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ملخ�ص
ال�س���ك اأن ال�قف، بدوره الفاعل يف العمران االإ�س���المي، كان عبارة عن ظاهرة �س���ملت كل ج�انب احلياة ب�س���كل عام واملباين 

ب�سكل خا�ض، بل �ساهمت يف ظه�ر ن�عيات جديدة من املباين لتتالءم مع اأوجه ال�قف التي كانت مطل�بة.

وقد كان ال�قف على املباين ال�س���حية )البيمار�ستانات، وامل�ست��سفات، والعيادات، وال�سيدليات، ومراكز البح�ث، واملكتبات 
الطبية، وغريها( من اأهم االأوجه التي نالت اهتمام ال�اقفني يف ع�س���ر ازدهار احل�س���ارة االإ�س���المية، وكان لها دورًا مهمًا يف 

املجتمع امل�سلم؛ مما يحتم �سرورة بعث ال�قف من جديد والبحث عن ال�سيغ اجلديدة املنا�سبة لتفعيل هذا الدور.

هذا من جانب، ومن جانب اآخر، فقد يظن البع�ض اأن مفه�م اال�ستدامة يف املباين ه� مفه�م حديث، جاء نتيجة االهتمام بامل�سكالت 
البيئية و�سرورة احلفاظ على حق االأجيال القادمة يف امل�ارد احلالية وخا�سة ما ي�ستغل منها يف اجل�انب املعمارية وت�سييد املباين. 
ولكن من خالل درا�سة التاريخ يت�سح اأن مفه�م اال�ستدامة ه� مفه�م قدمي، بل لقد متكن االإن�سان يف الع�س�ر املختلفة من حتقيقه 

يف املباين باأ�ساليب وطرق رمبا فاقت الع�سر احلايل، رغم اختالفها من ع�سر الآخر.

من هنا فاإن الهدف من هذه ال�رقة البحثية يتمثل يف بيان العالقة بني نظام ال�قف االإ�سالمي واال�ستدامة يف املدينة االإ�سالمية، 
من خالل بيمار�س���تان قالوون )البيمار�س���تان املن�س����ري( مبدينة القاهرة كحالة درا�سية، ت�س���منت الدور الفاعل لل�قف يف 

جمال حتقيق ا�ستدامة املبنى.

ويتخذ البحث من املنهج التحليلي اأ�سا�س���ًا الأدوات الدرا�س���ة يف البحث، ولهذا ينق�س���م البحث اإىل خم�س���ة اأجزاء؛ ي�سم اجلزء االأول 
مقدمة البحث. بينما ي�سم اجلزء الثاين خلفية عن ال�قف االإ�سالمي ومبادئ اال�ستدامة. اأما اجلزء الثالث في�سم احلالة الدرا�سية 
وهي بيمار�س���تان قالوون مبدينة القاهرة. بينما ي�س���مل اجلزء الرابع الطرح البحثي ح�ل ال�س���يغ املعا�س���رة لل�قف يف جمال حتقيق 

ج�انب اال�ستدامة يف املباين. وتاأتي خال�سة البحث �ساملة اأهم النتائج والت��سيات يف اجلزء االأخري.
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1. املقدمة: اإ�سكالية البحث والفر�سية واملنهجية البحثية:

1.1. اإ�سكالية البحث:
ن�س���اأ نظام ال�قف يف االإ�س���الم، اأول االأمر يف املدينة املن�رة، يف عهد الر�س����ل )�س���لى اهلل عليه و�سلم(، حيث كان 
)�سلى اهلل عليه و�سلم( اأول من اأوقف وقفًا، كما اأمر ال�سحابة )ر�سي اهلل عنهم( به، والذين ما لبث�ا اأن ت�سابق�ا يف 

وقف االأوقاف باأوجه متعددة �سملت كل ج�انب احلياة تقريبًا. 
ورغ���م اأن ال�قف مل ينزل به ن�ض �س���ريح يف القراآن الكرمي، با�س���تثناء بع�ض االآيات التي تدع���� اإىل االإنفاق والرب 
والتحفيز على ال�س���دقة واالإنفاق، اإال اأنه، ونتيجة لفعل الر�س����ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( و�سحابته الكرام )ر�سي اهلل 
عنهم( لل�قف، فقد اأ�س���بح ال�قف منذ ذلك ال�قت من القربات التي يتقرب بها النا�ض اإىل اهلل �س���بحانه وتعاىل، بل 
واأ�سبح من الع�امل التي ت�ساعد على ا�ستقرار االأنظمة ال�سيا�سية واحلياة االجتماعية يف املدينة االإ�سالمية، بجانب ما 

قدمه من حماية الأ�سرة ال�اقف وذريته من بعده من خالل حفظ ن�سيبهم فيما �سمي بال�قف الذري اأو االأهلي.
وال ميث���ل ه���ذا الطرح يف حد ذاته اأية اأبعاد الإ�س���كالية بحثية، ولك���ن الناظر اإىل ما اآل اإليه ح���ال ال�قف يف ال�قت 
الراهن من اندثار، مما ميثل يف حد ذاته اإ�س���كالية تتطلب الدرا�س���ة وفق روؤى وزوايا خمتلفة، والتي منها روؤية البحث 

الذي بني اأيدينا واملتعلق بدرا�سة العالقة بني ال�قف واال�ستدامة.
ففي ال�قت الراهن نالحظ الغياب ال�ا�سح لدور ال�قف يف الن�احي والبيئية واالجتماعية واالقت�سادية، والتي هي 

االأبعاد الرئي�سة املك�نة لال�ستدامة، والتي ظهرت كطرح م�ؤثر واإ�سكالية معا�سرة يف ال�قت الراهن.

1.2. فر�سية الدرا�سة:
يفرت����ض البح���ث اأن ال�ق���ف ميكن اأن يحقق اجل�ان���ب املختلفة لال�س���تدامة يف املباين امل�ق�ف���ة، وميكن فهم هذه 

الفر�سية من خالل ثالثة مك�نات هي: 
املكـــون الأول: اأن دور ال�ق���ف مل يت�قف عند جانب واحد من مك�نات اال�س���تدامة بل امتد اإىل املك�نات الثالثة 

)املجتمع والبيئة واالقت�ساد(. 
املكـــون الثاين: اأنه واإن كانت الظروف وامل�س���تجدات احلالية قد �س���ببت تغيي���ب دور ال�قف فيما قدمه للعمارة 
يف الع�س����ر التاريخية االإ�س���المية، فاإن ال�ق���ف مازال قادرًا على اأن يلعب نف�ض ال���دور لقدرته على التكيف مع 

امل�ستجدات املختلفة.
املكون الثالث: اأنه ميكن الت��سل اإىل �سيغ جديدة لل�قف تنا�سب دور ال�قف املعا�سر يف جمال حتقيق مطالب 

اال�ستدامة يف املباين.

1.5. املنهجية البحثية:
اعتم���د البحث عل���ى املنهج التحليلي، ومنهج درا�س���ة احلال���ة، لبيان العالق���ة التاريخية الفاعلة ب���ني ال�قف وبني 

اال�ستدامة.
وللتحقق من الفر�سية فقد قام البحث – وفقًا للمنهج البحثي امل�ستخدم - باخلط�ات التالية:
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1- التعرف على ما يعنيه كل من ال�قف، واال�ستدامة.
2- حتليل العالقة التي كانت قائمة بني ال�قف واال�ستدامة، من خالل حالة درا�سية وا�سحة.

