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پیامبر	اسالم؟ص؟:
 ِلا إیل َیوِم الِقیاَمِه 

َ
ُه  أجُرَمن َعِمل

َ
»َمن َسّنَ ُسَنًه َحَسَنًه َفل

ُجِرِهم َشُء.«
ُ
ِمن َغیِر أن َینُقَص ِمن ا

هرکس	سنت	نیکویی	را	بنا	نهد،	اجری	برابر	اجر	همه	ی	
عمل	کنندگان	به	آن	تا	روز	قیامت	برای	اوست	بدون	این	که	از	

کم	شود. اجر	آنان	
)الکافی،	جلد5،	ص	9(

تقدیم به:
روح بلند و شخصیت برتر علمی و فرهنگی و نیت واالی 

مرحوم حسینعلی البرز، مؤسس موقوفه ی بنیاد فرهنگی البرز



وقف،	سنت	حسنه	ای	است	که	از	اهل	بیت	عصمت	و	طهارت	
)علیهم	السالم(	برای	ما	به	یادگار	مانده	است.	در	اهمیت	و	ضرورت	
کنون	س���خنان	بسیاری	ش���نیده	ایم؛	اما	نکته	ی	 این	س���نت	نیکو،	تا
مه���م	این	اس���ت	که	خیری���ن	باید	به	نیازه���ای	امروز	و	ف���ردای	جامعه	
واق���ف	باش���ند	و	اموال	خ���ود	را	بر	مبن���ای	آن	وقف	کنند	تا	در	رش���د	و	

تعالی	جامعه	ی	خود،	تأثیرگذار	باشند.	
مرحوم	حسینعلی	البرز	در	سال	1342	با	دوراندیشی	و	آینده	نگری	
توانس���ت	نیازه���ای	آن	روز	و	ف���ردای	جامعه	ی	ای���ران	را	به	خوبی	درک	
کند	و	اموال	خود	را	برای	کمک	به	اشاعه	ی	فرهنگ	و	توسعه	ی	علمی	

کشور	وقف	نماید.	
وقت���ی	اس���اتید،	نخب���گان	و	ش���خصیت	های	علم���ی	و	فرهنگی	
جمه���وری	اس���المی	ای���ران	بر	اهمی���ت	توجه	ب���ه	تولید	علم	س���فارش		
می	کنند	و	تنها	راه	س���عادت	و	تعالی	جامعه	و	اس���تقالل	کش���ور	را	در	
اس���تقالل	علمی	و	فرهنگ���ی		می	دانن���د،	اهمیت	نیت	مرح���وم	البرز	

سخن پیشین



	 بیش���تر	از	هر	زمان	دیگر	آشکار	می	ش���ود.	مقام	معظم	رهبری	بارها	در
کشور،	باید	 پیامها	و	سخنرانی	های	خود	فرموده		اند:	»گفتمان	پایه	ای	

پیشرفت	علم	و	فناوری	باشد.«
در	این	مجموعه	س���عی	ش���ده	اس���ت	ضمن	معرفی	مرح���وم	البرز	
-مؤس���س	و	بنیان	گ���ذار	بنی���اد	فرهنگی	الب���رز-	و	بازگوی���ی	اقدامات	
ایش���ان،	ش���مه	ای	از	نظ���رات	علما،	اندیش���مندان	و	ب���زرگان	علمی	و	
کش���ور	را	درخصوص	ابعاد	شخصیت	و	نیت	واالی	مرحوم	 فرهنگی	
حس���ینعلی	البرز	-بدون	دخل	و	تصرف	در	محتوا-	در	اختیار	عموم	
قرار	دهیم	تا	قدمی	در	اشاعه	ی	ترویج	علم	و	دانش	و	فرهنگ	مقدس	

وقف،	به	خصوص	وقف	علمی،	برداشته	باشیم.
امید	اس���ت	این	بنیاد	در	پیش���برد	اهداف	واقف،	یعنی	حمایت	
و	تشویق	از	دانش���مندان،	پژوهندگان	و	دانش	آموختگان	موفق	باشد	
و	در	سال	های	آینده	ناظر	نقش	مؤثر	بنیاد	البرز	به	منظور	این	خدمت	

علمی	و	فرهنگی	باشیم.
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حسینعلی	البرز،	فرزند	مرتضی	البرز	آشتیانی	)ضیاءالدوله(	در	سال1285 
	ی���ک	خانواده	ی	 شمس���ی	در	ته���ران	)خیابان	جمهوری	اس���المی	فعل���ی(	و	در

خوش	نام	متولد	شد.
وارد	 هفت	س���الگی	 در	 و	 داد	 دس���ت	 از	 را	 م���ادرش	 دوس���الگی	 در	 وی	
ک���رده	بودند	و	بدین	 مدرس���ه	ی	قزاقخانه	ش���د	که	در	آن	زمان	روس	ها	تأس���یس	

گردید. ترتیب	با	زبان	روسی	آشنا	
ف���ارغ	التحصی���الن	مدرس���ه	ی	قزاقخان���ه،	می	بایس���تی	به	خدم���ت	ارتش	
که	ایش���ان	تمایلی	به	ورود	در	ارتش	نداش���ت،	با	رضایت	 درمی	آمدند	و	ازآن	جا
پ���در	تغیی���ر	رش���ته	داد	و	وارد	کالج	البرز	ش���د	و	در	آن	جا	ب���ا	بهره	مندی	از	هوش	

