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چكيده
مقدمه
نهاد وقف يکی از مهمترين ،بزرگترين و البته پرسابقهترين نهادهاي مدنی کشور ما است.بهطوريکه ساابقه
آن را میتوان به ايران پيش از اسالم نيز رسانيد .اين نظام اقتصادي اجتماعی در شاخهها و اليههاي مختلاف
زندگی ما نفوذ کرده و در آن ريشه دوانيده که ازجملهآنها نظام بهداشتی درمانی کشور ايران و البتاه ديرار
کشورهاي مهم تمدن اسالمی است .هدف از اجراي اين طرح تهيه گزارشی از پراکندگی موقوفاا بهداشاتی
پزشکی کشور شامل بيمارستانها ،درمانراهها و آسايشراههاي روانی به همراه تهيه گزارشی از ساير تااريخی
ايجاد و رشد و گسترش موقوفا بهداشتی پزشکی کشور است.
روششناسي
ابزار پژوهش طرح پژوهشی حاضر ،مجموعه وقفنامهها و اسناد موجود در بايرانی مرکازي ساازمان اوقااف و
امور خيريه بود .همچنين متون تاريخی مربوط به تاريخ ايران موردبررسی قرار گرفت .نحوه گردآوري مطالب
تاريخی مقايسهاي و آناليز دادهها براساس آمار استنباطی انجام گرفت.
يافتهها
در گزارش حاضر پس از پرداختن به کلياتی درباره مفهوم وقف و از آن جمله واژهشناسی؛ نقش فقه و دين و
قانون نراري وقف در ايران؛ پسازآنکه نراهی کوتاه به تکوين نهاد وقف در خالفت اسالمی و چند کشور مهم
جهان اسالم انداخته شده است ،موضوع وقف و جايراه و نقش آن در بهداشت و درمان کشور اياران را در دو
فصل تاريخی ،يکی از ابتداي ورود اسالم به ايران تا قرن سيزده هجري و ديرر ،از قرن سيزده هجري قماري
تاکنون موردبررس ی قرار گرفته است و کوشش شده است تا جايراه نهاد وقف در پزشکی کشور بررسی شاود.
در آخرين فصل از گزارش حاضر جدولهاي چندي براي بررسی جايراه وقف در نظام فعلای پزشاکی کشاور
درج شده است .آخرين دادههاي بهدستآمده در اين گزارش نشان میدهند (درساال  4939خورشايدي از
مجموعه حدود  44١١١١تخت بيمارستانی فعاال موجاود در کشاور حادود  41١١١آن (يعنای حادود 49
درصد تحت نظام وقفی هستند.
بحث و نتيجهگيري
مهمترين رکن پديدآور مجموعه موقوفا درمانی بهداشتی کشور ،موضوع نيا واقفان است .پژوهش حاضار
نشان داده است موضوع نيا واقفان باگذشت زمان و با توجه به وجود مؤلفههااي جدياد بهداشاتی درماانی
کشور بهسرعت تغيير میکند و اين البته يک فرصت گرانبها است .چراکه با مديريت اطاالعرساانی درسات
میتوان نيا واقفان را در عرصه بهداشت و درمان کشور به عرصههاي تخصصای و البتاه گارانبهااي نظاام
بهداشت -درمان کشور سوق داد تا بار ماالی هرچاه بيشاتري از گاردن وزار بهداشات ،درماان و آماوزش

پزشکی کشور برداشته شود .اين فرآيند ،بسته به  ۲عامل خواهد بود:الاف اطاالعرساانی و تبليا در جهات
ساختار موجود موقوفا درمانی کشور ،با توجه به سابقه ،آمار فعلی و تنوع نيا واقفاان و ب تشاکيل کاار
گروهی در وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی يا فرهنرستان علوم پزشکی براي برناماهريازي مساتمر
رصد موضوعا جديد عرصه بهداشت و درمان و کوشش براي اتصال آن با عرصاه واقفاان و خيارين عرصاه
سالمت .خوشبختانه بايد گفت هم تجربه ،هم ساختار قانونی و هم آئيننامههاي الزم براي اين انتقال تجرباه
در کشور وجود دارد.
کليدواژه :وقف ،اسالم ،ايران ،تمدن اسالمی ،پزشکی.

