بررسی تاثیر وقف بر شکل گیری مدارس در ایران
دوره اسالمی
جمال الدین مهدی نژاد ،1مهین مقیمی
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چكیده
ارتقــا ســطح آمــوزش و فرهنــگ یکــی از اهــداف واقفــان بــرای کســب رضایــت خداونــدی و بهبــود وضعیــت جوامــع اســت ایــن مهــم
بــا احــداث و وقــف مرا کــز آموزشــی یــا قــرار دادن موقوفاتــی بــرای تأمیــن مخــارج ســاختمانی و انســای آنهــا و تــداوم فعالیــت مرا کــز
آموزشــی و فرهنگــی امــکان پذیــر میشــود .موقوفــات در تأســیس و تــداوم حیــات نهادهــا و مرا کــز فرهنگــی اقتصــادی و اجتماعــی
تأثیــرات فراوانــی داشــته و توانســته انــد در دورههــای مختلــف تاریــخ منشــأ حرکتهــای موثــری ماننــد تأســیس مــدارس و تأســیس
مرا کــز علمــی و تحقیقــی شــود .طبیعــی اســت مطالعــه و پژوهــش در ایــن زمینــه میتوانــد راهنمایــی مناســبی بــرای گســترش فرهنــگ
وقــف و ســوق دادن امکانــات جامعــه بــه ســوی فراهــم آوردن بســترهای مناســب آموزشــی ،تحقیقــی و نظایــر آن باشــد.
ایــن پژوهــش کــه در قالــب تاریخــی -توصیفــی مطالعــه شــده اســت بیانگــر آن اســت کــه وقــف چــه تاثیراتــی بــر برنامــه آموزشــی و
کالبــدی مــدارس در گذشــته داشــته اســت .ایــن پژوهــش نشــان میدهــد مرا کــز آموزشــی عمدتــا در احــداث و وقــف مــدارس علمیــه
و تامیــن منابــع مالــی بــرای مخــارج ســاختمانی و انســانی آنهــا بــه وجــود آمدهانــد و در ایــران دوره اســامی ،رونــق موقوفــات بــه
شــکوفایی فراوانــی انجامیــد و بخــش اعظــم ایــن موقوفــات درآمــد سرشــار داشــتند و همیــن امــر ســبب شــکوفایی ســاختار آموزشــی
و علمــی دینــی آن عصــر گردیــد.
واژههای کلیدی :وقف  ،فضاهای آموزشی  ،مسجد -مدرسه  ،مدارس علمیه.
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معمــاری اســامی -ایرانــی میــراث گرانقــدری اســت کــه
از نس ـلهای گذشــته بــه یــادگار گرفتــه شــده و نمونههــای
ارزشــمند آن در نظــام برنامهریــزی ،طراحــی و مدیریــت
شــهرهای تاریخــی ایــران بــه خوبــی قابل مشــاهده و بازشناســی
میباشــند[  .]1فرهنــگ و تمــدن اســامی و عناصــر تشــکیل
دهنــده آن بــه گون ـهای اســت کــه در صــورت شــناخت عمیــق و
همــه جانبــه آنهــا میتــوان حیــات بخــش ایــن فرهنــگ الهــی
جســتجو کــرد .ســنت حســنه وقــف یکــی از عناصــر و عوامــل
بــه وجــود آورنــده فرهنــگ و تمــدن اســامی اســت کــه ثمــرات
علمــی و فرهنگــی فراوانــی در توســعه جامعــه و رفــع نیازهــای روز
آن در طــول تاریــخ داشــته اســت .بــه طــور کلــی نقــش موقوفــات
در اســام در ســه مقولــه عمــده حائــز اهمیــت میباشــد.
 -1طراحــی محیــط و فضاهــای شــهری  -2محیــط زیســت
و آبیــاری  -3ایجــاد فضــای ســبز[  ]2در کنــار آثــار بــی شــمار
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اخــروی وقــف جلــوه فضایــی
آن بــه شــکل نقطـهای ،نــواری و گســترده ،چشــم انــداز فرهنگــی
حوزههــای زیســت شــهری و روســتایی را آرایــش میدهــد و
از ایــن بابــت وقــف در جغرافیــای جهــان بینــی و جغرافیــای
فرهنــگ شــهرهای جهــان اســام و باالخــص کشــور مــا جایــگاه
واالیــی مییابــد .در نظــام جهــان بینــی اســامی بــه صــورت رکــن
مهــم و پویایــی بــه کار گرفتــه شــده کــه از قوههــای محرکــه حفــظ
رشــد معــارف اســامی و گرامیداشــت مراســم مذهبــی و نیــز از
جهاتــی برآورنــده نیازهــای متنــوع مــادی انســانی در هــر عصــر
و زمــان در دنیــا و موجــب رســتگاری او در جهــان عقبــی اســت.
موضــوع و امــا ک موقوفــه میتوانــد از ســنگ نبشــتهای ،بــاغ
خانــه ،مســجد ،مدرســه ،تــا عمــارات مجموعههــای وقفــی و
شــهرهای وقفــی بــرای تأمیــن مقاصــد خداپســندانه شــامل
شــود .بدیــن ترتیــب وقــف سیســتم الزمــی در تحقــق برخــی
از ضرورتهــای دیــن اســت .در طراحــی ســازمان فضایــی
کارکردهــای اساســی زندگــی انســان میتــوان در ســه حــوزه
اصلــی مســجد یــا حوزههــای علمیــه ( فضاهــای آموزشــی) و
ســاختمانهای دســتگاه اجرایــی حکومــت و بــازار حرکــت
کــرد .یکــی از انــواع موقوفــات ،تأسیســات آموزشــی و فرهنگــی
اســت کــه بــا ایجــاد و تأمیــن هزینههــای آنهــا کمــک بــه ارتقــاء
ســطح دانــش و پیشــرفت جامعــه میکنــد .ایــن گونــه موقوفــات
در دورههــای مختلــف تاریــخ عمدتــا در آمــوزش علــوم دینیــه و
اواخــر دوره پهلــوی در علــوم جدیــد نیــز متجلــی شــده اســت.

