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 وقفنامه به قلم واقف مقدمه
 

نگرار  ارا اردس ایایر  و من رور خرود م  وقفنامره ارا این مقدمه را بررا  

خرواا  برخر  از در ضرمن م اا بیران نرن   اصل  را از بنیاد نهادن موقوفره

آرزواررا و امیررداا  خررود را نرره باییرراه نبررود درون مررواد بگن رران  در این ررا 

یعنر  اوضراو و ااروا   از من شاییراه بداننرد،شرح دا ، اا اگر ماولیان بعد 

اا روزگار خودشران بگررارد و مز  بشرمارند، در اردود مرواد امرین وقفنامره

نوشررش شرردت ایرره نرره  هرراه  در دیرراور نررار ایررن موقوفرراه قرررار دانررد 

بینر  شردت شرع ، عرفر  و قرانون ، از نردنر  و نرانردن ، ارا آن را نره  یش

، نره ماسیرفانه در نشرور مرا اشرکا  اراشر ا رعایه گردد و اااما  اشکا  ی

 ن  شود  بییار رایج ایه،

ا  بیش از انردازت نشریدت و افیریر شردت بره قصرد ایرن برودت ایره نره اگر مادت

بیان بعض  اوضیااه را نه یرزاوار  یوء اعبیر نشود  با این امه، ایچگات

اا  مربرو  مرهنانبود در مان یا مقدمه نگاشاه شود در  ایران وقفنامره یرا آیین

 آور  م 

مقدمره یرا  اوضریااهارا یرا م مروو آنهرا برا یکر  از ارگات میان یک  از مادت

آنها، اعارض  دیدت شود بدیه  ایه نه دریه  امهیا اا، نامهمؤخرت و آیین

باشررد و اگررر افیرریر  مز  اا م و اصرری  امرران ایرره نرره در مررواد وقفنامرره

 هزمان با ماولیان امان عصر ایه نه  بق مقرراه بنیادنامداشاه باشد ار 

 گیرد م امین اوقاس، شورا  آنان اصمی  

خوااران را یرو نیکه نه از یک ایمقصود دیگر از نگارش این مقدمه آن 

بره نیکونرار  اشرویق و راانمرای  نرن  و از یرو  دیگرر دولره را برا وضر  

قرروانین و مقررررراه یررودمند مربرررو  برره وقرررس و ایررن ا ررررا  آنهررا بررررا  

 بگیر   مک یشرفه امین من ور ن

از خوانندگان ماار  درخوایره دار  نره مقدمره را چیرز زایرد و خوانردن آن 

اا را اما  این را و وقفنامره هقه فارغ و با اوصلرا نار با ل  ندانند  در و

بخواننررد و از دراز  آنهررا ناخوانرردت ا هررار خیرراگ  نکننررد  شرراید یررک از دت 

 من وراای  نه ایه در یک از ازار خوانندگان اثر داشاه باشد 
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 سبب بنیاد نهادن این موقوفات

 

 تانررداز نس بایررد بررهاررره نرره ایرردیررر  ایرره نرره نگارنرردت را عقیرردت بررر ایررن 

اوانای  و در زمان زندت بودن خود ـ یا دیه ن  به صوره وصیه و برا  

اا  نیکونرار  بریرزد نره خیرر و یرود آیندت ـ ناراا  نیکر  بکنرد و شرالودت

اردود   نار نیک را امه نیران در اریز  و ان  امعه در آنها باشد  این   

 اواننردید، نیرو  امه و نوشش خود، م مگشایش مال  و دراز  آرزو و ا

 بکنند 

قلر  و قرد   اوانرد برا زبران،بهررت ایره م اگر نی  ا  به نل  از ما  دنیا ب 

واانرد دیگرر  بکنرد  ایرن ایره خگویند و م در این نار نوشا باشد  امه م 

  ریر نییه زمان فر ا نه در نشور ما ایچ نار یودمند امگان  از دیر

 

 دو صد گفاه چون نی  نردار نییه بزرگ  یرایر به گفاار نییه

 

اا، میررر داا، گونررره نبرررود مدریرررهشررران بدیندر روزگررراران  ررریش نررره روش

نررد آنچره را یاخاند  اگر ار نس م انباراا، ناروانیرااا  عموم  م آب

مالمرره  زننرد، عنرره م مانرد  امره برره ار  گفره اریچ نررار  بره زمررین نم م 

 داد خود را ان ا  نم  هننند، اما ایچ نس و یفم 

المنفعرره ایرره و امرره آینرردت نرره یررک امررر ا امرراع  عا  هنررار م لرر نمرریدر ا

از یکر  دو یره نفرر  دانند نه من یود شخص  از ایچ نوو در آن ندار ،م 

د نره بره گررد نی   یردا نشرنه بگرری  در مده ی  و  نج یا  نه از آن م 

ااضررر « علارر »رایررا  برررا  من ررور عمرروم  مرردد  بنمایررد  اررر نررس برره 

نییرره در نررار ا امرراع  نمکرر  بکنررد  امرره واعرر  تیررر مررا ع   البارره بررار 

ریرد، مگرر شرود و بره منرز  نم  ما  به آیان  برار نا اماع  چنین  امعه

 وض  عوض شود 

 بنرررد یعنررر  آزاد ،یاگردنرررد و نم نررره دنبرررا  آن م  خوشررربخا  بایرررد بداننرررد،

ا  نره بردان اعلرق دمونرای ، یالمه، امنیه و عداله بدون یعاده  امعره

 تداشود  دریه مانند فرد  نره بخواارد داخر  در یرک خرانودارند اص  نم 

 شود بدبخه انها خودش خوشبخه باشد و نم 

امرره و نوشررش خررود را  وقرره، فکررر،  ررس بایررد اررر فرررد مقرردار  از مررا ،

داشه یود آن  و میاقی  شخص  بنمایرد  ناراا  عموم  بدون چش صرس 

اگررر اارر  قلرر  ایرره مقالرره بنوییررد، اگررر اارر  یررخن ایرره موع رره بکنررد، اگررر 
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اگر  زشک ایه ار روز چند نفر بیماران بینروا را  مالدار ایه ایثار نماید،

ار رایگان معال ه نند    منا ر این ا  نباشد نه نی  از او قدردان  ننرد  نر

دارد نره امران مرزد اویره  اعریفهرا  نر  و آن م  تخوب چنان لرا  به ننند

 این و آن چه ارزش  اواند داشه ه بیش ریاناران

 

 اندبا امه بلند به  ای  رییدت مردان روزگار امه بلنددار نه

 

مکران اخرواا  در اردود من در یره  خرود معاقرداه و آرزوارای  دار  و م 

مررال  و اررال  خررود آنهررا را ان ررا  دارر   از نیرراز فراوانرر  نرره و ررن عزیررز و 

امور  زشک  و فرانگ  به معن  عا  نلمه دارد  هنیازمند ما به اویع ه امع

 تاف  نییا  

ا  او ره خوشبخاانه چند  ایه نه دوله و مرد  بره  رور نلر  و ارا انردازت

اا، بیماریررراانها، دبیریررراانها، دانشرررکدت انررردب دبیررراانها،بررره ایرررن میرررا   نردت

شرررود  ارچنررد نرره بیرر  از اینهرررا درمانگااهررا و تیررر آن یرراخاه شرردت و م 

  بررودت ایرره  از آن ررا نرره رفرر  نقرر  مو ررود نررردن آیررانار از ای رراد یرر ا

 گفه آنچه ااننون شدت یودمند بودت ایه باید  نمودن ایه،

در این میان او ره میراقی  و خرا  بره میرا   ایایر  دیگرر، ماننرد افرزایش 

ارررویج و اعمرری  زبرران فاریرر  در نقررا    معیرره نشررور از رااهررا  مخالررس،

اس مملکه، ا و ااکی  واده مل ،  یشرفه قیرماها  خروب امردن  می کای 

د و  لوگیر  از مفاید آن، اصالح اوضاو ا اماع  مله، افر  اخرالق ی د

، نرره بررا و ررود ایررن ن ریررا  نرراف  در افکرار آنرراو ن ه وانران و ازریررق مایرر

ما اد، مارق  و نشور  آباد و بزرگ داشره،  اوان ملا  شاییاه،اقدامها م 

 نشدت ایه 

ینکه مله بزرگ  مانند مله ما بزرگ بمانرد و نشرور  هنراور  ماننرد برا  ا

 تمایره ـ بایرد اامرار برر شرمار ه  امرزووچک نشرود ـ چیرز  نره آرنایران 

 ه معیه آن نه به نیبه  هنا  خانش خیل  ن  ایه افرزودت گرردد و از امر

 هاا  نه برا  مااد برودن امیشرگ  ملر  مز  ایره برا ار  یگرانگ  داشراه 

یر   ا  نوشرش ننرد نره خرود را ا وچنران ملره یگانره باشند نره  راننردگ ،

 صنعه و امدن قرار داد  شرفاها  دانش،یملاها  دیگر از ایث  

نررااوان و  رمرردعا ماکررو  برره  نررادان، امرردن،  راننرردت،ب  یررک ملرره گریررنه،

ا  ایه  ار قدر مردمر  دارا  ایرن عیبهرا و نقصرها باشرند و در عروض زو
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  و شونه  اار  و ریم  خود بیفزاینرد و اصرور نماینرد نیر  را م  بر ا 

 اند زنند خود را گو  زدتگو  م 

برا  من وراا  یادشدت این موقوفاه بنیاد یافاره ایره  اگرر عمرر  بمانرد و 

 ر آنها بیفزای  ر شود امیدوار  باوان  بیااوفیق دیا

نن  نه بعرد از مرن یرک یرو  از اننون به مو ب امین ی ور وصیه م ا 

شررع  برر ایرن موقوفراه افرزودت شرود  ارگرات « ثلث»به عنوان « ماارک»

ه شرررای  و مصرررس خاصرر  برررا  ثلررث معرری ن نکرررد  منادر آخرررین وصرریه

ر ماولیران  یک یو  نامبردت نیرز زیرر ن ر و قانونار  من ور این ایه نه عمالر 

اا ا  قرار گیرد و درآمد آن به مصارس معری ن در ایرن وقفنامرهنه معی ن نردت

برید و از ار  هه  یرو مقرراه آنها باشد  الباره اگرر از امرالک خرود براز 

چیز  وقس نرد  یا از دارای  نقد  خود برا  یاخامانها  موقوفاه و  رز 

 ا  خرود  خوااد بود نه در تیر از ثلث )ماارک( ]نرد [ا  معین آن اعانه

ه نرره دیررانویس ایرره نررزد خررود  مو ررود منامیرراقر ایرره  اصرر  ایررن وصرریه

 1باشد م 

 

 مصرف این موقوفات هتوضیحاتی چند دربار

 

از اینکه چه باعث شد نه درآمرد ایرن موقوفراه را بررا  امرور  نره در ایرن 

ه دت اخاصا  دا  و ادس چییه،شوقفنامه معی ن  ا  در ایرن مز  ایه شم 

مقدمه بنگار  اا ماور  نه بر مدار آن بایرد امرا  یرازمانها  ایرن موقوفراه 

 با روشن  ناف  نمایان باشد و ابهام  در نار نماند  بگردد،

چیرز  نیاز مله و نشرور مرا بریش از امره و شاید امیشه، ه ن ر من اننون،ب

 و فرانگ باشد  بهداشه، به یگانگ ،

 دا  یکایک را در زیر شرح م 

  

 
 برای ثلث خود وصیت دیگری کردند. 15/3/60نامة مورخ طبق وصیّت  1
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 تعمیم زبان فارسی و تکمیل وحدت ملی

 

انره اگر ار در اکمیر  و ااکری  وارده ملر  اا دیرر نشردت نوشر  ارر چره م د 

و دیگررر ملارر  برره  ملیرره مررا ممکررن ایرره از ارر  گیرریخاه شررود هرشررا نشررود،

 معنا  ییای  و ایران  نلمه و ود نداشاه باشد 

خوایاند واده مل  را با واده مراب نگرات دارنرد، ماننرد زمان  بود نه م 

عصررر صررفوی ه نرره مررراب شرریعه از لاررا   در آرربای رران مو ررب اقویرره 

یگررر )ماننررد نردیرراان( یرربب ارچنررد شرراید در نقررا   د ییایرره دولرره بررود،

 عصر  نگها  صلیب ( اصالر  بود  در بعض  از زمانها )مانندضعس او م 

معنا  اص الا  مراب بره خرود گرفاره برود  ارا امرین اواخرر « مله» هنلم

گفاند مله ایال  یا مله نصارا به  ا  مل  ایالم  و مل  مییا   اا  م 

اند ییررند مرررابها  مانرروو، نوشرراهاینکرره بنوگراا  برررا  رنررر اقلیاهررا برره  ررا  

این اقلیاهرا  مرراب  ایرران یرک ملانردب  هدر صورا  نه ام«  وعهنمل  ما»

نیرز چنرین اشراباا  رو   نها مخالس ایه  اگر در قروانینو مراب آ ایران ،

 دادت باید اصالح شود نه شاییاه نییه 

بردون اعمری  زبران امروز با ااروما  نره در ییایره دنیرا و ایرران  یردا شردت 

ه  ارچنررد یرر ریر نیملرر  ااقررق ایررن یگررانگ  برره معنررا   ررام  نلمرره صرروره

شررود، ماننررد مخالررس ایررران نرره در آنهررا زبانهررا  بیگانرره اکلرر  م  اا ناایرره

اد  و ژاا  اراریخ ، نراز لارا  یرابقه ،اا  دیگرربرخ  نق ره آرربای ان یا

شرراید برره قررو  مولررو   و  هرره ایرراند،یررایر ایرانیرران امررد  و یک تیرررت بررا

ده ملر  اثرر وار، ولر  یگرانگ  زبران در «امدل  از امزبران  بهارر ایره»

بیزا   دارد، خاصه از این ن ر نه بعضر  از نشروراا  امیرایه اقرداماه 

و ااریکاا  برا  منارس نردن مرد  و در نای ره  ردا نرردن بخشرهای  از 

اا ت و بعضر  نممرهور  فرامروش نشرد یشره ها لرتنمایند  انروز ایران را م 

 رید شود به گوش م نه از بمداد بلند م 

ا  یرراداه امگران  نکنری  اریچ بعیرد نییره نره مراگر ما زبران ملر  را در ا

اا  ناان ررار یرراز داررن برراز و ارانرره روز  رادیواررا از یررماها  دیگررر ارر 

نرر  منرر   وشرردت و برره زبرران ارنمنننررد  وقارر  یررک عرردت خرایررانیان لبرراس ارن

 ررر برررا  خ، آن  رررس یررراد ار  ارنمنیرراان  دریرره شردت باشررد، انردماکل 

واده ملر  و امامیره ارضر  مرا مو رود ایره نره اگرر ایرن خرایرانیان ار  

، خ ررر  ماو رره نخوااررد بررود  دن فاریرر  گویررا باشررنبرراماننرد یییرراانیان برره ز

  ور ایه در یراداه بلوچیاان و نردیاان امین
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گان روابر  دویراانه داریر   بیریار امیرای نن  نره برامن امرروز را نگرات نمر 

هررا ااریکرر  بشررود   ررس چرره نبین  نرره ممکررن ایرره روز  در آدوراررر را مرر 

اننون به نار بری   من ی  یا   ریش عیب دارد نه ما ااایا  خود را از ا 

آمررد  ور  و یررارانش آن تا لرره را دریرره نننررد از چنرران  یشاز آنکرره  یشرره

ه ما با این نه دیدند چه شد بره اصرور اریید   عیب ایه نه مله و دولم 

گیرر  اما  شرد دیره رو  دیره بگرارنرد و بررا   یش اینکه یک بار بود و

 ا  نکنند آن اندیشه

یرد قرادر ایره نره آور   ریش ا  مانند زمران  یشرهاگر تا له با وض  ننون ،

زیراد نا ریر  بنماید  با اسیرس و رنرج در  رس دت یا  اسثیر عمیق و  بران

ایرره « ییایرره هفلیررف»نوییرر  و ایررن اقررایق را نرره مررن ایررن یرر ور را م 

نن   اما چارت نییه  باید روز  دوله و مله را نه نیبه به این م آشکار 

 اند بیدار نمود موضوو خفاه

و ببینی  چه امیایگان  داری ،  ی خالصه، باید به ا راس نشور خود نگات نن

مررز مررد  چره زبران  دارنرد  مرن ارچره  زبان آنها چییه و در ایرن  ررس

نها نیز مانند مرا آ  و ییاابا افمانیاان امیایه نه ق مشرز در  نن  نگات م 

زبان نییرراند و زبرران ریرر ادیگررر امیررایگان مررا ف زننررد،فاریرر  ارررس م 

یراد  مشارک میان دو  رس مررز ایره  ایرن وضر  خ رر دایمر  بررا  

ن ر بییار  رد  و ژرس  باید به آن باباشد  دوله و مله واده مل  ما م 

 بنگرند 

نخوایراه  خدا  بگوی م لب را بار دیگر بر یاه نن  م  نکه اامیهیبرا  ا

اگر روز  برا  نردیراان یرا آرربای ران در اثرر اروادث   یشرامد برد  رو  

 عی د ، دیاربکر،ون ام ، شیروان خاقان ، مر هنوبه، گن دداد و مانند با

اقاصررراد و  برررر فررررض نررره آبرررادار شرررود، باررررین گرررردد،  یرررا داییرررفون بمررردا

آزاد  و دمونرای  نام  و عداله ا اماع  ا  در آن ااا  ا اماعش خوب،

« بهشرره نمونییرره»برقرررار گررردد و برره اصرر الح فررردوس رو  زمررین یررا 

شود، برا  ما نه ایران  ایای  وقا  آنها دیگر ایران  نباشند،  رز ارسثر چره 

خرابر   هیرا خانر داشه  دریه این بدان ماند نه نیر  دتدیگر خوااد  هنای 

زور یرا ایلره بیرااند و بررا  خرود آبراد ننرد و  میرایه آن را برهاداشاه باشد، 

 شد  خوشاال  نند نه خانه و دا  آباد صااب اصل 

 آرزوارا، ییایراها، امرا  ن رارا، امیرداا، هواده مل  باید ایاس و  ایر  س،

  زبران فاریر  یمله ایران باشرد  اعمر هو آما  ام« آ ایدت»خالصه  ازبها،

 ا  شر  میل   و  دانشدن  این واده ایه 
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 فرهنگ و فرهنگستان، مدرسه و کودکستان، کتاب، مجله و مطبوعات

 

 تعمیم زبان فارسی و تکمیلل وحلدت مللی کله بایلد هلدف اصللی با لدبعد از 

آن  همن وراررا  دیگررر  نرره ایررن موقوفرراه برررا  آنهررا بنیرراد یافارره و ایایررنام

 وزش و  ررورش نودنران برهمره نی   دید از رات آبنوشاه شدت او ه خا  

و  نااربیره ا امراع  و ییایر   وانرروز  نمونه و نودنیاان شبانه هوییل

 نفراا  آوردن ویای  آیایش و بهداشه  یرران دانشرمند و خردماگزاران و ر

یافاره ایره   ز به  ور نمونره بنیرادنیخوااد بود نه آن « بهبودیاان» هبوییل

نره شررح آن  در آرربای ران «اا  مادرانرهمدریره»ه شود فبر اینها باید اضا

 آیندت خواا  آورد  هرا بعد در م ل

برا   یشرفه این من وراا ناراای  بر دوله فررض ایره و نارارای  نیرز 

   ادر ایرن میانره نیران  نره آگراا  خاصر  در ایرن میر مله ایه  تبر عهد

مل  ایشان ایره نره دولره و ملره را بیاگاااننرد و آنران ار  نره  هدارند و یف

 امک ن  دارند از ایثار ما  در رات مقصود نوااا  نکنند 

آکادمی ملی »فرمایید ای اد ا  نه مالا ه م این نلماه در وقفنامه تنوییند

را کله بایلد م لز متفکلر ایلن « بیات فارسی و تاریخ فرهنگ ایرانزبان و اد

نارارررا   اضرررافه برررر ارررا در  رررو  زمررران، بینلللی کلللردهموقوفللات با لللد  ی 

