1

اکنون عرصه هاي متعددي براي وقف وجود دارد که
از جمله آنها ،پزشکي ،علم و آموزش ،تحقيقات و
پژوهش ،علوم جديد ،محيط زيست و ترويج دين به
شکل هاي مدرن است.
در ديداربا نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف
و امور خيريه و مسووالن اين سازمان مورخ 09/31/31
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پيشگفتار
وقف يکي از افتخارات دين اسالالم اسالت و باله صالورت غيالر
مستقيم در قرآن و به طور مستقيم در سيره پيامبر (ص) و ائمه (ع)
به آن توجه فراوان شده است  .بالراي پالي بالردن باله اهميالت ايالن
موضوع بايد به نقش وقف در جامعه اسالمي در طول تالاري توجاله
فراوان داشت .
به عنوان مثال اگر وقف هالاي مردمالي بالراي برپالايي مراسالم
عزاي ساالر شهيدان (ع) نبود  ،چه بسالا اسالتعمار خالارج و اسالتبداد
داخل به روياي خالود مالي رساليد و ايالن فرهنالگ نالا شاليعي باله
فراموشي سپرده مي شد .
در شرايط کنوني جامعه نيز که با تالدبير مقالام معظالم رهبالري
سال فرهنگ و اقتصاد  ،با عزم ملي و مديريت جهالادي نامگالذاري
شده است  ،وقف ابالزاري قدرتمنالد جهالت پاسالخگويي باله مسالائل
فرهنگي و اقتصادي و بويژه بهره برداري از آن در اقتصاد مقالاومتي
مي باشد .
در حوزه مسائل روز جامعاله اگرچاله نيالاز انسالان باله مسالکن ،
بهداشت  ،پوشاک و خوراک  ،نيازي است که به فراخور زمان شايد
6

قالبش تغيير کند  ،اما محتوا و اصل نياز برجاي خود باقي است  ،اما
نيازهايي هستند که در دامان تحوالت روز جهان متولد مي شوند و
جامعه چاره اي جز پاس دادن به اين نيازها را ندارد  ،آنچنان که در
سايه ي رشد علمي ايران اسالمي  ،امروزه فنالاوري هالاي نوظهالور
ازقبيل فناوري هاي هسته اي و ساير مقوله هاي علمي  ،پژوهشي
و نخبگان علمي جزء اولويت هايي قرار گرفته اند کاله بايالد نيالات
واقفين به سمت آن جهت داده شود .
همانطور که زمان پهلوي اول  ،بسياري از واقفين خير انالديش
را به فکر وقف براي برپايي مجالس عالزاداري سالاالر شالهيدان (ع)
انداخت  ،امروز هم بايد مردم و آنها که نيت دخيل کردن ديگران در
تنعم مادي خود را دارند به نياز هاي روز جامعه واقف شوند .
اينکه مردم دريابند  ،امروز کشور به توليد علم نياز دارد  ،اينکه
اقتدار ملالي  ،توسالعه سياسالي و اقتصالادي کشالور در گالرو نهالادي
اجتماعي مانند وقف مي باشد  ،نيازمند ترويج و فرهنگ سازي مالي
باشد .
تاکنون موقوفات زيادي بوده که عوايد حاصل از آن در حالوزه
هاي علمي هزينه شده است  ،اما متاسفانه تبديل باله يالک جريالان
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پايدار همانند آنچه که در ساخت مالدار

و شالکل گيالري انجمالن

خيرين مدرسه ساز در ابتداي انقال شد  ،نشده است .
در اين کتا  ،در فصل اول ابتدا به قداست علم و جايگالاه آن
در زندگي انسان و تمدن سازي اسالمي و همچنين نقش نخبگالان
در توسعه علمي اشاره شده است .
در فصل دوم به مقوله ي وقف و جايگاه آن در اسالم و سالاير
اديان اشاره شده است .
و در فصل سوم به بيان وقف علمي و نمونه موقوفات علمي در
جهان اسالم  ،ايران و ساير کشورها جهت آشالنايي خواننالدگان باله
تاثير شگرف وقف در مبا حث علمي و اقتدار تمدن ها در برهه هاي
زماني مختلف اشاره شده است .
در انتها ضروري است از تالشها و زحمات صورت گرفته توسط
همکاران مستقر در دفتالر منطقاله شالمال شالرق ( دفتالر نالوآوران و
همکاريهاي علمي شهيد فهميده سبزوار ) به خاطر طراحي  ،برنامه
ريزي  ،ترويج و فرهنگ سازي طرح وقف علمي  ،تقالدير و تشالکر
صورت پذيرد .
مرکز مديريت نخبگان و پرديس هاي فناوري دفاعي
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فصل اول :علم  ،دانش و پژوهش
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مقدمه
در اين فصل ابتدا ضمن تعريالف مقالدماتي علالم در خصالوص
تاکيد دين مبين اسالم بر اهميالت علالم و دانالش و آيالات وروايالات
مرتبط با جايگاه و منزلت علم مطالبي بيان شالده اسالت  .در اداماله
گزيده اي از سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اهميت مقوله علم
در اقتدار ملي و توسعه سياسي و اقتصادي کشور بيان شده است .در
ادامه جايگاه علم در زندگي انسان و نقالش علالم در تمالدن سالازي
ايراني – اسالمي مطالبي ارايه شده و در نهايت ضمن ارايه جايگالاه
ايران در توليد علم جهان  ،به مهمترين مولفه توسعه علمي يعنالي
نخبگان و عدم توجه به اين قشر و ظهور پديده فرار مغزهالا اشالاره
مي شود .
تعريف علم
در زبان عربى واژه ى «علالم» و در زبالان انگليسالالالى واژه ى
« »scienceدو کاربالالرد عام و خالاص دارنالد .در کالاربرد عالام،
هرگونه معرفت روشالالمند را شالالامل مالى شالالالوند .امالا در کالاربرد
خاص محصالالول دوران مدرن و پديد آمالالدن علم به معناى ويالژه
ى جديد هسالالتند .ايالالن واژه در کاربرد خاص ً تقريبالا جانشالالالين
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« ،»natural philosophyيعنالالى فلسالالالالفه ى طبيعالالى يالالا
طبيعيات شالالده اسالالت که يکى از بخش هاى سه گانه ى حکمت
نظرى در بخش بنالالدى ارسالالطويى اسالالالت .واژه ى science
از واژه ى التيالالن  scientiaبه معناى مطلق شالالناخت اسالالالت
که خالالود از فعل  scireباله ً معنالاى «دانسالالالتن» گرفتاله شالده
اسالالت ،و مى توان گستره ى آن را تقريبا گستره ى فلسفه دانست.
جايگاه علم در اسالم
اهميت علم ودانش در اسالم بقدري است که اولين کلماله اي
که جبرئيل به پيامبر اکرم صاللي اهلل علياله و آلاله گفالتا ايالن بالود:
«اقرأ» (بخوان(! پيامبر اکرم مي فرمايد“ :طلب العلم فريضة علالي
کل مسلم”ا يعني جست و جو و تحصيل علم بر هر مسلماني فرض
و واجب است .معناي حديث اين است :يکالي از فالرايض و واجبالات
اسالمي ،در رديف ساير واجب ها ،تحصيل علم است .در کتا هاي
روايي هميشه يک با مخصوص تحت عنوان “با وجو طلالب
العلم” و يا عنواني نظير اين عنوان وجود دارد که مي فرمايد جست
و جو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است ،و در اين حکالم کلالي
استثنايي وجود ندارد ،حتي از لحاظ زن و مرد هم اسالتثنايي نالدارد.
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اين حديث مي فرمايد فريضاله علالم يالک فريضاله عمالومي اسالت،
اختصاص به طبقه اي يا صنفي يا جنسي ندارد.
در قرآن کريم آيات فراواني وجود دارد که به ارزش و جايگالاه
علم و دانش و نقش آن در زندگي انسالان و ثمالرات و نتالايج آن در
جنبه هاي مختلف زندگي فالردي و اجتمالاعي مالردم و جامعاله مالي
پردازد .
اگر خداوند نسبت به جهان ،علم نداشالتا مالي توانسالت آن را
اداره کند؟ « ..أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِکلِّ شَي ءٍ عِلْماا خداوند متعالال باله
احاطه علمي ،بر همه امور عالم آگاه است»

0

آيا آصف بن برخيا ،مي توانستا بدون علالم ،تخالت بلقاليس را
نزد حضرت سليمان عليه السالم حاضر کند « .قالَ الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِنَ الْکتا ِ أَنَا آتيک بِهِ قَبْلَ أَنْ يرْتَدَّ إِلَيک طَرْفُکا کسي که دانشي
از کتا [لوح محفوظ] نزد او بود گفت :من آن را (تخت بلقيس را)
پيش از آنکه پلک ديده ات به هم بخورد ،نزد تو مي آورم[ .و آن را
در همان لحظه آورد]»
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 0طالق07 ،
 7نمل11 ،
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خداوند در قرآن مي فرمايد“ :قل هل يستوي الذين يعلمالون و
الذين ال يعلمون ،انما يتذکر اولوا االلبا ”ا بگو آيا دانايان با نادانان
مساوي اند؟ جز اين نيست که تنها خردمندان يادآور مي شوند.

0

همچنين خداوند در قرآن کريم و در سوره علق مي فرمايالد":
عَلَّمَ اإلِنسانَ ما لَم يعلَم " به اين معني کاله از جملاله آثالار صالفت
ربوبيت پروردگار و از مواهبي که به انسانها اهداء شده  ،آن اسالت
که پروردگار هر آنچه را که بشر بفهمد و بدان احاطه بيابد از طريق
تعليم ساحت ربوبي است کاله از طريالق وحالي و کتابالت و گفتالار و
سخنان رسوالن و تعليمات آنان در دسالتر

جامعاله بشالر گالذارده

ميشود(تفسير حسيني همداني) و جالب ايالن اسالت در حالالى کاله
پيامبر صلى اهلل عليه وآلاله در

نخوانالده بالود و محاليط حجالاز را

يکپارچه جهل و نادانى فرا گرفته بود .در نخستين آيات وحى تکياله
بر مساله علم و قلم است که بالفاصله بعد از نعمت بزرگ خلقالت و
آفرينش در اين آيات ذکر شده است  .آن روز که ايالن آيالات نالازل
مىشد نه تنها در محيط حجاز کسى براى قلم ارزشى قائل نبود که

 0زمر9 ،
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درجهان آن روز نيز خواندن و نوشتن و علم وقلم از اهميالت کمالى
برخوردار بود.

1

برخي از آيات به اين مسئله مي پردازند که علم و دانش يکالي
از معيارها و مالک هاي انتخا و گزينش افراد بالراي منصالب هالا
است .آيات  711سوره بقره و  9زمر به همين موضالوع اشالاره دارد:
“خداوند او را بر شما برگزيده و او را در علم و (قدرت) جسم ،وسعت
بخشيده است .خداوند ملکش را به هرکس بخواهد مالي بخشالد…”.
“آيا کساني که مي دانند با کساني که نمي دانند يکسانند…”.
رابطة تنگاتنگ و ناگسستني علم با ايمان و دريافت مفالاهيم و
اسرار قرآني در آيه  1سالور آل عمالران و  067سالوره نسالاء 011 ،
سور اسراء 41 ،سور حج 19 ،سور عنکبوت 6 ،سالور سالب  ،نيالز
نمونه هايي است که از آنها اين حقيقت استفاده مي شود.
 تر

از خداونالد محصالول دانالش اسالت ” :از ميالان

بندگان خدا تنها دانشمندان از او مي ترسند”.

4

 1تفسير سوره علق  ،حاج آقا قرائتي
 4فاطر72 ،
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 علم مقدمه اي است براي اثبات حق“ :هر گاه بعد از
علم و دانشى که (در باره مسيح) به تو رساليده( ،بالاز)
کسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند ،به آنها بگالو:
«بياييد ما فرزندان خالود را دعالوت کناليم ،شالما هالم
فرزندان خود را ما زنان خويش را دعوت نماييم ،شما
هم زنان خود را ما از نفو
هم از نفو

خود دعوت کناليم ،شالما

خود آن گاه مباهله کنيم و لعنت خدا را

بر دروغگويان قرار دهيم”.

6

 علم حجت را بر انسان تمام مي کند ” :و اگر از هوي
و هو

هاي آنان پيروي کني ،بعالد از آن کاله آگالاه

شده اي هيچ سر پرست و ياوري از سوي خدا بالراي
تو نخواهد بود”.

1

 علم زمينه ساز عوامل نجات انسان از عالذا قيامالت
است“ :خداوند کساني را که ايمان آورده اند و کساني
را که علم به آنان داده شالده درجالات عظيمالي مالي

 6آل عمران60 ،
 1بقره071 ،
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بخشد… (در اين هنگام ) کساني که به آنها علم داده
شده مي گويند“ :رسوايي و بدبختي امروز بر کالافران
است” و …

2

 هالالم قالالرين بالالودن گالالواهي و شالالهادت عالمالالان و
دانشمندان با شهادت خالدا و مالئکاله“ :گالواهي مالي
دهد که معبودي جز او معبودي نيست و فرشالتگان و
صاحبان دانش (هر کدام به گونه اي بر اين مطلالب)
گواهي مي دهند…”.

9

 صاحبان دانش به پيروي سزاورترند“ :اي پدر دانشالي
بر من آمده که براي تو نيامده است ،بنابر اين از مالن
پيروي کن ،تا تو را به راه راست هدايت کنم”.

01

 علم و دانش ماية بصيرت و بينايي است“ :اما کساني
که علم و دانش به آنهاداده شده بود گفتنالد :واي بالر
شما ثوا االهي براي کساني که ايمان آورده انالد و

 2مجادله .00 ،نحل71 ،
 9آل عمران02 ،
 01مريم10 ،
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عمل صالح انجام مي دهند بهتر است ،اما جز صابران
آن را دريافت نمي کنند”(.قصص)21 ،
بنابراين علم و دانش داراي چنالان اهميتالي اسالت کاله پيالامبر
اولوالعزم مشقت هاي يک سفر سخت و پر مخاطره را به جان مالي
خرد .تا بتواند به آگاهي و دانش بيشتري دست يابد .اين داستان در
سوره کهف از آيه  64تا  16در قصه حضالرت موسالي و خضالر (ع)
آمده است“ :آيا از تو پيروي کنم تا از آن چه به تو تعليم داده شده و
ماية رشد و صالح است ،به من بياموزي”.

جايگاه علم در بيانات مقام معظم رهبري
در اين قسمت گزيده اي از سخنان رهبري در رابطه با جايگاه
 ،نقش و اهميت علم بيان مي گردد:
 امروز کسانى در دنيا زور مىگويند ،خالف قوانين بين المللى
رفتار مى کنند ،وقيحانه ترين موضع را در دنياى تعامل
بينالمللى انسانها ملتها و دولتها -مى گيرند و خجالت هم
نمى کشندا سرشان را هم باال مى گيرند .چرا؟ چون قدرت
دارندا قدرت اقتصادى و سياسى -که از اقتصادى ناشى مى
17

شود -و باالتر از همه ى اينها ،قدرت علمى ،که منش همه ى
اينهاستا يعنى منش قدرت اقتصادى و سياسىشان هم قدرت
علمى است .ما اين طرف دنيا حرفهاى حقّ زيادى داريما
حرفمان را شجاعانه مى زنيم ،منطقمان را در صحنه هاى
رويارويىِ منطقى هم اثبات مى کنيم ،در عمل هم البته چون
توفيق الهى شامل حال اين ملت شده و ايمان دارد ،به قدر
ايمان خودش ،پيشرفت مىکندا يعنى نتوانسته اند هم به
آرزوهاى خودشان در مورد اين ملت برسندا اما احتياج به يک
چيز ديگرى هم داريم و آن ،عبارت است از قدرت بين المللى،
تا بتوانيم اين راه را بى دغدغه ،درست ،به طور کامل ،همهجانبه
و بى کم و کاست ادامه دهيم و به اهداف و آرمانهايمان برسيم.
اين قدرت را -قدرت اقتصادى ،سياسى و نفوذ فرهنگى-
چطورى به دست آوريم؟ پايه و مايه همه ى اينها ،قدرت علمى
است! يک ملت ،با اقتدار علمى است که مى تواند سخن خود
رابه گوش همه ى افراد دنيا برساندا با اقتدار علمى است که مى
تواند سياست برتر و دست واال را در دنياى سياسى حائز شود.
اقتصاد هم به دنبال اينها به دست مىآيد  ،پول تابع
18

توانايىهاست .امروز اينطورى استا علم را مى شود به پول
تبديل کرد و ازلحاظ اقتصادى هم قوى شد .اين ،جايگاه علم
است .ما از علم عقب مانديم .نه فقط دردوران پنجاه ساله ى
منحو

پهلوى -که البته در اين دوران ،از لحاظ عمق علمى،

پدر اين مملکت را در آوردند .حاال خود تحليل اين مسئله ،يک
تحليل تاريخى -اجتماعى است و يک مس له ى مهمى است-
بلکه از قبل از آن .دوران قاجاريه و پهلوى مظهر اين
عقبماندگى علمى است .ما حاال داريم تالش مى کنيم که
بتوانيم اين درّهى وسيع را پُرکنيم .وظيفه ى دانشگاه در اين
کشور ،اينهاست که اين درّهى علمى را پُر کند .هرچه مى توانيد،
علم بياموزيد.
 من جوانان عزيز را به يک مجاهدت حقيقي دعوت مي کنم.
مجاهدت فقط جنگيدن و به ميدان رفتن نيست .کوشش در
ميدان علم ،اخالق ،همکاريهاي سياسي و تحقيق نيز براي مردم
جهاد محسو مي شود .ايجاد فرهنگ و انديشه ي صحيح در
جامعه نيز جهاد است .اينها ،همه جهاد در راه خدا و جهاد في
سبيل اهلل است .طرف اين جهاد ،مستکبران ،دشمنان و کساني
19

هستندکه با اسالم ،ايران ،هويت ،مليت ،اسالميت و صفتهاي
اسالمي عناد و دشمني دارند.

00

 علم مقوله ي بسيار مهمي است .امروز انسان وقتي به راههاي
مختلف براي پيشرفت کشور نگاه مي کند ،مي بيند همه منتهي
مي شود به علم .لعنت خدا بر کساني که در طول ده ها سال
کشور را از پيشرفت علمي بازداشتند .وقتي پيشرفت علمي وجود
داشته باشد ،پيشرفت فناوري را هم با خودش مي آورد ،و
پيشرفت فناوري هم کشور را رونق مي دهد و در جامعه نشاط به
وجود مي آورد .اگر علم نباشد ،هيچ چيز نيست .و اگر فناوري
هم باشد ،فناوري عاريه يي و دروغي و وام گرفته ي از ديگران
است :مثل صنعت هاي مونتاژي که وجود دارد .در واقع علم را
بايد رويانيد.

07

 قدرت پيدا کنيد .اگر ايران اسالمي بتواند در زمينه ي علمي
سخن خودش را در حد سخنان اول دنيا دربياورد ،کار شدني
است .چون علم ،ثروت هم ايجاد مي کند ،قدرت نظامي هم

 00ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان20/07/6-
 07ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما20/9/00-
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ايجاد مي کند ،اعتماد به نفس هم ايجاد مي کند .من بارها گفته
ام ،باز هم مي گويم و باز هم بارها تاکيد خواهم کرد که پايه و
زير بناي اقتدار آينده ي شما ملت عزيز در قدرت علمي است.

00

 خود علم ارزش است.اين ارزش را کساني مي توانند به ضد
ارزش تبديل کنند که از آن عليه منافع بشريت استفاده کنند .اما
خود دانش يک ارزش است .به برکت دانش ،معرفت خدا هم
آسان مي شود .کساني که داراي علم اند ،بيشتر مي توانند
حقانيت پيام پيغمبران و حقانيت پيام راستين اسالم را بفهمند.
علم را با شهوات ،با غرضها ،و با چيزهايي که در عالم مادي و
گرايش هاي مادي وجود دارد ،نبايد مخلوط کرد .

01

 آن روزي که ما بتوانيم درآمد کشور را از راه دانشمان بدست
آوريم و در چاه هاي نفت را پلمپ کنيم ،آن روز براي ما روز
خوبي است .امروز ما داريم از ذخائرمان ميخوريم .بيشتر بودجه
ي کشور از نفت است .نفت ذخيره ي ماست .گنجينه مان را از
روي ناچاري داريم تخليه مي کنيم .بايد روزي برسد که بتوانيم

 00ديدار جمعي از دانشجويان برگزيده و نمايندگان تشکل هاي دانشجويي21/1/71-
 01ديدار نخبگان جوان دانشگاهي21/6/4-
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از دانش خود نان بخوريم و اين ملت بتواند از دانش خود ثروت
توليد کند .آن وقت خود آن ثروت به پيشرفت دانش کمک
خواهد کرد .يک هم افزائي پي در پي دارند :علم به ثروت کمک
مي کند ،ثروت به علم کمک مي کند.دائما هم افزايي به وجود
مي آيد .ما بايد دنبال اين روز باشيم .البته جهت گيريها ،بايد
جهت گيريهاي درست و معنوي و الهي باشد.

