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  موسوی

١۴.٠٧.١٠  

  

  مالکيت وقفی، پاشنه آشيل اسالم سياسی
  

د ً نيز ھستند، حتماکشوردوستانيکه به غير از وقايع افغانستان عالقه مند به تعقيب وقايع کشور ھای ھمجوار   می دانن

در اين اواخر اختالف روی اداره و حتا مالکيت " رفسنجانی"و " احمدی نژاد" ساله بين ۵که به دنبال درگيری ھای 

 تا حدودی ھر سه قوه را در رژيم واليت فقيه  کهدرکل، به مشاجره و درگيری ھای شديدی کشيده شد" دانشگاه آزاد"

دبه خود مشغول ساخته، اين امکان وجود داشت رون افت رده بي ام اسرار مگو از پ ضيه، تم افتن ق ا حدت ي ه ب ه .  ک ب

اح  ی جن سنجانی"خصوص وقت اد را " رف ودن آن نھ سألۀ وقف نم درس خويش م رکش من ر از تي ه آخرين تي ه مثاب ب

رد، و در نتيجه " احمدی نژاد"مطرح نمود و  داماتی را رويدست گي ه آن اق ه خواست علي ان لجاجت احمقان ھم با ھم

ظ وضع " خامنه ای"دت اوضاع افزوده شد به ناگزيربرح ا حف خود پا پيش نموده و ھر دو طرف را وادار ساخت تا ب

  .موجود، به نزاع خاتمه دھند

ين تصميمی " خامنه ای"بررسی چگونگی علل و عواملی که  ا چن رروی را را واداشت ت ار ب ين ب رای اول اذ و ب اتخ

ل  دست بلند نمايغالم بچۀ سپاه پاسداران ه تحلي د، يکی از آن مطالبی بود که انتظار می رفت تا دوستان ايرانی خود ب

م از  ن قل ه باشد، اي ر گرفت ًآن دست يازند، مگر با تأسف از آنجائيکه چنين امری يا اصوال صورت نگرفته و يا ھم اگ

ستان آن اطالع ندارد و از جانب ديگر چندين بار از طرف برخی از خوانندگان و عالقه مندان پ ال از داخل افغان ورت

راد  ارم باشد اف ه می نگ تھايم را در زمين ه صورت مختصر برداش م ب ن قل چرائی آن پرسيده شده است، به ناگزير اي

  .مطلع تر از اين قلم با تکميل آن برمن نيز منت گذارند

ژاد" و "رفسنجانی"از آنجائيکه درگيری ميان  اح ھای مختلف سر"احمدی ن ان جن ری مي يچ  در گي ه ھ مايه است  ک

ه  ربطی به منافع مردم ندارد، نخست از ھمه بايد به صورت مختصر جايگاه ھر دو طرف مناقشه را مشخص نمود ک

  .چه کسی به کدام سمت و جناح سرمايه تعلق دارد

در سطوح  به مثابه نماينده سرمايه بانکی و ربائی که "رفسنجانی"لعۀ اوضاع بر می آيد در حاليکه اتا جائيکه از مط

ازد در جانب ديگر  ژاد"محدودی در امور صنعتی و نفتی نيز دخيل اند يک جانب قضيه را می س د ن ه "احم ه مثاب  ب

ه صورت  ی صنايع نظامی را ب ه عالوۀ دست دراز در امور صنعتی و نفت نماينده و عامل سرمايه مالی ايران که ب
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وده -تصادی و در عرف از آن به نام تشبثات اقعمده در اختيار دارد ع نم  نظامی سپاه پاسداران ياد می شود، اخذ موق

ام مايملک " وقف "ۀمسأل" رفسنجانی"تا قبل از آنکه . است شگاه آزاد"تم زاع روی " دان ع ن ان آورد در واق ه مي را ب

ارد و  ه ارزش دوملي سأله ۵٠٠يک جايدادی ب ه محض م ا ب ود ام ه ب ز يافت ر تمرک ون دال اد و عدم " وقف" ملي آن نھ

ژاد "عتنای ا يش از " احمدی ن ه پ شه ب ه آن ارزش موضوع مناق ی يافت١٠٠ب ر فزون ارد دال ه خاطر .  ملي درست ب

رد، "رفسنجانی"ھمين افزايش ارزش که پای صد ھا  دان می ک ه حمايت از وی وارد مي ز ب ه ای" ديگر را ني " خامن

  :زيرا. مجبور شد به طرفين دعوا فرمان آتش بس صادر نمايد

 اجتماعی افغانستان و ايران وجود دارد، يکی -يم که در کنار ده ھا وصدھا اختالفيکه بين ساختار اقتصادیما می دان

