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مهدي گلجان *
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وقفة عند الوقف يف إيران بعد اإلسالم **

2

(الصفحات )24 -9
ملخّص

تشريع الوقف مظهر عظيم من مظاهر التوجه اإلسالمي الثقافي والحضاري.

وكان له على ّ
مر التاريخ مكانة مرموقة في إيران .والتوجه الصحيح في مشروع
الوقففف ينكففن ؤن ففماي كففدمات كاففر ي علففى الص ف يد الففويني .تففاريخ إيففران
اإلسففففالد إففففهد إقامففففة ممسأففففات كاففففر ي مففففن ؤمففففوا الوقففففف كا ففففدا
وا أتشفيات واو األيتاد ،وكان له قال اإلسالد ً
ؤيضا عطاؤه في إيران ،وال يزا

ه ف ا التقليففد موجف ً
فواا زففدش الن ااإففتي ن اإليففراني ن .وفففي ه ف ا ا قففا نلقففي نظففر
إجنالية على الوقف في ظل الدو ا أتقلة في إيران.

الوقففف مففن التشففري ات افيامففة فففي مففنهس الحضففا اإلسففالمية ،ولففه فففي إيففران

بشففكل كففاا مكانففة هامة.ويتجففه الوقففف إ ففى توسففيع نطففاا المففدمات ال امففة
ومأففاهنة ا متنففع ا ففدني ،وكففان لففه فففي تففاريخ إيففران آثففا ه ا لنوسففة علففى الحيففا

االجتناعية واالقتصااية ،وفي تنظيم ر وح ا واسفا والمدمفة االجتناعيفة عفن ير ف

إنشاء ا أتشفيات وا دا

وا كتاات واألك زيد ا حتاجدش .ويالحظ ؤن التوجفه

*  -ؤستاذ في جام ة إعداا االكاايني ن و ئيس قأم التاريخ فيها.

** -احتفظت ا ملة بطريقة الااحث في ذكر ا راجع .والحرف (ش) ا كو إفى جانب التاريخ ي ني
افيجري الشنأي وينقص عن ا يالاي  126سنة.
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نحو الوقف ينطل من غاة إنأانية نحو تغليب ا نف فة ال امفة علفى ا نف فة الما فة،

ومن هنا نر ي ؤن ظاهر الوقف ال تقتصر على الأاحة اإلسالمية ،ف نفد الن ااإفتي ن

في إيران موقوفات ت وا إفى ما قال اإلسالد نفر ي بقاياهفا ففي مدينفة يفزا وكرمفان.
وا قا يقتصر على إلقاء الضوء على الوقف في عصر الحكومفات ا أفتقلة زفإيران
ب د اإلسالد.
مقدمة:
الوق ففف عن ففد الفقه ففاء وهكففف ا ف ففي الق ففانون ا ففدني اإليرانف في :تحا ففيس األ فففل
ففلى ا عليففه وآلففه وسففلمَ « :حف َفا َس
و إيففالا ا نف ففة .واأل ففل فيففه قففو سففو ا
وسال الثنر » .وفي القانون ا دني ً
األ ل ّ
ؤيضا :حاس ال دش وتأفايل الثنفر حأفب
نيففة الواقففف (سففليني فففر )3 :6731 ،اإليرانيففون علففى مف ّفر ال صففو مثففل سففائر الش ف و

اإلسالمية اهتنوا بالوقف وتطويره.

الأففامانيون ؤو حكومففة إيرانيففة مأففتقلة ؤسأففت ا ففوان األوقففاف فففي القففرن

الرابففع ،ومهنتففه متاب ففة ؤمففو ا أففاجد واأل اةففي ا وقوفففة .وقاففل ذلف

األوقاف من مأؤوليات قضا تل الدولة.

كانففت مهنففة

ينكن ؤن نأتنتس من تأسيس ا وان األوقاف ؤن ا وقوفات كانت كثير في

تل الدولة .و ا كانت ؤكثر ا وقوفات في ه ه الدولة من األ اةي الن اعية ،ففإن

ا وقوفات حظيت باهتناد بالغ العتناا عائدات الدولة على الن اعة.

بشكل عاد كانت ؤمو الاالا في عصر الأاماني ن تفدا مفن بقافل ممسأفتدش:

ا گف فا ه (الفففاالو) وال ففد وان (ال ففوآا ) ،و آس ففة الفففاالو يتواله ففا الحاج ففب ،و ي ففرؤ

الد وان الوزير ؤو المواجة الكاير .عا فنة الأفاماني ن كانفت تضفم عشفر وآا ات

ؤو اواو ن.

ا ففوان األوقففاف الفف ي يتففواله ؤحففدكاا الفقهففاء كففان يشففرف علففى األمففوا
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واألمالك ا وقوفة وعلى عائداتها ،وعلى االستفاا من ه ه ال ائفدات لم مفو ال امفة

ا نف ة مثفل تأسفيس وتفرميم ا أفاجد وا فدا

وا أتشففيات وا كتافات و إي فاد

الفقراء وؤمثافيا ( .ن .فراي6731 ،ش ، 73 - 671 :ج .)4
يف عصر االستيالء السلجوقي على إيران
فففي ا صففاا التاريميففة يتكففر ذكففر ؤوقففاف ا ففدا

وا أففاجد والربايففات،

ولكن لم يفرا ذكفر لموقفاف الما فة المير يفة .ل فل مثفل هف ه األوقفاف لفم تكفن

موجففوا ؤو لفففم يكففن هنففاك إففف و بالحاجففة إفففى وقفففف األمففال ك الما ففة ،كففي
ال تت رض صاا المهاآ الحاكم.