3- التعرف على ال�سيغ املعا�سرة التي ميكن اأن حتقق ج�انب اال�ستدامة يف املباين من خالل ال�قف.

2. التمهيد: خلفية عن ال�قف واال�ستدامة:

2.1. الوقف الإ�سالمي:
2.1.1. ماهية الوقف:

ال�قف يف اللغة: »احلب�ض واملنع، وجمعه وق�ف، وه� م�سدر وقف« )ابن منظ�ر، 1968(. وال�قف يف ال�سرع: حب�ض 
االأ�سل وت�سبيل الثمرة )املنفعة( )�سابق، 1993(. وكما قال ابن حجر الع�سقالين يف فتح الباري عن ال�قف: »اأنه قطع 
الت�سرف يف رقبة العني التي يدوم االنتفاع بها و�سرف املنفعة« )اأب� زهرة 1972(. ومعنى حتبي�ض االأ�سل، اأي املنع من 
االإرث والت�س���رف يف العني امل�ق�فة بالبيع اأو الهبة اأو الرهن اأو االإجارة اأو االإعارة، وما اإىل ذلك من اأ�س���كال الت�سرف 
يف امللك، اأما ت�س���بيل املنفعة فه� �س���رفها يف �سبيل اهلل على اجلهة اأو اجلهات التي عينها ال�اقف يف ن�ض وثيقة اأوقافه 

من دون ع��ض )اأب� املكارم، د.ت(. 
»وال�قف ن�ع من اأن�اع ال�س���دقات التي يق�س���د بها التقرب اإىل اهلل تعاىل، فه� من القربات امل�س���روعة التي حث 
ال�س���ارع الك���رمي عليها، وندب اإليها، وطريق م���ن طرق اإدرار اخلري، واإجزال املث�بة للمت�س���دق، متى اقرتن عمله بنية 

�ساحلة، ورغبة �سادقة«)ال�سالح، 2001(، يف فعل اخلري.
اأما من الناحية اال�ستثمارية، فال�قف ه� عمل يجمع ما بني اال�ستثمار واالدخار معًا، فه� يت�سمن اقتطاع جزء من 
املال كان �سي�س���تهلك من جانب املالك اأو ورثته، حيث يتم ا�س���تثمار هذا اجلزء املقتطع وحت�يله اإىل اأ�س����ل راأ�س���مالية 
اإنتاجية ثابتة تنتج املنافع واخلدمات واالإيرادات التي ت�س���تثمر يف امل�س���تقبل يف اأوجه اخلري والرب، ولعل هذا ما يتطابق 

مع الفكرة االأ�سا�سية يف ال�قف بحب�ض راأ�ض املال وت�سبيل ثمرته.

2.1.2. م�سروعية الوقف:
اإن م�س���روعية ال�قف ثابتة بفعل النبي )�س���لى اهلل عليه و�سلم( و�سحابته االأخيار )ر�س�ان اهلل عليهم(. واأن اأ�سل 

م�سروعيته ثابت يف الكتاب وال�سنة واالإجماع )الهيتي، 1997(.
ومن القراآن ن�ستمد م�سروعية ال�قف يف ق�ل اهلل تبارك وتعاىل: “لن تنال�ا الرب حتى تنفق�ا مما حتب�ن وما تنفق�ا 
من �سيء فاإن اهلل به عليم” )�س�رة اآل عمران، اآية 92(. اأما يف احلديث، فعن اأبى هريرة اأن الر�س�ل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( قال: “اإذا مات االإن�سان انقطع عنه عمله اإال من ثالثة اأ�سياء: �سدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدع� 

له” )رواه م�سلم واأب� داود والرتمذي والن�سائي(، واملق�س�د بال�سدقة اجلارية، ال�قف )�سابق، 1993(. 
وق���د �س���رع اهلل ال�قف ون���دب اإليه وجعله قربة م���ن القرب التي يتقرب به���ا اإليه، ومل يكن اأه���ل اجلاهلية يعرف�ن 
ال�قف، واإمنا ا�س���تنبطه الر�س����ل )�س���لى اهلل عليه و�س���لم( ودعا اإليه وحبب فيه برًا بالفقراء وعطفًا على املحتاجني 

)�سابق، 1993(. 
وق���د ذهب جمه����ر الفقهاء من املالكي���ة وال�س���افعية واحلنابلة واحلنفية اإىل م�س���روعية ال�قف وج����ازه يف الدور 
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واالأر�سني مبا فيها من البناء والغرا�ض ويف العبيد وال�سالح والكراع والثياب وامل�ساحف وغريها )ال�سالح، 2001(. 
وقد انطلق ال�اقف�ن يف خمتلف الع�س�ر االإ�سالمية من حديث ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( باعتبار ال�قف 
�س���دقة جارية. فها ه� ال�سلطان النا�سر ح�سن بن النا�س���ر حممد بن قالوون )ت�ىل ال�سلطنة مرتني، االأوىل 748-
751ه�، والثانية 755-762ه�( ي�ستهل وثيقة وقفه للجامع واملدر�سة يف القاهرة بق�له: “الزاد ما ادخر االإن�سان لي�م 
املعاد وقدمه بني يدي خالقه عند قيام االأ�سهاد، واأقر�ض اهلل قر�سه احل�سن، ففاز بنيل املراد – ال�سدقة التي يرج� 
بها املت�س���دق االأجر والث�اب .. وتك�ن له طريقًا م��س���لة اإىل دار النعيم، دافعة عنه ما يخ�س���اه من عذاب اجلحيم، 
لق�له �س���لى اهلل عليه و�س���لم اتق النار ول� ب�س���ق مترة .. �سيما �س���دقة االأوقاف التي هي اأنف�ض ال�سدقات واأ�سناها، 
واأرفعها قدرًا عند اهلل واأعالها، وال�س���تمرار ت�س���طريها يف ال�سحاف احل�س���ان .. فهي ال�سدقة اجلارية والذخرية 
الباقية وقد بداأ �س���لى اهلل عليه و�س���لم بذكرها، فقال اإذا مات العبد انقطع عمله اإال من ثالث �سدقة جارية، اأو علم 
نافع اأو ولد �س���الح يدع� له وقال �س���لى اهلل عليه و�س���لم فيما ثبت عنه يف �سحيح ال�س���نة مقال اأخرب فيه بعظم املنة 

قطاة بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة” )عثمان، 2000(. كمفح�ض  ول�  م�سجدًا  هلل  بنى  “من 

