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 شگفتاريپ

وقف يکي از افتخارات دين اسالالم اسالت و باله صالورت غيالر      

ر قرآن و به طور مستقيم در سيره پيامبر )ص( و ائمه )ع( مستقيم د

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      

اسالتعمار خالارج و اسالتبداد    چه بسالا  عزاي ساالر شهيدان )ع( نبود ، 

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     

فرهنگ و اقتصاد ، با عزم ملي و مديريت جهالادي نامگالذاري    سال

مسالائل  شده است ، وقف ابالزاري قدرتمنالد جهالت پاسالخگويي باله      

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 
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قالبش تغيير کند ، اما محتوا و اصل نياز برجاي خود باقي است ، اما 

يي هستند که در دامان تحوالت روز جهان متولد مي شوند و نيازها

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 

هايي قرار  گرفته اند کاله بايالد نيالات    و نخبگان علمي جزء اولويت 

 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(    

ت دخيل کردن ديگران در انداخت ، امروز هم بايد مردم و آنها که ني

 دارند به نياز هاي روز جامعه واقف شوند . تنعم مادي خود را

، امروز کشور به توليد علم نياز دارد ، اينکه اينکه مردم دريابند 

اقتدار ملالي ، توسالعه سياسالي و اقتصالادي کشالور در گالرو نهالادي        

اجتماعي مانند وقف مي باشد ، نيازمند ترويج و فرهنگ سازي مالي  

 باشد .

حاصل از آن در حالوزه   تاکنون موقوفات زيادي بوده که عوايد

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     

 در ابتداي انقال  شد ، نشده است .خيرين مدرسه ساز 

در اين کتا  ، در فصل اول ابتدا به قداست علم و جايگالاه آن  

سازي اسالمي و همچنين نقش نخبگالان  در زندگي انسان و تمدن 

 در توسعه علمي اشاره شده است .

در فصل دوم به مقوله ي وقف و جايگاه آن در اسالم و سالاير  

 اديان اشاره شده است .

در فصل سوم به بيان وقف علمي و نمونه موقوفات علمي در و 

ه جهان اسالم ، ايران و ساير کشورها جهت آشالنايي خواننالدگان بال   

تاثير شگرف وقف در مبا حث علمي و اقتدار تمدن ها در برهه هاي 

 زماني مختلف اشاره شده است .

است از تالشها و زحمات صورت گرفته توسط  ضروريانتها در 

نالوآوران و  دفتالر  )  قمنطقاله شالمال شالر   دفتالر   در مستقرهمکاران 

برنامه طراحي ،  ( به خاطرهمکاريهاي علمي شهيد فهميده سبزوار 

، تقالدير و تشالکر   وقف علمي  طرح ، ترويج و فرهنگ سازيريزي 

 صورت پذيرد .

 مديريت نخبگان و پرديس هاي فناوري دفاعيمرکز 
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 فصل اول: علم ، دانش و پژوهش
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  مقدمه

علالم در خصالوص    يف مقالدمات يال ن فصل ابتدا ضمن تعريدر ا

ات يال ات وروايال ت علالم و دانالش و آ  يال ن اسالم بر اهمين مبيد ديتاک

ان شالده اسالت . در اداماله    يب يلت علم مطالبگاه و منزيمرتبط با جا

ت مقوله علم يبر اهم يمبن ياز سخنان مقام معظم رهبر يده ايگز

ان شده است .در يکشور ب يو اقتصاد ياسيو توسعه س يدر اقتدار مل

 يانسان و نقالش علالم در تمالدن سالاز     يگاه علم در زندگيادامه جا

گالاه  يه جايمن ارات ضيدر نهاو ه شده يارا يمطالب ياسالم – يرانيا

 يعنال ي ين مولفه توسعه علميد علم جهان ، به  مهمتريران در توليا

ده فرار مغزهالا اشالاره   ين قشر و ظهور پدينخبگان و عدم توجه به ا

 شود . يم

 ف علم يتعر

 ى واژه انگليسالالالى  زبالان  در و «علالم » ى واژه عربى زبان در

«science »عالام،  کالاربرد  در. دارنالد  خالاص  و عام کاربالالرد دو 

 کالاربرد  در امالا . شالالالوند  مالى  را شالالامل روشالالمند معرفت هرگونه

 ويالژه  معناى به علم آمالالدن پديد و مدرن دوران محصالالول خاص

 جانشالالالين  تقريبالا  ً خاص کاربرد در واژه ايالالن. هسالالتند جديد ى
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«natural philosophy»، يالالا طبيعالالى ى فلسالالالالفه يعنالالى 

 حکمت ى گانه سه هاى بخش از يکى که اسالالت شالالده طبيعيات

 science ى واژه. اسالالالت  ارسالالطويى بنالالدى بخش در نظرى

 اسالالالت  شالالناخت مطلق معناى به scientia التيالالن ى واژه از

 شالده  گرفتاله  «دانسالالالتن » معنالاى  ً باله  scire فعل از خالالود که

 .دانست فلسفه ى تقريبا گستره را آن ى گستره توان مى و اسالالت،

 م گاه علم در اساليجا

 ين کلماله ا ياست که اول يعلم ودانش در اسالم بقدرت ياهم

ن بالود:  يال ه و آلاله گفالتا ا  يال اهلل عل يامبر اکرم صالل يل به پيکه جبرئ

 يضة علال يطلب العلم فر“د: يفرما يامبر اکرم ميپ )!)بخوان« اقرأ»

فرض  يل علم بر هر مسلمانيجست و جو و تحص يعنيا ”کل مسلم

ض و واجبالات  ياز فالرا  يکال ياست: ن يث ايحد يو واجب است. معنا

 يل علم است. در کتا  هاير واجب ها، تحصيف ساي، در ردياسالم

با  وجو  طلالب  “ک با  مخصوص تحت عنوان يشه يهم ييروا

د جست يفرما يم که ن عنوان وجود داردير اينظ يا عنوانيو ” العلم

 ين حکالم کلال  يو جو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است، و در ا

نالدارد.   يياز لحاظ زن و مرد هم اسالتثنا  يوجود ندارد، حت يياستثنا
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اسالت،   يضاله عمالوم  يک فريال ضاله علالم   يد فريفرما يث مين حديا

 ندارد. يا جنسي يا صنفي ياختصاص به طبقه ا

گالاه  يوجود دارد که به ارزش و جا يات فراوانيم آيدر قرآن کر

 ج آن دريانسالان و ثمالرات و نتالا    يعلم و دانش و نقش آن در زندگ

 يمالردم و جامعاله مال    يو اجتمالاع  يفالرد  يمختلف زندگ يجنبه ها

 پردازد .

توانسالت آن را   ياگر خداوند نسبت به جهان، علم نداشالتا مال  

ءٍ عِلْماا خداوند متعالال باله    يأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِکلِّ شَ».. اداره کند؟ 

 0 «، بر همه امور عالم آگاه استياحاطه علم

س را يوانستا بدون علالم، تخالت بلقال   ت يا، ميا آصف بن برخيآ

عِنْدَهُ عِلْمٌ  يقالَ الَّذ» ه السالم حاضر کند. يمان علينزد حضرت سل

 يکه دانش يک طَرْفُکا کسيرْتَدَّ إِلَيک بِهِ قَبْلَ أَنْ يمِنَ الْکتا ِ أَنَا آت

س را( ياز کتا  ]لوح محفوظ[ نزد او بود گفت: من آن را )تخت بلق

آورم. ]و آن را  يده ات به هم بخورد، نزد تو ميش از آنکه پلک ديپ

  7 «در همان لحظه آورد[

                                                           
 07طالق،  0 

 11نمل،  7 
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علمالون و  ين يالذ يستويقل هل “د: يفرما يخداوند در قرآن م

ان با نادانان يا دانايا بگو آ”تذکر اولوا االلبا يعلمون، انما ين ال يالذ

 0 شوند. يادآور ميست که تنها خردمندان ين نياند؟ جز ا يمساو

 "د:يال فرما يم و در سوره علق ميخداوند در قرآن کر نيهمچن

 آثالار صالفت   جملاله  ازکاله   ين معنيبه ا  " علَمي َ ما لَمَ اإلِنسانعَلَّم

 سالت ا آن شده ،اهداء  انسانها  به که  يبمواه ازپروردگار و  تيربوب

 قيطر ازابد يب احاطه بشر بفهمد و بدان که را آنچه هرپروردگار  که

و گفتالار و   و کتابالت  يوحال  قيال طر از کاله  است يربوب ساحت ميتعل

 بشالر گالذارده   جامعاله  دسالتر  در  آنان ماتيو تعل رسوالن سخنان

جالب ايالن اسالت در حالالى کاله      ( و يهمدان ينير حسي)تفسشوديم

پيامبر صلى اهلل عليه وآلاله در  نخوانالده بالود و محاليط حجالاز را      

جهل و نادانى فرا گرفته بود. در نخستين آيات وحى تکياله   يکپارچه

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    

شد نه تنها در محيط حجاز کسى براى قلم ارزشى قائل نبود که مى

                                                           
 9زمر،  0 
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وشتن و علم وقلم از اهميالت کمالى   درجهان آن روز نيز خواندن و ن

 1 .برخوردار بود

 يکال يپردازند که علم و دانش  ين مسئله ميات به اياز آ يبرخ

منصالب هالا    ينش افراد بالرا يانتخا  و گز يارها و مالک هاياز مع

ن موضالوع اشالاره دارد:   يزمر به هم 9سوره بقره و  711ات ياست. آ

م و )قدرت( جسم، وسعت ده و او را در عليخداوند او را بر شما برگز“

”. …بخشالد  يده است. خداوند ملکش را به هرکس بخواهد مال يبخش

 ”.…کساننديدانند  يکه نم يدانند با کسان يکه م يا کسانيآ“

م و يافت مفالاه يمان و دريعلم با ا يرابطة تنگاتنگ و ناگسستن

 011سالوره نسالاء ،    067سالور  آل عمالران و    1ه يدر آ ياسرار قرآن

ز يال سالور  سالب ،  ن   6سور  عنکبوت،  19سور  حج،  41سور  اسراء، 

 شود. يقت استفاده مين حقياست که از آنها ا يينمونه ها

      :ان يال از م” تر  از خداونالد محصالول دانالش اسالت

 4 ”.ترسند يبندگان خدا تنها دانشمندان از او م

                                                           
 تفسير سوره علق ، حاج آقا قرائتي 1 

 72فاطر،  4 
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 هر گاه بعد از “اثبات حق:  ياست برا يعلم مقدمه ا

ده، )بالاز(  ي( به تو رسال حيعلم و دانشى که )در باره مس

زند، به آنها بگالو:  يز برخيکسانى با تو به محاجّه و ست

م، شالما هالم   يد ما فرزندان خالود را دعالوت کنال   ييايب»

م، شما ييش را دعوت نمايفرزندان خود را ما زنان خو

م، شالما  يهم زنان خود را ما از نفو  خود دعوت کنال 

 م و لعنت خدا رايهم از نفو  خود آن گاه مباهله کن

 6 ”.ميان قرار دهيبر دروغگو

 يو اگر از هو” کند:  يعلم حجت را بر انسان تمام م 

، بعالد از آن کاله آگالاه    يکن يرويآنان پ يو هو  ها

 يخدا بالرا  ياز سو ياوريچ سر پرست و يه يشده ا

 1 ”.تو نخواهد بود

 امالت  ينه ساز عوامل نجات انسان از عالذا  ق يعلم زم

 يآورده اند و کسان مانيرا که ا يخداوند کسان“است: 

 يمال  يمال يرا که علم به آنان داده شالده درجالات عظ  

                                                           
 60 آل عمران، 6 

 071بقره،  1 
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که به آنها علم داده  ين هنگام ( کساني)در ا …بخشد

امروز بر کالافران   يو بدبخت ييرسوا“ند: يگو يشده م

 2 …و ” است

  و شالالهادت عالمالالان و   ين بالالودن گالالواه يهالالم قالالر

 يمال  يگالواه “دانشمندان با شهادت خالدا و مالئکاله:   

ست و فرشالتگان و  ين يجز او معبود يوددهد که معب

ن مطلالب(  يبر ا يصاحبان دانش )هر کدام به گونه ا

 9 ”.…دهند يم يگواه

 يپدر دانشال  يا“سزاورترند:  يرويصاحبان دانش به پ 

ن از مالن  يامده است، بنابر ايتو ن يبر من آمده که برا

 01 ”.ت کنميکن، تا تو را به راه راست هدا يرويپ

 ياما کسان“است:  يينايرت و بيصة بيعلم و دانش ما 

بالر   يکه علم و دانش به آنهاداده شده بود گفتنالد: وا 

مان آورده انالد و  يکه ا يکسان يبرا يشما ثوا  االه

                                                           
 71. نحل، 00مجادله،  2 

 02آل عمران،  9 

 10مريم،  01 
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دهند بهتر است، اما جز صابران  يعمل صالح انجام م

 (21)قصص، ”.کنند يافت نميآن را در

 امبريال اسالت کاله پ   يتال يچنالان اهم  ين علم و دانش دارايبنابرا

 يک سفر سخت و پر مخاطره را به جان مال ي ياولوالعزم مشقت ها

ن داستان در يابد. ايدست  يشتريو دانش ب يخرد. تا بتواند به آگاه

و خضالر )ع(   يدر قصه حضالرت موسال   16تا  64ه يسوره کهف از آ

م داده شده و يکنم تا از آن چه به تو تعل يرويا از تو پيآ“آمده است: 

 ”.ياموزيبه من ب ة رشد و صالح است،يما

 

  يانات مقام معظم رهبريگاه علم در بيجا

گاه يدر رابطه با جا ياز سخنان رهبر يده اين قسمت گزيدر ا

 گردد: يان ميت علم بي، نقش و اهم

 المللى قوانين بين  گويند، خالفامروز کسانى در دنيا زور مى

ترين موضع را در دنياى تعامل کنند، وقيحانه  رفتار مى

گيرند و خجالت هم  مى -هاها و دولتها ملتالمللى انساننبي

گيرند. چرا؟ چون قدرت  باال مى کشندا سرشان را هم نمى

 مى که از اقتصادى ناشى-و سياسى  دارندا قدرت اقتصادى
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ى  ها، قدرت علمى، که منش  همهى اين و باالتر از همه -شود

شان هم قدرت سياسىمنش  قدرت اقتصادى و  هاستا يعنىاين

زيادى داريما  هاى حقّعلمى است. ما اين طرف دنيا حرف

هاى  زنيم، منطقمان را در صحنه حرفمان را شجاعانه مى

کنيم، در عمل هم البته چون  هم اثبات مى رويارويىِ منطقى

دارد، به قدر  توفيق الهى شامل حال اين ملت شده و ايمان

اند هم به يعنى نتوانسته کندا ايمان خودش، پيشرفت مى

در مورد اين ملت برسندا اما احتياج به يک  آرزوهاى خودشان

المللى، قدرت بين  چيز ديگرى هم داريم و آن، عبارت است از

جانبه همه دغدغه، درست، به طور کامل،تا بتوانيم اين راه را بى 

م. هايمان برسيکاست ادامه دهيم و به اهداف و آرمانو  کم و بى

 -قدرت اقتصادى، سياسى و نفوذ فرهنگى-قدرت را  اين

ها، قدرت علمى ى اين همه چطورى به دست آوريم؟ پايه و مايه

تواند سخن خود است! يک ملت، با اقتدار علمى است که مى 

ى افراد دنيا برساندا با اقتدار علمى است که مى  رابه گوش همه

دنياى سياسى حائز شود.  دست واال را در تواند سياست برتر و

پول تابع ،  آيدها به دست مىم به دنبال ايناقتصاد ه
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شود به پول طورى استا علم را مى هاست. امروز اينتوانايى

تبديل کرد و ازلحاظ اقتصادى هم قوى شد. اين، جايگاه علم 

ى  ساله است. ما از علم عقب مانديم. نه فقط دردوران پنجاه

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

اين مملکت را در آوردند. حاال خود تحليل اين مسئله، يک  پدر

 -ى مهمى استيک مس له  اجتماعى است و -تحليل تاريخى

بلکه از قبل از آن. دوران قاجاريه و پهلوى مظهر اين 

که  کنيم ماندگى علمى است. ما حاال داريم تالش مىعقب

ى دانشگاه در اين  ى وسيع را پُرکنيم. وظيفهاين درّهبتوانيم 

توانيد،  ى علمى را پُر کند. هرچه مىاست که اين درّههکشور، اين

 علم بياموزيد.

 کنم.  يدعوت م يقيک مجاهدت حقيز را به يمن جوانان عز

ست. کوشش در يدان رفتن نيدن و به ميمجاهدت فقط جنگ

مردم  يز برايق نيو تحق ياسيس يهايدان علم، اخالق، همکاريم

ح در يصح يشه يجاد فرهنگ و انديشود. ا يجهاد محسو  م

 ينها، همه جهاد در راه خدا و جهاد فيز جهاد است. ايجامعه ن

 ين جهاد، مستکبران، دشمنان و کسانيل اهلل است. طرف ايسب
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 يت و صفتهايت، اسالميت، مليران، هويهستندکه با اسالم، ا

 00دارند.  يشمنعناد و د ياسالم

  يبه راهها ياست. امروز انسان وقت يار مهميبس يعلم مقوله 

 يند همه منتهيب يکند، م يشرفت کشور نگاه ميپ يمختلف برا

که در طول ده ها سال  يشود به علم. لعنت خدا بر کسان يم

وجود  يشرفت علميپ يبازداشتند. وقت يشرفت علميکشور را از پ

آورد، و  يرا هم با خودش م يشرفت فناوريداشته باشد، پ

دهد و در جامعه نشاط به  يهم کشور را رونق م يشرفت فناوريپ

 يست. و اگر فناوريز نيچ چيآورد. اگر علم نباشد، ه يوجود م

گران ياز د يو وام گرفته  يو دروغ ييه يعار يهم باشد، فناور

که وجود دارد. در واقع علم را  يمونتاژ ياست: مثل صنعت ها

  07د. يانيرود يبا

 يعلم ينه يبتواند در زم يران اسالميد. اگر ايدا کنيقدرت پ 

 ياورد، کار شدنيا دربيسخن خودش را در حد سخنان اول دن

هم  يکند، قدرت نظام يجاد مياست. چون علم، ثروت هم ا

                                                           
 6/07/20-ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان 00 

 00/9/20-ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما 07 
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کند. من بارها گفته  يجاد ميکند، اعتماد به نفس هم ا يجاد ميا

ه و يد خواهم کرد که پايبارها تاک م و باز هميگو يام، باز هم م

 00است.  يز در قدرت علميشما ملت عز ينده ياقتدار آ ير بنايز

 توانند به ضد  يم ين ارزش را کسانيخود علم ارزش است.ا

ت استفاده کنند. اما يه منافع بشريل کنند که از آن عليارزش تبد

ک ارزش است. به برکت دانش، معرفت خدا هم يخود دانش 

توانند  يشتر ميعلم اند، ب يکه دارا يشود. کسان يآسان م

ن اسالم را بفهمند. يام راستيت پيغمبران و حقانيام پيت پيحقان

و  يکه در عالم ماد ييزهايعلم را با شهوات، با غرضها، و با چ

 01. د مخلوط کرد يوجود دارد، نبا يماد يش هايگرا

 شمان بدست م درآمد کشور را از راه دانيکه ما بتوان يآن روز

ما روز  يم، آن روز براينفت را پلمپ کن يم و در چاه هايآور

شتر بودجه يم. بيخوريم از ذخائرمان مياست. امروز ما دار يخوب

نه مان را از يماست. گنج يره يکشور از نفت است. نفت ذخ ي

م يبرسد که بتوان يد روزيم. بايکن يه ميم تخليدار يناچار يرو

                                                           
 71/1/21-ديدار جمعي از دانشجويان برگزيده و نمايندگان تشکل هاي دانشجويي 00 

 4/6/21-ان دانشگاهيديدار نخبگان جو 01 
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ن ملت بتواند از دانش خود ثروت يم و اياز دانش خود نان بخور

شرفت دانش کمک يد کند. آن وقت خود آن ثروت به پيتول

دارند: علم به ثروت کمک  يدر پ يپ يک هم افزائيخواهد کرد. 

