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  چكيده

اسالمي است كه در تأسيس و تداوم حيات نهادها و مراكز  -هاي حسنه در شهرهاي ايرانييكي از پديدهوقف شهري، 

هاي منشأ حركتهاي مختلف تاريخ، اند در دورهفرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تأثير فراواني داشته است و توانسته

هاي گذشته توجه پژوهشگران شهري را به خود جلب نموده است. تعداد و مؤثري باشند. اين پديده حسنه در سال

هاي گرايش محققان به اين اسالمي، يكي از نشانه -تنوع مقاالت علمي منتشر شده در زمينه وقف در شهرهاي ايراني

پژوهشي فارسي زبان منتشر  -ررسي مقاالت منتشر شده در مجالت علميمفهوم است. اين مقاله با روش فراتحليل به ب

دهد كه مقاالت انتشار يافته در حوزه وقف در اين تحقيق نشان مي پرداخته است. 1396تا سال  1389شده از سال 

ر اساس اند. بهاي مبتني بر اسناد صورت گرفتهاسالمي، بيشتر به صورت كيفي و از طريق تحليل -شهرهاي ايراني

توان در دو دستة اسالمي در كشورمان را مي -نتايج پژوهش حاضر، به طور كلي مطالعات وقف در شهرهاي ايراني

باشد و ديگري اسالمي مي -يابي فيزيكي شهرهاي ايرانيكلي جاي داد؛ نخست مطالعات تأثير وقف بر توسعه و شكل

اسالمي است. در رويكرد نخست محققان در  -در شهر ايرانيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تأثير وقف بر مؤلفه

يابي فضاهاي شهري در شهرهاي قالب فرآيندي به دنبال تأثير وقف در توسعه فيزيكي و فضايي و همچنين شكل

اند. نتايج بررسي اسالمي پرداخته -اسالمي هستند و بر اين اساس به تجزيه و تحليل فضاي شهرهاي ايراني -ايراني

  درصد) را به خود اختصاص داده است. 60ها (دهد كه دسته اول بيشتر پژوهشمي نشان

  

  اسالمي، فراتحليل، مطالعات وقف. -وقف شهري، شهر ايراني كليد واژه:
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  بيان مسأله

هاي ارزشمند آن هاي گذشته به يادگار گرفته شده و نمونهقدري است كه از نسلمعماري ايراني اسالمي ميراث گران

باشند. فرهنگ طراحي و مديريت شهرهاي تاريخي ايران به خوبي قابل مشاهده و بازشناسي ميريزي، در نظام برنامه

توان ها مياي است كه در صورت شناخت عميق و همه جانبه آنو تمدن اسالمي و عناصر تشكيل دهنده آن به گونه

ود آورنده فرهنگ و بخش اين فرهنگ الهي جستجو كرد. سنت حسنه وقف يكي از عناصر و عوامل به وجحيات

تمدن اسالمي است كه ثمرات علمي و فرهنگي فراواني در توسعه جامعه و رفع نيازهاي روز آن در طول تاريخ داشته 

هاي در واقع وقف يكي از ارزش .)35: 1389آباد و همكاران، كالنتري خليل ؛50: 1396نژاد و مقيمي، (مهدياست 

بيني ديني و مذهبي اسالم، عالوه بر داشتن نقش مؤثر اجتماعي و اقتصادي، واالي انساني است كه تحت تأثير جهان

توان نقش بسيار مؤثري را، در هاي شهري دارد. از نظر كالبدي نيز ميكاركردهاي متعددي در زندگي روزانه و فعاليت

فت كالبدي شهرهاي اسالمي، به وقف منتسب كرد. با بررسي سيما و با -دهي به ساخت فضايي شهرهاي ايرانيشكل

ها براي حيات زندگي شهري را مشاهده كرد كه وقف در عملكرد آنتوان بسياري از عناصر و اجزاي شهر ايران، مي

توان در ايجاد و احداث خردترين عناصر كالبدي شهر نظير نقشي بسزا داشته است. از نظر كالبدي نقش وقف را مي

ترين فضاهاي گيري و توليد كالنها تا شكلها، روشنايي معابر و بازارچهاخانهها، آب انبارها، سقمساجد، مدارس، حمام

: 1395؛ كريميان و همكاران، 24: 1393زاده، كريميان و مهديهاي تجاري مؤثر دانست (شهري نظير بازارها و مجموعه

پوراحمد و ؛ 10: 1391ان، پوراحمد و همكار؛ 35: 1389آبادي و همكاران، ؛ كالنتري خليل137: 1383؛ شهابي، 90

هاي انساني براي كسب كمال در طول دورة اسالمي كه خود را در همة ترين سرمايهيكي از مهم ).9: 1392همكاران، 

؛ شهيدي، 123: 1386دهد سنت وقف است (شكوري، ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در شهرها نشان مي

