مغازه
در بازارهــای بزازخانــه ،قیصریــه و صندوقســازها و نیــز کاروانســرا و  28روســتا در محــال
چمچمــال نوشــته شــده اســت (تصاویــر  1و  .)2مســجد عمادالدولــه واقـعدر بــازار زرگرهــا بــا دو
در ورودی و خروجــی در دو دهلیــز مطابــق بــا مندرجــات وقفنام ـهی مربوطــه و دکانهــای
مجــاور آن در ســال 1285هـــ.ق .احــداث شــد .در اطــراف صحــن مســجد ،حجرههایــی جهت
تحصیــل طــاب علــوم دینــی ســاخته شــده کــه از محــل درآمــد موقوفــات 150 ،ســهم برابــر
مفــاد وقفنامــه در  10حجــره ،هــر حجــره  15نفــر ،شــهریهی طــاب تعییــن شــده اســت .بــازار
و کاروانســرای عمادالدولــه کــه از صدهــا مغــازه و حجــره تشــکیل شــده وقــف بــر مصــارف ایــن
مســجد اســت (کشــاورز ،ج ( ،)453 :1384 ،1تصویــر )3؛ عالوهبــر دولتشــاه و عمادالدولــه
واقفــان زیــادی اعــم از متمولیــن تــا مــردم عــادی امــاک ،بــاغ و ابنی ـهی بســیاری را وقــف
نمودهانــد کــه در جــدول  1بــه تفصیــل بیــان شــده اســت (تصاویــر  4و .)5

بحث و تحلیل

در دورهی قاجــار شــهر کرمانشــاه بهدلیــل اهمیــت اســتراتژیکی و نظامــی کــه در زمــان

تصویــر 1ـ وضعیــت کنونــی یکــی از حجرههــای
ســرای وکیلالدولــه در محــدودهی بــازار وقفــی
دولتشــاه (نگارنــدگان.)1392 ،
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تصویــر 2ـ وضعیــت کنونــی حیــاط و حجرههــای
ضلــع شــرقی و غربــی وکیلالدولــه واق ـعدر بــازار
وقفــی (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر 3ـ نمــای ورودی شــرقی و بخشــی از
حیــاط و حجرههــای مســجد وقفــی عمادالدولــه در
راســتای بــازار (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر 4ـ ورودی شبســتان مســجد وقفــی نــواب
در ســمت جنــوب (عکــس از نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر 5ـ نمــای غربــی و داخلــی بخش عباســیه،
تکیـهی وقفــی معاونالملک (نگارنــدگان.)1393 ،