 .2جهان بینی وقف
وقــف یکــی از عمــده تریــن زیرســاختهای اقتصــادی جهــان
اســام اســت [ .]3ســنت وقــف از ارزشهــای جهــان بینــی
دینــی و مذهبــی اســت کــه نقــش بســیار موثــری در شــکلگیری

ســاخت فضایــی شــهرهای دوره اســامی بــه ویــژه شــهرهای
ایــران داشــته اســت
 .1-2نقــش جهــان بینــی وقــف در شــکل گیــری فضاهــای
عمومــی شــهری
بــا نگاهــی گــذرا بــه ســیما و بافــت کالبــدی شــهرهای ایــران
بســیاری از عناصــر و اجــزای شــهری را کــه نقــش عمــده ای در
عملکــرد و حیــات زندگــی شــهری دارنــد ،میتــوان مشــاهده
نمــود کــه عنصــر وقــف در آنهــا نقشــی بــه ســزا داشــته
اســت [  .]4بســیاری از تاسیســات زیربنایــی و روبنایــی در
مجتمعهــای زیســتی بــدون اینکــه حکومتهــا وظیفــهای
در ایجــاد آنهــا احســاس کننــد توســط مــردم ســاخته
میشــدند .البتــه در مــواردی دولتمــردان نیــز در احــداث
ایــن گونــه مجموعههــای وقفــی نقــش ارجمنــدی در طــول
تاریــخ ایــران اســامی داشــتهاند .وقــف عــاوه بــر اینکــه از نظــر
اجتماعــی و اقتصــادی دارای کارکردهــای فــراوان و مهمــی در
زندگــی روزانــه و فعالیتهــای شــهری بــوده ،از نظــر کالبــدی در
تشــکل و تولیــد فضاهــای عمومــی شــهری اهمیت برجســتهای
داشــته اســت .از نظــر کالبــدی نقــش وقــف را میتــوان در ایجــاد
و احــداث خردتریــن عناصــر کالبــدی شــهر نظیــر مســاجد،
مــدارس ،حمامهــا آب انبارهــا ،ســقاخانهها ،روشــنایی معابــر
و بازارچههــا تــا شــکلگیری و تولیــد کالن تریــن فضاهــای
شــهری نظیــر بازارهــا و مجموعههــای وقفــی مشــاهده و
پیگیــری نمــود .در ســاختار فضایــی شــهرهای تاریخــی و
ســنتی ایــران مالکیــت غالــب بناهــای بــا عملکــرد عمومــی کــه
عمومــا هــم جــزء میــراث فرهنگــی و تاریخــی جامعــه اســامی
بــه شــمار میرونــد وقفــی اســت .علــل مانــدگاری موقوفــات در
بســتر زمــان را بایــد در نقــش فرهنــگ متعالــی وقــف جســتجو
کــرد [ .]5
 .2-2نقش وقف در روند شکل گیری فضاهای آموزشی
ً
در قــرون اولیــه عمدتــا مســجدها محــل تدریــس بودنــد و در
واقــع تــا اواخــر قــرن ســوم هجــری فضایــی خــاص تعلیمــات
دینــی وجــود نداشــت بــه تدریــج از اوایــل قــرن چهــارم بــه دلیــل
زیــاد شــدن تعــداد طالبــی کــه از ســرزمینهای دور بــرای دیــدن
اســتادی آمدنــد و بــه محــل اقامــت نیــاز داشــتند تداخــل دو
عملکــرد آموزشــی و مذهبــی در بنایــی واحــد بــا مشــکالت
عدیــدهای روبــرو گشــت و ضــرورت ایجــاد فضایــی مســتقل
را محســوس ســاخت .بدیــن ترتیــب ،مدارســی از ســوی
نیکــوکاران و ســاطین در پــاره ای از شــهرها همچــون بخــارا،
بلــخ ،نیشــابور ،غزنــه و برخــی دیگــر برپــا گردیدنــد .مدرســه
بیهقیــه 1و مدرســه ســعدیه در نیشــابور ،از ایــن مواردنــد کــه در
آنهــا  -عــاوه بــر فضــای تدریــس -حجرههایــی بــرای ســکونت

طــاب و موقوفاتــی بــرای تامیــن مخــارج مدرســه در نظــر
گرفتــه شــده بــود .ایــن مــدارس خصوصــی در مراحــل نخســت،
متشــکل از خانـهی هــر اســتاد بــه عنــوان محــل تدریــس وی بــه
دانشــجویانش بــود .در ایــن شــرایط مراقبــت و اداره مدرســه
بــه وســیلهی فــردی کــه احتمــاال هــم موســس آن بــود و هــم
مــدرس آن ،انجــام میپذیرفتــه و ایــن امــر بــه عنــوان ســنت
خانوادگــی از نســلی بــه نســلی منتقــل میگردیــده اســت.)]6 [ ،
همچنیــن تــا پیــش از قــرن چهــارم هجــری در زمینــه تاســیس
خانههــای رایــگان بــرای دانشــجویان فعالیتــی نشــده بــود.
کهــن تریــن خبــری کــه در ایــن بــاب بــه مــا رســیده اســت اقــدام
امــام محــدث « ابوحاتــم بــن حبــان بســتی» ( 354هجــری)
اســت ،کــه منزلگاهــی بــرای اســتفاده دانشــجویان غریــب کــه
نــزد وی تحصیــل حدیــث و فقــه اشــتغال داشــتند در نظــر
گرفــت و بــرای آنــان از دارایــی خــود خــورا ک و مخــارج روزانــه
برقــرار ســاخت [همــان] .همچنیــن غنیمــه از مقریــزی نقــل
میکنــد در  387هجــری ،خلیفــه « العزیــز بــاهلل فاطمــی» بــه
اشــاره وزیــر خــود « یعقــوب بــن کلــس» ،خانــه ای را در «جامــع
االزهــر» مصــر بــرای فقهــا تاســیس کــرد و ارزاقــی کافــی بــرای
شــان مقــرر کــرد.

“ در اول ســلطنت ،تربیــت علمــا و فقهــا و اهــل هنــر کــردی ،چــون
مــدارس ســاخت و اوقــاف گــران برفرمــود و مقــرری طلبــه بــر آن
قــرار داد ...و هــر کــس کــه قــدوری یــاد گیــرد ،صــد دینــار آقچــه،
در دســت همــت خــود واجــب کــردم کــه هــر ســال بــه وجــه ادرار
رســانیم و ا گــر جامــع الصغیــر یــاد گیریــد پانصــد دینــار بدهیــم و
ا گــر جامــع الکبیــر یــاد بگیــرد هــزار دینــار بــه وی رســانیم تــا بدیــن
امیــد ،هــزار مــرد ،فقیــه و مفتــی شــدند»)]8 [.
بعــد از ســاجقه در دوران ایلخانیــان نیــز ســنت وقــف ادامــه
یافــت « ،غــازان خــان» در ایــن دوران بــا پذیــرش اســام ،برنامــه
اصالحــات پردامنــه ای راه انداخــت و اقتصــاد مملکــت را زنــده