اين پديده، عالوه بر آثار مذهبي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، آثار  ).22: 1395؛ فاريابي و همكاران، 97: 1394

جغرافيايي مهمي را در پي دارد. در برخي مناطق با گسترش پديده وقف، چهره جغرافيايي آن مناطق نيز دگرگون شده 

از پديده وقف هستند كه به  است.شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، يزد و قم از جمله بارزترين شهرهاي اثرپذير

آبادي و اند (كالنتري خليلهاي خود شاهد توسعه كالبدي به شكل عمده شدهمدد همين پديده در برخي بخش

به رغم مطالعات ضعيف و پراكنده در خصوص جايگاه وقف در تمدن ايراني، شواهد موجود،  ).36: 1389همكاران، 

وقف و نقش آن، به عنوان كنش هدفمند و بخش مهمي از ركن دين در  بيانگر امكان رديابي و جستجوي نوع حضور

ها در اين زمينه از زاويه شهرهاي ايران دورة اسالمي تر پژوهشسرزمين و تمدن كهن ايراني است. با اين وجود، بيش

: 1395ن، ؛ عسكري و همكارا47: 1391؛ فكوهي، 79: 1390به بعد و با رويكرد تاريخي شكل گرفته است (پاكزاد، 

اسالمي با رويكرد فراتحليل مورد  -). در اين مقاله مطالعات انجام شده در زمينه وقف شهري در شهرهاي ايراني9

هايي كه تا كنون در اين زمينه انجام شده است و نيز بررسي قرار گرفته است تا بتوان تحليل نسبتاً جامعي از پژوهش

هاي انجام شده در موضوع وقف بندي و شناسايي پژوهشش حاضر دستهها ارئه شود. هدف پژوهابعاد گوناگون آن

اند. بر اين پژوهشي به چاپ رسيده -اسالمي به زبان فارسي است كه در مقاالت علمي -شهري در شهرهاي ايراني

 هاي مورداند، حوزهبه موضوع بحث پرداخته 1396تا  1389اساس پس از شناسايي مقاالتي كه در فاصله زماني 
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هاي مورد مطالعه، ارائه شده ها، روش مطالعات، ابزار پژوهش و پراكندگي جغرافيايي نمونهبررسي در هر يك از آن

  زير پاسخ داده شود: ر اين بررسي سعي شده است به سؤالها مورد بررسي قرار گرفت. ددر هر يك از آن

  هايي انجام شده است؟زهاسالمي در ايران در چه حو -مطالعات وقف شهري در شهرهاي ايراني . 1

  مباني نظري

هاي ارزشمند اسالمي است كه از صدر اسالم تكنون در همه جوامع اسالمي سخت مورد ترين ميراثوقف از با سابقه

هاي گوناگون فرهنگي، ها، آثار بسيار ارزشمند و مؤثري در زمينهها و دگرگونيتوجه بوده و به رغم همه نوسان

: 1393پور و همكاران، ؛ صفايي32: 1389آباد و همكاران، .. برجاي گذاشته است (كالنتري خليلاجتماعي، اقتصادي و.

آيد، وقف به معناي متوقف كردن و در اصطالح به معناي تحسيب االصل و تسبيل همان طور كه از لغت بر مي). 91

ين مال حبس و است از اين كه عالمنفعه يعني حبس كردن اصل مال و آزاد گذاردن منفعت آن است. وقف عبارت 

منافع آن تسبيل شود. منظور از حبس كردن مال ممنوع كردن نقل و انتقال و يا تصرفاتي است كه موجب تلف شدن 

عين شود، زيرا مقصود انتفاع هميشگي از وقف است و منظور از تسبيل اين است كه منافع موقوفه در جهت نيات 

شود. جمع اين واژه اوقاف است. به مال و زمين وقف شده، موقوفه گفته مي واقف براي موقوف عليهم جاري شود،

اللهي و ؛ آيت37: 1378جناتي، است (وقف از جمله عقود معيني است كه در وقفه اماميه، از اعتبار خاصي برخوردار 

 ؛9: 1390، بشيري و همكاران ؛195: 1389؛ شمس و حجي ماليري، 11: 1385صادقي گلدر،  ؛19: 1383رخ يزد، 

  ).9 -10: 1392پوراحمد و همكاران،  ؛12: 1391پوراحمد و همكاران، 

  گيري فضاهاي شهرينقش وقف در شكل

بيني ديني و مذهبي هاي جهانهاي عمدة اقتصادي جهان اسالم است. سنت وقف از ارزشوقف يكي از زيرساخت

ه اسالمي، به ويژه شهرهاي ايران داشته است. گيري ساخت فضايي شهرهاي دوراست كه نقش بسيار مؤثري در شكل

