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  وقف در خدمت تعليم و تربيت

  3اعظم كريمي ،2ساجده مهيجي ،1محمد اكبرنژاد
  چكيده:

 تاكنون اسالم صدر از كه است معهجا ها در نيكي گسترش در اجتماعي مشاركت افزايش براي اسالمي تأسيسات جمله از وقف

 وقفنامه .اند بوده نيز حيوانات كه انسانها تنها نه وقف از برندگان بهره درخشد. مي جامعه اسالمي تارك بر درخشان گوهري همانند

 سيدگير و مريض حيوانات و پرندگان از و نگهداري حمايت ، آنها آزادي و حيوانات بر ستم و ظلم از جلوگيري براي كه هايي

و معارف   علوم  بويژه  كوفايي و تقويت فرهنگ اسالميش مدعاست. اين بر دليلي دارد، وجود زمستان مثل خاص اوقات در آنها به
مدارس از قديم االيام بوده است.  از قبيل اوقاف  هاي ارزشمندي مرهون پشتوانه آموزشي و مدارس، بـه واسـطة ايجاد نهادهاي ديني

 هاي مادي از طريق امالك و اموالي كه به عنوان وقف برآن مقرر گرديده بود، منابع و پشتوانه ه واسطة دارا بودنو مراكز آموزشي ب
وقف  . آثارندان پرداخته اآموز دانشه و به تربيت ديني حفظ كرد متماديهاي  آن دوران و سده  در  استمرار آبـاداني و علمي خود را

ابعاد آموزشي و فرهنگي وقف  است. قابل بررسي تربيتي و آموزشي امنيتي، اجتماعي، اقتصادي، نگوناگو ابعاد از انساني جامعة در
، پشتوانه مردمي داشته است و چه بسيار تربيتيعنوان يك منبع مستمر مالي مراكز  در جوامع اسالمي بسيار گسترده است. وقف به

اند و بسياري از عالمان بزرگ با استفاده از  يجاد و گسترش يافتهدر جهان اسالم از طريق وقف ا و تربيتي مدارس و مراكز علمي
حتي اند به مدارج عالي علمي برسند. از طريق تقويت مالي مدارس اسالمي توسط وقف، اين مدارس  درآمدهاي اوقاف توانسته

 .توانستند در فرهنگ نظام تعليم و تربيت اروپا تأثير بگذارند

ضمن بررسي جايگاه وقف و جنبه هاي آموزشي وپرورشي  ات كاربردي و مروري مي باشد،پژوهش حاضر كه در رديف تحقيق 
آن در قرآن و آموزه هاي دين مبين اسالم، و ايران قبل و بعد از اسالم، به كاركردهاي تربيتي وقف با تأكيد بر تربيت ديني پرداخته 

  را از اين منظر بررسي نموده است.مذهبي  تربيتوسعة هاي تقويت و ت زمينه نقش واقف يا واقـفان در ايـجاد مدارس وو 
  وقف، تعليم و تربيت، تربيت ديني.كلمات كليدي: 

                                                             

  Shahabedu3@gmail.comدكتراي فلسفه تعليم و تربيت و مدرس دانشگاه فرهنگيان يزد.  - 1
 Mohayeji-1995@yahoo.comدانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان يزد. - 2

  Shahabedu@yahoo..comكارشناس ارشد ادبيات فارسي.  -3
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  مقدمه

يكي از عظيم ترين ويژگي هاي تمدن اسالمي، روح دانش پروري و فرهنگ دوستي آن است كه ريشه در مبادي اعتقادي آن دارد 
به فتوحات و مسائل ناشي از آن، فرصت پيدا نكردند كه علوم اسالمي را آن گونه گرچه مسلمانها تا اوايل قرن دوم، بر اثر اشتغال 

كه انتظار مي رفت تدوين و تكميل نموده و اشاعه دهند، ولي كم كم كه آرامش نسبي و رفاه اقتصادي، بر كشور پهناور اسالمي آن 
دريغ و خستگي ناپذيري را در راه پيشرفت دانش  روز حكمفرما گرديد، مردم فرصت و امكانات بيشتري پيدا كرده، كوششهاي بي

 و وقف مسأله شده، نهاده بنا نوعدوستي حس و تعاون براساس كه اسالم اجتماعي تعاليم ترين جالب از .و فرهنگ آغاز نمودند
 و عمومي نيازمنديهاي از قسمتي تأمين و ارتزاق و منبع سكونت محل تثبيت و تأمين وقف، از اصلي هدف .است جاريه صدقات
 عالي برنامه يك كار اين با اسالم .علمي و تربيتي است و بويژه مذهبي ، بهداشتي بناهاي احداث به تشويق و فرهنگ گسترش
 اثر مردم اخالق و روح در جا آن تا ابتكار اين با اسالم .شد زنده دوستي بشر عواطف آن اثر در كه كرد بنيانگذاري را انساني
 آسايش وسيله شوند حمايت بايد كه كساني نفع به خويش اموال از قسمتي كردن وقف با و پوشند مي چشم خود مال از كه گذاشت
 به تشويق و وقف مسأله طرح با اسالم .كنند مي تأمين وقف طريق از نيز را آينده نسلهاي نيازمنديهاي و كنند مي فراهم را آنان

 از و شمرده نافذ و محترم) مرگش از پس سالها حتي( خود ملك به سبتن را مالك نظرات و اختيارات طرف يك از جاريه صدقات
 حتي را عموم رفاه و شهرها آبادي و عمران بناي و برداشته دانشمندان پرورش و دانش و علم گسترش راه در را اساسي قدم طرفي
  )1370(سليمي فر، .است نموده ريزي پايه آبادي از دور جاهاي و بيابانها در