لوای  قانون  برا  ارویج و اعمی  زبان از  ارچه را نه ،د فرانگیاان  عا

دولره  یشرنهاد مز  بشرمرد، اهیره و بره  و ادبیاه فاریر  در ایرران و خرار 

 ناب و ریرامه در لمره، دیراور ،ق نندب راید مال   فاری  را اشوو  نند

و ادبیررراه فاریررر  امچنررران نررره در اررراریر و  مرافیرررا  اررراریخ  و امررردن و 

از درآمررررد موقوفرررراه یررررا اعانرررراه چررررا  و مناشررررر ننررررد و  فرانررررگ ایررررران

بیدار  مرد  از خرواب چنرد صرد  یخنرانیهای  در مرنز و شهریاانها برا 

 خرود آنرادم  اهیره هنره یرد ایرایرن نارارا را ام هنامرآیین  یاله فرراا  یرازد

 نماید 

گیرد   س بایرد یرواد را عمروم  م  بییار  از بدبخایها از نادان  یرچشمه

 هاوانررد در یرراعاها  فراترره نارراب و م لرره بخوانررد و  ایررباررر نررس نرررد اررا 

  چنان یخنرانیهای  ا  ایافادت نند و از رددانش خود را بام آو

عررداله  دمونرایرر  اقیقرر ، ایرراقال  ییایرر  برره امررا  معنرر ، آزاد  واقعرر ،

نرره  دیگررر ـ چیزاررا  نیررک ایررن ادارت و بیرریار ا امرراع ، اقاصرراد خرروب،
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شررود ـ افاررادت دیرردت م بعق  ر بعضرر  از نشرروراادقالبرر  و قررالب  آنهررا نرره 

 گردد ون داشان فرانگ مل  عموم  فراا  نم بد

را، تیر از آنادم  مل  نه بدان اشارت  قوفاهوادس فرانگ  این مبنابراین 

 نن بنرد ، در زیر اشری  م 

 

ها کله کتلب و رسلاله ترجمه، چاپ و ن لر اول ـ تصنیف، تألیف،

 با د.مربوط به هدفهای این موقوفات می

 

مجهلز بله تملام وسلایل  کلهروزی نمونله ایجاد کودکستان  بانهدوم ـ 

 نیبه به نودنران  نره  دبا آموز ی کودکان، بازیها و ورز های متناسب 

اا  آنها در آن ایاان مانردت رربای ان به  هران فریاادت شوند و خانوادتآ از

برا  این نودنیراان  1باشند اق اقد  و اخفیفهای  در ن ر گرفاه خوااد شد 

روز  یرراخامان مخصوصرر  در برراغ فررردوس شررمیران یرراخاه خوااررد شرربانه

ه به نار خوااد رفره  بیشرار نشد  یاخامانها  ننون  برا  نودنیاان روزا

روز  یررویس ار  در نوایرراانها و  ااررا  خرروش آب و نودنیراانها  شرربانه

 باشد اوا مانند شمیران م 

  برا اصرو   ررورش یرامادران و  دران بره دراا  ایران  در خانوادت چون

  نره و رود چنرین نودنیراان ر، امیردواآشرنا نییراند نان بره روش امرروزدنو

   امه باشد را  خوب  بنماراا ،روز  نمونهشبانه

 

 ملی علوم اجتماعی و سیاسی هسوم ـ تأسیس مدرس

شرردت از فارغای رراد دو نرالس ایرره نره  وانهررا  « یرمینار»ایررن مقصرود از 

   مل  و فرانگ  عرال ، از زبران، ادبیراه، امی دانشگات یا دبیریاانها را به

 ور عمیق و عمل  آگات  ، فرانگ،  مرافیا  ااریخ  ایران بهنامد ااریر،

دروس  منرد نمایرد آنان را بیش از  یش به نشرور و ملره عالقهو مخصوصار 

 هاررا در رر«  لبگرر » ایررن نالیررها برره صرروره یررخنران  و برره  ررور مبااثرره

  از آنان چه میا   مل  آشنا نند ه وانان را به نلیاا خوااد بود، « ا اهاد»

 
( اشتراک سالیانة آن در تهران و والیاا  و  1304بدو تأسیس مجلة آینده )به همین مالحظه از   1

 لیره معین شده بود.در خارجه یک  افغانستان سه تومان و در آذربایجان بیست و پنج ریال و
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در ناراا  ملر  و چره دولار  انا رار خردمه  ربهرا و بر  تر  و ترش اروان 

 داشه 

 

 ایجاد کتابخانه و قرائتخانه چهارم ـ

 هدیارس مدریرناابگاا  نه در مرنز موقوفاه در ننار آنادم  مل  و در 

بلکره شود برا  عمو  مرد  نییره، مل  علو  ا اماع  و ییای  اسییس م 

 ژواان نشور ایه نره بره ااقیرق و ارسلیس در مخصو  دانشمندان و دانش

 ردازنررد  بنررابر ایررن ناابهررای  نیررز نرره بایررد برررا  ایررن میررا   ملرر  ایررران م 

بلکره ناابهرا   نییره،ناابخانه فراا  شرود نارب معمرول  رمران و ماننرد آنهرا 

ادبیاه، یفرنامه و ماننرد آنهایره و بره زبانهرا  مخالرس را ر   لمه، ااریر،

 به ایران 

عمررو   تمررا نرره یررک لمرره  ررام  دریرره قابرر  ایررافاداگررر رایررا  را ب وییررد، 

صای  ااریر نام  ایرران و  تنه یک دور)مانند  ا  مروس فرانیه( داری ، 

 تایررران نرره برره روش امررروز تادبیرراه و تیرررنرره ااریخهررا  مخالررس امرردن، 

داخردا نره در  را  خرود بیریار خروب  هنامرلمه ارو رای  نوشراه شردت باشرند 

را بکنرد نره امره نرس و خصوصرار «  ار  مروس»اواند نرار یرک ایه نم 

را داشرراه باشررد  ماننررداا    یررک نیررخه از آن ا  بایررد اامررار اررر شرراگر مدریرره

الاواریر نرره رایرره یررا دروغ ااریخهررای  را در  رر  ارر  آوردت، نارراب نایررر

دایاانهای  را یر ا  نردت و م الب  را بره قصرد املرق در اعریرس از فرالن 

آور خورد، بلکره زیران ادشات یا بدگوی  از مخالس او  ع  نمودت به درد نم 

تلدوین و بله قیملت ارزان در دسلترس  باید یک سلسله تاریخ صلحی ایه  

از شات گرفاه اا  شود نه مرد ،  ااریر برا  آن نوشاه م مردم گذا ته  ود

گدا، با ا الو یافان بر اوادث گرشاه اوضاو ااضر خود را بهار بفهمنرد و 

 خروب بایرد وقرای  رامرور   اد روشرن باشرند،داز آنچه در آیندت رو  خوااد 

چنرین  نبگیررد  بررا  نوشرا از آن برا  خوانندت نای ه    و اناقاد نند واال

ارراریخ  نوییررندت بایررد عررالوت بررر خررود وقررای  ارراریخ  بررر علررو  ا امرراع  و 

نه در ایران « دانشمندان »ن نوو آنه از  اشد، اما  معن  دانشمندییای  به 

به یکدیگر اعارس « اا  یابقآب اما  در خزینه»ایه نه مانند  ری  شدت

خا ر داشاه باشرند  اراریر ادبیراه  بعض  آن را به ه شاید انوزنند، نردم 

ا  معن  دیگر دارد، تیر از آنچره اراننون اصرور نرردت و ناابهرای  نیرز در 

 اند آن بارت نوشاه
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مل  برا  ایرن ایره نره ویرای  ان را  دادن ایرن چنرین اسلیفراا  را از  آنادم 

دانشمندان را به نوشان چنین ناابهرای  اشرویق ماد  و معنو  فراا  آورد و 

فه مقصررود رو راانمررای  و میرراعده مررال  بنمایررد   رروایز  نیررز برررا   یشرر

برررا  بهارررین نوییررندگان و گوینرردگان خرردماگزار و ررن از  رررس موقوفرراه 

 اخصی  داد 

 

 آینده ه نجم ـ مجل

ه ر دیگرر نراه بگوی  نه بریش از ارر ویریله و  ریش از ارر نراباید به صرا

آینردت عقیردت و  هواقرس را بره م لر برا  رییدن به ادس در ن رر گرفاره شردت

اناشرار ایرن م لره برا یربک  نره داشراه، و در  همعاقرد  بره ویریلعالقه ایره  

ارروان ان ررا  داد  اگررر نیررز برردان معرفرر  شرردت، خرردمه یررزاوار  م   امعرره

ارراریخ  و ا امرراع ،  یرر ،اقیررماها  یی هدریرره و نامرر  ارردوین شررود، امرر

تیرت را در بر داشاه باشد و مراب ا  مناشرر شرود و از خر  میرقی  روز  

ایرن من ورارا را در برر خواارد داشره و در ارر  همنارس نگرردد، بررر امر

  اگرر شررنه شهر و دت، ارر خانره و خرانوادت و در امرا  دلهرا خواارد ناشره

شرد ارگران باشرود موافرق آن این م له چرا  م  ها  آیندت نه به ازینام بوع

ا  را بنمایرد اوانرد نرار م لرهنااب و ریراله نم  خوااد بود  «آنادم  مل »

ن  و  یرا   در درازا  زمران و  هنرا  مکران بره خواننردگان نه م الب را ن 

چررون  باشررند،ننررد   رایررد، اگرچرره روزانرره یررا افاگرر  م ازریررق و القررین م 

و یاینرد شرار م ایررگرم  انبیشار از لاا  اخبار یا اعالن یا برا  افری  و 

 و بعرد از یرک برار خوانردن، دم ا  برری  نام  اوضاو و میا   را ندارنر

نننررد  مقررامه و شرروند نررار م لرره را نم او رره واقرر  م  دیگررر نماررر مررورد

گان آن برا م العره و دقره بیشرار اهیره دمااانره از  ررس نوییرن هم الب م ل

 رس از  دارد،م العره زبرادار م د، به خوانندگان نیز فرصه دقره و دگرم 

آیرد، م گردد و بره صروره ناراب درم خواندن عاد  نیز در آخر یا   لد 

اوانررد بررا نمررودن رااهررا  خرروب م  هشررود  م لرراا  ررایگزین م درناابخانرره

دویرا   ریا  و ملهدریه زندگان  و  رورش اخالق اینه و ارویج و ن

و آنران را بره زنردگان   ،ا   در اوضاو ا اماع  مرد  داشاه باشردزاسثیر بی

اا  بد و یینما نیز از  هه مخالس اثراا  نوین  عاده داد چنان نه م له

نه نه گفای  و ایس خود را ان را  دارد ماققرار گوا  بدیناگر م لهیوء دارد  

  یا خوااد داشهآامعه اثر مع ز در بهبود اا  و وض  
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امیرد ایره نره در آینردت آیندت در گرشاه برا  این مقاصد اسییس یافره   هم ل

نیز به ناو بهار و امامار  امین روش را دنبا  ننرد و در ایرن صروره از 

  بین  شدت برخوردار گرددنه  یش  ور  موقوفاه به میاعده مال  این

آیندت در این مقدمه به من ور  لرب او ره  هم ل تاین چند ی ر دربار نوشان

ماولیان ماار  و اولیا  م له و شرنه م بوعاا  آیندت به امکار  در ایرن 

 امر مه  ایه 

 

 نظر آقاخان محالتی: تأثیر فرهنگ در سیاست

یادداشاها  خود نه بره صروره ناراب  بره یل ان مامدشات، آقاخان فقید، در 

 نوییدبانگلیی  چا  شدت م 

به اند شمال  نرد  چیزاا  دیدن  بیریار مشراادت نمرود    در میافرا  نه»

بررارز  از فرانررگ و  هزیاراگااهررا و میررا د ایررالم  اندویرراان نرره نمونرر

اررر  ثررار برردیع  ایرره نررهآعرره و  م مدباشررامرردن ایررال  در ایررن شرربه قررارت م 

، میررا د 1امرررا هقلعر   ارا  مارر ،ددارمافکررر را بره خررود مشرمو  مرر  تنردبین

نفریس از آثرار امردن ایرالم  اندویراان  هعرایرن م مو هدال  ا زا  بر یرا

 باشد م 

آنچه نه در این میافره برا  من از امه چیز و امه  ا بهار و مهمار بود 

گات علیگرت نشاو در یالها  بعد زندگ  من نیز اثراه فراوان  داشه دیدن د

رفه  من در آن ا بود نه در آن وقه یک دانشگات الگو  ایالم  بشمار م 

یررید اامرردخان و نررواب مایررن الملررک نرره از ر ررا  و ایررااید بنررا  آن ربررا می

نررد  زمان بودند آشنا گشا   در امان وقه با و ود نم  ین خود ارس م 

ن یر  برا  اربیره و اردایه افکرار و نشرر و ز ب ناواند مرم نه علیگرت 

ر  اصررو  عقایررد اایررالم  باشررد نرره ضررمن افرر  و نگهررد فرانررگ هاویررع

 ند با  یشرفه مدنیه قرن بییا  نیز اماانگ  داشاه باشد ایالم  باوا

گات نشررز  نره مرران  شردت ایره نره دایرامرا ماسیرفانه برر مرن معلررو  شرد انهرا چ

ند موفقیه نامر  در وصرو  بره اردفها  عرال  خرود ااصر  ننرد اعلیگرت باو

ه  من فکر نرد  نه برا  رف  ایرن مشرک  ایمشکاله ماد   عد  ویای  و

 
باشاد و اااهرام متارج  آن را باا ق ار      چون قلعه سرخ است و به همین رنگ ها  معاروم ما      1

)الحمراء( اسپانیا که از بناهای خلفای اموی اندلس است در ذهن یا زیر قلا  خاود مولاور کارده     

باشاد. ولا  ا ار    آید از آقاخان که در هند بزرگ شده ایان اشاتباه سار زده    است. بعید به نظر م 

 طلب .چنین است از مترج  پوزش م 
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نره بره یکر  از مردمران خیرخروات و  ولردار امریکرای  ماننرد چه مرانع  دارد 

نه یبب  یشرفه مدنیه  ننی  و برا  این امر خیر رنفلر و نارنی   ر وو

  و نشر افکار بلند و عرال  ایره از آنهرا نمرک قابر  مالا ره دریافره رشب

خود در میان  تداری   وقا  این فکر را با چند نفر از دویاان مین و دنیادید

مرا از اقدا  بازداشاند و چنین ایادم  نردند نه ما شصه یا افاراد  ا ،شاگر

میلیون میلمان ایای  نه در این من قره از  هران یرکونه داریر  و یرزاوار 

 معیار  از خرار  بررا  ایرن امرر اربیار  و بررا  نشرر یرک  ننییه نه چنی

از  نمررک بکنرری   زیرررا اگررر همررراب نرره خار یهررا برردان معاقررد نییرراند م البرر

ریکرررای  اررر  اقاضرررا  نمرررک بررررا  یرررک چنرررین مثروامنررردارین ثروامنررردان ا

امیشه ااریر از ما به زشا  یاد خواارد نررد و بایرد  م  بنمایی ،ایال همؤیی

ه و ایرهی  امرور دانشرگات علیگررت برر عقبو  ننی  نه میر ولیه ارگونره اویر

 ما مرد  میلمان ایه  تعهد

گاا  یربب نهضره یرک نشرایه نره دا در ااریر امدن ملاها بییار دیدت شدت

مله یا اسییس یک دوله گردیدت ایه  از آنچه نه در عمر من از این قبیر  

عثمان   هاوان اسثیر داشگات روبره امریکای ، قی ن نیاافاق افاادت ایه م 

ات امریکرای  بیرروه نشرگو ود آوردن مله میاق  بلمار و ارسثیر دارا در به 

رد  میرل  ایره نره علیگررت برا در ای اد قومیه عرب و بیدار  اعراب نا  

اروانی  برا اسنیرد ادعرا نل  میاثن  نییه و مرا مررد  میرلمان م  تاز این قاعد

نوشررش و نررار میررلمین برردون نمررک  هننرری  نرره دانشررگات علیگرررت نرره نای رر

 1«ه زادگات دوله میاق   انیاان ایه ایخار   

 هخررواا  در اسییررد ن ررر آقاخرران عرررض نررن  ایررن آنررادم  و مدریررننررون م ا

بینرر  شرردت اگررر برره امرره ا امرراع  و ییایرر  ملرر  نرره در ایررن وقفنامرره  یش

ناف  بیابد، در بهبرود وضر   هخوااان و نیکوناران  ابر ا شود و اویعنیک

 ایران مؤثر اواند بود 

ایرانر  ایراند و بره ایرران ا  ناش آقاخران فقیرد یرا آقاخران ننرون  نره اصرالر 

عالقه دارند، قیما  از دارایر  یرشرار خرود را در رات مقاصرد بزرگر  نره 

نردنررد  ایررن موقوفرراه نوچررک ارر  برررا  آنهررا بنیرراد یافارره ایرره صرررس م 

فراه، برره فکرر ایررافادت از ایرن نرروو وامیردوار  بعرداا شررورا  اولیره ایررن موق

 مناب  برآیند 

 
ما از روی ترجمة فارس  آن کاه در کیهاان منت ار شاده اسات و ناام متارج  را نادارد ن ا             1

 .6/5/38( 4825کنی . )شمارة م 
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خررود  ه  را چررون واقررس ایررا  باییررامررن در زمرران ایرراه خررود چنررین نررار

نن  نره دان ، نه اینکه اصالر شاییاه ندان   مرن ار  چرون آقاخران فکرر مر نم 

برا  مقاصرد ملر  خرود ـ چونران نره بررا  من ورارا  مرراب  ـ نبایرد دیره 

اا  داخلر  و ملر   اما اوی   بره یررمایه یش خار یان دراز ننی ، « گدای »

  ن، مز  ایهداخل ، مانند آقاخایا نیمه

 

 «بهبودستان»بهدا ت و 

او ه به بهداشه عموم  از لارا  صراه  یرم  و یرالمه روار  از ایرن 

یررال   و رواررار  نرره اگررر ملارر   یررمار لاررا  ارردس ایایرر  ایررن موقوفرراه ایرره 

بایرد در رات برابر ملاها  اواناار زبرون و نرااوان خواارد برود   رس نباشد در 

  عررالوت بررر بیماریرراانها نرره یررالمه اررن و فکررر مرررد  ناراررا  ایایرر  نمررود

 1«بهبودیرراانها»اا و خانهبایررد آیایشررگااها، خیرراهبرررا  رفرر  معال رره ایرره 

و  (نیرررز بررررا  رفررر  نقااررره و خیررراگ  )نررره مررررض عصرررر ااضرررر ایررره

  ماریها یاخاه و  رداخاه شودگیر  از بی یش

بینرر  ای رراد آن در وقفنامرره شرردت و برررا  خیرراگان و نرره  یش« بهبودیرراان »

بازنشیرراگان و  یررران  امعرره  هاوانررد برررا  امررنم آیررایش فریررودگان ایرره 

بلکره بررا  آن دیراه از آنران ایره  رریر نییره  ن  امکان هینه با یرما باشد

 چرخهررا  بررزرگ امررور ا امرراو ماننررد ییایرره،نرره و ودشرران در گردانیرردن 

 قضراوه، فرانررگ و اقاصراد مررؤثر بررودت و انروز ارر  در ارا   یررر  بایررد از

  اند ایافادت شود و قدرشان م هو  نماندآزمایشهای  نه در روزگاران نمودت

مونه از قدرشنای  و رعایه اا  خردماگزاران در نشروراا  از مرا نبرا  

  خرود را صرمرد   ارک شخاور   در انگلیاان بهاران بد نییه شااد  بی

ه نر وزیران بری انیا وقس نرردت ایرهنخیه هروز آخر افا برا  ایارااه

اا آیایشرگات آنران ایره  در نشرور  نره اننون یکشنبه، ا «چکرس»به نا  

 
جاای   اناد و باه  اهلل آموز اار وعان نماوده   این کلمة خوب را دوست دان مند من آقاای حبیا     1