 يارا كه نقش عمده يشهر ياز عناصر و اجزا ياريبس اسالمي -يرانيا يشهرها يو بافت كالبد مايگذرا به س يبا نگاه

به سزا داشته است.  يها نقشتوان مشاهده نمود كه عنصر وقف در آنيدارند، م يشهر يزندگ اتيدر عملكرد و ح

آنها احساس  جاديدر ا يافهيها وظحكومت نكهيا ونبد يستيز يهادر مجتمع ييو روبنا ييربنايز ساتياز تاس ياريبس

نقش  يوقف يهاگونه مجموعه نيدر احداث ا زيدولتمردان ن يشدند. البته در موارد يكنند توسط مردم ساخته م

 يكاركردها يدارا يو اقتصاد ياز نظر اجتماع نكهياند. وقف عالوه براداشته ياسالم رانيا خيدر طول تار يارجمند

 يشهر يعموم يفضاها ديدر تشكل و تول يبوده، از نظر كالبد يشهر يهاتيروزانه و فعال يدر زندگ يمهم وفراوان 

: 1396نژاد و مقيمي، مهدي؛ 10: 1392؛ پوراحمد و همكاران، 136: 1383شهابي، ( داشته است يابرجسته تياهم

مساجد، مدارس،  ريشهر نظ يعناصر كالبد نيو احداث خردتر جاديتوان در اينقش وقف را م ينظر كالبد. از )51

 رينظ يشهر يفضاها نيتركالن ديو تول يريگها تا شكلمعابر و بازارچه ييها، روشناحمام ها آب انبارها، سقاخانه

ضايي شهرهاي تاريخي و سنتي ايران مالكيت غالب پيگيري نمود. در ساختار ف مشاهده و يوقف يهابازارها و مجموعه

روند وقفي است (كريميان و جامعه اسالمي به شمار ميبناهاي عمومي كه عموماً هم جزء ميراث فرهنگي و تاريخي 

: 1389آبادي و همكاران، كالنتري خليل؛ 135: 1383؛ شهابي، 138: 1395؛ كريميان و همكاران، 90: 1393زاده، مهدي

اساس  نيبر ا ).55: 1396نژاد و مقيمي، ؛ مهدي7: 1392؛ پوراحمد و همكاران، 11: 1391پوراحمد و همكاران، ؛ 32
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 يياز آنجا يداشته است، ول ياسالم يكشورها يكالبد يو توسعه فضاها يريگدر شكل يبارز گاهيوقف، نقش و جا

جامعه  يازهايخواسته ها و ن يها، پاسخ گوو مانند آنسراها مانند قناتها، كاروان يشهر ريدر مراكز غ يكه عناصر وقف

ها و انواع مراكز ها، مسافرخانهنند مساجد، عناصر بازار، دانشگاهما يرشه يوقف يفضاها يو از طرف ستين يامروز

 يو توسعه فضاها يريگگاه شكلهستند، لذا شهرها جوالن نيمبرم جامعه شهرنش ازين ،يو بهداشت يفرهنگ ،يآموزش

و  زيشهرها مانند اصفهان، مشهد، تبر يبرخ ران،يا ياسالم يشهرها در هستند. يدر سراسر قلمرو اسالم يوقف يالبدك

توسط  خيشهرها همواره در طول تار نيا يكالبد ياند و فضاهارفتهيپذ ريشهرها از وقف تأث رياز سا شيتهران، ب

از  ثال،اند. به عنوان مدر بافت خود شده يو دگرگون رييخوش تغاز سنت وقف دست يرويزمامداران و مردم به پ

  .)35: 1389(كالنتري و همكاران،  نام برده شده است رانيوقف در ا يياصفهان به عنوان دوران طال ييدوران شكوفا

  كالبدي وقف در ساختار شهري -بازتاب فضايي

وحدت  يريگدر شكل نفكيكالبد هر شهر جزء الكنند. در واقع، يم دايپ تيهو يشهر طيشهرها با توجه به كالبد و مح

: 1393؛ ساردوئي، 541: 1393(بحريني و حسيني وحدت،  است يشهر نهيزم يشهر و حفظ و تداوم نظم شكل ييفضا

عمل  يدر نظام شهر يداريبه اهداف پا دنياست كه به عنوان رس ي. وقف به عنوان نهاد)23: 1395؛ فاريابي، 105

 يشهر يمطابق با كالبد و ساختار مناسب فضاها يبر تداوم شكل شهر يسع ،يكالبد يداريپا كرديبا رو زيكند و نيم

 يگوناگون يهاها و شكلوهيبه ش يدارند، ول يمشترك بايتقر ييچه موقوفات اهداف نها اگر ).23: 1395فاريابي، دارد (

ها مورد از امور جامعه را برشمرد توان ده يم فوقطالعه منابع و اسناد مربوط به كنند. با ميم دايدر جامعه بازتاب پ