«محمدعلــی میــرزای دولتشــاه» و پســرش «عمادالدولــه» پیــدا میکنــد ،توســعه مییابــد.
بــا حمایــت شــاهزادگان قاجــاری یــاد شــده ،بــازار کرمانشــاه کــه در مســیر جــادهی مذهبــی-
تجــاری عتبــات عالیــات شــکلگرفته بــود ،موجــب گــذر کاروانهــای تجــاری و مذهبــی
بســیاری کــه از شــرق بــه غــرب و یــا بالعکــس از کرمانشــاه عبــور میکردنــد ،میشــد
(زارعــی و حیدریباباکمــال .)109-133 :1395 ،وجــود ایــن کاروانهــا موجــب ایجــاد
ســاختارهای شــهری متعــددی در مســیر بــازار شــده اســت .از اینمیــان میتــوان بــه ســراها
و کاروانســراهای درونشــهری ،دکانهــای تجــاری ،مســاجد و حســینیههای مرتبــط بــا
بــازار اشــاره کــرد کــه باعــث رونــق شــهر در ایــن دوره شــده اســت .ایــن توســعه بــا مســاعدت
شــاهزادگان قاجــاری منجــر بــه ایجــاد اماکــن وقفــی متعــددی شــد کــه قبــل از آن وجــود
نداشــتند؛ در ایــن میــان حمایــت و نیــاز مــردم نیــز موجــب توســعه بیــش از پیــش اماکــن
وقفــی در شــهر میشــد.
در جــدول  1وضعیــت موقوفههــای شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار نمایــش داده شــده
اســت؛ برمبنــای جــدول یــاد شــده ،بیشــتر مصــارف موقوفــات در متــن وقفنامههــا از نظــر
واقــف درج شــده و تغییرناپذیــر اســت و نزدیــک بــه نیــت واقــف بــه مصــرف رســانده شــده
اســت .مصــرف عوایــد موقوفــات بــه تأمیــن هزینههــای ســفر حجــاج ،تهیهی جهیزیــه برای
دختــران َد ِم بخــت از خانوادههــای فقیــر و تنگدســت ،تأمیــن لبــاس افــراد بیبضاعــت،
وقــف ابناءالســبیل ،تعزی ـهی حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ ،روضهخوانــی ،تعمیــر مســجد و
مدرســه ،ســهم درس طــاب و اجــرت خــادم اختصــاص یافتــه اســت.
نکتــهی مهــم در رابطــه بــا بناهــای وقفــی یــاد شــده در جــداول  1و  2اینســت ،از
آنجایــی کــه اماکــن تجــاری ،مولــد بیشــترین منبــع درآمــد در شــهر هســتند ،بههمیــن
دلیــل بیشــتر موقوفــات شــهر کرمانشــاه در ایــن دوره از نــوع تجــاری بــوده و بهعلــت
موقعیــت برتــر اقتصــادی بــازار در اقتصــاد شــهر ،بیشــتر موقوفــات در محــدودهی بــازار و
محل ـهی برزهدمــاغ مکانیابــی شــدهاند .بــا توجــه بــه فضــای فکــری و فرهنگــی حاکمبــر
جامعــهی آن روزگار میتــوان گفــت نقــاط فرهنگی-آموزشــی ناشــی از وقــف ،بازتابــی از
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جدول 1ـ وضعیت موقوفههای شهر کرمانشاه در دورهی قاجار (نگارندگان.)1397 ،
نام موقوفه
موقوفهی
ا کبرخان مأوایی
موقوفهی اشرف

تاریخ
وقف

محله
مورد وقف

مورد مصرف

رقبات

وقف

1277ه.ق.

زمین ،آسیاب و باغ

1311ه.ق.

تمام شش دانگ امالک واقع در جنب میدان توپخانه

الحاجیه کشور خانم

اطعام مساکین و
عزاداری امام حسین

دارد

عزاداری ،روضه خوانی،
ذکر مصیبت و پذیرایی

دارد

در ایام محرم و رمضان

موقوفهی
بیبیجان خانم

1257ه.ق.

حاج ابراهیم خباز

1325ه.ق.

(مکان)

سه دانگ یک باب آسیاب

برزهدماغ
توی شهر
(توپخانه)

نوع
موقوفه
-

عام

عزاداری ،روضه خوانی،
ذکر مصیبت و پذیرایی

آسیاب

-

عام

در ایام محرم و رمضان

منبع
کشاورز ،ج،1
561 :1384
کشاورز ،ج،1
564 :1384
کشاورز ،ج،2
763 :1384

سه دانگ از
سه دانگ از دو باب دکان بقالی روی رودخانهی آبشوران

موقوفهی

مقابل عمارت شیخ محمد هادی

دو باب
تعمیرات مسجد و اجرت

دکان

محلهی

خادم

مندرج در

فیضآباد

آرشیو سازمان
عام

اداره اوقاف
کرمانشاه

متن سند
وقفنامه
مسجد واقع در محلهی سرتپه و مبارکه ،حجرهها ،آب
موقوفات محمدعلی
میرزا دولتشاه
موقوفات دولتشاه

انبار ،مدرسه تحصیل طالب علوم دینی ،حمام ،تیمچه،
1236ه.ق.

 33باب دکان در میدان عمارت مبارکه (واقع در راستهی
بازارچه موقوفهی مسجد مرحوم دولتشاه) دو باب دکان
برزه دماغ ،و مدرسهی نواب عالیه خانم کوچک خواهر

مصرف عام (سهام درس
طالب ،تعمیرات
مدرسهها ،سهم امام

دارد

مسجد).

محله برزه
دماغ

آرشیو سازمان
عام

اداره اوقاف
کرمانشاه

شاهزاده دولتشاه
یک سهم تعزیهی امام
حسین ،یک سهم اطعام
موقوفهی
فتحالهخان فراشباشی

1283ه.ق.

شش دانگ تیمچه و متعلقات آن (داالن ،حجرات،

فقرا و مساکین و یک دو

دکاکین و متعلقات وابسته به آن).