2.1.3. اأهمية الوقف:
يع���د ال�قف من االأعمال التط�عي���ة التي حتقق لل�اقف واأفراد جمتمعه غايات االإ�س���الم املتميزة، فه� عمل تعبدي 
يح�س���ب للم�س���لم يف حياته، ويرجح كفته ي�م احل�س���اب يف اآخرته، وه� عمل اجتماعي ي�فر للمجتمع االإمكانات املادية 
الالزم���ة للقيام مبهمة اال�س���تخالف على اأح�س���ن وجه، وهذه املفاهي���م يف حقيقتها من املرتكزات االأ�سا�س���ية للعملية 
التنم�ي���ة الت���ي يعتربها االإ�س���الم و�س���يلة لتحقي���ق جمم�عة من القي���م االإميانية ولي�س���ت غاية يف ذاته���ا. اإن املتتابعة 
امل��س�عية لالأوقاف االإ�سالمية وما نتج عنها من خدمات اجتماعية متعددة ي�سري اإىل اأنها ت�سعى لتحقيق مبداأ التكامل 
والتكافل االجتماعي فيما بني اأفراد االأمة، االأمر الذي يثبت ب��س�ح اأنها اأبرز �سيغة من �سيغ التنمية االجتماعية، كما 
اأن املتتبع للكثري من حاالت ال�قف واأ�سكاله يجد تركيزًا كبريًا من قبل ال�اقفني على رعاية امل�سالح االجتماعية لالأمة 

)الهيتي، 2002(.
وال تقت�سر اأهمية ال�قف وثمرته يف االإح�سا�ض مبنفعته الدني�ية فح�سب، واإمنا تظهر بجالء يف دوام منفعته وثبات 
اأجره لل�اقف حتى بعد وفاته، بل اإن ال�اقف يح�سل جراء وقفه على االأجر العظيم الذي ال ينقطع )احليزان، 2003(، 
م�س���داقًا حلديث الر�س����ل )�سلى اهلل عليه و�س���لم( والذي �سبق ذكره، وفيه احلث عن ال�س���دقة اجلارية، والتي يعد 

ال�قف )باأن�اعه املختلفة( اأحد اأوجهها ال�ا�سحة من غري �سك اأو �سائبة.
واملتاأمل يف طبيعة ال�قف، من خالل داللته الت�سريعية، ومناذجه التطبيقية، يجد اأنه اإفراز طبيعي وذاتي مل�سئ�لية 
امل�س���لم جتاه جمتمعه، ور�س���الته يف احلياة، وتعاي�س���ه مع بني دينه ووطنه، فامل�س���لم احلق ه� الذي يحيا باأهله وذويه 

واإخ�انه يف الدين وال�طن، ي�ست�سعر اآالمهم واآمالهم، وي�ساركهم يف اأتراحهم واأفراحهم )ال�سالح، 2001(.
ومل يت�ق���ف دور ال�ق���ف عند ال���دور الدين���ي اأو االجتماعي اأو الثقايف، بل تعداه اإىل الدور ال�سيا�س���ي، فعلى �س���بيل 
املثال، جند اأن ال�قف الذي و�س���ل اإىل الذروة يف الدولة العثمانية، كان له دوره املهم يف ا�س���تقرار نظام احلكم الذي 
كان ي�س���اهم فيه وي�س���تفيد منه يف ال�قت نف�س���ه. وبعبارة اأخرى، فقد �س���اهم ال�قف بدور كبري يف امت�س���ا�ض الت�تر 
االجتماعي، مبا كان يقدمه من خدمات جمانية للفئات املحتاجة يف املجتمع، واإر�ساء ن�ع من ال�سالم االجتماعي الذي 

يخدم بطبيعة احلال النظام القائم )االأرناوؤوط، 2002(.
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اإن التجربة التاريخية لل�قف ت�سمح للتعرف بقدر اأكرب من ال��س�ح على عالقات املجتمع االإ�سالمي ك�حدة واحدة 
كبرية يف م�اردها الب�س���رية واملادية، وغنية يف ثرواتها التي تخ�سع لنظام مايل يدعمه نظام ال�قف ب�سكل تكاملي اإىل 
جانب االأدوات املالية االأخرى كالزكاة. وبدون �سك اأن املحيط واحليز املكاين ال�ا�سع للمجتمع االإ�سالمي اأتاح الفر�سة 
احلقيقية النتعا�ض م�سروعات ال�قف يف كل بقعة جغرافية ينتمي اإليها امل�سلم�ن يف املجاالت االجتماعية العديدة؛ مما 
هياأ لل�قف مكانة ق�ية ورا�سخة يف املجتمع لدى الراعي والرعية على حد �س�اء )احل�راين، 2004(، بل جعلت العالقة 

بينهما تت�سم بالت�سامح والرقي وال�سالم االجتماعي الذي ه� االأهم يف ا�ستقرار املجتمعات.
اإن ما اأهم ما مييز ال�قف كنتاج واقعي للفكر االإ�س���المي، اأن تعاليم االإ�س���الم يف ال�قف تنط�ي على خ�س��س���يات 
م�سرتكة لل�قف تتفق مع االأهداف الكلية لنظرة االإ�سالم ال�ساملة للك�ن واالإن�سان واحلياة، ولعل من اأبرز خ�س��سيات 
ال�قف اأنه اأداة تكميلية ملدخالت الرب واالإح�س���ان واأهمها الزكاة، اإال اأنه يختلف عن الزكاة التي يرى العلماء اأف�س���لية 
ت�زيعها و�س���رف م�س���تحقاتها �س���من الدولة ال�احدة، اأو حتى بقعة جغرافية واحدة اأقل مثل احلي اأو نطاق املجم�عة 
ال�احدة، فاإن ال�قف متتد منافعه ومزاياه �س���من تدابري وو�س���ائل عابرة للحدود والبلدان، اأي اأن ال�قف ميثل يف كيانه 
م�سروعًا اإن�سانيًا ت�سمح مبادوؤه وفل�سفته للعمل بطريقة اأو�سع خارج حدود الدولة ال�احدة، وتبعًا لذلك كانت م�سروعات 
ال�قف فاعلة بطريقة اأكرث عمقًا يف املجتمع االإ�س���المي، وكانت ال�س���مة البارزة للعديد من مدخالت ال�قف واأن�س���طته 

ذات طبيعة متعددة املنافع، تتجاوز حدود القطر ال�احد اأو البيئة املحلية ال�احدة )احل�راين، 2004(.
لقد �س���اهمت االأوقاف ب�س���كل فعال يف قيام بنية حتتية اجتماعية واقت�س���ادية �سكلت االأ�س���ا�ض امل��س�عي لقن�ات 
الت�ا�س���ل بني العلماء امل�س���لمني، والرافد االأ�سا�س���ي الإعادة اإنتاج املعرفة االإ�سالمية ح�سب الزمان واملكان؛ مما كان له 

االأثر الكبري يف ت�سهيل الرتابط العلمي بني املراكز الثقافية يف العامل االإ�سالمي )عبد اهلل، 2008(.
اإن ال�ق���ف ق���د اأوجد جمااًل حمليًا م�س���رتكًا تتع���اون من داخله الدولة م���ع مك�نات املجتمع االأهل���ي، كما اأوجد ويف 
نف�ض االآلية ف�ساًء دوليًا م�سرتكًا بني خمتلف اأرجاء االأمة االإ�سالمية، حتى بعد انف�سالها اإىل دول م�ستقلة، وقد متكن 
امل�س���لم�ن من خالل هذا الف�س���اء مبختلف انتماءاتهم اجلغرافية من بناء م�ؤ�س�سات وقفية ذات مهام ووظائف دولية، 
وتاأكيد انتمائهم العملي وال�اقعي لالأمة ال�احدة مبفه�مها ال�ا�سع، بجانب م�ساهمتهم يف الدفاع عن حيا�سها وم�ؤازرة 
اأفرادها عند ال�س���دائد حيثما كان�ا، اإ�س���افة اإىل تقدمي النماذج احلية التي تعرب وب�س���دق عن اإن�سانية االإ�سالم)عبد 

اهلل، 2008(، واالإن�سان القائم على عملية ال�قف، �س�اء ال�اقف نف�سه، اأو من ي�كل اإليه اإدارة ال�قف.