ً
كثيفرا مفن األ ةفي علفى
و ا ففي الوثفائ ؤن نظفاد ا لف وزيفر الأفالجقة ؤوقفف

ا ففدا

وا أففاجد والربايففات  .وال نففدري ؤهففي مففن ؤموالففه الما ففة ؤد مففن ؤ اةففي

الد وان ال ي كان تحت إإرافه .لكنه يتادش مفن الئحفة الفدفاع التفي قفدمها ؤمفاد
اتهاد ؤزي ا حاسن زن كنا الدولة ؤن ً
عداا من ه ه األوقفاف كانفت مفن ؤمفوا

الدولة.

لفم تكفن عنليفة الوقفف ففي هف ه الدولفة مقتصفر علفى كافا ا أفؤولدش زففل إن
الوثائ تشفير إففى ؤن األمفراء كفانوا ً
ؤيضفا يشفا كون ففي ذلف (آن اف ش6731،ش:

و. )614 – 617
ً
نظرا ألهنية جهاآ الوقف كان زدش ؤجهفز الدولفة مفا يأفنى بحكومفة األوقفاف

التي ينكن اعتاا ها تاب ة لد وان القضفا  .هف االمهاآ كفان تحفت اإفراف مااإفر

لقاةي القضا  ،لكن ئيس األوقاف ال ي يحنل اسم حاكم األوقاف كان من
جف ففا ال فففد ن ،وي ين فففه الأ فففلطان بنوج فففب فرم فففان ك فففاا ،ؤ ي فففد ه ف ف ا الفرم فففان

(ؤو ا رسففود) الففد وان الكايففر .واجففب ه ف ا الففد وان اإلإففراف علففى وثففائ الوقففف
وا وقوفات والفصل في الدعاوي والشكاوي ا ت لقة زها( .زياني 6736ش ،2:ج .)2
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ب فد هجفود فففي ال صفر ا غفوفي علففى إيفران ومففا ا تكافوه مفن مف ابح وامفا نهاففت

ؤموا ا وقوفات ا نقولة منها وغيفر ا نقولفة واسفتوفى الحكفاد علفى األوقفاف ،وكفاا
ؤن ال اقففى مففن الوقففف إال اسففنه .ولكففن ب ففد تأسفففيس حكومففة االيل ففاني ن زيففد

هوالكو وحصو المواجفة نصفير الفد ن الطوسفي علفى مكانفة مرموقفة فيهفا ،عنفد
المواجة إفى تشكيل جهاآ غير سني لموقاف ّ
ووز ع ؤفراا ه ا المهاآ على م تلف

األ ففقاع اإليرانيفففة ّ
ونظفففم ا وقوففففات ففففي اففففاتر كا فففة ،كفففي يفففتم الت فففرف علفففى

ا وقوفات من ؤ اض ز اعية وحنامات واكفاكدش وكانفات وم امفل فناعية وؤنهفر
ويواحدش ...وتأجيلها وةاطها .وزه ا الشكل تم تنظيم ؤمو األوقاف حتفى آمفان

وفاته (إيرازي6719 ،ش )92 :غير ؤن األمر لم ا على ه ه الصو ب فده علفى ؤثفر
النففزاع زففدش جففا الففد ن وؤ ففحا االقطاعيففات حففو األمففالك ا وقوفففة .إذ تحففرك

االقطاعيون لالستيالء على ا وقوفات وكانت النتيجة لصالحهم.

ؤةف إففى مفا تقفدد ففإن ؤ فحا الفدواو ن اإليفراني ن الف ن تهفافتوا علفى ا فا

وا تاع ،و جا الفد ن الف ن ؤعنفتهم ؤمفوا الوقفف ا تدفقفة علفيهم لفم يكونفوا ففي
ه ف ا ال صففر ؤقففل ً
نهاففا مففن ا غففو  .وؤفضففل وثيقففة تحففدثنا عففن ه ف ا الوةففع منظومففة

«كا نامففه وقففف» = افتففر ؤعنففا الوقففف ،التففي نظنهففا الشففاعر ا هنففود تففاج الففد ن
نأائي ال ي ؤوةح لنا فيها كيف سفا ت ؤمفو األوقفاف وكيفف عافث زهفا ال فابثون

(سنائي6714 ،ش ، 21 – 1 :ج .)3

من االئل اتأاع نطفاا األوقفاف ففي القفرندش الأفابع والثفامن افيجفر ن (الثالفث

عشفر والرابفع عشففر ا يالا ف ن) عفدد اسففتقرا األمفن بأفاب سففلوك اإليل فاني ن تمففاه

ملكيففة األ اةففي .ا ففالك ؤ ااوا الففت لص مففن اغتصففا ؤ اةففيهم علففى يففد المهففاآ