« مــردم از هــر شــهر و مملکــت بــه بنیــاد مزبــور منتقــل شــدهاند...
و در میــان آنــان  200قــاری قــرآن اســت  ...و بــه  400تــن از علمــا و
حکمــا و فقهــا و محدثــان در کوچـهای کــه بــه نــام خیابــان علمــا
موســوم اســت ،مســکن دادهایــم و بــه همــه آنــان مقــرری روزانــه و
مســتمری و هزینــه ســالیانه اعطــا شــده اســت» [ .]11
ایــن ســنت در دوران تیموریــان نیــز دنبــال شــد ،امــا در دوره
صفویــه بــه اوج خــود رســید .بــا بــه حکومــت رســیدن صفویــان،
مــدارس بــا انگیزههــای جدیــدی رشــد و توســعه یافــت .یکــی
از شــاخصهای سلســله صفــوی ،کــه تحــوالت سیاســی-
اجتماعــی و مذهبــی شــگرفی را در ایــران رقــم زد ،رســمیت
یافتــن مذهــب تشــیع بــود ،نیــاز تبلیغــی بــرای ترویــج تشــیع
در کشــور پهنــاوری کــه تــا پیــش از ایــن دســت کــم رســما زیــر
نفــوذ اهــل ســنت بــود .در بعــد مذهبــی متعصــب کــه دشــمن
صفویــان بودنــد ، ،ایجــاد تشــکیالت ســازمان یافتــۀ روحانیــون
بــرای ترویــج و تحکیــم مبنــای عقیدتــی شــیعه امامیــه را ایجاب
کــرد .از ایــن رو حکومــت صفــوی بــه مدرســه همچــون عامــل
تغذیــه کننــده و پشــتیبان عقیدتــی بــرای پیشــبرد اهــداف
مذکــور توجــه کــرد و آن را رشــد و توســعه بخشــید .همچنیــن
شــاهان صفــوی بــه موضــوع تعلیــم و تربیــت عالقــه نشــان
میدادنــد؛ در زمــان « شــاه ســلطان حســین» ،او بــه رغــم
ضعــف شــخصی در اداره حکومــت ،عالقــه و افــرادی بــه علــم و
تعلیــم و تربیــت داشــت و از ایــن جهــت ســرآمد صفویــان بــود .او
یکــی از حجرههــای مدرســه چهاربــاغ را بــه خــود اختصــاص داد
و بــه طــور منظــم در جلســات بحــث و نظــر شــرکت میجســت
[ .]12تحــول دیگــر در عهــد صفــوی ،اســتقالل نســبی مــدارس
بــود ،ســنت قدیمــی وقــف روشــی بــود کــه بــا آن مــدارس
میتوانســتند اســتقالل نســبی خــود را از دربــار حفــظ کننــد.
بــرای تامیــن هزینههــای مدرســه ،موقوفاتــی بــدان منضــم
میشــد کــه از محــل درآمــد آنهــا مخــارج مدرســه و مســتمری
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بنابرایــن ،در پــی تاســیس مــدارس در قــرن چهــارم ،نقطــه
عطفــی در زندگــی دانشــجویان ایجــاد شــد و در حقیقــت
موجبــات یــک نــوع بیمــه اجتماعــی فراهــم گردیــد و ایــن بــه
دلیــل حقوقهــای معیــن و روزی مســتمری بــود کــه اوقــاف
بــه ایــن طبقــه اختصــاص داده بــود .در قــرن پنجــم هجــری
نیــز هنگامــی کــه مــدارس نظامیــه بنیــاد یافتنــد ،نظــام الملــک
اعــام داشــت کــه آمــوزش سراســر رایــگان اســت و گذشــته از
آن بــرای دانشــجویان کمــک هزینــه تحصیلــی منظمــی برقــرار
ســاخت [  .]7در نظامیههــا هزینــه ای هــم بــرای مدرســان
پرداخــت میشــد .ایــن هزینــه بــر اســاس معلومــات و رتبــه
علمــی آنهــا بــود؛ چنــان کــه در «بدایــع الزمــان» در شــرح
ســلطنت ســلطان «محمــد بــن ارســان شــاه» در کرمــان آمــده
اســت:

کــرد و بــرای تاســیس شــمار فراوانــی از بناهــای جدیــد ،بــه
ویــژه بناهــای مذهبــی ،مبالــغ هنگفتــی در نظــر گرفــت؛ وی
دســتور داد در راههــای اصلــی کاروانســراهایی برپــا دارنــد و در
شــهرهای مختلــف حمامهــای عمومــی بســازند و عوایــد آنهــا
را موقوفــه مســاجد ســاخته شــده ،کننــد [  .]9مرکــز ربــع رشــیدی
یکــی از مجموعههــای آموزشــی بــود کــه آمــوزش ابتدایــی و عــال
را بــرای طــاب هــر دو ســطح مســیر میســاخت؛ در دارالحفــاظ
و بیــت التعلیــم ،کــودکان یتیــم و فرزنــدان کارکنــان ربــع تحــت
تعلیــم آمــوزش ابتدایــی کــه منجصــر بــه آمــوزش قــرآن بــود قــرار
میگرفتنــد .در دارالشــفا نیــز طــاب علــم طــب میآموختنــد [ .]10
« خواجــه رشــید الدیــن فضــل اهلل» ،وزیــر غــازان خــان ،در « ربــع
رشــیدی» در تبریــز ،کوچــه ای را اختصــاص داد .وی در نامهای در
« مکاتبــات رشــیدی» ،نوشــت:

شــا گردان عایــد میگردیــد و ایــن باعــث میشــد کــه پیــش
از تشــکیل ســازمان و ادارهای بــرای تعلیــم و تربیــت ،مــردم
خــود بــه ســاخت و احــداث مدرســه و مکتــب میپرداختنــد
و آن را وقــف مســلمانان میکردنــد و شــرایط مــدرس و متولــی
و طلبــه و کتــب مــورد تدریــس و نحــوهی دخــل و خــرج آن را
مشــخص و مــدون میســاختند .اوج رقابــت میــان واقفــان در
عهــد صفــوی بــه قــدری زیــاد بــود کــه در اواخــر عهــد صفــوی در
اصفهــان ســایر والیــت اطــراف بــه جســت و جــوی زمینهایــی
بــرای وقــف مســاجد و مــدارس برونــد و هنــوز نیــز بعضــی
امــا ک مهــم اطــراف کاشــان وقــف مدرســه ســلطانی اصفهــان
(مدرســه چهاربــاغ) اســت [« .]13شــاردن» در گــزارش خــود در
مــورد نحــوه احــداث موقوفــات بــرای مدرســه چنیــن م ـیآورد:
«.....اولیــن قــدم معمــوال احــداث کاروانســرا بــود کــه خــود
درآمــد قابــل توجهــی را عایــد میســاخت .ســپس حمــام،
قهــوه خانــه ،بــازار و بــاغ نیــز بــدان افــزود میگردیــد .در نهایــت
مدرسـهای برپــا میگشــت و از محــل درآمدهــای ایــن موقوفــات
هزینههــای آن تأمیــن میشــد»[ .]14
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«کمپفــر» بــه رقابــت شــاه و رجــال و ثروتمنــدان کشــور در
ســاختن تأسیســات عــام المنفعــه و اختصــاص موقوفــات
و اداره آنهــا اشــاره میکنــد[  .]15بــه طــول معمــول ،تمــام
جزئیــات اداره مدرســه از انتصــاب تولیــت آن تــا میــزان حقــوق
طــاب و کارکنــان و در مــواردی حتــی موضوعــات درســی در
وقــف نامههــا ذ کــر میگردیــد .بدیــن ترتیــب ســنت وقــف باعــث
خودکفایــی مالــی و در نتیجــه اســتقالل نســبی در مــدارس
میشــد .همیــن امــر باعــث گردیــد تــا بــه رغــم ضعــف و انحطــاط
نســبی حکومــت و دســتگاه اداری جامعــه در اواخــر عصــر
صفــوی و ادوار پــس از آن ،مــدارس کمــا کان فعالیــت آموزشــی
خــود را ادامــه دهنــد.
در دوران قاجاریــه تــا پیــش از احــداث مــدارس بــه ســبک
جدیــد بــه وســیله خارجیهــا و حتــی پــس از آن آمــوزش
ً
عمدتــا در مکتبخانــه [  .]16در ســطح ابتدایــی[ .]17و
مــدراس علمیــه در ســطح عالــی صــورت میگرفــت کــه هــر دو
ایــن نهادهــای غیــر دولتــی زیــر تأثیــر جــو مذهبــی بــه تدریــس
علــوم دینیــه میپرداختنــد .بــا ایــن وجــود ،مــدارس علمیــه
از اقبــال بیشــتری برخــوردار بودنــد هــر چنــد مــدارس علمیــه
ایــن دوره نقایصــی چــون نداشــتن نظــام آموزشــی واحــد و
نظاممنــد ،نارســایی و نامناســبی آمــوزش علــوم دینیــه و اداره
آن براســاس رابطــه و همــکاری اســتاد و شــا گردی داشــتند،
تنهــا در ایــن دوره دو مکتبخانــه وقــف شــده اســت کــه یکــی
را محمــد حســین خــان سپهســاالر در ســال  1297ق و دیگــری
را عیســی وزیــر ســابق دارالخالفــه وقــف کردنــد و موقوفاتــی
بــرای آنهــا بــه عــاوه مســاجد و مــدارس علمیــه وقفــی خــود

قــرار دادهانــد .در مقابــل تعــداد بســیار مــدارس علمیــه و
موقوفــات فراوانــی کــه بــرای ادامــه فعالیــت آنهــا اختصــاص
داده شــده وجــود دارد .شــاید بتــوان توجــه بــه مــدارس
علمیــه و بــی توجهــی بــه مکتبخانههــا را بنــا بــه اشــکاالت
ســاختاری مکتبخانههــا دانســت .یعنــی کمیــت و کیفیــت
پاییــن برنامههــای درســی ،دشــواری کتابهــای مــورد تدریــس
از نظــر زبــان نــگارش و حجــم ،درک نادرســت مفاهیــم بــه علــت
شــیوه آمــوزش طوطــی وار ،ســطح هــر مکتبــی بــه ســطح ســواد
آخونــد باجیهــا ،میــرزا باجیهــا ،مالباجیهــا ،خانباجیهــا
و شــاهباجیها ،بســتگی داشــت کــه عمدتــا ســطح ســواد
پایینــی داشــتند کــه ســبب میشــد مــردم بــه مــدارس خارجــی
گرایــش پیــدا کننــد ،رفتــار نامناســب معلمــان بــا شــا گردان،
تأثیــر کــم شــا گردان فــار غ التحصیــل بــر محیــط اجتماعــی
خــود ( هــر چنــد کــه تحصیــل کردههــای ایــران تــا ســال 1266
ق نخســتین مرحلــه نیــز متجلــی شــده اســت .آمــوزش در دوره
قاجاریــه تــا تأســیس مدرســه دارالفنــون زیــر تأثیــر جــو مذهبــی
ً
حا کــم عمدتــا محــدود بــه علــوم دینیــه بــود .توجــه بــه علــوم
عقلــی پــس از تأســیس ایــن مدرســه و اعــزام دانشــجو بــه اروپــا
و ارتباطــات و تعامــات بیشــتر بــا غــرب در ســطح مــدارس بــه
ســبک جدیــد مطــرح شــد .بــر ایــن اســاس در بخــش اعظــم
دوره قاجاریــه چنانچــه افــرادی خواســتار تحصیــل در علــوم
عقلــی و جدیــد چــون حســاب ،هندســه ،جغرافیــا ،شــیمی
و غیــره بودنــد بــه ســختی میتوانســتند کتابهــای مربوطــه
را در ایــران تهیــه کننــد[  ]18و بایــد بــرای ادامــه تحصیــل بــه
اروپــا میرفتنــد .هرچنــد دانــش آمــوزان اعزامــی بــه اروپــا
بــه علــت ضعــف ســاختاری آمــوزش خــود نمیتوانســتند
موفقیــت چندانــی در مجامــع آ کادمــی اروپــا بــه دســت آوردنــد
و بعضــی از آنهــا بــه صــورت تجربــی آمــوزش میدیدنــد ([ ]19
و احــداث مدرســه دارالفنــون ،مجتمــع الصنایــع الماســیه و
مجتمــع الصنایعهــا و نیــز مــدارس علمیــه بــه ســوی آمــوزش
در ســطوح دیگــر ایجــاد کنــد .البتــه بــه جــز عامــل مذهــب،
عوامــل دیگــری چــون کمتوجهــی مــردم بــه مشــاغل تولیــدی
و فنــی و غلبــه اقتصــاد تجــاری میتوانــد در ایــن مهــم موثــر
بــوده باشــد .اما کــن آموزشــی وقفــی دوره قاجاریــه تــا قبــل از
ایجــاد مــدارس علــوم جدیــد شــامل عمدتــا مــدارس علمیــه و
بــه میــزان بســیار کمتــر مکتبخانــه میشــود .از ســال 1316
ق بــه بعــد وقــف مــدارس علــوم جدیــد نیــز جــزو مرا کــز آموزشــی
وقفــی قــرار گرفــت و مــدارس علمیــه موقوفاتــی نیــز بــرای
ادارهی آنهــا توســط واقفــان یــا افــراد دیگــر قــرار داده شــد.
رونــد وقــف اما کــن آموزشــی در حــد وزارت آمــوزش و پــرورش،
پرورشــگاه و دانشــکده (ماننــد دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه
تهــران) ،مکانهایــی بــرای توســعه و فرهنــگ ایرانــی اجــرای
فعالیتهای پژوهشــی و آموزشــی و رفاه اســاتید و دانشــجویان