به وجود  ييکند.دائما هم افزا يکند، ثروت به علم کمک م يم

 ديها، بايريم. البته جهت گين روز باشيد دنبال ايد. ما بايآ يم

 04باشد.  يو اله يدرست و معنو يهايريجهت گ

 ين بود که در طين مشوق علم است و چنيز بزرگترياسالم عز 

شرفت ي، مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پيدر پ يپ يقرن ها

جهان در دست داشتند، و امروز که پس از  يرا در همه  يعلم

گر يگانه بر کشورمان، بار ديب ياست هايدوران تل  تسلط س

د، جهاد يآزما يرا م ياز نفوذ استکبار جهان يران آزاديلت ام

 06ن فرائض ماست. ياز بزرگتر يکي يعلم

 بزرگ  يکه علما ين، طرفدار و مشوق علم است. آن کسانيد

که  يپزشک ينايباهلل اند. مثال ابن س يهستند همه جزء علما

ک منبع يش در اروپا به عنوان يپ ياش تا اندک "قانون"کتا  

                                                           
 4/6/21-ديدار نخبگان جوان دانشگاهي 04 

 6/1/12پيام به مناسبت بازگشايي دانشگاه ها  06 
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 يدمآاست.  ينيک عالم ديانشگاهها مورد مراجعه بوده، در د

و  يسد. فارابينو يسد، در فلسفه هم مينو ياست که در عرفان م

هم وجود  يار معدودينطور بودند. البته، موارد بسيگران هم هميد

ن ي، عالم ديعيعالم علوم طب يعنيل نبودند، ين قبيدارند که از ا

ن يم اما کم. بنابرايل هم داريبن قيآمده است. از ا يبه حسا  نم

ن به علم کمک کرده است. يش رفتند و دين با هم پيعلم و د

ار مهم است که امروز خوشبختانه در کشور يقت بسيک حقين يا

 01اند .  ينيو د يما مذهب يما وجود دارد. بچه ها

 د محصول ي، توليل دانش به فناوريد دانش، تبديره تولياگر زنج

د علم به ير توليل شود، مسيعلم تکم يساز يت تجاريو در نها

 يملت منته يازهايبه ن ييکشور و پاسخگو يد ثروت مليتول

 02خواهد شد. 

 خدا و در راه خدا  ين همراه دانست. علم را برايد با ديعلم را با

د يما با يه يم اولين جزو تعاليل کرد و به کار گرفت. ايد تحصيبا

ن را يا،  شتر استيعلم هم ب نيقات ايباشد ا در همه جا. و توف

                                                           
 09/1/12ديدار با نخبگان علمي سراسر کشور 01 

 ، مشهد مقد 91مقام معظم رهبري، نوروز 02 
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ن يم و با ديند اگر علم را مقد  کرديبه شما عرض بکنم . نگو

،  کنديشرفت نميگر پيد م،يدر آورد يم و مومن کاريهمراه کرد

ن مجموعه يشما ، هم ين خود جهاد دانشگاهياالن هم ر،ينخ

ن همه کار بزگ يله عناصر مومن ايکه به وس –شما  يکارها

مان يبا ا ين است که علم وقتيا ينشان دهنده  –انجام گرفته 

 09شتر خواهد بود يقاتش هم بيهمراه باشد توف

 است که  ياست، تمدن يرانيمردم ما تمدن ا يبرا يتمدن واقع

ط يده و با شرايما جوش يمتعلق به خود ماست، از استعدادها

راه  يقيخته و چفت شده است . راه حل حقيما در هم آم يزندگ

م يم و مراقبت کنيد بذر سالم خودمان را بپاشيبا ست.ا يحل بوم

ما دنبال سخن گفتن ين و آن نباشيد از ايدنبال تقلتا سبز شود ، 

دست چندم   يه گرفتن از تجربه هايگانه و عاريبا زبان و لغت ب

م  ، يگران بهره نبريد يعلم ينکه از فراورده هاينه ام، يآنها نباش

 يبشر يعلم ياز همه تجربه ها ديچرا، صددرصد معتقدم که با

                                                           
 74/1/26بيانات در بازديد از پژوهشکده ي رويان  09 
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 يا کار خوبيم اهر کس که در دنيبنديپنجره ها را نم بهره برد.

  71م. يکنيکرده آن را انتخا  م

 شرفت کنند. يپ يعلم و فناور لحاظاز  ياسالم يد کشورهايبا

ا يدن يکا به برکت علم توانستند بر کشورهايگفتم غر  و آمر

بودا ثروت را هم با علم به  از ابزارهاشان علم يکيمسلط شوندا 

و خباثت  يکاربياز ثروت را هم با فر يدست آوردند. البته مقدار

دا يد علم پياست به دست آوردند، اما علم هم مؤثر بود. بايو س

العلم سلطان من وجده صال و من »است که فرمود:  يتيکرد. روا

 70 «.هيل عليجده صيلم 

 دا يپ يقو ي د، پنجهيدا کرديد. علم که پيدا کنيد علم پيبا

 يپنجه  يکه دارا يد، کسانيد کرد. اگر علم نداشته باشيخواه

هاتان را به علم  چانند. جوانيپ يهستند، دست شما را م يقو

م. ين کار را کرديران اين کار ممکن استا ما در ايدا ايق کنيتشو

م، يا قرار داشتيدن يآخرِ آخرِ علم يفهايما قبل از انقال  در رد

شد. امروز به برکت انقال ، يبه طرف ما جلب نم يچ نگاهيکه ه

                                                           
 07/7/21-فرهنگيان در مصالي رشتبيانات در جمع جوانان و  71 

 009، ص 71شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد، ج  70 
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 يابيا ارزيکه در دن يعت، کسانيبه برکت اسالم، به برکت شر

 يران امروز از لحاظ علميا منتشر شد که ايکنند، گفتند و در دنيم

 77 . استيشانزدهم دن يدر رتبه 

  ن يزان من! اياست. عز يشرفت علميگر، پيقوّت د ينقطه

مهم  يليشرفتها خين پيد. ايريرا دست کم نگ يمشرفت عليپ

ن يک کشور است. اي يشرفت همه جانبه يپ يه ياست. علم، پا

علم، اقتدار « العلم سلطان»خواندم:  يک وقتيث را من يحد

 يتواند به همه  ين اقتدار را داشته باشد، مياست. هر کس ا

به برکت  ين مستکبران جهانيدا کند. ايمقاصد خود دست پ

ا زور يدن يدا کردند، توانستند به همه يکه به آن دست پ يلمع

ما به  يم گفت، اما علم برايند. البته ما هرگز زور نخواهيبگو

 70«. شرفت حتماً الزم استيک پيعنوان 

 گذارى ن ميخواهم اين را به مسئولين دولتى بگويم که سرمايهم

سود در توليد علم و نوآورى علمى، براى کشور ما و ملت ما 

گذارى براى توليد . سرمايهنکنيدمضاعف داشتها اين راه را رها 

                                                           
 70/19/0090مقام معظم رهبري،  77 

 01/00/0091مقام معظم رهبري  70 
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هاى علمى و براى پيشرفت علمى بايستى علم و براى نوآورى

 71 .روز بيشتر شودا نبايد کم شودروزبه

 اى که من ميتوانم به شما عرض بکنم اين است که بدانيد: نکته

يک سياست بنيادى  "با شتا  باال پيشرفت علمى" سياست

ى مغز متفکّر دستگاه کشور به اين براى نظام استا مجموعه

ها و ها، عبور از خطرگاهنتيجه رسيده است که گذر از دشوارى

ها در ايران اسالمى، اگر به دو سه رکن و مقدّمه نياز لغزشگاه

يشرفت علمى استا اين يک سياست بنيادى داشته باشد، يکى، پ

است، از حدود ده دوازده سال پيش اين سياست دارد دنبال 

 74 . ميشود

 16 انسان يگاه علم در زندگيجا

کند و همواره  يم يش علم و دانش با خلقت انسان برابريدايپ

د. علالم و دانالش در   يال بشر در صدد آن بوده کاله بفهمالد و درک نما  

 ياست ا نقالش علالم در زنالدگ    يژه ايگاه ويجا يانسان دارا يزندگ

 ين است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان ميانسان ا

                                                           
 ديدار با جمعي از نخبگان و برگزيدگان علمي 71 

 01/11/0097، کنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوانديدار شرکت 74 

 اه اينترنتي حوزهپايگ 76 
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 ينده را همان گونه کاله مال  يکند که آ يآموزد. علم، انسان را توانا م

 يار خواست انسالان قالرار مال   يدر اخت يخواهد بسازد. علم مانند ابزار

 يهالد و فرمالان دهالد مال    عت را آن چنان که انسان بخوايرد و طبيگ

 . سازد

– يرانيا يدر تمدن ساز يگاه و نقش علم وفناوريجا

 17 ياسالم

ق يعلم و دانش تشو يريروانش را به فراگيامبر اکرم )ص( پيپ

از  ياموزند، برخيکرد. کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد ب يم

ها ق يد و تشوين ت کياموزند. ايب يانيارانش را فرمان داد زبان سري

به  يرينظ يدر باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت ب

را هر کجا  يعلم در همة جهان پرداختند، آثار علم يجست و جو

ق پرداخته و از يافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقي

م يقد يان تمدن هايشدند م ين که حلقة ارتباطين راه عالوه بر ايا

د يره، و تمدن جديو غ يو هند يو مصر يرانياو  يو روم يوناني

  يتار ين تمدن ها و فرهنگ هاياز شکوهمندتر يکي، خود يياروپا

                                                           
 پايگاه اينترنتي حوزه 71 
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شناخته شده  يدند که به نام تمدن و فرهنگ اسالميت را آفريبشر

 شود. يو م

د علم به قصد يتر  دشمنان از تولز ين ين دردوران کنونيبنابرا

 يز آن روست که تمدن اسالما يساز يو تجار يل به فن آوريتبد

جاد شود و باله  يا ير در عصر کنونيفراگ ياقتصاد ييه شکوفايدر سا

ش يشود، لذا تمام همت خالو  يان معرفيعنوان الگو به جهان و جهان

مثبالت   ين تحالول و دگرگالون  يال ن معنا کرده انالد تالا از ا  يرا مبذول ا

ران يال کنند.آن چه موجب هرا  دشمنان امت اسالالم و ا  يريجلوگ

ک نظالام و جامعاله برتالر در جامعاله     يران به يل اياست، تبد يماسال

 يو عدالت خواه ييرها يتواند به عنوان الگويرا مياستا ز يجهان

ت را يدر جهان مطرح شود و بساط دشمنان بشر يه خودباوريو روح

 ند.يبرچ

گر يت خود را در ديبتواند موفق ياسالم ياگر نظام جمهور

 يکامل از تمدن اسالم ينمونه ا ش بگذارد ويها به نماعرصه

را  ينيبهشت زم يه دهد و به نوعئان ارايبر عدالت را به جهان يمبتن

ت به فغان خواهند يشکل بخشد، آن گاه است که دشمنان بشر
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 يتواند تمامياز جامعه برتر م ين اسوه و نمونه ايه چنئرا ارايافتادا ز

 72 . ت فرو کشدبساط ستمگران و مستکبران را گرد آورد و از تخ

 10 د علم جهانيران در توليگاه ايجا

ان با داشتن سوابق ممتد در تمدن و فرهنگ، يرانياصوالً ا

ر قرار يگر را تحت ت ثيد يآن را داشته اند که ملت ها يستگيشا

امبر اسالم )ص( با يپ يش قرار دهند. حتيرو خويداده و آنها را پ

هنگ و علوم اعالم فرمود ان را به فريرانيان رسا عشق و عالقه ايب

 فرمود. يان را حکما و بزرگوارن معرفيراني)ع( ا ين عليرالمؤمنيو ام

 مسئله دو شود،يم صحبت يعلم توسعه گاهيکه از جا يزمان 

 آن در کشور گاهيجا و علم ديتول يبندرتبه بحث يکي: است نظر مد

 را علم ديتول يواقع گاهيجا توانديم اندازه چه که مسئله نيا و است

 نيا مثالً که است هاشاخص ريسا يبررس بحث گريد. کند مشخص

 يا نمود خارجير داشته ير عرصه جامعه ت ثد زانيم چه تا علم ديتول

و  يان مراکز علميد علم در کجا مشخص است )چقدر مين توليا

د شده در کشور يا علم تولين آيرابطه وجود دارد(. همچن يکاربرد

ل مهاجرت نخبگان يا با توجه به سيقرار گرفته  ران مورد استفادهيا
                                                           

 91ي کيهان، ارديبهشت روزنامه 72 

 پايگاه خبري تحليلي سخن آنالين 79 
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 ين مهم در کشورهايا ينمود خارج يغرب يبه کشورها يرانيا

ن مختصر در دو بخش ين اسا ، در ايد آمده است. بر ايپد يخارج

د علم يران در توليگاه ايشود: نخست، جايم ين موضوع بررسيا

علم  ينيود عنم يو دوم، بررس يجهان براسا  آمار منابع استناد

 . شدن آن يد شده و بحث کاربرديتول

د علم جهان براسا  آمار منابع يران در توليگاه ايالف( جا

 :ياستناد

 يعلم يبندکه سخن از رتبه يتجربه نشان داده است زمان

متنوع  يارهايد، معيآيان ميد علم به ميها در تولکشورها و نقش آن

شودا بر ين مهم مطرح ميا يابيارز يبرا يمتفاوت يهاو شاخص

کنند و يعرض اندام م يگوناگون ين اسا ، منابع استناديا

دار يآنان پد يهاب براسا  شاخصيرق يکشورها يبندصف

نقش کشورها و  يابيارز ين وجود، سه منبع مهم برايشود. با ايم

 ISCرش قرار گرفته است: يشتر مورد پذيد علم بيها در تولرتبه آن

ن يکا. اياالت متحده آمريدر اISIدر هلند وScopusران، يدر ا

 يبندکنند و به رتبهيجهان را رصد م يهاها دانشگاهگاهيپا

 .مشهورند يترقيدق
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 يجمهور (ISI)ترزيگاه تامسون روين آمار پايبراسا  آخر

تا دهم ماه مار   يالديم7100سال  يران از ابتدايا ياسالم

درصد از کل  666/0قاله معادل م 7974د يستم اسفندماه( با تولي)ب

ا را به خود اختصاص داده است. يد علم جهان، رتبه هفدهم دنيتول

عنوان ه که در منطقه بهي، کشور ترکين منبع استناديبراسا  ا

مقاله  7671د يشود، پس از کشور ما با توليران مطرح ميب ايرق

ا يد علم جهان( در منطقه دوم و در دنيدرصد از کل تول 196/0)

 (ISC) علوم جهان اسالم يگاه استنادينوزدهم است. سرپرست پا

االت متحده يتاکنون ا يالديم7100سال  ينکه از ابتدايان ايبا ب 

از کل  يدرصد 140/79مقاله و کسب سهم  40170د يکا با توليآمر

ح يگاه نخست را به دست آورده است، تصريد علم جهان جايتول

ن با يخلق چ يجمهور يبه کشورها دوم تا پنجم يهارتبه»کرد: 

ن يمقاله، انگلستان، آلمان و ژاپن تعلق دارد. بر ا 77106د يتول

ا پنج کشور يا و استراليا، اسپانيتاليفرانسه، کانادا، ا ياسا ، کشورها

د علم جهان را به خود يششم تا دهم تول يهاگر هستند که رتبهيد

 «اند.اختصاص داده
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 يگاه استناديجود در پامو يهان طبق دادهيهمچن

Scopusبا  يران تا ششم مهرماه سال جاريا ياسالم ي، جمهور

د علم يمقاله رتبه اول منطقه و مقام شانزدهم تول 71016د يتول

گاه، دانشمندان و ين پايار دارد. طبق مستندات ايجهان را در اخت

ا را به يد علم دنيدرصد از کل تول 42/0 يران به تازگيپژوهشگران ا

 .اند خود اختصاص داده

ک رتبه تنزل از رتبه يه با يگاه ترکين پايبراسا  آمار ا

ران مقام دوم يد علم جهان بعد از ايهجدهم به رتبه نوزدهم تول

 ياسالم يب از مجموع کشورهاين ترتيار دارد. بديمنطقه را در اخت

ن يه موفق به حضور پربار در بيران و ترکيا ياسالم يتنها جمهور

گاه يبحث جا يول ، اند دکننده علم جهان شدهيکشور برتر تول ستيب

 گر است.يد يعلم در کشورها موضوع يواقع

د علم مطرح است يسنجش تول يهم برا يگريد يهاشاخص

 يها شاخص علمشودا از جمله دهيگاه به آن اشاره نمچيکه ه

 اختراعات، يسازيتوان به تعداد اختراعات، تجاريمغفول مانده م

د يکشورها و نسبت آن با تول يها، بودجه پژوهشتعداد دانشگاه

ز نوبل يو جوا يئت علميه يقات، اعضاي، سرانه تحقيناخالص داخل
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خود  يگاه واقعيها مت سفانه کشورمان در جانهين زمياشاره کرد. در ا

 .قرار نگرفته است 

شدن  يد شده و بحث کاربرديعلم تول ينينمود ع ي ( بررس

 آن:

شدن  يو تجار يبحث کاربرد يکيمسئله مطرح است: دو 

د شده که به صورت يعلم تول يسازگر بحث تمدنيعلم است و د

د علم يکننده تولرهيبه رقم خ يمختصر بدان اشاره خواهد شد. وقت

م، ياندازيق ميدق يکا که در باال به آن اشاره شد نگاهيتوسط آمر

م اما يکنيگاه مشاهده ميان جين کشور را در اياد ايار زيفاصله بس

ن است که يشود اياز آن غفلت م ين نگاه اجماليکه در ا يانکته

 اند. د آوردهياالت متحده پدين آمار را مهاجران به کشور ايا

تبار يمهاجران آلمان ،االت متحدهيآمار ا ياداره طبق مراکز

کا يآور کشور آمرو فاصله شگفت يز علمين خين نقش را در ايشتريب

 يگريد يآمارها ياند. بررسجاد کردهيجهان ا يگر کشورهايبا د

ن نکته را ثابت يز اين ييکايالت شهروندان آمريزان تحصيمانند م

تبار يرانيتبار با رتبه اول و شهروندان ايکند که شهروندان آلمانيم

گر مهاجران و يالت را نسبت به ديزان تحصين ميشتريبا رتبه دوم ب
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ن افراد ياند. ابه خود اختصاص داده ييکايآمر يمشهروندان بو