Kurheim  آلمان  وEtablissement de cures  فرانسه یاCuratorium    التاین اساتعمال

امروز بی تر بارای محلا     کلمة مناس  دیگری بود که Sanatoriumشود و کلمة آسای گاه م 

شوند تو یص یافته است. در اینجا الزم اسات  کنند و مداوا م در آنجا استراحت م  که مسلولین

عزیز آقای سید محمد باخدا )رئیس پی ین ک  اوقام( که  ستاهلل آموز ار و دوکه از آقای حبی 

هر دو به مسائ  شرع  و عرف  وقف آ اه  کام  دارند از مساعد  فنا  کاه باا مان در تنظای       

 از بنده ساخته نیست از خدا بوواه . صمیمانه ت کر کن  و اجر آنها را که اندوقفنامه نموده
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دانند مردان بزرگر  ماننرد چرچیر  ار  در آن گونه قدر ر ا  خود را م این

ملار  بره بزرگر  و نیررو  انگلریس قرنهرا در  هران  شوند و نشور و یدا م 

دانیای  بزرگان  ار  نه قدر بزرگان خود را م  ن ما ا  زماماند   ایدار م 

یرربب خدماگزاریشرران و  مقررا  را برره  امررا وقارر  امثررا  امیرنبیررر و قا  داشررای 

برری  بره امرین روز  ایودان از بین م  هخاینانا  اا و افاین اریها  ب 

ای   یررک نفررر مرررد ییایرر  میررق در عرصرره دیرردت افای  نرره امررروز افاررادتمرر 

  شودنم 

ندگان نرره بایررد راانمررا   امعرره باشررند اررر یررک برره یرراز  رررس دیگررر نوی

ملر  خرود را ان را   ه ریش گرفاره، و یفر« نار مااف ره»ا  روش مالا ه

یار این دو شعر مولرو  )از ااخوضاو ایه نه ب این ا تداند  از مشاادنم 

 آیدبدیوان شمس( به خا ر  م 

 

 زین امراان ییه عناصر دل  گرفه

 شیر خدا و ریا  دیاان  آرزویه

 

 «زلس یار»یک دیه  ا  بادت و یک دیه 

 میدان  آرزویه هرقص  چنین میان

 

اان را مررن اگررر ایررن بهبودیرربرررا  اینکرره یرروءافاام  رو  نداررد بایررد بگرروی  

، نره از آن  هره ایره ا در ن رر گرفاره« عالیره»برا   بقاه به اص الح 

شرسن و ارزشر  قا ر   اا  مخالس دیگرر، اار  نرارگر عراد ،نه برا   بقه

نباش   نه  اینها نیرز افرراد مرؤثر امرین نشرور ایراند و در چشر  امره عزیرز 

ه من نفراس گونه نمکها ا  نیاز دارند  ول  چون بضاعنمیا باشند و بهم 

داد امیدوار  خیرخوااان یا دوله امه نننرد و چنرین یاخان آن امه را نم 

ما  نره ن رر خرا  یریازمانهای  برا  امگان فراا  آورنرد  ایرن بنردت بره ق

خواارد بیراه بره امره بیشرار م  هداشا  او ه نرد  و آن نار عا  نه یررمای

 دیگران ایه 

ییره اننرون برا مشرکاله زیراد  نمونره را معلرو  ن اازت امین نار نوچرک و

مرا مو رود ایره بره نارو م لروب موفرق بره ان را  آن  هدر نشور و  امع نه

ه چنرین بهبودیراان  صروره نره ایرآرزوی  این بشوی   زیرا از یک  رس 

و  ن  بررا عایررداه ااامررال  آاخرروااز  انررب دیگررر م  عمرر  برره خررود بگیرررد و

  ار مرره و چررا  شررود اا، اررسلیس،ناابهررا و ریرراله هدیگررر میرراماله موقوفرر
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بره نمرک  نیرازامید ایه نه  نیز درآمد  باید داشاه باشد و ارچند خود اینها

دیراان بررا  آنهرا مو رب مزیرد اشرکا  وما  بهب هالمث  نرایاد ا رماز درآ

 نگردد 

ن بهبودیاان آمادت گردیدت ولر  یرازمان آن انروز مانردت ایره  مااننون یاخا

 یویرراگ  مررال  بنگااهررا  ایررن  ها  نرره شرردت ایررن ایرره نرره برره وایرر بیررهاع

و مرواد وقفنامره  اوان از یک  برا  دیگر  نمک گرفهبه ا ، م موقوفاه 

نفالره و نفایره بنمایرد  در ارر ارا  امره  را ور  ان ی  یافاه نه امردیگر 

نر  ن میرد ایره برا او ره بیشرار  نره اولر   نرار ازینره دارد، اینها در آتراز

ننند در آایه درآمد بیشار  فراا  شود و مرد  به بهداشه و فرانگ  یدا م 

ار یک نه انها برار دوش دیگرر  نشرود، بلکره بره یکردیگر ار  مردد ریرانند  

رید مشرک  نرار بره رات انرداخان چرخهرا  آنهایره  اننرون آنچه به ن ر م 

 اشاه شدت ایه رنار با این موقوفاه گ ه ای

 در معرف  بهبودیاان بیان نن ب چند نلمه نیز

نیرران  ایرره نرره از نررار زیرراد خیرراه و عصرربان  یررا از  ا بهبودیرراان بررر

  مرضرها  تیرر میرر  ایرا دار ضرم  شردت،ا را دچرار یوءخورانها  ب 

ار خون و مانند شف امراض قلب ، )یا مرض قند(، روماایی ،« دیابه»مانند 

یا از زیر بیمار  یا  راا  یرا  باشند،اینها نه اتلب امراض  یر  ایه م 

خواانرد یرا از امره نمارر م  زایمان فارغ شدت بایرد چنرد  رفر  نقااره نننرد،

بررررا  ا دیرررد قررروا چنرررد روز  در مالررر  آرا  و دل یرررند و خررروش اررروا برررا 

خورانهرررا  صرررا   و خررروب آیرررایش داشررراه باشرررند  ارچنرررد در بهبودیررراان 

و ره و یرر و نرار مهمانران ولر  ا  زشک عموم  و  ریااران  خوااد برود،

عمرردت بررا آشرر زخانه و رژیرر  ترررای  بهداشررا  و خرروب ایرره  بهبودیرراان بایررد 

باشرررد  شررراید  Diététique«  زشرررک رژیمهرررا  تررررای »ااررره ن رررر یرررک 

و مکرررررررانوارا    Hydrotherapieایررررررردروارا    مقاضررررررر  باشرررررررد نررررررره

Mecanotherapie   ارر  برررا  آن اهیرره و مایرراژاا   برر  ارر  دادت شررود

ا  بررا  خانرهبه بهبودیراان برات  بررا  گرردش و ناابخانره و قرا ه ماص 

شرود  بهبودیراان بایرد  رور  باشرد نره یراننان آن م مهمانان فراا   تایافاد

اولر  فررض نننرد، نره در بیماریراان   ارا  هدر  خوب هخود را در مهمانخان

ار  مهیرا  ماصرور و اقیقارار  از ار  هه آیودگ   یم  و روان  برا  آنهرا

ا  نخوااد برود در خرور نیران  ایره نره  نباشد  الباه چنین  ای  نه رایگا

رفران بره  ازو شاید آنها را  صه داشاه باشند از آن ایافادت ننند،رنند و فاباو

 نیاز نماید ب خار  نشور برا  یافان چنان مکان  
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غ آب و اررروای  ماننررد برررا البارره اگررر در ایرررران مخصوصررار در یررریالق خرروش

زمیاان آفاراب رو   ا ریش نه ارافاو منایب  از ی   دریا دارد، فردوس

باروان امران ویرای  آیرایش و  ه،ایرچون اابیاان خنکش یرال  و دل رریر  نآ

بهداشه را در بهبودیاان فراا  یاخه و بر اماننداا  خرود در نشروراا  

و  ران نردارد  براررر  خواارد داشررهایرربیگانره، نره ارروای  بره یررالمه اروا  

نیراز بره خرار  ب  نامو نان را نه در  یا و  چنین  رای  ایراند از رفرا

ننررد و بررا د نمررود    بیرریار  از ناخوشرریها از ضررعس مررزا  بررروز م اررخوا

اواند اشخا  نااوان را قرو  گردد  بهبودیاان م اقویه آن ا  بر رس م 

دانرد  نماید مشرو  بر اینکه مدا  رژیر  آن را در داخر  و خرار  آن ادامره 

ه  تررااا  آن ایرنرالس اهیره بررا  صراه مرزا   یک بهبودیاان در اک 

ویاامینهرا اهیره شرود، شرخ  را از  تنه بایرد زیرر ن رر ماخصر  و شنایرند

نمایرد  بهبودیراان را آور آیرودت م خوردن دوااا  میرکن و ملری ن و خرواب

 باید  ور  آرایه نه خیاه، خیاگ  را فراموش نند  ماققار چنین مای ر 

افزاید    ول  با این افصی  نه دادت شرد، چرون یالها بر  و  عمر انیان م 

ممکررن ایرره موقاررار  ،هویررای  در ایررران نررار آیرران  نییرر هفررراا  نررردن امرر

ن ر نننرد  ولر  بره مارض اقاضرا  زمران ماولیان از دایر نمودن آن صررس

ارروان برره نه رر  نرره در وقفنامرره نیرربه برره آن عمرر  شررود  دریررن مررده م 

 از مکان بهبودیاان عم  نمود نبین  شدت برا  ایافادت نمودیش 

ار  داشراه باشرد « علمر » هباید  نبر« عمل » هاین بهبودیاان عالوت بر  نب

ابلیر  و اررویج ننرد و برا به این معن  نه روش نار خرود را بره  رور نمونره 

ندان شرمه و ریامه او ه مرد  را به قدردان  و نگااردار  داناناشار مقام

   لب نماید  و اف  صاه عموم و خدماگزاران  امعه و و ن

   ایان مقدمه
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 در ت ویق نیکخواهان به نیکوکاری

 

مفصرل  نداشرره، ولر  برررا   همقدمر الباره ایرن نررار نوچرک مرن ارزش چنررین

وقس و اشرویق نیکخوااران نره امکانهرا  بیشرار بره نیکونرار  دارنرد  یجارو

 این مقدمه را نوشا  

بره  امعره و نشرور  ه نره بگروی  ارر فرردایراین  این نوشانها هقصد  از ام

 د نه باید ادا نماید ارد ن خود فرایض و دیو

رو  و اقاصراد در زنردگان  اوانرد برا نوشرش و نرار و میانرهامه نس ا  م 

بدارد  آن را نره مرال  نییره ولر   را اندوخاه نند اا باواند بدا  خودز  یچ

بایرد وامر  نره بره  خاصه نه اار  دانرش ونمرا  باشرد، م ال  ایه، اال  و

 نشور و  امعه دارد با معنویاه باز داد 

ممکرن ایره نیران   اا به نیبه آن ن ،چون دین ما به و ن زیاد و اندوخاه

 شوند و امر خیر  را یبب گردند معنار و ماداار با ا  

او و ا راره از فرونه نره شررناها و بانکهرای  بررا  اناگامان، دیگر با بیان 

نننرردگان دانررا و م لرر  داران بررزرگ و ادارتاا  نوچررک و یرررمایهیرررمایه

 ره  برره صررورنیکونررا  اشرررناها  خیریرره و اارر  بانکهرر یابررد،اشررکی  م 

مرن  نکره واعر  تیرر مراع  نباشر ،یبرا  ا اد نهادت شود  نخیه،یموقوفاه بن

ا  خود در ادود ایا اعه مال  و فکری  موقوفاا  ای اد نررد  و ایایرنامه

اش به برا  آن اهیه نمود  نه دراا  ماد  و معنو  آن و بنگااها  وابیاه

اندیشرران و نیکونرراران برراز باشررد  اررا اررر نررس برره اررر ناررو نیک هرو  امرر

اا  آن شرنه نماید، از قبی  دادن نامهراه و آیینمقربخوااد و باواند  بق 

باز  و ورزش ایرباب نااب برا  ناابخانره، ویرای  آیرایش بررا  خیراگان،

و امچنین و وت نقد  برا  نمک به من وراا  نرامبردت در  برا  نودنان،

مصرررس و افرر   دیرراگات اولیرره اررا ایررن وقفنامرره، و چنرران ایرراس ماکمرر  از

اران گراشاه شدت نه از ار  هه مو ب ا مینران ننیکو ناب یادگار  به نا 

د بره نرا  دانردگان وبود  الباه اما  آنچه نیرز بررا  مصررس دادت شر آنان اواند

اا  اولیه این موقوفاه بیش از یک عام  خیر س خوااد شد و دیاگاترص

 اد بود ارایگان برا  ا را  نیه  اک نیکوناران نخو هو وای 

نرره آنهررا نیررز  ررز ن ررر خیرخررواا   اننررون برره ماولیرران،از  رررس واقررس ارر  

د وشرود نره از و رمارک دیگرر  در اشرریک میراع  ندارنرد، یرفارش م 
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عضرو » ،«عضرو مشراور»نیکوناران بزرگ در اولیه موقوفاه به عنوان 

برره ماولیرران بعررد  ایررافادت بشررود، و ماارمررار « عضررو نیکونررار»یررا « افاخررار 

برا  ممکن ایه و صالح بدانند چنین اشرخا  را،نن  اا  ای  نه  یشنهاد م 

برره  ررا   دویررا  و دانررای ،رای  مز  مخصوصررار و نشرر مرر  داشرران یررایر 

گرارنرد معرین ه در اثرر فروه یرا معرروریه مقرا  خرود را خرال  م نماولیان  

قوفاه به ناو ناملار  وه آنان با این مرنننند و به  م  خود درآورند اا ش

  از نیکوناران گرد آید  الباه باید دقه ا  بشرود نره صوره  ریرد و م مع

با اناخاب و دخاله دادن اشخا  به ار ای  و ری  ایچگات خلل  به ارنران 

 و ایاس ادس و من وراا  این موقوفاه وارد نیاید و منارس نیازد 

در ایرن موقوفرراه، یررا اگررر بخررواای  ایرر  و اصرر الح دیگررر  ایرراعما  ننرری ، 

اشخا  ماار  و دانشرمند  نره بره عنروان مارول   ر ،درین شرنه نیکونا

مان نمکهرا  اد، نشباه افرمایند ارچند از ن ر ماد  یهم  نداششرنه م 

فکر  و معنو  آنان بی  ارزش دارد و من ایشان را به اما  معن  شرریک 

ه نرای   امچنران   و چنان ایه نره ایرن وقرس را برا ار  نهرادتندانار خود م 

ر و ارردبیر و نوشررش کرفب  انهررا، ها ررارا  را بررا یررماییرک شرررنه برزرگ 

گردانید، یک موقوفه یا شرنه نیکونار  ا  بدون  اوانمدیران آگات آن نم 

انه ماولیان آن به دریا  نخواادصرأ   گردید   ا ب و نیه  اک و اقدا  م د 

روح آننرد  برا ار   ه س رقباه یک موقوفه به  را   یر  و ماولیران بره منزلر

 د ورآمادت و روان ایه نه  یم  را به ارنه م بودن 

نشران بره دیره آمردت و ایراب از  رای  ب برا  اینک اصور نشود مرال  ب 

یالها نوشش و  هبگوی ب در نای  شود بایداننون عنوان وقس بر آن نهادت م 

 رو ،بلکره قناعره و میانره زد و خورد در میدان ا اماو و رعایه اقاصراد،

خرالس م را نکرردن، نره اصرومر یعن  گرد ا م  و لونس نگشان و خرر  ب 

دان ، چنرران نرره امرره  بیعرره مررن ایرره و آن را خررالس عررداله ا امرراع  مرر 

انرداز  ا   سوانیراهدانند، اکان و دویاان در نار و اا  من دیدت و م دینز

ه نرره برررا  ایرر مررن امررین عررا  نررن   خوشرروقا  بنمررای  و امررروز وقررس امررور

آ  خررود ویررای  مرراد  در دیاریرر  قرررار گرفرره و اوانیررا  برره ا رررا  ایرردت

 معنویاه خدما  بکن  

و اضافه درآمد  نکنند و ربر این عقیدت ایا  نه مامولین باید درخر  زیادت

ا   داگانره بررا  صررس در برانک  و در  رونردتاا  قیما  از دارایر  را 

اواننررد بررره من رررور بیررر  عرررداله در امررور خیرررر نگرررات دارنرررد  اررروانگران م 

د و در زمرران نرایررگنرراز و نعمرره شخصرر  خررود را زیرراد ن تا امرراع  یررفر
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ازنرد  دوعران ب رنش خود به بهبود اا  امشایاه زیر ن ر یر ریا  و نو

نار نیک خود لره ببرند و ار  آثرار   تدا  خود در زمان زندگان  از مشاا

 یرر  آنهررا  ررز مشررا  خرراک نمانرردت  آن د  نرره از مانررد، نرره از آنرران برره  ررا م

مو ررب یرراد نیررک از آنرران و یرررافراز  خررانوادت و بازماندگانشرران نیررالر بعررد 

راررو نیکونررار  و نیکنررام   و ابقررا  نیرر  بعررد از نیرر  را در  نیرر  باشررد،

و عیراش چنانکره شرااداا  زیراد  بررا  انابرات  بخوااند، نره اشرخا  اررزت

امه زیاد ایه  آیا بهار ایه نه بعد از  ن ات یرا  بگوینرد فرالن ولگررد نروت 

اگرر  ه یرا بگوینرد فرالن بنرا  خیرر از آثرار شمایره  اصرالر یرا و یادگار شرما

شرروند و رونررد و ولگرررد نم شررما ارر   رر  نررار م  تمررال  نگراریررد اومد و نررو

نخوااند برود بلکره از نرار نیرک شرما آنهرا ار  ماننرد دیگرران  باعث ننگ شما

 نمود  ایافادت و به اضافه افاخار خوااند

 

 به نزو ماند یرا  زرنگار  نا  نیک  گر بماند ز آدم 

 

صاابان نیه خیر اگر ا  در رات نیکونار  به رنج و زامه، اا   عن و 

نبایرد از میران رات برگردنرد خویش و بیگانه گرفاار شروند،  لعن و مالما  از

 و از نار نیک  شیمان شوند 

گررررد و گلهررای  نرره ننررار آن و میرران ایررن منرر  م چآبرر  نرره در  هاز چشررم

یرررا مرترررک زیبرررای  نررره بررره عشرررق گلررر  در  شرررود،رویرررد و خشرررک م م 

آنکه چمرن را  ایمرا  ننیرد و یراید، ب نند و ارانه م اایه و خیز م شاخه

یریرد و آزار دایرد، انهرا گنروا را بیرا آن مرترک خوش نید،گل  بچینید و بیفک

شرررود و شرررما یررربز م  هبریرررد  چررره گلهررا در باتچررراز اماشررا  آنهرررا لرررره م 

نشید و بره یرک دیردن  ژمرد و شما با آب دادن و  یرایان آنها زامه م م 

دیراه بیران و بره  ا گلهرا و گرا و شاید بوییدن قان  ایراید  خردمه نرردن بره

بخشررد، در صررورا  نرره چیرردن  ایرران م ه نررردن آنهررا لررره ب دیرردویرراان ا

نره نرار  برس آیران ایره،  اا و تاره و  ایما  نرردن چمنهرا،دری  ملهب 

 لرا  اقیق  ندارد 

نشی ، اگر به دقه برریی  چنین ایه ما   هان و اا   هانیان  زامه م 

  آن د  نره بره رات ولر برری ،میاقی  چنردان نم  تنمایی ، خود بهراندوخاه م 

 گل  ایره نرهنمرایی  ماننرد امران دیراهدای  و بر نار نیرک وقرس م خیر م 

لررره  نررار خررود و از ننی یررار  نررازنین اقرردی  مرر  ا  عزیررز ویرردو بیرراه برره

