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گفت و گو با حسینعلی رحمتی ،پژوهشگر

وقف فرهنگی
به مثابه امری اخالقی
وقف بیش و پیش از هر چیز ،مفهومی دینی است .با این حال ،در طول زمان ،بخشی از فرهنگ اجتماعی و
اخالقی ایرانیان هم شده است .دکتر حسینعلی رحمتی ،پژوهشگر و نویسنده ،با کتاب هفته درباره اهمیت این
سنت سخن گفت.
نذر ،وقف و احسان از مفاهیم پرکاربرد در فرهنگ
دینی مردم ایرانند و بهویژه در ایام خاص مانند ماه
مبارک رمضان یا ماه محرم ،گرایش به انجام آنها
افزایش مییابد .جایگاه و اهمیت این مفاهیم را در
اسالم چگونه ارزیابی میکنید؟

وقـف نـه تنهـا یکـی از مفاهیـم ارزشـی در تفکـر
اسلامی ،بلکـه سـنتی نیکـو بیـن مسـلمانان بـوده و
هسـت .در آیـات قـرآن مـواردی اسـت کـه میتـوان از آنهـا
بـرای تبییـن دیدگاه اسلام درباره وقـف کمک گرفت؛ به
عنـوان مثـال در آیـه  46سـوره کهف گفته شـده که اموال
و فرزنـدان انسـان داراییهـای ایـن دنیایـی او و موجـب
زینـت او در دنیاینـد ولـی در مقابـل از کارهایـی سـخن
بـه میـان آمـده کـه «باقیاتالصالحـات» محسـوب
میشـوند و گفتـه شـده ایـن اعمـال نـزد خـدا پاداشـی
نیکوتـر و پایندهتـر دارنـد .در آیـه  92سـوره آلعمـران هـم
آمـده کـه بـه مقـام ب ّـر و نیکـی نمیرسـید مگـر اینکـه از
یتـوان یکـی
آنچـه دوسـت دار یـد انفـاق کنیـد .وقـف را م 
از مصادیـق باقیاتالصالحـات و راههـای رسـیدن بـه
نیکـی دانسـت .در روایـات اسلامی ،از جملـه در روایتـی
از امـام صـادق(ع) هـم از تعابیـری چـون «صدقـه جاریه»
سـخن بـه میـان آمـده کـه مقصـود از آن کارهـای خیـری
انـد کـه حتـی پـس از مـرگ انسـان همچنـان جر یـان
یشـود کـه پـس از
دارنـد .از سـخن حضـرت فهمیـده م 
مـرگ انسـان در نامـه اعمـال او ثوابـی ثبـت نمیشـود مگر
بـه خاطـر سـه چیـز ،کـه یکـی از آنهـا صدقـه جار یـهای
اسـت کـه توسـط شـخص بنـا نهـاده شـده اسـت .برخـی
از عالمـان دینـی «وقـف» را یکـی از مصادیـق بـارز صدقه
جار یـه دانسـتهاند .توجـه بـه مـواردی از ایـن دسـت
نشـاندهنده آن اسـت کـه وقـف در اندیشـه و عمـل
اسلامی جایگاهـی واال دارد .جـدای از ایـن مـوارد ،از
منظـر اخالقـی هـم میتـوان بـه اهمیـت وقـف پـی بـرد.

چگونه میشود این موضوع را از منظر اخالق مورد
بررسی قرار داد؟
اینکـه انسـان از بخشـی از امـوال و دارایـی خـود از
روی اختیـار و اراده دسـت بکشـد از چنـد جهـت،
عملـی اخالقـی محسـوب میشـود .یکـی اینکـه وقـف
از مصادیـق کمـک بـه دیگـران و تعـاون و همـکاری در
کارهـای نیـک اسـت .دیگـر آنکـه نشـاندهنده دلسـوزی
و مهربانـی و شـفقت بـه مـردم اسـت .وقـف همچنیـن
باعـث کاهـش رنـج و آالم دیگـران از یـک سـو و موجـب
شـادی و خوشـحالی آنـان از سـوی دیگـر میشـود .علاوه
بـر اینهـا انجـام وقف موجب تشـویق و ترغیـب دیگران به
کاری اخالقـی میشـود کـه ایـن هـم موضوعـی ارزشـمند
اسـت .همـه ایـن مـوارد مو یـد آننـد کـه از نظـر اخالقـی هم
وقـف ،فعلـی انسـانی نیکـو و پسـندیده اسـت.