کردن علم به  يدر کاربرد يبودند که به علت شکاف واقع يکسان

 يريگميتصم يهاا عرصهي يابي، کاريا علم و مراکز فنيصنعت 

االت يمانند ا يي( به کشورهايعلوم انسان يهارشته يبرخ ي)برا

و  يو اقتصاد يو فن يعلم ييکا مهاجرت کرده و شکوفايمتحده آمر

که صاحبان امر در  ياندا در حالرا موجب شده يسازت تمدنيدرنها

ها غافل و محروم آن يهامبدأ از استعداد و تالش يکشورها

 اند.مانده

است که اگر  ياعلم در جهان غر  به اندازه يرگذاريزان ت ثيم

 يندارد صحبت يکه در آن مطالعه علم يانهيا زميدر رشته  يکس

گرددا يشود بلکه به شدت مطرود ميگرفته نم يکند نه تنها جديم

 يوسته است و اظهار نظرهايبه هم پ يو تجار يرا بافت علميز

را به بار آورد که  يمشخص يمال يهاانيتواند زيم يرتخصصيغ

ها لطمه با دانشگاه يک بخش خصوصيمطمئناً با توجه به رابطه نزد

د و يآيوارد م يبه بخش خصوص يارحرفهين تفکر غيو خسارت ا
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تر شدن علم ين مسئله به تخصصيشود. اين از آن اجتنا  ميبنابرا

 01 . کرده است يانيکمک شا يسازدر امر تمدن

ت يدر وضع يريست و اگر علم ت ثيد مقاله نيد علم فقط توليتول

ک جامعه نداشته باشد، قابل يمردم  ياجتماع يشت و زندگيمع

ا يشود و  يش ثروت مليد منجر به افزايا بايعلم  ست.ياستفاده ن

بان هستند را برطرف کند. به يگربهکه مردم با آن دست يمشکالت

ن شکل است که در فلسفه مدرن غر  و فلسفه علم در قرون يهم

بودن  يو تجار يبا تجرب يش قدرت و ثروت مليد بحث افزايجد

 00 . کنديدا ميپ يکيآن رابطه نزد

ران نشان از استعداد فراوان يارها در ارتباط با اآم نيبنابرا

تواند به يکه م ييهانهينخبگان کشور دارد و رشد و گسترش زم

، نه تنها در سطح منطقه و يسازران در تمدنيبرجسته کردن سهم ا

توان با يبلکه در سطح جهان، منجر شود اما نم ياسالم يکشورها

مالک قرار دادن مقاله چاپ  اد نخبگان ويبه نام بن ياحداث سازمان

 يواقع يسازکه بتواند رتبه ما را در جهان باال ببرد تمدن يشده علم

                                                           
 0021، الملليدانش ايران در سطح بين 01 

 0021، الملليدانش ايران در سطح بين 00 
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را شکل داد. امروز نخبگان جوان کشور آماده بر عهده گرفتن نقش 

ص ين مهم تخصينه هستند و الزمه اين زميدر ا يتريشتر و جديب

ل است و مستق يمراکز علم ياز سو يواقع يبانيو پشت يمنابع مال

 انجام داد. يو جد ياساس يه بر دولت کاريتوان تنها با تکينم

ن توجه اندک به مقوله يقابل ذکر است تنها در محدوده هم

در حال حاضر صدها پژوهشگاه، پژوهشکده، پارک  يعلم و فناور

است که ان به وجود آمدهيدانش بن ي، شرکت هايعلم و فناور يها

د يپردازند. شايدعلم ميما به امر توليقن نهادها مستيهر کدام از ا

ن ين نهادها باشد. اين نمونه از ايان برجسته تريپژوهشگاه رو

در حوزه  يبزرگ يت هايخود موفق يات علميپژوهشگاه در طول ح

کسب  يست فناوريز و ياديبن يد مثل، سلول هايعلوم تول يها

 07 .استکرده

 

 کشور  يگاه  نخبگان در توسعه علميجا

نستون معتقالد اسالت   ينسون از دانشگاه پريک هابيور فردررفسپ

ژه نخبگان آنها اسا  ثروت ملالت هالا را   يو بو يانسان يروهايکه ن

                                                           
 پژوهشگاه رويانپايگاه اينترنتي  07 
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 يه ايو حاش يعوامل تبع يعيه و منابع طبيدهند و سرما يل ميتشک

که نتواند مهارت ودانالش مردمالانش را    يمعتقد است دولت يترند. و

توسالعه را نخواهالد    ييد، توانالا کنال  يتوسعه دهد و از آن بهره بردار

آنکاله   يله توسعه اند و به جالا يانسان ها هم هدف و هم وس داشت.

 00 . رنديد مصدر فعل و عمل قرار گيه توسعه باشند بايدر حاش

ند توسعه يماهر وخالق در فرآ يانسان يروين يدر جهان امروز

 يکه در جوامع صنعت يدارد. به طور يدار نقش اساسيپا

ل ين تشکيکارآفر يانسان يرويرا ن يمل يه هايرمادرصد س11حدود

 يتهايه در اولويو سرما ير انرژيگر توسعه نظيد يدهد و ابزارها يم

 يو فن يي، اجرا يان نقش نخبگان علمين ميقرار دارند . در ا يبعد

را يبه منزله مغز متفکر و موتور محرکه توسعه، مضاعف است ز

باشند که  يبالقوه م يها ييها و توانا يبرجستگ ينخبگان دارا

ن ياديتوانند منش  تحوالت بن ينگاه موشکافانه به مسائل دارند و م

 01 کشور باشند . يو اجتماع يند توسعه اقتصاديدر فرآ

                                                           
 0090خبرگزاري مهر، مرداد  00 

 0097اعتماد، شهريور  يروزنامه 01 
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است که  يهينقش نخبگان و صاحبنظران از جمله مسائل بد

ند توسعه يا در حال توسعه در فرايافته و يتوسعه ن يدر کشورها

به انجام  يو دانشگاه يشود. نخبگان علم يع ممورد غفلت واق

آنها،  يعلم يش مشغولند و عموما داده هايقات و مطالعات خويتحق

اگر  يو باالخص در عرصه کشوردار يژه در حوزه علوم انسانيبو

در  يکتب و مجالت معتبر علم يابند در البالياجازه چاپ و انتشار 

ن ياست که مهمتر ين در حاليشود. ا يم يگانيکتابخانه ها با

گاه نخبگان و به طور يدار، نقش و جايند توسعه پايه در فرايسرما

 04 خته است.يکارآمد و فره يانسان يروهاين يکل

 ياز دارد که عالوه بر توانائين يانيتوسعه، به نخبگان و مجر

گران متفاوت باشند. يز با ديت و اخالق ني، از نظر شخصيفکر

حاکم بر نخبگان، به مراتب  يسايت، اخالق و فرهنگ سيشخص

توان از يطه علم ميرا در حيهاست. زتر از افکار و تخصص آنمهم

قات، تخصص و علم او را در يجه تحقي، استفاده کرده و نتيفکر کس

 روند توسعه به کار بستا 

                                                           
 0026روزنامه ي شرق، مرداد  04 
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در رابطه با نخبگان  يمقام معظم رهبر يدگاه هاياز د يبرخ

 ر است :يبه شرح ز يعلم

  ت يد دفاع شود. حمايو کمک به نخبگان بااز حمايت

ک مسالئله  يال ک فرهنگ شده و باله  يد ياز نخبگان با

 .ل شوديتبد يجد

 يمربالوط باله دسالتگاه هالا     ياز نخباله پالرور   يبخش 

آن به  يبخش اصل ياست ول يرنده و دولتيم گيتصم

 .د و آموزگاران استيعهده خود نخبگان، اسات

 کشالور   ن باشالد کاله در  يد ايهدف در مورد نخبگان با

توانند از  ياحسا  بن بست نکنند و احسا  کنند م

 .ندياستعداد خود استفاده نما

 محقق و پژوهشگر و اهل علم، اسالا  کالار    يدلگرم

 .است

 رنخبگان نه تنهالا بالا   يض بين نخبگان و غيوجود تبع

 .ن عدالت استيعدالت تناقض ندارد بلکه ع
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 د نگاه باله علالم را در جامعاله بعنالوان يالک ثالروت       يبا

ش از ين فرهنگ را بيم. نخبگان، ايت کنيتقو يومعن

 .توانند در جامعه گسترش دهند يگران ميد

 يدر کشالالورها يو فرهنگالال يفالاله نخبگالالان فکالالريوظ 

م قدرت مساللمانان باله آنهالا در مقابالل     ي، تفهياسالم

 .استعمار است

 

 ييده فرار نخبگان  و ارتباط آن با توسعه و خوداتکايپد

 کشور

ثابت و خروج  يه گذاريت سرمايفيک زان ويهمزمان با افت م

ز ين يانسان يرويه نياز سرما يکشور، بخش انبوه يمال يه هايسرما

 رانيا  پول، ين الملليشود . طبق آمار صندوق ب ياز کشور خارج م

افته رتبه اول فرار مغزها يل توسعه و توسعه نحا در کشور 90 نيب در

  .را دارد

و متخصصان به خارج از در ايران پديده ي مهاجرت نخبگان 

سال  11مرزها به عنوان يک آسيب اجتماعي سابقه اي بيش از 

دارد و به دوران پيش از انقال  باز مي گردد. بنابراين اين تراژدي 
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غمناک هر روز پيچيده تر شده و ابعاد جديدتري را به خود 

اختصاص مي دهد. به نحوي که هم اکنون در ايران، بسياري از 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي با رتبه ي دو رقمي ، ورودي هاي 

در سال دوم تحصيل براي ادامه ي تحصيل پس از دوره ي 

کارشناسي، نامه اي از بهترين دانشگاه هاي دنيا با بهترين امکانات 

دانشگاه هاي برتر کشور تبديل به مکاني براي  دريافت مي کنند.

ه را در اين بين ايفا مي ترانزيت نخبگان شده و اساتيد نقش واسط

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 

 06 . براي افرادي که قصد خروج از کشور را دارند، هموار مي کند

 021تا  041ن ي، ساالنه بپول يالمللنيصندوق بطبق آمار 

ران اقدام يخروج از ا يل کرده برايان تحصيرانيهزار نفر از ا

 ياعالم کرد از ابتدا رانيوزارت علوم ا 0022در سال  .کننديم

نه دولت به يکه با هز ييهزار دانشجو 07ان ي، از م0041انقال  

هزار  61ن ياند و همچننفر باز نگشته 111مختلف رفتند  يکشورها

                                                           
 0022راه سبز،  06 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 يکنند. طبق آمارهايل ميران تحصيخارج از ا يرانيا يدانشجو

ن يران به تعداد کل ايالن از اينسبت خروج فارغ التحص يرسم

 .درصد است 04افراد، 

صرف  يد ناخالص داخليتولاز  ٪4٫0، يالديم 7116در سال 

جهان  يگر کشورهايسه با ديکشور شد که در مقا يآموزش يازهاين

ران اعالم کرد ينخبگان ا ياد مليبن. قرار داشت 61گاه رتبه يدر جا

 يهانينفر از برتر 041اد و ينفر از دارندگان مدال المپ 012که 

 .اندبه خارج مهاجرت کرده 26تا  27از سال  يآزمون سراسر

که در سه سال  يدانش آموز 074نفر از  91طبق آمار منتشره 

اند، هم اکنون در رتبه کسب کرده يجهان يادهايالمپگذشته در 

ران ياز آنان هرگز به ا ياريکنند. بسيل ميتحص کايآمر يهادانشگاه

در سال  يبنا بر آمار رسمن ي. همچنگردنديدائم باز نم يجهت زندگ

اند را کردهخروج از کشور  يهزار دانشجو تقاضا 041حدود  0090

ن شمار از يدوره دکترا بودند. خروج ا يشترشان دانشجويکه ب

 01.کنديران وارد ميارد دالر خسارت به ايليم 041ان معادل يدانشجو

                                                           
 سازمان مديريت و برنامه ريزيي هفته نامه 01 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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هزار  741ش از يپول هم اکنون ب يالمللنيطبق آمار صندوق ب

الت يبا تحص يرانيهزار ا 011ش از يو ب يرانيمهند  و پزشک ا

اداره گذرنامه، در  يکنند و طبق آمار رسميم يزندگکا يه در آمريعال

نفر  4114دکترا و ساالنه  0/7کارشنا  ارشد،  04روزانه  21سال 

پول  يالمللنيگزارش صندوق ب .سانس از کشور مهاجرت کردنديل

ران به يا يانسان يهاهيسرما ٪04ش از ياست که ب در ادامه افزوده

 يعضو سازمان توسعه و همکار يبه کشورها ٪74و  کايآمر

 .کنندياروپا مهاجرت م ياقتصاد

توان به  يها مکشورر يسابه فرار نخبگان    يب هايآس از

کشور از  يعقب افتادگ ، نيشدن کشور ا ز نخبه ها و مخترع يخال

ن کشور و ر شدي، فق ديصنعت جد،  يفناور، فن ، ظ علم لحا

در کشورکاهش  يکاريش بيافزا،  شرفتهيوابسته تر شدن به جوامع پ

و واگذار کردن امور مهم کشوربه  ي،فرهنگ ي،فکر يعلم يروهاين

 .اشاره نمود . ن تريکمتر و پائ ييافراد با توانا

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


45 
 

 فصل دوم: وقف
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 مقدمه 

ج نهاد وقف در يس و ترويفلسفه تاس ن فصل ابتدا بايدر ا

ات و ينه آييد شد و در ادامه مقوله وقف را در آياسالم آشنا خواه

امام  يد. در قسمت وقف از منظر بزرگان گفتارهايخوان يات ميروا

و حجت  يآمل يت اهلل جوادي، آي)ره(، مقام معظم رهبرينيخم

 د کرد.يرا مرور خواه يالسالم قرائت

ان و ير اديگاه وقف در ساين فصل، جايا نيوناعگر از يد يکي

 در بخشش وقف وچون  ين قسمت موضوعاتيملل است که در ا

بخشش در و  در ايران وقف، هوديبخشش در فرهنگ ت، يحيمس

 قرار گرفته است. يمورد بررسم يان قدين مصريب

 يکيوقف است که  ين فصل آثار و کارکردهايگر قسمت ايد

ن قسمت آثار و ين فصل است. در ايا ين قسمت هاياز مهم تر

 يبررس يو فرهنگ ي، اجتماعيوقف از جنبه اقتصاد يکارکردها

 شده است. 

 يخواندن ين فصل وقف هايا ين قسمت هاياز جالب تر يکي

در طول  يجالب و ابتکار يش از چند مورد از وقف هاياست که ب

 ان شده است.ي  و حال حاضر بيتار
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 ف وقفيتعر

از حبس کردن مال، تصرف نکردن در آن و وقف عبارت است 

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  

قرن سالابقه در اسالالم،    01آن براي خيرات است اين عمل نيک، با 

ام داشالته  ابتدا باتوجاله باله حالديثي از پيالامبر)ص( صالدقه جارياله نال       

وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل است.

قانون مدني(. جمع اين واژه اوقاف است. به مال و  44)ماده «. شود

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 

هجالري( از ديالوان    029-760اداري دوره سالامانيان ) در تشکيالت 

موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده شده که کار رسيدگي باله امالور   

 مساجد و اراضي موقوفه بوده است.
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 18گاه وقف در اسالميجا

 هالا و  فلسفه ت سيس و ترويج نهاد وقف در اسالم پر کردن خل

در جامعاله  برطرف کردن نيازهاي فرهنگالي اجتمالاعي و اقتصالادي    

وقالف از افتخالارات ديالن اسالالم اسالت و باله طالور        اسالمي اسالت.  

ي پيالامبر )ص( و  غيرمستقيم در قرآن و به طور مسالتقيم در ساليره  

ائماله )ع( باله آن توجالاله فالراوان شالده اسالالت. از نظالر اسالالم وقالالف       

هاي مادي و معنوي جامعه و يادگالار  گشايي براي رفع محروميتراه

ه پيشگاه بشريت و پيونالد بالا آفريالدگار    اي از کرامت انسان بجاودانه

متعال است. هر چند در هيچ يک از آيات قالرآن صالريحا باله وقالف     

اشاره نشده است اما، علماي اسالم از کليت برخي مفاهيم اخالقالي  

گيرند کاله وقالف مالورد    که در قرآن ذکر شده است چنين نتيجه مي

ي ي فرهنالگ وقالف در جامعاله   ت ييد قرآن اسالت. قالرآن در توسالعه   

ي )فمالن  اسالمي ت ثير محتوايي و موضوعي داشته است. ذکالر آياله  

بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان اهلل سميع علاليم(  

ي ي ت ثير قرآن در گسترش فرهنگ در جامعاله ها نشانهنامهدر وقف

                                                           
 111ص شهابي، علي اکبر،تاريخچه وقف در اسالم ، 38 
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ي پيالالامبر )ص( و ائمالاله اسالالالمي اسالالت. همچنالالين رفتالالار و شالاليوه 

يا فعالل در رواج و گسالترش وقالف از     معصومين )ع( به صورت قول

 اي برخوردار است. اهميت ويژه

 

 اتيات و روايوقف از منظر آ

 قال اهلل تعالي :

 09رَبِّکَ ثَواباً وخَيرٌ أماَلً وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ 

هاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و و نيکى

 تر است . اميدوار کننده

 آله :وعليهاهللر صلىپيامب

إذا ماتَ اإلنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إالّ مِن ثَالثٍ : إالّ مِن صَدَقَةٍ 

 11 أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ جاريَةٍ أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ

شود ، مگر از سه چيز : با مرگ انسان ، رشته عملش قطع مى

مند شوند ، و بهره صدقه جارى )وماندگار( ، دانشى که مردم از آن

 فرزند نيکوکارى که برايش دعا کند .

 

                                                           
 16کهف ، آيه   39 

   01721ميزان الحکمه ، ح   40 
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 السالم :امام على عليه

 10تانِ فَدَعُوهُما لِيَومِهِما الصَّدَقَةُ و الحَبسُ ذَخيرَ

اند ، آنها را براى روز خودشان )قيامت( صدقه و وقف دو ذخيره

 وانهيد .

 السالم :امام صادق عليه

  17آله بِ موالٍ جَعَلَها وَقفا وعليهاهللصلى َصَدَّقَ رَسُولُ اللّه

 پيامبر خدا اموالى را صدقه داد و آنها را وقف کرد .

 :ه و آلالالالاله فرمودنالالالالديالالالالاهلل عل يامبر اکالالالالرم صالالالاللّيالالالالپ 

 10 الجنّالالالالاله لکالالالالاللّ تائالالالالالب و الرّحمالالالالاله لکالالالالاللّ واقالالالالالف  

بهشت متعلق به توبه کاران است و رحمت متعلق به وقالف گالذاران   

 .اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت

 :م فرمودنالالالالالالالده الساّلالالالالالالاليالالالالالالالعل يامالالالالالالالام علالالالالالالال 

ابتغاء وجه اهلل ليولجني اهلل به الجنة و يصرفني عن النالار و يصالرف   

 11 النالالالار عالالالن وجهالالالي يالالالوم تبالالاليض وجالالالوه و تسالالالود وجالالالوه 

                                                           
   011، ص 7دعائم اإلسالم ، ج  41 

 010همان ، ص   42 

 0007نهج الفصاحه، ح  43 

 010/  021ر، بحار االنوا  44 
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ه السّالم( در يکي از وقفنامه هايشان انگيالزه خالود را   يامام علي )عل

ت خداوند]وقف کردم[ تا به سالبب  ي[رضايچنين بيان مي کنند: ]برا

رين فرمايد و از آتش دورم دارد و آتالش را از  آن مرا داخل بهشت ب

صورتم دور فرمايد، در روزي که صورتهايي سفيد و صورتهايي سياه 

 .اند

 

 وقف از  منظر بزرگان

 ينيامام خم

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 

کالرد خالودش بالا    کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار مي

کرد براي چاله؟ آن قنالات را وقتالي کاله     دست خودش. آن وقت مي

درآورد، يک کسي گفت که مثالً مبارک است، چه است، فرمود کاله  

مبارک براي ورثه است. بعد گفت: ]قلم[ بياوريد. وقف کرد آنجالا را  

  14 براي مستمندان

 

                                                           
 09، ص 10مجلسي، محمدباقر، بحار األنوار، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج   45 
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 46 يمقام معظم رهبر

  ق يال د از طريال اسالت ، با  ينال يک نهاد ممتالاز د يوقف

ح حالق  يصالح  ين ادايق مردم به وقف و همچنيتشو

ش از يواقف در مورد موقوفاله اش، سالنت وقالف را بال    

 ج کرد.يش در جامعه ترويپ

  ييهالا وهيشال  نيو سالالمتر  نياز کارسالازتر  يکيوقف 

ماندگار، در  ياحسان صورت را به يمال تمکن که است

 کيال ن يدهالد و اراده يقرار مال  جامعه يازهاين خدمت

و  زنالده  ، همچنالان يزندگ دوران ياز ط را پس يآدم

 دارد.يم کارساز نگه

 دا کنالد و  يال د در جامعاله رونالق پ  يبا ين حکم اسالميا

و  ي، اسالالالمي، اجتمالالاعيخيابعالاد آن بالاله لحالالاظ تالالار 

 يرسالان ن شود و به جامعه اطالعييتب ينيو د ياخالق

ج شالود و  يش ترويش از پيد بيفرهنگ وقف با  شود.