 گرانبها ایه  بییار نه ه ا ره زامه ماایبری   امین روا  م 
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د، ولر  مرن برا نمرا  اندیشریخوانیرد چره م دان  شما نه این یر ور را م نم 

ایره نره  گوی  نه یک  از لریرارین یاعاه زندگی  امین اوقراهصمیمه م 

نااررد  ه نرره از تمهرا  مرن م ایرهرا امرین نا  و اخیرر دیرره زدت بردین نرار

ادیه نرردن آن بره دویراان نیرز یراعاا  دیگرر از   رورش گ  و امچنان نه

 نایاه ایه ا  هصت  و ت بودت و از ن اوقاه خوش زندگا

دردیرراای  نره دارد اگرر  هبا ام ننید،درین زمین و زمان  نه زندگان  م 

و زمین خود در رات خیر عامره بکاایرد برر  رو  عمرر  آبو  از ما  و منا 

افزاییررد، و اگررر عمررر بازیررافا  را در معنویرراه برره خرردمه  امعرره م خررود 

رد آوردن مرا  صرس نمایید نیک اندر نیک خوااد بود  زاما  نه بررا  گر

ه از ننند  اما لرا  ننندت ایه و رنج و ت  آن از عمر ن  م نشند خیاهم 

نمایرد و باعرث دراز  عمرر برنرد روانهرا را شراد م بخشیدن در رات خیر م 

 هبکاایرد  باشرد نره برر فاصرل زمین  میان خرود و مررگ را هایه   س فاصل

مرراد  نمارر باشررد و بررار  هزمران  آن بیفزایررد  ارر قرردر در اواخررر عمرر عالقرر

میرد  ار قدر رااه م  نیانه و اا  گمان دار  ااییبکار بهار  ن زندگا

ما  دنیا فارغ یازید و وقه و امه به  ازباوانید در روزگار  یر  خود را 

 د یخدمه  امعه مصرس نمای

میلک ، خاصره ناال  و قلندر  و درویش هیاناه  روانین با هنکیاما برا  ا

برا   وانران نگرردد بایرد گفره ارا انیران برنایره بایرد نرار یرودآور بکنرد و 

باوانرد از  زمیراان عمرر، انگرا  نهولره، یعنر  خرزان و اندوخاه بنماید اا به

ااصرر  زامرراه ارر  خررود برره آیررایش زنرردگ  بکنررد و ارر  ایثررار نمایررد و لررره 

 ه  یر  و روحکرار دو خاصریه ایرهب یکر  آنا  ببرد  در نورواان  و ر

ریراند  زیررا اقیقره د و دیگر آنکره بره مرا  ارال  م زیاانیان را قو  م 

و نوشرش آدمر   ما  خیل  اال  مال  ایه نه ااص  نرار یدواق  را بخواا

آخرره را بایرد در  هیمانیرد اوشراباشد نره ارث و دیرارنج دیگرران  اگرر اار  

نیک  امااان ننید و ببینید چقدر از نار دگر مرد دناییا این دنیا فراا  آورید،

 برید نردن در امین  هان لره م 

انرد انگرا  مرردن نیان  نره مرا  خرود را زمران ایراه بره رات خیرر دادت گویا

یرا برازار   دیگر چشمشان نگران دنیا نییره  اگرر یریل  بره شرهر  درافارد،

ه نرره ایررنررس بیشررار نگررران آن  یررا ناروانیرررای  را دزد بزنررد، آاررش گیرررد،

رد  مررررگ یکررر  از امرررین تررراراگران و بزرگاررررین اایرررا   و بیرررا   د

برد   س ما  آنهایه  زیرا چون بر انیان ااخن نند ایا  او را یکیرت م 
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 نگرانرر  و ازکونررار  صرررس ننیررد اررا ار  لررره ببریررد ارر  نیخرود را در رات 

 رید فارغ باشید اندوت دوران  یر  انگام  نه به آیایش نام  نیاز دا

ق نیکخواارران برره یافررزای  نرره اگررر آنچرره را در اشرروخاامرره م  ایررن را ارر  در

نیکونار  نگاشا  یک در ازار اثر بداد به ن ر خود ، ازین موقوفراا  نره 

اثرر ار  نباشرد وگرنره ایرن امره دردیرر ا  برار ایه و امیردوار  نره ب نهادت

 رد  آوفراا  نم 

 

 انتقادات و ایرادات اسخ بعضی از 

 

دیگررران را ارر  ـ از وقررس  بعضرر  از دویرراان و خیرخواارران مرررا ـ و شرراید

انرد  از نیران دیگرر  نره در تیراب ار من  و مالمه نمودتورنمودن ما  اض

خواا  دد و برریرربندنررد، و شرراید از رات انیرره خیررر اشررخا  م  عنرراوین  برره

بررا  »انردب واقرس چیرز  گفاه تدربارا  گویند، مانند آنها نه شنیدتچیز  م 

مالیرراه و یررا خرروردن مررا  وقررس فررالن موقوفرراه را دریرره نررردت  ازفرررار 

 نها درین شعر آمدت ایهبآیخن زیاد  ندار   وصس االه « ایه 

 

 صد ا اب از د  به یو  دیدت شد چون ترض آمد انر  وشیدت شد

 

بررا  نردادن دت  نردا  عاقر  مرروه مررد  بگویردبخوب ایه نی  به ایرن ب 

دارد، مگررر آنکرره یرک درآمررد بره عنرروان مالیرراه اصر  آن را ارر  از دیرره م 

بخوااررد از شررر  مزااماهررا  مررسمورین دولرره خررال  شررود نرره یررعد  دریررن 

 معن  فرمودتب

 درویش، نه خرا  زمین و باغ بدت  هنس نیاید به خان

ران نننررد چرررا زبران برره شررمااه نیکونرراخیررر نم  ایرن اشررخا  نرره خررود نرار

 گشایند؟م 

 

من ندان  به چه من ق گنه  باید   نار  اگر مرد ندارد اوفیقنکوبه 

 نرد؟

 

د دویرراان و نررارروان از شررر  زبرران اینرران برره خرردا  نررات برررد  زیرررا مانفقرر  م 

اا را نادیدت گویند بلکه اینرو نم وار عیب و انر را ربهخیرخوااان آیینه

 ننند  وی  م مو عیب شه یر موبهگرفاه و چون شانه با ازار زبان در 
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اما اگر  ایخ  علن  به آنران نره از رات خیرخرواا  و دویرا  یرخن  گفاره، 

مارامالر نیران   درین مقدمره دادت نشرود، اند، واب  شنیدت و قان  شدت یا نشدت

نننرررد و ایرررراد  ناگفاررره دارنرررد، اناقادارررا  دیگرررر نررره ماننرررد آنررران فکرررر م 

مانرد، و ممکرن ایره بره اصر  من رور نره اررویج و   واب مااامالیشان ب 

ا  وارد آیررد  بنررابراین برره بیرران اعمرری  و عمرر  وقررس بررر  امعرره ایرره خدشرره

  ردازی  داا و  واب آنها م اایر

 

 دالیل ایرادکنندگان

 

ای  آنهررا صرر( یررازمان دریررا  در نشررور برررا  افرر  اوقرراس و مصرررس 1)

برنرررد و چیررران م اشرررخا  و ادارتنییررره و بیرررا باشرررد نررره مرررا  وقرررس را 

 خورند م 

 

ه خیرر دارنرد نم ار  از وقسی( بی2)  داننرد مرا  خرودننندگان نه اصومر نیر 

اار   را برا  چه مصرف  وقس ننند نه اقیقاار به اا  عامره یرودمند باشرد،

آور انرد نره بررا   امعره زیرانگااگاا  مصارف  برا  موقوفاه معی ن نردت

« آخرره هاوشر»و بررا  « ثرواب»ای  نه اشخا  به قصد بودت ایه  وقفه

ننند در اقیقره وقرس برر شرخ  خودشران ایره، چره آنکره افراوه نردارد م 

 شخص  برا  این دنیا باشد یا دنیا  دیگر  تایافاد

 

( واقس ممکن ایره نره خرودش بعرد از وقرس نرردن ماارا  شرود و بهارر 3)

 ان ا  داد ه وصیه و ثلث رمن ور خیر خود را به صو ایه نه

 

 ( مارو  نردن وارث از ارنه صای  نییه 4)

 

 ع ب اینکه این ایراداا ا  وارد ایه و ا  وارد نییه 

یرررازمان دریرررا  در نشرررور ایررره و نررره  وارد ایررره از لارررا  اینکررره نررره

و  گیرنررد،نننرردگان امیشرره مصرررس یررودمند و مزمرر  را در ن ررر م وقس

اث ا  اا اد  مز  ایه   رعایه اا  ور 

نننررد  در ارد نییرره برره یرربب اینکرره اناقادنننرردگان فقرر  برره درد او رره م و

صورا  نه باید دید دوای  ا  دارد یرا نره  ایرن ایرراداه امره درد ایره  امرا 

 درمان ا  دارد 
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انرد  خوردتخورند بلکه امیشه م ( نه انها درین عصر ما  اوقاس را م 1)

 گفهبوگرنه ااف  نم 

 

نه م  ارا  ول  به ز ما   میه بود و فاو  دادفقیه مدریه د  »

 «اوقاس ایه

 

ا  نییره و بایرد اوان گفه نه وقس نردن نار  یرندیدتول  با و ود این نم 

 یازمان اوقاس را اصالح نرد  اد دیاگات ویعیب و ف

 

نننرردگان را راانمررای  نمررود اررا مررا  خررود را برره نررار  و در ( بایررد وقس2)

صررس نماینرد   رایرد و  ه وقرس وایراا  نه یود و صالح  امعه در آن 

ایرال   شررواوانند درین رات قد  بردارنرد  در م اله، وعا  و دیگران، م 

 ه شخص  و بر نفس باشد  رایز نییر تایافاد نیز وقفهای  نه فق  به من ور

 خا  برگزید  « ثواب»عا  را بر  «صواب»من در نار خود  

 

اش را در ن رر ( الباه واقس باید  س از اینکه نیازمندیها  خود و خانوادت3)

زیرررا روشررن  بررر امررور خیررر نمایررد، وقررسمررازاد دارایرر  و درآمررد را  گرفرره،

نباید نشاید  ول   ادیه نردن آن چیز  برا  خود باید، ه اگر نی  رانایه 

 او را از نرار لر  دور،ی  خیراه اررس از ااانراین نگران  اا آن اندازت باشد 

 خیر باز دارد 

ننررد امررین ااایررا  د م دنیرره وقررس را مررر نچیزاررای  نرره دارنرردگا یکرر  از

 م لرس راار  بیابنرد و بره شخص  ایه  اگر علما و فقها و بامخرت دوله و

یه نره صردیگرر ثلرث بره مو رب و قانون مدن  این اوا  را رف  ننند، هوییل

ه بر وقس نه امرر  یمازلز  ا و  ولقوق و نیفیه و نمیاش نامعاادود و 

ز م   اد داشه اد در ن ر نیان  ار ی  نخوشبامن  

وقرس نرردن بیشرار  وقاس زیادار شود و رتبه مرد  برهامن امیدوار  وقا  

خرا   هشد  شاید اار  وزاراخانردیا  بیند نه چارتدوله مقاض  بدان گردد،

بررا یررازمان صررای  برره عنرروان وزاره امررور ا امرراع  بررر اشررکیاله خررود 

ه برا نرریرد باشرد  بره گمران م  ناوقاس فعل  ا   ز   از آ تبیفزاید نه ادار

اشویق مرد  و دادن اسمین به آنها باوان به امر اوقاس گیارش  داد نه خرود 

 ی  عداله ا اماع  خوااد بود ب تاین انگیز
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اننون در نشور ما یازمان مخصو  و مرورد اعامراد  بره نرا  ا  ناش ا 

  ولو آنهرا نره امرو  یرشرار  دمر هداشه نه امبانک نیکونار  و ود م 

 توت نقرد مرازاد ااایرا  خرود و خرانواد راوانیاند با ا مینان نامر  وندارند م 

بهبود وض  ا اماع   امعه صررس شرود  آنان بی ارند اا در راتخود را به 

فاه خورنرردگان مررا  اوقرراس اارر  خررود دولرره و  و ایمررن باشررند نرره از اصررر 

اروان گیرر  م بینر  و  یشا  نه  یشا اوزاا  نابهنگا  روزگار، اا اندازت

 نرد مصون باشد 

 

زیررا ارر شرخ  ارق  ردن وراث از ارنه نییره،ن( صابه از مارو  4)

خواارد ببخشرد و بره  ریرق ایاه مرا  خرود را بره ارر نره م دارد در زمان 

اواند در رات نیکونار  ا  بداد  ول  عاداار چنین نی  برا  امرار اول  م 

 شدارد و امان بعد از او به وراثرات م گخود چیز  ن تخود و خانواد شمعا

ریررد  آن نررس نرره مامررو  ایرره الزامرر  نرردارد نرره برریش از اشخاصرر  نرره م 

ما  دنیرا بنهرد و اگرر ننهراد مرورد مؤاخررت  ازرند برا  وراث خود ثروا  ندا

ه چنین نیر  نره انهرا نه ایباشد  اگر چنین اصل  را قبو  ننی  معنیش این 

اث ایه   مالش بلکه خود او ا  وقس بر ورر

اث و ا   امعه ایه نه  وانان نشور از لاا  مال  برا  اصالر ا  صالح ور 

ه یکرر  میلیررونر باشررد و کررگان  شرروند، نرره اینشرررای  میرراو  وارد میرردان زنررد

ایه نه  ولداراا ما  خود را وقس نننرد و برر  و رات آن امین دیگر  ندار،

معنرر  نلمره اررسمین  ارر  ردر وا ررب ایره نره برررا  فرزنردان خررود بره اقیقره

در در مررا   رر ازه بعررد نررنییرره  نیررعاده نمایررد  خوشرربخا  فرزنررد ارر  در آ

بلکره  اند چره ننرد و چگونره ایرس و میر  نمایرد، روا بمل د و ندایاب ب  ب

یعنر  ملره   ا  ایه نره بره آن اعلرق دارد،ده او بیاه به یعاده  امعهایع

 این خود یک  از ویای  اعمی  عداله ا اماع  ایه 

بلکره  خرون د  آیرد بره ننرار، آن نییه نره بر « دوله»شاعر  هبرخالس گفا

س برر اریچ  ردر  نییره نره ااصر  شرود   ر« یع  و عم »آن ایه نه با 

بلکره برر اویره ارا فرزنرد را برا  نیاز برا   یر دارایر  بنهرد، تبیش از انداز

اوانرد و مز  و اگرر م  د رورش و آمروزش دریره بره یرر ارد بلروغ بریران

د  در اا  نیز برا  نار، نه عیاش ، به او بدارد ارا برا مررد  عرایه یرمایه

  برابر باشد و اکیه بر بازو  امه خود نند  این بی  بهارر از گمیدان زند

آن ایه نه به  یر دارای  فراوان بعد از خود بریاند و در  امعه رارا ننرد 

مررادر را در و  رر یررران ا  ریرریدن او، اررا برره اررا بیررداد نمایررد  نیرربه برره دخاررر،
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ار  بر عهردت ایره نیربه بره دخارران ارا ایرن اردود از یرا  و و ایس دقیق

اا  نباید از بر  مرا  و نوشرش در یرران ا  ریرانیدن آنران فروگررار شرود  

 س از آنکه فرزندان بدین نیفیه وارد  امعه شردند براز  ردر و مرادر رایره 

انمرررا  باشرررند و انررردرز دانرررد، زیررررا در اررریچ ارررا  نرره مشرررفقانه آنررران را را

ان و بزرگرران آزمررودت گیررالخورد خردیررامن و نوآمرروزان و  وانرران از  نررد

 نیاز نییاند ب 

را فرض ایره آنچره زایرد  در س از اسمین این نیازمندیها  واقع ،  در و ما

صرروره وقررس بررر  امعرره بنمایررد  فرزنرردان و  برره رخیرر دارنررد صرررس امررور

عبراره  بره شروند نیز در ا اماو و از  امعه برخروردار م  آنها بازماندگان

د  در اقیقه برر  نانایباز م  گرداند و از دیه دییک دیه م  ر بهگدی

افشرانند بازمانردگان آنهرا نیر  بعرد از نیر  نه  ردر و مرادر از نیکونرار  م 

رت  یشرینیان بهر هدروند، امچنان نره خرود آنهرا نیرز از ناشراااص  آن را م 

 اند بردت

ا   داشا  بره  را  آوردت ا  نه اخالقار من نیبه به فرزندن نبیر خود فریضه

اننون بر آنهایه نه آنچه را برر مرن نره فررد  از  امعره ایرا  دیرن برود و 

خود باز دانرد  مرن  هبه نوب رض به  امعه ایه و ادایش فرض،ق برا  آنها

  خن برررویرررزیررررا از ایرررن  ایررراند،نیررربه بررره مرررن وامررردار  نهررراآگررروی  نم 

آید و شاید این معن  را در بر داشاه باشد نه اگر چیز  دادت خودخواا  م 

خواا  بگوی  آنها به ویریله و ویرا ه شدت اننون منا  بر آنها دار   نه، م 

نرد امیردوار  نداآنها مرا بیاانکار خود م  اند    اگرمن به  امعه مدیون شدت

نشرررور ایرررران ادا نماینرررد نررره مرررن خرررود را مررردیون او  نررره برررداکار  را بررره

 دان    م 

  خررود را ادارت نننررد ناواننرد زنرردگانیربه برره فرزنرردان صرمیر نرره انرروز نم 

چررون ممکررن ایرره اررر آن مررن نباشرر  و آنرران برردون یر ریررا  و برر  خررر  

 ا  نرهتبره ارر یرک ملکر  داد ااصی  و زندگان  و یرران ا  ریریدن بماننرد،

میرند اخایار آن از ار  هه با خود من ایه  افاوا  نه ازین الباه چون ص

زیررا  شرود امران  راار ایره،م ر دیردت ا هه میان صرمیر و نبیرر بره  را

ا  موزش ان ا  دادتآ در  را از لاا   رورش و  هنیبه به بزرگاراا و یف

ندارنرد  بعرالوت در افاواهرای  اند و بره مرن نیراز  و امه عروس و داماد شدت

ارر  دیرردت شررود من وراررا  اخالقرر  و ا امرراع  بررا او رره برره ااایا رراه و  نرره

وضرر  امررروز و فررردا  اررر یررک از آنهررا بررودت ایرره وگرنرره ن ررر ابعرریض 

 ا  نداشاه
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بر ا  اید نبرند، یرا در  اندرز من این ایه نه با ا  مافق باشند  ایچ وقه

فرزنرد  صوره لزو  از نمک نردن به یکدیگر نوااا  ننمایند  ایر  را نه

ارشد من ایه و بره امرور فرانگر  عالقره دارد بره عنروان یکر  از ماولیران 

موقوفاه منصوب نمود  و  ا برا  یک  از فرزنردان دیگرر ار  در شرورا  

اولیرره خررال  گراشررا  اررا از ایررن رات نیررز باواننررد دیررن خررود را برره  امعرره ادا 

 نمایند 

 1338مات ـ د  1959نلینیک گالن )یویس(، دیامبر 

 1نار مامد افشارد

  

 
 .302ا  281فحا  (، ص1338) 4آینده شمارة  ن   از مجلة  1
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 و دستورنامه آن وقفنامه اول

 1337ماه دی 15

 

 فصل اول

 دستور و رقبات موقوفه
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 فصل اول

 دستور و رقبات موقوفه

 

ایررن  تنوییررند 1337مررات بعررد از مقدمرره ـ در ارراریر یررازدا  د  ـاول  همللاد