ال حاكم بتحويلها إفى موقوفات .فاأل ض ا وقوففة تمفرج مفن نففوذ سفيطر الدولفة.
كنا كان هناك اافع سياسي ً
ؤيضا في عنلية الوقف وهو حصفو الفواقفدش علفى
مكانة اجتناعية .والواقع ؤن ا أفتفيد ن مفن عنليفة الوقفف كفانوا بالد جفة األو فى
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علنففاء الد ن،سففواء عففن ير ف االسففتثنا ا ااإففر للنوقوفففات ؤو عففن ير ف التوليففة

واإلإراف عليها .غير ؤنا يمب ؤن ال نغففل عفن ااففع اإلحأفان والقر بفة إففى ا
في مثل ه ه األعنا ( ا ش 6712ش . )13 :

ت فافى

مكتاة القافة الغزانيفة (312هفف) التفي كانفت ً
جفزءا مفن ؤمفوا الوقفف اسفتهدفت

جنففع كتففب الواليففات ،ولكففن اففدو ؤن القصففد منهففا كففان حفففظ ه ف ه الكتففب،

وهن ففاك وث ففائ اال ففة عل ففى إ س ففا ق ففوائم بحأ ففابات الضفففرائب واأل اة ففي ا وقوف ففة

لالحتفاظ زها في ه ه ا كتاة (انصاري 6711ش .)613 :
مع هجود ا غو على إيران حدث ّ
تحفو ففي وةفع األ اةفي ا وقوففة فهفم لفدي
اكتأاحهم الفاالا لفم يغتصفاوا ا وقوففات  ،و إذا كفان ففي ا وقوففات ّ
تصفدع فهفو

مفففن سفففوء تصفففرف و إاا ا تف ففولدش (جفففويني 6711ش. )66 :منف ف ؤوائفففل حكوم فففة
ّ
االيل ففاني ن تأسففس ا ففوان لموقففاف .وحففدش وف فى هوالكففو المواجففة نصففير الففد ن
الطوسففي علففى مر ففد مراغ فة ،واله ً
ؤيض فا علففى ا ففوان األوقففاف .وفففي ؤواكففر عصففر
اإليل اني ن يظهر ؤن إاا االوقاف كانت تحت إإراف قاةي ا نالف  ،والطريقفة
التقليدية لد وان األوقاف التي كانت قد توقفت عاات إفى الحيا ثانية.

المواجفففة نصفففير الفففد ن الطوسفففي اسفففتفاا مفففن مكانتفففه الما فففة ففففي جهفففاآ

اإليل ففاني ن فففنظم جهففاآ األوقففاف وافففاتره واسففتجاآ كففان ا غففو إلنفففاا عائففدات
األوقاف على الشؤون الثقافية ومنهفا مر فد مراغفة ومكتاتفه .مر فد مراغفة كفان
ً
متحفا للفنون اإليرانية ،وعنل على حفظ ه ه الفنون و إحيائها وتطويرها باالست انة
بالفناندش وال لناء من الرود والصدش.

ً
بلغت عظنة األوقاف واالستفاا منها ً
وعلنيا ذروتها ففي هف ا ال صفر علفى
ثقافيا

يففد جلففدش كايففر ن هنففا :المواجففة نصففير الففد ن الطوسففي (ت 132ه فف) والمواجففة
إففيد الففد ن فضففل ا

افينففداني (ت 363هففف) ،وكففان فينففا الفضففل فففي تثقيففف

وتحضير التتا الا يد ن عن الثقافة والحضا .

_______________________________
11 ______________________________

ثقافتنا

●

وقفة عند الوقف في إيران ب د اإلسالد

المواجة نصير الد ن الطوسي ؤسس مكتافة موقوففة تضفم  411ؤلفف مجلفد فن

بقي من ال لناء،وؤسس مر د مراغة.
والمواج ففة إفففيد ال ففد ن فضفففل ا

افينفففداني زإقام ففة مان ففى فر ي ففد باسفففم (رب ففع

إففيدي) يكففون قففد ؤسففس جام ففة فر يففد عا يففة( .لاليففالع ؤكثففر اجففع :مينففوي

وؤفشا 6711ش .ونصر 6711ش .1 -7 :وبروإأكي 6711ش.)22 – 26 :
يف العصر الصفوي

ف ففي ال ص ففر الص فففوي كان ففت ؤسفففس االقتص ففاا تق ففود عل ففى الن اع ففة والرع ففي.
والأكان في إيران كانوا ً
غالافا مفزا عدش ومفن سفكان القفر ي ،وكانفت األ اةفي
تنقأ فففم عل فففى ؤرب فففة ؤقأف ففاد :ؤ اة فففي ا نال ف ف ؤو الوالي فففات ،واأل اة فففي المالص فففة،

وا وقوفات ؤو ؤ اةي ا مسأات الدينية واألماكن ا قدسة  ،وؤمالك عامة النا .
الشاه عاا

األو من ؤجل ؤن ا د عنه إاهة اغتصا األ اةفي .قفر ؤن افد

ؤمالكه الش صية إفى موقوفات (فلأفي 6719ش ،6999 :ج.)7
ً
ؤمالكفففا واسف ف ة عل ففى ؤغ ففراض كير ي ففة كا ففة عل ففى الاق ففاع
الصففففو ون ؤوقففففوا

ا اا كففة وحففرد اإلمففاد الرةففا فففي مدينففة مشففهد وح فرد الأففيد فاينففة بنففت اإلمففاد
موسففى زففن ج فففر فففي مدينففة قففم  ،واآااات مثففل ه ف ه ا وقوفففات فففي عصففر الشففاه