ه خاط. در افغانستان به معنائيکه در ايران وجود دارد، می باشد" مالکيت وقفی"ھم عدم موجوديت   روشن شدن رب

  : بعد به بحث خويش ادامه دھيمرا از ديد لغوی و فقھی ديده و" وقف"کلمۀ نخست موضوع الزم است 

ا دور است در " وقف"صرف نظر از آنکه کلمۀ  ه از موضوع بحث م در بسا موارد ديگرنيز مورد استعمال دارد ک

، - فرھنگ کامل-"آنچه از مال و ملک يا ثروت خود که کسی موکول کارھای عام المنفعه کرده باشد" لغت به معنای

  - لغت نامه دھخدا-"قصود معينی در راه خدا اختصاص دھندزمين، ملک يا مستغلی که برای م"

  بيا که خرقۀ من گرچه رھن ميکده ھاست

  ام من درمیــــينی به نــف نبـــال وقـــزم

  حافظ

  ويا

  نرسد جز تو به کس گوھری از خاطر من

  الب ز زاللــف تو اين بحر لبــکرده ام وق

  وحشی

   المعجم به نقل از لغت نامه دھخدا–" را درراه خدا حبس کردنزمين، ملک يا مستغلی "ھمچنان در فقه نيز 

ر ملک واقف آن "در اصطالح فقھی،  دا[ نگھداشتن و حبس کردن عين ملکی است ب ه ملک خ و مصرف کردن ] ن

پس بنابراين ملکيت مالک آن . ايتعالیدمنفعت آن در راه خدا و بعضی از فقھا گويند وقف حبس عين است بر ملک خ

   لغت نامه دھخدا–" ند منتقل می شودبه خداو

  : چنين آمده است۵۵ھمچنين در قانون اساسی ايران مادۀ 

ال . حبس عين و تسبيل ثمره است بر حسب نيت واقف) در اصطالح قانون مدنی( وقف عبارت است از اينکه عين م

   به نقل از لغت نامه دھخدا- منافع آن تسبيل شود وحبس

ی لغوی و فق سألۀ " وقف "ھی حال که به معن ه طرح م زائيم ک اه بيف ود ھرگ د ب ی مناسبت نخواھ ديم ب نا ش دکی آش ان

وده در ١٢در فقه " وقف" تثناء از ارزش يکسان برخوردار ب دون اس ذھب ب ای آن م دين و فقھ ام مجتھ ين تم  امامی ب

ی در خطوط اساسی وقف و واژه ھای  د چنانچه خمين ه اختالف نظری ندارن يچ گون ه آن ھ ورد ضمن متعلق ب  ١٩م

ردن منفعت " :مسأله در کتاب توضيح المسايل خود چنين آغاز می نمايد ودن عين است و سبيل ك وقف محبوس نم

  ."آن

  : می نويسد ماده و به تفصيل در مورد وقف چنين٣٠به ھمين سان منتظری در

ا اشخاص " وقف"« راي شخص ي افع آن را ب ي را ثابت نگه دارد و من سان ملك ه ان ا آن است ك ار و ي راي ك ا ب ي

را ا فق ا مدرسه و ي ا حسينيه ي راي مسجد ي ار در اصطالح .ءمصرفي تعيين نمايد، مانند اينكه زميني را ب ن ك ه اي  ب
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راي او " واقف"كننده . و به وقف مخصوص سازد" موقوفه"شود  وبه مالي كه وقف مي" وقف" ه ب و به كسي ك

  »شود  ميگفته" موقوف عليه"يا مصرفي كه براي آن وقف شده 

د از ورزندفقھای اھل تشيع بر آن تأکيد می انچه را بدون استثناء تمام  ، مصونيت کامل وقف و اموال موقوفه است بع

ه از از طرف واقف . تحقق عمل وقف ته می شود سدر تصرف و مصرف اموال ک ولی وقف گذاش ه دوش مت خت ب

د گيری فقھا تاحديست که حتا انتقال مال وقف از يک مرکز خير ًيه مثال تکيه خانه يا حسينيه به مرکز برتر از آن مانن

  .تصرف اموال موقوفهديگرتا چه رسد به اشکال . مسجد نيز جواز شرعی ندارد

در ساير کشور که و اما اينکه چرا چنين بخشی در مذھب تشيع و آنھم در ايران با چنان احکامی بيان يافته، بدون آن 

  .بری باشد، بر می گردد به تاريخ ايرانھای به اصطالح اسالمی از آن خ

را  وان آن ود و می ت ه ب ه اختصاص يافت اه عام ھرگاه از موجوديت مالکيت ھائيکه در دوره ساسانی ھا به غرض رف