این نگاه اخالقی با آن دستورات دینی چه نسبتی
دارد؟

واقعگرایـان اخالقـی معتقدنـد بیـن هر یـک از افعـال
انسـان و حسـن یـا قبـح اخالقـی آن ارتباطـی واقعـی
وجـود دارد و خـوب و بـد بـودن کارهـا تابـع امـوری چـون

احساسـات و عواطـف یـا قـرارداد انسـانها نیسـتند.
ا گـر ایـن بحـث را بـا موضـوع رابطـه دیـن و اخلاق پیونـد
دهیـم میتوانیـم بگوییـم هر یـک از ایـن دو بـه دیگـری
یـاری میرسـانند .ا گـر از منظـر واقعگرایـی اخالقـی بـه
موضـوع وقـف نـگاه کنیـم ،میتوانیـم مدعـی شـویم کـه
وقـف دارای حسـن عقلـی اسـت و به همین دلیل اسـت
کـه میبینیـم گاه حتـی افـرادی کـه ممکـن اسـت اعتقـاد
دینـی نداشـته باشـند ،نسـبت بـه عمـل وقـف اقـدام
میکننـد .البتـه وجـود آموز ههـای دینـی در بـاره وقـف،
انگیـزه دینـداران را بـرای عمـل بـه ایـن فضیلـت اخالقـی
تقو یـت میکنـد.

ً
معموال نذر و وقف در کشور ما به حوزههایی خاص
منحصر شدهاند ،از جمله نذر غذا یا وقف ملک
برای مسجد یا حسینیه .آیا چنین سنتی را میتوان
به حوزههای فرهنگی نیز تسری داد؟ چه نتایجی را
میتوان از انجام چنین کاری انتظار داشت؟

یکـی از وظایـف و مسـوولیتهای مهـم عالمـان و
اندیشـهوران دینـی در جامعـه مـا آن اسـت کـه همـواره
دنبـال واکاوی مفاهیـم دینـی بـر اسـاس دیدگاهـی
جامعنگـر باشـند .درباره وقف هـم باید این موضوع مورد
توجـه قـرار گیـرد و تبییـن شـود کـه نـذر و وقـف میتوانـد
در حـوزه امـور فرهنگـی و علمـی و پژوهشـی هـم مطـرح
شـود .بـا توجـه بـه اهمیـت و تأثیـر فعالیتهـای فرهنگـی
و علمـی از یـک طـرف و نیـاز شـدید جامعـه امـروز مـا بـه
تهـا از طـرف دیگـر ،وقـف فرهنگـی را
اینگونـه فعالی 
میتـوان یکـی از امـور ضـروری در عصـر حاضـر دانسـت.
چـه در کشـور خودمـان و چـه در کشـورهای دیگـر شـاهد
ً
ایـن هسـتیم کـه افـراد خیـر معمـوال بخشـی از داراییهـا و
تهـا میکننـد
درآمدهـای خـود را وقـف اینگونـه فعالی 
بهگونـهای کـه سـالها پس از فوتشـان همچنـان نام نیک
آنـان برقـرار و دعـای خیـر مردمـان سـرمایه معنـوی آنـان
اسـت .ایـن سـخن البتـه بـه معنـای کـمارزش شـمردن
وقفهایـی کـه از آنهـا نـام بردیـد نیسـت بلکـه تاکیـدی
اسـت بـر اینکـه بایـد نیازهـا و موضو عهـای علمـی،
پژوهشـی و فرهنگـی را هـم وارد دایـره وقـف قـرار داد.