عاففا

األو ( .نففوا ي وغفففاري فففرا6736 ،ش )614 :وكففان علففى ؤ

المهففاآ ا فافي

«مأتوفي ا نال » ،وبأب اتأفاع الوقفف ففي ؤواكفر ال صفر الصففوي وجفد منصفب
«مأففتوفي موقوفففات ا نالفف » (مينو سففكي ،سففاآمان اااري حكومففت فففوي،
ترجنه مأ وا جب نيا 6724ش ،تهران.)742 ،

وكان ال ي يتوفى ؤمو األوقاف من بداية ال صر الصفوي هو من يحنل منصب

(الصد ) وكان هف ا مفن ا متهفد ن ا رمفوقدش ،يف كر «تاو نيفه» ؤن عنفوان الصفد

كففان ينثفففل الش ص ففية الدينيففة األوف ففى ف ففي إيفففران وهففو ئ ففيس الش ففري ة والق ففواندش

(ج فريان6731 ،ش.)641 :
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الشففاه سففلينان الصفففوي مففن ؤج فل ةففاأ ؤمففو األوقففاف وعوائففدها ّ
قأ فم مقففاد

الصد على قأندش :د الما ة ،و د ا نال  .األو م تص بفإاا موقوففات

األسر ا الكفة ،والثفاني سفائر ا وقوففات (تاو نيفه ،د.ن .)133 :وإفا ان يف كر ؤن
مقاد د الما ة ّ
مقدد على مقاد د ال امة(.إا ان 6771ش.)641 :
ي كر ؤن الشاه عاا

الصفوي ؤمر بفأن تكفون كفل ؤمال كفه وكفل مفا عنفده

حتففى المففاتم فففي إ ففا ه موقوفففة إففرو ؤن تكففون تحففت إإففراف مففن عيففنهم مففن
ً
كاتافففا فيففف ه
الش صفففيات .وقفففد عفففدش الشفففاه عافففا الشفففيخ زهفففاء الفففد ن ال فففاملي
ا وقوفات  ،وؤوكل اإلإراف عليها إفى مير محند باقر الداماا ،وا ال محأن الفيض
الكاإاني ،وا ال عادا

الشوإتري ،والشيخ لطف ا

ال املي وا يرآا ةي الفوزير

وجفففين هم ك ففانوا م ففن ال لن ففاء الكا ففا ومراجفففع الشفففي ة ف ففي آم ففانهم (هفففدايت.

د.ن.)611 :

ؤمالك الشاه عافا التفي كانفت تضفم األر يفاف والمانفات وا حفالت الكافر ي
والففدكاكدش والحنامففات وؤمثافيففا قففد ّ
قأ فنها إفففى ؤرب ففة عشففر قأف ًفنا ،لكففل قأففم
نصفوا علفى ؤن ً
كدمات م لومة .ويالحفظ ففي وثفائ الوقفف ؤن الفواقفدش ّ
قأفنا مفن

عائدات الوقفف تمصفص لتفرميم ا وقوففات و فيانتها،وكان ذلف و اء بقفاء هف ه
األبنية األ ثرية إفى ومنا ه ا.
وتابع الشاه عاا

في ه ا ال نفل الميفري الفوز اء واألعيفان والتجفا وكفان ذلف

ما ث اتأاع نطاا الوقف واآاياا ؤهنيته.

كنا تنافس في ه ا ال صر كاا الش صيات إلغداا ا أتلزمات ا ااية علفى

ا دا

التي كانت قائنة في ا أاجد ،و إيقاف األمالك عليها .لف ل اآااا عفدا

يفال ال لفم ففي هف ا ال صفر ،إذ كفان كففل يالفب ينتلف غرفففة كا فة وفيهفا مففا
يحتاجة لقضاء ؤمو ه اليومية ،وال تكلففه ا يشفة إال قلفيال ( ن يفد مفن االيفالع اجفع:

ج فريان ،مصد م كو .)33 – 31
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يف العصر القاجاري
ففي اواكفر عصفر نا فر الفد ن إفاه القاجفاري (6767 – 6214هفف) حفدث انفصففا

زففدش القطففاع الففديني والمهففاآ الحففاكم ،وكففان نصففيب الترزيففة والت لففيم مففن هفف ا

التصدع ؤكثر من غيره .مد سة (كان مروي) التي هي ا د سفة األوففى التفي ؤنشف ت

ف ففي ال ص ففر القاج ففاري م ففن موقوف ففات ا ي ففرآا حأ ففدش ك ففان م ففروي لد اس ففة ال ل ففود
ً
الحكنيففة ؤ ففاحت كنففدقا للنففزاع زففدش ا ؤيففد ن وا ا ةففدش للحركففة الدسففتورية،

وكففل فر ف يفففتهم اتكففر باغتصففا موقوفففات ا د سففة( .د.ن  733 – 31وانظففر
ً
ؤيضففا ،مهففدوي 6713ش  )619 :وعلففى ؤثففر ذلف إففاعت المرافففات واألوهففاد والأففحر
ّ
والش وذ لتحل محل ال لم والد ن الحقيقي (حائري 6713ش ،613 :اولت آبفااي،
6712ش ،744 – 1 :ج  )6وكففان ً
ؤيضففا علففى ؤثففر ذل ف ةففياع ا وقوفففات وانمفففاض
غاة النا ففي وقفف ؤمفوافيم .اللفو ا كفرزن الاريطفاني الف ي آا إيفران ففي ؤواكفر
عصر نا ر الد ن إاه ّ
تلنس عدد غاة النا في االنمراو بالشؤون ال امة بأاب