 اريبس ي. با وجود تنوع و گستردگستداشته ا يها وقف نقش اساسآن يريگعملكرد و شكل ت،يفعال انيكه در جر

 نمود يبندهطبق يكالبد ريغ يهاو بازتاب يكالبد يهابازتاب يتوان به دو دسته كل يوقف را م يهاها و بازتابجلوه

  .)29: 1395؛ فاريابي و همكاران، 6: 1392؛ پوراحمد و همكاران 137: 1383؛ شهابي، 32: 1376(شفقي، 

محروم جامعه؛ مانند:  يهااست به انسان يندارند، بلكه كمك كالبدي -و فضايي يجنبه عمران ماًيكه مستق يموقوفات

 ،يلوازم و ادوات كشاورز هيته ،يزراع يبذرها هيكمك و وام به تجار، ته ان،يزندان ران،يگنيو زم رانيمعلوالن، پ تام،يا

 ريش هيخانواده، ته ليتشك ماران،يب يمداوا اد،ياعت كتر ،يطالب، قربان ان،يدانشمندان، دانشجو نهيهز ه،يريمصارف خ

در واقع تمامي آن چه را كه يك جامعة روستايي و شهري در تأمين اجتماعي نياز دارد شامل  .شوندو... پديدار مي بچه

 يتعادل اجتماع يهستند، مانند شهر اصفهان، نوع يتر شيموقوفات ب يكه دارا ييدر شهرها ليدل نيبه هم شود.مي

 ييابناه جاديد؛ مانند: انشهر ارتباط دار يو كالبد يكيزيف يمايبا س ماًيكه مستق يموقوفاتوجود داشته است.  يو اقتصاد

ها، ها، پلها، آب انبارها و قنوات، حمامها، توانخانهها، مسافرخانهمارستانيها، بهم چون مساجد، مدارس، كتابخانه

از جمله  هاشهر، غرس اشجار و سقاخانه ياز بازارها يقسمت ا،يتكا ،يعموم يهاگاهخواب ،يها، مساكن انسانقبرستان

تر تواند بيشهاي تأثير و كارايي اين نوع وقف در ساختار شهر ميهاي كالبدي وقف هستند. در واقع بازتاببازتاب

  ).30: 1395؛ فاريابي و همكاران، 8: 1392پوراحمد و همكاران، ؛ 32: 1376شفقي، ( باشد

ندارند، بلكه به صورت  ييو فضا يجنبه كالبد مياست كه به طور مستق ييها تيشامل فعال يكالبد ريغ يبازتاب ها

 هيكمك و وام به تجار، ته ان،يزندان ران،يگ نيو زم رانيمعلوالن، پ تام،يمحروم جامعه مانند ا يكمك به انسان ها

و  ييجامعه روستا كيآن چه را  يشوند. در واقع تمام يدار مي... پدو يلوازم و ادوات كشاورز هيته ،يزراع يبذرها



  ابدالي و همكاران                    

190 

 

ترت هستند مانند  شيموقوفات ب يكه دارا ييشهرها ليدل نيشود. به هم يدارد شامل م ازين ياجتماع نيدر تأم يشهر

هستند  يوقف، موقوفات يكالبد يها بازتاب وجود داشته است. يو اقتصاد يتعادل اجتماع يشهر اصفهان در آنها نوع

 مارستانيچون مساجد، مدارس، كتابخانه ها، ب ييبناها جاديشهر ارتباط دارند. ا يو كالبد يكيزيف يمايبا س مايكه مستق

 زتاباز جمله با ايها و تكا هينيها، مسافرخانه ها، نوانخانه ها، آب انبارها و قنات ها، حمام ها، پل ها، قبرستان ها، حس

تر باشد  شيد بتوان ينوع وقف در ساختار شهر م نيا ييو كارا ريتأث يوقف هستند. در واقع بازتاب ها يكالبد يها

  .)30: 1395؛ فاريابي و همكاران، 7: 1392؛ پوراحمد و همكاران 137: 1383؛ شهابي، 32: 1376(شفقي، 

  اسالمي -وقف در شهرهاي ايراني

كتاب اوستا، به ساخت  ميبر اساس تعال ان،يباستان زرتشت رانيوجود دارد. در ا يبه اشكال مختلف انياد يوقف در تمام

مخارج و  نيتأم يدر جوار معابد مبادرت و برا يمذهب يارائه خدمات به زائران، احداث مراكز آموزشها، آتشكده

 وانات،يح يبضاعت و نگهدارياموات، كشاورزان ب هيريوه زنان، خيها، موبدان و زائران، اوالد و بآتشكده يهانهيهز

روان، در  يبه منظور رستگار يكوكارين يادهايبن انيساسان يدر اواخر شاهنشاه .كردنديخود را وقف م يهانيزم