 ابد.يگسترش 

                                                           
با  نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه و مسووالن اين سازمان ديدار  16 

 00/07/91مورخ  ايشان،
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 کالاله از ثالالروت  يخصالالوص کسالالانعمالالوم جامعالاله بالاله

امبر اکالرم و  ين سنت حسنه پيبرخوردارند، نسبت به ا

ائمه)ع( اقدام کنند. از سازمان اوقات و ادارات وابسته 

ن را يخصوص متمکنز انتظار دارند که مردم را ال به ين

 .ق کننديون سنت حسنه تشيال به ا

  ،ن کاله در  يد عالمان دياست و با ينيک امر ديوقف

ات، احکام يقرآن و روا ين امر تخصص دارند و مبانيا

ار مالردم قالرار   يال کننالد و در اخت يوقف را اسالتنباط مال  

 ن مسئله اهتمام بورزند.يدهند به ايم

 اعالم   يو پژوهش يو آموزش يها و مراکز علمدانشگاه

ارت علوم، مؤسسالات  از وزارت آموزش و پروش و وز

ز نقالالش يالالدر کالالل کشالالور ن  يو آموزشالال يفرهنگالال

 .در اشاعه فرهنگ وقف دارند ياکنندهنييتع

 نه ين زميم در ايمستق يسازمان اوقاف به عنوان متول

از عهالده   ييتنهالا را شروع کرده است اما به ييکارها

ن کالار را انجالام دهالد.    يد که ايآيسازمان اوقاف برنم

است کاله باله    ياهيه، سرمايسرمان يکه انيعالوه ابه
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ل يال ن دليدهد و به همال يهمه اقشار جامعه خدمات م

انتظار است همه اقشار جامعاله کاله از خالدمات وقالف     

هالم برسالانند و در    ياشوند متقابالً بهالره يمند مبهره

انجالام   يوقالف اقالدامات مالؤثر    يسالاز حوزه فرهنگ

فتاده است و ما بالا  ين مسئله اتفاق نيدهند. مت سفانه ا

 .ميدار يادينقطه مطلو  فاصله ز

 يآمل يت اهلل جواديآ

 يران باله سالو  يم که جامعه پربرکت ايحرکت کن يد به سمتيبا

ات مربالوط  يبلند ،روا يهاهمتش برودا يپ يبا همت عال يهاوقف

کوتاه باله   يهاهمت يکنند وليا ميو اح يتلق يبه وقف را به درست

ن)ع( در يدارند. امام حسال ن موارد ياز ا يتناسب خود برداشت کوتاه

 يهالا زهيها و انگشهيبلند، اند يهاخداوند همت»ند يفرمايم يتيروا

 يگالاه يان جايال ن ميال شه پسالت در ا يفکر و اند« بلند را دوست دارد

 ندارند.

ل يال ن دليه باشد نه صدقه جامده باله همال  يد صدقه جاريوقف با

خاناله  م فالالن  ييج کردا نگالو يان مردم تروين فرهنگ را در ميد ايبا

ن وقف شالده اسالت تالا    يم زمييد بگويبلکه با يکار يوقف شده برا
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صالورت   ييزمان کارهالا  يازهايباز باشد و متناسب با ن يدست متول

 رد.يبگ

ل شدن امالک يباال رفتن جامعه و تبد باعثوقف خردمندانه 

امالک است و تا آن  يايقت احيوقف در حق است.ه يبه صدقه جار

که پس از مرگ منقطع  يرا عمليهد بود ززنده خوا ملک باشد انسان

 .است ه يشود، صدقه جارينم

ن يک ثوا  ببرد و ايکند که  يممکن است انسان وقف يگاه

 يد مرتضيمانند کار س ياگر وقف يمتوسط است ول يحاصل همت

بوده و تا  يعال يه نجف باشد آنگاه حاصل همتيحوزه علم يعني

د يق مانند سيال يريکنند.مديها مردم مختلف از آن استفاده مسال

ن ين همه برکات حاصل ايه نجف را بنا نهاد و ايحوزه علم يمرتض

 کار اوست.

 

 يآمل يت اهلل جواديآوقفنامه اصول مندرج در 

ر يت مال و ت ثياهم ياز عناصر محور يبرخشان يدر وقفنامه ا

 ه شده است:ير ارايبه شرح ز اصل  شش يح آن طيانفاق صح
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ر آن در يل در اسالم ، نماد اقتصاد است و تال ث ما :کم ياصل 

است که سالبحان از   يک ملت به قدريک امت و استقالل يت يحر

اد کرد)و ال توتوا يو مقاومت در برابر حوادث( يستادگيا)ام يآن به ق

ا جامعه فاقد مال را ياما(و فرد يجعل اهلل لکم ق يالسفهاء اموالکم الت

ون فقرات آنهالا شکسالته و تالوان    ند که ستيگو ير مياز آن جهت فق

را  يمحالروم از تقالو   يا طغالوا يال ام در برابر نظام سلطه و استکبار يق

باشد چون سالفه   يهان اقتصاديد زمام آن به دست سفيندارد لذا نبا

 يسبب هدر رفالتن آن مال   يئه عملياخطي يفکر يدر اثر خطا يمال

ا و يال ربر مدار ربا برگردد چون  يد تعامالت اقتصاديشود چنانکه نبا

که اگر  يسالم است و نه سمن و چاق ينه نمو و فربه ياده خواهيز

اسالت کاله    يز نخواهد بود بلکه همانند آماسيانبار نباشد سودمند نيز

گالر نالدارد لالذا قالرآن     يد و جز ضرر اثر ديآ يبر م يدر اثر زنبور زدگ

ام آنهالا را  يداند و ق يم يم ربا محوران را مبتال به خبط اقتصاديحک

قومالون  ياکلون الربا ال ين يداند )الذ يا و آخرت خردمندانه نميدر دن

طان من المس ذلک بانهم قالو انمالا  يتخبطه الشي يقوم الذياال کما 

ع و حرم الربا( راز سفه ربالا محالوران را   يع مثل الربا و احل اهلل البيالب

که عقل را )مالا عبالد باله الالرحمن و      يث نورانيحد يد در محتوايبا
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ن يال را هرچاله مخالالف بالا ا   يال داند دانست ، ز ينان( ماکتسب به الج

مالال ، سالتون فقالرات     -0است . خالصاله آنکاله    يمبناست نابخرد

اند که  ين عمود ، خردمندانينگهبانان ا -7ک ملت است . ياقتصاد 

 .ناروا مصون اند يب سفاهت و از گزند افزون خواهياز آس

 گالر ياسالت از منظالر د   ياقتصاد يربنايمال که ز :اصل دوم

 ييايکه پو يکر جامع است به طوريپ يدر رگ ها يه خون جاريشب

افت سهم مناسب خود از آن است ، که اگر نصا  يبه در يهر عضو

ات محروم يالزم خون به عضو نرسد آن عضو فلج خواهد شد و از ح

ت عدل ، معتبالر اسالت ناله مسالاوات     يع ، رعاين توزيشود و در ا يم

، ظلم  ين تساوينابرابر ، در ع ياعضا يم خون برابر برايچون تقس

ح ، يح بودن تالرج يعقل درباره حسن بودن مساوات و قب ياست فتوا

ناهماهنگ با عدل  يبه استناد حسن عدل و قبح ظلم است لذا تساو

 . ، حسن نخواهد بود

ک ملالت را در دسالت   يکه متحجرانه ثروت  يا ينظام اقتصاد

کنالد و   ياداره م را، مملکت  يدهد و با دولت ساالر يدولت قرار م

د ينما يشتر محروم ميبه مال بهتر و ب ياز دسترس را ينوابغ اقتصاد

خود عالدل   ين اعضايع خون بيکند در توز يره خوار ميو افراد را ج



58 
 

 يال محکوم به زوال بوده و ميشرق سوس يست لذا نظام ماليمدار ن

 باشد .

ار چند يختک جامعه را در ايکه مستکبرانه ثروت  يا ينظام اقتصاد 

کنالد و   يکشور را اداره مال  يه ساالرينهد و با سرما يه دار ميسرما

دارد و آنهالا را   يشتر دور ميل به مال بهتر و بيت جامعه را از نياکثر

م خالون  يدر تقس د،ينما يبه مشاغل نازل و دستمزد اندک ساکت م

 يست ، لذا نظالام اقتصالاد  يشه نيش عدالت پيکر خويپ ين اعضايب

م کاله  ي  محکوم به فنا بوده و خواهد بالود ا قالرآن کالر   تال غريکاپ

رادر پرتو عالدل   يکند و کرامت و يمانه اداره ميرا کر يجامعه بشر

هر کس باله قالدر    يع ثروت و بهره وريداند درباره توز يم يمحور

باله   ينال يسالهام خالاص د   ياستحقاق و استعداد خود بعالد از واگالذار  

کالون دولاله   يال  ي)کن فرمود يمستحقان آنها و به صورت جامع چن

ن است که يا ياقتصاد ين اصل کليا يام اصلياء منکم(پين االغنيب

باشالد  " اءين االغنيدوله ب"ابد تا ي تداولن تمام طبقات ، يد بيمال با

باشالند   ياء( اشخاص حقوقيخواه آن مدار بسته و محور محدود )اغن

 هيباشند مانند نظام سالرما  يقيا اشخاص حقي يستير نظام کمونينظ

جامع خود همانند خون  يبه معنا يثروت مل -0خالصه آنکه  يدار
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بتواند به قالدر اسالتحقاق    يملت است که هر عضو يکر اعضايدر پ

ره يال ج يش از آن با کرامالت و باله دور از خالوار   ينصا  استعداد خو

 ينظام اقتصاد -7بهره مند شود.  يمزدور يو برکنار از زبون يخوار

ر ، مسالتکبر و  ير و اسال يال دو قطالب ام ستم ، جامعه باله  يکه در آن س

ک سو و سغب مظلالوم از  يه ظالم از شود و ک يم ميمستضعف تقس

 .است محکوم به زوال خواهد بود يداديانگر بيگر بيد يسو

ق مال ، عوامل يقبض و بسط رزق و سعه و ض :اصل سوم 

ن مکتو  يدارد که طرح آنها خارج از حوصله ا يو قابل يمتعدد فاعل

 ييبالا يو ز يشود آن اسالت کاله زشالت    ينجا ارائه ميدر ااست . آنچه 

به تکاثر و کالوثر بالودن آن اسالت . افالراد      ياله يثروت از منظر وح

بهره اند  يلت عصمت بيمحروم و از فض يانيکه از علوم و ح يعاد

هم السالم(معتقد شده و يت انسان کامل معصوم)عليد به واليحتماً با

 يمعصالوم الهال   يايره و سنت اوليره و سيبه آن سر بسپارند و از سر

ن يدولاله بال  »کاله مالال ،    يک نظالام اقتصالاد  يکنند . اگر در  يرويپ

 يبرخال  يبالرا  ياء( و امکان رشد مالين االغنيبود نه فقط )ب«عيالجم

خود مالال حالالل فالراهم نمالود ،      ياز شخصيش از نيفراهم شد و ب

 ه السالم(يامام معصوم)عل ين است که در ظل توليفه او اين وظياول
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موحالدان ،   يثروت خود باشالد ناله فرمالانبردار او ، مالوال     يفرمانروا

ن يعسو  المومنيطالب فرمود)انا  يبن اب يرالمومنان حضرت عليام

مانم و ير و مطاع و متبوع اهل ايمن ام يعنيعسو  الفجار(يو المال 

مؤمنالان بالا تقالوا از     يرويال فاجران ، راز پ ييس و فرمانروايمال ، رئ

مع الحق و الحق  يآن حضرت بود )عل يمدار)ع( حق يحضرت عل

ثما دار( و رمز اطاعت فاجران با طغوا از مالال ،  يدور معه حي يمع عل

 يکه هم خود به سو يآنهاست به طور ييو باطل گرا يلهو محور

کند  يرود و سرگرمشان م يدوند و هم لهو به سراغ آنها م يلهو م

ن هالم عالن   يزان اند )الذيخود از لهو و لغو گر ي، در قبال مردان اله

آنهالا را نالدارد    ي، توان رفالتن باله سالو    يالغو معرضون( و هم تاله

ع عن ذکر اهلل (بعالد از آنکاله مالؤمن    يهم تجاره و ال بي)رجال ال تله

 ير آن ، مير آن شد نه اسيافت و امياقتصاددان به مال حالل دست 

ت کنالد تالا در   يال خالود را بالا آن مالال تثب    يمالان يت ايکوشد که موقع

ر باله  يا ثابت قدم و در ساهره معاد پابرجا باشد که تال ث يدن يدادهارخ

  .ر استيصرف مال در راه خ يسزا

د و آن را باله  يعطابخش خطا پوش که مال آفر يرهنمود خدا

بندگان خود داد و دستور انفاق را صادر کرد )و اتوهم مالن مالال اهلل   
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لهم ابتغاء نفقون امواين يو مثل الذ(اتاکم( آن است که فرمود  يالذ

 ياريال تا من انفسالهم(انفاق در راه خالدا هماننالد آب   يمرضات اهلل و تثب

ه رشالد آن درخالت و   يال ش اسالت کاله ما  يت خالو يال هو يشجره طوبا

هالا  ين عليدن رخت بخت و نشستن بر تخت تقر  اسالت)متکئ يپوش

 يابن آدم کالن وصال  يال ان فرمود)يال ر کوثريال ن جهت امين( از ايمتقابل

عالدک(  يه مالن  يال عمالل ف يثر آن ه ما تويمالک و اعمل ف ينفسک ف

ت مالرتبط اسالت باله عهالده     يال ز ميال که به تجه يت عهديوص يعني

گردد به عهده  يکه ثلث مال بر م يکيت تمليوص ياست ول يگريد

ش از آن مقدار را هالم  يش بيباشد که در زمان خو يخود شخص م

 .دير صرف نمايتواند در راه خ يم

ح يصالح  يو عالدم بهالره ور   يو زراندوز اکتناز :اصل چهارم

دارد کاله   ييامالدها ير پيز عدم انفاق در مصارف خياز آن و ن يديتول

از  يت از مقام برتر است و بعضياز آنها فقدان کمال و محروم يبرخ

ه گداختاله شالدن   يال از آنهالا ما  يآنها حسرت زا و افسو  آور و برخ

ه )لالن تنالالوا   ياد شده است آياعضاء و جوارح صاحب مال منحو  

ء فالان اهلل باله   يممالا تحبالون و مالا تنفقالوا مالن شال      تنفقوا  يالبر حت

ه دار متکاثر است که بدون انفاق هرگالز  يم(ناظر به حرمان سرمايعل
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ن کفالروا  يه )ان الالذ يال رسالد آ  يا منزلت ابرار نمال ي يکيبه مقام بر ون

هم ينفقونها ثم تکون علال يل اهلل فسيصدوا عن سبينفقون اموالهم لي

و حسالرت آور و افسالو  زا   غلبون(راجع به انفالاق نالاروا   يحسره ثم 

ل سوره کهالف اسالت   يمشمول تمث ين زر دوست متکاثرياست ا چن

عروشها  يه عليخاو يها و هيما انفق ف يه عليقلب کفيکه )فاصبح 

ه يال ا عمالوم آ ياحدا ( چنانکه اطالق  يلم اشرک برب يتنيا ليقول يو 

جنالب اهلل و ان کنالت    يما فرطت ف يعل يا حسرتي)ان تقول نفس 

ز مندرج تحت مفالاد  ين متکاثر شده و او نين(شامل چنياخرلمن الس

کنالزون الالذهب و الفضاله و ال    ين يات )و الالذ ياد شده است و آيه يآ

 يها فال يعل يحميوم يم *يل اهلل فبشرهم بعذا  اليسب ينفقونها في

بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنالزتم ال   ينارجهنم فتکو

م داغ يان گالداختن زر و سال  يز جريننفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون( 

 .کردن جوارح با آنها را در بر دارد

و انکار معرفالت   يدر احسا  تجربه حس يحصر معرفت شناس

باله قلمالرو    يعمل يز منحصر نمودن باورهايو ن يو شهود يديتجر

اد يال دارد که گذشته از امالور   يعت آثار مشئوم فراوانيا و حوزه طبيدن

ان ماله اخلده(و)من االعالرا  مالن   حسب ي) يه هاين آيشده مضام
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هم دائره السالوء و اهلل  يتربص بکم الدوائر علينفق مغرما و يتخذ ما ي

 يشناس يهست -0ل اند . خالصه آنکه ين قبيز از هميم(نيع عليسم

ش ين بشر تنگ انديت چنيمحدود ، هو يمدار بسته و معرفت شناس

ل و معتلالف  يال ن نثياو را ب ين مهد و لحد محصور کرده و زندگيرا ب

 ير سهم فراوانال يکسب مال حالل و انفاق آن در راه خ -7کند.  يم

 .ل به کوثر داردياز تکاثر و ن ييدر رها

انسان که کرامت خالود را باله اسالتناد خالفالت      :اصل پنجم 

در آخرت  يدارد ، گذشته از جاودانگ يدگار نظام هستيش از آفريخو

د . بالر اثالر   يال م نمايترسال ا يال ماندگار از خود در دن يتواند چهره ا يم

شدن  ياز عندالله يکه موردقبول خدا باشد سهم ينيا تدوي ينيتکو

خواهد مانالد .   ينفد و ما عنداهلل باق( باقيه )ما عندکم يدارد وطبق آ

را به همراه داشت و دارد، طالرح جاوداناله    ياسالم که رهاورد فراوان

 . آموخت يرا به جامعه بشر يشدن نسب

راز تداوم  ات مستمر است ،ين رهنمود حيز اا يوقف که نمودار

ال است بلکاله  يست که اصل آن ثابت و در آمد آن سين نيآن تنها ا

ن منظالر در  يال شالود و از ا  يکه در آن معتبر و اعمال مال  يقصد قربت
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آن  يداريال ه پايال ه قالرار دارد ما يال فقاله امام  يمال يبخش عبادت ها

 .خواهد بود

،  يصالالح سالالک و داعال    نهاد وقف همانند به بار آوردن فرزند

ح و ماندگار است لالذا  يمحبو  و ماناست چنانکه همسان سنت صح

ز يال و ن ينيعقو  کلين امور در کنار هم قرارگرفته اند ا محمد بن يا

معروف به صالدوق از حضالرت امالام     يه قميبن بابو يمحمد بن عل

جعفر صادق)ع( نقل کرده اند که )سته تلحق المومن بعد وفاته ولالد  

حفره و صدقه يب يغرسه و قليخلفه و غر  يله و مصحف  ستغفري

ز بعد از مرگ مؤمن يوخذ بها من بعده(ا آثار شش چيها و سنه يجري

کاله   يکتالاب  -7او استغفار کند . يکه برا يفرزند -0رسد : يبه او م

که  يچاه آب-1که غر  کرده باشد.  يدرخت -0او باشد .  يفياثر ت ل

 -6وقف( يعني)ان داشته باشديکه جر يصدقه ا -4حفر کرده باشد. 