بخش شود :یک سهم

دارد

فیضآباد

عام و خاص

حق التولیه و هفت سهم

کشاورز ،ج،2
845 :1384

متعلق به موقوف علیها
است ،پسر دو برابر دختر
موقوفهی
مالمحمد کرمانی

1236ه.ق.

مسلمین ،زوار و
مترددین

موقوفهی
کربالیی هاشم

1279ه.ق.

حاج میرزاهادیخان

1292ه.ق.

موقوفهی

باغ نزدیک به آبشوران (معروف به باغ حاجی احمد
موتاب)
شش دانگ قریهی کبوده (نشاط) با تمامی اعیان

کارگذار

موجود در آنجا اعم از قلعه و باغ و چهار دانگ حمام
مالباشی پشت ساختمان بانک ملی سبزه میدان سابق

موقوفهی حسنخان
معینی (ملقب به

مجرای آب و آب انبار

شرب آب جهت عموم
چنانی

عام

1345ه.ق.

کرمانشاه

معیشت موقوف علیه و

رقبات :باغ

اطعام مسلمانان در ماه

وقفی

رمضان

محله
برزهدماغ

خاص

1277ه.ق.

عمارت ،مزار ع و دکاکین

ا کبرخان مأوایی

1277ه.ق.

مزرعهی دهشهی و کنجور -آسیاب دهشهی و کنجور

بدرخان وکیل باشی

1329ه.ق.

شش دانگ یک باب کاروانسرا واقع در محلهی برزهدماغ

اداره اوقاف
کرمانشاه

مبلغ  40تومان هر ساله
جهت شریف مکه به
منظور روشنایی بین

دارد

توی شهر
(توپخانه)

عام و خاص

کشاورز ،ج،2
1065 :1384

صفا و مروه
روضه خوانی و عزاداری

-

برزهدماغ

عام

معاونالملک)
موقوفهی مال یعقوب

اداره اوقاف
آرشیو سازمان

گاراژ ،کارخانه ،دکان ،حسینیه ،اموال منقول ،حمام
حسینیه ،طاحونه متصل به حسینیه

آرشیو سازمان

اعاشه موقوف علیهم -
خیرات و مبرات

-

-

خاص و عام

کشاورز ،ج،3
1162 :1384
کشاورز ،ج،3
1211 :1384

در صورت بینیازی
موقوفهی

موقوف علیهم ،صرف
اطعام مساکین و

آرشیو سازمان
-

برزهدماغ

خاص و عام

عزاداری و روضه

اداره اوقاف
کرمانشاه

سیدالشهدا شود
یک قسمت حق فقرا و

موقوفهی

سادات بنیفاطمه -فقرا
و زوار پیاده

دارد

برزهدماغ

عام

کشاورز ،ج،3
1286 :1384
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کاروانسرای واقع در بازار عالفخانه ،شش دانگ
موقوفهی
حاج محمدتقی

ساختمان فیروزه ،چهار باب دکان پشت ساختمان
1334ه.ق.

اصفهانی

فیروزه ،شش دانگ کاروانسرای تجارتی راستهی
عالفخانه ،یک باب دکان نجاری واقع در محلهی
فیضآباد راستهی عمادالسلطنه

موقوفهی
سید حسن رسالت
موقوفهی
ثلث میرزا هادیخان

1301ه.ق.

ناشی از نماز و روزه

دکان

ثلث امالک و ماترک
ثلث موصی ،کهریز ،روئین تن ،خرک آب ،شش دانگ

1292ه.ق.

حمام حاج عبدالخالق ،کاروانسرای میرزا اسداله با
دکاکین ،کاروانسرای سید ابوالحسن همدانی با دکاکین،
کاروانسرای میرزا سلیم خان با دکاکین متعلق به آن

1328ه.ق.