2.2. ال�ستدامة:
2.2.1. ماهية ال�ستدامة:

يعد م�سطلح اال�ستدامة م�سطلحًا �سم�ليًا لك�نه مرتبطًا بالتنمية وامل�ارد الطبيعية والب�سرية، وب�سكل خا�ض منط 
تعامل االإن�س���ان مع البيئة )�س�هان، 2008(. وتعني اال�ستدامة ب�سكل عام املحافظة على امل�ارد باأن�اعها املختلفة، مبا 

يحفظ حق االأجيال القادمة يف احلياة الكرمية.
ويجدر الق�ل اأن اال�ستدامة كفكر كانت م�ج�دة يف احل�سارات ال�سابقة، واإن مل تكن بنف�ض امل�سطلح العلمي الذي 
اأ�سبح متعارفًا عليه يف ال�قت الراهن، فمن دون �سك اأن االإن�سان، ويف احل�سارات ال�سابقة، قد تعلم بفطرته االأ�ساليب 
الناجحة للتعامل مع امل�ارد البيئية والب�سرية حمققًا اأف�سل الطرق التي نبحث عنها يف ال�قت الراهن من اأجل حتقيق 

مباين م�ستدامة وذات كفاءة عالية. 
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2.2.2. جوانب ال�ستدامة:
تتك�ن اال�ستدامة وفق املفاهيم املحددة لها من ثالثة مك�نات متكاملة فيما بينها، ال�سكل رقم )1(، وهي؛ اجلانب 

البيئي، واجلانب االجتماعي، واجلانب االقت�سادي.

اجلانب البي�ئي

اجلانب 
االجتماعي

اجلانب 
االقت�سادي

ال�سكل رقم )1(. ج�انب اال�ستدامة

اأوًل: اجلانب البيئي:
يهت���م اجلانب البيئي مبا يخ�ض تعامل االإن�س���ان مع امل����ارد البيئية املختلفة، يف عملية البناء، واأي�س���ًا فيما يخ�ض 

ت�افق املبنى مع البيئة منذ البدء يف اإن�سائه واأثناء ا�ستخدامه.
ثانياً: اجلانب الجتماعي:

يهت���م ه���ذا اجلانب مبا يخ�ض التعامل مع امل�ارد الب�س���رية عم�مًا، ويف نطاق املباين فاإن���ه يركز على اأهمية ت�افق 
املبنى مع املتطلبات االجتماعية واالإن�سانية ب�سكل خا�ض.

ثالثاً: اجلانب القت�سادي:
يخت����ض ه���ذا اجلانب بالعالقة ب���ني املبنى وب���ني الن�احي االقت�س���ادية، فكلم���ا كان املبنى مت�افقًا م���ع القدرات 
االقت�س���ادية، وحمققًا لالأوجه التي حتقق االقت�ساد يف تكاليف االإن�ساء وتكاليف الت�سغيل، كلما كان املبنى مت�افقًا مع 

متطلبات اال�ستدامة. 

3. الدرا�سة: بيمار�ستان قالوون بالقاهرة - حالة درا�سية:
كان بيمار�ستان)1( قالوون، ال�سكل رقم )2(، يعرف اأي�سًا بامل�ست�سفى املن�س�ري الكبري، وكان دارًا لبع�ض االأمراء، 
فح�لها امللك املن�س����ر �س���يف الدين قالوون اإىل بيمار�س���تان عام 682ه�/1283م، ومتت عمارته يف اأحد ع�س���ر �سهرًا 
واأيام، وكان ذلك يف عام 683ه�/ 1284م، فركب ال�سلطان اإىل البيمار�ستان، وجل�ض به ومعه االأمراء والق�ساة والعلماء، 
وا�س���تدعى قدحًا من ال�س���راب ف�س���ربه، وقال: "وقد وقفت هذا على مثلي فمن دوين"، فاإن وقفه على امللك واململ�ك، 

واجلندي واالأمري، والكبري وال�سغري، واحلر والعبد الذك�ر واالإناث )اأمني، 1980(. 

)1( كان لفظ البيمار�ستان )بفتح الراء و�سك�ن ال�سني( يطلق على مبنى امل�ست�سفى، وهي كلمة فار�سية مركبة من كلمتني؛ »بيمار« وتعني مري�ض اأو عليل اأو م�ساب، و»�ستان« مبعنى مكان 
اأو دار، فهي اإذًا دار املر�سى )عي�سى، 1981(. وكان ي�سمى اأي�سًا مار�ستان. 
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واأوقف عليه ال�سلطان من االأمالك بديار م�سر القيا�ض والرباع واحل�انيت واحلمامات والفنادق واالأحكار وغري ذلك، 
وال�س���ياع بال�س���ام، ما يقارب األف األف درهم يف كل �س���نة، واأحلق به م�س���جدًا ومدر�س���ة ومكتبًا لالأيتام، ورتب م�ساريف 
كل واح���د منه���ا. ووكل االأمري عز الدين اأيبك االأفرم ال�س���احلي اأمري جندار يف وقف ما عينه من امل�ا�س���ع وترتيب اأرباب 
ال�ظائف وغريهم، وجعل النظر فيه اأيام حياته ثم من بعده الأوالده، ثم من بعدهم حلاكم امل�س���لمني ال�س���افعي. وكان من 
االأوقاف التي اأوقفها على البيمار�ستان قي�سارية ال�سبانة بالف�سطاط، وفندق امللك ال�سعيد بالف�سطاط، وحمام ال�ساباط، 
وقي�س���ارية املحلي، وقي�س���ارية ال�سيافة، وقي�سارية الفا�س���ل، و�س�ق القفي�سات )جمع قف�ض(، و�س����ق الكتبيني )عي�سى، 

.)1981
وقد ن�ست ال�ثيقة على كل ما يتعلق باأم�ر ال�قف وامل�ق�ف عليهم واأ�سل�ب ال�سرف على احتياجات املر�سى واالأطباء 
والط���الب، وكذل���ك عمارة ال�قف وواجب���ات ناظر ال�قف، وغري ذلك مم���ا يتعلق باملبنى اأو اال�س���تخدام اأو حتى الفر�ض 

واالأدوية. وال عجب اأن يك�ن ط�ل وثيقة وقف جمم�عة قالوون بالقاهرة نح� 20 مرتًا من الرق )�سافعي، 1970(.

ال�سكل رقم )2(. امل�سقط االأفقي ملجم�عة قالوون ومن اأهمها البيمار�ستان 

)مركز الدرا�سات التخطيطية واملعمارية، 1990(.