از بخرش یره اهرران  11933 هدارا  شنایرنامدنار مامود افشرار، ی ور، 

فرزند مراو  مامدصادق افشار یزد  یانن ا ریش، باغ فردوس، امرالک 

و رقباه زیر را برا  صرس در امور خیریه به شرح مواد این دیراورنامه 

وقرس از ای راب و قبرو   رار  یراخه   هوقس ابرد  و دا مر  نمرود و صریم

خود واقس نخیاین ماول  این موقوفاه ایره بره امرین عنروان آنهرا را  چون

به اصرس آورد و قبض و اقباض به عم  آمد  ایناد مالکیه مرورد ثبره بره 

 1افصی  زیر ایهب

 

 فصل دوم

 امور موقوفات هتولیت و ادار

 

مده عمر با واقس ایه  ایچ نس یا  اولیه این موقوفاه برا ـ دوم  هماد

ن مرده از زمران ارق مداخلره و اعمرا  ن راره نییره مگرر ایرمقام  را در 

شران واقرس یرازدت نفرر اشرخا  و صراابان ر بق امین وقفنامه   س از درگ

زیرر یرا افرراد  نره بره مو رب امرین وقفنامره معری ن  تمقامها  ریم  نرامبرد

اولیره امرور موقوفراه را   نا  شوراباشند و به شوند، م امعار ماول  م م 

 زیر ن ر خوااند داشه 

افرویض بره تیرر  قرانون مردن  اولیره قابر  83 ت بق مردلو  قیرمه او  مراد

 تریم  خرود بره شررح ابصرر ننییه، مگر از  رس ماول  مقام  به معاو

 دو   تاو  از ماد

 ررنج نفررر صرراابان مقررا  ریررم ، ر رریس م لررس یررنا )در صرروره اع یرر  

امیشررگ  یررا  ررومن  آن، ر رریس م لررس شررورا  ملرر (، ر رریس دیرروان عررال  

ماولیران  گات اهرران )نرهانشرنشور، وزیرر فرانرگ، وزیرر بهردار ، ر ریس د

شوند( و چهار نفر از دویاان ار مند و عزیز  بررا  مرده مقام  نامیدت م 

نره اننرون  نشوند( ایرام  یره نفرر آنراعمر )نه ماولیان منصو  نامیدت م 

 
 ها یکجا آمده است.شده در آخر وقفنامه همه رقبا  وقف  1
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هللا هب  نرراب آقررا  یررنااور ابیرربایررند برره ارایررب الفبرراء چنررین ان شرردتمعرری  

آموزگررار )وزیررر یررابق فرانررگ(،  نرراب آقررا  اللهیررار صررال  )وزیررر یررابق 

دارا  ، دادگیار  و نشرور( و  نراب آقرا  دنارر مامردعل  اردایا  )وزیرر 

انرد، و یرک نفرر دیگرر نره ارگرات مرادا  دادگیار  ننون ( نه امگر   ریرفاه

یا بره مو رب وصریه از  ررس واقرس معری ن نگردیرد شرورا  اولیره  لایاها

نماینررد، و دو نفررر از فرزنرردان ن وقفنامرره او را معرری ن م یامرر 14 ت بررق مرراد

ه و نفر دیگر، اگر زمان ایاه ایواقس برا  مده عمر، یک  ایر  افشار 

ه از  رس واقس معی ن نشرود، شرورا  ماولیران  برق منایا به مو ب وصیه

 نمایند اناخاب م  14و  13اد مو

اوانند معاون او  خود را با اق رأ  به  را  ماولیان مقام  م  ـ 1 هتبصر

 خود معرف  نمایند 

ارگات نی  از ماولیان به یک  از مقامها  نامبردت در ایرن مرادت  ـ 2 هتبصر

نیرز  ونره در آن مقرا  ایره دارا  دو رأ  ایره و اضرور ا ن برید اا زما

 د، ولرر  معرراون او را چنرریناشررباضررور دو ماررول  م  هدر  لیرراه برره منزلرر

 ماول  منصو   تدماول  مقام  ایه نه نماین تزیرا فق  نمایند یهاق  نی

 

نررد برررا  زمرران ایرراه خررود ونیرر ، معرراون، نماینرردت و ااوواقررس م  ـ 3 همللاد

 معی ن نند  ا  امور موقوفاه مباشران  با اقوق برا  ان

و نارننان امور موقوفراه ایراند و فقر   م این اشخا  در اقیقه مدیر عا

شوند باشند  با درگرشه واقس میاعف  شمردت م در برابر واقس می و  م 

و  برره ن ررر شررورا  ماولیرران ایرره، ولرر  اررا اعیررین نررخرردمه آنرران م هو ادامرر

و  ان ررا   ار و اخالقررار مشررمو  و میررنررا  مررال  و ادار  قانوارراز ل  انشررین

 باشند و  شدت م ناراای  نه از  رس واقس ما

 

ن ر نمررودت خررود اوانررد از اررق اولیرره اناصررار  صرررسواقررس م  ـ 4 همللاد

 یک  از ماولیان یا نا ران ایاصواب  باشد 

 

 س از درگرشه واقس ب  ایچ اشریفاا  خود به خود امر اولیره  ـ 5 هماد

 ماولیان ماو   ایه  تو ادارت امور موقوفاه به عهد
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ماولیان در نخیاین  لیه، نه بره دعروه ارر یرک از آنران ممکرن  ـ 6 هماد

شرورا  اولیره و ای ره  هایه به عم  آید، بر  بق اصو  نل  ای ه ر ییر

 نمایند عام  را معی ن م امور موقوفاه و مدیر  تمدیر

 

شورا عباره از یک مؤیس، یک نایب ر یس، یک  های ه ر یی ـ 7 هماد

دبیر و دو بازرس ایه )نه یک  از آنها یمه یر ریا  عال  موقوفاه را 

نیررز خوااررد داشرره( برررا  مررده  ررنج یررا ، ا دیررد اناخرراب امرران اشررخا  

 اشکال  ندارد 

 

المقرردور بررا یررا از خررار ، ولرر  اا شررورا  اولیرره از میرران خررود  ـ 8 همللاد

ت به شرح زیر یرنج نفر را به عنوان ای ه مد دو نفر از ماولیان،  یهعضو

نماینرردب یررک ر رریس، یررک  انشررین برررا  مررده یرره یررا  اناخرراب و معرری ن م 

دار ایرابدار  ممکرن ایره ر یس، یک مدیر عام ، یرک دبیرر و یرک خزانره

ر ای رره مرردیرت، تیررر از از یررماها  دیگرریررمه مرردیر عامرر  بررا اررر یررک 

اا  بعررد دار ، ارروأ  شررود  ا دیررد اناخرراب امررین اشررخا  در دفعررهخزانرره

اا  ای ه مدیرت باید به انثریه یه رأ  گرفاره شرود  اشکال  ندارد  اصمی 

اوراق و ایناد ادار  باید به امضا  مدیر عامر  و دبیرر )یرا یرک نفرر دیگرر 

 ریس شرورا  اولیره انگرا  اگر این دو یمه اروأ  شردت ایره بره اشرخی  ر

مردیرت، مردیر عامر  و  هاعیین مدیر عام ( باشد و ایناد مال  را ر ریس ای ر

یند  ارگات یمه مدیر عام  با ریایه ای ه مردیرت ادار باید امضاء نمخزانه

 ناف  ایه  اوأ  شدت باشد دو امضاء

 

ن فرزنرردان یررا بازمانرردگان واقررس نیرر  برررا  ات در میرراارگرر ـ 1 هتبصللر

مرردیریه عامرر  صررالایه داشرراه باشررد بررر دیگررران مقررد  ایرره  اشررخی  

 باشد صالایه با شورا  اولیه م 

در صرروره معررروریه یررا میررافره  ررومن ، اررا اعیررین عضررو  ـ 2 هتبصللر

 باشد مقا  منش  م دار و نایب ر یس قا  مقا  خزانه دید، ر یس قا  

 ریررا  عررال  امررور دادن یررا نرردادن اقرروق برره بازریرر  نرره یر ـ 3 هتبصللر

شود و میزان آن بیاه به ن ر و رأ  شوا  اولیره دار م موقوفاه را عهدت

 ه ای
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بازریان بخوااند  ای ه مدیرت باید امیشه ارگونه ا الع  را نه ـ 9 هماد

ین رددر اخایار آنان بگرارد  بازریان مو فند یال  دو مرابه )در آخر فررو

شرورا  اولیره بدانرد   گزارش ناب  خود را بهو آخر مهرمات( با ا  یا  دا 

اواننرد نیربه بره آینردت نیرز ا هرار ن رر عالوت بر وضر  گرشراه بازریران م 

 ننند و  یشنهاداا   بنمایند 

 

شرررورا  اولیررره بررررا  ریررریدگ  بررره امرررور موقوفررراه، ارررسمین  ـ 10 هملللاد

یرایر ن راا  واقس و ا را  دیاور وقفنامه، او ه به گزارش بازریان و 

اممکررران در ماررر  م لبهرررا  مربرررو   لیررراا  اشرررکی  خواانرررد داد نررره اا 

یال  دو بار )در اردیبهشره  مرنز  موقوفاه )باغ فردوس شمیران( و اقالر 

و آبان مات( خوااد بود  ار زمان دیگرر نره ر ریس شرورا یرا ای ره مردیرت یرا 

شورا   هلیالعادت اشکی  آن را مز  بدانند،  یک  از بازریان به  ور فوق

روزارا  ماروال  ادامره یابرد  صروره اولیه باید اشکی  شود و ممکن ایه 

اا یا دیراوراا  مز  ایره و امچنرین دفراار  لیاه نه ماضمن اخر اصمی 

آور  و و ایرررناد و مررردارک و قبررروض و تیررررت بایرررد مرررن   و مرارررب  مررر 

 نگاادار  شود 

 

دیرراور خررا  مقرررر شرردت  در ایررن وقفنامرره  ررز مرروارد  نرره ـ 11 همللاد

بررا اضررور اشرره نفررر و   لیرراه شررورا  اولیرره در دعرروه نوبرره او  اقررالر 

انثریه م لق ااضرران  بهرا ارد و آراء خود دنوبه دو  شش نفر ریمیه 

ایاو  رأ  آن  رس نه ر ریس یرا در تیراب او نایرب  گیرد  در صورهم 

ان رأ  در یو  به بعد، برا  گررف هشرنه دارد معابر ایه  از  لی سر ی

اضرور     رنج روز قبر ،اباو  بودت، با اخ ار ن هامر  نه در دیاور  لی

اا بایرد بره اافراق آراء برودت و در صروره ول  اصرمی  چهار نفر ناف  ایه،

ارر ارا  اریچ اصرمیم  نره نمارر از  آنهرا بریرد  بره هم لس به امضرا  امر

نییره  بررا  ارر  چهار رأ  میل  موافق ماولیان را داشاه باشد قاب  ا رراء

موضوو اازت نه مااا  رأ  ایه باید به امین  ریق رفاار شود  ماولیان  

نه عضرو ای ره مردیرت باشرند عضرو شرورا  اولیره نیرز ایراند و ارق رأ  

دیگر  واگرار نمایرد مگرر  ن اق رأ  خود را بهداوادارند  ایچ ماول  نم 

 بین  شدت باشد در وقفنامه  یش
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و دیگرر مروارد  نره قرانون معری ن  در صوره فروه یرا ایراعفاء ـ 12 هماد

ا  مارول ، مارول  دیگرر  معری ن شرود یرایر ماولیران  برق   نمودت و باید به

ا  در زمران شردتت مارول  اعیینانماینرد  ارگردیگرر  را اناخراب م  14 تماد

اویرره نرره  تنننررداعیین برراخررود فرروه نمایررد اناخرراب  انشررین  تنننرردایرراه اعیین

 اولیه  شورا 

 

از دو ماررول  فرزنررد یررا ماولیرران اخررالس   ررس از فرروه اررر یررک ـ 13 همللاد

و در صروره  واقس شورا  ماولیان از میان فرزندان و اخرالس صرال  او،

  را بره شررح گررفقدان چنین افراد  از میان بازماندگان واقرس اشرخا  دی

 بود  اق اعاراض نخوااد ایچ نس را د وینما، اناخاب م 14 تماد

 

اررر یررک از ماولیرران منصررو ، تیررر از فرزنرردان و اخررالس  ـ 14 همللاد

اواننرد ارا  مخالرس م در دورت شروند(واقس )نه ماولیان منیروب نامیردت م 

علنررار ماررول   انشررین بعررد از خررود را نرره در اررراز خودشرران زمرران ایرراه و 

ارین بریانند  ایرن م لروبباشد، معی ن نمودت و نابار به ا الو شورا  اولیه 

ننرررد  چنرررین قیررر  اناخررراب ماولیررران بعرررد ایررره و واقرررس آن را یرررفارش م 

خرود و  تنننددر صوره معروریه قانون  ماولیان اعیین اوانند انشینان  م 

اولیرره شرررنه نماینررد و رأ   اا  شررورا برره معرفرر  آنهررا موقاررار در  لیرره

نرا   را بررا  ایرن نرار نامه شخصر بداند  ارگات مارول  فقر  ضرمن وصریه

ولرر  شررورا  اولیرره  شرود،یررک شررمردت م  تبرردت باشررد آن فرررد نرامزد شررمار

د  واقس یرع  خواارد داشره )و بره ای ا  او معی ن نم اواند دیگر  را بهم 

شوند در زمران ن م نند( نه ماولیان  نه معی  ماولیان ا  ماارمار یفارش م 

ن نماینرد  برره ایرن ناررو امیررد ه معرری  ایراه  انشررینان خرود را برررا  امرور اولیرر

میشه دو دورت ای ه اولیه مهیا باشرد ارا فارور  در ایرن  ریران ا هنایه 

نداررد  ارگررات  انشررین  بررا آن نیفیرره معررین نشرردت باشررد  امررور موقوفرراه رو 

نرد  ماینن م معری   مارول  را نامر  خرود تیایر ماولیران بره انثریره م لرق عرد

ارر نرس را نره  ماولیان در اناخاب ماول  موافقره نکنرد،انثریه م لق  اگر

به اافاق، یا در صوه عد  اصو  اافراق  وررؤیا  م لس ینا و دیوان نش

 شود بقید قرعه میان دو نفر نامزداا  خود معی ن نمایند ماول  شناخاه م 
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منیوبان واقس بره عنروان مارول   ارگات یک  از اومد یا اخالس و ـتبصره 

مقررام  معرری ن شرردت باشررد در اکرر  ماررول  منصررو  یررا مقررام   منصررو  یررا

 شود او  ار  نم  تباشد و مقرراه ماول  منیوب دربارم 

 

اواند در آرا  ای ره مردیرت ا دیرد ن رر ننرد  شورا  اولیه م  ـ 15 هماد

بدارد  یرد و دیراور ا رراءیاصمیمها   نه شورا بگیرد و به ای ه مدیرت بنو

چ مقا  ریرم  و تیرر ریرم  را ارق یشورا  نامبردت اشود  ز  باید ا راء

 باشد مداخله نم 

 

اوانررد موقوفرراه بررا اصررویب شررورا  اولیرره م  تای رره مرردیر ـ 16 همللاد

را  ن راررا  واقررس را برره اشررخا  خررار   ررقیررما  از امررور موقوفرراه و ا

میر ومن  میران نرارگزاران و دیگرر میر ولیه ماو   نماید  در ایرن صروره

 ایه مشارک 

 

اصویب بود ه، اعیین دیرامزد، اقروق و  راداش مردیر عامر  و  ـ 17 هماد

یایر نارننان با شورا  اولیره ایره  چرون ایرن موقوفراه بررا  خردمه بره 

بردون ا رر  ولیره آن اصرومر اشردت قبرو   فرانگ و بهداشه مل  نشور بنیراد

واقس مانند دو شرریک  یان باخیر ماول   در این بنیاد و در اقیقه ماد  ایه،

نماینررد  بررا و ررود ایررن شررورا  اولیرره بررا ونررار  اشررریک میرراع  م در نیک

ان و او ره بره خردماه نراز آ نره نفرر از ماولیران و برا رأ  افره نفرر اضور

ناررو  نرره برره اصرر   ان ررا  شرردت و میررزان درآمررد و مصررارس موقوفرراه، برره

ق ارن امانایرب  بره عنرو هالزامریرامنه اق ه ددر بو مقصود خدشه نریاند

ید نه  معار نباید از دت یک درآمد خال  زیرادار گرردد  انم م اولیه من ور

 اانرد قبرو  نماینرد بره عنروان اعانره و بره نرا ویه  ار یک از ماولیان نره نخ

  یار مره و نارارا شود  ا ره ارسلیس وموقوفاه افزودت م  ه دآنان بر بو

مارول   و، ولرمر نه میالز  صرس وقه زیراد باشرد امچنرین اقروق مردیر عا

 از این مادت  دایه  باشد،

او نبایرد  هول  میرزان و یفر مو س باشد، باید اامار  ام مدیر ع ـ 1 هتبصر

 مدیر ن  ادار  وقه وزاره فرانگ زیادار گردد  هاز اقوق راب

 الزامه به ماولیان مقام  اعلق نخوااد گرفه اق ـ 2 هتبصر
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ریرند و بازری  نه یمه مدیرت یما  ب  هماولیان  نه در ای  ـ 3 هتبصر

اوانرررررد از اه را در شرررررورا  اولیررررره قبرررررو  ننرررررد، م فررررریر ریرررررا  موقو

دت ایرره یرره  وا  نرره شررورا  اولیرره  بررق امررین مررادت معرری ن نمررالاولیررهاق

 مانایب  با نار و زامه خود دریافه دارند 

  واگررار  باقو  ان ا  داد، ارگات ماول  نار  را نه خود باید ـ 4هتبصر

خررود بایررد برره او بداررد مگررر آنکرره  هلاولیررابرره دیگررر  واگرررارد از اق باشررد،

مررا   ره نررار او از ررالاولیرره دریافرره ننمایررد و در ایررن صرروره بایررد ااق

مقصررود آن نرره از درآمررد موقوفرراه نرره بایررد برره   رداخرره گررردد، فرراهموقو

تیررر واقفرر  صرررس   مصررارس خیررر بریررد آن انرردازت برره مصررارس و مخررار

 اا  مز  ادار  و تیرت ایه هینیا از خدمه، ر ازا  زامه،شود نه د

 

  دارد با شرورا     یا دایایا هنه  نب امور  ااخار اصمی  در ـ 18 هماد

ای رره مرردیرت و مرردیر  خررود، یهاولیرره ارردود صررالا  اولیرره ایرره  شررورا

نمایررد  در م  لیرراه قیرد و بره آنهررا نابرار ابرالغ معرین و در صوره راعامر  

خریرد چا خانره، دادن وا  و نمرک  ار اا  خرید و ابردی  بره اایرن رقبراه،

دیاور مصارس نل  درآمرد، گراشران رخیررت در بانرک  آیندت و همال  به م ل

ان ارازت، اعیرین امیالیانه، اقدا  به یراخ هاصوب بود  مل  و برداشان ازآن،

  بیران قراردادارا  مهر نه،دیاور خرید نااب برا  ناابخا نمیییون  وایز،

 تزاصررویب نهررا   و ا ررا دعرروا، بایررد بررا هاقامرر تا رراز برررا  اررسلیس و ار مرره،

 ناب  شورا  اولیه باشد 

 لیرراه شررورا  اولیرره و ای رره مرردیرت و اصررمیماا  نرره هرصو ـتبصللره 

دارنرد و ن رر  باشد  افراد  نره بره امرور ا امراع  عالقرهگیرند علن  م م 

  دخود از آنها آگات شون اوانند به درخوایهم  شخص  نداشاه باشند وافانا

 

 فصل سوم

 درآمد و مصرف
 

 یدبآدرآمد موقوفاه از مناب  زیر به دیه م  ـ 19 هماد

 رقباه  هبها و ارگونه درآمد نلیا ارت الف ـ
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اروقرره  م لرره و ریرراله و ماننررد آنهررا، فررروش نارراب و د چا خانرره،مرردرآ ب ـ