خانم (مصالحه نامه)
موقوفهی
-

منافع سه سالهی کامل یک و نیم دانگ کاروانسرای
مشهور به اسم حاج باقر و دکاکین

سه دانگ دکان کهنهفروشها ،شش دانگ قنادی و
شش دانگ دکان زرگری

کشاورز ،ج،3
1310 :1384

استیجاری

سهم امام هزینهی ماه

دارد

-

عام و خاص

مبارک رمضان

موقوفهی نوابه عالیه

حاجی معدل

زائران و هزینههای

امالک و

عالفخانه

عام

رد مظالم ،سهم سادات،

کارگزار

اشرف الحاجیه کشور

کمک به مستمندان،

اطعام در ماه رمضان،
نان و حلوا در تاسوعا تا

-

برزهدماغ

عام و خاص

-

برزهدماغ

وقفنامه

صلح

کشاورز ،ج،3

محاباتی

1445 :1384

عام  -خاص

سهم موقوف علیه،
خوانی

اداره اوقاف
کرمانشاه

مقرری افراد مندرج در

خیرات و مبرات و فاتحه

1327 :1384
آرشیو سازمان

اربعین

متن صلحنامه و

کشاورز ،ج،3

دارد

-

حبس به
مدت سی
سال

آرشیو سازمان
اداره اوقاف
کرمانشاه

شــعائر مذهبــی بــود کــه بــا تدریــس علــوم دینــی در مــدارس علمیــه و بهوســیلهی بســیاری
از مجتهدیــن بــه منص ـهی ظهــور میرســید .بــر ایناســاس ،بســیاری از مســاجد محل ـهای
شــهر کرمانشــاه از جملــه مســجد دولتشــاه ،حــاوی وقفنامهایســت کــه ادعــای فــوق را
تأییــد میکنــد؛ درآمــد حاصــل از ایــن مسجد-مدرســه وقفــی ،صــرف طــاب و تعمیــرات
مســجد شــده اســت .تکایــای شــهر کرمانشــاه از دیگــر عناصــر مهــم وقفــی در ســاختار شــهر
ً
هســتند .معمــوال تکایــا عالوهبــر جایــگاه مذهبــی ،مکانهــای درآمدزایــی نیــز درنظــر گرفتــه
میشــدند .در شــهر کرمانشــاه واقفــان بــا ایجــاد یــا تعمیــر و توســعهی تکایــا یــا حســینیهها
بهعنــوان عناصــر هویتــی محلههــا و اختصــاص موقوفاتــی بــرای عمــران و نگــهداری
و هزینــهی مراســم مذهبــی در آنهــا ،در جهــت هویــت بخشــیدن بــه محلههــا ،ایجــاد
خاطــرات جمعــی و احســاس تعلــق بــه محلــه ،نقشآفرینــی میکردنــد .نمونــهی ایــن
امــر مهــم در شــهر کرمانشــاه تکیــه و حســینیهی معاونالملــک اســت کــه نزدیــک بــه
میــدان و بــازار بــزرگ شــهر ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)5در وقفنامــهی «تکیــهی
معاونالملــک» آمــده کــه عوایــد حاصلــه پــس از وضــع مخــارج بــه صــرف روضهخوانــی و
تعزیـهداری حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ برســانند و مبلغــی نیــز بــه صــرف روشــنایی و قرائــت
قــرآن در مقبــرهی آن حضــرت بنماینــد؛ همچنیــن بــرای تعمیــرات و نگ ـهداری کاروانســرا
کــه قــرار بــود بهعنــوان زائرســرا در اختیــار زائریــن عتبــات مقدســه قــرار بگیــرد ،مبلغــی هزینــه
نماینــد .معینالرعایــا بانــی تکیــه ،در ســال 1347هـــ.ق .تکیــه را وقــف عــزاداری و مراســم
تعزیــه نمــود و  20نســخه از وقفنامــهی آنرا بیــن علمــای نجــف ،کرمانشــاه و بــزرگان
دیــن و افــراد خانــدان معینــی تقســیم کــرد (شــهبازی و شــهبازی.)48 :1386 ،