بعدها  ادهايبن نيشد. هميعام المنفعه م ساتيتأسدستان و احداث كه پول آن صرف كمك به تنگشد  اديبن رانيا

 واني) از ديقمر يهجر 261-385( انيدوره سامان يادار التيدر تشك رانيشدند. در ا يوقف اسالم يبرا ييالگو

 ،يطور كل هموقوفه بوده است. ب يبه امور مساجد و اراض يدگياوقاف نام برده شده كه كار آن رس وانيد ايموقوفات 

 يرونق فراوان هي. وقف در دوره صفوافتي يترشيب تيبعد از ورود اسالم، وقف اهم رانيا يهاحكومت يدر تمام

شد؛ به عنوان مثال، يبه وقف توجه م زين يموريدر دوره ت. ديگرد عهياز امالك وقف بقاع متبركه ش ياريو بس افتي

خان در شهرها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در در خراسان بزرگ نام برد. غازان يموريتوان از موقوفات ت يم

را  ييهاالمقدس و مشهد، مكان تيب يبرا يها و حتهمه آن يساخت و برا يوانافر يو عموم ياماكن مذهب ران،يا

(پوراحمد و  غازان موقوفاتي را براي آن در نظر گرفتدر نزديكي تبريز موسوم به شنبه يالهخان مح. غازانكردوقف 

تعداد  نيجهان است. ا يكشورها ريباالتر از سا اريبس ياسالم يتعداد موقوفات در تمام كشورها .)1392همكاران، 

در  يكالبد يوقف يشهرها به فضاها ترشيب ازين زيشهرها و ن يو اقتصاد يفرهنگ -يرو اجتماع شيبسته به نقش پ

 رينسبت به سا ياز نظر آمار يوقف يعناصر و فضاها ،ياسالم -يرانيا ياز روستاها است. در شهرها شيب زيشهرها ن

 نيبر ا. مشهد، اصفهان و قم از آن جمله است يدهد. شهرهايباالتر را نشان م يرقم ياسالم يكشورها يشهرها

هزار  100هزار موقوفه در كشور وجود دارد كه  114انجام گرفته، هم اكنون حدود  يها يتوجه به بررس با اساس

از  شيكه هر موقوفه، رقبه هم دارد، هم اكنون ب نياست. با توجه به ا يمتصرف ريهزار هم غ 14و  يها متصرفمورد آن

 ).35: 1389آباد، موجود است (كالنتري خليلرقبه در سراسر كشور  ونيليم كي

  ليلفراتح

اند، اما دريافتي هاي گوناگون پژوهشي تبديل به تحقيق شدههاي با اهميت، همواره توسط گروهها و موضوعپرسش

 ط،يكه به واسطه شرا يبه طور خاص مطالعات اجتماع گير است.زا و وقتجامع از تمامي اين مطالعات، كاري هزينه

 جينتا يانباشتگ تيها همراهند، فاقد خاصافتهيو  جياز نتا ياگستردهگر، با دامنه متعدد مداخله يرهايها و متغتيموقع

 و يبندجمع يبرا يااز مطالعات، روش تازه يمنطق يساخت اجماع يمناسب برا يبه عنوان ابزار ليهستند. فراتحل
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ظر فراتحليل مدن قيتحق كيكه  يزيبلكه چ ديآيخاص به حساب نم يها در حوزهااز پژوهش يادرك مجموعه

 يهاافتهيبه  يابيو دست يسازكپارچهيو  بيترك ياز مطالعات متعدد و پراكنده، برا يپژوهش يهاافتهي يآوردارد، جمع

حصول شناخت از  يبرا ليتحل يواحدها بيو ترك هيتجز ياست برا يروش لياساس، فراتحل نياست. بر ا ديجد

در روش فراتحليل، مطالعات و  ليواحد تحل ي.پژوهش يهاو سازه يعلم ياز مبان رمنسجميغ ايمجموعه منسجم و 

 بيگوناگون و متعدد را با هم ترك قاتيتحق جيروش، پژوهشگر نتا نياست. در ا يمرتبط با موضوع خاص يهاپژوهش

كند. اين روش به شناسايي ي استخراج ميآمار رومندين يهاو منسجم را با استفاده از روش ديجد جيكرده و نتا

نژاد و شهيدي، ؛ حاتمي27: 1392(شفيعا و همكاران،  شودعلمي و تجميع مطالعات انجام شده ختم ميهاي شكاف

نويسد: فراتحليل اشاره به تحليل است و مي 1976گالس كه خود واضح واژه و مفهوم فراتحليل در سال  ).9: 1396

ها از چندين مطالعه براي توليد يك دادهنويسد: روش فراتحليل، تركيب ها دارد. در تعريف ديگري بلند ميتحليل

متغيرهاي مستقل كه بر اساس  يبرآورد است. به نظر چيو و برينو فراتحليل بر اين اصل متكي است كه نتايج تحقيق