رد. روشن است که ذکالر امالور   يکه بعد از او مورد عمل قرار گ يسنت

کاله   يريال ن ، چون هر کالار خ ييل است نه تعيشش گانه از با  تمث

بماند تا آثار مثبت آن درجامعه وجود دارد ، صاحب آن م جور خواهد 

 . بود
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ه و مانال يس حکين سنت قالرن در جهالان معاصالر ت سال    يمهمتر

ئه سلطنت را باله  يره( بود که سنت س) ينيهانه حضرت امام خميفق

ل کرد يش تبدي، بدون کاهش و افزا ياسالم يسنت حسنه جمهور

ان گذار نظام کاله هالم اکنالون    يبن يبرا يو از هر اثر مثبت آن سهم

برد خواهد بود. چنانکه شهدا  ياض جنت به سر مياز ر يدرروضه ا

 .خواهند بست يثار طرفيو جانبازان و اهل نثار وا

 

 . سالتا ياست نه جامالد و ا يه و پويوقف ، صدقه جار :اصل ششم 

ر يهمانند فصل مقوم وقالف اسالت کاله آن را از سالا    « انيجر»ر يتعب

ر يکاله انسالان را از سالا   «نالاطق »کند همانند کلمه  يصدقات جدا م

واقفان محترم کوشا باشند که آنچه  . دهد ياز ميموجودات زنده امت

باشد محفوظ بماند  ييايان و پويبه آن است که همان جرقوام وقف 

ان يد که متوليريرا در نظر نگ يخاص يغه وقف کاربريص يو درانشا

مجبور شوند در مدار بسته و جامد حرکت کننالد بلکاله نحالوه     يبعد

 طلق از ديبا آنچه از آن را مطلق و آزاد قرار دهد چون يبهره بردار

ش از آن ا ين است نه بال يشود خود ع بسته و ديمق و ديآ در به بودن

ن را وقف بهداشت و درمان جامعه کنالد  يخواست زم يمثالً اگر کس
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ن مشخص ، وقف بهداشت و درمالان  ين زميا -0د :ين انشاء نمايچن

در  يتمام منافع و درآمالد متطالور آن در هالر عصالر ونسالل      -7است 

اگر غبطه وقف و مصاللحت جامعاله    -0اد شده صرف شود يمصرف 

ر مراکالز  يمارستان ، درمانگالاه و سالا  ين بين زمياست که در ا نيدر ا

باله احالداث    ياهالل خبالره ، متالول    يساخته شود با کارشناس يدرمان

سودآورتر است و غبطه  ير کاربرييمذکور اقدام کند و اگر تغ يبناها

 . ردياد شده صورت پذير يين شود تغيوقف و مصلحت امت بهتر ت م

ن است نه حالبس  ياصل زمغرض آنکه جوهر وقف ، حبس به 

گالر  ين )عرصه(، چنانکاله جالوهر د  يمع يآن و حبس صورت ساختار

خالصه آنکاله   .ن ير معير است نه خيوقف صرف درامد آن درکار خ

مان واقف است ، يق ايه تصدياست که ما يژه ايوقف عبادت و -0

است نه جامد لالذا   يوقف ، جار -7شود  ياد ميلذا از آن به صدقه 

 -0ست يس عرصه الزم نياست و تحب ين( ، کافيع)س اصل يتحب

ح ين آن صالح يالي ن ، هرچند تعير مطلق است نه معيمصرف آن ، خ

 .است
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 47 گزيده اي از گفتارهاي حجت االسالم قرائتي

 براي وقف، روحتان را بزرگ کنيد

هاي خوبي که قديم بالوده و االن زيالاد نيسالت، وقالف     يکي از سنت

توانيم بگوييم: نصف مردم خراسان دارند روي زمين امالام  ت. مياس

کنند. خود بنده تمالام پوسالت و گوشالتم از وقالف     رضا)ع( زندگي مي

کشي نبالود. آ ، آ  انبالار   دانيد چرا؟ چون کاشان آ  لولهاست. مي

هالا  خورديم و آ  انبارها را چند قرن قبل ساختند و وقف کردند. آ 

ا از آن آ  خورديم و بزرگ شديم. حالاال هالر   انبار و مآمد در آ مي

انبالار را وقالف   خوانيم ثوابش براي آن کسالي کاله آ   حديثي که مي

 .کرده است و اين براي هفت قرن قبل است

 

 انفاق بي آفت 

آنچه مالن در تلويزيالون    ...وقف، انفاق خالصانه است. چون نيستيم

ول گويم معلوم نيسالت خالدايي باشالد. بلاله مالن از تلويزيالون پال       مي

گيرم. در اين سي سال هم نگالرفتم. امالا شالهرت کاله گالرفتم.      نمي

                                                           
شماره 139 0/11/06شنبه مورخ پنج -ويژه نامه وقف سرمايه فراموش شده   47 

 13081انتشار 
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کننالد، سالالم عليالک    باالخره مردم به خاطر تلويزيالون احتالرام مالي   

کنند... اما اگر يادداشت مرا يک طلبه ديگر رفت خوانالد. آن ناله   مي

کارهالايي کاله خودمالان     .مانالد پول دارد نه پز. آن براي قيامت مالي 

، سمعه، غرور، عجب، منت، کارهايي که با کنيم، بو دارد. بوي ريامي

دهالي و  پالذير اسالت. امالا وقالف را مالي     کني، آفالت دست خودت مي

بنابراين انفاق هست و به اخالص هم نزديک است. يعني  .رويمي

 .انفاق بي آفت است

 

 وقف، به کوثر رسيدن است 

کسالي کاله از پالول     .کسي که از پول نگذرد، در خط قالارون اسالت  

يجه اسالت. خديجاله مالال کثيالر داد، خداونالد باله       بگذرد، در خط خد

 .کوثرش رساند... اين، اهميت وقف است

 

 طوق گردن 

« يحسب ان ماله اخلده»: گويدکنند، قرآن ميبعضيها که وقف نمي

وال يحسالبن الالذين   »دهالد؟  کني مالت به تو ابديت مالي تو فکر مي

لالدار  هايي کاله پو آن« يبخلون بما آتاهم اهلل من فضله هو خيرا لهم
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شر « بل هو شر لهم»هستند و وقف نميکنند، فکر نکنند خير است. 

گويد. حالديث نيسالت. قالرآن    قرآن مي« سيطوقون ما بخلوا»است. 

کننالد مالشالان طالوق    گويد: کساني که مال دارند و کمالک نمالي  مي

 .افتدشود و قيامت به گردنشان ميمي

 

 طبق نيت واقف 

العهده علياله(. در دانشالگاه   و: )ها پيش يکي از دوستانم ميگفتسال

)سوربن( واقع در فرانسه بخشي است که در آن هيئت بطلميالو  و  

ا برعهده دارد و شود و کشيشي تدريس آنرفلسفه ارسطو تدريس مي

شوند. از مسئول دانشگاه پرساليده  دو، سه تن در در  او حاضر مي

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      

هالايي کاله   شود. اگر ما آن را به هم بالزنيم، واقالف  موقوفه تامين مي

د موقوفه آنان پايدار باشد ديگر بدين کار رغبت نخواهنالد  خواهنمي

ها هم نظير همين کار را دهند با موقوفه آنکرد، چرا که احتمال مي

 .بکنند
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 منبع مالي اسالم 

بينالاليم فالالدک را گرفتنالالد بالالراي اينکالاله بالالراي حکومالالت   اگالالر مالالي

بينيم رضاشالاه موقوفالات   ابيطالب سرمايه مالي بود و اگر ميبنعلي

داد، باله خالاطر ايالن بالود کاله      را به شالاپورها و اطرافيالان مالي    ايران

موقوفات سبب يا حسين، يا حسين گفتن بود و براي اينکاله جلالوي   

کردنالد.  ياحسين ياحسين را بگيرند بايد منبالع مالاليش را قطالع مالي    

ها روي وقف نظر دارند و هم اسالالم  بنابراين هم ظالمين و طاغوت

 .روي جهت مثبتش نظر دارد

 

 رگ براي وقف روح بز

ها هم روحتان بزرگ باشالد. حضالرت ابالراهيم)ع(    در وصيتها و وقف

رفت يک تنگ نظري بکند خدا حالش را گرفت. حضرت ابراهيم)ع( 

اش يک خورده وقف را کوچک گرفت مکه را که ساخت در وقفنامه

وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باهلل و اليوم اآلخر » :و گفت

متعه قليال ثالم اضالطره الالي عالذا  النالار و بالئس       قال و من کفر فا

من آمالن  »خدايا رزق بده اهل مکه را از ثمراتت رزق بده. « المصير

هايشان را. خدا فرمود هاليس!! از ايالن وقفهالا    ها خو مومن« منهم



71 
 

دهالم  من اگر کافر هالم باشالد باله او مالي    « و من کفر فامتعه»نکن 

لو بخوري! ايالن ديالگ   اي پاي آمدهبخورد. نگو نه تو که سينه نزده

اند. بابا اين گرياله نکالرده،   هايي است که دو ليتر گريه کردهمال آن

کالافر هالم   « و من کفالر فامتعاله  »آمده رد شود به او هم بده بخورد. 

روز « ثم اضطره الي عذا  النالار »دهم بخورد منتهي باشد به او مي

 .آورم ولي توي دنيا بگذار بخوردقيامت پدرش را درمي

 

 اضطرا   وام بي

دهند، دغدغه دارند که آيالا او پالول را   افرادي که به ديگران وام مي

گرداند يا خير؟ اما وقتي شما چيزي وقف مي کنيد، از وقتي که برمي

کند شود، برکات و ثوابش را خدا براي شما ثبت ميآن چيز وقف مي

روم يک حديثي را در کتابخاناله  و اجر خدا، اضطرا  ندارد. بنده مي

هالا آدم ايالن   خوانم. ميليالون کنم و آن را در تلويزيون ميالعه ميمط

کنند، من آن حديث را دهند و از آن استفاده ميحديث را گوش مي

ام، و آن کتا ، وقفي است. يعني يالک کتالا  هالزار    از کتا  خوانده

ها برکت دارد. يک خوابگاه و يک حالوزه کاله وقالف    توماني، ميليون

ري که اين دانشجو يا طلبه انجام دهند، آن شود، فردا هر کار خيمي
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کننده در آن کار خير شريک است. يعني دائما سود دارد، سالود  وقف

فرمايد: ما کار قرآن مي« انا النضيع اجر من احسن عمال»دلهره: بي

 .کنيمدهد، ضايع نميکسي را که عمل خيري انجام مي

 

 اولويت هاي وقف 

ف بايد اين را در نظالر بگيالريم االن   االن اولويت با چيست؟... در وق

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   

بيني آقا پول داده و مناره ساخته، چندين سالال  بالل؟ يک وقت مي

ن اذان نگفته. اگر اند اما يک نفر روي آاست که اين مناره را ساخته

تالا بالالل داشالتيم.     411کالرد، االن  پول اين منار را خرج بالل مالي 

فرقش هم اين است که: پيغمبر با يک بالل سياه دنيا را تکالان داد،  

 .کاري شده، هيچ کاري نکرديمما با چند هزار منار کاشي
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 ان و مللير اديگاه وقف در ساياج

 48 تيحيمس در بخشش وقف و

 از يقسالمت  و پالردازد  يناصره به خواندن اسالفار مال   ح، دريمس يسيع

 اسالت،  من بر هوهي خداوند روح »کرد انتخا  را ينب اءياشع فهيصح

 مالرا  و دهالم  بشالارت  را نانيمسالک  تالا  کالرده  حيمس مرا خداوند رايز

 .«بخشم اميالت را دالن شکسته تا فرستاده

 باله  ود... ايال ان را شما همواره با خود دارينوايب» د: يح گويمس يسيع

 داد پاس  کند، چه عشره احکام بر عالوه: ديپرس او از که يثروتمند

 «.بده فقرا به بفروش را خود ملکيما

 چاله  هالر  و ديمتاب يرو دستان يته از »: کند يان تقاضا ميحياز مس

 مالن  از مالال،  نيال ا دييال مگو هرگز د ويارگذ انيم به برادران با ديدار

 «.است

د دارنالد،  يام يرو يک خدايه به به هنگام خشم، به بردگان که هم

ان نظالام  يحيسال م وسالته خالدا ترسالند(   يرا آنالان پ يد. ) زيفرمان مده

 انالد  داشالته  ارشالاد  و آمالوزش  و خالود  يهالا  پرستشگاه يبرا يا ژهيو

ز يال طه دولتهالا ن سل از که هستند روانشانيپ بر يتسلط چنان يدارا و

                                                           
 0962السامرايي، 12 
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 نشالان  ن،ينشال  يحيمسال  يهالا  نيشتر است. پژوهشالها در سالرزم  يب

 الال  رهالا يد الال  مارسالتانها يب الال  مدار  ال پناهگاهها يبرا که دده يم

 هفالده  قالرن  تالا  موقوفات نيا و داشته وجود يموقوفان پرستشگاهها

 در را فرانساله  سالوم  کيال  زدهم،يسال  سيلالو  حکومت يعني يالديم

 جالزء  و کند ير ميين وضع تغيفرانسه ا انقال  با و است گرفته يبرم

 موقوفات نظام شود يم بورمج بعدها دولت يول شود يم دولت اموال

 هيال ريخ يهالا  برناماله  انيال م کاله  کنالد  يطراحال  ينحالو  به را هيريخ

 شود. جاديا يسازگار يعموم مصلحت و

 

 40هود يبخشش در فرهنگ 

 نيالي آ افتنيال  تيرسم و يريگ شکل با نزول کتا  مقد  تورات و

 عالالم  فالداکار  و بزرگالوار  يهالا  تيشخصال  از يکال ي يامبريپ به هودي

 روح تکامالل  همانا که يزندگ از هدف ،يموس حضرت يعني تيبشر

 يگوناگون يها راه است، مشخص شد و يه ذات اقد  الهب تقر  و

 وقف موضوع و گشت روشن آنان يبرا مقصود نيا به دنيرس يبرا

 شالود  يم ادي( خداوند يبرا مقد )  واژه با آن از يعبر زبان در که
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 حالائز  مالوارد  از و آخرت، روز در آموزش، يبرا مهم يها راه از يکي

ده دارند يان عقيهوديخته شد. شنا مکتب نيا روانيپ نيب در تياهم

ش را به يخو يماد ييخود در راه خدا، دارا ييکه با وقف کردن دارا

 از يکال ي ،يروحالان  هيسالرما  نيال ا و کننالد  يل مال يتبالد  يمعنو ييدارا

 آخالرت  جهان در انسان يبرا يا پشتوانه تواند يم که است ييها راه

بخشالد   ييارهال  دوزخ عالذا   از و دينما سرافراز خدا نزد را او و باشد

 . برساند يابد آمززش به را انسان و

 

 59 در ايران وقف

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     

کام آن ادامه پيالدا کالرده اسالت.    اسالمي نيز با تحول در شکل و اح

اوقاف در ايران از زمان تصرف سالرزمين ايالران بدسالت مساللمانان     

 .عالالر  و در قالالرن اول هجالالري رو بالاله گسالالترش و تحالالول نهالالاد  

مفتوح العنوه  "مرحله اول توسعه وقف در ايران با تصرف زمين هاي

،)اراضي که مسلمانان از کفار از طريق جنگ به تصرف درآوردند( "
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زيرا اينگوناله اراضالي در حکالم وقالف اسالت. در دوره       شود. آغاز مي

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    

  به يادگار گذاشتند. زيادي را براي امور عام المنفعه از خود

دوم قرن چهارم تشکيالت اداري به نام در دوره سامانيان در نيمه

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 

دوره است. از به وجود آمدن ديوان اوقاف معلوم مي شود که در اين 

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 

فاده از درآمد موقوفات بنياد نهاد، با حمله مغوالن به ايران وضع است

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 

و مشکالت همچنان تازمان اسالم  گرفت، نتيجه خوبي نداشت

آوردن ايلخانان مغول ادامه يافت. تالشهاي رشيدالدين فضل اهلل 

با توجه به اينکه  .همداني در اين زمينه بسيار حايز اهميت است

موقوفات در اين دوره بسيار چشمگير بوده و رشيد الدين فضل اهلل 

جاد ت کيد زيادي بر آن داشت. همين وسعت و اهميت سبب اي

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 

ه مصارف موقوفات گشت. در اين دوره تشکيالت مستقلي براي ادار

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 

يشرفت قابل توجهي داشته است. دوره صفويه موقوفات رشد و پ

لمبتون مي گويد: اصوالً صفويه بسياري از امالک خود را وقف 
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و ازهمه باالتر  مقاصد خيريه بخصوص وقف بقاع متبرکه شيعه

ع( در مشهد و خواهرش ) ( در قم کردند. بعضي ) آستانه امام رضا

از اين امالک وقفي موقوفاتي بود که به خاندان صفويه پيش از 

که به سلطنت برسند تعلق داشت. شايد بتوان گفت در زمان شاه آن

 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 

رد. در دوره زنديه، کريم خان نظامي، بخشي از موقوفات را ضبط ک

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 

دوره سلطنت  سخن گفته اند، ازجمله، هانري رنه آلماني که دراواخر

امالک "ناصرالدين شاه از ايران ديدن کرده است، مي نويسد: 

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 

مام رضا )ع( را در سراسر کشور شصت وي درآمد موقوفات ا "باشند.
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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 

وفات مي باشد ايران داراي اهميت خاص است تصويب قانون موق

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 

بدان عمل شود ت ثير زيادي بين روستاييان که وقفيّت باقي مانده و 

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 

ومسايل شرعي الزم در جهت احياي موقوفات و رعايت احکام وقف 

سبب گرديد تا افراد خيّر در اين امر مهم اجتماعي، فرهنگي و 

 .اقتصادي بيشتر مشارکت کنند
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 53م يان قدين مصريبخشش در ب

مردم مصر در قديم، با فکر وقف اجمالاالً آشالنا بودنالد. امالکالي بالر      

 باله  آنهالا  درآمالد  تالا  يافالت  مي اختصاص ها مقبره خدايان، معبدها و

 رهبالران ) کاهنالان  خالرج  و مراسالم  اقامه ازي،نوس تعميرات مصرف

. اين گام به قصد تقر  به خالدايان برداشالته   برسد خادمان و( ديني

 .شد مي

امروزه در مصر الواحي وجود دارد که حاکي از مطلالب فالوق الالذکر    

 . است 17 شماره لوحه آنها ترين است. از قديمي

 راهنمای ماسبیرو

 بالراي  امالالک  وقالف  از تحکايال  که دارد وجود نقوشي لوح، اين در

( مصالر  فراعناله  چهالارم  سلسالله )  چهالارم  خالانواده  در کاهنان برخي

 .است آمده 2107 شماره ذيل موزه، فهرست در لوح اين. کند مي

در نشریه وزارت اوقاف مصر به نام وزارة االوقاف بین 

 .الماضی و الحاضر، به این لوح اشاره شده است

 فراواني امالک دوم، رمسيس که کند مي بازگو ما براي لوح اين در 

 امالک، آن تمليک جهت اي ويژه مراسم و بخشيد ابيدو  معبد به

                                                           
. ترجمه: احمد 7و  0(، احکام وقف در شريعت اسالم، ج 0066عبدالکبيسي، محمد )  40 

 اف و امور خيريه مازندرانصادقي گلدر، چاپ اداره کل اوق
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 از خير، امر اين در مردم تا کرد، برپا مردم از کثيري جمع حضور در

دم مصر در قديم، با بهترين شکل وقف اوالدي مر. کنند پيروي وي

 يا و خانواده هب آنها درآمد و شد آشنا بودند، اعيان امالکي حبس مي

 اوالدشالان  باله  آنها از بعد حق اين و يافت مي اختصاص واقف اوالد

 امالالک  اعيان انتقال حق و شوند مند بهره آنها عوايد از تا رسيدمي

م، با نظام توليت نيز آشنا بودند. اداره قدي مصريان. نداشتند غير به را

 در و کردنالد  اموال موقوفه را به پسر بزرگتر از هر طبقه واگالذار مالي  

 از اخيراً سندي. شدند مي منع موقوفه نقل از صراحت به وقف اسناد

 شالخص  ايالن  کاله  شده پيدا پنجم خانواده از «متي» نام به شخصي

 به آن در وجود آورده و به هبه قالب در فرزندانش نفع به اي موسسه

 بالرادرانش  باله  موسساله  آن عوايالد  از که داده دستور بزرگترش پسر

 بالا  هميشاله  آن اداره و نيسالت  احدي به نقل قابل وال،ام ولي بدهد،

 .است عليهم موقوف طبقات از بزرگتر پسر

 شالد،  مالي  تقالديم  خدايان به قرباني کاهنان از آنچه به عنوان نذر و

 معابالد  به مربوط هاي زمين از چنين هم و نوشيدند مي و خوردند مي

 .آوردند مي چنگ به سرشاري درآمد خويشا ديني خدمات و
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  وقف يثار و کارکردهاآ

وقالالف در جامعالاله داراي سالاله دسالالته کالالارکرد فرهنگالالي، اجتمالالاعي و 

اوقالاف اگالر    همانگونه که در باال به آن اشاره شد ،  اقتصادي است.