نیــز وقــف شــدهاند .در دوره پهلــوی عمــل بــه وقــف بــا انگیــزه
یــا هــدف مذهبــی نیــز تــداوم داشــته و هرچنــد بــر وقــف بــرای
آمــوزش علــوم جدیــد افــزوده شــد از تعــداد وقــف بــرای آمــوزش
علــوم دینیــه کاســته شــد [ .]20

 .3تأثیرات وقف بر مدارس
 .1-3تأثیرات وقف بر برنامه و فضای آموزشی
در بســیاری از وقفنامههــای مســاجد بهجــز تعمیــرات و
امــور مربــوط بــه مســاجد ،كارهــای خیــر دیگــری چــون :اطعــام
فقیــران ،وعــظ و خطابــه ،تعلیــم و قرائــت قــرآن كریــم ،تدریــس
علــوم گونا گــون و ...نیــز بــه عنــوان مــوارد مصــرف اوقــاف
مســاجد ذ كــر شــده اســت .از ســایر کارکردهــای وقفنامههــا
میتــوان بــه برنامــه آموزشــی و شــروط تشــویقات و تنبیهــات
نیــز اشــاره کــرد.
امیدیانــی[  ]21تاسیســات آموزشــی در ربــع رشــیدی را میتــوان
بــه چنــد مقطــع تقســیم بنــدی میکنــد:

نگاره 1تعیین مکان دقیق فضاها در ربع رشیدی مطابق وقف
نامه(منبع :طرح فرضی ربع و شهرستان رشیدی (

بانــی هــر مدرســه بــرای اداره مدرســه و موقوفــات آن در
مدرس ـهها و مســاجد ،بــرای دانــش پژوهانــی کــه از شــهرها
و نقــاط دور دســت بــرای فرا گرفتــن علــم آمــده بودنــد،
حجرههایــی میســاختند تــا از تحمــل هزینــه مســکن مصــون
بماننــد .دیگــر آنکــه بــرای هــر دانــش پژوهــی کــه پذیرفتــه
میشــد مقــرری ماهانــه و یــا ســاالنهای از محــل درآمــد موقوفــه
مدرســه تعییــن میگردنــد تــا بــدون دغدغــه خاطــر بــرای تهیــه
غــذا ،بــه درس و بحــث بپردازنــد ماننــد مدرســه نظامیــه و
صالحیــه کازرون ، 2بــرای آنکه دانشــجویان از مهمترین وســیله
تحصیــل بــی نیــاز شــوند ،کتابخان ـهای هــم در مدرســه ترتیــب
میدادنــد .خواج ـ ه نظامالملــك بــرای نخســتینبار ،تحصیــل
را در آن مدرســه رایــگان ســاخت و بــرای دانشپژوهــان مقــرری
معیــن كــرد .گاه در وقفنامههــا مشــاهده میشــود ،در مــورد
نحــوه اداره مدرســه و آنچــه متولــی انجــام میدهــد ،شــرایطی
تعییــن شــده اســت .بــه طــور نمونــه ،در وقفنامــه مدرســه «
کاســه گــران» قیــد شــده اســت کــه متولــی در حیــن ایــن کــه
حجــرات مزبــوره را بــه طلبــه میدهــد اوال بایــد تحقیــق احــوال
ایشــان نمایــد کــه بــه غیــر از تحصیــل علــوم دینیــه بــه کســب
دیگــر مشــغول نباشــد و ا گــر احــدی از ایشــان متأهــل باشــد
شــرط نمایــد کــه در هفتــه چهــار شــب ،در حجــره مدرســه
کــه مختــص اوســت بیتوتــه نمایــد [  ،]23وی در ازای شــرطی
کــه قــرار داده فکــر معــاش طــاب را نیــز کــرده اســت؛ درجایــی
دیگــر از وقفنامــه گفتــه «:هــر یــوم مبلــغ پنجــاه دینــار بــه
طلبــه ســکنۀ هــر حجــره از حجــرات مدرســه مذبــور دهنــد و ا گــر
حاصــل موقوفــات زیــاده از حجــرهای پنجــاه دینــار باشــد ،دو
شــخص را در یــک حجــره جــای داده ،هــر حجــره هــر یــوم مبلــغ
یــک صــد دینــار تبریــزی رســانند» [همــان] .معمــوال حقــوق
طــاب بــه صــورت ســرانه پرداخــت میشــد و یــا اینکــه بــه هــر
حجــره مبلغــی معیــن تعلــق میگرفــت :در وقفنامــه مدرســه
چهاربــاغ کــه در  1118ه .ق کــه کار ســاختمان در حــال اتمــام
بــود ،قیــد شــده اســت کــه « حجــرهای یکصــد دینــار تســلیم
ســا کنان آنهــا نمایــد ،خــواه در آن حجــره یــک نفــر ،خــواه دو
نفــر ســا کن باشــند»[ .]31گاهــی نیــز میــزان مقــرری بــه طــول
یکســان تقســیم نمیشــد ،بلکــه بــر اســاس پیشــرفت علمــی
آنهــا بــود.
واقفــان و بانیــان بــه مــواردی از قبیــل شــرایط احــراز منصــب
اســتادی و تدریــس ،میــزان حقــوق و شــرح وظایــف و نــذورات
قابــل تقســیم بیــن آنــان ،شــرایط ادامــه ســکونت طالبــان علــم
در مدرســه و علــوم و متــون مــورد تدریــس نیــز پرداختهانــد،
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بیتالتعلیــم؛ -2آمــوزش حرف ـهای؛  -3مــدارس عالــی؛ -4
دارالشــفا؛  -5خانقــاه .در ایــن وقفنامــه مــکان هــر کــدام از
فضاهــای مجوعــه در وقفنامــه آمــده اســت(نگاره  .)1محــل
بیــت التعلیــم کــه محــل تحصیــل کــودکان کارکنــان ربــع و
عــدهای کــودکان یتیــم تبریــز بــوده اســت را خانـهای در روضــه که
بزرگتریــن خانهــای روضــه اســت بیــان میکنــد و هــر  10دانشآموز
یــک معلــم داشــتهاند[ همــان ]63،و یــا در وقفنامــه جایــگاه
حجرههــا را نزدیــک در خانقــاه و جهــت خانههــای حفــاظ
معرفــی میکنــد و بعضــی دیگــر را در بــاالی دارالشــفا ،زیرزمیــن را
در جنــب گنبــد و در برابــر حمــام توصیــف مینمایــد [ ]22