تر درباره اثرات عناصر انداز وسيعتوانند تركيب شوند تا يك مرور كلي موضوع مورد مطالعه و يك چشمهستند، مي

اي براي انجام يك فراتحليل مراحل هفتگانه ).91: 1385يش را ارائه دهند (ايمان و خواجه نوري، طرح مورد آزما

مرحله مشخص  نياقدام در ا نيقرار دارد. مهم تر قيتحق ريمتغ فيتعرمرسوم است: در مرحله اول انتخاب موضوع و 

و تلخيص مطالعات  يگردآور ،ييشناسا ق،يشدن حدود و اهداف تحقيق است. در مرحله دوم بر اساس هدف تحق

كه  م. در مرحله سوشوديانتخاب م قيمنبع معتبر با توجه به هدف تحق يتعداد تيبخش، درنها ني. در ارديگيانجام م

ها ختم آن ينيو بازآفر يابيها و ارزافتهي يبندمنابع همراه است، به دسته اتيمحتو يلترسازيف اي يبردار شيبا ف

و  ينيكه امكان بازب شونديم ليشده تبد يبنداطالعات دسته يابه مجموعه يبخش مطالعات ورود نيشود. در ايم

ها بر افتهي يبندامكان دسته ن،يشيمرحله پ يهاافتهيرا به همراه دارد. در مرحله چهارم با استفاده از  جياستخراج نتا

فراهم  جينتا سهيها و مقاهيشناخت تنوع آزمون فرض ،يروش شناس يهاتفاوت يبررس ،يآمار يهااساس روش

 جينتا بيو ترك قيبه دست آمده اختصاص دارد و مرحله ششم با تطب جينتا بيو ترك فيشود. مرحله پنجم به تعريم

مرحله هفتم نگارش گزارش، تفسير و نقد نتايج  در ن،يسازد؛ بنابرا ينگارش گزارش را فراهم م نهيزم، بدست آمده

گيري از نظرات خبرگان راهكاري مكمل و هدايت كننده به شمار گيرد. در هر يك از مراحل تحقيق، بهرهميصورت 

نژاد و شهيدي، ؛ حاتمي27 -28: 1392نمايد (شفيعا و همكاران، آيد كه كيفيت و ارزش تحقيق را ضمانت ميمي

1396 :10.(  

  مواد و روش تحقيق

هاي كمي و كيفي انجام شده است. پژوهشگر به فراخور نياز با استفاده از روشاين تحقيق كه از نوع فراتحليل است، 

در اين تحقيق، ناچار به استفاده از روش فراتحليل كيفي (مرور نظامند) است چرا كه بر اساس نظر خبرگان در اين 

: 1383ر، را نشان دهد (دالوتواند كفايت تحليل يك موضوع پژوهشي روش، تنها ده مطالعه و پژوهش مي

تا  1389هاي انجام شده از سال ).بنابراين با توجه به اين كه در بين جامعه آماري مورد بررسي، تعداد پژوهش286

مقاله انتخاب شد و مورد بررسي  10معدود است و حوزه پژوهش نيز در يك موضوع مشخص انجام شده است  1396

هاي انجام شده دربارة موشوع بررسي ل، گزارش نهايي پژوهشدر مطالعات فراتحليل واحد تجزيه و تحلي قرار گرفت.
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هاي انجام شده براي فراتحليل از فهرستي استفاده شده است. با توجه به اين مطلب، براي بررسي و انتخاب پژوهش

  هاي زير است:كه شامل مؤلفه

آوري اطالعات، اي جمعوهش، ابزارهعنوان پژوهش، مشخصات كامل مجريان، سال انجام پژوهش، محل اجراي پژ

مورد نياز آن دسته هاي داده استفاده شده است. Excel افزارنرم ها از. براي تحليل و مديريت دادهروش انجام پژوهش

 -وقف در شهرهاي ايراني"و يا  "وقف شهري"ها عبارت از مقاالتي بودند كه در عنوان اصلي و يا واژگان كليدي آن

در مجالت فارسي زبان به  1396تا  1389هاي وجود داشته است و در فاصله سال "در شهراثرات وقف "و يا  "اسالمي

ها در سايت پايگاه مورد است كه جستجو و دسترسي به آن 10چاپ رسيدند. تعداد اين مقاالت (حجم جامعه آماري) 

كند. نمودار ري برابري ميانجام شده است. حجم نمونه با حجم جامعه آما (www.sid.ir)اطالعاتي جهاد دانشگاهي 

  دهد.راحل انجام تحقيق را نشان مي) زير م1(

  
  ماخذ: نگارندگان. مراحل انجام تحقيق؛ 1نمودار 

  هايافته

 Excelافزار هاي اطالعاتي مورد نياز پژوهش در نرمها مشتمل بر ستونبراي انجام اين پژوهش در ابتدا جدول داده