چه کارهایی را میتوان از مصادیق وقف یا نذر
فرهنگی دانست؟

وقـف یـا نـذر میتوانـد بـرای مـوارد فراوانـی بـه کار رود
یتـوان اینگونـه برشـمرد .1 :انجـام
کـه برخـی از آنهـا را م 
تحقیـق و پژوهـش در حوزههـای موردنیـاز جامعـه بهو یـژه
در بـاره اندیشـههای اسلامی و معرفـی پیشـوایان دینـی
 .2ترجمـه آثـار معتبـر علمـی بـه زبانهـای گونا گـون
 .3راهانـدازی سـایتها و پایگاههـای اینترنتـی در
زمینههـای دینـی و علمـی  .4تولیـد آثـار هنـری از
قبیـل فیل مهـا و سـریالهای جـذاب بـرای معرفـی
فرهنـگ و اندیشـه اسلامی  .5تشـکیل مرا کـز علمـی
بـرای پاسـخگویی بـه پرسـشها و شـبهههای دینـی
 .6تأسـیس دانشـگاهها و پژوهشـگاهها یـا راهانـدازی
رشـتههای علمی موردنیاز جامعه  .7فراهم کردن زمینه
رشـد و ارتقـای علمـی افراد مسـتعد  .8وقـف کتابهای

چاپـی و خطـی بـه کتابخانههـا .9راهانـدازی و تجهیـز
کتابخانـه بهو یـژه در مناطـق محـروم .10انتشـار نشـریه
نهـای گوناگـون .11تأسـیس
در بـاره موضو عهـا و بـه زبا 
کرسـیهای علمـی در دانشـگاههای کشـورهای دیگـر
بـرای معرفـی فرهنـگ اسلامی یـا فرهنـگ و تمـدن ایرانی
.12انتشـار کتابهای مفیـد و ارزانقیمت .13پرداخت
یارانههـای فرهنگـی بـه مـردم.

برای انجام هرچه بهتر وقف فرهنگی چه باید کرد؟

بـا توجـه بـه اهمیت وقـف فرهنگی و برای پیشـگیری
از هرگونـه سوءاسـتفاده یـا سـوءعملکرد در ایـن زمینـه
کـه موجـب دور شـدن اینگونـه وقفهـا از اهـداف خـود
میشـود ،الزم اسـت کسـانی کـه قصـد انجـام چنیـن
ً
عمـل خیـری را دارنـد حتمـا بـا افـراد آ گاه و دانشـمند و
ً
دلسـوز مشـورت کننـد تا اوال اموال خـود را در زمینههایی
وقـف کننـد کـه بیشـترین نیـاز و بیشـترین تأثیـر را داشـته
ً
باشـد و ثانیـا بهگونـهای وقـف کننـد کـه چـه در زمـان
حیـات و چـه پـس از درگذشتشـان سـنت حسـنهای
کـه پای هگـذاری کردهانـد بـه بهتریـن وجـه مـورد اسـتفاده
قـرار گیـرد و دیگـران نتواننـد آن را از اهـداف خـود دور
ً
کننـد .طبیعتـا عمـل وقـف جـدای از جنبـه شـرعی آن،
ابعـاد حقوقـی و قانونـی ،فرهنگـی و اجتماعـی هـم دارد
کـه الزم اسـت افـراد خبـره و متخصـص در ایـن زمینههـا
واقفـان را یـاری کننـد .همچنین خوب اسـت یک بانک
ً
اطالعـات مثلا در قالب سـایت اینترنتی تشـکیل شـود و
همـه افـراد و مؤسسـهها بتواننـد زمینههـا و موضوعهـای
فرهنگـی را کـه نیازمنـد حمایـت اند معرفـی کنند تا افراد
خیـر بـا اطلاع و آ گاهـی بیشـتری به نذر یا وقـف فرهنگی
اقـدام کننـد.