 حبس معني به فقهي اصطالح در و ايستادن معني به لغت در است، جاريه ي صدقه از و عبادات جمله از كه : وقف وقف تعريف
 به). وقف ماده ذيل دهخدا ي نامه لغت. (شود مي منتقل خداوند به ملك مالك از ملكيت كه تعالي خداي ملك بر است ملكي عين

 )1385شوند. (معراجي،  مند بهره منافعش از مردم تا ،آن منفعت و جابجايي مال اصل ماندن: ديگر عبارتي
 و مال از قسمتي يا تمام انديشه، و عقل سالمت و صحت كمال در شخص كه الهي است عملي واقع در وقف :وقف عمومي تعريف
 خويش همنوعان يا همنوع به خدا رضاي براي و عشق و وجود تمام با باشد داشته را پاداشي دريافت انتظار آنكه بي را خويش جان
  )1377كسايي، . (بخشد مي

 تاكيد مادي وقف از بيش معنوي وقف اسالمي ديني فرهنگ در. كند مي پيدا مفهوم وقف نيز معنوي بعد در :وقف معنوي تعريف
 و ظاهر گونه هيچ از كه شود مي اطالق وقفي به معنوي وقف. است شده داده ترجيح مادي وقف بر معنوي وقف مدام و گرديده
 در فكري و اخالقي معنوي، ارزشهاي رشد باعث كه خيري هرعمل. دارد معنوي بازده صرفا و نيست برخوردار مادي هاي جلوه
 و كند مي رشد كه ارزشهاست همين رشد با جامعه در معنويت معنويت كند؛زيرا مي صدق آن بر نيز معنوي وقف شود جامعه
 )1388- جوادي( است جامعه آن انحطاط نشانگر نيز جامعه يك در ارزشها اين فقدان
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 مالكيت از را مالي عين) حقوقي يا حقيقي شخص از اعم( شخص آن موجب به كه است حقوقي عملي وقف :حقوقي نظر از وقف
 و وارثت مانند قهري انتقالهاي و نقل و معامالت اقسام مانند ارادي انتقالهاي و نقل از اعم - انتقال و نقل هرگونه از نموده خارج خود
 تا اندازد مي جريان به دايم بطور امورخيريه و خداپسندانه راههاي در را آن منافع و دارد مي نگاه مصون كامل بطور تصرفات ساير
  شوند.(همان منبع) مند بهره منافع از عوض بال صورت به معين غير و نامحدود يا و معين و محدود افراد

  وقف در آموزه هاي قرآني:
  هديه و بخشش را است.انفاق و صدقه به مفهوم عام آن هـر نـوع هبه، »صدقه« و »انفاق« از  خاصي  اسالمي نوع وقف در فرهنگ

 را آن و  كرده  تأكيد وقف فرهنگ گسترش بر بسيار اسالم .شود مي  اهدا مصالح خلق خدا،  خاطر  و به براي خداشود كه  مي  شامل
 .داند مي تمدن اسالمي و جامعه، فرهنگ تعامل و  كامل، پيشرفتتوسعه، ت  عامل، در  ترين عمده از يكي

در راه آموزش كودكان نمودند و با اين كار ضمن » وقف موقت«رسول گرامي اسالم (ص) اولين كسي بودند كه اسيران جنگي را 
د. هنگامي ارزش و اهميت اين يادآوري اهميت علم و دانش به مسلمين، جواز وقف نمودن افراد را در راه علم و دانش فراهم كردن

عمل پيامبر(ص) آشكار مي شود كه بدانيم در سرتاسر شبه جزيره عربستان آن عصر، به تعداد انگشتان دو دست، افرادي يافت نمي 
دكان شدند كه قادر به خواندن و نوشتن باشند. بدين ترتيب پيامبر با وقف اسيران باسواد غير مسلمان به ترويج تربيت قرآني، هم كو

مسلمان را باسواد نمود و هم اسيران غيرمسلمان را تحت تاثير كالم وحي قرار داد كه آنها نيز بعد از مدتي مسلمان شدند. (عمراني، 
1388.(  

تاكيدات اسالم در مسير تعليم و تربيت مسلمين، بويژه تربيت ديني آنان، باعث شد كه آحاد مردم به طرق مختلف در صدد گسترش 
يج آن برآيند كه يكي از ابزارهاي اساسي در جهت بسط و نشر علم و دانش در دنياي اسالم، عمل به وقف بود. بسياري علم و ترو

از پادشاهان، امرا، علماي ديني و انديشمندان و بزرگان قوم و حتي مردم كوچه و بازار، اموال و دارايي هاي خود را در جهت 
ر روايت از امام ششم، نخستين وقف نامه مربوط به دخت گرامي پيامبر گرامي اسالم ند. دودگسترش دانش و تربيت ديني وقف نم

) وصيت كرده است، حوائط هفت گانه را به علي صاين چيزي است كه فاطمه بنت محمد («) است كه فرمود: سحضرت زهرا (
  )1370، شبلي».() و بعد به حسين و بعد از او به فرزندانشع) و بعد به حسن (عبن ابي طالب (

 هايش را به انفاق اختصاص داده است. سوره  يكي از و تمدن آن ،  جامعه  در توسعه  درك از اهميت نـقش وقـف و انـفاق  با  قرآن
  و انفاق را باعث و وقف  خواند مي  فرا  و انفاق و مسلمانان را به بخشش  مـؤمنين  اي است كه از اول تا بـه آخـر سوره» ليل«سوره
فرهنگ   در  صدقه  بدين مفهوم است كه اصوال پاكيزه شدن مال از حقوق ديگران، كند. شدن مال از حقوق ديگران تـلقي مـي  پاكيزه