 .2-3تعییــن نحــوه اداره مــدراس و شــرایط طــاب در
و قفنا مههــا

در وقفنامــه مدرســه صالحیــه کازرون چنیــن آمــده اســت:
“ هــر مــاه مبلــغ پنــج هــزار دینــار کــه ســالی شــش تومــان
باشــدوظیفهی مــدرس بــه او رســاند و هــر ســال مبلــغ ســی
تومــان و دو هــزار و چهارصــد دینــار وظیفــه هفتــده نفــر مــا،
اعلــی ،پنــج نفــر هــر ســاله مبلــغ ده تومــان و هشــت هــزار دینــار؛
چناچنچــه هــر روز ســیصد دینــار رســد و هــر نفــری شــصت
دینــار باشــد و اوســط شــش نفــر ،هــر ســاله ده تومــان و هشــت
هــزار دینــار؛ چنانچــه وظیفــه هــر نفــری در هــر روز پنجــاه دینــار
باشــد و ادنــی شــش نفــر ،هــر ســال هشــت تومــان و شــش هــزار و
چهارصــد دینــار؛ چنانچــه هــر نفــری ،روزی چهــل دینــار باشــد
مهمــازی هریــک بالتوقــف و المســامحه نمایــد و هــر ســاله مبلــغ
دو تومــان و یــک هــزار و ششــصد دینــار چنانچــه روزی شــصت
هــزار دینــار باشــد وظیفــه یــک نفــر خــادم و هــر ســال مبلــغ
شــش هــزار دینــار تبریــزی وظیفــه مــوذن و مبلــغ یــک تومــان در
مصــرف فــرش و روشــنایی مســجد داخلــه در مدرســه واجــرت
ســقا صــرف نمایــد[ .]24
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در وقفنامــه ربــع رشــیدی بــه جزییاتــی نظیــر شــرح وظایــف
کلی ـهی کارکنــان از بــواب (دربــان) و آشــپز گرفتــه تــا مدرســان،
طلبــه و ســه مقــام ارشــد یعنــی متولــی ،ناظــر و مشــرف ،پرداختــه
و دقیقــا تعییــن شــده اســت[  .]21و در مــورد وضعیــت تاهــل
دانشــجویان و مدرســان نیــز صحبــت شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب
کــه مدرســان مجــرد در بخــش روضــه و در حجرههــای ویــژهی
اســتادادن و شهرســتان رشــیدی و محلــه صالحیــه ،محــل
ســکونت کارکنــان ربــع رشــیدی و خانوادههــای آنــان بــود و افــراد
تنهــا در مواقــع ضــرورری و بــا اجــازهی متولــی ،حــق خــروج از ربــع
و تــردد در شــهر و روســتاها را داشــتند .از آنجــا کــه ایــن شــرط برای
کارکنــان متاهــل وجــود نداشــته بــه نظــر میرســد کــه دلیــل وضع
آن ،جلوگیــری از فســاد و اتــاف وقــت دانشــجویان و اســاتید
مجــرد و راهیابــی آن بــه داخــل ربــع بــوده باشــد [ ]10در ایــن
وقفنامــه بــه کتابخانــه و نحــوه امانــت دهــی کتــب نیــز اشــاره
و گفتــه شــده کــه کتابهــای وقفــی را نبایــد جــز بــا گــروی ســنگین
بانــدازه بهــای کتــاب از کتابخانــه بیــرون بــرد و جــز بــا گــروی بــه
انــدازه دو برابــر آن نمیتواننــد از ربــع رشــیدی خــارج و از خــود
شــهر تبریــز هــم نبایــد خــارج نماینــد .گویــا وقفنامــه رشــیدی
بــه عنــوان نمون ـه بــرای وقفهــای عمــده در ایــران اســتفاده
میشــد ،ماننــد وقفنامــه ســهدیه بیــدگل و کاشــان [ .]25
در دوره صفویــه و بــا رســمی شــدن مذهــب شــیعه دوازده
امامــی ،تعلیــم و تربیــت و برنامههــای آموزشــی در هم ـهی
ســطوح ،بــه ویــژه مــدارس ،بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد آمــوزش
تحــت تاثیــر ایــن مذهــب قــرار گرفــت .در مــدارس نوبنیــاد ،بــا
مــورد توجــه قــرار گرفتــن متــون شــیعی ،فقــط طــاب شــیعه
میتوانســتند در ایــن ممــدارس تحصیــل کننــد .بــرای نمونــه

در مدرس ـهی جــده کوچــک در اصفهــان آمــده اســت”وقف
موبــد بــر علمــای علــوم یقینیــه از فرقــه حقــه اثناعشــری ”.در
وقفنام ـهی مدرس ـهی مقیمیــه شــیراز نیــز واقــف چنیــن
شــزط کــرده اســت “ :وقــف بــر طالبــان حــق امیامیــه و طالبــان
علــوم دینیــه و معــارف یقینیــه امامــی المذهــب متمســکین بــه
والء ائمــه معصومیــن» [ ]26
 .3-3تعیین محتوای درسی در وقفنامه
نکتــه جالــب توجــه در ایــن وقفنامههــا آن اســت کــه صــرف
نظــر از مــوارد یــاد شــده ،بانیــان مــدارس در مــورد محتــوای
دروس نیــز نظــر دادهانــد .بــه عنــوان نمونــه در وقفنامــه
مدرســه چهــار بــاغ در بــاب وظایــف مدرســان و طــاب مدرســه
بایــد بــه علــوم شــرعی ماننــد احادیــث اهــل بیــت(ع) تفســیر،
قفــه و اصــول و همچنیــن فرا گیــری مقدمــات آن ماننــد صــرف
و نحــو اشــتغال داشــته باشــند ،و نیــز هریــک از طــاب بایــد
بــه قــدر متعــارف و مهعــود بــه ایــن درسهــا مشــغول بــوده،
حداقــل یــک درس طــاب بایــد یکــی ازکتابهــای مشــهور
احادیــث اهــل بیــت(ع) باشــد .در قســمتی از وقفنامــه آمــده
اســت کــه طــاب بایــد از مباحثــه کتابهــای حکمــت و آثــار
مربــوط بــه تصــوف در مدرســه احتــراز نماینــد [ .]10
امیدیانــی[  ]13معتقــد اســت در ربــع رشــیدی شــرایطی جهــت
ورود دانشــجویان در نظــر گرفتــه میشــد ،ســنجش اســتعداد
و ســپس تعییــن رشــتهی تحصیلــی نیــز انجــام میشــد.
رشــیدالدین در وقفنامــه تا کیــد میکنــد حتمــا محصــان
بایــد در رشــتهی تحصیلــی مســتعد باشــندچنانکه در قســمتی
از یــک نامــه مکتــوب [ ]51مینویســد:
 « ...مــا تعییــن کردیــم کــه هــر طالــب علــم پیــش کــدام مــدرس
تحصیــل علــم کنــد و دیدیــم کــه ذهــن هــر طالــب علمــی از
طالــب علمــان معــدود ،مســتعد کــدام علــم اســت از فــروع و
اصــول نقلــی و عقلــی ،بــه خوانــدن آن علــم امــر فرمودیــم« ...
ایــن تعییــن تکلیــف از توصیــه در ربــع رشــیدی گذشــته و
اجــازهی جســتجو پیرامــون مباحــث فلســفی را بــرای مدرســان
و معیــدان ممنــوع کــرده بــود و ا گــر فــردی در ایــن بــاب کنــکاش
مینمــود ،بــه کارش نمیگرفتنــد.3
 .4-3تعیین مدت زمان تحصیل در وقفنامهها
در مــورد ا کثــر مــدارس گفتــه میشــود کــه هیــچ گونــه قیــد زمــان
بــرای اتمــام تحصیــل وجــود نداشــته اســت ،امــا بــا مطالعــه
وقفنامــه میتــوان دریافــت کــه برخــی از واقفــان بــه ایــن نکتــه
مهــم توجــه داشــتهاند و بــرای اقامــت در مدرســه شــرط زمانــی
معیــن کردهانــد :در وقفنامــه رشــیدالدین مــدت تحصیــل را
بــرای دانشــجویان بــه پنــج ســال محــدود کــرد و ا گــر دانشــجو