إيوع الفوةى في الاالا (كرزن6737 ،ش ،134 :ج .)6

بالاحث زدش الوثائ وا أتندات وقوفات ه ا ال صفر ففي عفدا مفن ا حافظفات
ّ
ففففي ؤ إفففيف منظنفففة االوقفففاف لفففم ن ثفففر اال علفففى سفففتة عشفففر وثيقفففة وقفيفففة بمفففأ

(سنكلجي) مصااا عليها بماتم ؤو كاتندش ( ةا ي6731 ،ش 13 :و .)12

لففم تتجففه ا وقوفففات فففي ه ف ا ال صففر نحففو إقامففة مشففاريع كايففر مثففل ا ففدا

وا أففاجد ،زففل اتمهففت نحففو مأففاعد الفقففراء ؤو إقامففة مجففالس ال ففزاء .مثففل ه ف ه

ا وقافففات ت طينففا م لومففات عففن الوةففع االقتصففااي والثقففافي واالجتنففاعي لتل ف
ا رحلة.من ا لفت للنظر ؤن ً
ً
كايرا من ه ه ا وقوفات الصغير ألهافي يهران
عداا

كانففت مففن بقاففل النأففاء (و نففر 6733ش ،)663 – 661 :وؤن إاا تهففا كانففت علففى يففد
ّ
ّ
ؤنفأفهن ،وهف ا يفد علفى تنتفع ا فرؤ بحف ا لكيفة وحف الوقفف واإلإفراف
النأاء
على ا وقوفة.
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اإلحصائيات تشفير إففى ؤن مفا يقفا

مفن  61با ائفة مفن ا وقوففات كانفت باسفم

النأاء ،ومن ا الحظ ؤن ه ه النأاة في االمارايورية ال ثنانية كنا ت كر الأيد

هاياإي كانت تالغ  42با ائة من مجنوع  6141موقوفة.

عند إعاا هيكليفة المهفاآ الحفاكم سفنة 6313د ،ؤوكلفت األمفو بفد الصفد
االعظم إفى سفتة وز اء ،كفان ؤحفد هفمالء الفوز اء ً
وزيفرا لشفؤون األوقفاف ،وؤ فاحت
هف ه الفوآا مشففرفة علفى ا وقوففات وعوائففدها وكيفيفة إنففاا هف ه ال ائفدات .فففي

سفففنة 6317د وةف ف ت ق ففواندش جديفففد فيففف ه ال ففوآا  ،وؤ فففاح موظف ففو ا حافظ ففات

مأؤولدش عن فع قوائم بحأابات األوقاف ب د ا صااقة عليها إففى وآا األوقفاف.
و إذا ّ
قصروا في ذل فأيقصون من منا اهم( .روآنامفه اولفت عليفه إيفران 6239ش)7 :
ه ه القرا ات كانفت ّ
تحفد مفن قفد علنفاء الفد ن علفى اإلإفراف علفى ا وقوففات
ّ
ومن هنا ؤثا ت هواجأهم وم اوفهم .وتوفرت لفدي ال لنفاء كنفا عنفد سفائر ف فات
الش ب فكر ةرو اإل الح كنا ت كر حيفة (وقائع اتفاقية 6231ش.)4 :
يف العصر البهلوي
فففي ال صففر الاهلففوي ت رةففت كثيففر مففن ا وقوفففات للت ريففب ؤو س فحات عنهففا

وقفيتها ،لكن ؤمو الوقف لم تكن بأجن هفا سفلاية وباعثفة علفى اليفأ  ،زفل كفان
في ه ا ال صر تطو ات ً
ؤيضا ،ا تقدات الدينية زدش النا قد ننفت ،ونتيجفة لف ل
اتمهت قطاعات ؤكثفر مفن ذي قافل نحفو الوقفف .وففي سفنة 6966د تنفت ا صفااقة

على «قانون وآا ا ا ف واألوقاف والصنائع ا أتظرفة» .وبنوجافه ؤ فاح مأفؤولو
إاا ا ا ف في ا حافظات مكلفدش زإاا ؤمو األوقاف.

والتأاع نطفاا األوقفاف تأسأفت اإلاا ال امفة لموقفاف ،وكانفت تاب فة لفوآا

الثقافة .وبنوجب قانون د سنة 6971د ؤ فاحت هف ه الفدائر مأفؤولة عفن إاا

ا وقوفات مجهولة التولية ؤو عدينة التولية وا وقوفات ال امفة التفي ت فوا عائفداتها إففى

المدمات ال امة.
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بتأسيس ا ملس األعلفى لموقفاف تفم انفصفا إاا األوقفاف عفن وآا الثقاففة

ألو مر  ،بنوجب قرا من مجلس الشو ي الفويني عفاد  .6913بنوجفب هف ا القفرا

تفككت وآا الثقافة إفى  :وآا الترزيفة والت لفيم،ووآا الثقاففة والفنفون ،ومنظنفة

األوقففاف (نففوري 6739ش )71-7 :وبنوجففب ا ففاا الراب ففة مففن ه ف االقانون ففا ت
منظنة األوقاف مرتاطة برآسة الوز اء .من هنا تأسس ا ملس األعلفى لموقفاف إففى

جانب منظنة األوقاف .وه ا ا ملس ؤوكلت إليه مأؤولية التنأي زدش ا مسأات
والقوي ا متلفة .وؤعضاء ه ا ا ملس هم:

ئففيس منظنففة األوقفاف ،ومأففاعد وز يففر الترزيففة والت ليم،ومأففاعد وآا الت ففاون،

وا دير ال اد للأجالت واألمال ك ،وقاض منت فب مفن وآا ال فد  ،وإ صفان مفن

ا متهففد ن ،واثنففان مففن ؤسففات

يهران  6713ش).