3.1. وقف بيمار�ستان قالوون وحتقيق البعد البيئي لال�ستدامة:
كان البيمار�س����تان مق�سمًا اإىل ق�س����مني؛ اأحدهما للذك�ر، واالآخر لالإناث. وكل ق�س����م مق�سم اإىل قاعات ح�سب اأن�اع 
االأمرا�ض، ولكل ق�س����م ما بني طبيب اأو ثالثة بح�س����ب ات�ساع الق�سم وعدد املر�سى، وله رئي�ض يت�ىل االإ�سراف عليه. كما 
كان يحت�ي على اخلدمات الالزمة من اإ�ساءة وماء، وترتيب الفرا�سني. كما راعى ال�اقف حالة اجل� يف م�سر يف ف�سل 
ال�س����يف، فا�س����رتط �سرف مراوح من اخل��ض لي�س����تخدمها املر�س����ى يف التخفيف من حرارة ال�سيف )عبد الرحمن، 

.)2004

البيمار�ستان

املدر�سة

املقربة
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كما كان البيمار�س���تان ف�س���يحًا، حيث كانت م�س���احة الدار التي بني عليها البيمار�ستان ع�سرة اآالف و�ستمائة ذراع 
)عي�س���ى، 1981(. ومما يدل على �س���عته اأن بع�ض اأطباء العي�ن اأخرب اأنه كان يعالج فيه كل ي�م من املر�سى الداخلني 
اإلي���ه والناقه���ني اخلارج���ني اأربعة اآالف نف�ض )ال�س���باعي، 1968(، ورغم م���ا يبدو عليه هذا الرقم م���ن مبالغة اإال اأنه 
يعطينا �س����رة وا�س���حة عن مدى اأهمية هذا البيمار�س���تان، ومدى اال�س���تفادة منه من خمتلف فئات ال�س���عب )اأمني، 

1980(، يف ذلك ال�قت املبكر من ت�سييد امل�ست�سفيات املتكاملة.
وقد بلغ هذا البيمار�ستان اأرقى ما و�سلت اإليه اأح�ال البيمار�ستانات يف الدولة العربية االإ�سالمية، كما ت�سهد اآثاره 
الباقية على ما كان عليه من روعة الزخرفة والبناء )ح�س���ني، د.ت(، ال�س���كل رقم )3(. وجاء يف و�س���ف البيمار�ستان 
يف ن�ض ال�ثيقة »البيمار�س���تان املبارك املن�س����ري امل�ستجد اإن�س���اوؤه، والبديع بناوؤه، املعدوم يف االآفاق مثاله، وامل�سه�ر 
يف االأقطار ح�س���ن و�س���فه، وجماله، لقد اأعجز همم املل�ك االأول، وح�ى كل و�س���ف جميل واكتمل، وحدث عنه العيان 

واخلرب، ودل على عل� الهمة فيه، كال�سيف دل على التاأثري باالأثر« )ابن حبيب، 1976(.
وكت���ب ع���ن عمارت���ه امل�ؤرخ املهند����ض العامل مك�ض هرتزب���ك – كبري مهند�س���ي جلنة حفظ االآثار العربية – �س���نة 
1910م: »املار�س���تان املن�س����ري ه� من اأهم عمائر الفن العربي يف م�سر« )عي�س���ى، 1981(. كما و�سفه ابن بط�طة 
بق�له: »واأما املار�س���تان الذي بني الق�سر عند تربة امللك املن�س�ر قالوون، فيعجز ال�ا�سف عن حما�سنه وقد اأعد فيه 
م���ن املرافق واالأدوية ما ال يح�س���ر، يذكر اأن جمباه األف دينار كل ي�م« )اب���ن بط�طة، 1987(. اأما الرحالة ابن جبري 
فقد و�سفه بق�له: »وه� ق�سر من الق�س�ر الرائقة ح�سنًا وات�ساعًا اأبرزه لهذه الف�سيلة تاأّجرًا واحت�سابًا وعنّي قّيمًا من 
اأهل املعرفة و�س���ع لديه خزائن العقاقري ومّكنه من ا�س���تعمال االأ�سربة على اختالف اأن�اعها. وو�سعت يف مقا�سر ذلك 
الق�سر اأ�ّسرة يتخدها املر�سى م�ساجع كاملة الُك�سي. وبني يدي ذلك القّيم َخَدَمة يتكفل�ن بتفقد اأح�ال املر�سى بكرة 
وع�س���ية، فيقابل�ن من االأغذية واالأ�س���ربة مبا يليق بهم. وباإزاء هذا امل��سع م��سع ُمقتطع للن�ساء املر�سى. ولهن اأي�سًا 
من يكفلهن« )ابن جبري، 1964(. كما جاء عنه يف »م�س���الك االأب�س���ار«: »وه� اجلليل املقدار، اجلليل االآثار، اجلميل 
االإيثار، العظيم بنائه، وكرثة اأوقافه، و�سعة اإنفاقه، وتن�ع االأطباء والكحالني واجلرائحية فيه« )القلق�سندي، 1987(. 
كما و�س���فه اأي�س���ًا بري�ض دافن فقال »اأن قاعات املر�س���ى كانت تدفاأ باإحراق البخ�ر اأو تربد باملراوح الكبرية، وكانت 

اأر�ض القاعات تغطى باأغ�سان �سجر احلناء اأو �سجر الرمان اأو ال�سجريات العطرية )ح�سني، د.ت(.

ال�سكل رقم )3(. واجهة بيمار�ستان قالوون )مركز الدرا�سات التخطيطية واملعمارية، 1990(.

كم���ا ح���دد ال�اقف م�اعيد ت�اجد االأطباء بكل دقة، فا�س���رتط �س���رورة ت�اجد االأطباء الكّحال���ني )اأطباء العي�ن( 
�س���باح كل ي�م؛ حتى ال ياأتي مري�ض للعالج ويرد. كما ت��س���ح وثيقة ال�قف نقطتني غاية يف االأهمية: االأوىل، �س���رورة 



اأ.د.ن�بي حممد ح�سن

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
113

مراجع���ة الطبي���ب الكّح���ال )طبيب العي�ن( للطبي���ب الطبائعي )طبي���ب االأمرا�ض الباطنية(؛ للنظر �س����يًا يف عالج 
املري����ض الذي قد يرجع مر�ض عينيه اإىل اأ�س���باب باطنية، ويبني لن���ا ذلك التعاون بني االأطباء يف ذلك ال�قت يف فروع 
الطب املختلفة، وه� ما يقابل اأحدث و�سائل العالج وت�سخي�ض االأمرا�ض يف الع�سر احلديث. والنقطة االآخرى، حر�ض 
ال�اق���ف على �س���رورة ت�اج���د االأطباء لياًل بالبيمار�س���تان جمتمع���ني اأو متناوبني، مما يدل على م���دى اهتمام ال�قف 
بالرعاية ال�سحية، و�سرورة االحتياط مل�اجهة احلاالت الطارئة واحل�ادث املفاجئة، ف�ساًل عما قد يحدث من اأزمات 

ملر�سى البيمار�ستان لياًل )عبد الرحمن، 2004(.