تواند ت ثير بسالزايي در  طبق احکام اسالمي در جامعه عمل شود مي

فرهنگي و اقتصادي داشته باشد. اولين و  -حل مشکالت اجتماعي 

هاي دور تاکنون کارکرد فرهنگالي  ن کارکرد وقف از گذشتهمهمتري

ي خود را بر سر است و در بعد اجتماعي همچون چتري بزرگ سايه

ي گستراند. به لحاظ اقتصالادي ماهيالت اوقالاف جنباله    نيازمندان مي

 يي قوي مالي براي دولت اسالماقتصادي دارد و به عنوان پشتوانه

رديف ايمان به خالدا، رسالول    مطرح است.اسالم عمل به وقف را در

 .خدا و روز قيامت قرار داده است

 

 51 وقف يآثار فرهنگ

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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راکز علمي، پشتوانه مردمي داشته است و چه منبع مستمر مالي م

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 

  توانستند در تقويت مالي مدار  اسالمي توسط وقف، اين مدار

فرهنگ نظام تعليم و تربيت اروپا ت ثير بگذارند. وقف پاسدار نشر 

استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت  .معارف اسالمي است

مساجد، دانشگاهها، خوابگاههاي دانشجويي، ت سيس کتابخانه هاي 

ع(، )عمومي، برگزاري کنگره جهاني حج، مجالس عزاداري ائمه 

آن کريم در سطح بين المللي و... از کارکردهاي مسابقات قرائت قر

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

ق( زعامت و  100-006شي  مفيد ) هنگامي که پس از رحلت

ق( و برادرش  116-049مرجعيت شيعه به شاگردان او سيّد رضي )

ق( که عالمه حلي او را معلم شيعه خوانده  106-044سيّد مرتضي )
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است منتقل شد هردو عالم ديني مدتي مديريت اوقاف را عهده دار 

نشان  بوده که اين خود، رويکرد فرهنگي نهاد وقف را بيشتر خاطر

  .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 

الزم در جهت احياي موقوفات، رعايت احکام وقف و مسايل قوانين 

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 

ود را به عنوان گسترده مشارکت نمايند و بخشي از دارايي خ

 .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 

جهت رفع نيازهاي ضروري جامعه اعم از موقوفات در اکثر موارد در 
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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 

از قبيل داستان ها، مجموعه هاي دستمايه آثار هنري فراواني 

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

 

 51 وقف يآثار اجتماع

 ي خود را بالر سالر  در بعد اجتماعي وقف همچون چتري بزرگ سايه

گستراند و جامعه را از فقر که عامالل  تمام نيازمندان و محرومان مي

بسياري از مفاسد اجتماعي، اخالقي و سستي در ارکان ديني اسالت،  

آميز را در محيطي مملالو  دهد و امکان همزيستي مسالمتنجات مي

ساز پيشرفت و تعالي جامعه خواهالد  از اخوت و حسن ظن، که زمينه

اري از خدمات اجتماعي در گذشته از طريالق  کند. بسيشد فراهم مي
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شده اسالتا کاروانسالراها، رباطهالا، دارااليتالام و...     موقوفات ارائه مي

اماکني بودند که به شدت مورد نياز جامعه سنتي بوده و واقفالان بالا   

عنايت به اين دسالته از نيازهالاي اجتمالاعي اقالدام باله عمالل وقالف        

اننالد مسالافران، فقالرا،    هاي اجتمالاعي م اند، حمايت از گروهکردهمي

بضاعت، ايجاد مراکز بهداشالتي و درمالاني،   کمک به ازدواج افراد بي

سرپرست، ايجاد مجتمع تربيتالي  هاي کودکان بيت سيس پرورشگاه

در مناطق محروم کشور و... از مهمترين کارکردهاي اجتماعي وقف 

در جامعه است.سنت حسنه وقف يکي از مصاديق بارز احسان و غير 

است که انسان با بهره گيري از تعاليم انبيالا آن را از ديربالاز    خواهي

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      

نصاله ظهالور مالي رسالد. يکالي از      دوستي و نوع دوستي انسان باله م 

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 

ن و کرده و عضويت در اين نهاد را راهي مي داند که در آن نام انسا
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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      

حمايت الزم از تحقيقالات و مطالعالات مربالوط باله جنباله هالاي        -0

 .اجتماعي در انديشه اسالمي

طبقات اجتماعي، مثل خانواده، زنالان، جوانالان،   توجه به برخي   -7

 .اطفال و افراد با نيازهاي خاص

وقف مي تواند نقش مهمي در کنترل و حل برخي مشکالت در   -0

 هاي غير اسالمي ايفا کند. زمينه ارزش

تهيه چارچو  سازماني و مالي مناسالب بالراي توسالعه جامعاله       -1 

 .محلي

يکپالارچگي و اسالتحکام    وقف تجربه گالران سالنگي در زميناله     -4

اجتماعي است. تجربه اي که بايد نوسازي شده و متناسب با زمالان  

 .گردد

وقف مي تواند در عادي سازي نقالش مهالم اقليالت هالاي غيالر       -6

 .مسلمان که در جوامع اسالمي زندگي مي کنند مؤثر باشد
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 54 وقف يآثار اقتصاد

اعي ها متکفل پوشالش هالاي اجتمال   در اقتصاد امروزي معموال دولت

نند بيمه و خدمات درماني و ... اما وقف نهادي است که به ماهستند 

دهد. بنابراين يکالي از  ها را انجام ميصورت غير دولتي اين پوشش

هاي مردم ابعاد وقف بعد تکافل و تامين اجتماعي و تامين نيازمندي

و اقشاري است که کمتر از مواهب اقتصالادي و درآمالدي برخالوردار    

عد ديگر آن که اقتصاد وقف است که تالاکنون مطالعاله   هستند. اما ب

چنداني روي آن صورت نگرفته است. به اين معنا که روي امالوال و  

هايي که وقف شده اند، چگوناله تحليالل   هاي وقفي و سرمايهدارايي

فايده انجام شود و مالديريت اقتصالادي ايالن امالوال باله چاله       -هزينه

اقتصادي در امالوال يالا   هاي ي فعاليتشود. انگيزهصورت انجام مي

هاي اقتصادي در خارج از وقف ي فعاليتهاي وقفي، با انگيزهدارايي

ي متفاوت است. در خارج از وقف معموال کسب سود و درآمد انگيزه

افراد براي فعاليت اقتصادي استا در حاليکه در بخش وقف، انگيزه 

يالا   تواند کسب سود و يا درآمد باشد. مثال آستان قد  رضالوي نمي

کنالد،  هر سازماني که با استفاده از اموال وقفي فعاليت اقتصادي مي

                                                           
 مقاله آثار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وقف، راحله يگانه 41 



89 
 

ي اش استفادهبلکه بايد انگيزه .تواند کسب سود باشداش نميانگيزه

هاي وقفي در جهت تامين اهداف واقفان ها و سرمايهبهينه از دارايي

 کنالد از ها تغيير ميباشد. بنابراين وقتي انگيزه متفاوت شد، مديريت

طرف ديگر توزيع منابع حاصالل از وقالف بساليار متفالاوت از توزيالع      

آيالد. در  ها بدسالت مالي  درآمدهاي اقتصادي است که از ساير فعاليت

رود. يعني باله  اقتصاد وقف توزيع درآمد به سمت منافع اجتماعي مي

 .کندکاهش اختالف طبقاتي در بين مردم جامعه کمک مي

عمومي دانشکده اسالمي قاهره دکتر عطيه عبدالحليم استاد ماليات 

 :اثرات اقتصادي وقف را اينگونه بيان مي کند

بارز ترين امتياز اقتصالادي وقالف اينسالت کاله نميگالذارد مالال        الف:

باله   .ودارايي که مفاد از آن بدست مي آيالد پراکنالده وتوزيالع گالردد    

همين سالبب وقالف بهتالرين وساليله نگهالداري مالال وثالروت بالوده         

تلف گردد. مثال  اي اقتصادي از هم بپاشد وبنياده نميگذارد کيانها و

شخصي يک قطعه زمين شرکت و يا تعميالر خالود را وقالف ميکنالد     

ومفاد آنرا براي مساکين وفقيران صدقه ميگرداند بدين معنالا اسالت   

ز مفاد آن صدقه بالراي فقيالران صالورت    ا که اصل مال باقي بوده و

 .ميگيرد
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مل توليد زمالين يالا   عادتا وبه شکل طبيعي عوايد ملي باالي عوا:  

طبيعت سرمايه کار نظم و اداره توزيع ميگردد که هالر يالک آن باله    

غالبالا در   .اندازه سهم اش در عمليه توليد ملالي از آن حصاله ميبالرد   

نتيجه اين توزيع بين افراد جامعه تفاوت ثروت ها بوجود آمده جامعه 

طبقاتي تشکيل ميشود که به مرور زمان بين افراد جامعاله دشالمني   

مال وقف سبب توزيع عيد ملي بر تمام اشخاصالي و در   .ز ميکندبرو

زمانيکه ثروتمندان  .از بين بردن اين تفاوت رول اساسي را ادا ميکند

ومالداران برخي از اموال شان را وقف نمايند و مفاد آن باله فقيالران   

ومستمندان توزيع گردد ثروت ها به تمام افراد جامعه ميرسد وخالود  

ه باهم نزديک گرديده روح اخوت وهمدردي بين بخود طبقات جامع

 .افراد جامعه بوجود مي آيد

وقف در بلند بردن سطح توليد ملي سهم فعال را ميتوانالد داشالته   :ج

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  

د افراد تقاضا باله پارچاله هالاي اسالتهالکي و حتالي      ميشود واز آن نز

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

ارزش هاي اخالقي و فعاليت هاي اقتصالادي را باله يکالديگر    سالم ا

، بنالابراين  (مرتبط مي کند )سوره يوسف و ديگر سوره هالاي قالرآن  

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

 .براي ترسيم نظريه اقتصادي اسالمي جديدحمايت الزم  -0

شرکت در ايجاد جوي مناسب براي توسعه نظام مالالي کلالي     -7

 .اسالم

تشويق به کارگيري ابزارهاي مالي اسالمي و ابزارهاي توسعه  -0

 .آن

توسعه نقش اندوخته هاي وقف به منظور بهالره گيالري از آن     -1

 .در اقتصاد ملي

 

ت هاي مهم جامعه اسالت  امروزه اقتصاد مقاومتي يکي از اولوي

مختصات خاص به خود را دارد کاله از سالرآمدترين    تياقتصاد مقاوم
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ها مي توان به بحث تمرکز در برنامه ريزي و تکثالر در  اين شاخص

عمل اشاره کرد که امروزه نيز در مدل هاي موفق اقتصالادي ديالده   

شود. اما مدلي که قابل عينيت بخشيدن در فضاي بومي اقتصاد مي

ما باشد چه مدلي است؟ آيا در رسيدن به اين مالدل بالاز هالم    جامعه 

هاي وارداتي شد؟ و يا در منابع اصيل اسالمي بايد مستمسک روش

توانالد مالدلي مطلالو  در    توان اين مدل را يافت؟ آنچه کاله مالي  مي

گيري اقتصاد مقاومتي در دوران فشارهاي اقتصاد باشد. وقالف  شکل

هالاي رايالج توزيالع    از مالدل است. وقف در فرهنگ اسالمي به يکي 

هاي بسيار زيادي را در خود نهفتاله  شود که قابليتثروت اطالق مي

توان به توسعه و ايجاد اشتغال پايدار و رشد دارد که از جمله آن مي

و باروري استعدادهاي خرد اقتصادي در سطح جامعاله اشالاره کالرد.    

وقف در هندسه اقتصادي اسالالم باله سالر چشالمه جوشالان توسالعه       

دارد و اين بدان معنالا اسالت کاله اساسالا توسالعه مبتنالي بالر         شهرت

اي هاي اسالم نه تنها يک امر متمرکالز نيسالت بلکاله توصاليه    آموزه

همگاني است و بر دوش همه مردم جامعه قرار دارد. وقف در واقالع  

تشکيل يک سيستم خون رساني فراگير است که نه تنهالا سرتاسالر   

ر از يک منبع متمرکز جهالت  گيرد بلکه ديگکالبد جامعه را در بر مي
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هالاي  شود و اين خود يکي از مولفاله رشد و توسعه جامعه تغذيه نمي

مهم در کاهش خسارت اقتصادي در زمان جهاد اقتصادي است. در 

واقع يکي از ابعاد جهاد اقتصادي ايجاد مانع در برابالر نفالوذ دشالمن    

هالالاي اسالالت و يکالالي از بهتالالرين موانالالع اقتصالالادي طراحالالي سيسالالتم

امن است. وقف يک مدل اقتصالادي مبتنالي بالر حضالور و      اقتصادي

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 

ايالن امکالان را فالراهم    ثروت و تقسيم مديريت اقتصاد بالين مالردم   

هالاي اقتصالادي را در زمالان جنالگ     خواهد آورد کاله ميالزان آساليب   

 .اقتصادي و حاکم شدن شرايط تحريم به حداقل برسانيم

 

 55 يخواندن يوقف ها

 نوع 141 با يرانيا نيواقف کشور، اوقاف سازمان يآمارها مطابق

. اندداده اختصاص خود به ايدن در را هاوقف نيترمتنوع ت،ين

 وهرکدام شده ميتقس يکل بخش 2 به که ييهاقفو
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 و نيترجالب مرور ديشا. دارند يمتنوع و فراوان يهارمجموعهيز

 خود اندازه به هم است شده ثبت رانيا در که هاوقف نيتربيعج

 .باشد جالب هاوقف نيا

 نوبل زهيجا برندگان يبرا وقف

 امور و اوقاف سازمان وقت سرپرست ،0024 سال آذرماه اواخر

 کي آن، مطابق که داد جالب و بيعج وقف کي از خبر ه،يريخ

 وقف نوبل زهيجا برندگان به کمک يبرا را اموالش يتهران شهروند

 از تيحما يبرا را اموالش از يبخش نيهمچن کوکارين فرد نيا کرد

 .است کرده وقف کيزيف و يميش جمله از خاص يعلم مباحث

 ظروف شکسته  يوقف برا

روزي از کوچه اي در دمشق »طه حکايت مي کند که ابن بطو

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   

را جمع کرد و با آن  اوقاف ظروف ببر. غالم بچه پاره هاي شکسته

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

 

 جانوران يبرا نيزم وقف

 وقف کي از زدي موقوفات کتابچه در طرار عبدالوها  و افشار رجيا

 نامه وقف زدي «آباد عز” يروستا در: »اند ادکردهي زدي در جالب

 نيا در. دارد خطه آن مردم لطافت از نشان که دارد وجود يجالب

 است شده ذکر يوقف نيچن است نامعلوم آن واقف که نامه وقف

 صرف ديبا آن منافع ،(متر 14 حدود معادل) زيقف مين ياراض:

 .شود کور سگ يطعمه

 پرندگان يوقف برا

 کي در که اصفهان شهر موقوفات از يکي هم قبل سال 011 حدود

 وقف که وجوددارد يکشاورز ينيزم شده، ثبت شهر نيا وقفنامه

 نيزم آن در سال هر يستيبا آن، يط و است شده پرندگان يغذا

 حق پرداخت و محصول داشتبر از پس. شود کاشته جو و گندم

 ودر شود انبار زمستان يبرا جو و گندم يمابق کشاورزان، الزحمه

 محل که اصفهان اطراف يهاابانيب در هاگندم نيا زمستان فصل
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 گرسنه پرندگان تا شود، دهيپاش است، پرندگان آمد و رفت و يزندگ

 .نمانند

 گربه ها يوقف برا

 يوقف ينيزم هم يجنوب نخراسا استان در «هيبشرو» منطقه در

 که ينيزم. اندگذاشته «يا گربه بند» را آن نام که دارد وجود

 وقف هاگربه کردن تياذ از ممانعت يبرا را آن اش،هياول صاحب

 نداشت حق هيبشرو در خانه صاحب که بيترت نيا به. است کرده

 حق نيهمچن. دهد قرار تياذ مورد گوشت ربودن ليدل به را گربه

 گوشت ينگهدار در يانگار سهل ليدل به را خانواده افراد نداشت

 ياگربه نيزم که يشخص به مراجعه با بلکه دهد قرار مواخذه مورد

 افتيدر را گربه توسط شده ربوده گوشت وجه بود، او دست در

 .کرديم

 شد اسالم گسترش وقف که يدرخت

 استان دانيماه منطقه در «انيبهرام جهانبخش» نام به يواقف

 تين با را ال ير ونيليم 011 ارزش به گردو درخت اصله 01 فار 

 از حاصل درآمد با تا کرد وقف ياسالم معارف و ينيد علوم نشر
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 کمک ياسالم علوم گسترش و نشر به باغ، نيا يگردوها فروش