04

 اسالم عزيز بزرگترين مشوق علم است و چنين بود که در طي
قرن هاي پي در پي ،مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پيشرفت
علمي را در همه ي جهان در دست داشتند ،و امروز که پس از
دوران تل تسلط سياست هاي بيگانه بر کشورمان ،بار ديگر
ملت ايران آزادي از نفوذ استکبار جهاني را مي آزمايد ،جهاد
علمي يکي از بزرگترين فرائض ماست.

06

 دين ،طرفدار و مشوق علم است .آن کساني که علماي بزرگ
هستند همه جزء علماي باهلل اند .مثال ابن سيناي پزشکي که
کتا "قانون" اش تا اندکي پيش در اروپا به عنوان يک منبع

 04ديدار نخبگان جوان دانشگاهي21/6/4-
 06پيام به مناسبت بازگشايي دانشگاه ها 12/1/6
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در دانشگاهها مورد مراجعه بوده ،يک عالم ديني است .آدمي
است که در عرفان مي نويسد ،در فلسفه هم مي نويسد .فارابي و
ديگران هم همينطور بودند .البته ،موارد بسيار معدودي هم وجود
دارند که از اين قبيل نبودند ،يعني عالم علوم طبيعي ،عالم دين
به حسا نمي آمده است .از اين قبيل هم داريم اما کم .بنابراين
علم و دين با هم پيش رفتند و دين به علم کمک کرده است.
اين يک حقيقت بسيار مهم است که امروز خوشبختانه در کشور
ما وجود دارد .بچه هاي ما مذهبي و ديني اند .

01

 اگر زنجيره توليد دانش ،تبديل دانش به فناوري ،توليد محصول
و در نهايت تجاري سازي علم تکميل شود ،مسير توليد علم به
توليد ثروت ملي کشور و پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي
خواهد شد.

02

 علم را بايد با دين همراه دانست .علم را براي خدا و در راه خدا
بايد تحصيل کرد و به کار گرفت .اين جزو تعاليم اوليه ي ما بايد
باشد ا در همه جا .و توفيقات اين علم هم بيشتر است  ،اين را

 01ديدار با نخبگان علمي سراسر کشور12/1/09
 02مقام معظم رهبري ،نوروز ،91مشهد مقد
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به شما عرض بکنم  .نگويند اگر علم را مقد

کرديم و با دين

همراه کرديم و مومن کاري در آورديم ،ديگر پيشرفت نميکند ،
نخير ،االن همين خود جهاد دانشگاهي شما  ،همين مجموعه
کارهاي شما – که به وسيله عناصر مومن اين همه کار بزگ
انجام گرفته – نشان دهنده ي اين است که علم وقتي با ايمان
همراه باشد توفيقاتش هم بيشتر خواهد بود

09

 تمدن واقعي براي مردم ما تمدن ايراني است ،تمدني است که
متعلق به خود ماست ،از استعدادهاي ما جوشيده و با شرايط
زندگي ما در هم آميخته و چفت شده است  .راه حل حقيقي راه
حل بومي است .بايد بذر سالم خودمان را بپاشيم و مراقبت کنيم
تا سبز شود  ،دنبال تقليد از اين و آن نباشيما دنبال سخن گفتن
با زبان و لغت بيگانه و عاريه گرفتن از تجربه هاي دست چندم
آنها نباشيم ،نه اينکه از فراورده هاي علمي ديگران بهره نبريم ،
چرا ،صددرصد معتقدم که بايد از همه تجربه هاي علمي بشري

 09بيانات در بازديد از پژوهشکده ي رويان 26/1/74
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بهره برد .پنجره ها را نميبنديم اهر کس که در دنيا کار خوبي
کرده آن را انتخا ميکنيم.

71

 بايد کشورهاي اسالمي از لحاظ علم و فناوري پيشرفت کنند.
گفتم غر و آمريکا به برکت علم توانستند بر کشورهاي دنيا
مسلط شوندا يکي از ابزارهاشان علم بودا ثروت را هم با علم به
دست آوردند .البته مقداري از ثروت را هم با فريبکاري و خباثت
و سياست به دست آوردند ،اما علم هم مؤثر بود .بايد علم پيدا
کرد .روايتي است که فرمود« :العلم سلطان من وجده صال و من
لم يجده صيل عليه».

70

 بايد علم پيدا کنيد .علم که پيدا کرديد ،پنجه ي قوي پيدا
خواهيد کرد .اگر علم نداشته باشيد ،کساني که داراي پنجه ي
قوي هستند ،دست شما را مي پيچانند .جوان هاتان را به علم
تشويق کنيدا اين کار ممکن استا ما در ايران اين کار را کرديم.
ما قبل از انقال در رديفهاي آخرِ آخرِ علمي دنيا قرار داشتيم،
که هيچ نگاهي به طرف ما جلب نميشد .امروز به برکت انقال ،

 71بيانات در جمع جوانان و فرهنگيان در مصالي رشت21/7/07-
 70شرح نهج البالغة ،ابن ابي الحديد ،ج  ،71ص 009
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به برکت اسالم ،به برکت شريعت ،کساني که در دنيا ارزيابي
ميکنند ،گفتند و در دنيا منتشر شد که ايران امروز از لحاظ علمي
در رتبه ي شانزدهم دنياست .

77

 نقطه ي قوّت ديگر ،پيشرفت علمي است .عزيزان من! اين
پيشرفت علمي را دست کم نگيريد .اين پيشرفتها خيلي مهم
است .علم ،پايه ي پيشرفت همه جانبه ي يک کشور است .اين
حديث را من يک وقتي خواندم« :العلم سلطان» علم ،اقتدار
است .هر کس اين اقتدار را داشته باشد ،مي تواند به همه ي
مقاصد خود دست پيدا کند .اين مستکبران جهاني به برکت
علمي که به آن دست پيدا کردند ،توانستند به همه ي دنيا زور
بگويند .البته ما هرگز زور نخواهيم گفت ،اما علم براي ما به
عنوان يک پيشرفت حتماً الزم است».

70

 من ميخواهم اين را به مسئولين دولتى بگويم که سرمايهگذارى
در توليد علم و نوآورى علمى ،براى کشور ما و ملت ما سود
مضاعف داشتها اين راه را رها نکنيد .سرمايهگذارى براى توليد

 77مقام معظم رهبري0090/19/70 ،
 70مقام معظم رهبري 0091/00/01
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علم و براى نوآورىهاى علمى و براى پيشرفت علمى بايستى
روزبهروز بيشتر شودا نبايد کم شود.

71

 نکتهاى که من ميتوانم به شما عرض بکنم اين است که بدانيد:
سياست" پيشرفت علمى با شتا

باال" يک سياست بنيادى

براى نظام استا مجموعهى مغز متفکّر دستگاه کشور به اين
نتيجه رسيده است که گذر از دشوارىها ،عبور از خطرگاهها و
لغزشگاهها در ايران اسالمى ،اگر به دو سه رکن و مقدّمه نياز
داشته باشد ،يکى ،پيشرفت علمى استا اين يک سياست بنيادى
است ،از حدود ده دوازده سال پيش اين سياست دارد دنبال
ميشود .

74

جايگاه علم در زندگي انسان

16

پيدايش علم و دانش با خلقت انسان برابري مي کند و همواره
بشر در صدد آن بوده کاله بفهمالد و درک نمايالد .علالم و دانالش در
زندگي انسان داراي جايگاه ويژه اي است ا نقالش علالم در زنالدگي
انسان اين است که راه سعادت ،تکامل و راه ساختن را به انسان مي
 71ديدار با جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي
 74ديدار شرکتکنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان0097/11/01 ،
 76پايگاه اينترنتي حوزه
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آموزد .علم ،انسان را توانا مي کند که آينده را همان گونه کاله مالي
خواهد بسازد .علم مانند ابزاري در اختيار خواست انسالان قالرار مالي
گيرد و طبيعت را آن چنان که انسان بخواهالد و فرمالان دهالد مالي
سازد.
جايگاه و نقش علم وفناوري در تمدن سازي ايراني –
اسالمي

17

پيامبر اکرم (ص) پيروانش را به فراگيري علم و دانش تشويق
مي کرد .کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بياموزند ،برخي از
يارانش را فرمان داد زبان سرياني بياموزند .اين ت کيد و تشويق ها
در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بي نظيري به
جست و جوي علم در همة جهان پرداختند ،آثار علمي را هر کجا
يافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقيق پرداخته و از
اين راه عالوه بر اين که حلقة ارتباطي شدند ميان تمدن هاي قديم
يوناني و رومي و ايراني و مصري و هندي و غيره ،و تمدن جديد
اروپايي ،خود يکي از شکوهمندترين تمدن ها و فرهنگ هاي تاري
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بشريت را آفريدند که به نام تمدن و فرهنگ اسالمي شناخته شده
و مي شود.
بنابراين دردوران کنوني نيز تر

دشمنان از توليد علم به قصد

تبديل به فن آوري و تجاري سازي از آن روست که تمدن اسالمي
در سايه شکوفايي اقتصادي فراگير در عصر کنوني ايجاد شود و باله
عنوان الگو به جهان و جهانيان معرفي شود ،لذا تمام همت خالويش
را مبذول اين معنا کرده انالد تالا از ايالن تحالول و دگرگالوني مثبالت
جلوگيري کنند.آن چه موجب هرا

دشمنان امت اسالالم و ايالران

اسالمي است ،تبديل ايران به يک نظالام و جامعاله برتالر در جامعاله
جهاني استا زيرا مي تواند به عنوان الگوي رهايي و عدالت خواهي
و روحيه خودباوري در جهان مطرح شود و بساط دشمنان بشريت را
برچيند.
اگر نظام جمهوري اسالمي بتواند موفقيت خود را در ديگر
عرصهها به نمايش بگذارد و نمونه اي کامل از تمدن اسالمي
مبتني بر عدالت را به جهانيان ارائه دهد و به نوعي بهشت زميني را
شکل بخشد ،آن گاه است که دشمنان بشريت به فغان خواهند

29

افتادا زيرا ارائه چنين اسوه و نمونه اي از جامعه برتر ميتواند تمامي
بساط ستمگران و مستکبران را گرد آورد و از تخت فرو کشد .
جايگاه ايران در توليد علم جهان

72

10

اصوالً ايرانيان با داشتن سوابق ممتد در تمدن و فرهنگ،
شايستگي آن را داشته اند که ملت هاي ديگر را تحت ت ثير قرار
داده و آنها را پيرو خويش قرار دهند .حتي پيامبر اسالم (ص) با
بيان رسا عشق و عالقه ايرانيان را به فرهنگ و علوم اعالم فرمود
و اميرالمؤمنين علي (ع) ايرانيان را حکما و بزرگوارن معرفي فرمود.
زماني که از جايگاه توسعه علمي صحبت ميشود ،دو مسئله
مد نظر است :يکي بحث رتبهبندي توليد علم و جايگاه کشور در آن
است و اين مسئله که چه اندازه ميتواند جايگاه واقعي توليد علم را
مشخص کند .ديگر بحث بررسي ساير شاخصها است که مثالً اين
توليد علم تا چه ميزان در عرصه جامعه ت ثير داشته يا نمود خارجي
اين توليد علم در کجا مشخص است (چقدر ميان مراکز علمي و
کاربردي رابطه وجود دارد) .همچنين آيا علم توليد شده در کشور
ايران مورد استفاده قرار گرفته يا با توجه به سيل مهاجرت نخبگان
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ايراني به کشورهاي غربي نمود خارجي اين مهم در کشورهاي
خارجي پديد آمده است .بر اين اسا  ،در اين مختصر در دو بخش
اين موضوع بررسي ميشود :نخست ،جايگاه ايران در توليد علم
جهان براسا

آمار منابع استنادي و دوم ،بررسي نمود عيني علم

توليد شده و بحث کاربردي شدن آن .
الف) جايگاه ايران در توليد علم جهان براسا

آمار منابع

استنادي:
تجربه نشان داده است زماني که سخن از رتبهبندي علمي
کشورها و نقش آنها در توليد علم به ميان ميآيد ،معيارهاي متنوع
و شاخصهاي متفاوتي براي ارزيابي اين مهم مطرح ميشودا بر
اين اسا  ،منابع استنادي گوناگوني عرض اندام ميکنند و
صفبندي کشورهاي رقيب براسا

شاخصهاي آنان پديدار

ميشود .با اين وجود ،سه منبع مهم براي ارزيابي نقش کشورها و
رتبه آنها در توليد علم بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته استISC :
در ايرانScopus ،در هلند وISIدر اياالت متحده آمريکا .اين
پايگاهها دانشگاههاي جهان را رصد ميکنند و به رتبهبندي
دقيقتري مشهورند.
31

براسا

آخرين آمار پايگاه تامسون رويترز )(ISIجمهوري

اسالمي ايران از ابتداي سال 7100ميالدي تا دهم ماه مار
(بيستم اسفندماه) با توليد  7974مقاله معادل  0/666درصد از کل
توليد علم جهان ،رتبه هفدهم دنيا را به خود اختصاص داده است.
براسا

اين منبع استنادي ،کشور ترکيه که در منطقه بهعنوان

رقيب ايران مطرح ميشود ،پس از کشور ما با توليد  7671مقاله
( 0/196درصد از کل توليد علم جهان) در منطقه دوم و در دنيا
نوزدهم است .سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )(ISC
با بيان اينکه از ابتداي سال 7100ميالدي تاکنون اياالت متحده
آمريکا با توليد  40170مقاله و کسب سهم  79/140درصدي از کل
توليد علم جهان جايگاه نخست را به دست آورده است ،تصريح
کرد« :رتبههاي دوم تا پنجم به کشورهاي جمهوري خلق چين با
توليد  77106مقاله ،انگلستان ،آلمان و ژاپن تعلق دارد .بر اين
اسا  ،کشورهاي فرانسه ،کانادا ،ايتاليا ،اسپانيا و استراليا پنج کشور
ديگر هستند که رتبههاي ششم تا دهم توليد علم جهان را به خود
اختصاص دادهاند».
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همچنين طبق دادههاي موجود در پايگاه استنادي
 ،Scopusجمهوري اسالمي ايران تا ششم مهرماه سال جاري با
توليد  71016مقاله رتبه اول منطقه و مقام شانزدهم توليد علم
جهان را در اختيار دارد .طبق مستندات اين پايگاه ،دانشمندان و
پژوهشگران ايران به تازگي  0/42درصد از کل توليد علم دنيا را به
خود اختصاص دادهاند .
براسا

آمار اين پايگاه ترکيه با يک رتبه تنزل از رتبه

هجدهم به رتبه نوزدهم توليد علم جهان بعد از ايران مقام دوم
منطقه را در اختيار دارد .بدين ترتيب از مجموع کشورهاي اسالمي
تنها جمهوري اسالمي ايران و ترکيه موفق به حضور پربار در بين
بيست کشور برتر توليدکننده علم جهان شدهاند  ،ولي بحث جايگاه
واقعي علم در کشورها موضوعي ديگر است.
شاخصهاي ديگري هم براي سنجش توليد علم مطرح است
که هيچگاه به آن اشاره نميشودا از جمله دهها شاخص علمي
مغفول مانده ميتوان به تعداد اختراعات ،تجاريسازي اختراعات،
تعداد دانشگاهها ،بودجه پژوهشي کشورها و نسبت آن با توليد
ناخالص داخلي ،سرانه تحقيقات ،اعضاي هيئت علمي و جوايز نوبل
33

اشاره کرد .در اين زمينهها مت سفانه کشورمان در جايگاه واقعي خود
قرار نگرفته است .
) بررسي نمود عيني علم توليد شده و بحث کاربردي شدن
آن:
دو مسئله مطرح است :يکي بحث کاربردي و تجاري شدن
علم است و ديگر بحث تمدنسازي علم توليد شده که به صورت
مختصر بدان اشاره خواهد شد .وقتي به رقم خيرهکننده توليد علم
توسط آمريکا که در باال به آن اشاره شد نگاهي دقيق مياندازيم،
فاصله بسيار زياد اين کشور را در اين جايگاه مشاهده ميکنيم اما
نکتهاي که در اين نگاه اجمالي از آن غفلت ميشود اين است که
اين آمار را مهاجران به کشور اياالت متحده پديد آوردهاند.
طبق مراکز ادارهي آمار اياالت متحده ،مهاجران آلمانيتبار
بيشترين نقش را در اين خيز علمي و فاصله شگفتآور کشور آمريکا
با ديگر کشورهاي جهان ايجاد کردهاند .بررسي آمارهاي ديگري
مانند ميزان تحصيالت شهروندان آمريکايي نيز اين نکته را ثابت
ميکند که شهروندان آلمانيتبار با رتبه اول و شهروندان ايرانيتبار
با رتبه دوم بيشترين ميزان تحصيالت را نسبت به ديگر مهاجران و
34

شهروندان بومي آمريکايي به خود اختصاص دادهاند .اين افراد
کساني بودند که به علت شکاف واقعي در کاربردي کردن علم به
صنعت يا علم و مراکز فني ،کاريابي يا عرصههاي تصميمگيري
(براي برخي رشتههاي علوم انساني) به کشورهايي مانند اياالت
متحده آمريکا مهاجرت کرده و شکوفايي علمي و فني و اقتصادي و
درنهايت تمدنسازي را موجب شدهاندا در حالي که صاحبان امر در
کشورهاي مبدأ از استعداد و تالشهاي آنها غافل و محروم
ماندهاند.
ميزان ت ثيرگذاري علم در جهان غر به اندازهاي است که اگر
کسي در رشته يا زمينهاي که در آن مطالعه علمي ندارد صحبتي
ميکند نه تنها جدي گرفته نميشود بلکه به شدت مطرود ميگرددا
زيرا بافت علمي و تجاري به هم پيوسته است و اظهار نظرهاي
غيرتخصصي ميتواند زيانهاي مالي مشخصي را به بار آورد که
مطمئناً با توجه به رابطه نزديک بخش خصوصي با دانشگاهها لطمه
و خسارت اين تفکر غيرحرفهاي به بخش خصوصي وارد ميآيد و
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بنابراين از آن اجتنا ميشود .اين مسئله به تخصصيتر شدن علم
در امر تمدنسازي کمک شاياني کرده است .
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توليد علم فقط توليد مقاله نيست و اگر علم ت ثيري در وضعيت
معيشت و زندگي اجتماعي مردم يک جامعه نداشته باشد ،قابل
استفاده نيست .علم يا بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود و يا
مشکالتي که مردم با آن دستبهگريبان هستند را برطرف کند .به
همين شکل است که در فلسفه مدرن غر و فلسفه علم در قرون
جديد بحث افزايش قدرت و ثروت ملي با تجربي و تجاري بودن
آن رابطه نزديکي پيدا ميکند .

00

بنابراين آمارها در ارتباط با ايران نشان از استعداد فراوان
نخبگان کشور دارد و رشد و گسترش زمينههايي که ميتواند به
برجسته کردن سهم ايران در تمدنسازي ،نه تنها در سطح منطقه و
کشورهاي اسالمي بلکه در سطح جهان ،منجر شود اما نميتوان با
احداث سازماني به نام بنياد نخبگان و مالک قرار دادن مقاله چاپ
شده علمي که بتواند رتبه ما را در جهان باال ببرد تمدنسازي واقعي
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را شکل داد .امروز نخبگان جوان کشور آماده بر عهده گرفتن نقش
بيشتر و جديتري در اين زمينه هستند و الزمه اين مهم تخصيص
منابع مالي و پشتيباني واقعي از سوي مراکز علمي مستقل است و
نميتوان تنها با تکيه بر دولت کاري اساسي و جدي انجام داد.
قابل ذکر است تنها در محدوده همين توجه اندک به مقوله
علم و فناوري در حال حاضر صدها پژوهشگاه ،پژوهشکده ،پارک
هاي علم و فناوري ،شرکت هاي دانش بنيان به وجود آمدهاست که
هر کدام از اين نهادها مستقيما به امر توليدعلم ميپردازند .شايد
پژوهشگاه رويان برجسته ترين نمونه از اين نهادها باشد .اين
پژوهشگاه در طول حيات علمي خود موفقيت هاي بزرگي در حوزه
هاي علوم توليد مثل ،سلول هاي بنيادي و زيست فناوري کسب
کردهاست.

07

جايگاه نخبگان در توسعه علمي کشور
پرفسور فردريک هابينسون از دانشگاه پرينستون معتقالد اسالت
که نيروهاي انساني و بويژه نخبگان آنها اسا

ثروت ملالت هالا را

 07پايگاه اينترنتي پژوهشگاه رويان
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تشکيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي و حاشيه اي
ترند .وي معتقد است دولتي که نتواند مهارت ودانالش مردمالانش را
توسعه دهد و از آن بهره برداري کنالد ،توانالايي توسالعه را نخواهالد
داشت .انسان ها هم هدف و هم وسيله توسعه اند و به جالاي آنکاله
در حاشيه توسعه باشند بايد مصدر فعل و عمل قرار گيرند .
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در جهان امروزي نيروي انساني ماهر وخالق در فرآيند توسعه
پايدار نقش اساسي دارد .به طوري که در جوامع صنعتي
حدود11درصد سرمايه هاي ملي را نيروي انساني کارآفرين تشکيل
مي دهد و ابزارهاي ديگر توسعه نظير انرژي و سرمايه در اولويتهاي
بعدي قرار دارند  .در اين ميان نقش نخبگان علمي  ،اجرايي و فني
به منزله مغز متفکر و موتور محرکه توسعه ،مضاعف است زيرا
نخبگان داراي برجستگي ها و توانايي هاي بالقوه مي باشند که
نگاه موشکافانه به مسائل دارند و مي توانند منش تحوالت بنيادين
در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور باشند .