حقففوا جام ففة يهففران (مجنوعففة قففواندش الوقففف،

في ؤواكر ال صر الاهلوي ا تف ت ؤس ا األ اةفي ،وهف ا مفا ففتح ّ
إفهية ا أفتغلدش،
ال ن استولوا على األ اةي ا وقوفةّ ،
فنو روا وثائقها وعندوا إفى ا تاجر زها.
يف عهد اجلمهورية اإلسالمية
ب د إقامة المنهورية اإلسالمية س ت منظنة األوقاف إفى إبطا الوثائ ا فنو ،

واف ففى اس ففت اا ا وقوف ففات الت ففي زي ففت بنوج ففب ق ففانون اإل ففالح الن اع ففي (جن ففاتي

6734ش )31 :في الأنوات التي تلت قياد المنهورية اإلسفالمية نفر ي وجهفات نظفر
م تلفة وآ اء متناقضة بشأن وةع الوقف في إيران ،وي وا ذل فينا ي وا إفى عفدد

وجوا إحصائيات اقيقة بشأن ا وقوفات في إيران .ا مسأات ا أؤولة عفن الوقفف
مثففل منظنففة األوقففاف لفم تففرا ؤو لففم تأففتطيع ؤن تأففتجنع ا لومففات الكاملففة حففو

الوقف في الاالا.

ً
كاما
في الواقع منظنة األوقاف في إيران و ثت ب د قياد المنهورية اإلسالمية
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ً
ً
تاريميا هائال مفن ا شفاكل والت قيفدات والتالعافات التفي نزلفت بفالوقف إةفافة إففى
ا وقوفات افيائلة من ؤ اض وبأاتدش وؤموا تحتاج بأجن ها إفى م المة.

بأفاب تغي فر المهفاآ اإلااري باسفتنرا مففع تغي فر الحكومفات ففي ظفل المنهور يففة

اإلسالمية،وبأاب كضوع جهاآ األوقاف لوآا الثقافة واإل إفاا اإلسفالمي مفن جهفة
و كتففب الأففيد القائففد مففن جهففة ؤكففر ي ولرئاسففة المنهور يففة مففن جهففة ثالثففة فففإن
ً
مفروةا عليها (نوري ،د.ن.)41 -71 :
التشتت في األعنا سيكون
ا ملس األعلى لموقاف تاد ب د انتصا الثو اإلسالمية بنوجفب قفرا مجلفس

قيففاا الثففو إ ففى الشففو ي ا ركففني لموقففاف واقتصففر ؤعضففاؤه علففى مففد اء منظنففة

األوق فففاف .وتقر ؤن يكف ففون ح فففل وفصففففل قض فففايا األوق فففاف زي فففد منثل فففي اإلم فففاد
المنينففي( ض) وحففدش ففد ؤمففر اإلمففاد المنينففي بضففرو بقففاء ا وقوفففات علففى
موقوفيتهففا كففان ذل ف يحتففاج إ ففى جهففاآ ومففنهس عنففل .ثففم بففنوا ا ملففس األعلففى
لموقاف فقد افتقفدت ا وقوففات قفد اتمفاذ القفرا ات علفى مأفتوي عفا  .كفان

القطففب الف ي يأففتطيع حففل ا شففاكل منثففل واليففة الفقيففه .وبنأففاعي وجهففوا منثففل

اإلماد المنيني تنت ا صااقة على قانون األوقفاف ففي مجلفس الشفو ي اإلسفالمي

وب ل ت ينت واجاات منظنة األوقاف بشكل قانوني.

منظنففة األوقففاف واألمففو المير يففة تضففم فففي جهاآهففا اإلااري اتن  43إاا عامففة

للنحافظففات ،و 6211إ اا عامففة للنففدن ،ويأففاعد ئففيس ا نظنففة ؤرب ففة م ففاوندش:
مأفاعد ؤمفو األوقفاف وا ّ
افرات ،ومأفاعد الشفؤون الثقافيفة ،ومأفاعد إفؤون الاقفاع
واألماكن ا تاركة ،ومأاعد الشؤون اإلاارية وا الية وإؤون ا ملس.