هاي كمي هاي مورد نياز و هم گرفتن خروجيبندي دادهتشكيل شد تا بتوان از اين طريق هم فرآيند تلخيص و دسته

 1389دهد كه در بازه زماني هاي انجام شده نشان ميمرور پژوهشا سهولت و دقت بيشتري انجام داد. ها را باز داده

به بعد بوده است و رفته رفته جامعه دانشگاهي  1389از سال هاي حوزه وقف شهري در ايران ، آغاز پژوهش1396تا 

ها پژوهشاين از  درصد 40 يابد.ها افزايش مياين پژوهش 1395ن زمينه آشنا شده و در سال با ضرورت پژوهش در اي

  به انجام رسيده است. 1395سال در 

  به تفكيك سال چاپ 1396تا  1389. توزيع مقاالت چاپ شده در حوزه وقف شهري در بازه زماني 1جدول 

  درصد  تعداد  سال چاپ

1389  2  20  

1390  0  0  
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1391  0  0  

1392  1  10  

1393  1  10  

1394  1  10  

1395  4  40  

1396  1  10  

  100  10  مجموع

    مأخذ: محاسبات نگارندگان  

مورد از مقاالت،  5كه  دهدپژوهشي منتشر شده در اين حوزه، نشان مي -شناسي مقاالت علمينتايج بررسي سبك

درصد از مقاالت مورد بررسي را شامل  50اند كه اين تعداد تحليلي معرفي كرده -روش تحقيق خود را توصيفي

  شود.مي

  هاي مطالعه در مقاالت بررسي شده. انواع روش2جدول 

  درصد  تعداد مقاالت  روش مطالعه  رديف

  10  1  تحليلي -پيمايشي  1

  10  1  كميتحليلي و  -توصيفي  2

  10  1  توصيفي -تاريخي  3

  50  5  تحليلي -توصيفي  4

  10  1  تحليلي و پيمايشي -توصيفي  5

  10  1  تحليلي -استداللي  6

  100  10  مجموع  7

  مأخذ: محاسبات نگارندگان  

دهد كه عمده مطالعات صورت گرفته از هاي صورت گرفته به لحاظ ماهيت نوع مطالعات، نشان ميمحتواي پژوهش

درصد). در اين ميان  10اند (اي سهم اندكي داشتهدرصد) و در اين ميان تحقيقات توسعه 90كاربردي بوده است (نوع 

هاي صورت گرفته هر چند برخي پيشنهادهاي كلي را شاهد بوديم، هيچ يك به ارائه نظريه جديدي در باب پژوهش

هاي صورت گرفته در اين ن هيچ يك از پژوهشتواشهرهاي ايراني اسالمي منتج نشده است و به همين دليل نمي

  هاي بنيادي قرار داد.حوزه را در رده پژوهش

  هاي صورت گرفته در مقاالت بررسي شده. نوع پژوهش3جدول 

  درصد  تعداد مقاالت  نوع پژوهش

  90  9  كاربردي

  10  1  ايتوسعه

    مأخذ: محاسبات نگارندگان  

پزوهشي چاپ شده در بازه زمانيمورد بررسي نشان  -اطالعات مقاالت علميهاي گردآوري همچنين بازبيني روش

اسنادي است. اگر محقق به ساختن يا اختيار آوري مورد نياز، درصد مقاالت چاپ شده ابزار جمع 30دهد كه مي

به كار گيرد و قادر  نمودن ابزار متناسب با اطالعات مورد نياز اقدام نكند، يقيناً نخواهد توانست اطالعات تهيه شده را

)؛ بنابراين، با توجه به اين 144: 1383نخواهد بود بر اساس چنين اطالعاتي مسأله تحقيق را روشن كند (حافظ نيا، 
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لحاظ مقاالت ارائه شده در حوزه توان گفت از اين درصد مقاالت بررسي شده داراي ابزار گردآوري هستند، مي 90كه 

  وقف شهري، قابل قبول است.

  آوري اطالعات در مقاالت بررسي شده. انواع ابزارهاي جمع4ول جد

  درصد  تعداد  ابزار پژوهش  رديف

  10  1  اسنادي/ پرسشنامه  1

  10  1  پرسشنامه/ مصاحبه/ مشاهده  2

  10  1  پرسشنامه/ مصاحبه  3

  10  1  اسنادي/ مشاهد  4

  30  3  اسنادي  5

  20  2  اسنادي/ ميداني  6

  10  1  ذكر نشده  7

  100  10  مجموع  8

  مأخذ: محاسبات نگارندگان        

بندي شدند. در جدول اطالعاتي پايه، تمامي مقاالت مورد بررسي بر اساس حوزه اصلي مورد پژوهش خود، دسته