01
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نقش نخبگان و صاحبنظران از جمله مسائل بديهي است که
در کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه در فرايند توسعه
مورد غفلت واقع مي شود .نخبگان علمي و دانشگاهي به انجام
تحقيقات و مطالعات خويش مشغولند و عموما داده هاي علمي آنها،
بويژه در حوزه علوم انساني و باالخص در عرصه کشورداري اگر
اجازه چاپ و انتشار يابند در البالي کتب و مجالت معتبر علمي در
کتابخانه ها بايگاني مي شود .اين در حالي است که مهمترين
سرمايه در فرايند توسعه پايدار ،نقش و جايگاه نخبگان و به طور
کلي نيروهاي انساني کارآمد و فرهيخته است.

04

توسعه ،به نخبگان و مجرياني نياز دارد که عالوه بر توانائي
فکري ،از نظر شخصيت و اخالق نيز با ديگران متفاوت باشند.
شخصيت ،اخالق و فرهنگ سياسي حاکم بر نخبگان ،به مراتب
مهمتر از افکار و تخصص آنهاست .زيرا در حيطه علم ميتوان از
فکر کسي ،استفاده کرده و نتيجه تحقيقات ،تخصص و علم او را در
روند توسعه به کار بستا

 04روزنامه ي شرق ،مرداد 0026
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برخي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در رابطه با نخبگان
علمي به شرح زير است :
 از حمايت و کمک به نخبگان بايد دفاع شود .حمايت
از نخبگان بايد يک فرهنگ شده و باله يالک مسالئله
جدي تبديل شود.
 بخشي از نخباله پالروري مربالوط باله دسالتگاه هالاي
تصميم گيرنده و دولتي است ولي بخش اصلي آن به
عهده خود نخبگان ،اساتيد و آموزگاران است.
 هدف در مورد نخبگان بايد اين باشالد کاله در کشالور
احسا

بن بست نکنند و احسا

کنند مي توانند از

استعداد خود استفاده نمايند.
 دلگرمي محقق و پژوهشگر و اهل علم ،اسالا

کالار

است.
 وجود تبعيض بين نخبگان و غيرنخبگان نه تنهالا بالا
عدالت تناقض ندارد بلکه عين عدالت است.
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 بايد نگاه باله علالم را در جامعاله بعنالوان يالک ثالروت
معنوي تقويت کنيم .نخبگان ،اين فرهنگ را بيش از
ديگران مي توانند در جامعه گسترش دهند.
 وظيفالاله نخبگالالان فکالالري و فرهنگالالي در کشالالورهاي
اسالمي ،تفهيم قدرت مساللمانان باله آنهالا در مقابالل
استعمار است.

پديده فرار نخبگان و ارتباط آن با توسعه و خوداتکايي
کشور
همزمان با افت ميزان و کيفيت سرمايه گذاري ثابت و خروج
سرمايه هاي مالي کشور ،بخش انبوهي از سرمايه نيروي انساني نيز
از کشور خارج مي شود  .طبق آمار صندوق بين المللي پول ،ايران
در بين  90کشور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها
را دارد.
در ايران پديده ي مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از
مرزها به عنوان يک آسيب اجتماعي سابقه اي بيش از  11سال
دارد و به دوران پيش از انقال باز مي گردد .بنابراين اين تراژدي
41

غمناک هر روز پيچيده تر شده و ابعاد جديدتري را به خود
اختصاص مي دهد .به نحوي که هم اکنون در ايران ،بسياري از
ورودي هاي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي با رتبه ي دو رقمي ،
در سال دوم تحصيل براي ادامه ي تحصيل پس از دوره ي
کارشناسي ،نامه اي از بهترين دانشگاه هاي دنيا با بهترين امکانات
دريافت مي کنند .دانشگاه هاي برتر کشور تبديل به مکاني براي
ترانزيت نخبگان شده و اساتيد نقش واسطه را در اين بين ايفا مي
کنند .برگزاري المپيادهاي علمي ،جشنواره ي خوارزمي ،صدها
همايش و کنفرانس که با پول بيت المال برگزار مي شود ،اگر هيچ
سودي نداشته باشد حداقل در اين زمينه فعاالنه مؤثر بوده و راه را
براي افرادي که قصد خروج از کشور را دارند ،هموار مي کند .

06

طبق آمار صندوق بينالمللي پول ،ساالنه بين  041تا 021
هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده براي خروج از ايران اقدام
ميکنند .در سال  0022وزارت علوم ايران اعالم کرد از ابتداي
انقال  ،0041از ميان  07هزار دانشجويي که با هزينه دولت به
کشورهاي مختلف رفتند  111نفر باز نگشتهاند و همچنين  61هزار
 06راه سبز0022 ،

42

دانشجوي ايراني خارج از ايران تحصيل ميکنند .طبق آمارهاي
رسمي نسبت خروج فارغ التحصيالن از ايران به تعداد کل اين
افراد 04 ،درصد است.
در سال  7116ميالدي ٪4٫0 ،از توليد ناخالص داخلي صرف
نيازهاي آموزشي کشور شد که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان
در جايگاه رتبه  61قرار داشت .بنياد ملي نخبگان ايران اعالم کرد
که  012نفر از دارندگان مدال المپياد و  041نفر از برترينهاي
آزمون سراسري از سال  27تا  26به خارج مهاجرت کردهاند.
طبق آمار منتشره  91نفر از  074دانش آموزي که در سه سال
گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه کسب کردهاند ،هم اکنون در
دانشگاههاي آمريکا تحصيل ميکنند .بسياري از آنان هرگز به ايران
جهت زندگي دائم باز نميگردند .همچنين بنا بر آمار رسمي در سال
 0090حدود  041هزار دانشجو تقاضاي خروج از کشور را کردهاند
که بيشترشان دانشجوي دوره دکترا بودند .خروج اين شمار از
دانشجويان معادل  041ميليارد دالر خسارت به ايران وارد ميکند.

01

 01هفته نامهي سازمان مديريت و برنامه ريزي
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طبق آمار صندوق بينالمللي پول هم اکنون بيش از  741هزار
مهند

و پزشک ايراني و بيش از  011هزار ايراني با تحصيالت

عاليه در آمريکا زندگي ميکنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه ،در
سال  21روزانه  04کارشنا

ارشد 7/0 ،دکترا و ساالنه  4114نفر

ليسانس از کشور مهاجرت کردند .گزارش صندوق بينالمللي پول
در ادامه افزوده است که بيش از  ٪04سرمايههاي انساني ايران به
آمريکا و  ٪74به کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري
اقتصادي اروپا مهاجرت ميکنند.
از آسيب هاي فرار نخبگان به ساير کشورها مي توان به
خالي شدن کشور ا ز نخبه ها و مخترعين  ،عقب افتادگي کشور از
لحاظ علم  ،فن  ،فناوري  ،صنعت جديد  ،فقير شدن کشور و
وابسته تر شدن به جوامع پيشرفته  ،افزايش بيکاري در کشورکاهش
نيروهاي علمي ،فکري ،فرهنگي و واگذار کردن امور مهم کشوربه
افراد با توانايي کمتر و پائين تر .اشاره نمود .

44

فصل دوم :وقف

45

مقدمه
در اين فصل ابتدا با فلسفه تاسيس و ترويج نهاد وقف در
اسالم آشنا خواهيد شد و در ادامه مقوله وقف را در آيينه آيات و
روايات مي خوانيد .در قسمت وقف از منظر بزرگان گفتارهاي امام
خميني(ره) ،مقام معظم رهبري ،آيت اهلل جوادي آملي و حجت
السالم قرائتي را مرور خواهيد کرد.
يکي ديگر از عناوين اين فصل ،جايگاه وقف در ساير اديان و
ملل است که در اين قسمت موضوعاتي چون وقف و بخشش در
مسيحيت ،بخشش در فرهنگ يهود ،وقف در ايران و بخشش در
بين مصريان قديم مورد بررسي قرار گرفته است.
ديگر قسمت اين فصل آثار و کارکردهاي وقف است که يکي
از مهم ترين قسمت هاي اين فصل است .در اين قسمت آثار و
کارکردهاي وقف از جنبه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بررسي
شده است.
يکي از جالب ترين قسمت هاي اين فصل وقف هاي خواندني
است که بيش از چند مورد از وقف هاي جالب و ابتکاري در طول
تاري و حال حاضر بيان شده است.
46

تعريف وقف
وقف عبارت است از حبس کردن مال ،تصرف نکردن در آن و
بخشيدن منفعت هاي حق اسالتفاده از آن در راه خيالر .باله عبالارتي
وقف به معني نگاه داشتن دايمي اصل مال و بهره برداري از منالافع
آن براي خيرات است اين عمل نيک ،با  01قرن سالابقه در اسالالم،
ابتدا باتوجاله باله حالديثي از پيالامبر(ص) صالدقه جارياله نالام داشالته
است.وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل
شود»( .ماده  44قانون مدني) .جمع اين واژه اوقاف است .به مال و
زمين وقف شده ،موقوفه گفته مي شود وقف از جمله عقالود معينالي
است که در فقه اماميه از اعتبار خاصي برخوردار مي باشد .در ايران
در تشکيالت اداري دوره سالامانيان ( 029-760هجالري) از ديالوان
موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده شده که کار رسيدگي باله امالور
مساجد و اراضي موقوفه بوده است.
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جايگاه وقف در

اسالم18

فلسفه ت سيس و ترويج نهاد وقف در اسالم پر کردن خل هالا و
برطرف کردن نيازهاي فرهنگالي اجتمالاعي و اقتصالادي در جامعاله
اسالمي اسالت .وقالف از افتخالارات ديالن اسالالم اسالت و باله طالور
غيرمستقيم در قرآن و به طور مسالتقيم در ساليرهي پيالامبر (ص) و
ائماله (ع) باله آن توجالاله فالراوان شالده اسالالت .از نظالر اسالالم وقالالف
راهگشايي براي رفع محروميتهاي مادي و معنوي جامعه و يادگالار
جاودانهاي از کرامت انسان به پيشگاه بشريت و پيونالد بالا آفريالدگار
متعال است .هر چند در هيچ يک از آيات قالرآن صالريحا باله وقالف
اشاره نشده است اما ،علماي اسالم از کليت برخي مفاهيم اخالقالي
که در قرآن ذکر شده است چنين نتيجه ميگيرند کاله وقالف مالورد
ت ييد قرآن اسالت .قالرآن در توسالعهي فرهنالگ وقالف در جامعالهي
اسالمي ت ثير محتوايي و موضوعي داشته است .ذکالر آيالهي (فمالن
بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان اهلل سميع علاليم)
در وقفنامهها نشانهي ت ثير قرآن در گسترش فرهنگ در جامعالهي

 38شهابي ،علي اکبر،تاريخچه وقف در اسالم  ،ص111
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اسالالالمي اسالالت .همچنالالين رفتالالار و شالاليوهي پيالالامبر (ص) و ائمالاله
معصومين (ع) به صورت قول يا فعالل در رواج و گسالترش وقالف از
اهميت ويژهاي برخوردار است.

وقف از منظر آيات و روايات
قال اهلل تعالي :
وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَواباً وخَيرٌ أمَالً

09

و نيکىهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و
اميدوار کنندهتر است .
پيامبر صلىاهللعليهوآله :
إذا ماتَ اإلنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إالّ مِن ثَالثٍ  :إالّ مِن صَدَقَةٍ
جاريَةٍ أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ

11

با مرگ انسان  ،رشته عملش قطع مىشود  ،مگر از سه چيز :
صدقه جارى (وماندگار)  ،دانشى که مردم از آن بهرهمند شوند  ،و
فرزند نيکوکارى که برايش دعا کند .

39
40

کهف  ،آيه 16
ميزان الحکمه  ،ح 01721
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امام على عليهالسالم :
الصَّدَقَةُ و الحَبسُ ذَخيرَتانِ فَدَعُوهُما لِيَومِهِما

10

صدقه و وقف دو ذخيرهاند  ،آنها را براى روز خودشان (قيامت)
وانهيد .
امام صادق عليهالسالم :
َصَدَّقَ رَسُولُ اللّه صلىاهللعليهوآله بِ موالٍ جَعَلَها وَقفا

17

پيامبر خدا اموالى را صدقه داد و آنها را وقف کرد .
پيالالالالامبر اکالالالالرم صالالالاللّي اهلل عليالالالاله و آلالالالاله فرمودنالالالالد:
الجنّالالالالاله لکالالالالاللّ تائالالالالالب و الرّحمالالالالاله لکالالالالاللّ واقالالالالالف

10

بهشت متعلق به توبه کاران است و رحمت متعلق به وقالف گالذاران
اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت.
امالالالالالالالام علالالالالالالالي عليالالالالالالاله السّالالالالالالالالم فرمودنالالالالالالالد:
ابتغاء وجه اهلل ليولجني اهلل به الجنة و يصرفني عن النالار و يصالرف
النالالالار عالالالن وجهالالالي يالالالوم تبالالاليض وجالالالوه و تسالالالود وجالالالوه

41
42
43
44

11

دعائم اإلسالم  ،ج ، 7ص011
همان  ،ص 010
نهج الفصاحه ،ح0007
بحار االنوار010 / 021 ،
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امام علي (عليه السّالم) در يکي از وقفنامه هايشان انگيالزه خالود را
چنين بيان مي کنند[ :براي]رضايت خداوند[وقف کردم] تا به سالبب
آن مرا داخل بهشت برين فرمايد و از آتش دورم دارد و آتالش را از
صورتم دور فرمايد ،در روزي که صورتهايي سفيد و صورتهايي سياه
اند.

وقف از منظر بزرگان
امام خميني
همان روزي که با ايشان بيعت کردند به سلطنت ،به اصطالح،
و به امامت و خالفت ،همان روز ،بعد از اينکه اين کار را کردند ،آن
کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش ،که کار ميکالرد خالودش بالا
دست خودش .آن وقت مي کرد براي چاله؟ آن قنالات را وقتالي کاله
درآورد ،يک کسي گفت که مثالً مبارک است ،چه است ،فرمود کاله
مبارک براي ورثه است .بعد گفت[ :قلم] بياوريد .وقف کرد آنجالا را
براي مستمندان

45
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مجلسي ،محمدباقر ،بحار األنوار( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ج  ،10ص 09
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مقام معظم رهبري
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 وقف يک نهاد ممتالاز دينالي اسالت  ،بايالد از طريالق
تشويق مردم به وقف و همچنين اداي صالحيح حالق
واقف در مورد موقوفاله اش ،سالنت وقالف را باليش از
پيش در جامعه ترويج کرد.
 وقف يکي از کارسالازترين و سالالمترين شاليوههالايي
است که تمکن مالي را به صورت احساني ماندگار ،در
خدمت نيازهاي جامعه قرار ماليدهالد و ارادهي نيالک
آدمي را پس از طي دوران زندگي ،همچنالان زنالده و
کارساز نگه ميدارد.
 اين حکم اسالمي بايد در جامعاله رونالق پيالدا کنالد و
ابعالاد آن بالاله لحالالاظ تالالاريخي ،اجتمالالاعي ،اسالالالمي و
اخالقي و ديني تبيين شود و به جامعه اطالعرسالاني
شود .فرهنگ وقف بايد بيش از پيش ترويج شالود و
گسترش يابد.
16

ديدار نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه و مسووالن اين سازمان با

ايشان ،مورخ 91/07/00
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 عمالالوم جامعالاله بالالهخصالالوص کسالالاني کالاله از ثالالروت
برخوردارند ،نسبت به اين سنت حسنه پيامبر اکالرم و
ائمه(ع) اقدام کنند .از سازمان اوقات و ادارات وابسته
نيز انتظار دارند که مردم را ال بهخصوص متمکنين را
ال به اين سنت حسنه تشويق کنند.
 وقف ،يک امر ديني است و بايد عالمان دين کاله در
اين امر تخصص دارند و مباني قرآن و روايات ،احکام
وقف را اسالتنباط ماليکننالد و در اختيالار مالردم قالرار
ميدهند به اين مسئله اهتمام بورزند.
 دانشگاهها و مراکز علمي و آموزشي و پژوهشي اعالم
از وزارت آموزش و پروش و وزارت علوم ،مؤسسالات
فرهنگالالي و آموزشالالي در کالالل کشالالور نيالالز نقالالش
تعيينکنندهاي در اشاعه فرهنگ وقف دارند.
 سازمان اوقاف به عنوان متولي مستقيم در اين زمينه
کارهايي را شروع کرده است اما بهتنهالايي از عهالده
سازمان اوقاف برنميآيد که اين کالار را انجالام دهالد.
بهعالوه اينکه اين سرمايه ،سرمايهاي است کاله باله
53

همه اقشار جامعه خدمات ميدهد و به همالين دليالل
انتظار است همه اقشار جامعاله کاله از خالدمات وقالف
بهرهمند ميشوند متقابالً بهالرهاي هالم برسالانند و در
حوزه فرهنگ سالازي وقالف اقالدامات مالؤثري انجالام
دهند .مت سفانه اين مسئله اتفاق نيفتاده است و ما بالا
نقطه مطلو فاصله زيادي داريم.
آيت اهلل جوادي آملي
بايد به سمتي حرکت کنيم که جامعه پربرکت ايران باله سالوي
وقفهاي با همت عالي پيش برودا همتهاي بلند ،روايات مربالوط
به وقف را به درستي تلقي و احيا ميکنند ولي همتهاي کوتاه باله
تناسب خود برداشت کوتاهي از اين موارد دارند .امام حسالين(ع) در
روايتي ميفرمايند «خداوند همتهاي بلند ،انديشهها و انگيزههالاي
بلند را دوست دارد» فکر و انديشه پسالت در ايالن ميالان جايگالاهي
ندارند.
وقف بايد صدقه جاريه باشد نه صدقه جامده باله همالين دليالل
بايد اين فرهنگ را در ميان مردم ترويج کردا نگالوييم فالالن خاناله
وقف شده براي کاري بلکه بايد بگوييم زمين وقف شالده اسالت تالا
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دست متولي باز باشد و متناسب با نيازهاي زمان کارهالايي صالورت
بگيرد.
وقف خردمندانه باعث باال رفتن جامعه و تبديل شدن امالک
به صدقه جاريه است .وقف در حقيقت احياي امالک است و تا آن
ملک باشد انسان زنده خواهد بود زيرا عملي که پس از مرگ منقطع
نميشود ،صدقه جاريه است .
گاهي ممکن است انسان وقفي کند که يک ثوا ببرد و اين
حاصل همتي متوسط است ولي اگر وقفي مانند کار سيد مرتضي
يعني حوزه علميه نجف باشد آنگاه حاصل همتي عالي بوده و تا
سالها مردم مختلف از آن استفاده ميکنند.مديري اليق مانند سيد
مرتضي حوزه علميه نجف را بنا نهاد و اين همه برکات حاصل اين
کار اوست.