 اشاه باشد دد  موقوفاه مچنین درآ

ناابخانررره،  ارررا  فرانگررر  و بهداشرررا  از قبیررر میررراقی  از بنگات درآمرررد د ـ

ارر زمران ای راد  نودنیاان، براغ نودنران و ماننرد آنهرابهبودیاان، قرا اخانه،

 عایداا  داشاه باشد و شود 

 

دناررر موقوفرراه »برررا  ایرراب  ررار  از  رررس واقررس برره نررا   ـ 20 همللاد

ایرران گشرودت خواارد شرد   هفعالر ایاب  در مرنز بانرک بیمر« مامود افشار

مرنرز   هموقوفاه در شعب نبعدار ایاب دیگر  نیز برا  رخیرت به نا  امی

شد   رس از درگرشره واقرس ایرن ایرابها در  گشودت خواادبانک مل  ایران 

  ایره و را در آنها اقر اخایار شورا  اولیه قرار خوااد گرفه  نه وارث

 این ایابها می ولیا  دارند  هنه آنان در برابر ماولیان نیبه به گرشا

 

د برره عنرروان رخیرررت در بانررک ملرر  مرره درآیرریرراله صررد  بیامه ـ 21همللاد

شود نه  بق ایرن وقفنامره و برا یا بانک  نه در اک  آن باشد اسمین م  ایران

چا خانرره و یرراخامان ن ررر شررورا  اولیرره برره مصررارس عمرردت از قبیرر  خریررد 

 تاین موقوفاه گردد  ار وقره مبلر  رخیررت بره انرداز همیام  برید و ضمیم

 هعایررداه دو یررا  اخیررر بررود بررا اصررویب شررورا  اولیرره دو ثلررث آن ضررمیم

  گراشران  ررو  در ریرردمصرارس معررین شردت م  شرود و برره ررار  م  هبود ر

مردیر عامر  و  و میر ولیه برا ا رالو و امضراء نبانک بیمه و برداشران از آ

مل  ا الو و امضا  ر یس ای ه مدیرت نیز مز   کدار ایه  در بانخزانه

 ایه 

 

ر برابررر اهررچاوانررد برررا  مخررار   ررار  اررا میررزان دار م خزانرره ـ 22 همللاد

لایر  ب دو اررزاریررد  نرره در اررا  ااضررر ارزش  ررو  قرااقرروق باتبرران عرر

نگررات دارد  ارگررات خررود و رره نقررد  ایرره در صررندوق موقوفرراه برره میرر ولیه

 مز  باشد مبل  بیشار  و ه نقد العادت، مانند یاخامان،اا  فوقبرا  ازینه

مدیرت و برا  مده معرین ایره  بقیره بایرد  هد باشد مااا  به رأ  ای ومو 

  رداخه شود  بانکچک هاا به وییلامیشه در بانکها باشد و اواله
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نگاادار  عین موقوفراه مز  ایره برا   اعمیراه ضرور  نه ـ 23 هماد

روبر  قنراه و خریرد آب و خر هرا  م و امچنین اقوق باتبان و یررایدار،

مز  دیگر، مقد  بر ار مصرس دیگر ایه  ی س مخرار  دفارر  و اقروق 

 ، امچنرین  راداش و عیرد  و تیررت راا  مز  اداو دیامزد و یایر ازینره

از صررد  بییرره نرر  عایررداه  نرره م مرروو ایررن دو دیرراه مخررار  نبایررد ایرره،

د بایرد صررس مرت درآدیالیانه ا اوز نماید   رس از وضر  قلمهرا  برام باقیمانر

چرا  ناررب و ریررامه نره بررا ارردس ایرن موقوفرراه موافررق  ار مره و اررسلیس و

دادن  وایز  آیندت در صوره ااایا ، و ااامامر  هل باشد امچنین نمک به م

 مه گردد این وقفنا به نوییندگان به شرح دیاور

ممکن ایه با او ره بره درآمرد روزافرزون موقوفراه روز  اقاضرا  تبصره ـ

ا  این ادانثر را نااش داند ارا راار  بررا  نامهنماید نه ماولیان  بق آ ین

 ایس و می  درآمد موقوفاه باز نباشد 

 

  و بهداشا  تیر م ران  گچون در ن ر ایه نه مؤییاه فران ـ 24 هماد

نودنیاان، ناابخانره، قرا اخانره و براغ نودنران در عرین  ن،از قبی  بهبودیاا

موقوفاه ای اد شود نمک بره آنهرا نیرز در صروره ااایرا  نمرا  اامیره را 

 ب واقرس در زمران ایراه ویبیراه بره اصرو ارادارد  اعیین میرزان ایرن نمک

 باشد شورا  ماولیان بعد از او م 

 

موقوفرراه ار مره، اررسلیس و چررا   هناررب و ریراما  نرره بررا بود ر ـ 25 هملاد

او  بایرررد مربرررو  بررره لمررره و دیررراور زبررران فاریررر  و  هشرررود در در رررم 

من ررور اعمرری  زبرران   مرافیررا  ارراریخ  و ارراریر صررای  و نامرر  ایررران برره

شرعر و ادبیراه  ن رر عاقالنره در فاری  و ااکی  واده مل  ایران و ا دید

آمیش ارویج قیمه ب ، بایاان  نشور ت ر و ینن  یندیداایا  شعا، فاری 

اخالقرر  و بهداشرا  باشررد   بر  و اناشررار اررر  بم الرر ارقر  و امرردن  دیرد و

نااب و ریاله نیز نه مخ   ن   ا اماو یا اخالق اینه باشرد، ممنروو ایره  

 هبرا   لوگیر  از ارگونه یوءایافادت ااامال  مقاض  ایره نره در مقدمر

اا  نااب و ریاله قید شود به اااما  و خر  این موقوفاه ارسلیس اما  نیخه

 ایه  یا ار مه یا چا  شدت

دارس عمروم  نبایرد برا درآمرد ایرن موقوفراه چرا  مرنارب نالیریک  تبصره ـ

 شود 
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د یره باافومقدار  از ناب و ریامه چا  شدت با بود ه این موق ـ 26 هماد

اا و مؤییررراه فرانگررر ، ناابخانرررهنرررا  موقوفررراه بررره  بررره  رررور ادیررره و بررره

اا  عمررروم  ایرررران و خرررار  و بعضررر  از دانشرررمندان ایرررران و قرا اخانررره

رقین خار   نه شاییراگ  آنران مرورد اصرویب انثریره ماولیران باشرد شمیا

اا اارداء  ااا  مخالس نااب نه بره ناابخانره فریاادت شود  شاییاه ایه در

چره  در اشد نه به ندا  مؤییره وشود مهر موقوفاه زدت شود و م م ن بم 

شرود نبایرد ریاما  نه رایگان دادت م ناب و  تااریر ااداء شدت ایه  شمار

 ادانثر از صد   انزدت چا  شدت ا اوز نماید 

 

ن بره یایچ نااب و ریراله نبایرد نمارر از قیمره امرا  شردت و امچنر ـ 27 هماد

یرره و  ررنج قیمرره یا بمبلمرر  زا ررد از بهررا  امررا  شرردت بررا افررزایش صررد  دت ارر

اا ه از  رس ای ه مدیرت مراقبه شرود نره وایر هایگراشاه شود  شاییاه 

العم  معمول  ایافادت از فروش بنمایند  این مراقبره ایرن ناوانند بیش از اق

فرروش میراقی  بره  باشرد نره امیشره مقردار  از نارب را بررا قی  عملر  م 

گات موقوفراه داشراه باشرند و فروشر تت در رخیرردشرخریداران به قیمه اعالن

ه نمانردت باشرد فراموقو تکه نااب  در بازار نمیاب شود و در رخیررآن از بیش

نرد  نویران از صرد  بییره و  رنج از لارا  افراوه مقردار و یاز نو چرا  نما

ا  نرره برره نررار آن رفارره رود و یرررمایهمرردا  ایرره نرره نارراب  برره فررروش مرر 

ریررد منرراف  نماررر زوداررر برره فررروش م مانررد  اررر نارراب  بیشررار و مع رر  م 

 شود م  ار نیخه من ور رو 

 

آیررد نارب و ریرامه بره دیره م  و روا  نره ااامرامر از فرروش ـ 28 هملاد

موقوفاه افزودت شود )یا در ایاب  داگانه نگااردار   هد یالیانمباید به درآ

 گردد( و بر  بق دیاور این وقفنامه نیبه به آن عم  شود 

 

چنانچه به علار  موقارار چرا  ناراب صروره نگیررد و یرا شرورا   ـ 29 هماد

ض  دانند، و به انثریره قاد صالح و مشاب  اولیه به علل  نه صریاار معلو

ماولیان اصویب نمایند، ممکن ایه ادانثر بره مرده  رنج  هدو یو  آرا  نلی

و  یررا  از ا رررا  امررا  یررا قیررما  از ن ررر واقررس درخصررو   برر  نارراب

 وی  یررنواه قبرر  و شررود و درآمررد ایررن یررنواه بررا صرررفه ریرراله خرروددار 

قوفراه موان در مار  مد رقبراه و یرا اکمیر  یراخاایالها  آینردت صررس ای ر

برررر خیابررران  هلرررو ، ا رررریش در بررراغ  گرررردد  از قبیررر  یررراخان دنرررانین در
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موقوفاه و امچنین، میاقالر یا مشارنار با شرنه یهام  م بوعاا  آیندت نره 

یراخامان آن بنمایرد، ارا ماننرد  هآیندت اقدا  به خریرد چا خانره و اهیر هناشر م ل

و ناب و ریامه موقوفراه  بردار  شودبنگات انافاع  به نف  موقوفاه بهرت

برره  ،موقوفرراه افررزودت گررردد دمرربرره  برر  بریررد و برره درآ نآینرردت در آ هم لرر و

او   ه رشر  آنکه ان ا  این امر مناف  با اص  من رور موقوفراه نره در در

آیندت ایه نبودت باشرد   هار مه و اسلیس و چا  نااب و نمک به اناشار م ل

الیره  مشرمو  یاخامانها  ای ادشدت، چا خانه و ماعلقاه آنهرا امامرار یرا ایب

 امین وقفنامه خوااد بود 

 

ار  زیراد  خرمیرالز  م نچنانچه بقا  عرین موقوفراه و رقبراه آ ـ 30 هماد

اا  مزبور صوره نگرفاه و از عین رقباه رف  خ ر نشدت، ازینهباشد اا 

  شررود، ولرر  ربایررد در ان ررا  یررایر مصررارس تیررر ضرررور   رردار خرروددا

وقوفرراه نبایررد ارگررز مرران  ان ررا  یررایر مصررارس مقررررت مبرراد  آعمررران و 

 گردد 

 

 ایررن مقوفرراه 15 تماررر  در بهشررا  )شررمار 1520ق عرره زمررین  ـ 31 همللاد

دانشررمندان ایرانرر  و نیرران  نرره برره و ررن خرردماه نرروع   )برررا  گوریرراان

خرود  و یرایر ماولیران اخاصرا  دادت  تاند امچنین بازمانردگان خرانوادنمودت

باشد  باید دور آن دیوار نشیدت و بره صروره برات  درآیرد  م  ن شدت و م ا

درخاکرار  و بنرا بررا  باتبران و دربران و  هاز قبیر  ازینر مخار  عموم ،

اا  خصوصرر  اررر قبررر یررا امررا ازینرره موقوفرراه ایرره، تا برره عهررداقروق آنهرر

باشرد   ررس از  رر شرردن ایرن گوریرراان از م  رمقبررت برا بازمانرردگان اار  قبررو

اروان از زمرین و براغ یر   رنج ارزار مارر  قبور با رأ  شورا  اولیره م 

به آن افزود  نیان  در این ا بره خراک  جا  به ادریم اور آن نه وقس نمودت

دفرن آنهرا  تشوند نه در  و  زمان از  رس یک  از ماولیان ا ازدت م ی ر

خررانوادگ   تاواننررد مقبررردر ایررن مکرران دادت شررود  خویشرراوندان و ماولیرران م 

 برا  خود بیازند 
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 فصل چهارم

 ده و جوایزنآی همجل

 

آینردت  هدر صورا  نه شرنه م بوعاا  آیندت نه برا  نشر م لر ـ 33 هماد

 اشرکی  گردیردت مااررا  بره نمررک و میراعده باشرد، واقررس و شرورا  اولیرره

اوانند و بییار ب ا ایه نه مبلر  مانایرب  بره آن شررنه )بردون الرزا  بره م 

و برره نمارررین نررر  بررانک  نرره بررازار ( برره عنرروان وا  ب ردازنررد، اخررر وثیقرره 

بر اینکه شرنه نامبردت وا  دریافا  را اردانثر  رس از دو یرا  از   مشرو

ااریر میارد دارد  میزان وا  دریافا  را ادانثر  رس از دو یرا  از اراریر 

وقوفرراه م هدریافرره میررارد دارد  میررزان وا  ایچگررات از عشررر درآمررد یررالیان

س یرا نباید ا اوز نند  رییدگ  و ان ا  میاعده مرال  بره عنروان وا  برا واقر

اواننرد اار  در مواقر  یرخه نره شررنه نرامبردت نه م ایه  شورا  اولیه

ناواند از ادا  دین برآید به اافراق رأ   لبر  را نره مبلر  از دت یرک درآمردت 

موقوفاه بیشار نباشد به شرنه م بوعاا  آیندت واگرار نننرد و بابره  هیالیان

 مصرس موقوفاه من ور دارند 

آیندت مقد  بر ار مصرس م بوعاا  از ارسلیس و  هنمک مال  به اناشار م ل

 باشد ار مه و  ب  ناب و ریامه م 

 ررز در مررورد شرررنه م بوعرراا  آینرردت، دادن وا  یررا اعانرره برره اررر م لرره و 

دیگر یا مؤییاه و اشخا ، یا نمک بالعوض در ارر امرر  اار   ت رید

یچ نس  ایز خیریه، در ایچ زمان، به ایچ عنوان و به ا وراا  امبه بنگات

 نییه 

عرالوت برر  از نمک موقوفاه برخروردار شرود، آیندت باواند هبرا  اینکه م ل

ملرر  و ماننررد گرشرراه  هترررض و یررک م لرراینکرره بایررد امیشرره در ییایرره ب 

و واده مل  ایرران و مررو   زبران فاریر   یهار اف  ایاقال  و امامد رف

 ههرا  بیگانره یرا وابیرالادولره یرا اواخروات دو« ارگران»باشد، نبایرد ایچگرات 

  رس مل آزاد ب  تبلکه باید اموارت یک  رید ا  گردد،ایچ ازب و دیاه

و  رفیاهرا نره باعرث اع یر  یرا اوقیرس یرا ازارز  و  بودت و از ییایاها  اند

نرره اشررخی  آن، گرشرراه از افکررار  اشررد اااررراز  ویررد،انررز  مقررا  م لرره ب

باشد، در زمان ایاه با واقرس و بعرد نه بهارین مشخ  معنو  م   عموم

 با شورا  اولیه ایه 
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دت از  ررس موقوفراه ینربره من ورنمرک بره شررنه م بوعراا  آـ  33 هماد

مرارب )بره  تآیندت به صوره اشاراک یالیانه یرا ارک شرمار همقدار  از م ل

اا  نامر ( و بررا  اوزیر  بالعروض میران مؤییراه قصد نگات داشان دورت

م لررره خریررردار   تفرانگررر  و فرررروش باقیمانررردت بررره صررروره ناررراب از ادار

مقرردار خریررد و اوزیرر  رایگرران بیرراه برره ن ررر واقررس یررا خواادشررد  اشررخی  

اا  چررا  اررا  نبایررد از دت یررک نیررخه چولرر  در ارری شرورا  ماولیرران ایرره،

اا  مانردت یرامنه م لره تله ا راوز نمایرد  بایرد  رس از  ایران ارر دور م تشد

آن بررره من ورارررا  فررروق  ه لرررد و در ناابخانررر موقوفررراه بررره صررروره ناررراب

 نگاادار  شود 

 

چنانچرره درآمررد موقوفرراه برره مقرردار قررابل  افررزایش یابررد واقررس یررا  ـ 34 همللاد

اوانند عالوت بر اسلیس و ار مه و چا  ناب مبلمر  از آن شورا  اولیه م 

 ژواران، نوییرندگان بررا  اشرویق دانشرمندان و دانش جوایزرا اخصی  به 

 هوییررندگان و شرراعران در م لررنبالخرر  برررا  بهارررین  و شرراعران بدانررد،

 آیندت 

بنابراین باید شعرا و نوییندگان را به یرودن اشعار و اصنیس ق عاه ن ر  

اا و دادن  وایز ثر و ن  و مل  و ا اماع  با  رح اقاراااه و میابقهو ن

 از درآمد موقوفاه اشویق و ارتیب نمود 

س ایره نره برا مشروره دویراان اقراشخی  ایرن امرور در زمران ایراه برا و

یرر س بررا ای رره شررش نفرررت ایرره نرره دو یررو  از  داررد،م لرر  خررود ان ررا  م 

نه م بوعاا  آیندت، یرا ارر نیر  را شر تماولیان و یک یو  از ای ه مدیر

 مرنب خوااد بود  نه آنها و اینها به  ایشان معی ن ننند،

 

 فصل  نجم

 بنگاههای وابسته

 

واقس بییار مای  ایه نه یاخامان بزرگ و ناامرا   ـ )بهبودسان( 35 هماد

واقرر  در برراغ موقوفرراه  ررس از اامررا  برررا  ای رراد )بهبودیرراان( نرره یررالها 

ت شود  این بنگات امران چیرز  خواارد برود نره دآرزو  او بودت اخاصا  دا

 Maison de“« مرزون دنرور»یرا  ”cuartorium“« نواراوریرو »بره آن 

curs”  بررررررا  آیرررررایش خیررررراگان و  شرررررود، و آن یررررررای  ایرررررهم گفاررررره
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یالخوردگان و بهبود اا  نیان  نه نیراز بره رفر  نقااره بعرد از بیمرار  یرا 

میرر   امرراض و دردارا  تیررایارااه  س از زایمان دارند، یا مباال به 

از قبیرر  نیررالاها   ننندگان باشررند،و تیررر مررزاا  برره اررا  یررایر ایررارااه

ا نره ماارا  بره هریوءااضرمه، فشرار خرون و ماننرد آن عصب ، دیابه، سیفخ

باشرد  در بر  م  گرفان رژی  ترای  و بهداشا  و ورزشها و ایراامامها  

ت ازایشرگ اروان بره من رورا  در موقوفاه م صوره خرید یا یاخامان اازت

خوااند در بهبودیاان قب  یا بعد راا  خصوص  نیان  نه م   ونوچک 

ارا  ایرن  چول  نباید در ای ا اقهای  اخاصا  داد، ه ننندااز عم  ایارا

 ویندگان بهبودیرراان گررردد  قیررماها  ررور  باشررد نرره مررزاا  یررایر آیررایش

زیررررا بایرررد  اا  دیگرررر م ررران  نخوااررردبود،بهبودیررراان، زایشرررگات و وابیررراه

داشرراه باشررد نرره ارر  باوانررد خررود را نگررات دارد و ارر  برره مصررارس  مررد درآ