 .کند

 حرم به نرفتن يبرا هاسگ يغذا وقف

 قد مشهدم در دور يسالها در بيعج و جالب موقوفات از يکي

 ييهامحل واقع در موقوفات، نيا... بود هاسگ يبرا ييهاموقوفه

 با همراه که ييهاسگ. است بوده هاسگ ينگهدار يبرا

 حرم حرمت حفظ يبرا و اندبوده مقد  مشهد زائران يهاکاروان

 صاحبان. کردندينم دايپ را حرم به ورود اجازه( ع) رضا امام مطهر

 بود شده احداث منظور نيهم به که ييهاموقوفه به هاسگ نيا

 ،ينگهدار ضمن تا سپردنديم جا آن به را هاسگ و رفتنديم

 اماکن نيا درآمد از که نيا جالب. شود نيتام زين هاسگ خوراک

 هاآن يبرا و کرده هيته هاسگ يبرا غذا و گوشت يوقف

 .اندبردهيم

 يخوراک يهاوقف

 اسناد، مطابق. دارد وجود فار  استان در هاوقف نيترجالب از يکي

 و پسته) اصطهبانات يهاباغ فار  استان يشهرها از يکي در
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 مسجد که ييهابچه به گردو مغز و بادام مغز که شده يوقف( بادام

 .کننديم جوان از پر را مسجد وقف نيا با و دهنديم ند،يآيم

 ايوقف اغن

 باشد يخاص سممرا به مربوط هايخوراک وقف نيتربيعج ديشا اما

 به که يمراسم. شوديم برگزار يرضو قد  آستان در هرسال که

 خان يفتحعل که وقف نيا مطابق. است شده معروف «ياغن ناهار»

 سال هر است، بوده آن واقف قاجار دوره رجال از( وانيد صاحب)

 تاالر در( ع) نيحس امام حضرت الديم شعبان، سوم با مصادف

 پا بر نيرنگ سفره با يافتيض( ع) رضا حضرت مطهر حرم فاتيتشر

 باشد نوع هفت ديبا سفره سر يغذاها نامه وقف طبق که شوديم

 و گوشت ه،يالو ساالد ن،يريش کوکو برنج، رقم دو سوپ، شامل که

 در. شوديم( آ  و دوغ نوشابه،) متعارف يدنينوش خورش، رقم کي

 رد شخصا يرضو قد  آستان تيتول که است آمده نامه وقف

 هفت ناهار و شربت و ينيريش صرف به و ابدي حضور ديبا مجلس

 آستان تيتول يسو از سال هر. کند ييرايپذ همانانيم از رنگ،

 حضور با واقف خواسته اسا  بر باشکوه افتيض نيا يرضو قد 
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 صاحبان و رانيمد از يريکث جمع ،ياستان رتبه يعال مسووالن

 .شوديم برگزار علما و بازرگانان ع،يصنا

 تيوص طبق که است آن نيآغاز مراسم زين وقف نيا جالب نکته

 مراسم، شروع از شيپ( وانيد صاحب) خان يفتحعل مرحوم نامه

 وانيد صاحب مرحوم: »شوديم قرائت حضار يبرا وقف نيا متن

 بهانه نيا به بار کي يسال را حکام و مسووالن که بوده نيا تشين

 به را مردم يهاگره از يگره وهگر نيا بلکه تا کند جمع هم دور

 و رنديگ قرار سفره کي سر اءياغن تا ند،يبگشا ييگردهما نيا بهانه

 خود ييدارا و امالک از يبخش الاقل و رنديگ قرار وقف ريتاث تحت

 و ايعل و اءيانب يواال مقام به نهادن ارج يبرا ريخ امور وقف را

 .ندينما محرومان

 نيواکس زدن زائر يبرا وقف

 است شده ثبت يرضو قد  آستان در که متعدد موقوفات انيم رد

 زائران به واقفان ژهيو ارادت از نشان که دارد وجود يجالب موارد زين

 موقوفات، نيا ازجمله. دارد زين( ع) الرضا يموس ابن يعل حضرت

 يهاکفش زدن واکس وقف را آن صاحبش که است ييروستا

 مشهد در نيهمچن. است شده( ع) رضا حضرت حرم زائران
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 گم هاآن يهاکفش که يزائران کفش نيت م يبرا ييهاموقوفه

 .دارد وجود هم شوديم

 ياخالق يهاوقف

 يب مورد ينوع به که يافراد و دگانيد ستم مظلومان، از تيحما

 کنندگان وقف جالب يهاتين جمله از هم اندگرفته قرار يمهر

 کرده تين آن واقف که اردد وجود ياموقوفه مثال عنوان به. است

 به را مظلوم ناله که ابدي اختصاص يکسان به موقوفه آن زيناچ درآمد

 در. شود نيا خرج درآمدش موقوفه نيا و برسانند يرسم مقامات

 ژهيو که شده ثبت يوقف «نينائ» شهر در يگريد جالب مورد

 و منبر به رفتن قصد که يکسان. است طرفداريب يهاخوانروضه

 تين مطابق. کندينم دعوت را آنان يکس يول دارند، يخوان روضه

 .شوديم اهداء افراد نيا به موقوفات نيا درآمد واقف،

 ح کودکانيوقف تفر

 به آن واقفان که شده ثبت يوقف زين تهران در 0016 سال در

 صرف را موقوفه عوائد ”ريشب ربابه”  و ”ريشب نهيسک» يهانام

 يسرگرم و حيتفر وسائل فاقد که يکودکان به مساعدت و کمک
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 مفاسد از يريجلوگ و هاآن يسرگرم و نشاط حفظ جهت هستند

 .کننديم صرف ياخالق

 امامزاده يبرا رند کارت ميس وقف

. است کرده ثبت را بيعج وقف کي دارا ، شهرستان اوقاف اداره

 ميس فقره کي «يمرعش ليخل» نام به يشخص وقف، نيا طبق

 ريپ ن،يحس نيعالالد ديس مقد  آستان وقف را درن شماره با کارت

 و است 19011070111 کارت ميس نيا شماره. کرد دارا  مراد

 .است شده شهر نيا امامزاده وقف حاال

 حمام يبرا وقف

 زدي موقوفات کتابچه در که باشد يوقف ديشا وقف، نيتربيعج اما

 :است دهيرس ثبت به افشار رجيا و طرار عبدالوها  نوشته

 يواقف از مضمون نيبد يجالب يوقف مورد زدي عزآباد يروستا در

 نوره صرف ديبا آن منافع دست، چهار ياراض: »است موجود نامعلوم

 .شود حمام( موبر ماده)

 يخارج جالب يهاوقف

 در. ندارد اختصاص انيرانيا به فقط جالب، و بيعج يهاوقف اما

 عنوان به. ديد جالب يهاموقوفه نيا از شوديم هم ايدن گريد نقاط
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 عدالت و اسالم يديتوح جامعه» کتا  در که طور آن مثال

 محمد يعل ديس: »ترجمه و «يسباع يمصطف» نوشته «ياجتماع

 ديبا آن، درآمد از که دارد وجود ياموقوفه لبنان در آمده، «يدريح

 نيبال بر و بروند شهر مختلف يهامارستانيب به نفر 7 روز هر

 هاآن يصدا مار،يب که يحال در ديبا نفر دو نيا. شوند حاضر مارانيب

 تا کنند بدل و رد را يجمالت و کنند صحبت يآهستگ به بشنود را

 چشمهاشو: »مضمون نيا با ييهاجمله. کند بهتر را ماريب هيروح

 «.شده بهتر يليخ حالش! نيبب رو ش افهيق. کن نگاه

 که يوقف. است شده داي زين عراق در جالب يوقف از کتا ، نيهم در

 زنان به کمک يبرا يقمر يهجر ششم قرن در يوبيا نيالد صالح

 امداد يبرا را يمراکز دمشق يقلعه در او. است کرده ثبت ردهيش

 هيتعب ناودان دو جا آن در که يطور بود، کرده وقف ردهيش زنان به

 از يازهيآم يگريد از و ريش يکي از روز، دو هفته در که بودند، کرده

 روروبه ريش کمبود با که يردهيش زنان تا خت،يريم شکر و آ 

 .ببرند خود نوزادان يبرا و کنند استفاده هاآن از بودند،
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 گريد يخواندن يوقف ها

از زمان دولت اموي در دوره ي هشام بن عبدالمليک براي اوقاف 

پس از توسعه اي حجم آن ديواني مرکزي خاص تشکيل گرديد که 

به عهده ي کسي بود که او را صدر الوقوف مي ناميدند. توليت آن 

هال( مساحت اراضي 102در مصر در دوره ي سلطان ظاهر برقوق )

امري که باعث شد تا فوايد  !موقوفه به نصف اراضي دولتي رسيده

از  يتعداد .آن به زمينه هاي مختلف عمران اسالمي گسترش يابد

 د.يانخو ين دوران را ميدر ا يخواندن يوقف ها

اعطاي زيور آالت طال و وسايل زينتي به عرو  هاي فقيري  -0

 ..!که به هنگام ازدواج توانايي خريد آن ها را نداشتند

کمک به زناني که شوهرانشان خشم مي گرفتند و از آنان جدا  -7

آنگاه محلي براي سکونت خود نمي يافتند يا جايي که  مي شدند و

ور بود. به همين منظور خانه هايي به بتوانند در آن سکونت گزينند د

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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مراقبت مرغان  نگهداري و درمان کردن حيوانات و پرندگان و  -0

 .اهلي

غم براي  غذا ويژه ي مناسبت هاي شادي وتهيه ظروف   -1

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

 .غريب پرداخت هزينه ي تکفين و تدفين مردگان فقير و  -4

 .در راه مانده ا براي تدفين افراد فقير غريب وايجاد گورستان ه  -6

ي که مردم به وسيله ي آن ها بتوانند از يگذرگاه هاقف و  -1

ساختن آسيا  هاي  غيره گذر کنند و رودخانه ها و آبراهه ها و

 .عمومي براي آسيا  کردن حبوبات به طور رايگان
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 يفصل سوم:طرح وقف علم

  



106 
 

 قدمهم

 يت و اقالدام مال  يال از فعال يگسالترده ا  طهيح يده وقف دارايپد

ازهالا  ياز ن ياريت شود، به بسال يهدا يکه اگر به درست ييباشد، تا جا

، ياقتصالاد  يبالا کمبودهالا   يچگاه جامعه انسالان يدهد و ه يپاس  م

ن اسالت  يروبرو نخواهد شد. اما مهم ا يو فرهنگ ي، آموزشياجتماع

شود و  يمعرف يت در سطح افکار عموميازها براسا  اولويکه هم ن

و متناسب با عواطف و درک و توجه واقفالان   ينيهم ضرورت آن ع

 .لحاظ گردد

، نظالم  زين از جمله عوامل مهم رشد و شکوفايي تمدن اسالمي

يافتن امر پژوهش و دانش آموزي و فراهم بودن امکانات تحصيلي 

براي دانشمندان و محققين بود و اين امکان بيشتر از محالل درآمالد   

 .و اماکن علمي و آموزشي ايجاد مي شده اسالت  موقوفات مدار 

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    

و پژوهشي در  طي قرن هاي طوالني و نظم و ترتيب فعاليت علمي
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دانشگاه ها و دارالعلم ها و بيمارستان ها و ديگر مراکز علمي به اين 

 منبع مالي بستگي داشته است.

و از   يرانيا – با توجه به اهميت علم در احياي تمدن اسالمي

آنجا که مکان و کانون جنبش هاي علمي و نرم افالزاري و نهضالت   

است، بايد توجاله ويالژه   هاي توليد علم در مراکز علمي و تخقيقاتي 

اي به اين مراکز و کانون هاي حسا  داشالته باشاليم. در حقيقالت    

حوزه هاي علميه هستند که محفالل  و دانشگاه ها ، قيقاتيحمراکز ت

توليد علم و گسترش علم و شکستن مرزهاي دانش مي شوند. امالا  

 يد تنها متکال ين حوزه نبايدر ااين مراکز با مشکالتي مواجه هستند.

يکي از راه هاي کمک به اين مراکز بود بلکه  يدولت يه هابه بودج

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    

و  يمراکز علمال تيب فعاليت هاي علمي در هاي طوالني و نظم و تر

 به اين منبع مالي وابستگي داشته است.  يقاتيتحق

پروفسور استاد محمد عبدالسالم فيزيکدان فقيالد پاکسالتاني و   

« آينده علم در اسالالم »برنده جايزه نوبل در مقاله اي تحت عنوان 
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پيشنهادات ارزنده اي در خصالوص پيشالرفت علمالي در کشالورهاي     

ائه داده اند که يکي از آنهالا اسالتفاده از درآمالد موقوفالات     اسالمي ار

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

ز از اين آيات و احکام نشال ت مالي   دومين علت تفوق علمي ني

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 

ات نگاشالته  که در زميناله ادبيال   (H.A.R.Gibb)اچ اي، ار. گيب

شکوفايي علوم در اسالم باليش از هالر چيالز    »است اشاره مي کنيم: 

مرهون سخاوت و حمايت مقامات عالي بوده است، زيرا در ممالالک  

اسالمي حکومت و وزرا و مردم از علالوم حمايالت و پشالتيباني مالي     

البتاله  «. کردند و به اين طريق مشعل علم را روشن نگه مي داشتند

طريق موقوفات فراوانالي بالوده کاله بالراي اداره     اين حمايت اکثراً از 

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

ران و يال زمالان ا يدر کشالور عز  يموقوفات علمال از  يادر ادامه نمونه 

 م :يکن يان مير کشورها را بي  اسالم و وسايتار

 معاصر رانينمونه موقوفات در ا

 تو پاستوريانست

 77419باله متالراژ    0799تو در تهالران در سالال   يانست يمحل فعل

ان وقالف و  ين فرمانفرمائيرزا عبدالحسيمترمربع به دست مرحوم م

ت ار و خالدما يرات بسال يال سال گذشته منشالا خ  91ساخته شد و در 

از امالراض شالده    يبرخال  يشه کنال يبخصوص در ر يم پزشکيعظ

 يابالان خالالد اسالتامبول   يش  و خيبعد در تجالر  ي. ودر سالها است

 ديتو پاستور وقف گرديهمدان به انست يتهران، آمل و حوال

 56 بنياد فرهنگي موقوفه البرز

بنيالاد  »يکي از مجتمع هاي فرهنگي موقوفه دوران معاصالر ايالران   

 ست. ا« فرهنگي البرز

                                                           
 سايت بنياد 46 
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با سرمايه شخصي  0017اسفند ماه  71بنياد فرهنگي البرز در 

مرحوم حسين علي البرز در تهران ت سيس شد. هدف اين بنياد 

عناوين اين خدمات  باشد که يم خيريه اشاعه فرهنگ اسالمي

فرهنگي عبارت است از: اعطاي جوايز به دانش آموختگان سراسر 

ر و ابداع، چاپ و نشر کتا  و کشور، اعطاي جوايز به صاحبان ابتکا

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

فرهنگي البرز از درآمدهاي حاصل از واحدهاي تجالاري خالود،   بنياد 

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   

 کند.  مراکز آموزشي معرفي مي شوند، اهدا مي
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 يقلم چ يو آموزش ياد علميبن

 يهمه امالوال و حقالوق و درآمالدها    0021ور ماه يمه اول شهريدر ن

ن سالاختمان شالماره   يو هالم چنال   يقلم چ يآموزش يمجتمع فرهنگ

 يو آموزشال  ياد علميابان انقال  وقف عام شد و به نام بنيخ 0104

افت. وقف عام بر مصالح عاماله اسالت و   ي يت حقوقيشخص يقلم چ

ن مالورد از  ين وقف گسترش دانش و آمالوزش اسالت. اولال   يوع اموض

ک هالزار دانالش آمالوز مسالتعد     يال ه کردن حداقل ياهداف وقف بورس

    .             باشالد  ياز نقالاط و منالاطق محالروم مال     يرسالتان يدب

و سالاختمان کالانون بالا     يقلالم چال   يآموزش يدر آمد مجتمع فرهنگ

  :                 رسد ير ميت ها فقط به مصارف زيت اولويرعا

ت از دانش آموزان مستعد در يو حما يليتحص ينه هاين هزيتام -0

     مناطق محروم

          کتابخانه و مدرسه ساخت - 7

گر که به گسالترش دانالش و آمالوزش    يد يهر نوع اقدام فرهنگ -0

  .رساند ياري
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 سيد حسين فالح نوشيرواني موقوفات  

يد حسين فالالح نوشاليرواني   عارف بزرگ و رادمرد وارسته مرحوم س

هجالري شمسالي در قرياله     0720فرزند سيد احمد در حالدود سالال   

نوشيروانکال از توابع شهرستان بابل ديده به جهان گشود. از همالان  

اوان طفوليت آثار هوش و استعداد خارق العالاده در ساليماي نالوراني    

روح بلنالد ايالن مالرد خيالر، فرهنالگ      .اين سيد جليل القدر هويدا بود

سالال   69پالس از   0041اسالفند سالال    70خيرانالديش در   دوست و

ات بساليار زيالادي در   وي موقوفال خدمت به خلق به لقاء اهلل پيوست. 

حوزه هاي مختلف از قبيل احداث درمانگاه ، کمک به ايتالام  و... از  

خود برجاي گذاشت که موقوفات ايشالان در حالوزه علالم وپالژوهش     

 عبارتند از:

 1111ينالي باله مسالاحت    کالسه در زم 6حداث دبستان ا   .0

 )0070متر مربع در روستاي نوشيروانکال )سال 

 کالسه در روستاي آردکال 6احداث دبستان   .7

 کالسه دخترانه در روستاي نوشيروانکال 6احداث دبستان   .0
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و  0011ت سيس آموزشگاه حرفاله اي در بابالل )سالالهاي      .1

0014( 

و  0016ت سيس انسالتيتو تکنولالوژي در بابالل )سالالهاي       .4

0011( 

ت سيس هنرستان صنعتي نوشاليرواني در بابالل )سالالهاي      .6

 )0016و  0014

اهداي زمين براي ساخت مدرسه به آمالوزش و پالرورش      .1

 بابل

اهداي بور  تحصيلي باله عالده اي از دانشالجويان دوره      .2

 آموزش تکنيسين در بابل

نفالر از دانشالجويان    26اهداي بور  تحصيلي به تعالداد    .9

 دانشگاههاي سراسر کشور

 کالسه در مجاورت پرورشگاه 6يس ت س   .01

 1تن از دانشمندان ايراني در  1دبستان به نام  1احداث    .00

 شهر کشور

 دبيرسالتان  سالاخت  براي ريال 0111111 مبلغ به  کمک  .07

 بابل اسالمي
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 توسالط  اجالوارکال  روسالتاي   احداث مدرساله راهنمالايي در   .00

 فرزندانش

 راه اندازي شبکه مدرسه بابل توسط فرزندانش  .01

 ملکن آقايمرحوم حاج حسموقوفات 

ران مربوط به حضالرت امالام   ي  اين موقوفات تاريشک بزرگتر يب

، يرات شگرف فرهنگيران، آثار و ت ثيرضا)ع( است که در سراسر ا

از  ياديست. بخش زيده نيپوش يآن بر احد يو اقتصاد ياجتماع

و  يس خطال ين موقوفات مربوط است به کتابخانه ها، کتالب نفال  يا

از  يکال ين آقالا ملالک   يموقوفات مرحوم حاج حس و هيمدار  علم

ران باشالد  ي  ايدر تار ين موقوفه شخصيا بزرگتريآنهاست که گو

-را وقف امالام رضالا   ياريکه کتابخانه، موزه و اموال و امالک بس

 کرده است. -ه الصلو  و السالميعل

 نمونه موقوفات در جهان اسالم

 57 نظاميه ها و موقوفات آنها

کي از بنام تالرين شخصاليت هالاي سياسالي و     خواجه نظام الملک ي

علمي ايران در خالل کارهاي مهم کشوري مدار  بزرگي هالم در  
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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   

ر دجلاله در  ناميده مي شده است. نظاميه بغداد، کنا« نظاميه»بنامش 

کوي سه شنبه بازار در شمار بزرگترين مدار  عهد اسالمي اسالت  

ه ق پايان يافت و موقوفات بسياري براي مدرساله   149که در سال 

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 

هم براي طالبان علم سالاخته بالود و کتابخاناله     خانه هايي .مي شد

معظمي نيز براي اين دانشگاه بزرگ زمان ايجاد کرده بود. ابن جبير 

اين مدار  »ه ق بغداد را ديده مي نويسد:  421آندسي که در سال 

را اوقاف عظيم و اموال زياد است، و به فقهائي که آنجا تدريس مي 

ن درآمدهاي اوقافي، طالبالي را  کنند مراتبه داده مي شود، و از همي

ابن بطوطه هم از اين مدرساله  « که در آن ساکنند ماهيانه مي دهند

 .                                                             توصيف کرده است

از ديگر مدار  نظاميه که موقوفه بودند و از محل درآمد موقوفالات  

مرو، اصفهان و بل  بودند. کاله  اداره مي شدند نظاميه هاي هرات و 
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رشيد و طواط شاعر و مؤلف کتالا  حالدائق السالحر)در گذشالته باله      

 .هجري(ازتحصيل کرده هاي نظاميه بل  بود 410سال

 

پژوهش ها و  و  مدرسه موقوفه بني سعد بخارا

 58 آنتحصيالت پزشکي ابن سينا در 

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  

 ديشالا در بخارا نبود  ال غير ولي اگر ابومنصور حسن بن نوع القمري

ابن سينا از سالکونت ابالو    .مي رفتنابن سينا به سوي علم پزشکي 

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    

ضر در  او به بخارا مي رفتند کشورهاي ديگر براي استفاده از مح
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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   

داشتند و اتاقهاي مدرسه  موقوفات مربوطه جيره و مستمري از محل

و به اصطالح گذشتگان حجره هاي آن دو نفري و سه نفالري بالود.   