اصول مندرج در وقفنامه آيت اهلل جوادي آملي
در وقفنامه ايشان برخي از عناصر محوري اهميت مال و ت ثير
انفاق صحيح آن طي شش اصل به شرح زير ارايه شده است:
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اصل يکم :مال در اسالم  ،نماد اقتصاد است و تال ثير آن در
حريت يک امت و استقالل يک ملت به قدري است که سالبحان از
آن به قيام (ايستادگي و مقاومت در برابر حوادث)ياد کرد(و ال توتوا
السفهاء اموالکم التي جعل اهلل لکم قياما)و فرد يا جامعه فاقد مال را
از آن جهت فقير مي گويند که ستون فقرات آنهالا شکسالته و تالوان
قيام در برابر نظام سلطه و استکبار يالا طغالواي محالروم از تقالوي را
ندارد لذا نبايد زمام آن به دست سفيهان اقتصادي باشد چون سالفه
مالي در اثر خطاي فکري ياخطيئه عملي سبب هدر رفالتن آن مالي
شود چنانکه نبايد تعامالت اقتصادي بر مدار ربا برگردد چون ريالا و
زياده خواهي نه نمو و فربهي سالم است و نه سمن و چاقي که اگر
زيانبار نباشد سودمند نيز نخواهد بود بلکه همانند آماسي اسالت کاله
در اثر زنبور زدگي بر مي آيد و جز ضرر اثر ديگالر نالدارد لالذا قالرآن
حکيم ربا محوران را مبتال به خبط اقتصادي مي داند و قيام آنهالا را
در دنيا و آخرت خردمندانه نمي داند (الذين ياکلون الربا ال يقومالون
اال کما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلک بانهم قالو انمالا
البيع مثل الربا و احل اهلل البيع و حرم الربا) راز سفه ربالا محالوران را
بايد در محتواي حديث نوراني که عقل را (مالا عبالد باله الالرحمن و
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اکتسب به الجنان) مي داند دانست  ،زيالرا هرچاله مخالالف بالا ايالن
مبناست نابخردي است  .خالصاله آنکاله - 0مالال  ،سالتون فقالرات
اقتصاد يک ملت است  -7 .نگهبانان اين عمود  ،خردمنداني اند که
از آسيب سفاهت و از گزند افزون خواهي ناروا مصون اند.
اصل دوم :مال که زيربناي اقتصادي اسالت از منظالر ديگالر
شبيه خون جاري در رگ هاي پيکر جامع است به طوري که پويايي
هر عضوي به دريافت سهم مناسب خود از آن است  ،که اگر نصا
الزم خون به عضو نرسد آن عضو فلج خواهد شد و از حيات محروم
مي شود و در اين توزيع  ،رعايت عدل  ،معتبالر اسالت ناله مسالاوات
چون تقسيم خون برابر براي اعضاي نابرابر  ،در عين تساوي  ،ظلم
است فتواي عقل درباره حسن بودن مساوات و قبيح بودن تالرجيح ،
به استناد حسن عدل و قبح ظلم است لذا تساوي ناهماهنگ با عدل
 ،حسن نخواهد بود.
نظام اقتصادي اي که متحجرانه ثروت يک ملالت را در دسالت
دولت قرار مي دهد و با دولت ساالري  ،مملکت را اداره مي کنالد و
نوابغ اقتصادي را از دسترسي به مال بهتر و بيشتر محروم مي نمايد
و افراد را جيره خوار مي کند در توزيع خون بين اعضاي خود عالدل
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مدار نيست لذا نظام مالي شرق سوسيال محکوم به زوال بوده و مي
باشد .
نظام اقتصادي اي که مستکبرانه ثروت يک جامعه را در اختيار چند
سرمايه دار مي نهد و با سرمايه ساالري کشور را اداره مالي کنالد و
اکثريت جامعه را از نيل به مال بهتر و بيشتر دور مي دارد و آنهالا را
به مشاغل نازل و دستمزد اندک ساکت مي نمايد ،در تقسيم خالون
بين اعضاي پيکر خويش عدالت پيشه نيست  ،لذا نظالام اقتصالادي
کاپيتال غر محکوم به فنا بوده و خواهد بالود ا قالرآن کالريم کاله
جامعه بشري را کريمانه اداره مي کند و کرامت وي رادر پرتو عالدل
محوري مي داند درباره توزيع ثروت و بهره وري هر کس باله قالدر
استحقاق و استعداد خود بعالد از واگالذاري سالهام خالاص دينالي باله
مستحقان آنها و به صورت جامع چنين فرمود (کي ال يکالون دولاله
بين االغنياء منکم)پيام اصلي اين اصل کلي اقتصادي اين است که
مال بايد بين تمام طبقات  ،تداول يابد تا "دوله بين االغنياء" باشالد
خواه آن مدار بسته و محور محدود (اغنياء) اشخاص حقوقي باشالند
نظير نظام کمونيستي يا اشخاص حقيقي باشند مانند نظام سالرمايه
داري خالصه آنکه  -0ثروت ملي به معناي جامع خود همانند خون
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در پيکر اعضاي ملت است که هر عضوي بتواند به قالدر اسالتحقاق
نصا استعداد خويش از آن با کرامالت و باله دور از خالواري جيالره
خواري و برکنار از زبوني مزدوري بهره مند شود -7 .نظام اقتصادي
که در آن سيستم  ،جامعه باله دو قطالب اميالر و اسالير  ،مسالتکبر و
مستضعف تقسيم مي شود و که ظالم از يک سو و سغب مظلالوم از
سوي ديگر بيانگر بيدادي است محکوم به زوال خواهد بود.
اصل سوم :قبض و بسط رزق و سعه و ضيق مال  ،عوامل
متعدد فاعلي و قابلي دارد که طرح آنها خارج از حوصله اين مکتو
است  .آنچه در اينجا ارائه مي شود آن اسالت کاله زشالتي و زيبالايي
ثروت از منظر وحي الهي به تکاثر و کالوثر بالودن آن اسالت  .افالراد
عادي که از علوم و حياني محروم و از فضيلت عصمت بي بهره اند
حتماً بايد به واليت انسان کامل معصوم(عليهم السالم)معتقد شده و
به آن سر بسپارند و از سريره و سيره و سنت اولياي معصالوم الهالي
پيروي کنند  .اگر در يک نظالام اقتصالادي کاله مالال « ،دولاله بالين
الجميع»بود نه فقط (بين االغنياء) و امکان رشد مالي بالراي برخالي
فراهم شد و بيش از نياز شخصي خود مالال حالالل فالراهم نمالود ،
اولين وظيفه او اين است که در ظل تولي امام معصوم(عليه السالم)
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فرمانرواي ثروت خود باشالد ناله فرمالانبردار او  ،مالوالي موحالدان ،
اميرالمومنان حضرت علي بن ابي طالب فرمود(انا يعسو المومنين
و المال يعسو الفجار)يعني من امير و مطاع و متبوع اهل ايمانم و
مال  ،رئيس و فرمانروايي فاجران  ،راز پيالروي مؤمنالان بالا تقالوا از
حضرت علي(ع) حق مداري آن حضرت بود (علي مع الحق و الحق
مع علي يدور معه حيثما دار) و رمز اطاعت فاجران با طغوا از مالال ،
لهو محوري و باطل گرايي آنهاست به طوري که هم خود به سوي
لهو مي دوند و هم لهو به سراغ آنها مي رود و سرگرمشان مي کند
 ،در قبال مردان الهي خود از لهو و لغو گريزان اند (الذين هالم عالن
الغو معرضون) و هم تالهي  ،توان رفالتن باله سالوي آنهالا را نالدارد
(رجال ال تلهيهم تجاره و ال بيع عن ذکر اهلل )بعالد از آنکاله مالؤمن
اقتصاددان به مال حالل دست يافت و امير آن شد نه اسير آن  ،مي
کوشد که موقعيت ايمالاني خالود را بالا آن مالال تثبيالت کنالد تالا در
رخدادهاي دنيا ثابت قدم و در ساهره معاد پابرجا باشد که تال ثير باله
سزاي صرف مال در راه خير است.
رهنمود خداي عطابخش خطا پوش که مال آفريد و آن را باله
بندگان خود داد و دستور انفاق را صادر کرد (و اتوهم مالن مالال اهلل
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الذي اتاکم) آن است که فرمود )و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء
مرضات اهلل و تثبيتا من انفسالهم)انفاق در راه خالدا هماننالد آبيالاري
شجره طوباي هويالت خالويش اسالت کاله ماياله رشالد آن درخالت و
پوشيدن رخت بخت و نشستن بر تخت تقر اسالت(متکئين عليهالا
متقابلين) از اين جهت اميالر کوثريالان فرمود(يالابن آدم کالن وصالي
نفسک في مالک و اعمل فيه ما توثر آن يعمالل فياله مالن يعالدک)
يعني وصيت عهدي که به تجهيالز ميالت مالرتبط اسالت باله عهالده
ديگري است ولي وصيت تمليکي که ثلث مال بر مي گردد به عهده
خود شخص مي باشد که در زمان خويش بيش از آن مقدار را هالم
مي تواند در راه خير صرف نمايد.
اصل چهارم :اکتناز و زراندوزي و عالدم بهالره وري صالحيح
توليدي از آن و نيز عدم انفاق در مصارف خير پيامالدهايي دارد کاله
برخي از آنها فقدان کمال و محروميت از مقام برتر است و بعضي از
آنها حسرت زا و افسو

آور و برخي از آنهالا ماياله گداختاله شالدن

اعضاء و جوارح صاحب مال منحو

ياد شده است آيه (لالن تنالالوا

البر حتي تنفقوا ممالا تحبالون و مالا تنفقالوا مالن شاليء فالان اهلل باله
عليم)ناظر به حرمان سرمايه دار متکاثر است که بدون انفاق هرگالز
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به مقام بر ونيکي يا منزلت ابرار نمالي رسالد آياله (ان الالذين کفالروا
ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقونها ثم تکون علاليهم
حسره ثم يغلبون)راجع به انفالاق نالاروا و حسالرت آور و افسالو

زا

است ا چنين زر دوست متکاثري مشمول تمثيل سوره کهالف اسالت
که (فاصبح يقلب کفيه علي ما انفق فيها و هي خاويه علي عروشها
و يقول يا ليتني لم اشرک بربي احدا ) چنانکه اطالق يا عمالوم آياله
(ان تقول نفس يا حسرتي علي ما فرطت في جنالب اهلل و ان کنالت
لمن الساخرين)شامل چنين متکاثر شده و او نيز مندرج تحت مفالاد
آيه ياد شده است و آيات (و الالذين يکنالزون الالذهب و الفضاله و ال
ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذا اليم *يوم يحمي عليها فالي
نارجهنم فتکوي بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنالزتم ال
نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون) نيز جريان گالداختن زر و ساليم داغ
کردن جوارح با آنها را در بر دارد.
حصر معرفت شناسي در احسا

تجربه حسي و انکار معرفالت

تجريدي و شهودي و نيز منحصر نمودن باورهاي عملي باله قلمالرو
دنيا و حوزه طبيعت آثار مشئوم فراواني دارد که گذشته از امالور يالاد
شده مضامين آيه هاي (يحسب ان ماله اخلده)و(من االعالرا مالن
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يتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بکم الدوائر عليهم دائره السالوء و اهلل
سميع عليم)نيز از همين قبيل اند  .خالصه آنکه  -0هستي شناسي
مدار بسته و معرفت شناسي محدود  ،هويت چنين بشر تنگ انديش
را بين مهد و لحد محصور کرده و زندگي او را بين نثيالل و معتلالف
مي کند -7 .کسب مال حالل و انفاق آن در راه خير سهم فراوانالي
در رهايي از تکاثر و نيل به کوثر دارد.
اصل پنجم :انسان که کرامت خالود را باله اسالتناد خالفالت
خويش از آفريدگار نظام هستي دارد  ،گذشته از جاودانگي در آخرت
مي تواند چهره اي ماندگار از خود در دنيالا ترساليم نمايالد  .بالر اثالر
تکويني يا تدويني که موردقبول خدا باشد سهمي از عنداللهي شدن
دارد وطبق آيه (ما عندکم ينفد و ما عنداهلل باق) باقي خواهد مانالد .
اسالم که رهاورد فراواني را به همراه داشت و دارد ،طالرح جاوداناله
شدن نسبي را به جامعه بشري آموخت.
وقف که نموداري از اين رهنمود حيات مستمر است  ،راز تداوم
آن تنها اين نيست که اصل آن ثابت و در آمد آن سيال است بلکاله
قصد قربتي که در آن معتبر و اعمال مالي شالود و از ايالن منظالر در
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بخش عبادت هاي مالي فقاله امامياله قالرار دارد ماياله پايالداري آن
خواهد بود.
نهاد وقف همانند به بار آوردن فرزند صالالح سالالک و داعالي ،
محبو و ماناست چنانکه همسان سنت صحيح و ماندگار است لالذا
اين امور در کنار هم قرارگرفته اند ا محمد بن يعقو کليني و نيالز
محمد بن علي بن بابويه قمي معروف به صالدوق از حضالرت امالام
جعفر صادق(ع) نقل کرده اند که (سته تلحق المومن بعد وفاته ولالد
يستغفر له و مصحف يخلفه و غر

يغرسه و قليب يحفره و صدقه

يجريها و سنه يوخذ بها من بعده)ا آثار شش چيز بعد از مرگ مؤمن
به او مي رسد  -0:فرزندي که براي او استغفار کند  -7.کتالابي کاله
اثر ت ليفي او باشد  -0 .درختي که غر

کرده باشد-1 .چاه آبي که

حفر کرده باشد -4 .صدقه اي که جريان داشته باشد(يعني وقف)-6
سنتي که بعد از او مورد عمل قرار گيرد .روشن است که ذکالر امالور
شش گانه از با تمثيل است نه تعيين  ،چون هر کالار خيالري کاله
بماند تا آثار مثبت آن درجامعه وجود دارد  ،صاحب آن م جور خواهد
بود.
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مهمترين سنت قالرن در جهالان معاصالر ت ساليس حکيماناله و
فقيهانه حضرت امام خميني (ره) بود که سنت سيئه سلطنت را باله
سنت حسنه جمهوري اسالمي  ،بدون کاهش و افزايش تبديل کرد
و از هر اثر مثبت آن سهمي براي بنيان گذار نظام کاله هالم اکنالون
درروضه اي از رياض جنت به سر مي برد خواهد بود .چنانکه شهدا
و جانبازان و اهل نثار وايثار طرفي خواهند بست.

اصل ششم :وقف  ،صدقه جاريه و پوياست نه جامالد و ايسالتا .
تعبير «جريان» همانند فصل مقوم وقالف اسالت کاله آن را از سالاير
صدقات جدا مي کند همانند کلمه «نالاطق»کاله انسالان را از سالاير
موجودات زنده امتياز مي دهد  .واقفان محترم کوشا باشند که آنچه
قوام وقف به آن است که همان جريان و پويايي باشد محفوظ بماند
و درانشاي صيغه وقف کاربري خاصي را در نظر نگيريد که متوليان
بعدي مجبور شوند در مدار بسته و جامد حرکت کننالد بلکاله نحالوه
بهره برداري از آن را مطلق و آزاد قرار دهد چون آنچه بايد از طلق
بودن به در آيد و مقيد و بسته شود خود عين است نه باليش از آن ا
مثالً اگر کسي خواست زمين را وقف بهداشت و درمان جامعه کنالد
65

چنين انشاء نمايد  -0:اين زمين مشخص  ،وقف بهداشت و درمالان
است  -7تمام منافع و درآمالد متطالور آن در هالر عصالر ونساللي در
مصرف ياد شده صرف شود  -0اگر غبطه وقف و مصاللحت جامعاله
در اين است که در اين زمين بيمارستان  ،درمانگالاه و سالاير مراکالز
درماني ساخته شود با کارشناسي اهالل خبالره  ،متالولي باله احالداث
بناهاي مذکور اقدام کند و اگر تغيير کاربري سودآورتر است و غبطه
وقف و مصلحت امت بهتر ت مين شود تغيير ياد شده صورت پذيرد.
غرض آنکه جوهر وقف  ،حبس به اصل زمين است نه حالبس
آن و حبس صورت ساختاري معين (عرصه) ،چنانکاله جالوهر ديگالر
وقف صرف درامد آن درکار خير است نه خير معين .خالصه آنکاله
 -0وقف عبادت ويژه اي است که مايه تصديق ايمان واقف است ،
لذا از آن به صدقه ياد مي شود  -7وقف  ،جاري است نه جامد لالذا
تحبيس اصل (عين)  ،کافي است و تحبيس عرصه الزم نيست -0
مصرف آن  ،خير مطلق است نه معين  ،هرچند تعيالين آن صالحيح
است.
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گزيده اي از گفتارهاي حجت االسالم قرائتي

47

براي وقف ،روحتان را بزرگ کنيد
يکي از سنت هاي خوبي که قديم بالوده و االن زيالاد نيسالت ،وقالف
است .مي توانيم بگوييم :نصف مردم خراسان دارند روي زمين امالام
رضا(ع) زندگي ميکنند .خود بنده تمالام پوسالت و گوشالتم از وقالف
است .مي دانيد چرا؟ چون کاشان آ لولهکشي نبالود .آ  ،آ انبالار
خورديم و آ انبارها را چند قرن قبل ساختند و وقف کردند .آ هالا
ميآمد در آ انبار و ما از آن آ خورديم و بزرگ شديم .حالاال هالر
حديثي که مي خوانيم ثوابش براي آن کسالي کاله آ انبالار را وقالف
کرده است و اين براي هفت قرن قبل است.

انفاق بي آفت
وقف ،انفاق خالصانه است .چون نيستيم ...آنچه مالن در تلويزيالون
مي گويم معلوم نيسالت خالدايي باشالد .بلاله مالن از تلويزيالون پالول
نمي گيرم .در اين سي سال هم نگالرفتم .امالا شالهرت کاله گالرفتم.
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باالخره مردم به خاطر تلويزيالون احتالرام ماليکننالد ،سالالم عليالک
مي کنند ...اما اگر يادداشت مرا يک طلبه ديگر رفت خوانالد .آن ناله
پول دارد نه پز .آن براي قيامت ماليمانالد .کارهالايي کاله خودمالان
ميکنيم ،بو دارد .بوي ريا ،سمعه ،غرور ،عجب ،منت ،کارهايي که با
دست خودت ميکني ،آفالتپالذير اسالت .امالا وقالف را ماليدهالي و
ميروي .بنابراين انفاق هست و به اخالص هم نزديک است .يعني
انفاق بي آفت است.

وقف ،به کوثر رسيدن است
کسي که از پول نگذرد ،در خط قالارون اسالت .کسالي کاله از پالول
بگذرد ،در خط خديجه اسالت .خديجاله مالال کثيالر داد ،خداونالد باله
کوثرش رساند ...اين ،اهميت وقف است.

طوق گردن
بعضيها که وقف نميکنند ،قرآن ميگويد« :يحسب ان ماله اخلده»
تو فکر ميکني مالت به تو ابديت ماليدهالد؟ «وال يحسالبن الالذين
يبخلون بما آتاهم اهلل من فضله هو خيرا لهم» آنهايي کاله پولالدار
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هستند و وقف نميکنند ،فکر نکنند خير است« .بل هو شر لهم» شر
است« .سيطوقون ما بخلوا» قرآن مي گويد .حالديث نيسالت .قالرآن
ميگويد :کساني که مال دارند و کمالک نماليکننالد مالشالان طالوق
ميشود و قيامت به گردنشان ميافتد.

طبق نيت واقف
سال ها پيش يکي از دوستانم ميگفت( :والعهده علياله) .در دانشالگاه
(سوربن) واقع در فرانسه بخشي است که در آن هيئت بطلميالو

و

فلسفه ارسطو تدريس ميشود و کشيشي تدريس آنرا برعهده دارد و
دو ،سه تن در در

او حاضر مي شوند .از مسئول دانشگاه پرساليده

بود ،سود اين درسي که علم ،اسا

آن را به هم زده ،چيست؟ گفته

بود ما هم متوجه اين نکته هسالتيما لاليکن هزيناله ايالن کالال

از

موقوفه تامين ميشود .اگر ما آن را به هم بالزنيم ،واقالفهالايي کاله
ميخواهن د موقوفه آنان پايدار باشد ديگر بدين کار رغبت نخواهنالد
کرد ،چرا که احتمال ميدهند با موقوفه آنها هم نظير همين کار را
بکنند.
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منبع مالي اسالم
اگالالر مالاليبينالاليم فالالدک را گرفتنالالد بالالراي اينکالاله بالالراي حکومالالت
عليبن ابيطالب سرمايه مالي بود و اگر ميبينيم رضاشالاه موقوفالات
ايران را به شالاپورها و اطرافيالان ماليداد ،باله خالاطر ايالن بالود کاله
موقوفات سبب يا حسين ،يا حسين گفتن بود و براي اينکاله جلالوي
ياحسين ياحسين را بگيرند بايد منبالع مالاليش را قطالع ماليکردنالد.
بنابراين هم ظالمين و طاغوتها روي وقف نظر دارند و هم اسالالم
روي جهت مثبتش نظر دارد.

روح بزرگ براي وقف
در وصيتها و وقفها هم روحتان بزرگ باشالد .حضالرت ابالراهيم(ع)
رفت يک تنگ نظري بکند خدا حالش را گرفت .حضرت ابراهيم(ع)
مکه را که ساخت در وقفنامهاش يک خورده وقف را کوچک گرفت
و گفت «:وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باهلل و اليوم اآلخر
قال و من کفر فامتعه قليال ثالم اضالطره الالي عالذا النالار و بالئس
المصير» خدايا رزق بده اهل مکه را از ثمراتت رزق بده« .من آمالن
منهم» مومن ها خو هايشان را .خدا فرمود هاليس!! از ايالن وقفهالا
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نکن «و من کفر فامتعه» من اگر کافر هالم باشالد باله او ماليدهالم
بخورد .نگو نه تو که سينه نزدهاي آمدهاي پلو بخوري! ايالن ديالگ
مال آن هايي است که دو ليتر گريه کردهاند .بابا اين گرياله نکالرده،
آمده رد شود به او هم بده بخورد« .و من کفالر فامتعاله» کالافر هالم
باشد به او ميدهم بخورد منتهي «ثم اضطره الي عذا النالار» روز
قيامت پدرش را درميآورم ولي توي دنيا بگذار بخورد.

وام بي اضطرا
افرادي که به ديگران وام مي دهند ،دغدغه دارند که آيالا او پالول را
برميگرداند يا خير؟ اما وقتي شما چيزي وقف مي کنيد ،از وقتي که
آن چيز وقف ميشود ،برکات و ثوابش را خدا براي شما ثبت ميکند
و اجر خدا ،اضطرا ندارد .بنده مي روم يک حديثي را در کتابخاناله
مطالعه ميکنم و آن را در تلويزيون ميخوانم .ميليالونهالا آدم ايالن
حديث را گوش مي دهند و از آن استفاده ميکنند ،من آن حديث را
از کتا خواندهام ،و آن کتا  ،وقفي است .يعني يالک کتالا هالزار
توماني ،ميليون ها برکت دارد .يک خوابگاه و يک حالوزه کاله وقالف
ميشود ،فردا هر کار خيري که اين دانشجو يا طلبه انجام دهند ،آن
71

وقف کننده در آن کار خير شريک است .يعني دائما سود دارد ،سالود
بيدلهره« :انا النضيع اجر من احسن عمال» قرآن ميفرمايد :ما کار
کسي را که عمل خيري انجام ميدهد ،ضايع نميکنيم.