مفن التغي ففرات افيامففة ففي منظنففة األوقففاف ،إن مجلففس الشفو ي ؤعففاا النظففر فففي
المهاآ اإلااري لموقاف عاد 6931د َوم َنحه الحيات ؤوسع ّ
وغير اسنه إفى «منظنة

األوقففاف واألمففو المير يففة» ،ثففم ففااا ا ملففس اإلااري األعلففى علففى فصففل منظنففة
الحس والنيا عن منظنة األوقاف واألمو الميرية (نوري ،د.ن.)41 – 71 :
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استنتاج

مفر التفاريخ اإليرانفي كفدمات عظينفةّ ،
الوقف ففي إيفران ّؤاي علفى ّ
وقفدد ؤفضفل

و عن نشاو ا متنع ا دني ،وعن تغليب ا صالح ال امة على ا صالح الما ة،

غير ؤنه واجه مشاكل ؤساسية ؤهنها:

ؤيناع ذوي القفد والنففوذ الف ن اسفتولوا علفى إيفران ولفم يراعفوا للوقفف حرمفة،

وة ف المهاآ اإلااري في ةاأ األوقاف واستثنا ها ،وةف ف الثقاففة ال امفة ففي

فهم ياي ة الوقف واو ه الحضاري واالقتصفااي واالجتنفاعي ،والبفد ؤن تفنو هف ه

ا شففاكل التاريميففة ا تراكنففة فففي ظففل اولففة تأففتهدف الانففاء الحضففاري اإلسففالمي
الحديث.

املصادر (بأاب لغة ا صاا الفا سية ن كرها كنا هي اون ت ر اها)
.6

انص ففاري(محق ) ،ن ففوش آف ففر ن ،6711 ،وقفنام ففه و ت ففاريخ كتابمان ففه و

كتابففداري  ،ياانامففه اايففب نيشففازوري بففه اهتنففاد مهففدي محق ف  ،تهففران ،موسأففه
مطال ات اسالمي اانشگاه ميک كيل با هنكاري اانشگاه تهران.

 .2زيففاني ،إفففير ن ،۱۸۳۱ ،ا ففن و اولففت ا ايففران عهففد مغففو (نارا ميففان او

فرهنگ) ،تهران ،مركز نشر اانشگاهي ،جلد اود.

 .7زيف فففاني ،إ ففففير ن ،6739 ،هن ف ففاي

نصففيرالد ن يوسففي» ،تهففران ،مركففز شففيوه

«مي ف ففراث علن ف ففي و فلأ ف فففي كواج ف ففه
ميففراث مكتففو  ،كتابمانففه ملففي و

وآا ت فرهنگ.

 .4بروإ فففكي ،محن فففد مه فففدي ،6711 ،بر سف ففي روش اااري و آمف ففوآش ربف ففع

إيدي ،مشهد ،موسأه انتشا ات آستان قد

ةوي.
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 .1تاو نيه ،زي تا ،سفرنامه تاو نيه ،ترجنه ازفوترا نفوري ،كتابمانفه سفنا ي،

ا فهان.

 .1ج فر يففان ،سففو  ،۱۸۳۱ ،ا ففن و سياسففت ا او ه فففوي ،قففم ،انتشففا ات

انصاريان.

 .3جفففويني ،عنااالفففد ن عطاملفففک ،6711 ،تفففاريخ جهانگشفففاي ،بفففه سف ف ي

واهتناد محندزن عاداوها قنويني ،ليدن ،مطا ه بر ل ،جلد .۱

 .3جنففاتي ،محنفففدابراهيم ،۱۸۳۱ ،وقففف ا آمففان هلففوي ،فصففلنامه ميفففراث

جاويدان ،سا او  ،إنا ه اود .

 .9حائري ،عادافيااي ،6713 ،نمأتدش رو يفارو يهفاي انديشفهگفران ايفران،

تهران ،انتشا ات اميركاير.

 .61ان گا سففففيا ،سففففيلوفيگوئروا ،6217 ،سف فففرنامه ان گا سف ففيا ،ترجنففففه

غالمرةا سني ي ،تهران.

 .66اولت آبااي ،يحيي ،6712 ،حيات يحيي ،انتشا ات اقاا  ،جلد.6
 .62اان ف

تهران.

شففيوه ،محنففد تقففي ،مجنوعففه اسففناا و ميكروفيلنهففاي اانشففگاه

 .67ةا ي ،اميد ،آمأتان  ،6731سيد ااا مجتهد سنگلجي و نوإفتجات

إرعيه ،تهران ،فصلنامه ميراث جاويدان ،سا  ،4إنا ه  13 ،11و.12

 .64روآنامه اولت عليه ايران ،إنا ه  ،۵۸۵جب  ،۸ /۱۷۳۱ژانويه .۱۳۱۸

 .61روآنامهي وقايع االتفاقيه ،إنا ه  ۳ ،۱۳۱إوا  ۱ /۱۷۳۱ژوئيه .۱۳۵۱
 .61سنا ي ،تاج الد ن ،6714 ،كا نامه اوقفاف ،بفه تصفحيح و كوإف

ايفرج

افشا  ،تهران ،فرهنگ ايران آمدش ،جلد .3
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ثقافتنا

●

وقفة عند الوقف في إيران ب د اإلسالد

 .63سلينيفر ،مصطفي ،۱۸۳۱ ،نگاهي به وقف و آثفا اقتصفااي و اجتنفاعي

آن ،آستان قد

ةوي.

 .63سففاآمان حففس و اوقففاف و امففو كير يففه مجنوعففه قففواندش و مقففر ات اوقففافي،

 ،۱۸۱۳تهران ،انتشا ات اسوه وابأته ساآمان.