پژوهشي منتشر شده در  -بندي مقاالت علميبندي شدند. نتايج دستهحوزه مطالعاتي دسته 6مقاالت مورد بررسي در 

ترين حجم مطالعات، مر بوط به توسعه فيزيكي دهد كه بيشحوزه مورد مطالعه، نشان مي مورد وقف شهري بر اساس

اند. ساير حوزه درصد از مطالعات را به خود اختصاص داده 30يابي فضاهاي شهري است كه هر كدام شهر و شكل

  هاي بعدي قرار دارند.درصد در رتبه 10هر كدام با 

  به تفكيك حوزه مطالعاتي 1389 -1396موضوع وقف شهري در بازه زماني  . توزيع مقاالت چاپ شده در5جدول 

  درصد  تعداد مقاالت  حوزه مطالعاتي  رديف

  10  1  اجتماعي  1

  10  1  اقتصادي  2

  30  3  توسعه فيزيكي شهر  3

  10  1  فرهنگي  4

  30  3  يابي فضاهاي شهريشكل  5

  10  1  كاركردپذيري  6
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  نگارندگانمأخذ: محاسبات 

اي اند، شهرهايي كه داراي قدمت و تاريخ ديرينهدهد كه در بين مقاالتي كه داراي نمونه موردي بودهها نشان ميبررسي

هستند بيش از ساير شهرها مورد توجه پژوهشگران در اين حوزه بوده است. از شهرهايي كه در ميان مقاالت به 

اصفهان، مشهد، ري، اهواز، مالير، بيرجند، گرگان و اللجين هر كدام يك اند از: اند عبارتصورت موردي بررسي شده

  اند.مطالعه به خوداختصاص داده

  گيريبحث و نتيجه

 1395سال  دهد كه دراسالمي نشان مي -هاي انجام شده در مورد موضوع وقف در شهرهاي ايرانيبررسي پژوهش

ريزي شهري و علوم مرتبط، بيشترين رواج و متخصصان حوزه برنامه تحقيق و پژوهش در اين حوزه در بين محققان
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دچار افت ناگهاني شده است كه تاكنون ادامه دارد و كاهش اقبال پژوهشگران (اين  1396است و در سال  را داشته

يل اسالمي، خود نيازمند بررسي و شناخت دال -كاهش اقبال به مطالعه و پژوهش در حوزه وقف در شهرهاي ايراني

رسد با توجه به شرايط كنوني شهرهاي دهد؛ هرچند كه به نظر ميتحقيقات در اين حوزه را نشان ميآن است) به انجام 

  شود.اسالمي، نياز به انجام مطالعات بيشتر و كاربردي در اين حوزه بيش از پيش احساس مي -ايراني

اس ديدگاه فردي، مسير متفاوتي را براي طراحي يك تحقيقات مرور شده در اين پژوهش نشان داد كه هر محقق بر اس

شناسانه و قابل اتكا تحقيق به كار برده و اين گوناگوني باعث شده است كه تحقيقات از مركزيت قابل تحليل، روش

گيري يكپارچه فراتحليلي از اين مطالعات بندي و نتيجهها باعث سخت شدن جمعبرخوردار نباشند. پراكندگي روش

ها در سطح قابل آيد، در اين پژوهشت. چارچوب تحليلي، كه عامل اصلي در هدايت تحقيق به حساب ميشده اس

درصد از مقاالتي كه در اين  90شكلي كه وضعيت شفافي از نظر چارچوب تحليلي داشتند. قبولي بيان شده است به 

  اند.آوري خود اشاره كردهاند به ابزار جمعحوزه نگاشته شده

اسالمي، بيشتر به صورت كيفي  -دهد كه مقاالت انتشار يافته در حوزه وقف در شهرهاي ايرانيق نشان مياين تحقي

بر اساس نتايج پژوهش حاضر، به طور كلي مطالعات وقف در اند. هاي مبتني بر اسناد صورت گرفتهو از طريق تحليل

جاي داد؛ نخست مطالعات تأثير وقف بر توسعه و توان در دو دستة كلي اسالمي در كشورمان را مي -شهرهاي ايراني

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد و ديگري تأثير وقف بر مؤلفهاسالمي مي -يابي فيزيكي شهرهاي ايرانيشكل

در رويكرد نخست محققان در قالب فرآيندي به دنبال تأثير وقف در توسعه فيزيكي و  اسالمي است. -در شهر ايراني

اسالمي هستند و بر اين اساس به تجزيه و تحليل  -يابي فضاهاي شهري در شهرهاي ايرانيفضايي و همچنين شكل

درصد) را  60ها (پژوهشدهد كه دسته اول بيشتر اند. نتايج بررسي نشان مياسالمي پرداخته -فضاي شهرهاي ايراني

  به خود اختصاص داده است.
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