اولويت هاي وقف
االن اولويت با چيست؟ ...در وقف بايد اين را در نظالر بگيالريم االن
موقع وقف چه چيزي است؟ و با چند تا آدم متدين و متفکر مشورت
کنيم .بايد ديد که االن اولويت چيست؟ االن اولويت منار اسالت يالا
بالل؟ يک وقت ميبيني آقا پول داده و مناره ساخته ،چندين سالال
است که اين مناره را ساختهاند اما يک نفر روي آن اذان نگفته .اگر
پول اين منار را خرج بالل ماليکالرد ،االن  411تالا بالالل داشالتيم.
فرقش هم اين است که :پيغمبر با يک بالل سياه دنيا را تکالان داد،
ما با چند هزار منار کاشيکاري شده ،هيچ کاري نکرديم.
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جايگاه وقف در ساير اديان و ملل
وقف و بخشش در مسيحيت

48

عيسي مسيح ،در ناصره به خواندن اسالفار مالي پالردازد و قسالمتي از
صحيفه اشعياء نبي را انتخا کرد« روح خداوند يهوه بر من اسالت،
زيرا خداوند مرا مسيح کالرده تالا مسالکينان را بشالارت دهالم و مالرا
فرستاده تا شکسته دالن را التيام بخشم».
عيسي مسيح گويد « :بينوايان را شما همواره با خود داريالد ...او باله
ثروتمندي که از او پرسيد :عالوه بر احکام عشره چه کند ،پاس داد
مايملک خود را بفروش به فقرا بده».
از مسيحيان تقاضا مي کند « :از تهي دستان روي متابيد و هالر چاله
داريد با برادران به ميان گذاريد و هرگز مگوييالد ايالن مالال ،از مالن
است».
به هنگام خشم ،به بردگان که همه به يک خداي روي اميد دارنالد،
فرمان مدهيد ( .زيرا آنالان پيوسالته خالدا ترسالند) مساليحيان نظالام
ويژه اي براي پرستشگاه هالاي خالود و آمالوزش و ارشالاد داشالته انالد
و داراي چنان تسلطي بر پيروانشان هستند که از سلطه دولتهالا نيالز
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بيشتر است .پژوهشالها در سالرزمين هالاي مساليحي نشالين ،نشالان
مي دهد که براي پناهگاهها ال مدار

الال بيمارسالتانها الال ديرهالا الال

پرستشگاهها موقوفاني وجود داشته و اين موقوفات تالا قالرن هفالده
ميالدي يعني حکومت لالويس ساليزدهم ،يالک سالوم فرانساله را در
برمي گرفته است و با انقال فرانسه اين وضع تغيير مي کند و جالزء
اموال دولت مي شود ولي دولت بعدها مجبور مي شود نظام موقوفات
خيريه را به نحالوي طراحالي کنالد کاله ميالان برناماله هالاي خيرياله
و مصلحت عمومي سازگاري ايجاد شود.

بخشش در فرهنگ يهود
با نزول کتا مقد

40

تورات و شکل گيري و رسميت يالافتن آيالين

يهود به پيامبري يکالي از شخصاليت هالاي بزرگالوار و فالداکار عالالم
بشريت يعني حضرت موسي ،هدف از زندگي که همانا تکامالل روح
و تقر به ذات اقد

الهي است ،مشخص شد و راه هاي گوناگوني

براي رسيدن به اين مقصود براي آنان روشن گشت و موضوع وقف
که در زبان عبري از آن با واژه ( مقد

براي خداوند) ياد مي شالود
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يکي از راه هاي مهم براي آموزش ،در روز آخرت ،و از مالوارد حالائز
اهميت در بين پيروان اين مکتب شناخته شد .يهوديان عقيده دارند
که با وقف کردن دارايي خود در راه خدا ،دارايي مادي خويش را به
دارايي معنوي تبالديل مالي کننالد و ايالن سالرمايه روحالاني ،يکالي از
راه هايي است که مي تواند پشتوانه اي براي انسان در جهان آخالرت
باشد و او را نزد خدا سرافراز نمايد و از عالذا دوزخ رهالايي بخشالد
و انسان را به آمززش ابدي برساند.

وقف در ايران

59

وقف در ايران سابقه طوالني دارد بطوريکه نذورات و وقف اموال به
آتشگاه ها و معابد از دوران باسالتان متالداول بالوده اسالت و در دوره
اسالمي نيز با تحول در شکل و احکام آن ادامه پيالدا کالرده اسالت.
اوقاف در ايران از زمان تصرف سالرزمين ايالران بدسالت مساللمانان
عالالر و در قالالرن اول هجالالري رو بالاله گسالالترش و تحالالول نهالالاد.
مرحله اول توسعه وقف در ايران با تصرف زمين هاي" مفتوح العنوه
"(،اراضي که مسلمانان از کفار از طريق جنگ به تصرف درآوردند)
 41مقاله آثار اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي وقف ،راحله يگانه
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آغاز مي شود .زيرا اينگوناله اراضالي در حکالم وقالف اسالت .در دوره
خلفاي عباسي که به عصالر طاليالي تمالدن اسالالمي شالهرت دارد،
رقبات موقوفه و درآمد آنها در تمام ممالک اسالالمي رو باله فزونالي
نهاد و مردم خير انديش و امرا و وزرا و بزرگالان و تجالار موقوفالات
زيادي را براي امور عام المنفعه از خود به يادگار گذاشتند.
در دوره سامانيان در نيمهدوم قرن چهارم تشکيالت اداري به نام
ديوان اوقاف بوجود آمد که به کار مساجد و اراضي موقوفه رسيدگي
مي کرده است .قبل از آن وظيفه اداره اوقاف بر عهده قضات بوده
است .از به وجود آمدن ديوان اوقاف معلوم مي شود که در اين دوره
موقوفات نسبتاً فراوان بوده است .از طرفي چون مهمترين منبع
درآمد در اين دوره زمين کشاورزي بود و رقبات موقوفه را اراضي
کشاورزي تشکيل مي دادند لذا ،موقوفات از اهميت ويژه و حياتي
برخوردار بود.
در دوره سلجوقي ،نظام الملک وزير ملک شاه ،مدار

نظاميه را با

است فاده از درآمد موقوفات بنياد نهاد ،با حمله مغوالن به ايران وضع
موقوفات آشفته گرديد و اشراف برخي از آنها را تصرف کردند.
تالش هاي خواجه نصير طوسي در دوره هوالکو براي سروسامان
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دادن به وضع موقوفات ،باوجود اينکه نظارت برآنها را خود به عهده
گرفت ،نتيجه خوبي نداشت و مشکالت همچنان تازمان اسالم
آوردن ايلخانان مغول ادامه يافت .تالشهاي رشيدالدين فضل اهلل
همداني در اين زمينه بسيار حايز اهميت است .با توجه به اينکه
موقوفات در اين دوره بسيار چشمگير بوده و رشيد الدين فضل اهلل
ت کيد زيادي بر آن داشت .همين وسعت و اهميت سبب ايجاد
تشکيالت منظمي براي اداره موقوفات به نام حکومت اوقاف،
وابسته به ديوان قضا گرديد که تحت نظارت قاضي القضات عمل
مي کرد و رئيس آن حاکم اوقاف بود.
پس از اين دوران ماهيت مذهبي سلسله صفويه سبب تحول نوع و
مصارف موقوفات گشت .در اين دوره تشکيالت مستقلي براي اداره
موقوفات زير نظر صدر به وجود آمد که نمايندگاني در همه
شهرهاي بزرگ به نام وزير اوقاف داشت و نظارت بر اوقاف بر
عهده آنها بود و اين توجه موجب گسترش کاروانسراها ،رباط ها،
تکيه ها ،امامزاده ها و آ انبارهاي وقفي در اين دوره گرديد .در
دوره صفويه موقوفات رشد و پيشرفت قابل توجهي داشته است.
لمبتون مي گويد :اصوالً صفويه بسياري از امالک خود را وقف
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مقاصد خيريه بخصوص وقف بقاع متبرکه شيعه و ازهمه باالتر
آستانه امام رضا (ع) در مشهد و خواهرش ( ) در قم کردند .بعضي
از اين امالک وقفي موقوفاتي بود که به خاندان صفويه پيش از
آنکه به سلطنت برسند تعلق داشت .شايد بتوان گفت در زمان شاه
عبا

اول بيش از هردوره ديگر به عده امالک موقوفه اضافه شد.

با سقوط صفويان وضع موقوفات آشفته شد .با روي کار آمدن
افشاريه و توجه نادرشاه به امور نظامي ،وي براي ت مين مخارج
نظامي ،بخشي از موقوفات را ضبط کرد .در دوره زنديه ،کريم خان
زند قصد داشت مانند صفويان به موقوفات توجه نشان دهد ،اما
موفق نشد .دردوره قاجاريه موقوفات روبه فزوني گذاشت .اروپايياني
که دراين دوره از ايران ديدن کرده اند ،از امالک فراوان موقوفه
سخن گفته اند ،ازجمله ،هانري رنه آلماني که دراواخر دوره سلطنت
ناصرالدين شاه از ايران ديدن کرده است ،مي نويسد" :امالک
بسياري وقف مساجد و مدار

و بقاع متبرکه شده است .عايدات

امالک وقفي بسيار زياد است ،مخصوصاً عايدات موقوفات امام
رضا(ع) که مقبره او در شهر مشهد واقع است بسيار مهم مي
باشند ".وي درآمد موقوفات امام رضا (ع) را در سراسر کشور شصت
78

هزار تومان نقد و ده هزار خروار غله ذکر مي کند .با وجود اينکه
امالک موقوفه ازدادن ماليات معاف بودند ،شاه به عنوان حق التوليه
سالي هزارتومان از مشهد دريافت مي کرد .آنچه در تاري معاصر
ايران داراي اهميت خاص است تصويب قانون موقوفات مي باشد
که اداره موقوفات تا حدودي سروسامان مي گيرد .پس از پيروزي
انقال

اسالمي و با فتواي حضرت امام خميني (ره) تغييراتي

درجهت بازگشت اوقاف سابق به مالکيت وقفي صورت گرفت.
فتواي امام (ره) در مورد وقف مبني بر اينکه موقوفات بايد درحال
وقفيّت باقي مانده و بدان عمل شود ت ثير زيادي بين روستاييان که
در نتيجه اصالحات ارضي زمين هاي موقوفه را تصرف کرده بودند
گذاشته است .عواملي از قبيل تغيير ساختار تشکيالتي سازمان
اوقاف و اداره آن تحت نظارت مقام واليت فقيه ،تصويب قوانين
الزم در جهت احياي موقوفات و رعايت احکام وقف ومسايل شرعي
سبب گرديد تا افراد خيّر در اين امر مهم اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي بيشتر مشارکت کنند.

79

بخشش در بين مصريان قديم

53

مردم مصر در قديم ،با فکر وقف اجمالاالً آشالنا بودنالد .امالکالي بالر
خدايان ،معبدها و مقبره ها اختصاص مي يافالت تالا درآمالد آنهالا باله
مصرف تعميرات نوسازي ،اقامه مراسالم و خالرج کاهنالان (رهبالران
ديني) و خادمان برسد .اين گام به قصد تقر به خالدايان برداشالته
مي شد.
امروزه در مصر الواحي وجود دارد که حاکي از مطلالب فالوق الالذکر
است .از قديمي ترين آنها لوحه شماره  17است.
راهنمای ماسبیرو
در اين لوح ،نقوشي وجود دارد که حکايالت از وقالف امالالک بالراي
برخي کاهنان در خالانواده چهالارم ( سلسالله چهالارم فراعناله مصالر)
مي کند .اين لوح در فهرست موزه ،ذيل شماره  2107آمده است.
در نشریه وزارت اوقاف مصر به نام وزارة االوقاف بین
الماضی و الحاضر ،به این لوح اشاره شده است.
در اين لوح براي ما بازگو مي کند که رمسيس دوم ،امالک فراواني
به معبد ابيدو

بخشيد و مراسم ويژه اي جهت تمليک آن امالک،

 40عبدالکبيسي ،محمد ( ،)0066احکام وقف در شريعت اسالم ،ج  0و  .7ترجمه :احمد
صادقي گلدر ،چاپ اداره کل اوقاف و امور خيريه مازندران
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در حضور جمع کثيري از مردم برپا کرد ،تا مردم در اين امر خير ،از
وي پيروي کنند .مردم مصر در قديم ،با بهترين شکل وقف اوالدي
آشنا بودند ،اعيان امالکي حبس مي شد و درآمد آنها به خانواده و يا
اوالد واقف اختصاص مي يافت و اين حق بعد از آنها باله اوالدشالان
ميرسيد تا از عوايد آنها بهره مند شوند و حق انتقال اعيان امالالک
را به غير نداشتند .مصريان قديم ،با نظام توليت نيز آشنا بودند .اداره
اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واگالذار مالي کردنالد و در
اسناد وقف به صراحت از نقل موقوفه منع مي شدند .سندي اخيراً از
شخصي به نام «متي» از خانواده پنجم پيدا شده کاله ايالن شالخص
موسسه اي به نفع فرزندانش در قالب هبه به وجود آورده و در آن به
پسر بزرگترش دستور داده که از عوايالد آن موسساله باله بالرادرانش
بدهد ،ولي اموال ،قابل نقل به احدي نيسالت و اداره آن هميشاله بالا
پسر بزرگتر از طبقات موقوف عليهم است.
کاهنان از آنچه به عنوان نذر و قرباني به خدايان تقالديم مالي شالد،
مي خوردند و مي نوشيدند و هم چنين از زمين هاي مربوط به معابالد
و خدمات ديني خويشا درآمد سرشاري به چنگ مي آوردند.
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آثار و کارکردهاي وقف
وقالالف در جامعالاله داراي سالاله دسالالته کالالارکرد فرهنگالالي ،اجتمالالاعي و
اقتصادي است .همانگونه که در باال به آن اشاره شد  ،اوقالاف اگالر
طبق احکام اسالمي در جامعه عمل شود ميتواند ت ثير بسالزايي در
حل مشکالت اجتماعي  -فرهنگي و اقتصادي داشته باشد .اولين و
مهمترين کارکرد وقف از گذشتههاي دور تاکنون کارکرد فرهنگالي
است و در بعد اجتماعي همچون چتري بزرگ سايهي خود را بر سر
نيازمندان ميگستراند .به لحاظ اقتصالادي ماهيالت اوقالاف جنبالهي
اقتصادي دارد و به عنوان پشتوانهي قوي مالي براي دولت اسالمي
مطرح است.اسالم عمل به وقف را در رديف ايمان به خالدا ،رسالول
خدا و روز قيامت قرار داده است.

آثار فرهنگي وقف

51

مهمترين کارکرد وقف در جامعه اسالمي از گذشته هاي دور تا
کنون کارکرد آموزشي و فرهنگي است .ابعاد آموزشي و فرهنگي
وقف در جوامع اسالمي بسيار گسترده است .وقف به عنوان يک
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منبع مستمر مالي مراکز علمي ،پشتوانه مردمي داشته است و چه
بسيار مدار

و مراکز علمي در جهان اسالم از طريق وقف ايجاد و

گسترش يافته اند و بسياري از عالمان بزرگ با استفاده از
درآمدهاي اوقاف توانسته اند به مدارج عالي علمي برسند .از طريق
تقويت مالي مدار

اسالمي توسط وقف ،اين مدار

توانستند در

فرهنگ نظام تعليم و تربيت اروپا ت ثير بگذارند .وقف پاسدار نشر
معارف اسالمي است .استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت
مساجد ،دانشگاهها ،خوابگاههاي دانشجويي ،ت سيس کتابخانه هاي
عمومي ،برگزاري کنگره جهاني حج ،مجالس عزاداري ائمه (ع)،
مسابقات قرائت قرآن کريم در سطح بين المللي و ...از کارکردهاي
فرهنگي و آموزشي وقف مي باشد .از طريق وقف مسلمانان توانسته
اند از طريق مدار

ديني موقوفه بهترين شاهکارهاي خود را به

جهانيان معرفي نمايند و علم و دانش آنها از طريق اوقاف گسترش
و رواج يافته است.
هنگامي که پس از رحلت شي مفيد ( 100-006ق) زعامت و
مرجعيت شيعه به شاگردان او سيّد رضي ( 116-049ق) و برادرش
سيّد مرتضي ( 106-044ق) که عالمه حلي او را معلم شيعه خوانده
83

است منتقل شد هردو عالم ديني مدتي مديريت اوقاف را عهده دار
بوده که اين خود ،رويکرد فرهنگي نهاد وقف را بيشتر خاطر نشان
مي سازد .
امروزه نيز در جمهوري اسالمي ايران عواملي از قبيل تغيير سازمان
تشکيالتي سازمان اوقاف و اداره آن تحت نظر ولي فقيه ،نه تنها بر
بعد فرهنگي آن ت کيد دارد بلکه آن را به ابعاد مختلف اقتصادي و
اجتماعي هم تسري بيشتري بخشيده است .همچنين تصويب
قوانين الزم در جهت احياي موقوفات ،رعايت احکام وقف و مسايل
شرعي آن و عمل دقيق به مفاد وقف نامه ها که اسا

نامه

چگونگي تحصيل درآمدها و صرف آنها موافق نظر واقف است
موجب شده تا افرد خيّر با اطمينان زيادتري در اين امر مهم به طور
گسترده مشارکت نمايند و بخشي از دارايي خود را به عنوان
الباقيات الصالحات وقف مصالح جامعه اسالمي کنند.
آمار نشان مي دهد که شمار موقوفات پس از پيروزي انقال
اسالمي افزايش چشمگيري داشته است که از لحاظ نوع اهداف و
نيّات واقفان نيز حايز اهميت و قابل ت مل است چرا که مصارف اين
موقوفات در اکثر موارد در جهت رفع نيازهاي ضروري جامعه اعم از
84

نيازهاي فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي بوده و مشکلي از مشکالت
اساسي جامعه را حل کرده است.
به همين دليل از رسالت هاي مهم رسانه هاي جمعي ترويج اين
حرکت خداپسندانه و مردم گرايانه است .موضوع وقف مي تواند
دستمايه آثار هنري فراواني از قبيل داستان ها ،مجموعه هاي
تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي قرار بگيرد تا رفته رفته اين فرهنگ
رواج يابد ،تفکر فردگرايانه محدود و محصور شود و تفکر در
سرنوشت و زندگي ديگران گسترش يابد.

آثار اجتماعي وقف

51

در بعد اجتماعي وقف همچون چتري بزرگ سايهي خود را بالر سالر
تمام نيازمندان و محرومان ميگستراند و جامعه را از فقر که عامالل
بسياري از مفاسد اجتماعي ،اخالقي و سستي در ارکان ديني اسالت،
نجات ميدهد و امکان همزيستي مسالمتآميز را در محيطي مملالو
از اخوت و حسن ظن ،که زمينهساز پيشرفت و تعالي جامعه خواهالد
شد فراهم ميکند .بسياري از خدمات اجتماعي در گذشته از طريالق
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موقوفات ارائه ميشده اسالتا کاروانسالراها ،رباطهالا ،دارااليتالام و...
اماکني بودند که به شدت مورد نياز جامعه سنتي بوده و واقفالان بالا
عنايت به اين دسالته از نيازهالاي اجتمالاعي اقالدام باله عمالل وقالف
ميکردهاند ،حمايت از گروههاي اجتمالاعي ماننالد مسالافران ،فقالرا،
کمک به ازدواج افراد بيبضاعت ،ايجاد مراکز بهداشالتي و درمالاني،
ت سيس پرورشگاههاي کودکان بيسرپرست ،ايجاد مجتمع تربيتالي
در مناطق محروم کشور و ...از مهمترين کارکردهاي اجتماعي وقف
در جامعه است.سنت حسنه وقف يکي از مصاديق بارز احسان و غير
خواهي است که انسان با بهره گيري از تعاليم انبيالا آن را از ديربالاز
بنيان نهاده و در صحنه حيات اجتماعي باله وديعالت گالذارده اسالت.
روحيه تعاون اجتماعي و سبقت در خيرات در نهاد وقف عينيت مالي
يابد و به عمل واقف ،مهر ابديت مالي زنالد .در وقالف دو بعالد خالود
دوستي و نوع دوستي انسان باله منصاله ظهالور مالي رسالد .يکالي از
هنرهاي اسالم به منظور نفوذ بيشتر کالمش در انسالان اسالتفاده از
خود دوستي انسان (حب النفس) است که در آيات مختلالف خطالا
به انسان عنوان شده .در وقف نيز از بعد خود دوستي انسان استفاده
کرده و عضويت در اين نهاد را راهي مي داند که در آن نام انسان و
86

مالکيت اموال و دارايي هاي او تا ابد تضمين مي شود ودر مالواردي
که مد نظر دارد عايدات آن به مصرف مي رسد.

