
-4ق من الفترة خالل واالجتماع�ة الثقاف�ة الح�اة في وأثره نزوى  في الوقف"

 "م18-10/هـ12

 

ل أحد مثّ  إذ�عد الوقف أحد المظاهر الحضار�ة ال�ارزة من مظاهر الحضارة اإلسالم�ة، 

غیرها من مناطق العالم المدن�ة اإلسالم�ة، وكانت عمان مثل  ة التي قامت علیهااألعمدة الرئ�س

 :اإلسالمي قد شهدت فترات ازدهرت فیها األوقاف لتغطي مختلف مجاالت الح�اة، و�عد كتاب

أحد  ،"م18-10/هـ12-4ق من الفترة خالل واالجتماع�ة الثقاف�ة الح�اة في وأثره نزوى  في الوقف"

 اً نموذجمان عموما وفي مدینة نزوى خصوصا أاإلصدارات المهمة التي ناقشت تار�خ الوقف في عُ 

مة قدمت للحصول على درجة الماجستیر �كل�ة  للمدینة العمان�ة، وهو في أصله رسالة علم�ة ُمحكَّ

 اآلداب في جامعة السلطان قابوس.

 

 فصول خمسة ،صفحة من القطع المتوسط 240في الذي جاء  م،2019 ،تضمن اإلصدار

 في معاجم اللغةلمفردة الوقف من حیث التأصیل اللغوي  الوقف مفهوم األول الفصل تناول وخاتمة،

 هإضافة إلى التعر�ف �أركان مدارس فقه�ة متعددة،في  إضافة إلى التأصیل الشرعي للمصطلح

وتت�ع  عام، بوجه اإلسالم�ة الحضارة في وأهمیته هذا الفصل تطور الوقف وشروطه وأنواعه. كما تت�ع

 ثموأبرز مالمحه وجوان�ه،  الهجري  الرا�ع القرن  قبل العمان�ة الفقه�ة المدونات في ظهور الوقف كذلك

الفصل بدراسة  لیختتم الهجري، عشر الثاني القرن  حتى الهجري  الرا�ع القرن  منذ عمان فيه تطور 

 .العماني المجتمع في الوقف ثقافة تأصل مظاهر

 

التعر�ف �النطاق الجغرافي للدراسة وهي مدینة نزوى �قراها  تناول فقد الثاني الفصل أما 

 والعوامل ،المدینة في للوقف التار�خي التطورالثالث الكبرى وهي سعال والعقر وسمد، كما �حث 

 أموال الوقف وأنواعوالجهات المستفیدة من الوقف  الناس على وقف أموالهم على شجعت التي والدوافع

 . واألوقاف المنقولةالتي تنوعت بین األصول الثابتة  فیها



 دورو ، عالقة الدولة �أموال الوقف حیث من وٕادارته الوقف تنظ�م الثالث الفصل وتناول

، وتت�ع أهم نسخ حفظه وآل�ات الوقف توثیقطرائق  الفصل تت�ع ثم ،والمحتسبون في إدارته الوكالء

 لها تعرضت التي المخاطر، كما تت�ع الفصل وتعود إلى فترة الدراسة نزوى في  وجدالوقف التي ت

 عالقةإضافة إلى  األوقاف مالاستثمار  آل�ات كما �حثت الدراسة في هذا الفصل أ�ضا األوقاف،

 .والبلدان المدن من غیرها في �األوقاف نزوى  أوقاف

 

جانبین من  في الوقف أثر تناول إذ الثقاف�ة؛ الح�اة في الوقف أثر فقد �حث الرا�ع الفصل أما

 في الوقف إسهام تت�ع الدین�ة الح�اة ففي العلم�ة، والح�اة الدین�ة الح�اة جوانب الح�اة الثقاف�ة وهما

  ،الع�ادة على المصلین تشج�ع في الوقف ٕاسهامو  مرافقها، و�ناء وعمارتها والمصل�ات المساجد بناء

 الكفارات إلى إضافة ،والحج القرآن وقراءة الص�اممثل  األخرى  الدین�ة الشعائر إقامة في الوقف أثرو 

 .الذكر حلقات وٕاقامة والصالة

 

 تفعیل في الوقف أثر الفصل تناول فقد ،العلم�ة الح�اة جوانب في الوقف �أثر یتعلق ف�ما أما

 أثر إلى إضافة ومقابلتها، النسخ وعرض الكتب ونسخ التعل�م شمل الذي ،للمسجد التعل�مي الدور

تطرقت ف ،والمعلمین المدارس رعا�ة أ�ضاوتناول الفصل  ،فئاتهم �مختلف المتعلمین رعا�ة في الوقف

 من بن�انها �حتاجه ما في تلك الفترة وٕاسهام الوقف في توفیر نزوى  في الوقف�ة المدارس أبرزإلى 

 .والمكت�ات الكتب رعا�ة في الوقف أثرو  الوقف، أموال من المعلمین استفادة طرائقو  إعمار،

 

 أثر �حث إذ نزوى، مدینة في االجتماع�ة الح�اة في الوقف أثر الخامس الفصل وتناول

بإبراز ما تقدمه أوقاف المساجد من خدمات ألبناء  للمساجد االجتماعي الدور تفعیل في الوقف

كما تت�عت  �الع�ادات، الخاصة لألوقاف االجتماعي ال�عدإبراز  وكذلك ،المجتمع المق�مین والمسافر�ن

 المجتمع، في العامة الخدمات وتوفیر الفقراء رعا�ة في األوقاف دور الدراسة في المجال االجتماعي

 �ما وتأثرها وتأثیرها مجتمعها، �حاجات وعیها ومدى األوقاف في النزو�ة المرأة إسهام الفصل تناول ثم



ا أسهمت �ه في إدارة أموال وما قدمته من األوقاف لسد حاجات المجتمع وم مجتمعها في یجري  كان

  الوقف، إذ أن أقدم وقف أشارت إل�ه المصادر في نزوى �عود المرأة.

 

ظهور الوقف في عمان منذ القرن الثاني : أبرزها النتائج من عدد إلى الدراسة وقد توصلت

 الح�اة في الوقف أهم�ة�عد وقف اإلمام الوارث بن كعب الخروصي، كما أبرزت الدراسة و  ،الهجري 

المساجد والمصل�ات مثل الع�ادة  مؤسسات إعمار في إسهامه خالل منفي نزوى  واالجتماع�ة الثقاف�ة

، كما اعلیه القائمین وخدمة لتفعیلها الالزم التمو�ل وتوفیر وحلقات الذكر، إضافة إلى إعمار المدارس

الوقف  وفي المجال االجتماعي أبرزت الدراسة خدمة ،أبرزت الدراسة أوقاف المكت�ات في المدینة

 عنصرا شكلت األفالج وم�اه زراع�ة نضیاألر  وأظهرت الدراسة أ�ضا أن ،المجتمع فئات لمختلف

 خالل من المجتمع خدمة في النزو�ة المرأة فعال�ة الوقف أكدكما  نزوى، في األوقاف في مهما

 .الوقف في إسهامها

 

 الثقاف�ة الح�اة في وأثره نزوى  في الوقفكتاب: "أیها القّراء األعزاء، نشیر إلى أن 

مقابل  PDFسوف ُتتاح قر��ا في موقع مكتب النشر على الش�كة العنكبوت�ة �ص�غة  واالجتماع�ة"

 .رسوم مال�ة معّینة؛ نظرا للطلب الواسع لها من ال�احثین والدارسین