نگاره 2پالن مسجد مدرسه شفیعیه(منبع :گنجنامه (
نمیتوانســت در ایــن مــدت بــه درج ـهی علمــی مــورد نظــر
برســد ،او را بــدون مــدرک فراغــت از تحصیــل ،از مدرســه اخــزاج
میکردنــد.

کاربریهــای اضافــه ،آرامــش فضــای مدرســه مختــل شــود و
یــا درس و بحــث طــاب علــم بــا اشــکال مواجــه گــردد .مثــا در
مدرســه ســلطانی ( چهاربــاغ) بــه دلیــل وجــود ورودی مجــزا در
ضلــع جنــوب غربــی مدرســه ،دسترســی آســان بــه نمازخانــه
بــرای عمــوم ممکــن میشــد و فضاهــای بهداشــتی و وضوخانــه
نیــز در نزدیکــی نمازخانــه ســاخته شــده بــود تــا کســانی کــه از
بیــرون بنــا بــرای اقامــه نمــاز مراجعــه میکننــد نا گزیــر از رفتــن

بــه درون صحــن و ایجــاد اخــال در زندگــی آرام طــاب نباشــند.
در مدرســه شــفیعیه نیــز میتــوان دیــد کــه بــه ورودی بــه
شبســتان از هشــتی اســت و نمازگــزاران عمومــی بــدون وارد
شــدن بــه صحــن ،وارد شبســتان میشــوند (نــگاره.) 3
در نهایــت بــا نگاهــی بــه وقفنامههــا میتــوان گفــت ،فضــا
و فعالیــت مدرس ـهها از زندگــی اجتماعــی و مذهبــی جــدا و
منفــک نبــود ،بلکــه در روزهــای خاصــی بــرای انجــام مراســم
عمومــی بــه روی همــگان بــاز میشــد و در برخــی از مــدارس
اوقــات خاصــی بــرای وعــظ همــگان اختصــاص مییافــت.
ایــن عملکــرد در کنــار دو نکتــه قبلــی (عبــادت و آموزشــی)
اهمیــت محــوری مدرســه را بــه عنــوان بنــای چنــد منظــوره
در بافــت شــهری خاطــر نشــان میســازد .درحالــی کــه امــروزه،
ارتبــاط میــان مدرســه و محیــط اجتماعــی از نــکات مــورد توجــه
اســت (مدارســی کــه ارتبــاط خــود را بــا شــهر حفــظ کننــد و
یتــری بدهنــد ،همچنیــن دانشآمــوزان
خدمــات عموم 
را بــا فعالیتهــای اجتماعــی آشــنا کننــد) .بــه طــور خالصــه
میتــوان گفــت قائــل شــدن عملکردهــای عمومــی بــرای ایــن
مــدارس و تا کیــد بــر ایــن امــر در وقفنامههــا ،باعــث تــداوم
ارتبــاط آنهــا بــا جامعــه و باعــث پایــداری هرچــه بیشــتر آنهــا
خواهدشــد .از نــکات مــورد توجــه دیگــر در وقفنامههــای
مــدارس ،ایــن اســت کــه از درآمــد موقوفــات ،نخســت مقــداری
را کــه مربــوط بــه حفاظــت و نگهــداری اصــل وقــف میشــد کنــار
میگذاشــتند و ســپس حقــوق هریــک از افــراد را بــر حســب متــن
وقفنامــه یــا عــرف جــاری میپرداختنــد [  .]28ایــن امــر باعــث
میشــد ،مجموعههایــی کــه رقبــات آنهــا (مثــل کاروانســراها
و بــازار کــه عایــدات آنهــا صــرف موقوفــه میشــوند) در کنــار
موقوفــه مدرســه واقــع هســتند ،بــه صــورت مســتقل و پایــدار
بماننــد و ســالها موقوفــه خــود را حفــظ کننــد.
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در وقفنامــه از عملکردهــای مختلــف مــدارس ســخن گفتــه
شــده اســت :هــر چنــد مــدارس دارای عملکــرد آموزشــی و هــم
براســاس شــرایط وقفنامــه ،جنبــه عمومیــت و کارکردهــای
اجتماعــی از مــدراس دارای عملکــرد آموزشــی بودنــد ولــی
همانطــور کــه در مدرســه مریــم بیگــم دیــده شــد ،ایــن آمــوزش
در چارچــوب مســائل مذهبــی صــورت میگرفــت .لــذا در
مــدراس ،محلــی بــه عنــوان نمازخانــه اختصــاص مییافــت.
امــا ایــن نمازخانههــا در اغلــب مــوارد عمومیــت نداشــت و
مختــص ســا کنان مدرســه بــود .از طرفــی هــم براســاس نیــاز بــه
وجــود آرامــش در چنیــن محیطهــای آموزشــی و هــم براســاس
شــرایط وقفنامــه ،جنبــه عمومیــت و کارکرهــای اجتماعــی از
مــدارس ســلب میگشــت[  .]27مگــر در پــارهای از مدرسـههای
بــزرگ کــه کارکــرد عبــادی آنهــا بــر کارکــرد آموزشیشــان تفــوق
ً
داشــت کــه اصطالحــا بــه آنهــا مســجد  -مدرســه گفتــه
میشــود؛ ماننــد مســجد -مدرســه چهاربــاغ اصفهــان ،بــاغ
ایــن نکتــه در وقفنامــه در مدرســه شــفیعیه نیــز دو فضــا بــه
مســجد اختصــاص داده شــده :یکــی از ایــن فضاهــا بــا لفــظ «
چهــار صفحــه» پشــت ایــوان غربــی ( نــگاره  ) 2بــه عنــوان یکــی از
دو مســجد موجــود در مدرســه مذکــوره و شبســتان کــه آن ،بــر
کتیبــه میتــوان گفــت کالبــد ایــن دو بنــا نیــز کامــا جوابگــوی
ایــن نیــاز بــود و بــه گون ـهای نبــود کــه بــا چنــد منظــوره شــدن و