برجسته ترين جلالوه هالاي وقالف در توسالعه اجتمالاعي عبارتنالد از:
 -0حمايت الزم از تحقيقالات و مطالعالات مربالوط باله جنباله هالاي
اجتماعي در انديشه اسالمي.
 -7توجه به برخي طبقات اجتماعي ،مثل خانواده ،زنالان ،جوانالان،
اطفال و افراد با نيازهاي خاص.
 -0وقف مي تواند نقش مهمي در کنترل و حل برخي مشکالت در
زمينه ارزش هاي غير اسالمي ايفا کند.
 -1تهيه چارچو سازماني و مالي مناسالب بالراي توسالعه جامعاله
محلي.
 -4وقف تجربه گالران سالنگي در زميناله يکپالارچگي و اسالتحکام
اجتماعي است .تجربه اي که بايد نوسازي شده و متناسب با زمالان
گردد.
 -6وقف مي تواند در عادي سازي نقالش مهالم اقليالت هالاي غيالر
مسلمان که در جوامع اسالمي زندگي مي کنند مؤثر باشد.
87

آثار اقتصادي وقف

54

در اقتصاد امروزي معموال دولتها متکفل پوشالش هالاي اجتمالاعي
هستند مانند بيمه و خدمات درماني و  ...اما وقف نهادي است که به
صورت غير دولتي اين پوششها را انجام ميدهد .بنابراين يکالي از
ابعاد وقف بعد تکافل و تامين اجتماعي و تامين نيازمنديهاي مردم
و اقشاري است که کمتر از مواهب اقتصالادي و درآمالدي برخالوردار
هستند .اما بعد ديگر آن که اقتصاد وقف است که تالاکنون مطالعاله
چنداني روي آن صورت نگرفته است .به اين معنا که روي امالوال و
داراييهاي وقفي و سرمايههايي که وقف شده اند ،چگوناله تحليالل
هزينه-فايده انجام شود و مالديريت اقتصالادي ايالن امالوال باله چاله
صورت انجام ميشود .انگيزهي فعاليتهاي اقتصادي در امالوال يالا
داراييهاي وقفي ،با انگيزهي فعاليتهاي اقتصادي در خارج از وقف
متفاوت است .در خارج از وقف معموال کسب سود و درآمد انگيزهي
افراد براي فعاليت اقتصادي استا در حاليکه در بخش وقف ،انگيزه
نميتواند کسب سود و يا درآمد باشد .مثال آستان قد

رضالوي يالا

هر سازماني که با استفاده از اموال وقفي فعاليت اقتصادي ميکنالد،
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انگيزهاش نميتواند کسب سود باشد .بلکه بايد انگيزهاش استفادهي
بهينه از داراييها و سرمايههاي وقفي در جهت تامين اهداف واقفان
باشد .بنابراين وقتي انگيزه متفاوت شد ،مديريتها تغيير ميکنالد از
طرف ديگر توزيع منابع حاصالل از وقالف بساليار متفالاوت از توزيالع
درآمدهاي اقتصادي است که از ساير فعاليتها بدسالت ماليآيالد .در
اقتصاد وقف توزيع درآمد به سمت منافع اجتماعي ميرود .يعني باله
کاهش اختالف طبقاتي در بين مردم جامعه کمک ميکند.
دکتر عطيه عبدالحليم استاد ماليات عمومي دانشکده اسالمي قاهره
اثرات اقتصادي وقف را اينگونه بيان مي کند:
الف :بارز ترين امتياز اقتصالادي وقالف اينسالت کاله نميگالذارد مالال
ودارايي که مفاد از آن بدست مي آيالد پراکنالده وتوزيالع گالردد .باله
همين سالبب وقالف بهتالرين وساليله نگهالداري مالال وثالروت بالوده
نميگذارد کيانها و بنيادهاي اقتصادي از هم بپاشد و تلف گردد .مثال
شخصي يک قطعه زمين شرکت و يا تعميالر خالود را وقالف ميکنالد
ومفاد آنرا براي مساکين وفقيران صدقه ميگرداند بدين معنالا اسالت
که اصل مال باقي بوده و از مفاد آن صدقه بالراي فقيالران صالورت
ميگيرد.
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:عادتا وبه شکل طبيعي عوايد ملي باالي عوامل توليد زمالين يالا
طبيعت سرمايه کار نظم و اداره توزيع ميگردد که هالر يالک آن باله
اندازه سهم اش در عمليه توليد ملالي از آن حصاله ميبالرد .غالبالا در
نتيجه اين توزيع بين افراد جامعه تفاوت ثروت ها بوجود آمده جامعه
طبقاتي تشکيل ميشود که به مرور زمان بين افراد جامعاله دشالمني
بروز ميکند .مال وقف سبب توزيع عيد ملي بر تمام اشخاصالي و در
از بين بردن اين تفاوت رول اساسي را ادا ميکند .زمانيکه ثروتمندان
ومالداران برخي از اموال شان را وقف نمايند و مفاد آن باله فقيالران
ومستمندان توزيع گردد ثروت ها به تمام افراد جامعه ميرسد وخالود
بخود طبقات جامعه باهم نزديک گرديده روح اخوت وهمدردي بين
افراد جامعه بوجود مي آيد.
ج:وقف در بلند بردن سطح توليد ملي سهم فعال را ميتوانالد داشالته
باشد به اين شکل که مفاد وقف خواه اهلي باشالد و يالا خيالري باله
مستحقين توزيع ميگردد که در نتيجه بين آنها ميل به مصرف پيالدا
ميشود واز آن نزد افراد تقاضا باله پارچاله هالاي اسالتهالکي و حتالي
توليدي خلق ميشود .و قاعده عمومي اقتصادي اينست که هر قالدر
تقاضا بين افراد براي يک پارچه بيشتر گردد به همان اندازه در توليد
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آن افزايش مي آيد وباآلخره سبب به کار افتادن ماشالين اقتصالادي
شده توليدات ملي زياد مي شود.
اسالم ارزش هاي اخالقي و فعاليت هاي اقتصالادي را باله يکالديگر
مرتبط مي کند (سوره يوسف و ديگر سوره هالاي قالرآن) ،بنالابراين
انتظار مالي رود کاله وقالف نقالش اساسالي ،هالم در توسالعه انديشاله
اقتصادي و هم در توسعه اقتصادي داشته باشد .چنين نقشي را مالي
توان در اين محورها تبيين کرد:
 -0حمايت الزم براي ترسيم نظريه اقتصادي اسالمي جديد.
 -7شرکت در ايجاد جوي مناسب براي توسعه نظام مالالي کلالي
اسالم.
 -0تشويق به کارگيري ابزارهاي مالي اسالمي و ابزارهاي توسعه
آن.
 -1توسعه نقش اندوخته هاي وقف به منظور بهالره گيالري از آن
در اقتصاد ملي.

امروزه اقتصاد مقاومتي يکي از اولويت هاي مهم جامعه اسالت
اقتصاد مقاومتي مختصات خاص به خود را دارد کاله از سالرآمدترين
91

اين شاخص ها مي توان به بحث تمرکز در برنامه ريزي و تکثالر در
عمل اشاره کرد که امروزه نيز در مدل هاي موفق اقتصالادي ديالده
مي شود .اما مدلي که قابل عينيت بخشيدن در فضاي بومي اقتصاد
جامعه ما باشد چه مدلي است؟ آيا در رسيدن به اين مالدل بالاز هالم
بايد مستمسک روش هاي وارداتي شد؟ و يا در منابع اصيل اسالمي
مي توان اين مدل را يافت؟ آنچه کاله ماليتوانالد مالدلي مطلالو در
شکل گيري اقتصاد مقاومتي در دوران فشارهاي اقتصاد باشد .وقالف
است .وقف در فرهنگ اسالمي به يکي از مالدلهالاي رايالج توزيالع
ثروت اطالق ميشود که قابليتهاي بسيار زيادي را در خود نهفتاله
دارد که از جمله آن مي توان به توسعه و ايجاد اشتغال پايدار و رشد
و باروري استعدادهاي خرد اقتصادي در سطح جامعاله اشالاره کالرد.
وقف در هندسه اقتصادي اسالالم باله سالر چشالمه جوشالان توسالعه
شهرت دارد و اين بدان معنالا اسالت کاله اساسالا توسالعه مبتنالي بالر
آموزه هاي اسالم نه تنها يک امر متمرکالز نيسالت بلکاله توصاليهاي
همگاني است و بر دوش همه مردم جامعه قرار دارد .وقف در واقالع
تشکيل يک سيستم خون رساني فراگير است که نه تنهالا سرتاسالر
کالبد جامعه را در بر ميگيرد بلکه ديگر از يک منبع متمرکز جهالت
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رشد و توسعه جامعه تغذيه نميشود و اين خود يکي از مولفالههالاي
مهم در کاهش خسارت اقتصادي در زمان جهاد اقتصادي است .در
واقع يکي از ابعاد جهاد اقتصادي ايجاد مانع در برابالر نفالوذ دشالمن
اسالالت و يکالالي از بهتالالرين موانالالع اقتصالالادي طراحالالي سيسالالتمهالالاي
اقتصادي امن است .وقف يک مدل اقتصالادي مبتنالي بالر حضالور و
مديريت مردم است که يک روح واحد و يکپارچه داشته و در عمل،
تکثري به عدد همه ملت خواهد داشت .اگر روح و کالبد اقتصالادي
يک کشور متاثر از فرهنگ وقف باشد با توجه به توزيع مراکز توليد
ثروت و تقسيم مديريت اقتصاد بالين مالردم ايالن امکالان را فالراهم
خواهد آورد کاله ميالزان آساليبهالاي اقتصالادي را در زمالان جنالگ
اقتصادي و حاکم شدن شرايط تحريم به حداقل برسانيم.

وقف هاي خواندني

55

مطابق آمارهاي سازمان اوقاف کشور ،واقفين ايراني با  141نوع
نيت ،متنوعترين وقفها را در دنيا به خود اختصاص دادهاند.
وقفهايي که به  2بخش کلي تقسيم شده وهرکدام
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زيرمجموعههاي فراوان و متنوعي دارند .شايد مرور جالبترين و
عجيبترين وقفها که در ايران ثبت شده است هم به اندازه خود
اين وقفها جالب باشد.
وقف براي برندگان جايزه نوبل
اواخر آذرماه سال  ،0024سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور
خيريه ،خبر از يک وقف عجيب و جالب داد که مطابق آن ،يک
شهروند تهراني اموالش را براي کمک به برندگان جايزه نوبل وقف
کرد اين فرد نيکوکار همچنين بخشي از اموالش را براي حمايت از
مباحث علمي خاص از جمله شيمي و فيزيک وقف کرده است.
وقف براي ظروف شکسته
ابن بطوطه حکايت مي کند که «روزي از کوچه اي در دمشق
مي گذشتم ،غالم بچه اي را ديدم که از دست او قدحي چينالي بالر
زمين افتاده و شکسته بود و مردم به گرد او جمع شده بودند .يکالي
از آن ميان به پسرک گفت خرده هاي قدح را برگير و نالزد متالولي
اوقاف ظروف ببر .غالم بچه پاره هاي شکسته را جمع کرد و با آن
مرد نزد متولي رفت و آن خرده هاي ظرف را به وي نشان داد و او
از درآمد موقوفه مخصوص اين کار پولي برابر قدح باله آن پسالر داد
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تا قدحي مانند قالدح شکسالته خريالده ،از مضالرو شالدن و دشالنام
شنيدن از خواجه و بانوي خود رهايي يابد»

وقف زمين براي جانوران
ايرج افشار و عبدالوها طرار در کتابچه موقوفات يزد از يک وقف
جالب در يزد يادکرده اند« :در روستاي ”عز آباد» يزد وقف نامه
جالبي وجود دارد که نشان از لطافت مردم آن خطه دارد .در اين
وقف نامه که واقف آن نامعلوم است چنين وقفي ذکر شده است
:اراضي نيم قفيز (معادل حدود  14متر) ،منافع آن بايد صرف
طعمهي سگ کور شود.
وقف براي پرندگان
حدود  011سال قبل هم يکي از موقوفات شهر اصفهان که در يک
وقفنامه اين شهر ثبت شده ،زميني کشاورزي وجوددارد که وقف
غذاي پرندگان شده است و طي آن ،بايستي هر سال در آن زمين
گندم و جو کاشته شود .پس از برداشت محصول و پرداخت حق
الزحمه کشاورزان ،مابقي گندم و جو براي زمستان انبار شود ودر
فصل زمستان اين گندمها در بيابانهاي اطراف اصفهان که محل
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زندگي و رفت و آمد پرندگان است ،پاشيده شود ،تا پرندگان گرسنه
نمانند.
وقف براي گربه ها
در منطقه «بشرويه» در استان خراسان جنوبي هم زميني وقفي
وجود دارد که نام آن را «بند گربه اي» گذاشتهاند .زميني که
صاحب اوليهاش ،آن را براي ممانعت از اذيت کردن گربهها وقف
کرده است .به اين ترتيب که صاحب خانه در بشرويه حق نداشت
گربه را به دليل ربودن گوشت مورد اذيت قرار دهد .همچنين حق
نداشت افراد خانواده را به دليل سهل انگاري در نگهداري گوشت
مورد مواخذه قرار دهد بلکه با مراجعه به شخصي که زمين گربهاي
در دست او بود ،وجه گوشت ربوده شده توسط گربه را دريافت
ميکرد.
درختي که وقف گسترش اسالم شد
واقفي به نام «جهانبخش بهراميان» در منطقه ماهيدان استان
فار

 01اصله درخت گردو به ارزش  011ميليون ريال را با نيت

نشر علوم ديني و معارف اسالمي وقف کرد تا با درآمد حاصل از
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فروش گردوهاي اين باغ ،به نشر و گسترش علوم اسالمي کمک
کند.
وقف غذاي سگها براي نرفتن به حرم
يکي از موقوفات جالب و عجيب در سالهاي دور در مشهدمقد
موقوفههايي براي سگها بود ...اين موقوفات ،در واقع محلهايي
براي نگهداري سگها بوده است .سگهايي که همراه با
کاروانهاي زائران مشهد مقد

بودهاند و براي حفظ حرمت حرم

مطهر امام رضا (ع) اجازه ورود به حرم را پيدا نميکردند .صاحبان
اين سگها به موقوفههايي که به همين منظور احداث شده بود
ميرفتند و سگها را به آن جا ميسپردند تا ضمن نگهداري،
خوراک سگها نيز تامين شود .جالب اين که از درآمد اين اماکن
وقفي گوشت و غذا براي سگها تهيه کرده و براي آنها
ميبردهاند.
وقفهاي خوراکي
يکي از جالبترين وقفها در استان فار
در يکي از شهرهاي استان فار

وجود دارد .مطابق اسناد،

باغهاي اصطهبانات (پسته و
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بادام) وقفي شده که مغز بادام و مغز گردو به بچههايي که مسجد
ميآيند ،ميدهند و با اين وقف مسجد را پر از جوان ميکنند.
وقف اغنيا
اما شايد عجيبترين وقف خوراکيها مربوط به مراسم خاصي باشد
که هرسال در آستان قد

رضوي برگزار ميشود .مراسمي که به

«ناهار اغني» معروف شده است .مطابق اين وقف که فتحعلي خان
(صاحب ديوان) از رجال دوره قاجار واقف آن بوده است ،هر سال
مصادف با سوم شعبان ،ميالد حضرت امام حسين (ع) در تاالر
تشريفات حرم مطهر حضرت رضا (ع) ضيافتي با سفره رنگين بر پا
ميشود که طبق وقف نامه غذاهاي سر سفره بايد هفت نوع باشد
که شامل سوپ ،دو رقم برنج ،کوکو شيرين ،ساالد الويه ،گوشت و
يک رقم خورش ،نوشيدني متعارف (نوشابه ،دوغ و آ ) ميشود .در
وقف نامه آمده است که توليت آستان قد

رضوي شخصا در

مجلس بايد حضور يابد و به صرف شيريني و شربت و ناهار هفت
رنگ ،از ميهمانان پذيرايي کند .هر سال از سوي توليت آستان
قد

رضوي اين ضيافت باشکوه بر اسا

خواسته واقف با حضور
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مسووالن عالي رتبه استاني ،جمع کثيري از مديران و صاحبان
صنايع ،بازرگانان و علما برگزار ميشود.
نکته جالب اين وقف نيز مراسم آغازين آن است که طبق وصيت
نامه مرحوم فتحعلي خان (صاحب ديوان) پيش از شروع مراسم،
متن اين وقف براي حضار قرائت ميشود« :مرحوم صاحب ديوان
نيتش اين بوده که مسووالن و حکام را سالي يک بار به اين بهانه
دور هم جمع کند تا بلکه اين گروه گرهي از گرههاي مردم را به
بهانه اين گردهمايي بگشايند ،تا اغنياء سر يک سفره قرار گيرند و
تحت تاثير وقف قرار گيرند و الاقل بخشي از امالک و دارايي خود
را وقف امور خير براي ارج نهادن به مقام واالي انبياء و عليا و
محرومان نمايند.
وقف براي واکس زدن زائرين
در ميان موقوفات متعدد که در آستان قد

رضوي ثبت شده است

نيز موارد جالبي وجود دارد که نشان از ارادت ويژه واقفان به زائران
حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) نيز دارد .ازجمله اين موقوفات،
روستايي است که صاحبش آن را وقف واکس زدن کفشهاي
زائران حرم حضرت رضا (ع) شده است .همچنين در مشهد
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موقوفههايي براي ت مين کفش زائراني که کفشهاي آنها گم
ميشود هم وجود دارد.
وقفهاي اخالقي
حمايت از مظلومان ،ستم ديدگان و افرادي که به نوعي مورد بي
مهري قرار گرفتهاند هم از جمله نيتهاي جالب وقف کنندگان
است .به عنوان مثال موقوفهاي وجود دارد که واقف آن نيت کرده
درآمد ناچيز آن موقوفه به کساني اختصاص يابد که ناله مظلوم را به
مقامات رسمي برسانند و اين موقوفه درآمدش خرج اين شود .در
مورد جالب ديگري در شهر «نائين» وقفي ثبت شده که ويژه
روضهخوانهاي بيطرفدار است .کساني که قصد رفتن به منبر و
روضه خواني دارند ،ولي کسي آنان را دعوت نميکند .مطابق نيت
واقف ،درآمد اين موقوفات به اين افراد اهداء ميشود.
وقف تفريح کودکان
در سال  0016در تهران نيز وقفي ثبت شده که واقفان آن به
نامهاي «سکينه شبير” و ” ربابه شبير” عوائد موقوفه را صرف
کمک و مساعدت به کودکاني که فاقد وسائل تفريح و سرگرمي
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هستند جهت حفظ نشاط و سرگرمي آنها و جلوگيري از مفاسد
اخالقي صرف ميکنند.
وقف سيم کارت رند براي امامزاده
اداره اوقاف شهرستان دارا  ،يک وقف عجيب را ثبت کرده است.
طبق اين وقف ،شخصي به نام «خليل مرعشي» يک فقره سيم
کارت با شماره رند را وقف آستان مقد
مراد دارا

سيد عالالدين حسين ،پير

کرد .شماره اين سيم کارت  19011070111است و

حاال وقف امامزاده اين شهر شده است.
وقف براي حمام
اما عجيبترين وقف ،شايد وقفي باشد که در کتابچه موقوفات يزد
نوشته عبدالوها طرار و ايرج افشار به ثبت رسيده است:
در روستاي عزآباد يزد مورد وقفي جالبي بدين مضمون از واقفي
نامعلوم موجود است« :اراضي چهار دست ،منافع آن بايد صرف نوره
(ماده موبر) حمام شود.
وقفهاي جالب خارجي
اما وقفهاي عجيب و جالب ،فقط به ايرانيان اختصاص ندارد .در
نقاط ديگر دنيا هم ميشود از اين موقوفههاي جالب ديد .به عنوان
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مثال آن طور که در کتا

«جامعه توحيدي اسالم و عدالت

اجتماعي» نوشته «مصطفي سباعي» و ترجمه« :سيد علي محمد
حيدري» آمده ،در لبنان موقوفهاي وجود دارد که از درآمد آن ،بايد
هر روز  7نفر به بيمارستانهاي مختلف شهر بروند و بر بالين
بيماران حاضر شوند .اين دو نفر بايد در حالي که بيمار ،صداي آنها
را بشنود به آهستگي صحبت کنند و جمالتي را رد و بدل کنند تا
روحيه بيمار را بهتر کند .جملههايي با اين مضمون« :چشمهاشو
نگاه کن .قيافه ش رو ببين! حالش خيلي بهتر شده».
در همين کتا  ،از وقفي جالب در عراق نيز ياد شده است .وقفي که
صالح الدين ايوبي در قرن ششم هجري قمري براي کمک به زنان
شيرده ثبت کرده است .او در قلعهي دمشق مراکزي را براي امداد
به زنان شيرده وقف کرده بود ،طوري که در آن جا دو ناودان تعبيه
کرده بودند ،که در هفته دو روز ،از يکي شير و از ديگري آميزهاي از
آ و شکر ميريخت ،تا زنان شيردهي که با کمبود شير روبهرو
بودند ،از آنها استفاده کنند و براي نوزادان خود ببرند.