بــا افزایــش نقــش تجــاری بــازار شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار بــر اهمیــت آن و
بهویــژه دکانهــای آن افــزوده شــد؛ دکان ،مهمتریــن مــکان درآمــدزا بــرای ســرمایهگذاری
محســوب میشــد؛ بهطوریکــه وقــف دکان بیشــتر از ســایر اماکــن درآمــدزای وقفــی اســت.
ً
طبــق جــدول  ،2اماکــن تجــاری بــزرگ چــون کاروانســراها ،داالنهــا و ماننــد آن ،معمــوال
ً
بهتدریــج بهصــورت دانــگ توســط یــک نفــر یــا افــراد متعــددی وقــف میشــدند؛ مثــا
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کاروانســرای تجارتــی از موقوف ـهی «حــاج محمدتقــی اصفهانــی» در محل ـهی عالفخانــه
و کاروانســرای «میــرزا اســداله» بــا دکاکیــن از موقوف ـهی «میــرزا هــادی کارگــزار» بهصــورت
دانــگ وقــف شــدهاند (کشــاورز ،ج .)1065 :1384 ،2ایــن دکانهــا جــزو بــازار وقفــی
محســوب میشــدند .بــازار کرمانشــاه بخشــی از راه تجــاری و زیارتــی ایــران بــه بینالنهریــن
را تشــکیل مــیداد کــه کاروانهــا در مســیر رفــت و برگشــت آنرا طــی میکردنــد (نقشــه
 .)1عالوهبــر دکانهــا ،کاروانســراهای متعــدد واقــعدر مســیر بــازار ،نقــش اســتراحتگاه
کاروانهــای گــذری ،توزیــع محصــوالت وارداتــی و جمــعآوری و بســتهبندی کاالهــای
صادراتــی شــهر را بهعهــده داشــته اســت .از ایــن کاروانســراها در حالحاضــر تعــداد اندکــی
ً
برجــای مانــده و از آنهــا عمومــا بهعنــوان انبــاری اســتفاده میشــود (تصاویــر  1و .)2
بخــش بــازار دارای کاروانســراهایی
کاروانســراها در ا کثــر نقــاط بــازار پرا کندهانــد و هــر
ِ
ً
مخصــوص بــوده کــه ارتبــاط مســتقیم بــا مشــاغل آن بخــش از بــازار را داشــت ه اســت؛ مثــا در
بــازار بنکدارهــا ،کاروانســرایی بهنــام «شــترخان» بــوده کــه محــل بارگیــری و انتقــال اقــام
کشــاورزی بهوســیلهی شــترها و دیگــر چهارپایــان بــوده اســت .در وقفنامـهی برخــی از این
کاروانســرها بیــان شــده کــه بــرای تعمیــرات و نگ ـهداری کاروانســرا کــه از آنهــا بهعنــوان
زائرســرا در اختیــار زائریــن عتبــات عالیــات قــرار میگرفــت ،مبلغــی هزینــه میشــده اســت
(تصویــر  .)7ایــن اماکــن وقفــی کــه بــا توســعهی کرمانشــاه بهوجــود آمــده بودنــد ،منجــر بــه
توســعهی بــازار کرمانشــاه کــه از شــرق بــه غــرب شــهر کشــیده میشــد ،شــده اســت .عالوهبــر
آن ،عناصــر تجــاری بیشــترین فراوانــی و اهمیــت را در میــان بناهــای موقوفــهی شــهر
کرمانشــاه بــه خــود اختصــاص دادهانــد و دکانهــا بیشــتر از ســایر اماکــن وقفــی از اهمیــت
اقتصــادی بهرهمنــد هســتند .نکتـهی قابــل ذکــر دیگــر آنکــه بهدلیــل وجــود فعالیتهــای
انــدک صنعتــی در ســطح شــهر کرمانشــاه فقــط یــک کارخانــه وقــف شــده اســت (جــدول .)2