فاما من اعطي و اتقي و «يم: خوان فرازهايي از اين سوره مي  در حسنه.  سنت  يك  تا است،  شده  اسالمي به عـنوان يـك حـق ارزيابي
) 8- 11ليل: »(ما له اذا تردي  لليسري و اما من بخل و استغني و كذب بالحسني،فسنيسره للعسري،و ما يغنيصـدق بـالحسني فسنيسره 

الذي يؤتي ماله يـتزكي و مـا « :شود در جـاي ديـگر ايـن سوره مباركه آمده است كه اعطاي مال به مثابه تزكيه مال محسوب مي
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خداوند انـفاق در راه خـدا  در سوره بـقره،) 18- 21ضحي: »(العلي،و لسوف يرضيتجزي،اال ابتغاء وجه ربه ا  نعمة  الحد عنده من
 آرد. صدها دانـه را بـه ارمـغان مي  كه  هايي وجود دارد در هر بوته خوشه زند. اي جوانه مي كند كه از آن بوته اي تشبيه مي به دانه را،

حتي   كه است،  ثمردهي وقف در توسعه جـوامع بـه همان ميزان گستردهبدان خاطر در قرآن آمده است كه  اي انفاق، گونه تمثيل اين
تواند نقش  در جامعه مي يعني صـدها بـرابر آنچه كه خود ظرفيت دارد، صدها دانه گندم تبديل شود.  به  تواند وقف يكدانه گندم مي

كـل سنبلة مائة حبة و اللّه يضعف لمن يشاء و   فـي  سـنابلحبة انبتت سبع   كمثل  مثل الذين ينفقون امـوالهم فـي سبيل اللّه« :ايفا كند
خـوف عـليهم و ال   اللّه واسـع عـليم.الذين ينفقون اموالهم،في سبيل اللّه.ثم ال يتبعون ما انفقوا منا و ال اذي لهم اجرهم عند ربهم و ال

 ديـگر آيه ). در267بقره: »(بتم و مما اخرجنا لكم من االرضيا ايها الذين امـنوا انـفقوا من طـيبت مـا كـس) «261بقره: ( »هم يحزنون
 و الهـي،انساني،تاريخي رسالت او است؛زيرا انـدوه و حـزن هـر از فـارغ كـه كند مي معرفي آدمي را گر انفاق انسان خـداوند
 ينفقون الذيـن«است.  سـربلند خـدا خلق نزد هم و تاريخ نزد خدا،هم نزد هم خاطر همين به و  است نموده ايفا را خويش اجـتماعي
  )274بقره: ».(يحزنون هـم ال و  عـليهم خـوف، ال و ربـهم عـند اجرهم عالنية،فلهم و النهار،سرّا و باليل اموالهم

بر روي عمل صالح وقف گذاشته مي شود و لذا سازمان » خدمات اجتماعي جاويد«با استناد به اين روايات است كه عنوان زيباي 
از شاهكارهاي تعاون و برنامه هاي اجتماعي اسالم است كه در كمتر تمدني به اين وسعت و اهميت مي توان به خدمتي وقف 

نحل، عامل پيوند انسان با زندگاني جاوداني بوده و عامل مؤثر و  97اجتماعي، انساني نظير آن دست يافت، وقف به استناد آيه 
ي حركت هاي رهائي بخش تشيع در طول تاريخ است وقف همان عمل صالحي است كه پشتوانه تداوم نهضت خونين كربال و تمام

اگر هر مرد يا زني موفق به انجام آن شود ضمن برداشتن مؤثرترين قدم در رفع محروميت ها و پريشاني ها، به يقين به رحمت واسعه 
 و  اسـالمي، صدقه  ديـني فـرهنگي در .كند مي پيدا وممفه وقف نيز  معنوي  بعد جدا از بعد مادي آثار وقف، در .الهي خواهد رسيد

 وقفي  به  معنوي وقف. است شـده داده ترجيح مادي وقف بر معنوي وقف مدام و  گرديده  تأكيد مادي وقف از بيش معنوي وقف
 رشد باعث كه خيري عمل  هـر.دارد  مـعنوي بازده صرفا و نيست بـرخوردار  مادي  هاي جلوه و مظاهر  گونه هيچ  از كه شود مي اطالق
 همين  رشد  با جامعه در معنويت  كند؛زيرا مي صدق آن بر نيز معنوي  وقف  شود جامعه و فكري و معنوي،اخالقي هاي ارزش
 . است جامعه آن انحطاط نشانگر نـيز جامعه يك در ها ارزش اين فقدان و  كند مي رشد كه هاست ارزش

  ربيت ديني:وقفهايي با رويكرد و كاركرد ت
 است وقف فرهنگ ترويج و وقف نهاد تربيت ديني افراد دارد، در مهمي بسيار جايگاه و نقش كه اسالم تربيتي آموزه هاي جمله از

از قبيل احداث مدارس، كتابخانه  ، و تربيت ديني كودكان و نوجوانان اجتماع تعليم و تربيت رايگان وقف، كاركردهاي جمله . از
ه ها، تأمين هزينه هاي مؤسسات آموزشي و فرهنگي از محل درآمد موقوفات، كمك به امور تحصيلي فرزندان ها و قرائت خان

 هم وقف غيرديني، جوامع در حتي نيز و ديگر اديان آسماني در و اسالم از پيش است. گرچه محرومين و مستضعفين و نظاير آن

 است كه شده ظاهر اسالم تأسيسي نهاد يك صورت به بخشيد، آن به اسالم كه اي ويژه و ماهيت روح با ولي است، داشته وجود
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 زمان در غربي بر شرقي جوامع برتري خلدون ريشة ابن كه اي گونه به است؛ بوده اسالمي جوامع در فراوان بركات و خيرات منشأ

اجتماعي  مانند: تأمين گوناگوني فاهدا توان مي اسالم، در وقف نهاد دقيق مطالعة داند. با مي مهم نهاد همين مرهون را خودش
 جامعه، فرهنگي و علمي رشد تأمين بسترهاي و تهيه جامعه، بهداشت به كمك آينده، هاي نسل و جامعه فقير طبقات نيازهاي