تاکنون به صورت پراکنده و گاهگاه طرحهایی با
هدف نذر کتاب انجام شده اند .برای همهگیر شدن
این برنامهها چه راهکارهایی را میتوان در نظر گرفت؟

کتـاب یکـی از مصادیق نذورات فرهنگی اسـت ولی
ً
بایـد بـه مـوارد دیگـری کـه قبلا گفتـه شـد هـم توجه شـود.
بـه هـر حـال ،بـرای گسـترش ،تـداوم ،انسجامبخشـی،
فرهنگسـازی و انگیزهافزایـی در بـاره وقـف و موقوفـات
و نـذورات فرهنگـی چنـد راه پیشـنهاد میشـود.1 :
بهرهگیـری از رسـانههای جمعـی ،بهویـژه صـدا و سـیما
و روزنام ههـا بـرای فرهنگسـازی و انگیـزه افزایـی
انسـانهای خیـر  .2اسـتفاده از امکانـات فـراوان فضـای
مجـازی بهو یـژه شـبکههای اجتماعـی  .3فعـال شـدن
بیـش از پیـش نهادهـای مرتبـط بـا وقـف ،مثـل سـازمان
اوقـاف و امـور خیر یـه  .4معرفـی و تشـویق کسـانی کـه
بـه وقـف فرهنگـی اقـدام کردهانـد  .5معرفـی ثمـرات
فهـای فرهنگـی  .6شناسـایی
و دسـتاوردهای وق 
افـراد توانمنـد و مراجعـه حضـوری بـه آنـان بـرای جلـب
مشارکتشـان در وقـف فرهنگـی.

شخصیتهای مذهبی برای گسترش احسان
فرهنگی چه وظایفی بر عهده دارند و چه اقدام هایی
میتوانند انجام دهند؟

واقعگرایان اخالقی
معتقدند بین هریک از
افعال انسان و حسن یا
قبح اخالقی آن ارتباطی واقعی
وجود دارد و خوب و بد بودن
کارها تابع اموری
چون احساسات و عواطف
یا قرارداد انسانها نیستند
ایـن پرسـش را میتـوان در ادامـه پاسـخ سـؤال قبلـی
جـواب داد؛ بـه ایـن معنـا که یکـی از مهمترین و موثرترین
راههـای تشـویق و ترغیـب افـراد بـه مشـارکت در وقـف و
نـذر فرهنگـی اسـتفاده از کسـانی اسـت کـه سـخن و
عملشـان در جامعـه تاثیرگـذار اسـت و در اصطلاح
بـه آنـان گروههـای مرجـع گفتـه میشـود .ورزشـکاران،
هنرمنـدان ،سیاسـتمداران و مدیـران جامعـه از ایـن
گروهانـد .شـخصیتهای مذهبـی هـم در همـه جوامـع
جـزو گروههـای مرجـع محسـوب میشـوند و بـه دلیـل
جایـگاه و نفـوذی کـه در جامعـه دارنـد در تبلیـغ فرهنـگ
وقـف و وقـف فرهنگـی میتواننـد بسـیار مؤثر واقع شـوند.
بـرای بهرهگیـری از ایـن افـراد الزم اسـت ابتدا خود ایشـان
متوجـه ضـرورت و اهمیـت وقـف فرهنگـی شـوند و پـس
از آن درصـدد تبلیـغ ایـن موضـوع و ترغیـب انسـانهای
خیـر بـه وقـف فرهنگـی برآینـد .اگـر شـخصیتهای
مذهبـی ،خـود بـه وقـف یـا نـذر در زمینـه امـور علمـی و
ً
فرهنگـی اقـدام کننـد ،طبیعتـا تأثیـر عمـل و سخنشـان
چندیـن برابـر میشـود .نگاهـی بـه تاریـخ اسلام نشـانگر
وجـود شـخصیتهای دینـی فراوانـی اسـت کـه در
سـخن و عمـل بـرای جهتدهـی اوقـاف و نـذورات بـه
سـمت امـور علمـی و فرهنگـی فعـال بودهانـد و بـرکات
ایـن کارشـان تـا سـالها پـس از حیاتشـان ادامـه داشـته
و دارد .ایـن افـراد میتواننـد الگوهـا و اسـوههای خو بـی
در جامعـه امـروز مـا بـرای توجـه هرچـه بیشـتر بـه وقـف
فرهنگـی باشـند.