ارا  نبایرد قیماهرا   چامه معی ن شدت برید، ول  در ایخاص  نه در این وقفن

ا رارا  برر خردماه آنهرا نهراد  بهرا  خردماه بایرد  تگزاس بره من رور ایرافاد

اه ااامرال  دمار  باشرد  عایر هالمث  نرایااا و ااامامر ا رمانایب با ازینه

د بهودیراان مرآنها باید مآمر در ایاب ن  موقوفاه وارد شود  اگر وقار  درآ

داا  دیگر موقوفاه بره آن نمرک ماوان از درآفاس مخار  آن را نداد م ن

و خروب  و  ای  مهمانران،ربره رژیر  تر ریانید  در بهبودیاان باید مخصوصار 

آن نرره مز  ایرره زیررر ن ررر یررک نفررر ماخصرر  رژیرر   هدقرره در آشرر زخان

ترای  قرار دادت شود، و ایارااه آنان نره  زشرک و  ریرااراای  نیرز بایرد 

به دقه نام  به عم  آید  ا  ممکن  در صوره لزو  مراقه االشان باشند،

ولار  د ا ت دادن به مؤییاه بهداشررایه نه این بهبودیاان به صوره ا ا

ول  در ار  خود موقوفاه بکار افاد، هوییل میاقیمار بهو مل  و فرد  و ا  

امور آن به من ور  نره  ته نه شورا  اولیه از این ادارایاا  شاییاه 

ایه م مر ن و ار  برر  ریران آن ن راره داشراه باشرند نره وقار  از مقصرد 

 داگانه را   بره بهبودیراان و منضرماه آن ان ری   هناممنارس نگردد  آ ین

 ه باید در ادود این وقفنامه باشد خوااد شد ن

 

قیررما  از برراغ بررزرگ موقوفرراه در  کودکسللتان و بللاد کودکللان ــ 36 همللاد

روز  نمونره ا ریش و یاخامانهای  نه در آن ایره بررا  نودنیراان شربانه

 ”Kinderjeim“« نینردراای »یرا  ”Home d’enfants“« ُا  دانفران»مانند 

نرران اخاصررا  دادت شررود نرره دعمرروم  نو هو برراغ گررردش و ورزش روزانرر

م هرررز بررره امرررا  ویرررای  روز و آخررررین ارقیررراه فنررر  از  هررره  ررررورش و 
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خررود در ارو ررا باشررد  ایچکرردا  از اینهررا م ررران   اا آمرروزش ماننررد نمونرره

موقوفرراه گردیرردت و برره مصررارس  هبود رر هنخوااررد بررود  عایررداه آنهررا ضررمیم

مرران  درآمررد ایررن بنگررات نفرراس معرری ن در ایررن وقفنامرره خوااررد ریررید  ارگررات ز

ایباب و لواز  ورزش نیاز به نمک داشراه  همخار  آن را نکند یا برا  اهی

موقوفاه  بق شرای  و مرواد امرین وقفنامره بره آن میراعده  هباشد از خزان

یر ریرررا   خواارررد شرررد  بررراغ نودنررران در یررراعاه معی نررر  از روز و ااررره

  اولیرا  نودنران و خویشران و مسموران نودنیاان با  و  یا رایگان بره رو

یرراعاها برره گررردش  ناواننررد در آامراارران ایشرران برراز خوااررد بررود نرره م 

ب ردازنررد  برره اررر اررا  مررسموران نودنایرراان و برراغ نودنرران و یر ریرراان 

ا فا ، امه و امه، باید او ه داشاه باشند نره اریچ چیرز و اریچ وقره واریچ 

مخصوصار این اربیه و اخرالق  نس نباید مان  از نار یا باز  یا آیایش و

امور ایرن نودنیراان و براغ  تنامه نیز برا   یدایش و ادارنودنان باشد  آ ین

 نودنان باید ادوین شود 

 

برررا گرشررره زمررران ارگرررات عایرررداه  ـ آموز لللگاههای موقوفلللات ـ 37 هملللاد

گردنرد، یرا دولره  هیرا نیکونراران  ااضرر بره میراعد موقوفاه ا رازت دارد،

نمونرره و امچنررین  ناار زمینهررا  موقوفرراه دبیرراان و دبیریررنمررک ننررد، د

مل  علو  ا اماع  و ییای  ااه یر ریا  شورا  اولیه  همدری ااامامر 

ار شود نه  وانان نشور را بره اخرالق و معلومراه ایایر یاخاه و دایر م 

از آنچه اننون رایج ایه رابر  نند  برا  رییدن به ایرن اردس از  ررس 

ان خودشرران و اشررخا  گاولیرره نمییرریون خاصرر  مرنررب از نماینرردشررورا  

شررود و بررا دعرروه از نیکخواارران و نیکونرراران و نمررک   م یخررار  اشررک

شرود  امچنرین مالر  در معنرو  از آنران بنیراد آنهرا نهرادت م  وگرفان مراد  

ه م معر  از شرعرا نرمل  زبان و ادبیراه فاریر  « آنادم »موقوفاه برا  

شررود  برره دویرراان فاضرر  خوااررد بررود یرراخاه م ب و و نو دانشررمندان ادیرر

دیررد و  یشررنهاد آنهررا برره افکررار عمرروم  یررا برره  من ررور وضرر  و قبررو  لمرراه 

و  فرانگیاان ایران یا ار دیاگات ریم  نه برا  این نار در نشرور باشرد،

نگااردار  آنهرا از لمرزش  مخرار   هبان  بر ن   و نثر فاری  در اندیشدیدت

ر باید از درآمد موقوفاه اسمین شود و زیر ن رر شرورا  اولیره مز  این نا

قرررار خواارررد گرفررره  قصرررد از ایررن اسیییررراه اقویررره روح وارررده ملررر  و 

 خوزیاان، نردیاان، رربای ان،آ نمک به اعمی  زبان فاری  در مخصوصار 

ه نه با اصالح اخرالق عمروم  ید امیبلوچیاان و دیگر نقا  نشور ایه  ا
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ارس ، ارس فردانار  اس دریاکار ، دویا ،اع  اس ایرانو امور ا ام

شنای  در مرد  ریشه بگرارد اس عداله ا اماع  و اس و یفه امکار ،

 ریرا  و اس انفراد  و عم  یا لفا   شخ  و اس خودخواا ، ناری ،

ارر ان  هنرگوی  اضعیس گردد، ی   امدن  دید در نشور ایم از و مزا 

اقاره مل  نره در اثرر قرنهرا ارناراز   تعقد مخصوصار  و ،شود و برار آید

و یررا ییایرراها  ایرراعمار  قرررن اخیررر در ملرره ایررران ازریررق و القررین شرردت 

ر مقدمره یرا داا  افیریر  را نره منایرب برود لره مبر رس گردد  اگر ایرن 

ا  ایرره نرره برره موضرروو ا ، از زیرراد  عالقررهتردااشرریه بگرررار  در مرران آو

 خود را نیز با خویش امراز یاز   ازخواا  ماولیان بعد دار  و م 

 

ار  » هییالقر  واقر  در مالر هباتچه و خانر ـ دبستان محمد اف ار ـ 38 هماد

 رز رران در نوایرراان یررزد نرره ارثررار از  رررس مراررو  برررادر « عاشررقان

د شرواخاصرا  دادت م  ا ،دت و وقرس نمرودتعزیز  مامد افشار به مرن ریری

به اسییس دبیاان  به نا  )مامد افشرار( نره اولیراه و ادارت و مخرار  آن برا 

اولیره   زمان ایاه با خرود  و بعرد برا شرورا آنه اروزاره فرانگ و ن 

  فعلر  وقرس و بره ضرمرنور با و هه  در اقیقه باغ و خانایاین موقوفاه 

مراررو  دایررر نماینررد   نشررود نرره برره نررا  آاشرراه م اخایررار وزاره فرانررگ گر

امیدوار  بنا  دیگر  نیز به  رز  دیرد در آن بیرازند و دبیراان آبرومنرد  

بخش آن چنانکه در خور چنین مکان خروش آب و اروا و دل رریر ایره زینره

 مراو   ایندت باشد  نصفااه گردد و امه به یادگار و به نا  آ

 وزاره فرانگ و اوقراس مناصرر بره دبیراان اولیه و اق دخاله تبصره ـ

 )مامد افشار( ایه و بس 

 

در مارر  مرنررز  موقوفرراه در ا ررریش  ـ کتابخانلله و قرائتخانلله ـ 39 همللاد

شرود نره عمارا  بررا  ناابخانره و قرا اخانره یراخاه م  نزدیک بهبودیاان،

مایر  از خرار   ن  نرهاباشرندگان بهبودیراان قررار گیررد و نیر تمورد ایرافاد

باوانند از آن ایافادت نمایند  اشخاص  نه ناب و م اله به موقوفراه  باشند،

اا ضرب  و در دفراار و فهریراها ثبرره نماینرد بره نرا  خودشرران در قفیره اارداء

اا  مشخ  اا  شود  ارگات مقدار ناب اادای  زیاد یا ناف  باشد قفیهم 

  دادت خواارد شرد  ها اخصرینا اقها  مخصو  در یاخامان به نا  خود آ

شرود  ورود برره اررر ا  در موقوفره دایررر م بره ناررو  نره در اقیقرره موقوفرره

یک از ناابخانه و قرا اخانه ممکن ایه رایگان یا با  و  باشد، و ایرن بیراه 
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ه نه در او  ار یا  اصمی  مقاض  )با او ه به ایبه ن ر شورا  اولیه 

 اماع  و عموم ( خواارد موقوفاه و اربیه و اخالق ا هوض  نار و بود 

ایراب  ورودیره، مااانره یرا یرامنه در اصرو  از ممرر  الگرفه  و وت ممکن

 هشرود  ناابهرای  نره بره مقوفرا داگانه نگاادار  و صرس خود دیراگات م 

در اریچ ارا  و اریچ زمران  واگرار شود عنروان یادگرار صراابان خیرر دارد،

و ررس بره نگاارردار  و قابر  فرروش و اعررویض نییره، و اولیررا  موقوفراه م

 باشند مرم ه آنها )در صوره ضروره( به خر  موقوفاه م 

ها  وابیاه به موقوفاه ارگرات در میران برا  اصد  امور بنگاا ـ 40 هماد

  از زن یا مررد باشرند برر نیران دیگرر اردبازماندگان واقس افراد صالایه

 ه ایمقدمند  اشخی  این شاییاگ  با رأ  شورا  اولیه 

 

 فصل   م

 مواد متفرقه

 

ن در این وقفنامره بره ارر ایر  و ریر  امییر و ابدی  مصارس معی   ـ 41 هماد

 ممنوو ایه 

 

ارگونرره یرراخامان و اسیییرراا  نرره در زمرران ایرراه از  رررس  ـ 42 همللاد

ماررول ( در رقبرراه بشررود، و نیررز دیرراگااها و ایرربابهای  نرره در آنهررا )واقررس 

موقوفراه  هانایب و اعلق راا  آنها به بنگااها  وابیراگراشاه شود نه عرفار 

روشن باشد از ما  وقس اهیه شدت، ماعلرق بره واقرس ایره، و واقرس آنهرا را 

 باشد، و وراث را در آن اق  نییه به عنوان ماول  ماصرس م 

 

ت بررا  ارر راا  موقوفاه مده ا ادر صوره ا ارت دادن رقبه ـ 43 هماد

المثرر  امررالک مشررابه اولرر  برره مسخررر ا ر  ررنج یررا  نبایررد باشررد، ازبررار برریش 

 ایه  انگا  ا ارت قاب  ا دید

 

 رررس از درگرشررره واقرررس وراث ایچگونررره میررر ولیا  نیررربه بررره  ـ 44هملللاد

ایراب   برابرر ماولیران ندارنرد ایابها  موقوفاه در زمان اولیه واقرس در

امان ایه نه در بانکها به نا  موقوفاه مو ود ایه، مگرر آنکره واقرس در 

فقر  بره امران  نره وصیه خود اگر دین  به موقوفاه دارد رنرر نرردت باشرد،
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عنوان نس به ایچاندازت از ارنه قاب   رداخه خوااد بود  مقصود آنکه ایچ

نامه رنرر  از دیرن ارگات در وصیه اق مزاامه وراث را نخوااد داشه 

یرا اار  آثرار و عال مر  در نرار  ا  و رود نداشراه باشرد،نامهنشدت یا وصریه

ماایبه، بارث و یرخن  برا وراث نبایرد در  گونه می ولیه،باشد یا نباشد ایچ

میان آید و در ایچ اا  مزااما  برا  آنران فرراا  گرردد  خرود عرد  و رود 

وراث نییره   هان برر ایرن ایره نره دینر  برر رمروصیه یا نشران  در آن نشر

خوااد نه مرال  را اررا  واقس نه خود قد  در این رات خیر گراشاه الباه نم 

 نند و نه زاما  برا  نی  ای راد نمایرد و عایرداه را زمران ایراه خرود بره

مصررارس معرری ن در وقفنامرره ریررانیدت یررا اگررر زیرراد آمرردت در بانکهررا برره نررا  

 یه موقوفاه گراشاه ا

 

اای  نره بررا  ایرهی  ا ررا  نامهماولیان باید مراقبه نمایند آ ین ـ 45 هماد

وقرره از ارردود ایررن وقفنامرره و ارردس نماینررد، ایچامررور موقوفرراه وضرر  م 

  واقس ا اوز نشود و مواد ایای  اا ممکن شود یاصل  و من وراا  ایا

ارا  نیرزبه اافراق رأ  ماولیران صروره  رریرد  بررا  مروارد عراد  ایرن مرادت 

رأ  دو یررو  ماولیرران مز  ایرره  اشررخی  مرروارد ایایرر  از ن باشررد ممکرر

 عاد  با شورا  اولیه ایه 

 

و مرروارد دیگررر نرره بعضرر  از ماولیرران در  45 تدر مررورد مرراد ـ 46 همللاد

اهررران نباشررند یررا ناواننررد در  لیرره اضررور یابنررد و اافرراق رأ  بررا انثریرره 

خرود  تاوانند ن ر امضاء شدمخصو  مرنور در این وقفنامه مز  باشد م 

را به شورا  اولیه بفریاند، نه باید در صوره م لس قیرد و اصر  آن در 

 گردد  آرشیو ایناد موقوفاه ضب 

 

( چهر  و افره مرادت و 47وقس مشام  برر ) هاین بنیادنامو  ایان ـ  47 هماد

باشررد  شاییرراه ایرره نرره اررزار نیررخه از ایررن وقفنامرره و  ررانزدت ابصرررت م 

نیکونار  و وقس نردن دارایر  خرود  ا  نه در اشویق نیکخوااان بهمقدمه

برره  ا ،ه  و افیرریر بعضرر  از مررواد آن نوشررایبرره مصررال  عامرره و در اوضرر

او  ریاما  نه باید با عایداه این موقوفنامره بره  بر  بریرد،  تعنوان شمار

چررا  شررود و رایگرران در اخایررار عمررو  قرررار گیرررد  ارررنس ارزمرران از آن 

یکصررد نیررخه در مخررزن  ازاو دادت شررود  اروقرره برریش  بخوااررد م رران  برره

 موقوفاه نماندت باشد، اقدا  به ا دید  ب  آن بنمایند 
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( از لاررا  ثبرره اناقررا  دو دانررگ خانرره و برراغ 3 هصررفا 18)یررند  ه ـمالحضلل

ناامررا  و مونررو  برره امکرران در  در یررند مررالکیا   1706 رز رران  ررالک 

 باشد ایه نه فعالر در یزد م 

 1337به تاریخ بیست و هفتم اسفندماه 

 قمری 1378برابر ه تم رمضان 

 دکتر اف ار
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 دوم هوقفنام

 1337بهمن  9

 
مرات یکهرزار و ییصرد و یر  و افره ا رر  در اراریر نهر  بهمن اول ـ هماد

 تشررمار هود افشررار، دارا  شنایررناممررایررن یرر ور، دناررر ما تشمیرر  نوییررند

فرزنررد مراررو   ،یررازدت اررزار و نهصررد و یرر  و یرره از بخررش یرره اهررران

 هار یررزد ، برره من ررور افررزایش موقوفرراه موضرروو وقفنامررشررمامدصررادق اف

 ن رات و  هان یم  در دفارخانر 1337مات   یازدا  د ـ مور 33656 ترشما

صرس در امور خیریره  ا زیر را بر تشد نج اهران امالک و رقباه وصس

وقرس  هنامبردت وقس ابد  و دا م  نمود و صریم ه بق مواد و دیاور وقفنام

ار  یررراخه  چرررون خرررود واقرررس نخیررراین مارررول  ایرررن  ررراز ای ررراب و قبررر  

ن آنها را به اصرس آورد و قبض و اقباض بره موقوفاه ایه به امین عنوا

رت شرد، فقرشردت نروزدت رقبراه وقس تنامبردت عرد هعم  آمد  چون  بق وقفنام

ایرناد و رقبراه  تشرود شرماراننون نیز نه  نج مورد دیگر بر آنها افزودت م 

  ایرناد دنگراراا   ریش م شرمارت هرا با رنر ناایه به  ور میلی  در دنبال

 1رد وقس به شرح زیر ایهبمالکیه مو

اقرروق و دعرراو  و بقایررا و م البرراه اررا ایررن ارراریر مربررو  برره  هنلیررتبصللره ـ

مررورد وقرس ماعلررق برره موقوفراه ایرره و افر  و صرریانه و اعقیررب و  رقبراه

 ماول  خوااد بود تایایفا  آنها به عهد

 

یرابق و بره شررح  تشرداولیه این موقوفاه نیز ماننرد مروارد وقس دوم ـ هماد

امان وقفنامه در زمان ایراه برا واقرس و  رس از درگرشران او برا یرازدت نفرر 

 باشدبزیر م  تاشخا  و صاابان مقامها  ریم  نامبرد

ر یس م لس ینا )در صوره اع ی  امیشگ  یا  رومن  آن ر ریس م لرس 

وزیرر بهردار  و  وزیرر فرانرگ، ل  نشرور،شورا  مل (، ر یس دیروان عرا

شروند( و چهرار نفرر از ر یس دانشرگات اهرران )نره ماولیران مقرام  نامیردت م 

دویرراان ار منررد و عزیررز  برررا  مررده عمررر )نرره ماولیرران منصررو  نامیرردت 

 اند( به شرح زیربشدت

 
 رقبا  موقوفا  جدا انه فهرست شده است.  1
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هللا آموزگرار )وزیرر  یشرین فرانرگ(،  نراب آقرا   ناب آقا  یرنااور ابیرب

  و دادگیار  و نشور(،  ناب آقا  دنار یاللهیار صال  )وزیر  یشین دارا

مامرردعل  ارردایا  )وزیررر ننررون  دادگیررار ( نرره امگرر  یررمه اولیرره را 

نامه الایاه یا بره مو رب وصریهاند، و یک نفر دیگر نه ارگات مادا  ریرفاه

 هفنامرروق 14 تیرایر ماولیرران او را  بررق مرراد از  ررس واقررس معرری ن نگردیررد،

نرره و دو نفررر از فرزنرردان واقررس برررا  مررده عمر، نماینررد،یررابق اناخرراب م 

ا برره مو ررب یررو نفررر دیگررر را اگررر زمرران ایرراه  یکرر  ایررر  افشررار ایرره،

و  13شرورا  ماولیران  برق مرواد  نامه از  رس واقس معری ن نشرود،هیوص

 نمایند  یشین اناخاب م  هوقفنام 14

 

مات ازار و ییصرد و یر  و فنامه مور  یازدا  د مواد وق هنلی سوم ـ هماد

این رقباه معابر و  رار  ایره  بهافه از اولیه و مصرس و تیرت نیبه 

 باشد نه اما  آن مواد در این وقفنامه گن انیدت شدت ایه و چنان م 

 