نقشــه 1ـ شــهر کرمانشــاه براســاس نقش ـهی
روسهــا در ســال  1850م( .مهریــار و همــکاران،
 ،204 :1378بههمــراه تغییــرات نگارنــدگان؛
صشــده از
راســتهبازار در مســیر درواز ههــا مشخ 
مهمتریــن موقوفــات دورهی قاجــار اســت).
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نقشــه 2ـ شــهر کرمانشــاه در ســال 1919م.
نقش ـهی بازترســیم شــده از روی عکــس هوایــی
نیروهــای اعزامــی بــه بینالنهریــن (کاروانســرهای
در مســیر بــازار بــا مربــع ســفید مشــخص شــدهاند)،

(.)Clark & clark, 1969: 40

براســاس نقشـهی ترســیمی روسهــا در ســال 1851م( .نقشــه  )1و نقشـهی ســال 1919م.
(نقشــه  )2حجــم عظیمــی از بافــت کرمانشــاه را بــازار و کاروانســراهای وقفــی واقـعدر مســیر
ـاری راه
بــازار دربــر گرفتهانــد .عامــل اقتصــاد و عنصــر بــازار وقفــی بــا نقــش ارتباطــی و تجـ ِ
کاروانرو عتبــات عالیــات ،گمــرک ،عبــور زوار و تجــار از آن ،مهمتریــن عامــل در توســعهی
شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار بــوده اســت .در اینمیــان ،نقــش شــاهزادگان قاجــاری،
دولتشــاه و عمادالدولــه و اتخــاذ تدابیــر ســازنده ،خــود بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک
شــهر قابلتوجــه اســت کــه بــا توســعهی ســنت وقــف ،نقــش مؤثــری در ایجــاد بناهــای
متعــدد در ســاختار شــهر کرمانشــاه داشــتهاند.
ایــن عوامــل منجــر بــه ایجــاد  5محلــه در شــهر کرمانشــاه بــا ویژگــی مشــخص بهخــود
شــدند کــه در آنهــا بناهــای عامالمنفعــه اعــم از حمــام ،کاروانســرا و مســجد اجــزای فضــای
ســاختاری و کالبــدی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار را شــکل میدادنــد.
از دیگــر ســاختارهای وقفــی عامالمنفعــه و زیربنایــی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار،
آبانبــار و قنــات بهمنظــور تأمیــن آب شــرب شــهروندان اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر
آب خــود را تأمیــن میکردنــد و
اهالــی شــهر کرمانشــاه از طریــق چــاه آب
منابــع مصرفــی ِ
ً
کاربــرد قنــات و آبانبــار محــدود بــود ،صرفــا یــک قنــات و دو آبانبــار وقفــی در دورهی
قاجــار در محلههــا ایجــاد شــدند (جــدول  .)2همچنیــن در میــان اماکــن مذهبــی وقفــی،
ً
مســاجد بیشــترین فراوانــی را دارنــد؛ ایــن مســاجد کــه عمومــا مســاجد محل ـهای هســتند،
بیانگــر اهمیــت آنهــا در توســعهی محلههــا و ایجــاد حــس هویــت و یکپارچگــی درونــی
محلههــای شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار هســتند (تصاویــر  4 ،3و .)8
واقفــان براســاس نیــات مذهبــی ،ضمــن حفــظ و نشــر دیــن اســام ،بــه محرومیــن
جامعــه نیــز کمــک میکردنــد؛ زیــرا افــراد بیبضاعــت بهعنــوان خــادم و بــدون پرداخــت
اجارهبهــا در بقــاع متبرکــه ،مســاجد و حســینیهها ســاکن بودنــد و برخــی از آنهــا بنــا بــه
نیــت وقــف حقــوق هــم میگرفتنــد .ایــن امــر بــه معیشــت افــراد و نیــز نگـهداری ایــن اماکــن
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کمــک میکــرد؛ همچنیــن بهموجــب نیــات واقفــان ،افــراد بیبضاعــت کــه تــوان پرداخــت
هزینــه ســفر بــه اماکــن متبرکــه را ندارنــد بــا اســتفاده از عوایــد موقوفــات بــه زیــارت عتبــات
شــرفیاب میشــدند .ایــن ســفرها عالوهبــر ترویــج دیــن ،ســبب تجدیــد روحیــه و شــادابی
مــردم نیازمنــد و توســعه و ســاخت اماکــن مشــابهی نیــز میشــد؛ بنابرایــن نیــات مذهبــی
عالوهبــر جلــب نظــر مــردم بهســوی مذهــب تــا حــدودی نیازهــای معیشــتی ،ســکونتگاهی
و روحــی مــردم مســتمند را نیــز رفــع میکــرد.
براســاس اطالعــات بهدســت آمــده از اســناد موقوفـهی شــهر کرمانشــاه در دورهی قاجــار
کــه از  5محلــه تشــکیل شــده اســت؛ محل ـهی چنانــی بــا  2بنــای وقفــی ،فیضآبــاد بــا ،4
عالفخانــه بــا  4و محل ـهی توپخانــه (تــوی شــهر) بــا  5و برزهدمــاغ (آبشــوران) بــا  14بنــا
یــا ملــک وقفــی بهترتیــب بیشــترین بناهــای وقفــی را بهخــود اختصــاص دادهانــد .در ایــن
بیــن محل ـهی برزهدمــاغ بــا  48درصــد بیشــترین و چنانــی بــا  7درصــد کمتریــن آثــار را در
برگرفتهانــد (نمــودار  .)1بیشــتر موقوفــات «محمدعلــی میــرزای دولتشــاه» در محلــهی
برزهدمــاغ بــوده و همیــن عامــل باعــث رونــق و توســعه بیشــتر ایــن محلــه نســبت بــه محالت
دیگــر شــده اســت .بــا نگاهــی بــه تصویــر  6و نقشـههای  1و  2کــه بــازار را ترســیم میکننــد،
مشــخص میشــود کــه بناهــای موقوفــه در شــهر کرمانشــاه نقــش مهمــی در توســعه و رونــق