کتا  و رساله در فنون مختلالف نوشالته کاله     021ابن سينا بيش از 

پانزده کتا  معروفش در طب است و مهمترين آنها قانون مي باشد 

 است.  که به قول جرجي زيدان يک فرهنگ جامع طب و داروسازي

 

 50 بيمارستان بزرگ منصوري قاهره و موقوفات آن

اين بيمارستان که دارالشفاء خوانده مي شود در شهر قاهره و در راه 

قرار گرفته است. ايالن بيمارسالتان را    )غاسين کنوني(بين القصرين 

ملک منصور سيف الدين قالوون از شاهان سلسله مملوکي بحالري  

ه ق مالي   620رويالدادهاي سالال    بنياد کرده است. مقريزي در ذکر

 :گويد
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در اين سال ساختمان بزرگ منصوري و مدرسه گنبد به پايان رسيد 

( و چون بنا تکميالل شالد ساللطان    0017)عبدالرحيم غنيمه، ترجمه، 

بازارها، زمين هاي کشاورزي، دکان ها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، و 

د ماهاناله  انبارهاي علوفاله و غيالره و نيالز دهالات شالام را کاله درآمال       

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   

يگاه هاي خيريه نادري وجود داشته است که بالا تالازه   تاري  چنين پا

ترين بيمارستان هاي خيريه در پيشرفته تالرين شالهر هالاي نوبنيالاد     

ه ق امير عبدالرحمن که  0014اروپايي تفاوت چنداني ندارد در سال 

از سوي قضات عالي شرع قاهره م مور نظارت بر موقوفات منصالور  

 صوري را بازسازي کرد. قالوون شده بود بيمارستان و مدرسه من
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 69 مدرسه نجف اشرف

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.   

د اداماله  اين مرکز علمي قرن هاي طوالني است که به فعاليت خالو 

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  

از با  الحضره به مدرسه بزرگي راه »خود در وصف آن گفته است: 

ويان و صوفيان شيعه در آن سالکني دارنالد و از هالر    دارد که دانشج

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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 63 و موقوفات آنمصر االزهر جامع

ه ق به پايان رساليد. ايالن    060سال بناي مسجد االزهر در رمضان 

ه ق و در زمان خليفه فاطمي العزيز  012مؤسسه علمي تنها از سال 

ه ق( به صورت يک دانشگاه موقوفه واقعالي درآمالد. در   064-026)

اين سال و به فرمان همين خليفه بود کاله برناماله آموزشالي جامعاله     

 تنظيم گرديد. 

بنا کرد که به جالامع  جانشين عزيز پسر او حاکم نيز مسجد جديدي 

بنابر روايت تاري  مقريزي، حالاکم از مدرسالان    .الحاکم معروف شد

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     

ت بناها و مغازه هايي در قاهره قالديم و يالا ديگالر نقالاط شالهر      صور

 بودند. 
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هاي علمي و پژوهشي بغداد و موقوفات آن و فعاليت

 61 خوارزمي در آنجا

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   

ني سرشاري توانمندي گرفت. بيت العلم )بيت الحکمه( پارسي و يونا

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  

راسالتين کاله بالا     يا بزرگان و سران دولت وابسته باشد، و بالا ارجالي  

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.   

پيوسته در خزانه الحکمه که م مون ت سيس کرده بود کالار مالي    ق(

اسالت مالورد   « سند هند»کرد زيجهاي اول و دوم او که معروف به 
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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  

د، دست داشت و آنها را با رياضيات هنوز از خاطره ها محو نشده بو

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

 

تدريس دانشگاه موقوفه مسلمين در قرطبه و پژوهش و 

 61 پزشکي

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   

شالد. در ايالن دوره قرطباله پايتخالت      کشورهاي مغر  محسو  مي

اسپانياي مسلمان، بزرگترين مرکز فرهنگي اروپا بود و با قسطنطنيه 

                                                           
 سيد حسين اميدياني، در شکوفايي علم و دانش در تمدن اسالمي وقف نقش فرهنگمقاله  60 



123 
 

و بغداد سه مرکز معتبر فرهنگي جهان به شمار مالي رفتنالد قرطباله    

خانه، بيست و يک محله بدون شالهر، هفتالاد کتابخاناله و     000111

عده زيادي کتا  فروشي و مسجد و قصر داشت و شالهرت جهالاني   

شهر در يافته بود که حيرت و شگفت جهانگردان را بر مي انگيخت. 

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      

دانشور بالود دانالش آمالوختن را تشالويق مالي کالرد و        شخصاً مردي

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  

داد جلالوتر بالود بصالف    کرده بود و بنياد آن از هر قاره و نظامياله بغال  

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    
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س دانشگاه از شرق و غر  استادان فراخواند و موقوفاتي براي تدري

 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   

د هاي اسکندريه و دمشق و بغداد هرجا دستنويس تازه اي مي يافتن

جلد  400000مي خريدند يا از آن نسخه بر مي داشتند بدينسان 

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   

ست. در اندلس چنين بالود در  او، همه کس خواندن و نوشتن مي دان

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  

نشمندان مختلفي در تمامي رشته ها از آنها فارغ التحصيل شالدند  دا

از جمله دانشمنداني که در آنجا تحصيل کرده بالود و تالدريس مالي    

کرد بزرگترين جراح تمدن اسالمي ابوالقاسم زهراوي يالا ابوالقاسالم   
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اندلسي معروف باله ابوالقساليس مالي باشالد کاله در قالرن ساليزدهم        

 .جراحي را شخصاً اختراع نمود  ميالدي ميزيست و بسياري از ابزار

رشد »در مقاله خود تحت عنوان « سيدني فيشر»دانشمند انگليسي 

اذعان مي کند که: اولالين  « آموزش و تفکر علمي در تمدن اسالمي

دانشگاه اسالمي که در جهان اسالم ت سيس گرديد، دانشگاه قرطبه 

م بود که توسط عبدالرحمن سوم در اواسط قرن دهم ماليالدي )سالو  

دکتر گارساليا رئاليس وقالت     0992در سال  .هجري( گشايش يافت 

 :اعالم کرد« کوردوبا=قرطبه»کالج پزشکان 

)قرطبه( که مهد تمدن « کوردوبا»ده قرن بيش، مسلمانان در شهر 

و هنر و علوم اسالمي در جهان بود، اولين کالالج پزشالکي اسالالمي    

وپالا هاليچ مکتالب    در آن زمالان در ار  که يدر حال اروپا را بنا نهادند 

 پزشکي رسمي نبود. 

 64 مجتمع آموزشي موقوفات ربع رشيدي

از جمله بنيادهاي آموزشي که در قرن هشتم وقف و اداره امور 

آن از محل درآمد موقوفات بوده مجتمالع آموزشالي پژوهشالي ربالع     

در نيمه اول قرن هشتم به همت خواجه رشيد الالدين   .رشيدي است
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ان الجايتو يا سلطان محمد خدابنده فضل اله همداني وزير غازان خ

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 

ه ق به خط خود خواجه رشاليد   119يا  111وقفنامه اي که در سال 

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 

ه اسالت يعنالي گسالترش علالم و     اصحا  قلو  و اربابان عرفان( بود

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    

اند. آموزش در اين مجتمع علمي به چند مقطالع تقساليم مالي     گفته

 :گرديد

 اول: بيت التعليم
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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     

توجه و دقالت  استعداد و نياز جامعه درجه بندي شده و آموزش بينند 

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  

ن در امر باليني و تجربي جالب بوده است. مضافاً به بندي دانشجويا

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. 
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 خواجه نصير الدين طوسيو خانه مراغه موقوفات رصد
65 

و مؤلفان کتا  هالاي فارسالي   « الطوسي»در مغر  زمين اورا 

گاهي او را خواجه نصيريا خواجه طوسالي مالي نامنالد او در يالازدهم     

ه ق در شالهر طالو  باله دنيالا آمالد علالوم        491جمادي االول سال 

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

کو ه ق از جانب هال 641بعد از فتح بغداد نصير الدين در سال 

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  

لمي تشکيل دهالد و عالمالان بالزرگ زمالان را کاله از      مرکز بزرگ ع
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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 

 .اوز کندکتا  هاي آن از چهار صد هزار مجلد تج

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 

 .د که از جمله زيجهاي معروف استايلخاني گردي

 

 66 ر کشورهايسانمونه موقوفات در 

م يداشته باش ير کشورها اشاره ايسا ينکه به موقوفات علميقبل از ا

 م :يکن يان ميرا به اختصار ب يمشابه وقف اسالم ياصطالحات غرب

آن وقف ال  يلغو يکه معنا« Endowment»اصطالح  .0

رخواهاناله  يکمک خ يعنيالحاً اصط هبه ال بخشش است و 

ا هر گونه منبع درآمالد  ي يا دارائيا نهاد در قالب پول يفرد 
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ا هر نهاد ي مارستان ويا بيا دانشکده يه يرياد خيبه بن يدائم

 .گريد

آن وقالف اعتمالاد ال      يلغالو  يکه معنالا « تراست». اصطالح 7

 يشالرکت دارا  مالال امانالت اتحالاد و    يه گالذار يصندوق سالرما 

گرفتن بازار اسالت. تراسالت، باله     در دست يراکسان بيت يفعال

 .يعموم ه ويريا خياعتبار استفاده کنندگان آن خاص است 

موسسه  يکه در لغت به معنا« Foundation». اصطالح 0

 اد ال نهاد است يال بن

دارنالد از آن   يبا وقف اسالالم  ييز شباهتهايسه اصطالح فوق ن

هسالتند   يک مالال دائالم فعالال مبتنال    يه يبر پا يث که همگيح

 .شود يه ميريمدش صرف اعمال خدرآ و

 

 ياريژه و مهم داردا بسال يبس و يگاهيجا يغرب يوقف در کشورها

در  يل رشد و توسالعه اقتصالاد  ياز دال يکي ياز کارشناسان اقتصاد

را در وقالف  يدانند. ز يژه آنها به وقف ميرا توجه و يغرب يکشورها

د و ه وجود نالدار يهدر رفتن سرما يبرا يشخص يزه هايار و انگياخت

ن مراکز ضمن آنکه موظالف باله   يان امور وقف در ايمسئوالن و متول
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فه دارند جهت کسب درآمالد از  يه هستند قانوناً وظيه اوليحفظ سرما

گالردش کالار    يکه موقوفات بالرا  يينه هاين هزيت م يموقوفات برا

 .نديد آمده است تالش مضاعف نمايآنها پد

و بزرگ وجود دارد کا هزاران موقوفه کوچک ياالت متحده آمريدر ا

 يو مراکالز پژوهشال   يموقوفه، جهت امالور علمال   2400ش از يکه ب

ک قرن هنالوز  يش از يب ياز آنها با قدمت يده اند که برخيوقف گرد

 .دهند يت خود ادامه ميبه فعال

 يگر کشالورها و مجالامع غربال   يکاا در دياالت متحده آمريعالوه بر ا

بالزرگ در حالل    ه سالهم يال ريز وقالف و اهالداف خ  ي( نيي)جوامع اروپا

 .مالردم دارد  يو فرهنگال  ياسال يو س يواقتصالاد  يمشکالت اجتمالاع 

شود  يق وقف اداره ميکا که از طريمشهور آمر يدانشگاههااز  يکي

ن دانشگاه که ياست. ا princeton college نستونيدانشگاه پر

کالا از  ياالت متحده آمريا يگر ازمراکز آموزش عاليد ياريهمانند بس

 .شود يق وقف اداره ميطر

ن يال ا ين دانشالگاهها ياز ثروتمنالدتر  يکيکا ينستون آمريدانشگاه پر

جه حجم گسترده موقوفات خالود  يگاه را درنتين جايکشور است که ا

 .و درآمد حاصل از آنها به دست آورده است
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کاا يآمر يو باالخص بحران مال يجهان يهر چند که بحران اقتصاد

 يزان درآمالدها يال و از م ر نگذاشته اسالت يت ث ين دانشگاه را هم بيا

ن وجالود  يال ن دانشگاه کاسته شده استا اما با ايحاصل از موقوفات ا

 يموقوفات اداره م يکه با درآمدها يهنوز هم از نظر مؤسسات مال

 .کا بدست آورده استياالت متحده آمريشوند رتبه چهارم را در کل ا

باله دانشالگاه    يمالال  يحاصالل از موقوفالات و کمکهالا    يهالا  ييدارا

ارد دالر بالوده  يال ليم 0/06بالغ بالر   يالديم 7112ستون تا سال نيپر

  .است

 يآنالان طال   يان و خانواده هايشده از دانشجو يجمع آور يکمکها

شود  يم ينيش بيون دالر بوده است که پيليم 94حدود  يسال جار

 .ابالد يش يون دالر افالزا يال ليم 011باله   يالديم 7101نده يتا سال آ

 يز مال يال کا )هاروارد( نيدانشگاه آمر نيس بزرگترييدروناست ر يآقا

ارد دالر يليم 9/06هاروارد از موقوفات خود حدود  يها ييد: دارايگو

 .باشد يم

را در ثبالت   ييگاه بالاال يجا يغرب ين کشورهايز در بيکشور آلمان ن

ت دارنالد باله خالود    يال فعال يو پژوهشال  يکه در امور آموزش يموقوفات

 .اختصاص داده است
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 0990مالالورد موقوفالاله در سالالال  4900عالاله ن کشالالور از مجمويالالدر ا

موقوفه  0246موقوفه در امر دانش و پژوهش  996تعداد  يدرآمدها

موقوفاله ) حالدود ساله     021ت و حدود يم و تربيدر امر آموزش و تعل

 .صرف شده است ينيز در امور ديدرصد( آن ن

 يصالنعت  يکشالورها  يقالات ياز مؤسسات تحق ياريگر بسيد ياز سو

ناله  ين مراکالز صالرف هز  يال حاصل از موقوفات اهستندا درآمد  يوقف

ا يال ش يها و درمالان آنهالاا آزمالا    يماريمربوط به کشف علت ب يها

 .گردد يز به دانشمندان و محققان ميجوا يا اعطايپژوهش 

االت متحالده  يال موقوفه در ا 07111ثبت شده از  يها ييارزش دارا

 ش( حدوديسال پ 71)  0929کا بر اسا  آمار منتشره در سال يآمر

ن رقم را در زمان حاضالر باله   يارد دالر بوده استا که اگر ايليم 001

باشالد.   يست سال قبل مال يش از دهها برابر رقم بيم بينيبنش يبررس

چنالد   يبا ارزشها ياد وقفيچند سال گذشته صدها موقوفه و بن يط

ارد يال ليبه آنها اضافه شالدها کاله موقوفالات چنالد ده م     يارد دالريليم

 .از آنهاست ين بافت تنها نمونه اتس و واريل گيب يدالر

 يت علمال يک  شخصال يال توسالط  ان آن  يال بنگر موقوفالات کاله   ياز د

 صالاللح نوبالالل يزه وقفالاليجالالا تالالوان بالاله  يشالالکل گرفتالاله اسالالت ، مالال
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اسالت   زه نوبالل يجالا از پالنج   يکال يزه صاللح نوبالل   يجالا اشاره نمود .

وقالف شالده    يسالوئد گالر و مختالرع   صالنعت  آلفرد نوبالل که توسط 

آلفالرد  .اعطالا شالد   0910ن بالار در سالال   ياولال  يزه براين جاياست. ا

باله  »د يال زه باين جالا يال نامه خالود گفتاله اسالت کاله ا    تيدر وص نوبل

ن کوشالالش را در راه يشالالتريا بيالالن يداده شالالود کالاله بهتالالر  يکسالال

ب يال ل و ترغيا تشالک يال هالا  ا انحالل با کالاهش ارتالش  يملل  يبرادر

زه يزه نوبالل صاللح تنهالا جالا    يجالا « صلح کرده باشالد.  يهاکنفرانس

زه هالر سالاله   ين جالا يال شالود. ا يداده نمال  استکهلمنوبل است که در 

 .شودياهدا م نروژتخت يپا اسلودر 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
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 تيجه گيري ن

 رخالي از در ابتداي فصالل اراياله شالد ، ب   با توجه به مطالبي که 

و  و توسعه علمي فوايدي که وقف مي تواند براي جنبش نرم افزاري

 داشته باشد عبارتست از: ايراني  – در نهايت احياي تمدن اسالمي

    عجين شدن مباحث علمي با فرائض ديني و تقويالت دو طرفاله

 علم ودين

 پژوهش هاي علمي و تحقيقاتيتمر و پايدار تامين مالي مس 

  بودجه هاي احياي سنت آزاد انديشي علمي به واسطه رهايي از

  دولتي

 بومي وکاربردي مردم توجه بيشتر تحقيقات به نيازهاي  

       جلوگيري از توليد علمالي صالرف و کتابخاناله اي و تنهالا قابالل

 استفاده در مجامع علمي بين المللي

 مي که به واسطه عدم تقاضا انجام نشالده  ايجاد تقاضا براي علو

 است

  آموزش و پژوهشامردرگير شدن عامه مردم با 

 جلوگيري از فرار مغزها به عنوان مهمترين مولفه توسعه علمي 

  ايراني  -افزايش اقتدار ملي و تمدن سازي اسالمي 
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در کشور ما واقفين و افراد خيري وجود دارند که  مالي را در حالوزه  

حجالم ايالن موقوفالات در     "نش وقف نموده اند اما اوالهاي علم ودا

اين روند تبديل به جرياني  "حد و اندازه هاي نياز جامعه نبوده ، ثانيا

 مطمئن درحوزه وقف علمي نشده است .

علالم و  در حالوزه   در سه فصالل و  اطالعاتيبا بيان ما در اين کتا  

 م :بوديبه دنبال بيان دو مورد زير و وقف علمي  وقف، دانش 

        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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