دانست بگذريم، بعد از به وجود آمدن مدنيت اسالمی و به تعقيب آن دولت ھای خراسانی نخستين " وقف"چيزی شبيه 

از ديوان موقوفات  و يا ديوان اوقاف نام برده شده است، موجوديت چنان ديوانی )  ه٣٨٩-٢۶١(باردر دورۀ سامانيان

  .وجود داشته است" مالکيت وقفی "زمانمی رساند که در آن 

دی را اساس  سلۀ جدي ران يک سل د در اي ادر ش ماعيل صفوی ق اه اس م ش مگر بعد ھا وقتی برای اولين باردر قرن نھ

ا بگذارد که الی اوايل  انی ھ ر قرن دوازده بر بيشترين بخش امپراتوری قديم ساس ا اجحاف و جب م برانب د،  ودر نحک

ود، موضوع وقف  ده ب واقع می توان آنرا اولين دولت در تاريخ ايران دانست که برپايه ادعا ھای مذھبی به وجود آم

اروز دام ه و روز ت رار گرفت شتر بيشتر از ساير کشور ھای مسلمان نشين مطرح بحث ق ه و وسعت آن گسترش بي ن

  :يافت و آنھم به خاطريکه

انی ١٢صفوی ھا که با اعالم مذھب  ان عثم ار خالفت ترک  امامی و فعاليت برای آن ، علت وجودی خويش را در کن

 به تاراج مال توجيه می نمودند، از ھمان آغاز رسيدن به حاکميت ضمن کشتار بيدريغ و وحشيانۀ دگرانديشان مذھبی

ز و منال ردم ني وال م اراج و مصادرۀ ام د، ت ردم می گرفتن  آنھا نيز پرداخته، به عالوۀ ماليات چپاولگرانه ايکه از م

  .يکی از طرقی بود که مصارف حرم سراھا را می توانستند از آن طريق مرفوع نمايند

انواران اين چپاول که در آغاز توده ھای مليونی ايران را تھديد می نمود به مرور زمان و با کم  شدن تعداد شکار، ج

ه  آدمخوار مرکب از قدرت د، ب ا مال و مجتھ مداران سياسی و مذھبی يعنی در کنار خاندان صفوی صد ھا و ھزار ھ

د . ، نيز با خطر مواجه ساخت تا بر مال ديگری چنگ اندازددجان ھم افتاده و ھريکی می کوشي و صفت آخن قشر زال

سلۀ شاھی و در آن زمان که از يک سو شکار اشتھ ل سل ا بر انگيز چربی را مانند شده بود و از طرف ديگر در مقاب

ه يک اصل ح د، در نتيجه ب ا ااشتھای سيری ناپذير آنھا توان مقاومت در خود نمی دي ه ھمان ی اسالم ک يه ئ وقف "ش

اتی و م" ملکيت ه اساس در خدمت طبق توانه و پاي ان اس افع شخصی خود باشد پناه برده در اندک زمانی آنرا به چن ن

ا آن ندقرار داد ا ب  که نه تنھا طوفان نوح نيز نمی توانست به آن آسيبی برساند، بلکه ھيچ کسی را نيز يارای آن نبود ت

د و ااز آن زمان به بعد تمام آنھائيکه مال و دار. مخالفت نمايد ه خطر مواجه می ديدن ئی شان را از طرف حکومت ب

ر ي ه دي ستند ک د داد، باين را ھم می دان ز از دست خواھن اموس را ني ال، سرو ن ه خاطر آن م دکترين ا زود ب دون ان

ا درنگی، تمام اموال غ دان و ي وده يکی از فرزن امزاده نم ا آن ام امزاده و ي ن ام ير منقول و جايداد خويش را وقف اي

اد شان را  و بدان طريق بدون آنکه خطری داشتندمی نزديکان خويش را متولی آن ملک موقوفه اعالم  ا احف ا و ي آنھ

  .تھديد نمايد از حاصل آن اموال استفاده می نمودند
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وعی از لاين اصل که نمونھۀ کام ران ن ان در اي رور زم ه م د ب  آنرا می توان در مالکيت وقفی کليسا ھا در غرب دي

ا از مالکيت خا وارد حت سا م صانۀ شاھی مالکيت را به وجود آورد که به نام مالکيت وقفی ياد شده و در ب صه و خال

  . نيز فزونتر می گرديد

ت  ست از مالکي ی توان ام ادوار م شريکه در تم دوق ا بودن د ھ ف، آخن ولی وق الوۀ مت ه ع ردد ب د گ ره من ی بھ ن . قف اي

ران  د را در اي شر آخن ولی، در دراز مدت ق ين پ صادی استقالل دسترسی و برخورداری از يک منبع مع از لحاظ اقت