دو  در چهار مرادت و یرک ابصررت ایره و  هاین وقفنام چهارم و  ایان ـ هماد

 باشد یابق م  ه یویه وقفنام

 1337ماه به تاریخ دوازدهم بهمن

 قمری 1378المرجب برابر با بیست و دوم  هر رجب

 دکتر اف ار
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 سوم هوقفنام

 1338تیر  21
 

در ارراریر بییرره و یکرر  ایرمررات اررزار و ییصررد و یرر  و اشرره اول ـ  همللاد

 هایررن یرر ور، دناررر مامررود افشررار، دارا  شنایررنام تنوییررندا ررر  شمیرر  

یررازدت اررزار و نهصررد و یرر  و یرره از بخررش یرره اهررران، فرزنررد مراررو  

مرررور   33656 تاا  شرررمارمامدصرررادق افشرررار یرررزد  در اعقیرررب وقفنامررره

ان یمر   1337مرات مور  نه  بهمن 33999 تو شمار 1337مات یازدا  د 

زیر را برا   تشداا  وصسران، امالک و رقبه ن ات و  نج اه هدر دفارخان

ه،  بق مرواد دیراور وقفنامر وقرس ابرد  و  او ، همصرس در امور خیر عام 

دا م  نمود  چرون خرود واقرس نخیراین مارول  ایرن موقوفراه ایره بره امرین 

 عنوان آنها را به اصرس آورد و قبض و اقباض به عم  آمد 

اا  شردت در ناایرهرقبراه وقس تاا  نرامبردت شرماروقفنامهن ر به اینکه در 

دیگرر برر  تبییه و چهار مورد ایره، اننرون نیرز نره چنرد فقررعار مخالس  م

شود شمارش ایناد و رقباه را با رنر ناایه به  ور میلیر  آنها افزودت م 

 1آورد اا   یش م شمارت هدر دنبال

 

زد نرره بررا یرربرره ایرراثنا  آب  رز رران اولیرره ایررن موقوفرراه نیررز ) دوم ـ همللاد

او   هیرابق و بره شررح وقفنامر تشردوزاره فرانگ ایه( مانند مروارد وقس

در زمان ایاه با واقس و  س از درگرشان با یازدت نفرر نیران منصرو  و 

 شد ابزیر م  تدارندگان مقامها  نامبرد

م لرس ر یس م لس ینا )در صوره اع ی  امیشگ  یا  رومن  آن ر ریس 

وزیرر بهردار  و وزیرر فرانرگ، شورا  مل (، ر یس دیروان عرال  نشرور، 

شروند( و چهرار نفرر از ر یس دانشرگات اهرران )نره ماولیران مقرام  نامیردت م 

دویرراان ار منررد و عزیررز  برررا  مررده عمررر )نرره ماولیرران منصررو  نامیرردت 

 اند( به شرح زیربشدت

آقا  اللهیار صال ،  ناب آقرا   ناب  ،هللا آموزگار ناب آقا  ینااور ابیب

و  انرررد ریرفاهنابرررار نررره امگررر  یرررمه اولیررره را )دنارررر مامررردعل  اررردایا  

و یرک نفرر دیگرر نره ارگرات  باشرد(آنها  یویه امین وقفنامره م  هنام ریرش

 
  است ا آورده شدههصور  رقبا  در پایان وقفنامه  1
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شرورا   د،شرونامه از  ررس واقرس معری ن نیا به مو ب وصریه زمان ایاه

و دو نفررر از فرزنرردان  نمایررد،ب م اناخررا او  هوقفنامرر 14 ت بررق مرراد اولیرره

و نفر دیگر را اگر زمران  نه یک  ایر  افشار ایه،واقس برا  مده عمر،

 اولیرهشرورا   نامه از  رس واقرس معری ن نشرود،ایاه یا به مو ب وصیه

 نمایند  یشین اناخاب م  هوقفنام 14و  13 بق مواد 

او   هوقفنامرر 13 تواقررس منرردر  در مرراد سنیرربه برره اناخرراب اخررال تبصللره ـ

واقررس را م لقررار ن ررر  برره مفهومهررا  )نیررالر بعررد نیرر ( و )رنررور از رنررور( 

 تشرورا  ماولیران نمرا  آزاد  را در اناخراب افرراد  از خرانواد هلکنبودت، ب

 واقس دارند نه صالایه و عالقمند  آنان در ن رشان مارز باشد 

 

 تانارال  یرک یرا چنرد از مقامهرا  نرامبرددر صروره اع یر  یرا  سوم ـ هماد

ه  برام یررا فرروه یررک یررا چنررد نفرر از ماولیرران منصررو  و دیگررر علاهررا  مو رر 

عردت ان را  و یفره  هو عد  اعیرین  انشرین آنران شرورا  اولیره برا بقیر  قانون

نبایرد نمارر  انثریره آراء از چهرار نفرر تنماید  در این صوره ا  ایچگام 

 باشد 

 

از اولیرره و  1337مررات ازدا  د یررمررور   همررواد وقفنامرر هـ نلیرر چهللارم همللاد

باشرد و مصرس و تیرت نیربه بره ایرن وقفنامره و رقبراه معابرر و  رار  م 

 چنان ایه نه اما  آن مواد در این وقفنامه گن انیدت شدت ایه 

 

 هنوشرا هاز وقفنام 19 تو فقر 18و  17رقباه مورد ایناد ثبا    نجم ـ هماد

این وقفنامه نره بره اولیره وزاره فرانرگ  27 تو فقر 1337مات یازدا  د 

ق واقرس بره اصررس وزاره یربرقرار گردیدت، بره مو رب امرین مرادت از  ر

شود نه از خانه و باغ نامبردت دبیاان  به نا  مراو  مامرد فرانگ دادت م 

 برادر عزیز ، دایر نمایند  افشار،

 

قشرالق شرمیران بره  تد نمانردن یره ق عره زمرین دردرآمب   برا   م ـ هماد

بعررالوت  ایرره، ربررای دو  نرره همرررنور در وقفنامرر 24و  23و  22اا  شررمارت

ان نو )در موقوفاه اازت( در باغ موقوفراه ماا ااما  یاخا یه ا اق  نه فعالر 

 امور موقوفاه از نزدیک مز  ایره، تد ادارصنه برا  یکونه خود  به ق

  بییه ازار لایر از  ررس واقرس بره صرندوق موقوفراه ریخاره ار مات مبل

 شود م 
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اینکرره  ررس از وقررس نررردن امررا  باتهررا و عماراهررا   ن ررر برره هفللتم ـ همللاد

 امور ت  در داخ  موقوفاه برا  ادارودلزو  داشان مال  برا  خ  میکون

چنرررین  ا و یر ریرررا  آنهرررا از نزدیرررک ضرررروره داشررره و اعابرررار  برررر

خررود مبلرر  یررک میلیررون لایر برره عنرروان  هاز یرررمای د نبررود،ویرراخامان  مو رر

یگرر درا نیرز ماننرد ن ایرن یراخامان ریرانید  و آ ساعانه به وقس بره مصرر

عنروان ماررول   یراخامانها  واقر  در باتهررا  موقوفره وقررس نررد  و خرود برره

اه موقوفر امر موقوفه قبض و اصرس نرد    س از این اگر اقروق مردیر ع

یرکونه  نواند به  را  اقروق در آام  میاو  با درآمد این یاخامان باشد،

اب درآمررد موقوفرراه یررننررد  اگررر اضررافه یررا نیررر  دارد بایررد اضررافه را برره ا

از درآمرد موقوفراه دریافره نمایرد  ار  ممکرن ایره در  رامن ور و نیرر  

  صورا  نه شورا  اولیه صالح دانند این عماره بررا  اکمیر  بنگااهرا

بالعروض اشرخا  بکرار  تایافاد ا در ایچ اا  نباید بر وابیاه به نار آید،

 رود 

 

 4647تایران باز شدت به شرمار هایاب  ار  نه در بانک بیم ه تم ـ هماد

 م  باشد 

 

ایررن وقفنامرره در نرره مررادت و یررک ابصرررت ان رری  شرردت و  ـ نهللم و  ایللان همللاد

الثبه به مسخرر چهارصرد ارزار لایر باشد، و اقیابق م  ه یویه دو وقفنام

 دریافه شدت ایه 

 

او  اینرک نره اصر   همنردر  در اناهرا  وقفنامر هع س به مالا  مالحظه ـ

 ه رز رران یررزد ریرریدت ایرره ثبرره اناقررا  در ورقرر هخانرر هیررند مالکیرره باتچرر

 مالکیه آن نیز منعکس گردید 

 1338به تاریخ سیزدهم مرداد 

 قمری 1379برابر با بیست و نهم  هر محرم 

 دکتر اف ار
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 چهارم هوقفنام

 1340خرداد  16
 

ایررن یرر ور  تشمیرر  نوییررند 1340در ارراریر شررانزدا  خرررداد اول ـ  همللاد

یازدت ازار و نهصد و یر  و یره  تشمار هدنارمامود افشار دارا  شناینام

مامدصرادق افشرار یرزد ،  یررو صادرت از بخش یه اهرران فرزنرد مرارو  

 33999 تو شمار 1337مات مور  یازدا  د   33656 تاا  شماروقفنامه

مررور  بییرره و یکرر  ایرمررات  35968 تو شررمار 1337مررات مررور  نهرر  بهمن

اا   ن ررررات و  ررررنج اهررررران، امررررالک و رقبرررره هان یمرررر  در دفارخانرررر 1338

ه  برق  ا زیر را بر تشدوصس مرواد و دیراور مصررس در امرور خیرر عامر 

 چهار  وقس ابد  و دا م  نمود  هگانه و این وقفناماا  یهوقفنامه

ماول  این موقوفاه ایره بره امرین عنروان آنهرا را  ینچون خود واقس نخیا

 به اصرس درآورد و قبض و اقباض بعم  آمد 

اا  شردت در ناایرهسرقبراه وق تاا  نرامبردت شرمارن ر به اینکه در وقفنامه

بییرره و افرره مررورد ایرره، اننررون نیررز نرره چنررد فقرررت بررر آنهررا  ار معررمخالرس  

شود شرمارش ایرناد و رقبراه را برا رنرر ناایره ب رور میلیر  در افزودت م 

آورد  موارد  دید  بق این وقفنامه یه فقررت ایره اا   یش م شمارت هدنبال

 1باشد م آباد بهشا  دوازدت )شهر ر ( مبارک هدر نااینه واق  

 

 رریش در زمرران  تشررداولیرره ایررن موقوفرراه نیررز ماننررد مرروارد وقس دوم ـ همللاد

ایاه با واقس و  س از درگرشان با یازدت نفر نیان منصرو  و دارنردگان 

 باشد زیر م  تمقامها  نامبرد

ر یس م لس ینا )در صوره اع ی  امیشگ  یا  رومن  آن ر ریس م لرس 

وزیرر بهردار  و وزیرر فرانرگ، دیروان عرال  نشرور، شورا  مل (، ر یس 

شرروند( و چهررار نفررر ر رریس دانشررگات اهررران )نرره ماولیرران مقررام  نامیرردت م 

منصو  برا  مرده عمرر نره یره ارن از آنران بره ارایرب ارروس الفبراء بره 

او  معرری ن خوااررد  هباشررند و نفررر چهررار   بررق دیرراور وقفنامررشرررح زیررر م 

 آموزگار،  ناب آقا  اللهیار صال ،  ناب آقرا  هللاگردید   ناب آقا  ابیب

 دنار مامدعل  ادایا ، و دو نفر از فرزندان واقس ایر  و نادر افشار 
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و م لررس نیرر  نرره در تیرراب ددر صرروره اناررال  یررا اع یرر  اررر  تبصللره ـ

در شررورا   نامرور آتم لرس شرورا  ملر  قررا   مقرا  ر ریس ایرره بررا  ادار

  نمایداولیه نیز شرنه م 

 

نامبردت نیبه به این رقبراه  هگاناا  یهدیاوراا  وقفنامه هنلی سوم ـ هماد

باشررد و چنرران ایرره نرره در ایررن وقفنامرره نوشرراه شرردت نیررز معابررر و  ررار  م 

 باشد 

 

ه نره در آینردت بیماریراان ایرمن ور این  وقس رقباه  دید به چهارم ـ هماد

بررا  ایرن من رور بایرد نمرک و و دبیاان رویراای  در آنهرا یراخاه گرردد و 

امکررار  وزاره بهرردار  و وزاره فرانررگ و نیرران  نرره ممکررن ایرره بررا 

 ادفها  این موقوفاه موافق باشند خوایاه شود 

 

 1338ایر  21یو  مور   هبا او ه به مواد شش  و افا  وقفنام  نجم ـ هماد

  ن ر به اینکه یاخامان مخصوص  نه برا  یکونه خود  به عنوان مارول

بین  شدت بود  رداخاره گردیرد و از عین موقوفاه ضروره داشه و  یشدر 

در آن ایاقرار یافا ، از آن ااریر به بعد ماا  بییه ارزار  1339شهریور 

 شود المث  اوقفگات خود به ایاب موقوفاه ریخاه نم لایر ا ره

 

او  اشررارت شرردت برود نرره بررا گرشرره  همراوقفن 39و  37در مررواد    للم ـ هملاد

ملرر  علررو  ا امرراع  و  همدریرر زمرران ارگررات عایررداه موقوفرراه ا ررازت داررد،

ییایرر  و آنررادم  ملرر   زبرران و ادبیرراه فاریرر  و ارراریر و فرانررگ ایررران و 

امچنرررین عمرررارا  بررررا  ناابخانررره و قرا اخانررره در ماررر  موقوفررراه یررراخاه 

و منایررب  نرره نفایرره اررر یرره بررزرگ  هکرره مارر  یرراخاینن ررر برره ا شررود،م 

نمایررد از دارایرر  من ررور یعنرر  مدریرره، فرانگیرراان و ناابخانرره را فعررالر م 

ه من رور یرایرن  ا ا ، برریرو  وقرس نمرودت هخود خریدت و به مو ب وقفنامر

 شود اخصی  دادت م 

ابصررت ان ری  شردت و  ایرن وقفنامره در افره مرادت و یرک هفتم و  ایان ـ هماد

الثبره بره مسخرر چهارصرد ارزار لایر باشرد و اقمه  ریش م  یویه یه وقفنا

 دریافه شدت ایه 

 1340به تاریخ  انزدهم خردادماه 

 دکتر اف ار قمری 1380حّجه برابر با بیست و دوم  هر ذی



54 
 

  نجم هقفنامو

 1341تیر  27

 

 مقدمه

نس ثروار  اندوخاره بایرد اررنرد  و معاقد شدت بود  نه امچنان نه اس م 

ا  نرره برره آن وابیرراه ایرره را در و ررن خررود و برررا   امعرره نبخشرر  از آ

صرس نماید و گراشان دارای  زیراد را بررا  وارثران بررخالس صرالح خرود 

 اا نداشرا  امچنرین در عمر  دیرد  و دانیرا  نره ایرن اندیشرهآنان و  امعره م 

دریه ایه، بنرابر ایرن برر آن شرد  نره موقوفراه گرشراه نره را  برق چهرار 

نیررز آزمایشررها   ا  افررزایش دارر ،در رر  بنیرراد نهررادتوقفنامرره در ااریخهررا    

زنرردگان  شخصررر  و ا امرراع  در  ررررس امررین چنرررد یررا  آخرررر دریرررها  

دارد نررره بررررا  نررراملار نمرررودن دیگرررر  بررره مرررن دادت ایررره و مررررا وا مررر 

 رن    هارای  اننرون بیفرزای  و از ایرن لارا  ایرن وقفنامر   ریش مادتااوقفنامه

 شود م  نوشاه

 

ایرن  تر  شمی  نوییند ا 1341در ااریر بییه و افا  ایرمات  اول ـ هماد

از  11933 تشرمار هی ور امضاء ننندت دنار مامود افشار دارا  شنایرنام

شرار یرزد  امرالک و رقبراه فبخش یره اهرران فرزنرد مرارو  مامدصرادق ا

ه  برق مرواد و دیراور ایرن وقفنامره  زیر را برا  مصرس در امور خیر عام 

اهرران بره  55ت یش نه در دفار ایرناد ریرم  شرمار هچهارگان اا و وقفنامه

ارول  ثبه رییدت ایه وقس ابد  و دا م  نمرود  چرون خرود واقرس نخیره م

ایرن موقوفرراه ایرره برره امررین عنرروان آنهررا را برره اصرررس درآورد و قرربض و 

رقبررراه  تاا   یشرررین شرررماراقبررراض بعمررر  آمرررد، ن رررر بررره اینکررره در وقفنامررره

 تاا  مخالس  معار ی  مورد ایه، اننون نیز نره دو فقررشدت در ناایهوقس

در  شرود شرمارش ایرناد و رقبراه را ب رور میلیر دیگر بر آنها افرزودت م 

 1آورد اا   یش م    شمارت
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 رریش در زمرران  تشررداولیرره ایررن موقوفرراه نیررز ماننررد مرروارد وقس دوم ـ همللاد

ایاه با واقس و  س از درگرشان با یازدت نفر نیان منصرو  و دارنردگان 

 باشدبزیر م  تمقامها  نامبرد

ر یس م لس ینا )در صوره اع ی  امیشگ  یا  رومن  آن ر ریس م لرس 

وزیرر بهردار  و وزیرر فرانرگ، شورا  مل (، ر یس دیروان عرال  نشرور، 

شرروند( و چهررار نفررر ر رریس دانشررگات اهررران )نرره ماولیرران مقررام  نامیرردت م 

منصو  برا  مرده عمرر نره یره ارن از آنران بره ارایرب ارروس الفبراء بره 

هللا آموزگار،  ناب آقا  اللهیار صال  باشندب  ناب آقا  ابیبشرح زیر م 

و  ناب آقا  دنار مامردعل  اردایا ، و دو نفرر از فرزنردان واقرس ایرر  و 

 او  معی ن خوااد شد  هنفر چهار   بق دیاور وقفنامنادر افشار  

در صوره نبودن ار دو م لرس و و رود نداشران اشرکیاله ادار   تبصره ـ

اا باوانرد بعنروان مارول  گونه نره نیر  نباشرد ارا  برق مرواد وقفنامرهآنها بدان

 رؤیرا  م لیرها در شرورا  اولیره شررنه نمایرد، ازمقام  از  رس یک  

  صررو ردازنررد و چنرران ایرره نرره ماررول  منیررایر ماولیرران برره نررار خررود م 

 درگرشاه و  انشین او انوز معی ن نشدت باشد 

 

مد زایشگاا  به )بهبودیاان( افزودت شود و ن ر به اینکه مز  آ سوم ـ هماد

باییرا  برر  بقراه آن اضرافه من ور بییه ا اق اازت با لواز  م  ینبرا  ا

ایررن  ا مبلرر  یررک میلیررون لایر بررر گررردد و موقوفرراه و هرر  مو ررود نداشرره،

من ور از  رس واقرس بره عنروان اعانره بره وقرس دادت شردت ایره  ا اقهرا  

 باشد ا  یافان ایه ماعلق به وقس م  دید نه اننون در نار ان 

 

اا  آینردت منارر  گردیردت، دیگررر عرم بو ن ررر بره اینکره شرررنه چهلارم ـ هملاد

بره ایرن  ماند، ار شرنه دیگر  نه بعردار مورد  برا  نمک به آن باق  نم 

مقرا  آن شرناخاه شرود  ایرن اوانرد قانونرار قا  اشکی  شود نم  نا  یا نا  دیگر 

او   هآیندت برا شررای   نره در وقفنامر هنه موقوفاه به م لبدان معن  نییه 

 د نموبین  شدت نمک نخوااد  یش

 

به یبب اناال  شرنه م بوعاا  آیندت آنچه در مورد اشرخی    نجم ـ هماد

 1337مرات مرور  د  او  هوقفنامر 34 تامور مربو ه بدان  وایز  بق مراد

امرور مناصررار بره  نبودت از میان رفاره و ان را  آ و شرنه ما نآ تبه عهد
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اوانند از اا  بصیره یرار  ه نه م ایاولیه  واقس و ی س شورا  تعهد

 بخوااند 

 

ایرن وقفنامره در یرک مقدمره، شرش مرادت و یرک ابصررت    لم و  ایلان ـ هماد

الثبرره برره مسخررر باشررد و اق رریش م  هنوشرراه شرردت و  یویرره چهررار وقفنامرر

 ازار لایر دریافه شدت ایه  چهارصد

 1341به تاریخ دوم مردادماه 

 قمری 1382برابر با بیست و یکم  هر صفر 

 دکتر اف ار