شــهر در دورهی قاجــار کرمانشــاه داشــتهاند؛ بهطوریکــه ا گــر ایــن بناهــا در بافــت تاریخــی
وقــف نمیشــدند و موجــود نبودنــد توســعه و رونــق شــهر کرمانشــاه در ایــن دور ه امکانپذیــر
نبــود .در هــر محلـه از محلههــای کرمانشــاه ،عناصــر و فضاهــای موقوفــه از نظــر فضایــی،
کالبــدی و عملکــردی بهصــورت مجموع ـهای بههــم پیوســته در بافــت تاریخــی اســتقرار

تصویــر 6ـ موقعیــت محل ههــای شــهر کرمانشــاه
و نمایــش موقوفــات مهــم بــرروی آن براســاس
اســناد وقفــی بهدســت آمــده از ایــن دوره (برگرفتــه
از  Google Earthبههمــراه تغییــرات نگارنــدگان،
.)1397

184

شماره  ،23دوره نهـم ،زمسـتان 1398

نهــای وقفــی محل ههــای
جــدول 2ـ نــوع مکا 
کرمانشــاه در دورهی قاجــار (نگارنــدگان.)1397 ،

دارنــد و بهصــورت مجموعــهای متمرکــز ،محلههــا را تشــکیل و بههــم ارتبــاط میدهنــد
ً
کــه عمومــا شــامل مســاجد ،دکانهــای تجــاری ،کاروانســراها ،حســینیهها و تکایــا هســتند.
نکتـهی مهــم قابــل ذکــر دیگــر آنکــه بهعلــت ماهیــت غیرقابــل تغییــر بناهــای وقفــی،
بیشــتر بناهــای مــورد مطالعـهی پژوهــش در دورهی پهلــوی بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد.
اماکن مذهبی

تأسیسات زیربنایی

اماکن تجاری

امالک

کارخانه

حمام

قنات

آبانبار

مدرسه

قلعه

مقبره

مسجد

تکیه

حسینیه

زمین

باغ

سرای

تیمچه

دکان

بازار

کاروانسرا

آسیاب

1

4

1

2

2

1

1

7

1

1

6

3

3

2

51

1

7

3

تصویــر 7ـ وقفنام ـهی کاروانســرا و مســجد در
راســتهبازار از محمدعلــی میــرزا دولتشــاه (آرشــیو
ادارهی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمانشــاه،
.)1395
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تصویــر 8ـ وقفنامـهی مســجد حــاج شــهبازخان
(آرشــیو ادارهی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان
کرمانشــاه.)1395 ،
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17%
توپخانه

14%
فیض آباد

چنانی
7%

14%
عالف خانه

48%
برزه دماغ

نمــودار 1ـ درصــد فراوانــی موقوفههــای شــهر
کرمانشــاه در دورهی قاجــار بــه تفکیــک هــر محلــه
(نگارنــدگان.)1397 ،

ً
هــر چنــد کــه بهتدریــج از توجــه بــه تعمیــرات آنهــا ،مخصوصــا در راســتهبازار کاســته شــد
و بیشــتر ســراهای و دکانهــای واق ـعدر مســیر بــازار بــه انبــاری تبدیــل شــدند .علــت آنرا
میتــوان از رونــق افتــادن شــهر کرمانشــاه پــس از دورهی قاجــار بهســبب از دســت رفتــن
نقــش مهــم و تجــاری بــازار و عــدم حمایــت حکومــت در تعمیــر و ایجــاد بناهــای وقفــی
دانســت کــه بهتبــع آن ،گــذر کاروانهــای تجــاری و اســتفاده بیشــتر از بناهــای وقفــی بــا
کارکــرد بازرگانــی ،کمتــر شــد.

