پرسش و پاسخ

زیارتخانوادگی

آیا وقفکردن مانع کار
و تولیدنمیشود؟
بــا توجــه بــه اینکــه وقــف ،بــرای کســانی کــه مــال و
امال کــی بــرای آنهــا وقــف شــده اســت بــه نوعــی پــول
یشــود ،زمین هســاز تنبلــی و
بــادآورده محســوب م 
عــدم تــاش و کوشــش در ایــن افــراد خواهــد بــود.
ســؤال مــن ایــن اســت کــه ،آیــا وقــف و بخصــوص
وقــف امــاک ،مانــع تــاش و بــه تبــع آن ،مانــع کار و
تولیــد نیســت؟
 :برخــاف نظــر کســانی کــه بــه پویایــی و
تحرکزایــی وقــف بــه چشــم تردیــد مینگرنــد ،وقــف در
کنــار نهادهایــی چــون «قــرض الحســنه»« ،زکات» ،و…
یکــی از نهادهــای مهــم اقتصــادی در اســام اســت کــه نــه
تنهــا مانــع تــاش و کوشــش و تولیــد ثــروت نمیشــود بلکــه
همــواره بــه عنــوان ابــزاری کارآمــد بــرای رشــد و شــکوفایی
علمــی و تحــرک اقتصــادی مطــرح بوده اســت .وقــف از آنجا
کــه «یــک احســان بیمنــت و خالــی از تحقیــر» طــرف مقابــل
اســت ،همواره مورد توجه نیکوکاران و بزرگان جامعه ،برای
گســترش خدمــات عمومــی از قبیــل احــداث بیمارســتان،
دانشــگاه و… و رشــد علمی و اقتصادی بوده اســت 25( .درصد
مراکز درمانی 20 ،درصد مراکز علمی و فرهنگی موقوفه اســت ،و بســیاری از
از طر حهــای توســعهای ،اقتصــادی ،اشــتغالزایی ،محرومیتزدایــی و… در
کشــور از محــل موقوفــات اســت)

یکــی از چیزهایــی کــه باعــث شــد تــا در قــرن چهــارم هجــری،
تمــدن بــزرگ اســامی بــه اوج و شــکوه خــود برســد ،توجــه
بــه وقــف و جایــگاه آن بــوده اســت .در آندوران ،بزرگانــی
چــون خواجــه نظامالملــک ،در کنــار هــر مرکــز علمــی کــه بنــا
میکردنــد ،ملکــی را نیــز بــه عنــوان محــل درآمــد آن مرکــز
وقــف میکردنــد تــا دانشــجویان و اســاتید آنجــا ،بــدون
داشــتن دغدغههــای مــادی ،بــه فراگیــری دانــش بپردازنــد و
یافتههــای علمــی خــود را در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد.
همیــن روشهــا هــم باعــث شــد تــا نظامیههــا یکــی از
پایههــای تمــدن شــکوهمند اســامی بــه شــمار آینــد .روشــی
کــه سالهاســت از ســوی کشــورهای غربــی و بــا الگوبــرداری
از ایــن نهــاد مهــم اقتصــادی اســام ،از وقــف در جهــت
توســعه اجتماعــی ،گســترش تولیــد و محرومیتزدایــی بهــره
میگیرنــد .بــه عنــوان مثــال :بخــش قابــل توجهــی از درآمــد
مؤسســه «نوبــل» ،شــرکت مایکروســافت ،دانشــگاههای
آ کســفورد و کمبریــج انگلســتان و دانشــگاه هــاروارد آمریــکا از
محــل امــوال وقفــی و خیرخواهانــه اســت.
میبینیــم کــه وقــف نــه تنهــا مانــع رونــق تولیــد و رشــد و
شــکوفایی نیســت ،بلکــه اگــر در مســیر صحیــح خــود جریــان
بیابــد و بــه شــکلی صحیــح پیــاده شــود ،همــواره در خدمــت
پیشــرفت جامعــه خواهــد بــود.
بخشپاسخگوییبهسؤاالت
مؤسسهرسانههاینوینآستانقدسرضوی

هدیهغافلگیرانهفرزند
به پدر و مادر!
[وحدانه آخوند شریف ]
یگــذاری همـ ه چیــز بــا تــو حــرف میزنــد .زمیــن و آســمان،
از لحظــه اول کــه قــدم در حــرم او م 
ب ســقاخانه ،ســنگفرشهای زیــر پــای عابــران و حتــی هوایــی کــه پــر از بــوی عطــر
کبوتــران و آ 
یشــود .همهچیــز در قصــر شــاه خراســان رنــگ و بویــی
گل محمــدی اســت و تمــام ری ههــای زائــران از آن پــر م 
خدایــی دارد و هیــچ علتــی ،نیازمنــد معلولــی نیســت تــا ظهــور یابــد و تمــام عناصــر در اینجا با نیرویی شــگرف
در تکاپوی مناجات بســر میبرند و از خوشــبختی گویی لبریزند .در این هوای دلانگیز ســراغ یکی از زائران
بــارگاه حضــرت رضــا«ع» رفتیــم تــا بیشــتر در جریــان حــال خــوب آنــان قــرار بگیریم.

بهترین کادویسالروزازدواج
محمدطاهــر محمــودی  70ســال دارد و بازنشســته شــرکت نفــت اســت کــه بــه همــراه همســر خــود راهــی مشــهد
مقــدس شــده اســت .او میگویــد :بهتریــن هدی ـهای کــه از امــام رضــا«ع» گرفت ـهام ایــن اســت کــه هــر زمــان
یشــوم بعــد از چنــد ســاعت در محضــرش هســتم و بســاط آمــدن مــا بــه مشــهد جفــت و جــور
دلتنگــش م 
میشــود.
از او میپرســم خوشــبختی را در چــه چیــزی میبینیــد و او میگویــد :در زندگــی هرکســی چیزهــای زیــادی بــرای
دوســت داشــتن وجــود دارد ،روزهــا و آدمهــای زیــادی میآینــد و میرونــد امــا همیشــه بــودن در کنــار کســی کــه
بخشــی از وجــود خــود توســت میتوانــد تــو را از خســتگیهای روزمــره بیــرون بکشــد ،کســی کــه تــو را بلــد باشــد
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