نگاره 3پالن مدرسه چهارباغ اصفهان (منبع :گنجنامه(

نتیجه گیری

پژوهــش حاضــر تالشــی اســت در بررســی اهمیــت وقــف و تاثیــر
آن بــر مرا کــز آموزشــی .ســیر شــناخت و تحــول مرا کــز آموزشــی
بــا شــیوه تتبــع در متــون تاریخــی و وقفنامــه و غــور در ماهیــت
شناســی مــدارس و ســازمان فضایــی آنهــا اســت .ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد مرا کــز آموزشــی عمدتــا در احــداث و وقــف
مــدارس علمیــه و تامیــن منابــع مالــی بــرای مخــارج ســاختمانی
و انســانی آنهــا بــه وجــود آمدهانــد و در دوره صفــوی ،رونــق
موقوفــات بــه شــکوفایی فراوانــی انجامیــد و بخــش اعظــم ایــن
موقوفــات درآمــد سرشــار داشــتند و همیــن امر ســبب شــکوفایی
ســاختار آموزشــی و علمــی دینــی آن عصــر گردیــد .بــه طــور کلــی
میتــوان تاثیــرات وقــف را بــر مــدارس اینگونــه بیــان کــرد:
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ســنت وقــف روشــی بــود کــه مــدارس از آن طریــق میتوانســتند
اســتقالل نســبی خــود را از دربــار حفــظ کننــد .تامیــن هزینههــای
مدرســه ،از محــل درآمــد رقبــات متصــل بــه موقوفــه باعــث میشــد
پیــش از تشــکیالت ســازمان و ادارهای بــرای تعلیــم و تربیــت ،مردم
خــود بــه ســاخت و احــداث مدرســه و مکتــب بپردازنــد .بــا ایــن کار
بــر مــردمواری بناهــا تا کیــد میگردیــد و ایــن امــر باعــث پایــداری
بیشــتر بناهــا در طــول زمــان میشــد .در وقفنامههــا عــاوه بــر
شــیوه مصــرف درآمــد موقوفههــای نــکات مهمــی از کاربــرد و نظــام
اداره و برنامــه آموزشــی مــدارس ذکــر میگردید و گاهــا در مورد نحوه
اداره مدرســه و آنچــه متولــی انجــام میدهــد ،شــرایطی تعییــن
شــده اســت .حجرههایی میســاختند تــا از تحمل هزینه مســکن
مصــون بماننــد و واقفــان و بانیــان بــه مــواردی از قبیــل شــرایط
احــراز منصــب اســتادی و تدریــس ،میــزان حقــوق و شــرح وظایــف
و نــذوراتقابــل تقســیم بیــن آنــان ،شــرایطادامهســکونت طالبان
علــم در مدرســه و علــوم و متــون مــورد تدریــس نیــز پرداختهانــد ،در
مــورد محتــوای دروس نیــز نظــر دادهانــد ،و بعضــا بــرای اقامــت در
مدرســه شــرط زمانــی معیــن کردهانــد ،از عملکردهــای مختلــف
مدارس ســخن گفته شــده اســت ،هر چند مدارس دارای عملکرد
آموزشــی و هــم براســاس شــرایط وقفنامــه ،جنبــه عمومیــت و
کارکردهــای اجتماعــی از مــدراس دارای عملکــرد آموزشــی بودنــد
ولــی همانطــور کــه در مدرســه مریــم بیگــم دیــده شــد ،ایــن
آمــوزش در چارچــوب مســائل مذهبــی صــورت میگرفــت .لــذا در
مــدراس ،محلــی بــه عنــوان نمازخانــه اختصــاص مییافــت .امــا
ایــن نمازخانههــا در اغلــب مــوارد عمومیــت نداشــت و مختــص
ســا کنان مدرســه بــود .از طرفــی هــم براســاس نیــاز بــه وجــود
آرامــش در چنیــن محیطهــای آموزشــی و هــم براســاس شــرایط
وقفنامــه ،جنبــه عمومیــت و کارکرهــای اجتماعــی از مــدارس
ســلب میگشــت .مگــر در پــارهای از مدرسـههای بــزرگ کــه کارکــرد
ً
عبــادی آنهــا بــر کارکــرد آموزشــی شــان تفوق داشــت کــه اصطالحا
بــه آنهــا مســجد  -مدرســه گفتــه میشــود .بــه دلیــل تطابــق
نظــام آموزشــی بــا کالبــد فضاهــای آموزشــی و چنــد منظــوره بــودن

ایــن بناهــا بــه خصــوص در دوره صفــوی ،و هــم بــه دلیــل پشــتوانه
مالــی کــه از طریــق رقبــات وقفهــا تامیــن میشــده اســت ،ایــن
بناهــا را پایــدار میســاخت .بــا نگاهــی بــه وقفنامههــا میتــوان
گفــت ،فضــا و فعالیــت مدرس ـهها از زندگــی اجتماعــی و مذهبــی
جــدا و منفــک نبــود ،بلکــه در روزهــای خاصــی بــرای انجــام مراســم
عمومــی بــه روی همــگان بــاز میشــد و در برخــی از مــدارس اوقــات
خاصــی بــرای وعظ همــگان اختصــاص مییافت .این عملکــرد در
کنــار دو نکتــه قبلــی (عبــادت و آموزشــی) اهمیــت محوری مدرســه
را بــه عنــوان بنــای چنــد منظــوره در بافــت شــهری خاطــر نشــان
میســازد .توجــه بــه حقــوق اســاتید و در نظــر گرفتــن دســتمزد و
مســکن از جملــه وجــوه نوآورانـ ه مدرســه نظامیــه اســت ،توجــه بــه
جایــگاهورفــعحوائــجمــادیآنها ،ســببافزایشنفــوذاینطبقه
نــزد مــردم و خلفــا و سرمشــقی بــرای مــدارس و مرا کــز علمــی پــس از
آن شــد کــه شــکل پیشــرفته و ســازمان یافتــه آن در ربــع رشــیدی
مشــاهده میشــود .بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق ،وقف به عنــوان یکی
از مهمریــنابزارهــایحمایــت کننــدهاز پژوهــشوپژوهشــگرانبه
منظــور رســیدنبــهتوســعهعلمــیواقتصــادیدر جوامــعاســامی
بــه خصــوص در دوران شــکوفایی تمــدن اســامی بــوده اســت.

پی نوشتها
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