102

وقف هاي خواندني ديگر
از زمان دولت اموي در دوره ي هشام بن عبدالمليک براي اوقاف
پس از توسعه اي حجم آن ديواني مرکزي خاص تشکيل گرديد که
توليت آن به عهده ي کسي بود که او را صدر الوقوف مي ناميدند.
در مصر در دوره ي سلطان ظاهر برقوق (102هال) مساحت اراضي
موقوفه به نصف اراضي دولتي رسيده !امري که باعث شد تا فوايد
آن به زمينه هاي مختلف عمران اسالمي گسترش يابد .تعدادي از
وقف هاي خواندني در اين دوران را مي خوانيد.
 -0اعطاي زيور آالت طال و وسايل زينتي به عرو

هاي فقيري

که به هنگام ازدواج توانايي خريد آن ها را نداشتند!..
 -7کمک به زناني که شوهرانشان خشم مي گرفتند و از آنان جدا
مي شدند و آنگاه محلي براي سکونت خود نمي يافتند يا جايي که
بتوانند در آن سکونت گزينند دور بود .به همين منظور خانه هايي به
سرپرستي زنان برايشان فراهم مي شد که رياست آن را خانمي به
عهده داشت که تالش مي کرد تا اسبا صلح وآشتي زنان خشم
گرفته را با شوهرانشان مهيا سازد!
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 -0درمان کردن حيوانات و پرندگان و نگهداري و مراقبت مرغان
اهلي.
 -1تهيه ظروف غذا ويژه ي مناسبت هاي شادي و غم براي
کساني که توانايي خريد آن ها را ندارند همچنين ظرف هايي که
خدمتگزاران مي شکستند با آن ها تعويض مي شد تا مورد آزار
واذيت کار فرمايان خود قرار نگيرند.
 -4پرداخت هزينه ي تکفين و تدفين مردگان فقير و غريب.
 -6ايجاد گورستان ها براي تدفين افراد فقير غريب و در راه مانده.
 -1وقف گذرگاه هايي که مردم به وسيله ي آن ها بتوانند از
رودخانه ها و آبراهه ها و غيره گذر کنند و ساختن آسيا هاي
عمومي براي آسيا کردن حبوبات به طور رايگان.
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فصل سوم:طرح وقف علمي
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مقدمه
پديده وقف داراي حيطه گسالترده اي از فعاليالت و اقالدام مالي
باشد ،تا جايي که اگر به درستي هدايت شود ،به بسالياري از نيازهالا
پاس مي دهد و هيچگاه جامعه انسالاني بالا کمبودهالاي اقتصالادي،
اجتماعي ،آموزشي و فرهنگي روبرو نخواهد شد .اما مهم اين اسالت
که هم نيازها براسا

اولويت در سطح افکار عمومي معرفي شود و

هم ضرورت آن عيني و متناسب با عواطف و درک و توجه واقفالان
لحاظ گردد.
از جمله عوامل مهم رشد و شکوفايي تمدن اسالمي نيز ،نظالم
يافتن امر پژوهش و دانش آموزي و فراهم بودن امکانات تحصيلي
براي دانشمندان و محققين بود و اين امکان بيشتر از محالل درآمالد
موقوفات مدار

و اماکن علمي و آموزشي ايجاد مي شده اسالت .

اوقاف باله طالور کلالي از نظالر درآمالد و بهالره مسالتمر از بهتالرين و
بيشترين منابع درآمد براي پژوهش و توسعه علم و دانش در جوامع
اسالمي بوده است و پايداري و استمرار تعلاليم در ممالالک اسالالمي
طي قرن هاي طوالني و نظم و ترتيب فعاليت علمي و پژوهشي در
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دانشگاه ها و دارالعلم ها و بيمارستان ها و ديگر مراکز علمي به اين
منبع مالي بستگي داشته است.
با توجه به اهميت علم در احياي تمدن اسالمي – ايراني و از
آنجا که مکان و کانون جنبش هاي علمي و نرم افالزاري و نهضالت
هاي توليد علم در مراکز علمي و تخقيقاتي است ،بايد توجاله ويالژه
اي به اين مراکز و کانون هاي حسا

داشالته باشاليم .در حقيقالت

مراکز تحقيقاتي  ،دانشگاه هاو حوزه هاي علميه هستند که محفالل
توليد علم و گسترش علم و شکستن مرزهاي دانش مي شوند .امالا
اين مراکز با مشکالتي مواجه هستند.در اين حوزه نبايد تنها متکالي
به بودجه هاي دولتي بود بلکه يکي از راه هاي کمک به اين مراکز
مالي تامين پشتوانه هايي مانند وقف است .به طور کلي وقف از نظر
درآمد و بهره مستمر از بهترين و بيشترين منابع درآمد براي تعالاليم
اسالمي بوده است و پايداري و استمرار تعليم در اسالالم طالي قالرن
هاي طوالني و نظم و ترتيب فعاليت هاي علمي در مراکز علمالي و
تحقيقاتي به اين منبع مالي وابستگي داشته است.
پروفسور استاد محمد عبدالسالم فيزيکدان فقيالد پاکسالتاني و
برنده جايزه نوبل در مقاله اي تحت عنوان «آينده علم در اسالالم»
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پيشنهادات ارزنده اي در خصالوص پيشالرفت علمالي در کشالورهاي
اسالمي ارائه داده اند که يکي از آنهالا اسالتفاده از درآمالد موقوفالات
براي توسعه علم و دانش و گسترش وقف هالايي اسالت کاله ماننالد
بنيادهاي وقفي در کشورهاي غربي هزينه درآمالد آنهالا بالراي امالور
علمي و پژوهشي باشد .
ذيالً به قسمت هايي از اين مقاله مفيد اشاره مي شود:
دومين علت تفوق علمي نيز از اين آيات و احکام نشال ت مالي
گيرد .بر خالف نظر سنت گرايان در دوران اوليه اسالالم ،نهادهالاي
علمي و دانشمندان از حمايت کامل جامعه اسالمي بهره مند بودند.
اين امر تا قرن پانزدهم ميالدي ادامه داشت .در اينجا به عبارتي از
اچ اي ،ار .گيب )(H.A.R.Gibbکه در زميناله ادبيالات نگاشالته
است اشاره مي کنيم« :شکوفايي علوم در اسالم باليش از هالر چيالز
مرهون سخاوت و حمايت مقامات عالي بوده است ،زيرا در ممالالک
اسالمي حکومت و وزرا و مردم از علالوم حمايالت و پشالتيباني مالي
کردند و به اين طريق مشعل علم را روشن نگه مي داشتند» .البتاله
اين حمايت اکثراً از طريق موقوفات فراوانالي بالوده کاله بالراي اداره
مدار

و مراکز علمي و پژوهشي قرار مي داده اند و هزيناله هالاي
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اين مدار

و مراکز و حقوق اساتيد و کمک هزيناله دانشالجويان از

محل درآمد وقفهايي بوده که براي آنها منظور شده بود.
در ادامه نمونه اي از موقوفات علمالي در کشالور عزيزمالان ايالران و
تاري اسالم و وساير کشورها را بيان مي کنيم :
نمونه موقوفات در ايران معاصر
انستيتو پاستور
محل فعلي انستيتو در تهالران در سالال  0799باله متالراژ 77419
مترمربع به دست مرحوم ميرزا عبدالحسين فرمانفرمائيان وقالف و
ساخته شد و در  91سال گذشته منشالا خيالرات بساليار و خالدمات
عظيم پزشکي بخصوص در ريشه کنالي برخالي از امالراض شالده
است  .ودر سالهاي بعد در تجالريش و خيابالان خالالد اسالتامبولي
تهران ،آمل و حوالي همدان به انستيتو پاستور وقف گرديد
بنياد فرهنگي موقوفه البرز

56

يکي از مجتمع هاي فرهنگي موقوفه دوران معاصالر ايالران «بنيالاد
فرهنگي البرز» است.

 46سايت بنياد
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بنياد فرهنگي البرز در  71اسفند ماه  0017با سرمايه شخصي
مرحوم حسين علي البرز در تهران ت سيس شد .هدف اين بنياد
خيريه اشاعه فرهنگ اسالمي مي باشد که عناوين اين خدمات
فرهنگي عبارت است از :اعطاي جوايز به دانش آموختگان سراسر
کشور ،اعطاي جوايز به صاحبان ابتکار و ابداع ،چاپ و نشر کتا و
مقاالت علمي و تحقيقي در ابعاد گوناگون فرهنگ اسالمي ،اعطاي
وام دراز مدت و بدون بهره به دانش پژوهان ،احداث يا خريد
ساختمان هاي مناسب براي ايجاد مدار

با حق تقدم مناطق

محروم و مستضعف ،تشکيل مجالس و محافل مختلف علمي و
تحقيقي.
بنياد فرهنگي البرز از درآمدهاي حاصل از واحدهاي تجالاري خالود،
به دانشجويان دانشگاه ها نيز وام تحصيلي پرداخت مي کنالد .بنيالاد
هر سالاله طالي مراسالم ويالژه اي جالوايزي را باله دانالش آمالوزان و
دانشجويان ممتاز در مقاطع مختلف تحصيلي که از دانشالگاه هالا و
مراکز آموزشي معرفي مي شوند ،اهدا مي کند.
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بنياد علمي و آموزشي قلم چي
در نيمه اول شهريور ماه  0021همه امالوال و حقالوق و درآمالدهاي
مجتمع فرهنگي آموزشي قلم چي و هالم چنالين سالاختمان شالماره
 0104خيابان انقال وقف عام شد و به نام بنياد علمي و آموزشالي
قلم چي شخصيت حقوقي يافت .وقف عام بر مصالح عاماله اسالت و
موضوع اين وقف گسترش دانش و آمالوزش اسالت .اولالين مالورد از
اهداف وقف بورسيه کردن حداقل يالک هالزار دانالش آمالوز مسالتعد
دبيرسالتاني از نقالاط و منالاطق محالروم مالي باشالد.
در آمد مجتمع فرهنگي آموزشي قلالم چالي و سالاختمان کالانون بالا
رعايت اولويت ها فقط به مصارف زير مي رسد:
 -0تامين هزينه هاي تحصيلي و حمايت از دانش آموزان مستعد در
مناطق محروم
 - 7ساخت مدرسه و کتابخانه
 -0هر نوع اقدام فرهنگي ديگر که به گسالترش دانالش و آمالوزش
ياري رساند.
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موقوفات سيد حسين فالح نوشيرواني
عارف بزرگ و رادمرد وارسته مرحوم سيد حسين فالالح نوشاليرواني
فرزند سيد احمد در حالدود سالال  0720هجالري شمسالي در قرياله
نوشيروانکال از توابع شهرستان بابل ديده به جهان گشود .از همالان
اوان طفوليت آثار هوش و استعداد خارق العالاده در ساليماي نالوراني
اين سيد جليل القدر هويدا بود.روح بلنالد ايالن مالرد خيالر ،فرهنالگ
دوست و خيرانالديش در  70اسالفند سالال  0041پالس از  69سالال
خدمت به خلق به لقاء اهلل پيوست .وي موقوفالات بساليار زيالادي در
حوزه هاي مختلف از قبيل احداث درمانگاه  ،کمک به ايتالام و ...از
خود برجاي گذاشت که موقوفات ايشالان در حالوزه علالم وپالژوهش
عبارتند از:
.0

احداث دبستان  6کالسه در زمينالي باله مسالاحت 1111
متر مربع در روستاي نوشيروانکال (سال (0070

 .7احداث دبستان  6کالسه در روستاي آردکال
 .0احداث دبستان  6کالسه دخترانه در روستاي نوشيروانکال
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 .1ت سيس آموزشگاه حرفاله اي در بابالل (سالالهاي  0011و
(0014
 .4ت سيس انسالتيتو تکنولالوژي در بابالل (سالالهاي  0016و
(0011
 .6ت سيس هنرستان صنعتي نوشاليرواني در بابالل (سالالهاي
 0014و (0016
.1

اهداي زمين براي ساخت مدرسه به آمالوزش و پالرورش
بابل

 .2اهداي بور

تحصيلي باله عالده اي از دانشالجويان دوره

آموزش تکنيسين در بابل
 .9اهداي بور

تحصيلي به تعالداد  26نفالر از دانشالجويان

دانشگاههاي سراسر کشور
 .01ت سيس  6کالسه در مجاورت پرورشگاه
 .00احداث  1دبستان به نام  1تن از دانشمندان ايراني در 1
شهر کشور
 .07کمک به مبلغ  0111111ريال براي سالاخت دبيرسالتان
اسالمي بابل
113

 .00احداث مدرساله راهنمالايي در روسالتاي اجالوارکال توسالط
فرزندانش
 .01راه اندازي شبکه مدرسه بابل توسط فرزندانش
موقوفات مرحوم حاج حسين آقاملک
بي شک بزرگترين موقوفات تاري ايران مربوط به حضالرت امالام
رضا(ع) است که در سراسر ايران ،آثار و ت ثيرات شگرف فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي آن بر احدي پوشيده نيست .بخش زيادي از
اين موقوفات مربوط است به کتابخانه ها ،کتالب نفاليس خطالي و
مدار

علميه و موقوفات مرحوم حاج حسين آقالا ملالک يکالي از

آنهاست که گويا بزرگترين موقوفه شخصي در تاري ايران باشالد
که کتابخانه ،موزه و اموال و امالک بسياري را وقف امالام رضالا-
عليه الصلو و السالم -کرده است.
نمونه موقوفات در جهان اسالم
نظاميه ها و موقوفات آنها
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خواجه نظام الملک يکي از بنام تالرين شخصاليت هالاي سياسالي و
علمي ايران در خالل کارهاي مهم کشوري مدار

بزرگي هالم در

 41مقاله نقش فرهنگ وقف در شکوفايي علم و دانش در تمدن اسالمي ،سيد حسين اميدياني
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بغداد و نيشابور و ديگر شهرهاي معروف ايران چون اصفهان و بل
و هرات و مرو و آمل و طبرستان و در بصره و موصل بنا نهالاد کاله
بنامش «نظاميه» ناميده مي شده است .نظاميه بغداد ،کنار دجلاله در
کوي سه شنبه بازار در شمار بزرگترين مدار

عهد اسالمي اسالت

که در سال  149ه ق پايان يافت و موقوفات بسياري براي مدرساله
تعيين کرد .که هم به مدرسان و استادان و کارکنان آن حقوق کافي
پرداخت مي شد و هم مبلغي به طال در راه فراگرفتن علم مصرف
مي شد .خانه هايي هم براي طالبان علم سالاخته بالود و کتابخاناله
معظمي نيز براي اين دانشگاه بزرگ زمان ايجاد کرده بود .ابن جبير
آندسي که در سال  421ه ق بغداد را ديده مي نويسد« :اين مدار
را اوقاف عظيم و اموال زياد است ،و به فقهائي که آنجا تدريس مي
کنند مراتبه داده مي شود ،و از همين درآمدهاي اوقافي ،طالبالي را
که در آن ساکنند ماهيانه مي دهند» ابن بطوطه هم از اين مدرساله
توصيف کرده است.
از ديگر مدار

نظاميه که موقوفه بودند و از محل درآمد موقوفالات

اداره مي شدند نظاميه هاي هرات و مرو ،اصفهان و بل بودند .کاله

115

رشيد و طواط شاعر و مؤلف کتالا حالدائق السالحر(در گذشالته باله
سال 410هجري)ازتحصيل کرده هاي نظاميه بل بود.

مدرسه موقوفه بني سعد بخارا و پژوهش ها و
تحصيالت پزشکي ابن سينا در آن

58

موضوع پزشکي از اين جهت در شرح حال ابن سينا اهميت دارد که
دنيا در درجه اول او را پزشک مي داند .ابن سينا دانشالمند رياضالي،
نجوم ،فلسفه ،تالاري و اد بالود .روزي کاله ابالن سالينا شالروع باله
تحصيل علم پزشکي کرد ،منظورش تحصيل يک علم جديد بالود و
ال غير ولي اگر ابومنصور حسن بن نوع القمري در بخارا نبود شالايد
ابن سينا به سوي علم پزشکي نمي رفت .ابن سينا از سالکونت ابالو
منصور حسن بون نوح القمري در بخارا اسالتفاده کالرد و فرصالت را
مغتنم شمرد تا يک علم جديد (علم پزشکي) را بر توشاله اي کاله از
علوم ديگر داشت بيافزايد.
شهرت ابو منصور حسن بن نوح القمري به قدري زيالاد بالود کاله از
کشورهاي ديگر براي استفاده از محضر در

او به بخارا مي رفتند
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و ابو منصور فقط علم طب تدريس مي کرد .و جلسالات در

او در

مدرسه (موقوفه) بني سعد منعقد مي گرديد.
مدرسه بني سعد دويست دانشجو (طلبه) داشت که مانند دانشجويان
(طال ) دايمي ساير مدار

بخارا شب در مدرسه مالي خوابيدنالد و

جيره و مستمري از محل موقوفات مربوطه داشتند و اتاقهاي مدرسه
و به اصطالح گذشتگان حجره هاي آن دو نفري و سه نفالري بالود.
ابن سينا بيش از  021کتا و رساله در فنون مختلالف نوشالته کاله
پانزده کتا معروفش در طب است و مهمترين آنها قانون مي باشد
که به قول جرجي زيدان يک فرهنگ جامع طب و داروسازي است.

بيمارستان بزرگ منصوري قاهره و موقوفات آن

50

اين بيمارستان که دارالشفاء خوانده مي شود در شهر قاهره و در راه
بين القصرين )غاسين کنوني( قرار گرفته است .ايالن بيمارسالتان را
ملک منصور سيف الدين قالوون از شاهان سلسله مملوکي بحالري
بنياد کرده است .مقريزي در ذکر رويالدادهاي سالال  620ه ق مالي
گويد:
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در اين سال ساختمان بزرگ منصوري و مدرسه گنبد به پايان رسيد
(عبدالرحيم غنيمه ،ترجمه )0017 ،و چون بنا تکميالل شالد ساللطان
بازارها ،زمين هاي کشاورزي ،دکان ها ،گرمابه ها ،مهمانخانه ها ،و
انبارهاي علوفاله و غيالره و نيالز دهالات شالام را کاله درآمالد ماهاناله
محصوالت غالت آن زياد بود همه را از دارايي شخصي وقف کرد و
سهم بيشتر را به بيمارستان و مابقي را به گنبد اختصالاص داد .ايالن
بيمارستان از بزرگترين مراکز درماني و دانشکده هاي پزشکي تاري
مصر در قرون وسطي بود و شگفت آور است کاله در روزگالاران دور
تاري چنين پايگاه هاي خيريه نادري وجود داشته است که بالا تالازه
ترين بيمارستان هاي خيريه در پيشرفته تالرين شالهر هالاي نوبنيالاد
اروپايي تفاوت چنداني ندارد در سال  0014ه ق امير عبدالرحمن که
از سوي قضات عالي شرع قاهره م مور نظارت بر موقوفات منصالور
قالوون شده بود بيمارستان و مدرسه منصوري را بازسازي کرد.
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مدرسه نجف اشرف

69

از مهمترين مراکز آموزشي و مدار

شيعي مدرسه اي است که در

نزديکي حرم مطهر حضرت علي عليه السالالم در نجالف اشالرف در
عراق بنياد گرديد و موقوفات فراواني براي آن در نظر گرفتاله شالد.
اين مرکز علمي قرن هاي طوالني است که به فعاليت خالود اداماله
مي دهد و هنوز هم داير است و علما و فقها و مفسران و دانشمندان
بزرگي به جامعه اسالمي و بشري تحويل داده است .ابن بطوطه که
در قرن هشتم هجري اين بارگاه و مدرسه را زيارت کرده در رحلاله
خود در وصف آن گفته است« :از با الحضره به مدرسه بزرگي راه
دارد که دانشجويان و صوفيان شيعه در آن سالکني دارنالد و از هالر
مسافر تازه وارد به اين مدرسه تا سه روز و روزانه دوبار با خوراکي از
نان و گوشت و خرما پذيرايي مي شود ورود به با القبه از انالدرون
اين مدرسه صورت مي گيرد».
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جامعاالزهر مصر و موقوفات آن

63

بناي مسجد االزهر در رمضان سال  060ه ق به پايان رساليد .ايالن
مؤسسه علمي تنها از سال  012ه ق و در زمان خليفه فاطمي العزيز
(026-064ه ق) به صورت يک دانشگاه موقوفه واقعالي درآمالد .در
اين سال و به فرمان همين خليفه بود کاله برناماله آموزشالي جامعاله
تنظيم گرديد.
جانشين عزيز پسر او حاکم نيز مسجد جديدي بنا کرد که به جالامع
الحاکم معروف شد .بنابر روايت تاري مقريزي ،حالاکم از مدرسالان
االزهر خواست تا کالسهايي در مسجد جديد او برپا کننالد ،ولالي در
عين حال از االزهر نيز غافل نشد و آنجا را تعمير کرد و موقوفالاتي
براي آن مسجد و چند نهاد ديگر مقرر داشالت .ايالن موقوفالات باله
صور ت بناها و مغازه هايي در قاهره قالديم و يالا ديگالر نقالاط شالهر
بودند.
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بغداد و موقوفات آن و فعاليتهاي علمي و پژوهشي
خوارزمي در آنجا

61

در نهاد آموزش بيت الحکمه که م مون بي دريغ از پشالتيباني از آن
برخاست و هزينه ها برايش پرداخت زبان تازي با ترجماله کتابهالاي
پارسي و يوناني سرشاري توانمندي گرفت .بيت العلم (بيت الحکمه)
از نخستين نهادهاي آموزشي بود که موقوفه هايي سرشار و گشاده
دست به عنوان پشتوانه داشت .م مون که نمالي خواسالت پيشالرفت
علم و دانش به دست و دل بازي اتفاقي شخصي و خصوصي خلفالا
يا بزرگان و سران دولت وابسته باشد ،و بالا ارجالي راسالتين کاله بالا
شخصالاليت اديبالالان مالالي گالالذارد ،آن را پديالالد آوردن موقوفالاله هالالاي
هميشگي براي پيشبرد و پشتيباني ،جدا و رها از پيشکشهاي اتفاقي
قرار داد .
ابن نديم در الفهرست نوشته است که خوارزمي (رياضيدان و منجم
و مورخ و جغرافيدان ايراني نيمه دوم سده دوم و اول سالده سالوم ه.
ق) پيوسته در خزانه الحکمه که م مون ت سيس کرده بود کالار مالي
کرد زيجهاي اول و دوم او که معروف به «سند هند» اسالت مالورد
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اعتماد و اتکاي مردم بود .خوارزمي در رياضيات و مخصوصاً نجالوم
ايران پيش از اسالم و تعاليم مکتب جندي شاپور ،که در زمالان وي
هنوز از خاطره ها محو نشده بود ،دست داشت و آنها را با رياضيات
هندي درآميخت و نخستين کتا هاي حسا و جبر و نجوم (زيج)
را به زبان عربي نوشت و آثار او در بسط و پيشرفت رياضاليات ،چاله
در کشورهاي اسالمي و چه بعداً در کشورهاي اروپايي ت ثير فالراوان
داشت.