  )1384(هدايتي، .دريافت مهم نهاد اين تأسيس از را ...و و تربيت ديني دينداري ساختن و نهادينه جامعه ديني معرفت سطح افزايش
 و هميشگي بلكه نيست، موقت و اي آن لحظه بركات و ثمرات كه است نه حس سنّت يك اينكه وقف ديگر هاي ويژگي از

 بلكه دهد، نمي پوشش را جامعه يك شهروندان از خاص گروهي و جامعه حيات خاص از زماني مقطع يك فقط و است دائمي

 از وقف دليل، همين به .است شده متون ياد در ويژگي اين از . است جريان در متمادي هاي نسل براي و زمان طول در آثار آن

 ديگر ويژگي .آيد مي حساب به تعليم و تربيت در اي پايه و اي ريشه هاي عنوان سياست با اسالمي « جاريه صدقة » و تدابير جمله

 نيست، محدود آن مصرف موارد كه است اسالم اين اجتماعي و تربيتي سياست در مؤثر اسالمي هاي آموزه از يكي عنوان به وقف

 هر نوع با متناسب بلكه شود، مساجد ساختن شامل فقط وقف كه نيست چنين .را پذيراست مختلفي ابعاد و اشكال هاي گونه بلكه

 ، متناسب واقفان از هريك كه است اين بيانگر ها وقفنامه مطالعة كه طور كرد. همان استفاده وقف از توان مي اسالمي، جامعة نياز

. به  اند كرده مي را وقف خويش امالك و مال ، تعليم و تربيت ديني جامعه مسائل مشكالت و از خود بينش تربيتي و درك با
  اشاره نمود:عنوان مثال ميتوان به موارد ذيل 

 وقف چندين درخت گردو براي خريد جايزه و دادن به بچه هايي كه در نماز جماعت مسجد حاضر مي شوند. - 1

 ان.آموز دانشف بخشي از درآمد يك كارخانه براي هزينه كالس حفظ قرآن وق - 2

 وقف مغازه براي تامين هزينه تشكيل كالسهاي احكام ديني در مدارس. - 3

 وقف بخشي از درآمد زمين كشاورزي براي خريد چادرمشكي براي ترويج فرهنگ حجاب در مدارس. - 4

 ده در جلسات زيارت عاشورا و قرآن مدارس.ان شركت كننآموز دانشوقف مغازه براي تهيه صبحانه  - 5

 وقف كارخانه براي تهيه اقالم تحصيلي ايتام مدارس. - 6

 ان محروم و يتيم توسط گروهي از معلمين.آموز دانشوقف وقت براي تدريس خصوصي و رسيدگي به امور تحصيلي  - 7

 ي مناطق محروم.آموز دانشوقف منزل در مشهد و قم براي برگزاري اردوهاي  - 8

 ان.آموز دانشآمد شركت براي تامين نفت و چراغ روشنايي براي مطالعه وقف در - 9

 ان.آموز دانشوقف خانه هاي مشق براي مطالعات و انجام تكاليف توسط  - 10

 وقف االغ و گاري براي اياب و ذهاب بچه ها به مكتبخانه. - 11

 ان سادات محروم.آموز دانشوقف بخشي از سرمايه براي تامين هزينه تحصيالت  - 12

 ان و دانشجويان.آموز دانشنيادهاي خيريه و موقوفه و غيرانتفاعي براي امور تحصيلي و تربيتي تشكيل ب - 13
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 وقف درآمد ناشي از اجاره مغازه براي تامين آب گرم مدرسه براي وضوگرفتن بچه ها در نماز جماعت زمستان. - 14

 حرفه آموزش رشيدي ربع يا) هرشيدي( اي و حرفه آموزي. همچنان كه يكي از اهداف تأسيس حرفه وقف براي آموزش - 15
 شده بندي درجه) كهريزكني زرگري، خطاطي، مثل مشاغل و مزارع( جامعه نياز و استعداد ميزان و نوع حسب بر كودكان اي بود تا

  )1388.(امينيان،  بينند آموزش و
  وقف و تربيت ديني در آموزش و پرورش ايران:
ان، و تسلط ايدئولوژي اسالمي به عنوان دين حاكم كشور، مراكز متعددي براي قبل از پيروزي اعراب بر حاكمان غيرمسلمان اير

آموزش علم و دانش در ايران وجود داشته كه معروفترين آن دانشگاه جندي شاپور بود. اما در مورد علل شكست ارتش قدرتمند 
خ، يكي از مهمترين آنها وجود نظام طبقاتي در ساسانيان در برابر سپاه اسالم عوامل مختلفي ذكر مي گردد كه به نظر محققان تاري

 تمامي ابعاد زندگي زندگي ايرانيان بوده و اين نظام طبقاتي به عيني ترين شكل خود در زمينه آموزش و پرورش به چشم مي آمد.
. جامعه آن روز ايران بودچرا كه نه تنها دبيران و كاتبان از طبقه خاصي بودند بلكه حق خواندن و نوشتن از امتيازات طبقه خاصي از 

  چنان كه فردوسي شاعر نامدار پارسي گوي در اين زمينه داستان معروفي را به نظم در آورده كه مطلع آن چنين است:
  برو همچنان بازگردان شتر بدو گفت شاه: اي خردمند مرد
  چو فرزند ما برنشيند به تخت... چو بازارگان بچه گردد دبير

ر متون تاريخي خوانده ايم؛ انوشيروان عادل! حاضر نمي گردد در قبال دريافت سيصدهزار دينار از مرد و همچنان كه اغلب ما د
  كفاش، اجازه دهد كه فرزند وي از حق تعليم و تربيت برخوردار شود.
اسي با تبعيض در ي بود، با طرد نظام طبقاتي، بطور اسآموز دانشاما دين مبين اسالم كه نخستين آيات وحي به پيامبرش(ص) علم و 

آموزش و پرورش مبارزه نمود. آموزش و پرورش را بدون توجه به هيچ مانعي وظيفه و تكليف حكومت قرار داد و آن را در رديف 
گسترش  كه گردد مي باز هجري سوم قرن به اسالمي مدارس پيدايش تاريخي هاي زمينه واجبات اجتماعي مردم جامعه برشمرد.