نتیجهگیری

موقوفــات شــهر کرمانشــاه نقــش قابلتوجهــی در رونــق و توســعه شــهر در دورهی قاجــار ایفــا
کردهانــد .در ایــن دوره ،واقفــان امــاک و ابنی ـهی زیــادی را وقــف نمودهانــد کــه ا گــر ایــن
ً
بناهــا را از بافــت شــهری کرمانشــاه حــذف کنیــم ،عمــا بنــای قابلذکــری باقــی نخواهــد
مانــد .تنهــا حضــور مــادی آنهــا بهشــکل مســجد ،زیارتــگاه بــازار یــا کاروانســرا نیســت کــه
اهمیــت دارد؛ بلکــه اهمیــت آنهــا بــرای شــهر تــا همیــن حــدود و حتــی بیشــتر بهخاطــر
حضــور آنهــا بهعنــوان نهادهــای مهــم اجتماعــی و اقتصــادی اســت .تنهــا نقطـهی مثبــت
اوضــاع وقــف در دورهی قاجــار پــس از بهبــود در وضعیــت کمــی وقــف ،برداشــته شــدن
ً
مالیــات از موقوفــات بــوده کــه ایــن شــرایط در شــهر کرمانشــاه کامــا تجلــی یافتــه اســت؛
بنابرایــن و طبــق اطالعــات بهدســت آمــده از اســناد موقوف ـهی شــهر کرمانشــاه در دورهی
قاجــار ،وقــف بــه ســه منظــور عمــده انجــام میشــد؛ حفــظ و نشــر دیــن ،رفــع نیازهــای
مــردم مســتمند و ایجــاد و تقویــت حــس هویــت میــان ســاکنان محلــه کــه درنهایــت منجــر
بــه رونــق محلههــا میشــد .در هــر ســه حالــت یــاد شــده انســان معتقــد بــه ایــن عمــل بــه
ارزشهــای دینــی خــود ارج مینهــاد و دیــن خــود را زنــده نگهمیداشــت؛ عالوهبــر آن در
اجــرای مراســم مذهبــی بهویــژه در ماههــای رمضــان و محــرم کلی ـهی مراســم بهطریقــی
بــه دریافــت از موقوفــات مرتبــط میشــد .نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان میدهــد کــه بیشــتر
موقوفــات شــهر کرمانشــاه بهدســت محمدعلــی میــرزای دولتشــاه و فرزنــدش عمادالدولــه
انجــام گرفتــه اســت .ایــن دو شــاهزاده در راســتای اهــداف عمرانــی خــود امــاک و ابنیـهی
فراوانــی را وقــف نمــوده و موجبــات رونق و توســعهی شــهر را بیش از پیــش فراهم آوردهاند؛
هــر چنــد کــه وجــود مؤثــر مالــکان و متمــوالن در کنــار شــاهزادگان قاجــاری غیرقابــل انــکار
اســت .موقوفــات در شــهر کرمانشــاه عالوهبــر ایجــاد زیرســاختهای شــهری چــون مســجد،
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کاروانســرا ،حمــام و مدرســه ،بهعنــوان ایجادکننــدهی مشــاغل نیمهوقــت و تماموقــت
ً
کــه عمومــا در بــازار انجــام میگرفــت ،اهمیــت داشــتند .عامــل مهمــی کــه در مانــدگاری
بناهــای وقفــی در شــهر کرمانشــاه مؤثــر بــوده ،وقفــی بــودن آنهاســت؛ زیــرا درآمــد رقبــات
ابتــدا بــرای پایــداری موقوفــات و ســپس بــرای مقاصــد عامالمنفعــه هزینــه میشــده اســت.
از ســوی دیگــر ایــن موضــوع مشــخص شــد کــه بناهــای وقفــی جــزو ارکان اصلــی هــر محلــه
بــوده و درنهایــت بــا توجــه بــه احتیاجــات مــردم بــر تعــداد آنهــا افــزوده شــده و منجــر بــه
رونــق و توســعه شــهر در دورهی قاجــار شــدهاند.
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