3.2. وقف بيمار�ستان قالوون وحتقيق البعد الجتماعي لال�ستدامة:
كان لل�قف ر�سالة ودور اجتماعي مما كان له اأثر اإيجابي يف املجتمع ب�سكل عام. فمن االأوقاف التي كانت تعرب عن 
روح الت�س���امن االجتماعي اأوقاف لرعاية الن�ساء الالتي طلقن اأو هجرن حتى يتزوجن اأو يرجعن اإىل اأزواجهن �سيانة 
له���ن باإيداعهن يف االأربة اخلا�س���ة، كما حدث يف رباط البغدادية بالقاهرة يف الع�س���ر اململ�ك���ي. وبذلك يك�ن الدور 
االجتماعي لل�قف اأنه خفف من الظلم والتع�س���ف الذي عا�ض فيه عامة ال�س���عب يف ذلك ال�قت، كما اأن االأوقاف قامت 

بدور كبري يف م�ساعدة النا�ض وقت انت�سار املجاعات واالأوبئة )اأمني، 1980(.
وكان بيمار�س���تان ق���الوون اآية من اآيات الدنيا يف التنظيم والرتتيب، جعل الدخ����ل اإليه واالنتفاع منه مباحًا جلميع 
النا�ض من ذكر واأنثى وحر وعبد وملك ورعية، وجعل ملن يخرج منه من املر�سى عند برئه ك�س�ة، ودراهم لنفقاته حتى ال 
ي�سطر للعمل ال�ساق ف�ر خروجه، ومن مات ُجهز وُكّفن وُدفن. وكان يف امل�ست�سفى اأماكن لكل طائفة من املر�سى تخت�ض 
به���م، كم���ا رتب فيه مكانًا يجل�ض في���ه رئي�ض االأطباء الإلقاء درو�ض الطب على الطلبة. ومن اأروع مما كان يف امل�ست�س���فى 
الن�ض يف وقفيته على اأن يقدم طعام كل مري�ض بزبدية خا�س���ة به من غري اأن ي�س���تعملها مري�ض اآخر، ووج�ب تغطيتها 
واإي�س���الها اإىل املري�ض بهذا ال�س���كل )ال�س���باعي، 1968(، وذلك زيادة يف احليطة، واتباعًا الأ�س���اليب �سحية، اأ�سبحت 

مبرور الزمن، ونتيجة للعمل ب�سروط ال�اقف، من التقاليد ال�سحية املتعارف عليها )عبد الرحمن، 2004(.
ومل يقت�س���ر دور البيمار�ستان على املر�س���ى القادمني اإليه وفقط، بل �سمل ذلك اأي�سًا املر�سى الفقراء يف بي�تهم، 
فق���د ن�ض ال�س���لطان ق���الوون يف وقفية البيمار�س���تان على اأن: »م���ن كان مري�س���ًا يف بيته، وه� فق���ري، كان للناظر اأن 
ي�س���رف اإليه ما يحتاج اإليه من حا�س���ل هذا البيمار�ستان من االأ�س���ربة واالأدوية واملعاجني وغريها، مع عدم الت�سييق 
يف ال�س���رف على من ه� مقيم به، فاإن مات بني اأهله �س���رف اإليه الناظر يف ي�مه جتهيزه وتغ�سيله وتكفينه وحمله اإىل 
مدفنه وم�اراته يف قربه ما يليق بني اأهله« )عبد الرحمن، 2004(، حتى اأنه قد و�سل عدد ه�ؤالء الذين كان�ا يعاجل�ن 

يف بي�تهم يف وقت من االأوقات ما يزيد عن مئتني غري من كان�ا مقيمني بالبيمار�ستان )عي�سى، 1981(. 

3.3. وقف بيمار�ستان قالوون وحتقيق البعد القت�سادي لال�ستدامة:
كان لعمارة البيمار�س���تان مبا�س���رون ينفردون بها، من �س���راء االأ�سناف وا�ستعمال ال�س���باغ ومرمة االأوقاف وغري 
ذلك مما يدخل يف وظيفتهم، وهم يحال�ن باأثمان االأ�س���ناف على ال�س���ندوق، كما يفعل يف االإدارة، وينقل عليهم من 
ال�س���ندوق من املال ما ي�س���رف�نه الأرباب االأجر خا�س���ة، ويكتب�ن يف كل �سهر عمل ا�س���تحقاق بثمن االأ�سناف واأرباب 
االأجر، ويخ�س���م�نه مبا اأحال�ا به على ال�س���ندوق وما و�سل اإليهم من املال، وي�س�ق�نه اإىل فائ�ض اأو م�تاأخر، ويرفع كل 
طائفة من ه�ؤالء املبا�سرين ح�ساباتهم الي�مية وال�سهرية وال�سن�ية اإىل الناظر وامل�ست�يف يف هذا ما يتعلق بالبيمار�ستان 

)عي�سى، 1981(.
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كم���ا ج���اء يف ن�ض وثيق���ة ال�قف االإ�س���ارة اإىل عمارة ال�ق���ف »ويبداأ من ذل���ك بعمارة ما جت���ب عمارته يف ال�قف 
والبيمار�س���تان املذك�ر ذلك فيه، ومن اإ�س���الح وترميم اأو بناء اأو هدمي، على وجه ال �س���رر فيه وال �س���رار وال اجحاف 

ناجد يف عمل وال ا�سرار« )ابن حبيب، 1976(.
كما �سدد ال�سلطان قالوون على وظيفة الناظر يف وثيقة وقف البيمار�ستان املن�س�ري، فقال: “ويتحرى الناظر يف 
حت�س���يل ريع هذا ال�قف اأح�سن احليل على ح�س���ب االإمكان ويطلب ذلك حيث كان يف كل جهة ومكان، بحيث ال يفرط 
وال يفرط، وال يخرج يف �س���ل�كه عن ال�س���ن املت��س���ط، وال يهمل حقًا معينًا، وال يغفل عن اأمر يك�ن �س���الحه بينًا، كما 
بينت ال�ثيقة للناظر اأهمية ترتيب االأول�يات يف اإدارة ال�قف فجاء فيها “فاإن نق�ض ريع ال�قف املذك�ر على ا�ستيعاب 
امل�س���ارف املذك����رة اأعاله قدم الناظر �س���رف االأه���م فاالأهم من ذلك من االأطعمة واالأ�س���ربة واالأدوية وال�س���ف�فات 

واملعاجني ومداواة الرمداء ويقدم االأح�ج فاالأح�ج بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة ...” )ابن حبيب، 1976(.
كم���ا ج���اء يف ال�ثيقة ما ن�ض على �س���رورة تنمية ال�قف وا�س���تثماره واحلفاظ عليه. حيث ن�س���ت ال�ثيقة على »اأن 
الناظر على هذا ال�قف واملت�يل عليه ي�ؤجر العقار من هذا ال�قف املذك�ر، وما �س���اء منه، بنف�س���ه اأو بنائبه، مدة ثالث 
�س���نني فما دونها باأجرة املثل فما ف�قها، وياأجر االأرا�س���ي مدة ثالث �سنني فما دونها باأجرة املثل فما ف�قها، وال يدخل 