 لزوم و آداب و عقايد برخي از آنها انتقاد پيروان و ديگر مذاهب و اديان اصول با مسلمانان آشنايي و مياسال سرزمينهاي قلمرو

و  بحث فضاي ايجاد فكر به اسالمي حكومتهاي تا كرد فراهم را اجتماعي و هاي فرهنگي زمينه ترجمه، و تفسير و پاسخگويي
 امراء و علما وسيله به نيز هايي دارالعلوم تدريج به و بوده بحث و ز درسمراك و تدريس فضاهاي نخستين مساجد، و بيافتند مناظره

   .بود مساجد از متأثر آنها درسي محتواي هم و معماري كه هم گرديد تأسيس
 در قرن هفتم با حمله مغول به ايران و انقراض عباسيان، نفوذ ايرانيان در دربار مغول، مسلمان شدن غازان خان و گذاشتن نام محمد
بر خويشتن و به وزارت رسيدن خواجه رشيدالدين فضل اله، موقوفات رونق فزونتري يافت و مراكز علمي و رفاهي نظير رصدخانه 
ها، مدارس، بيمارستان ها، كتابخانه ها و... به موارد وقف اضافه شد. در عصر صفويه، وقف توسعه بيشتري يافت و سالطين، بيشترين 

) وقف نمودند. در همين دوران، اداره امور اوقاف به ع) و حضرت معصومه (عآستانه مقدس امام رضا ( امالك متعلق به خود را به
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مستوفي (وزير) مخصوص واگذار شد و همه مستوفيان و متصديان و متوليان ملزم شدند محاسبات خود را به دفتر موقوفات تسليم 
ني وقف وارد ساخت، او ضمن ضبط موقوفات، درآمدهاي حاصله از آن تسلط نادرشاه بر ايران، ضربه ي سختي به پيكر نورا .كنند

را صرف لشگريان خود كرد و با فرمان نامشروع موجب شد كه مقدار قابل توجهي از موقوفات جزء امالك خالصه به ثبت برسد و 
ز وقف نامه ها شد. غارت اصفهان به به همين دليل بسياري از مردم، وقفنامه ها را پنهان كردند كه حاصل آن مجهول ماندن بسياري ا

وسيله افاغنه ضربه ديگري بود كه بر وقف و موقوفات وارد آورد با مرگ نادر، جانشين وي فرمان لغو مالكيت شخصي بر موقوفات 
  .را صادر كرد

 در مساجد بـود.آموزش  ابتدا،  وقف وظيفه فوق العاده مهمي را ايفا كرده است.  نقش مانكشور و پرورش وقف در امر آموزش
  نقش درس و بـحث بـود.  مـتعدد  مساجد كـه عـموما وقفي هستند عالوه بر محل انجام فرائض مـذهبي، محل تـشكيل جـلسات

مدارس مّتكي اين  همه .شـكل و فرم ظاهري مسجد را داشتند  مدارس اوليه  كه  است  مساجد در امر تعليم و تربيت اسالمي تا حدي
  اي و عالي خود هزينه  آموزان و دانشجويان براي تحصيالت متوسطه دانش .ل در آنها همگاني و رايگان بوده استو تحصي بر وقف،
امكانات تـحصيل براي همه اقشار جامعه فراهم   بلكه در آنها مخصوص قشر خاصي از مردم نـبود،  و تحصيل  كردند نمي  پرداخت

 توسعه و تكامل با اما .بودند دارا هم با را علمي و ديني وجهه دو كه هر رفتند مي مارش به مكانهايي نخستين هر چند مساجد، .6بود

 ايجاد به نياز و نبود گرفت ميسر مي صورت آن در كه اي پراكنده مباحث و مساجد به اكتفا علوم، ديگر و و ادبيات اسالمي تمدن

 به توجه با كه رود مي شمار به اجتماعي فعاليتي آموزش، البته .شد احساس مي تربيت و تعليم اهداف تحقق منظور به معيني مراكز

 جوامع در عموماً .آورد پديد مي را نهادهايي تربيت، و تعليم توسعه منظور به و گيرد مي شكل جامعه اي هر و تمدن فرهنگ سطح

 به نيز آن كه پيمود را خود يليتكم مراحل مذهب با پيوند در به تدريج و آورد بر سر مذهبي نهادهاي درون از آموزش انساني

 .بود آنها شدن تخصصي ها و رشته تنوع دليل

 آشنايي و اسالمي سرزمينهاي گسترش قلمرو كه گردد مي باز هجري سوم قرن به اسالمي مدارس پيدايش تاريخي هاي زمينه

 زمينه ترجمه، و تفسير و پاسخگويي لزوم و آداب و عقايد برخي از آنها انتقاد پيروان و ديگر مذاهب و اديان اصول با مسلمانان

 فضاهاي نخستين مساجد، بيافتند و مناظره بحث فضاي ايجاد فكر به اسالمي حكومتهاي تا كرد فراهم را اجتماعي و هاي فرهنگي

 هم و معماري كه هم گرديد تأسيس امراء و علما وسيله به نيز هايي دارالعلوم تدريج به و بوده بحث و مراكز درس و تدريس