 .69إف فففقي ،س فففيرو  ،ش فففا ز  ،6731وق فففف ا ا ففففهان ،فص فففلنامه مي فففراث
جاويدان ،ويژه ا فهان ،سا  ،1إنا ه  7و .4

 .21إيرازي ،فضل ا زن عادا  ،6719 ،و فاف الحضفره(تمنيه االمصفا و

تزجيه االعصا ) ،به اهتناد محند مهدي ا فهاني ،بناي.

 .26إف ااني ،ةففا ،6737 ،تففاريخ اجتنففاعي ايففران ا عصففر افشففا  ،تهففران ،نشففر

قد  ،جلد .6

 .22إا ان ،۱۸۸۱ ،سفرنامه إا ان ،ترجنه حأدش عريضي ،ا فهان.

 .27فلأفففي ،نصففرا  ،6719 ،آنففدگاني إففاه عاففا

علني تهران ،جلد.7

او  ،تهففران ،انتشففا ات

 .24ففففراي . ،ن ،۱۸۳۱ ،ت ففاريخ اي ففران اآ فروشاإ ففي اول ففت س ففامانيان ت ففا آم ففدن

سلجوقيان ،شفيوه

اانشفگاه كنافريس ،ترجنفه حأفن انوإفه ،تهفران ،انتشفا ات

امير كاير ،جلد .4

 .21كرماني ،ناظم االسالد ،6713 ،تفاريخ زيفداري ايرانيفان ،تهفران ،انتشفا ات

بنياا فرهنگ ايران.

 .21كرزن ،جر ج ،6737 ،ايران و قضيه ايران ،ترجنه وحيد ماآند اني ،علني

و فرهنگ چاپ چها د ،جلد.6

 .23الكهففا ت ،6713 ،ا ااچففه احنففدي كأففروي ،انمنففن هنففا وني آسففيا ي

لندن ،تهران ،انتشا ات بنياا.
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● مهدي گلجان

 .23ا ش ،آن ،6731 ،تداود و تحو ا تاريخ ميانفه ايفران ،ترجنفه ي قفو آژنفد،

تهران ،انتشا ات ني.

 .29اف ش ،آن ،6712 ،اوقففاف ا ايففران ،ترجنففه ي قففو آژنففد ،تهففران ،انتشففا ات

اميركاير.

 .71ا ش ،آن ، ۱۸۳۱ ،نظريه اولت ا ايران ،ترجنه چنگيز هلوان ،تهران ،نشر
گيو (به نقل اآ روآنامه وقايع اتفاقيه إنا ه  ۳ .۱۳۱إوا  ۱ / ۱۷۳۱ژوئيه .)۱۳۵۱

 .76مينففو ي ،مجتاففي و افشففا  ،ايففرج 6711 ،هففف ،وقفنامففه ربففع إففيدي ،تهففران،

سلأله انتشا ات انمنن آثا ملي.

 .72مهدوي ،مصلح الفد ن ،6713 ،مقالفه «ا ففهان يفا اا ال لفم إفرا» محفيأ
اا  ،تهران ،انتشا ات مجله يغنا.

 .77مينو سكي ،6724 ،ساآمان اااري حكومت فوي ،ترجنه مأ وا جب

نيا ،تهران.

 .74نصر ،سيد حأدش ،۱۸۵۱ ،مجنوعه كطابههاي تحقيقي اربا ه إيدالد ن

فضل ا

هنداني ،تهران ،انتشا ات اانشگاه تهران.

 .71نوا ی ،عادالحأدش ،غفاری فرا ،عااسقلى ،6736 ،تاريخ تحوالت سياسى،

اجتناعى ،اقتصاای و فرهنگى ايران ا او ۀ فويه ،تهران.

 .71ن ففوري ،محن ففد ،تابأفففتان  ،۱۸۳۱تح ففوالت ت ففاريمي و كا آم ففدي وق ففف ا

ايران ،وقف ميراث جاويدان ،سا هجدهم ،إنا ه .31

 .73و هففراد ،غالمرةففا ،6731 ،نظففاد سياسففي و سففاآمانهاي اجتنففاعي ايففران ا

عصر قاجا  ،تهران ،انتشا ات م دش.

 .73و نر ،كريأتف ،آمأتان  ،6733آنان واقف ا تهران عهد قاجا  ،ترجنفه

نأيم مجيدي ،فصلنامه ميراث جاويدان ،سا  ،3إنا ه .4

_______________________________
21 ______________________________

ثقافتنا

●

وقفة عند الوقف في إيران ب د اإلسالد

 .79و هففراد ،غالمرةففا و افشففا  ،ايففرج ،6733 ،ا متففا ات مففن الرسففائل ،تهففران،

بنياا موقوفات اكتر محنوا افشا يزای.

 .41هاياإ فففي  ،كف ففا وكيو  ،6992 ،كف ففايرات تو وبف ففانكو ( نهففففاا وقففففف ا

استاناو قرن  ، 61تحليل و بر سي وقف هاي ثات إده )  ،زي جا.

 .46هنففدانى ،إففيد الففد ن فضففل ا  ،۱۸۵۳ ،جففامع التففواريخ (بمفف

تففاريخ

ماا ک غاآاني) به س ي و اهتناد كار يان ،هر تفو ا ،ستفن اوستدش.

هدايت ،مهديقلي (م ار الألطنه) ،6777 ،گزا ش ايران ،تهران ،زي نا ،جلد .۷
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