عقدًا على عقد وال ي�ؤجره ملت�سرد وال ملتعذر وال ملن تخ�سى �سط�ته وال ملن ين�سى ال�قف يف يده« )ابن حبيب، 1976(.
وقد ا�س���تمر من جاء بعد امللك النا�سر يف عمارة البيمار�ستان؛ ففي عهد امللك النا�سر حممد بن املن�س�ر قالوون 
يف �س���نة 726ه�، مت ال�س���روع يف اإ�سالح البيمار�ستان والقبة واملدر�س���ة، فتم اإخالء القاعات من املر�سى بعد �سفائهم، 
واأ�سلحت اجلدران وجدد البيا�ض واالأدهان ونحت ظاهر القبة واملدر�سة واملاأذنة باالأزاميل، وكان جملة ما �سرف على 
هذه العمارة ما يقرب من �ستني األف دينار. ويف �سنة 1190ه�/ 1776م جدد االأمري عبد الرحمن كتخدا البيمار�ستان، 
وه���دم اأعل���ى القبة الكبرية املن�س����رية، والقبة التي كانت باأعلى الف�س���حة من خارج، ومل يعد عمارتها بل �س���قف قبة 

املدفن فقط، وترك االأخرى مك�س�فة، ورتب له اأرزاقًا واأخبازًا زيادة على البقايا القدمية )عي�سى، 1981(.
ولكن مع مرور الزمن، وب�س���بب ف�س���اد اإدارة وقفه يف متابعة م�سادره املالية وا�س���تنزافها يف اأم�ر �سخ�سية تراجع 
م�س���ت�ى البيمار�س���تان وتده�ر و�سعه، حتى ت�اله االأمري �سرغتم�ض �س���نة 755ه�، فنزل اإليه وتفقد اأح�ال املر�سى فيه 
ف�ساءه ما هم عليه من اإهمال فطلب من القا�سي ي��سف بن اأبي بكر االإ�سراف عليه ف�افق، فعّمرت االأوقاف فزاد ريع 

ال�قف يف ال�سهر نح� اأربعني األف درهم، وعّمر امل�ست�سفى، وان�سلحت اأح�ال املر�سى )ال�ساعاتي، 1997(.

4. الطرح املقرتح: ال�سيغ املعا�سرة لل�قف لتحقيق ج�انب اال�ستدامة:

4.1. اأهمية الطرح املعا�سر للوقف:
مع بقاء ال�سيغ والنماذج التاريخية الفاعلة لل�قف �ساحلة للع�سر احلايل، وهي قيام ال�اقف ب�قف مبني مدر�سة 
اأو م�ست�س���فى اأو مكتبة اأو م�س���نع اأو م�ؤ�س�س���ة اجتماعية وغريها، اإال اأن التط�رات املعا�س���رة فيما يخ�ض ارتفاع تكلفة 
املباين واملن�س���اآت التي ميكن وقفها، يجعل من ال�س���رورة البحث عن �سيغ معا�س���رة لكيفية ال�قف، حتقق الهدف من 
ال�قف وتت�افق مع ظروف ال�اقفني واإمكانياتهم املالية وتتما�سى مع كيفية ا�ستفادة امل�ق�ف عليهم من ثمرة االأوقاف، 

وب�سكل خا�ض مع اإقرار الفقه لل�قف ال�احد من قبل جمم�عة من االأفراد. 
اإن االأمة االإ�س���المية الي�م بحاجة اإىل جتديد وظيفة ال�قف االإ�س���المي لي�س���مل �س���يغًا معا�سرة تعالج ق�سايا االأمة 



اأ.د.ن�بي حممد ح�سن

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
115

وتهتم ب�س���ئ�نها، وحتل جمم�عة من م�س���اكلها لت�اكب هذه امل�ؤ�س�س���ة تطلعات االأمة يف بنائها احل�س���اري املن�س�د، ومن 
خ���الل النظ���ر يف حكمة م�س���روعية ال�قف واأهدافه جند فيه جمااًل وا�س���عًا رحبًا ميكن ت�ظيف���ه للقيام بخدمات جليلة 
حتتاجه���ا االأمة الي�م، وال تتعار�ض مع احلكمة التي من اأجلها �ّس���رع هذا النظ���ام التكافلي والتعاوين الذي يدخل حتت 
قاعدة »حب�ض االأ�سل وت�سبيل الثمرة«، وفق �سياغات جديدة وت�س�ر معا�سر ل�سيغ ال�قف واأ�سكاله )الهيتي، 2002(. 
لقد اأفرزت التجارب املعا�س���رة يف بع�ض البالد �س���يغًا جديدة لل�قف، وقد مت اختبار هذه ال�س���يغ واأثبتت جناحًا 

كبريًا يف حتقيق اأهداف ال�قف، وكان من هذه ال�سيغ؛ ال�سناديق ال�قفية، وال�سندات ال�رقية.

4.2. وقف النقود كاأحد ال�سور املعا�سرة للوقف الذي يحقق ا�ستدامة املبنى:
جدير بنا اأن نتعر�ض هنا، وقبل طرح الروؤية املعا�س���رة وكيفية تفعيلها، اأن نناق�ض هنا يف متهيد �س���ريع عملية وقف 

النق�د.
ذك���ر البخ���اري اأثر الزهري فيمن جعل األف دينار يف �س���بيل اهلل، ودفعها اإىل غالم له تاجر يتجر فيها. ولعل كالم 
مالك عن وقف الدنانري والدراهم – وه� الذي ياأخذ بعمل اأهل املدينة ويهتم به – ي�ؤكد ح�س�ل وقف النق�د يف املدينة 

يف وقت مبكر )قحف، 2000(.
اإال اأن���ه يف وق���ف النق�د خ���الف بني العلماء، منع���ه اجلمه�ر، واأجازه بع�ض احلنفية واملالكية وال�س���افعية )امل�س���ري، 

.)1999
ويف القرن اخلام�ض ع�س���ر وخالل الع�س���ر العثماين حدث تط�ر مثري يف م��س����ع ق�س���ية وقف النق�د وانتقلت اإىل 
ال�اقع التطبيقي، عندما اأقر �س���يخ االإ�س���الم املعروف »اأب� ال�س���ع�د اأفندي« وقف النق�د الأج���ل االأغرا�ض التي يريدها 

ال�اقف ل�قفه )االأرناوؤوط، 2000(. 
وميكن وقف النق�د من خالل فكرة ال�سناديق ال�قفية، والتي متثل اإحدى ال�سيغ املعا�سرة امل�ج�دة على ال�ساحة، 
وقد طبقتها االأمانة العامة لالأوقاف بالك�يت بغر�ض الت��س���ل اإىل �س���يغ ناجحة الإدارة اأم�ال االأوقاف، وتق�م فكرتها 
على اإن�ساء اإدارات متخ�س�سة كل منها يق�م برعاية وخدمة غر�ض جمتمعي خدمي يدخل �سمن وج�ه الرب ذات النفع 
العام للمجتمع بكامله اأو �سريحة من �سرائحه. واأن�سطة اإدارة كل �سندوق تنح�سر يف الدع�ة اإىل وقف االأم�ال ل�سالح 
اأغرا�س���ه، ثم ا�ستعمال اإيراداته مما خ�س����ض له من اأوقاف ومن امل�سادر االأخرى يف االإنفاق على ما حدد ال�سندوق 

من اأغرا�ض الرب )قحف، 2000(.
من هنا ميكن ا�ستخدام فكرة وقف النق�د على املباين العامة ب�سكل خا�ض لكي تتحقق اجل�انب املختلفة لال�ستدامة، 

لي�ض فقط على م�ست�ى املبنى ال�احد، بل على م�ست�ى البيئة العمرانية يف املدينة اإجمااًل.