  .بود مساجد از متأثر آنها درسي محتواي
 ديگر سوي از اروپايي كشورهاي با روابط خارجي توسعه و طرف يك از شيعه مذهب رسميت و ملي وحدت ايجاد و نبود مستثنا

يبا يافت. تقر افزايش موقوفي و ديني مدارس احداث شيعه، مذهب توسعه منظور كه به است تاريخي دوره اين از مهمي مشخصه
  :ميگرفتندرا براي ايجاد يك مدرسه در نظر  زير همه كساني كه كمر همت به تأسيس و بنياد مدرسه اي مي گماشتند چهار اصل

 ساختمان مدرسه - 1
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  تعيين مدرسان ورزيده و نامور - 2
 تهيه كتاب و تأسيس كتابخانه - 3

  )1381كنند.(امينيان،  تأمين ار مدرسه هاي هزينه بتوانند اختصاص موقوفاتي كه از محل درآمد آن - 4
ها نيز  قبل از ايجاد اين نظاميه  خواجه نظام الملك در قرن پنجم هجري است.البته  مشهورترين مـدارس وقفي گذشته،مدارس نظاميه

  عيبابو الحسن محمد بن شـ  امام سامانيان،  در عصر  از جمله در تاريخ بيهقي آمده است كه وجود داشت،  مدارس وقفي ديگري
هنگفت از اموال خود را براي اداره اين مدرسه و كمك به دانشجويان شاغل به   اي تأسيس كرده و مبالغي بيهقي در نـيشابور مدرسه

نكته توجه كرده بود كه براي مـبارزه   الملك با تأسيس مدارس نظاميه به اين  خواجه نظام) 1374.(كسايي، كرد  تحصيل در آن وقف
انساني   هاي معروفي كه نيروي نظاميه آموزشي و تبليغاتي نيز الزم است. هاي فرهنگي، فعاليت بر اقدامات نظامي،  وهبـا دشمنان عـال
 بصره، طبرستان، آمل، بغداد، اصفهان، هاي نيشابور، از نظاميه  عبارتند شـده،  برده  و در تاريخ از آنها نام  كردند مي  تأمين  مورد نياز را

ها تـأمين  نظاميه  موقوفات متعددي بود از درآمد آنها هـزينه ايـن  ها داراي هريك از اين نظاميه ت، موصل و خواف.هرا مرو، بلخ،
 .شد مي

ابو   العلم  دار ها، دار العلم  ترين العلم به وجود آمـد.از جـمله قديميرچهارم هجري نهادهاي علمي ديگري با عنوان دا  سده  از اوائل
دار العلم   متعددي بر اين  موقوفات  فقيه  از اديبان و فقيهان بنام شافعي در موصل است.اين هـ.ق) 423محمد موصلي( القاسم جعفر بن

نقدي در آنجا مقيم شود و از امكانات آن   هزينهء  توانست با استفاده از نوشت افـزار وكـمك وقف كرد كه هر دانشجويي مي
 . (همان منبع)استفاده كند

  شد كه خالي اي كه كمتر شهري يافت مي اسالمي رواج فراوان يافت به گونه  هاي وقفي در كشورهاي كتابخانه  بعد  به  يخاز اين تار
شاهجان)   كرده(مرو  يكي از شهرهايي كه از آن بازديد  هاي كـتب وقـفي ياقوت حموي درباره گنجينه باشد.  وقفي  هاي كتابخانه  از

آنها را بدون سپردن   بيشتر  كه  گاه از حدود دويست جلد از اين كتب هيچ  ب آنها آسان بود اقامتگاه مندسترسي به كت :نويسد و مي
  تعداد هاي وقفي نداشته بـاشد. كتابخانه  شد كه شـهري يـافت مي  كـمتر  از قرن چهارم به بعد. خالي نبود بودم،  وثيقه دريافت كرده

داوند به تو عقل خ«ت: گف گرفت و مي بر خريدار كتاب عيب مي  نحوي  حيان  رسيده بود كه ابو ديانـدلس به ح  در  ها كتابخانه  ايـن
  دار ها، نظاميه  عالوه بر. »گيرم امانت مي  به  هاي وقـفي خواهم از كـتابخانه كتابي را مـي  هر  من خري؟! مي  چرا كتاب، معاش بدهد

  وجود آمده بود كه تماما وظيفه نشر و گسترش  اسالمي از محل اوقاف به  ـشورهايك  هاي بزرگ و مـتعددي در العلم و كتابخانه
  مسلمانان  كه به قصد تأسيس،اداره و نگهداري مراكز علمي و آموزشي وقف گرديده و اين ايثار و احسان، را به عهده داشتند  علوم
از كـارنامه نـيكوكاران را براي بشريت به يادگار   شاندرخ  بـزرگداشت دانـش و رسـيدگي به حال جويندگان دانش اوراقي  در

  )1378(كسايي،  .نهاده است
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از گاه   عبادت و ارشاد و آموزش در امر دين و دنياي مـسلمانان بود كه  براي  عمومي  مساجد جامع در حكم نخستين دانشگاههاي
رو ديگر نهادهاي  از اين و احترام نومسلمانان قرار گرفت.  تأسيس مسجد النبي در مدينه منوره بـه عـنوان خانه خدا مورد تعظيم

  هايي كه به قلمرو اسالم پيوست با جاي جـزيرة العـرب و پس از آن در سرزمين جـاي  در  النبي  عبادي و آموزشي پس از مسجد
ديگر  عمومي،  آموزشگاههاي  اين  نان بهو شد مسلما با فزوني آمد ترين اموال مـوقوفه تـأسيس گـرديد. ترين و مقبول مشروع  پشتوانه