دانشگاه موقوفه مسلمين در قرطبه و پژوهش و تدريس
پزشکي

61

در قرن چهارم هجري در قرطبه مسجد و مدرسه اي (دانشالگاهي)
بزرگ وجود داشت که مسلمانها ساخته بودند و ابوالقاسم زهراوي در
آن مدرسه علم پزشکي را تحصيل مي کالرد و جالراح شالد .مدرساله
اسالمي قرطبه از مؤسسات موقوفه فرهنگي برجسالته مساللمين در
کشورهاي مغر محسو مي شالد .در ايالن دوره قرطباله پايتخالت
اسپانياي مسلمان ،بزرگترين مرکز فرهنگي اروپا بود و با قسطنطنيه
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و بغداد سه مرکز معتبر فرهنگي جهان به شمار مالي رفتنالد قرطباله
 000111خانه ،بيست و يک محله بدون شالهر ،هفتالاد کتابخاناله و
عده زيادي کتا فروشي و مسجد و قصر داشت و شالهرت جهالاني
يافته بود که حيرت و شگفت جهانگردان را بر مي انگيخت .در شهر
مايل ها راه سنگ فرش بود که از خانه هاي دوطرف روشالني مالي
گرفت .در صورتي که لندن و پاريس حتي هفالت قالرن پالس از آن
تاري چنين وضعي نداشت
در دوران حکومت حکم در اسپانيا (انالدلس) بالا توجاله باله اينکاله او
شخصاً مردي دانشور بالود دانالش آمالوختن را تشالويق مالي کالرد و
بدانشوران جايزه هاي خو مي داد و هم او باله پايتخالت بيسالت و
هفت مدرسه بنياد کرد که در آنجا تعليم رايگالان بالود .بالدوران وي
دانشگاه قرطبه که عبدالرحمن سوم در مسجد بزرگ پايتخت به پالا
کرده بود و بنياد آن از هر قاره و نظامياله بغالداد جلالوتر بالود بصالف
مؤسسات تعليماتي جهان مقامي بلند يافت و دانش طلبان مساليحي
و مسلمان نه تنها از اسپانيا بلکه از نواحي مختلالف اروپالا و آساليا و
آفريقا بدان جا مي شدند .حکم مسجدي را که دانشالگاه آنجالا بالود
وسعت افزود و بوسيله لوله هاي سربي آ به آنجا مالي بالرد .بالراي
123

تدريس دانشگاه از شرق و غر استادان فراخواند و موقوفاتي براي
پرداخت مقرري ايشان معين کرد.
قرطبه بجز دانشگاه يک کتابخانه داشت که از لحاظ اهميت درجاله
اول بود .حکم از دلبستگان کتا بود و کسالان وي در کتابفروشالي
هاي اسکندريه و دمشق و بغداد هرجا دستنويس تازه اي مي يافتند
مي خريدند يا از آن نسخه بر مي داشتند بدينسان 400000جلد
کتا فراهم آورد که فهرست آن چهل و چهار جلد شده بود .در آن
هنگام سطح فرهنگ مردم (مسلمان) انالدلس چنالان بالاال بالود کاله
بگفته دوزي خاور شنا

معروف هلندي و ديگر دانشالوارن پالس از

او ،همه کس خواندن و نوشتن مي دانست .در اندلس چنين بالود در
صورتي که اروپايي مسيحي فقط بعضي مسائل عادي را مي دانست
و آن هم خاص طبقه بسيار کمي بود که بيشترشان کشيش بودنالد.
با توجه به وضعيت مدار

علمي و دانشگاههاي اندلس و موقوفات

و امکاناتي که مسلمانان براي آنها مقرر کرده بودند طبيعي بود کاله
دانشمندان مختلفي در تمامي رشته ها از آنها فارغ التحصيل شالدند
از جمله دانشمنداني که در آنجا تحصيل کرده بالود و تالدريس مالي
کرد بزرگترين جراح تمدن اسالمي ابوالقاسم زهراوي يالا ابوالقاسالم
124

اندلسي معروف باله ابوالقساليس مالي باشالد کاله در قالرن ساليزدهم
ميالدي ميزيست و بسياري از ابزار جراحي را شخصاً اختراع نمود .
دانشمند انگليسي «سيدني فيشر» در مقاله خود تحت عنوان «رشد
آموزش و تفکر علمي در تمدن اسالمي» اذعان مي کند که :اولالين
دانشگاه اسالمي که در جهان اسالم ت سيس گرديد ،دانشگاه قرطبه
بود که توسط عبدالرحمن سوم در اواسط قرن دهم ماليالدي (سالوم
هجري) گشايش يافت  .در سال  0992دکتر گارساليا رئاليس وقالت
کالج پزشکان «کوردوبا=قرطبه» اعالم کرد:
ده قرن بيش ،مسلمانان در شهر «کوردوبا» (قرطبه) که مهد تمدن
و هنر و علوم اسالمي در جهان بود ،اولين کالالج پزشالکي اسالالمي
اروپا را بنا نهادند در حالي که در آن زمالان در اروپالا هاليچ مکتالب
پزشکي رسمي نبود.
مجتمع آموزشي موقوفات ربع رشيدي

64

از جمله بنيادهاي آموزشي که در قرن هشتم وقف و اداره امور
آن از محل درآمد موقوفات بوده مجتمالع آموزشالي پژوهشالي ربالع
رشيدي است .در نيمه اول قرن هشتم به همت خواجه رشيد الالدين
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فضل اله همداني وزير غازان خان الجايتو يا سلطان محمد خدابنده
در تبريز يک مجتمع بزرگ علمي و دانشگاهي ت سيس يافالت کاله
ت ثير عميقي در آموزش و پرورش عصر خود و حتي دوره هاي بعالد
از آن گذاشت اهميت اين مجتمع بزرگ دانشگاهي را مي تالوان در
نحوه مديريت ،سازماندهي و نيز رشته هاي تحصيلي آن دانست .در
وقفنامه اي که در سال  111يا  119ه ق به خط خود خواجه رشاليد
الدين نوشته شده و هم اکنون در کتابخانه ملي تبريز نگهداري مي
شود .هدف از ت سيس (رشيديه) يا ربع رشيدي را بيان داشته که:
درک (معالالاني و حقالالايق اشالالياء) و (حالالدايث علمالالا و مشالالاي و
اصحا قلو و اربابان عرفان) بوده اسالت يعنالي گسالترش علالم و
فرهنگ از اهداف اصلي ت سيس اين مرکز بوده باله طوريکاله بالراي
تحقق اين خواسته ،خود نظارت ساختمان و توليت را تا آخر عمل بر
عهده داشته است .اين خدمت او بحدي مورد توجه بوده که علماي
هم عصر او يعني حمداله مستوفي و خوان مير بر ايالن کالار آفالرين
گفته اند .آموزش در اين مجتمع علمي به چند مقطالع تقساليم مالي
گرديد:
اول :بيت التعليم
126

مخصوص کودکان و يتيمان که حالت دوره ابتالدايي امالروز را
داشته است.
دوم :آموزش حرفه اي
با توصيه رشيد مي بايستي کودکان بالر حسالب نالوع و ميالزان
استعداد و نياز جامعه درجه بندي شده و آموزش بينند توجه و دقالت
و ت کيد بر آموزش علمي و تجربالي از طالرف رشاليد ،ميالزان آينالده
نگري و ديد وسيع او را در مسائل آموزش و پرورش عصر خود مي
نماياند.
در ربع رشيدي پزشکان تمام وقت و پاره وقت با نحوه حقوقي
که در وقفنامه برايشان معين شده به خدمت مشغول بودند و گالروه
بندي دانشجويان در امر باليني و تجربي جالب بوده است .مضافاً به
اينکه رشته هاي تخصصي جراحي ،چشم پزشکي و داروسازي نيالز
داير بود کادر پزشکي ربع رشيدي صبحها به تدريس و عصالرها باله
مداواي بيماران مي پرداختند البته اين دانشالکده داراي دارالشالفاء و
داروخانه نيز بوده است.

127

موقوفات رصدخانه مراغه و خواجه نصير الدين طوسي
65

در مغر زمين اورا «الطوسي» و مؤلفان کتا هالاي فارسالي
گاهي او را خواجه نصيريا خواجه طوسالي مالي نامنالد او در يالازدهم
جمادي االول سال  491ه ق در شالهر طالو

باله دنيالا آمالد علالوم

شرعي و ادبي را از پدرش که از فقهاي اماميه و محدثين طو

بود

آموخت و سپس به تحصيل علوم عقلي از حکمت تالا رياضاليات تالا
طبيعيات پرداخت در آغاز جواني براي تکميالل اطالعالات خالود باله
نيشابور که در آن زمان يکي از مراکز علمالي بالود رفالت و محضالر
استادان بزرگ خراسان را در آنجا درک کرد.
بعد از فتح بغداد نصير الدين در سال  641ه ق از جانب هالکو
م موريت يافت تا رصد خاناله مراغاله را ترتيالب دهالد و جمالاعتي از
رياضي دانان بزرگ زمان را گرد آورد و رصد خانه مراغه را در همان
سال آغاز کرد و به امر هالکو جميع اوقاف ايلخاني در اختيار او قرار
گرفت .از عوايد همين اوقاف بود که خواجه توانست در مراغه يالک
مرکز بزرگ علمي تشکيل دهالد و عالمالان بالزرگ زمالان را کاله از
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حوادث بد روزگار به اين سو و آن سو افتاده بودند در آنجالا در پنالاه
ايلخانان ،گردآورد و محيطي ايجاد کند که محالل اجتمالاع حکمالا و
علماي عهد گردد و کتابخانه اي عظيم در آن ترتيب دهد که شماره
کتا هاي آن از چهار صد هزار مجلد تجاوز کند.
نصير الدين براي اين مراکز علمي و مؤسسات آن يعني رصالد
خانه و کتابخانه عظيم گروهي از دانشمندان و حکيمان روزگار را به
خدمت گرفت و اوقافي براي حسن اداره آنها احداث کرد .نتيجه کار
خواجه و همکاران او در اين رصد خانه و کتابخانه عظيم تنظيم زيج
ايلخاني گرديد که از جمله زيجهاي معروف است.

نمونه موقوفات در ساير کشورها

66

قبل از اينکه به موقوفات علمي ساير کشورها اشاره اي داشته باشيم
اصطالحات غربي مشابه وقف اسالمي را به اختصار بيان مي کنيم :
 .0اصطالح « »Endowmentکه معناي لغوي آن وقف ال
هبه ال بخشش است و اصطالحاً يعني کمک خيرخواهاناله
فرد يا نهاد در قالب پول يا دارائي يا هر گونه منبع درآمالد
 66مقاله فرهنگ وقف و شبه وقف و بخشش در بين اديان و ملت ها
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دائمي به بنياد خيريه يا دانشکده يا بيمارستان و يا هر نهاد
ديگر.
 .7اصطالح «تراست» که معنالاي لغالوي آن وقالف اعتمالاد ال
صندوق سالرمايه گالذاري مالال امانالت اتحالاد و شالرکت داراي
فعاليت يکسان براي در دست گرفتن بازار اسالت .تراسالت ،باله
اعتبار استفاده کنندگان آن خاص است يا خيريه و عمومي.
 .0اصطالح « »Foundationکه در لغت به معناي موسسه
ال بنياد ال نهاد است
سه اصطالح فوق نيز شباهتهايي با وقف اسالالمي دارنالد از آن
حيث که همگي بر پايه يک مالال دائالم فعالال مبتنالي هسالتند
و درآمدش صرف اعمال خيريه مي شود.

وقف در کشورهاي غربي جايگاهي بس ويژه و مهم داردا بسالياري
از کارشناسان اقتصادي يکي از داليل رشد و توسالعه اقتصالادي در
کشورهاي غربي را توجه ويژه آنها به وقف مي دانند .زيرا در وقالف
اختيار و انگيزه هاي شخصي براي هدر رفتن سرمايه وجود نالدارد و
مسئوالن و متوليان امور وقف در اين مراکز ضمن آنکه موظالف باله
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حفظ سرمايه اوليه هستند قانوناً وظيفه دارند جهت کسب درآمالد از
موقوفات براي ت مين هزينه هايي که موقوفات بالراي گالردش کالار
آنها پديد آمده است تالش مضاعف نمايند.
در اياالت متحده آمريکا هزاران موقوفه کوچک و بزرگ وجود دارد
که بيش از 2400موقوفه ،جهت امالور علمالي و مراکالز پژوهشالي
وقف گرديده اند که برخي از آنها با قدمتي بيش از يک قرن هنالوز
به فعاليت خود ادامه مي دهند.
عالوه بر اياالت متحده آمريکاا در ديگر کشالورها و مجالامع غربالي
(جوامع اروپايي) نيز وقالف و اهالداف خيرياله سالهم بالزرگ در حالل
مشکالت اجتمالاعي واقتصالادي و سياسالي و فرهنگالي مالردم دارد.
يکي از دانشگاههاي مشهور آمريکا که از طريق وقف اداره مي شود
دانشگاه پرينستون  princeton collegeاست .اين دانشگاه که
همانند بسياري ديگر ازمراکز آموزش عالي اياالت متحده آمريکالا از
طريق وقف اداره مي شود.
دانشگاه پرينستون آمريکا يکي از ثروتمنالدترين دانشالگاههاي ايالن
کشور است که اين جايگاه را درنتيجه حجم گسترده موقوفات خالود
و درآمد حاصل از آنها به دست آورده است.
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هر چند که بحران اقتصادي جهاني و باالخص بحران مالي آمريکاا
اين دانشگاه را هم بي ت ثير نگذاشته اسالت و از ميالزان درآمالدهاي
حاصل از موقوفات اين دانشگاه کاسته شده استا اما با ايالن وجالود
هنوز هم از نظر مؤسسات مالي که با درآمدهاي موقوفات اداره مي
شوند رتبه چهارم را در کل اياالت متحده آمريکا بدست آورده است.
دارايي هالاي حاصالل از موقوفالات و کمکهالاي مالالي باله دانشالگاه
پرينستون تا سال  7112ميالدي بالغ بالر  06/0ميليالارد دالر بالوده
است.
کمکهاي جمع آوري شده از دانشجويان و خانواده هاي آنالان طالي
سال جاري حدود  94ميليون دالر بوده است که پيش بيني مي شود
تا سال آينده  7101ميالدي باله  011ميليالون دالر افالزايش يابالد.
آقاي دروناست رييس بزرگترين دانشگاه آمريکا (هاروارد) نيالز مالي
گويد :دارايي هاي هاروارد از موقوفات خود حدود  06/9ميليارد دالر
مي باشد.
کشور آلمان نيز در بين کشورهاي غربي جايگاه بالااليي را در ثبالت
موقوفاتي که در امور آموزشي و پژوهشالي فعاليالت دارنالد باله خالود
اختصاص داده است.
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در اي الن کشالالور از مجموعالاله  4900مالالورد موقوفالاله در سالالال 0990
درآمدهاي تعداد  996موقوفه در امر دانش و پژوهش  0246موقوفه
در امر آموزش و تعليم و تربيت و حدود  021موقوفاله ( حالدود ساله
درصد) آن نيز در امور ديني صرف شده است.
از سوي ديگر بسياري از مؤسسات تحقيقالاتي کشالورهاي صالنعتي
وقفي هستندا درآمد حاصل از موقوفات ايالن مراکالز صالرف هزيناله
هاي مربوط به کشف علت بيماري ها و درمالان آنهالاا آزمالايش يالا
پژوهش يا اعطاي جوايز به دانشمندان و محققان مي گردد.
ارزش دارايي هاي ثبت شده از  07111موقوفه در ايالاالت متحالده
آمريکا بر اسا

آمار منتشره در سال  71 ( 0929سال پيش) حدود

 001ميليارد دالر بوده استا که اگر اين رقم را در زمان حاضالر باله
بررسي بنشينيم بيش از دهها برابر رقم بيست سال قبل مالي باشالد.
طي چند سال گذشته صدها موقوفه و بنياد وقفي با ارزشهاي چنالد
ميليارد دالري به آنها اضافه شالدها کاله موقوفالات چنالد ده ميليالارد
دالري بيل گيتس و وارن بافت تنها نمونه اي از آنهاست.
از ديگر موقوفالات کاله بنيالان آن توسالط يالک شخصاليت علمالي
شالالکل گرفتالاله اسالالت  ،مالالي تالالوان بالاله جالالايزه وقفالالي صالاللح نوبالالل
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اشاره نمود .جالايزه صاللح نوبالل يکالي از پالنج جالايزه نوبالل اسالت
که توسط آلفرد نوبالل صالنعتگالر و مختالرع سالوئدي وقالف شالده
است .اين جايزه براي اولالين بالار در سالال  0910اعطالا شالد.آلفالرد
نوبل در وصيتنامه خالود گفتاله اسالت کاله ايالن جالايزه بايالد «باله
کسالالي داده شالالود کالاله بهتالالرين يالالا بيشالالترين کوشالالش را در راه
برادري ملل يا انحالل با کالاهش ارتالشهالا يالا تشالکيل و ترغيالب
کنفرانسهاي صلح کرده باشالد ».جالايزه نوبالل صاللح تنهالا جالايزه
نوبل است که در استکهلم داده نماليشالود .ايالن جالايزه هالر سالاله
در اسلو پايتخت نروژ اهدا ميشود.

134

نتيجه گيري
با توجه به مطالبي که در ابتداي فصالل اراياله شالد  ،برخالي از
فوايدي که وقف مي تواند براي جنبش نرم افزاري و توسعه علمي و
در نهايت احياي تمدن اسالمي – ايراني داشته باشد عبارتست از:
 عجين شدن مباحث علمي با فرائض ديني و تقويالت دو طرفاله
علم ودين
 تامين مالي مستمر و پايدار پژوهش هاي علمي و تحقيقاتي
 احياي سنت آزاد انديشي علمي به واسطه رهايي از بودجه هاي
دولتي
 توجه بيشتر تحقيقات به نيازهاي بومي وکاربردي مردم
 جلوگيري از توليد علمالي صالرف و کتابخاناله اي و تنهالا قابالل
استفاده در مجامع علمي بين المللي
 ايجاد تقاضا براي علومي که به واسطه عدم تقاضا انجام نشالده
است
 درگير شدن عامه مردم با امرآموزش و پژوهش
 جلوگيري از فرار مغزها به عنوان مهمترين مولفه توسعه علمي
 افزايش اقتدار ملي و تمدن سازي اسالمي  -ايراني
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در کشور ما واقفين و افراد خيري وجود دارند که مالي را در حالوزه
هاي علم ودانش وقف نموده اند اما اوال" حجالم ايالن موقوفالات در
حد و اندازه هاي نياز جامعه نبوده  ،ثانيا" اين روند تبديل به جرياني
مطمئن درحوزه وقف علمي نشده است .
ما در اين کتا با بيان اطالعاتي در سه فصالل و در حالوزه علالم و
دانش  ،وقف و وقف علمي به دنبال بيان دو مورد زير بوديم :
 قابليت پاسخگويي باله يکالي از اولويتهالاي مهالم جامعاله يعنالي
توسعه علمي وبه تبع آن توسعه کشور از طريق وقف
 ترويج وفرهنگ سازي و تشويق واقفين به وقف در حوزه علالم
وپژوهش
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