4.3. عوامل تفعيل الوقف اإجماًل وال�سيغة املعا�سرة حتديداً:
لك���ي يتحقق لل�س���يغة املعا�س���رة النجاح املق�س����د، فاإنه يلزم على اجلان���ب املقابل حتقيق جمم�ع���ة من الع�امل 
الفاعلة، والتي ت�س���اعد يف تفعيل هذه ال�س���يغة بجانب م�ساهمتها االأ�سا�سية يف تفعيل دور ال�قف ب�سكل عام. ومن اأهم 

هذه الع�امل:
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4.3.1. التوعية الدينية باأهمية الوقف:
يقع على العلماء واأئمة امل�س���اجد دور كبري يف تذكري النا�ض مبقا�س���د ال�قف واأهدافه والث�اب العظيم الذي ميكن 
اأن يجني���ه ال�اقف من وقفه، وكذل���ك تذكري النا�ض بف�ائده االجتماعية والعظيمة التي ت�ؤدي اإىل ا�س���تقرار املجتمعات 

وتر�سيخ االأمن فيها )حريري، 1422ه�(. 
كذلك فاإن اإعادة اإحياء فكرة ال�قف الذري اأو االأهلي من �ساأنه اأن يعمل على ع�دة النا�ض اإىل ال�قف، فاإن كان هذا 
الن�ع من ال�قف ي�س����من لالأوالد م�س����تقبلهم، فاإنه بذلك يت�افق مع فكر االآباء، ويجعلهم يحقق�ن اأغرا�س����هم من خالل 

ال�قف.

4.3.2. بعث الثقة بني املوؤ�س�سات الوقفية واملجتمع:
اإن م�ؤ�س�سة االأوقاف هي االإطار العام لت�ليد الطاقة االإ�سالمية من جديد، حيث تتجدد يف ج�سم املجتمع االإ�سالمي 
اأوق���اف جدي���دة كما تتجدد اخلاليا احلي���ة يف الكائن احلي، مع اإعطائه���ا بعدها الديني والثق���ايف واالجتماعي الذي 

يحت�ي الع�سر احلديث ب�سائر اأبعاده ومعطياته )بنعبد اهلل، 1996(. 
ويتطل���ب االأم���ر من اجلهة التي تق�م على ال�س���ناديق ال�قفية العمل اجلاد الذي يعمل على اإعادة ج�س���ر الثقة بني 
النا�ض وبني اإدارة هذه ال�س���ناديق، فهذا من اأهم الع�امل التي ت�س���جع النا�ض على اإجراء ال�قف، بعد اأن اأثبتت النظم 

احلالية لالأوقاف عدم ثقة النا�ض يف اجلهات القائمة على االأوقاف وبالتايل عزوف النا�ض عن ال�قف.

4.3.3. تطبيق النظم الناجحة يف اإدارة وا�ستثمار اأموال الوقف:
ي�س���ري بع�ض الباحثني اإىل اأن �س����ء اإدارة االأوقاف قد اأدى اإىل تعطيل ال�قف بل واإلغائه )العاين، 1422ه�(. ولكي 
يع�د الدور الريادي القيادي لالأوقاف كما كان، فالبد من االأخذ والعمل باالأ�س�ض واالأ�ساليب واالأدوات االإدارية احلديثة 
الت���ي ت�س���اعد االأوقاف على الع�دة للمزيد من العطاء املثمر )ال�س���حيان، 1422ه�(، يف جم���ال املباين ذات ال�ظائف 

اخلدمية العامة وبالتايل يف خدمة النظرية املعمارية وحتقيق بيئة عمرانية �سليمة من كافة اجل�انب.
بجان���ب التاأكي���د على اأهمية اال�س���تثمار يف ال�س���ياغة املعا�س���رة، حيث يعد ذل���ك عاماًل مهمًا من ع�امل �س���مان 

اال�ستمرارية لل�قف، وحتقق الفائدة املرج�ة منه لل�اقف وامل�ستفيد منه.
كما اأن الطرح احلايل يتطلب م�ؤ�س�س���ات وقفية م�س���تقلة، الأن ذلك من �س���اأنه اأن يحفظ االأوقاف بعيدًا عن القرار 

ال�سيا�سي واالرتباط بظروف الدولة. 

5. اخلال�سة: 
مما �سبق تخل�ض الدرا�سة اإىل النقاط التالية:

1- اأن ال�ق���ف منظ�مة متكاملة ينط�ي على جمم�عة من القيم اخلا�س���ة التي جعلت���ه ي�ؤدي دوره بكفاءة عالية يف 
خدمة املك�نات املختلفة لق�سية اال�ستدامة.

2- اأن���ه ملا ان�س���رف النا�ض عن ال�ق���ف تعطلت كثري من االأم�ر التي كانت تخدم فئات املجتمع وخ�س��س���ًا الفئات 
املحتاجة، فغاب ال�سالم االجتماعي، والذي كان اأهم �سمات املجتمعات االإ�سالمية التي طبقت ال�قف.

3- اأنه وعلى الرغم من اأن ال�قف ميكنه القيام بنف�ض الدور، اإال اأن الظروف التي مر بها ال�قف منذ ن�س���اأة الدول 
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احلديثة مبنظ�ماتها ال�سيا�س���ية واالقت�س���ادية اخلا�س���ة، جعل من ال�س���روري البحث عن �سيغ جديدة لل�قف 
حتقق اأهدافه من ناحية وتت�افق مع الظروف امل�ستجدة من ناحية اأخرى.

4- حتت���اج عملي���ة بعث ال�قف من جديد اإىل ت�عية اجتماعية للنا�ض باأهمية ال�قف وتعريفهم بفكرة ال�قف الذري 
)االأهل���ي(، كم���ا حتتاج اإىل تاأكيد الثقة ب���ني االأفراد وامل�ؤ�س�س���ات ال�قفية، بجانب تطبي���ق النظم الناجحة يف 
اإدارة وا�س���تثمار اأم�ال ال�قف. وهي ع�امل ت�س���اعد على تفعيل دور ال�قف اأ�سا�س���ًا بجانب امل�س���اهمة يف جناح 

االأطروحات املعا�سرة.



ال�قف االإ�سالمي واال�ستدامة )بيمار�ستان قالوون بالقاهرة - حالة درا�سية(
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Abstract
No doubt that the Islamic Waqf has played an important role in Islamic architecture 
and built environment, and the Wagf on the Healthy buildings was one of the most 
important Awqaf types.

 The research dilemma of this paper lies in the relationship between Islamic Waqf and 
sustainability.

The problem of this research is that the absence of Islamic Waqf in contemporary life, 
specially in the application of sustainability in buildings and cities.

The paper aims to study the relationship between Islamic Waqf and sustainability in 
architecture and built environment.

The analytical method is that the research methodology, which view by analysis 
study for Muristan Qala’un in cairo as a case study concentrating on the effect of 
Wagf on sustainability. In this respect the paper is comprised from five parts. first, 
an introduction. Second, a background about Islamic Waqf and sustainability. Third, 
Muristan Qala’un in Cairo as a case study. Forth, the contemporary Islamic Waqf 
implementation. Finally, the research conclusion.