ترين  مكتب يـا كتاب به عنوان رسمي كتابخانه، دار الحـديث، خـانقاه، مدرسه، دارالعلم، نهادهاي آموزشي چون دار القرآن،
و   وزيران ن، اميران،سالطي بانيان و واقفان اين مـراكز بـيشتر خليفگان، هاي اسالمي بنيان گرديد، در سرزمين  علمي  آموزشي  نهادهاي

و انساني خود   حـكمراني  خدمت به علم و عالمان را وظـيفه و رسـالت توانگران نيكوكار بودند كه گذشته از سنخيتي علمي،
و تعليم   تعلّم  مسجد يا خـانه شـخصي را وقف بر  خود  پيشوايان مذاهب و دانشمندان نيز به فراخور توان مالي دانستند.امامان، مي
 .ها بسيار است گونه نـهادهاي عـبادي آمـوزشي نمونه و پرورش اسالمي از اين  آموزش  كردند.در تاريخ اگردان و پيروان خود ميش

بـنيادي روزافـزون يافت و   سوم  سده  از اواخر  مراكز  اين است. »مدرسه«نخستين نهادهاي آموزشي با عنوان  خاستگاه  خراسان بزرگ
بسيار و   آندلس در بـاختر دنـياي اسـالمي مدارس  تا  اسالم را فراگرفت و از آن پس از ماوراء النهر در خاور  دنياي  اش بتدريج دامنه

نقد و نظر در كارنامه آموزشي ايـن مـدارس و ايـنكه در  گرديد.  تأسيس  مالي موقوفات شخصي يا دولتي  پشتوانهء  برخوردار از
و دور   ها و آمـوزش را بـه انحصارطلبي  آموزشي مسير دانش  رسمي  نهادهاي  ادالت مذهبي در اينو مج  گرايي فرقه  مواردي رواج

  ايـن  موضوع است.منظور و مقصود مـا در  اين  هاي علمي سوق داد نيازمند به بحثي جداگانه در نگهداشتن طالبان دانش از اصالت
است كه تأسيس و تأمين نـيازهاي مـالي آن مأمن و مأواي بسياري از   اي فعهو مراكز عام المن  الصالحات  باقيات  مقال بازيابي

مورخ و   خـلدون  اند.ابن و شكوفايي علمي يـافته  و رشد  زندگي  كـه در ايـن مـؤسسات موقوفه مجال  است  دانشمندان شده
و بـخشندگي و   نوازي مـيهمان  ويشناس شهري مغربي، پيشرفت دامنه دانش و آموزش در مشرق زمين را مرهون خ جامعه

 )1391. (موسوي،  است  بـرشمرده  دانشه را  و پويـندگان  اندركاران نيكوكاري ايرانيان در حق دست
  از  هـ ق)از بزرگان نقيبان علوي در حـوزهء عـراق كه هردو 634علم الهدي(  مـرتضي  هـ ق)و بـرادر سـيد 604  رضي(م  شريف

به صورت موقوفه در اختيار طـالبان دانـش   العلم  را با عنوان دار  خود  هاي معتبر بودند كتابخانه  بويه  آل  دانشمند عصراديبان و فقيهان 
هاي دولت  كمك  از  نياز بي  از دانشجويان  هريك  العلم خود تدارك ديـده بود كه  دار  نـهادند. شريف رضي چندان پشتوانه مالي بر

 . (همان منبع)توانست نيازهاي خود را از انبار دار العلم تأمين كند روزي مي تن كليدي شبانهاختيار داش  با در

سابقه در تاريخ آموزش و پرورش جهان اسالمي ايجاد  و بـي  هجري تحولي بـزرگ  پنجم  سدهء  هاي نيمه  در  تأسيس مدارس نظاميه
 مدرسه براي كتابخانه  مد موقوفات مدرسه را بـه خـريد و استنساخ كتاباي از درآ سـهم قـابل مالحظهاغلب واقفان مدارس،  كرد.

  .هاي نفيس فـراهم گـرديد اي غني از كتاب مـوقوفه گنجينه ها و چندان نپاييد كه در اين كـتابخانه نداختصاص داده بود
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هاي  ود.كه اهـداي كتاب به كتابخانهسنت وقف پيـروي ديـگر نيكوكاران و مـردم خـير از ايـن سيرهء حسنه ب  محاسن  يكي از
اند. كـتابخانه نـظاميه بغداد با توجه به  رهگذر برده  اين  هاي دانشگاهي در زمان معاصر بيشترين بهره را از موقوفه گذشته و كتابخانه

  ارزندهء  ت كه كتابهايداش شهرت و حـرمتي كـه از آغـاز تـأسيس كـسب نموده بود بـسياري از دانـشمندان و بزرگان را بر آن مي
نهاد علمي آموزشي قـرار دهـند.اين كـتابها مرتب محل مراجعهء استادان و دانشجوياني بود   اين  اختيار  را به صورت وقف در  خود

  كردند. خوراك و مدد معاش نظاميه استفاده مي  و از  روزي داشتند هاي مـسكوني نـظاميه زنـدگي شـبانه كـه در حـجره
ديگر پيشوايان و پيروان مذاهب نيز   شد  دامنه تأسيس مدارس و نهضتي كه از پرتو مدارس نظاميه در جهان اسالمي ايجاد  سترشگ  با

همه ممرّ معاش استادان و دانشجوياني شد كه پيش از آن زندگي علمي   اين  و شـدند.  بـه تـأسيس مدارس موقوفه تشويق و تـرغيب
موقوفات مدارس بزرگ   از  بسياري  كو به بغدادالدر حمله مغول و خصوصا لشكركشي هو اري نداشت.و استقر  نظم  آنان چندان

نمود كه  و احيا و بازسازي آنها چندان مهم مي  شده  و امر رسيدگي به موقوفات مختل مانند نـظاميه و مـستنصريه آسيب فراوان ديد.
  دار كليه امور در دستگاه اين ايلخان و جـانشين او آبـاقا مسؤوليت تههـ ق)صدر كبير و سررش  276خواجه نصير الدين طوسي(