تندبخشيده، برای پيشبرد شر روحانيت .  امور مذھبی کمترين نيازی به حکمداران سياسی ايران نداش ين استقالل ق ھم

ران  درت سياسی خود را شريک سلطنت اي ی در ق د ھای ايران از لحاظ اقتصادی موجب می گرديد تا برخی از آخن

  .يشان انداخته شود از دربار نيز براخويش را بلند نمايند تا باشد لقمه ایدانسته و گاه و بيگاه صدای 

ران  با در نظر داشت نقش مالکيت وقفی در تاريخ ايران، مبرھن است که وقتی جناح سرمايه مالی، نفتی و نظامی اي

سنجانی"می خواھد بر منافع قشر آخند دست اندازد،  ام "رف ودن تم ا وقف نم ا آرام ننشسته ب شگاه آزاد" ھ م " دان رژي

ام  ه جنگ تم ه را ب انواقف ھ"واليت فقي د"ا و متولي را می خوان ع .  ف اره طرح خل ه يک ب ه ب ين مبناست ک ر ھم ب

ضائی "موقوفه خور" در مجلس اسالمی که مرکب از آخند ھای "احمدی نژاد" وه ق  ھستند، به بحث گرفته شده، در ق

  .ًنيز حاکمان شرع رسما اعالم می دارند که دست دولت از مالکيت وقفی کوتاه

ژاد" و "خامنه ای"يدان باخته را به تساوی کشانيده، کمترين بی دقتی از طرف  با اين عمل م"رفسنجانی"  "احمدی ن

  . موجب خواھد گرديد که رژيم واليت فقيه با پشتوانه ھای اساسی خود يعنی قشر آخند در تقابل قرار گيرد

  :واما در افغانستان

ی ت وقف ستان مالکي ران در افغان الف اي ازیخ ی ب دام رول يچ ک ا ھ وری ً اساس ت جمھ ان رياس ا در زم وده حت    ننم

ال ادعای وقف  ه احتم اطقی را ک ام آن من سردار داوود، با تشکيل رياست اوقاف، دولت در يک ضربت موفق شد تم

اف و مزار ًدر مورد آنھا وجود داشت و يا قسما در ھرات  موقوفاتی نيز وجود داشت، به ملکيت دولت و رياست اوق

ه اصطالح در آورده با تعيين معاش ب ولی ب رای مت ادی ب ات م ا معاش و امکان ساجد و حت ا در م روضه "رای مال ھ

رد" سخی ا بگي اريخی . در واليت بلخ امکان استقالل اقتصادی قشر آخند را از آنھ ادی ت ل م وان در يک تحلي ايد بت ش

ادی الزم  ه م د پاي ران فاق د اي ا آخن سه ب درت سياآخند افغانستان را در مقاي رای احراز ق ودسی ب چه عدم . معرفی نم

ا آشکار  ازد ت ا را وادار می س ستان آنھ د در افغان موجوديت مالکيت وقفی و در نتيجه دست نگر باقی ماندن قشر آخن

ۀ کشور ھای تر از ساير  ات حلق ام حرک وده در تم مسلمان نشين، دست به دامان امپرياليزم و ارتجاع فئودالی دراز نم

  .نمونۀ بارز آنرا می توان در زمان حاکميت طالبان در افغانستان ديد. ايدبردگی آنھا را برگردن حمل نم

د  شر آخن د، ق مگر امروز در پناه اشغالگران امپرياليستی و با پول سرشاريکه از بابت فروش ميھن به دست می آورن

درت، دوام حاکميت خويش را  ادی ق ه ھای م اد پاي داعم از تشيع و تسنن سخت در تالشند تا با ايج ه . تضمين نماين ب

ول" ربانی"و " سياف"و " محسنی"مثابه نمونه می توان از تالش ھای  ا صرف پ ا ب  يادآوری نمود که ھريک از آنھ

دسزشی می خواھند تا اساو بيشماری آنھم به نام ايجاد مؤسسات خيريه آمھای ی بگذارن دايش مالکيت وقف رای پي . ی ب

ه و ست ک د آن ده ان ه یقتآنچه را اينھا کور خوان ستعمره و نيم ه م ستعمره، نيم ۀ م ادر شوند جامع ی ق  نيروھای انقالب

اران فئودالی را م ب م ن ين ن ا اول ه ب  از اساس تغيير دھند، موجوديت مالکيت ھای وقفی بند ھای ريگی را مانند است ک

ه از ياسی استمالکيت وقفی، پاشنه آشيل اسالم س: بر ھمين مبناست که می توان حکم نمود. از ميان خواھد رفت  ن

 .يک نظام انقالبی

 