  ها و تأمين زندگي و نسبت به ترميم ويراني  و نظارت بر كل موقوفات قلمرو وسيع هو الكو را برعهده گرفت  ريـاست
 )1387. (زاهدي، كوشش فراوان كرد  دانش  اندركاران دسـت

  گيري از آن در بنيان و نـگاهداشت نهادهاي دانش و آموزش، درخشش و بهره  موقوفه اوج شكوه نيكوكاري واقفان اموال
هـ ق)است كه تاتار  817همداني(  اللّه  و خواجه رشيد الدين فضل نصير الدين طوسي  مرد بزرگ و نامدار ايراني خواجه  دورانديشي

درخشيدند و در   خوش  مغول و ايلخانان  عصر  وزيران  ، درصدرو درايـت خويش ساخته  دانـش  بيگانه از فرهنگ و تمدن را وامدار
و سررشتهء گسستهء دانش و   روزگار تاريخ سياسي اجتماعي ايران براي احياي ميراث معنوي اين مرزوبوم مردانه بپا خاستند  سياه  آن

ا وقف كتابهاي پراكنده در حمله و يورش تاتار كه الدين طوسي ب  به هم پيوستند.خواجه نصير  نو  از  سرانگشت تدبير  بـا  مـعرفت را
  بزرگ  ديـد و رصدخانه  تـدارك  دانشمندان  السيف  بقية  كتابخانهء موقوفه چهارصد هـزار مـجلدي براي  آورد  در مراغه گرد

رشيدي اساس دانشگاهي   ربع  نامي  نظير به نام پايتخت ايلخانان را بنيان نهاد.خواجه رشيد الدين فضل اللّه همداني نيز با بنايي بي
اوراقي است » موقوفات ربع رشيدي«سابقهء آن در مـجموعه بزرگ بـي  موقوفات  صورت  كه  سـاخت  اسـتوار  مانند و جهاني را بي

نيت با پيشرفتهء غرب منادي مد  زرين از دفتر ايام خدمات انساني وزيري وزين و خردگرا و بلندهمت كه هنوز كه نوز است جهان
هاي مادي و معنوي كـه در سـر كار دانش از خود مايه گذاشته در برابر عظمت اين مجموعهء بزرگ دانشگاهي و  آن همه سرمايه
  ) 1378.(كسايي،  و كالن آن در شگفت مانده است  موقوفات خرد

در ماده دوم فرهنگ همچنان ادامه دارد. سنت حسنه وقف با رويكرد تربيتي در ساليان اخير نيز مورد توجه جدي قرار گرفته و اين 
تجليل از مقام علمي دانشمندان و پژوهندگان برگزيده مسلمان و تشويق «بنياد فرهنگي البرز اشاره شده است كه هدف  وقف نامه

ابخانه ساز و... امروزه با تشكيل انجمنهاي خيرين مدرسه ساز، كت .است» دانش آموختگان برگزيده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد
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در سطوح مختلف منطقه اي، استاني و ملي، فرايند وقف در راستاي تعليم و تربيت بويژه تربيت ديني متربيان ساز و كاري نهادمند و 
 قانوني يافته و اين فرهنگ اسالمي بصورتي روزافزون در حال اشاعه و توسعه مي باشد.

 نتيجه گيري و پيشنهادات پاياني:

همانطور كه در قرون اوليه شكوفايي تمدن اسالمي آثار  فرهنگي و تربيتيفرهنگ وقف براي مصارف علمي و مسئله احياي 
ارزشمندي از خود باقي گذاشته دوباره بايستي جدي گرفته شود و اين به مفهوم بازگشت به گذشته نيست بلكه گامي است به سوي 

مرتبط با تربيت ديني نوجوانان و جوانان گ با مقتضيات زمان براي امور لزوم تأسيس بنيادهاي وقفي هماهناز سوي ديگر  آينده.
كه ما حدود هفتصد سال مراكز علمي پژوهشي در سطح بسيار عالي مثل مجتمع آموزشي بيش از پيش محسوس مي باشد؛ همچنان

ها و دارالحكمه ها و رصدخانه مراغه  ربع رشيدي داشته ايم كه كالً اداره امور آن از محل درآمد موقوفات انجام مي شد يا نظاميه
و تربيت ديني آحاد كتابخانه هاي وقفي در گسترش علم و دانش كتب و نقش حياتي و مهمي ) از سوي ديگر 1388(جوادي، ...و

بر ماست كه مجدداً اين سنت حسنه را گسترش داده و با وقف كتاب به نشر علم كمك نموده و مجد  لذا مردم بي بديل بوده است
مربيان و چنانچه مشاركت مردمي در قالب سنت حسنه وقف به طور گسترده در خدمت  و عظمت اسالم را زنده نگه داريم

 و تربيت انسانهاي فرهيخته و متشرّع و در نتيجه توسعه و توليد علم و دانش و تكنولوژي تربيتيي پژوهشي و اپژوهشگران و نهاده
بازوي توانا به كمك دولت بشتابد ديري نخواهد پاييد كه شاهد پيشرفت و توسعه كشور  در سطح جامعه قرار گيرد و به عنوان يك
در اين راستا شبكه سازيهاي اجتماعي و نهادينه نمودن اين شبكه ها در قالبهايي چون در تمام زمينه هاي مختلف خواهيم بود. 

به » همه واقف باشيم«ر گسترش فرهنگ وقف و تحقق شعار انجمنهاي خيرين مدرسه ساز، كتابخانه ساز، مهارت يار و ... به منظو
 ان كمك زيادي خواهد نمود.آموز دانشاشاعهاين سنت حسنه و تربيت ديني و علمي 
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