سرشار	و		استعداد	باال،	خیلی	زود	توانست	زبان	انگلیسی	را	فرا	بگیرد.
	یکی	از	استادان	زبان	انگلیسی،	که	ریاست	کالج	را	نیز	به	عهده	داشت،	به	
نام	دکتر	سموئیل	جردن،	با		سخت	کوشی	و	رفتار	گفتاری	مؤدبانه،	تأثیر	فراوانی	
	 ب���ر	زندگی	مرحوم	البرز	گذاش���ت	و	ایش���ان	در	خاطرات	و	مثال	هایش	بس���یار	از

ایشان	یاد	می	کرد	و	کتابخانه	ی	دکتر	جردن	را	به	یاد	ایشان	تأسیس	نمود.
گردید	 کالج	البرز،	فارغ	التحصیل	 در	سال1304	شمس���ی	با	اخذ	دیپلم	از	
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و	به	دلیل	تسلط	بر	زبان	انگلیسی،	به	عنوان	مترجم	وارد	وزارت	مالیه	)دارایی	
فعلی(	شد.

پس	از	مدتی	به	س���بب	بیماری	برونش���یت	و	تجویز	پزش���ک	به	خوزس���تان	
رف���ت؛	اما	خواس���ته	های	نامش���روع	خوانین	مح���ل	درباره	ی	ش���یوه	ی	پرداخت	
مالیات،	او	را	از	خدمت	در	وزارت	دارایی	منصرف	ساخت؛	به	همین	دلیل	به	
تهران	بازگش���ت	و	پس	از	مدتی	در	وزارت	عدلیه	به	عنوان	منشی	شعبه	ی	اول	

استخدام	شد.
که	آرزو	داشت	تنها	پسرش	را	در	لباس	 در	سال	1310	بنا	بر	درخواست	پدر،	
کرد	 دامادی	ببیند،	با	خانمی	فهمیده	و	خداش���ناس	به	نام	فخرالزمان	ازدواج		
که	آنان	 و	حاصل	این	ازدواج،	سه	فرزند	دختر	به	نام	ودیعه،	طلیعه	و	منیژه		بود	
نیز	افرادی	خّیر	و	دارای	تحصیالت	عالیه	بودند،		به	طوری	که	بارها	مرحوم	البرز	

از	فرزندان	خود	با	افتخار	یاد	می	کرد.
وی	در	س���ال	1342	تم���ام	ام���وال	خ���ود	را	ب���ه	منظ���ور	اعط���ای	جای���زه	ب���ه	
دانش	آموختگان	سراسر	کشور،	اعطای	کمک	وام	بدون	بهره	به	دانش	پژوهان	و	

کرد. اعطای	جایزه	به	صاحبان	ابتکار	و	ابداع،	وقف	
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در	س���ال1356	جایزه	ی	حس���ن	تحصیل	را	به	مبلغ	ی���ک	میلیون	و	پانصد	
هزار	ریال	به	دانشجویان	و	نخبگان	اعطا	کرد	و	بعد	از	پیروزی	انقالب	اسالمی	
کانادا	نام���ه			ای	به	امام	خمینی؟هر؟	نوش���ت	و	تمام	موقوفات	 در	س���ال5۷،	از	

کرد.	 خود	را	به	ایشان	واگذار	
او	در	روز	26	مهر	س���ال13۷۷	به	علت	کهولت	س���ن	و	بیماری،	دار	فانی	را	

گذاشت. وداع	گفت	و	نامی	نیک	و	آثاری	جاویدان	از	خود	بر	جای	
حسینعلی	البرز	از	مردان	بزرگی	است	که	در	زندگی،	گوی	سبقت	را	از	دیگران		
می	رباید	و	اندوخته	ی	حاصل	از	تالش	های	دوران	زندگی	اش	را	در	طبق	اخالص	
گذاش���ته	و	برای	اشاعه	فرهنگ	علمی		وقف	می	کند.	هرچه	زمان		می	گذرد،	قدر	
خدمت	او	دانسته	تر		و	ارزش	عمل	خیر	و	فرهنگ	دوستانه	ی	او	آشکارتر		می	شود.	
گویی	عش���ق	و	عالقه	ی	او	ب���ا	روح	پژوهندگان	علم	و	دان���ش	و	رهپویان	دانایی	و	
ی���د	و	به	دانش	آم���وز	احترام		 بین���ش	عجین	ش���ده	بود.	به	دانش���جو	عش���ق		می	ورز
می	گذاش���ت.	معل���م را معمار جامعه  می دانس���ت و  می خواس���ت این معمار، 
سربلند و س���رافراز و بی نیاز باشد.	مخترع،	مبتکر،	مکتشف	و	صاحبان	فکر	و	

اندیشه	را	به	حد	جان	دوست		می	داشت	و	برای	شان	احترام	قائل	بود.
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	 زندگی	حس���ینعلی	البرز	سراس���ر	تالش	و
موفقیت	بود	که	می	توان	آن	را	به	ُبعدهای	

کرد؛	از	جمله: مختلفی	تقسیم	
		ُبعد	دینی	و	اعتقادی،

		اقتصادی،
		علمی،

کارآفرینی، 		
		خانوادگی،

		آینده	نگری،
		نظم	و	انضباط،

		نوآوری	و	ابتکارات...
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بعد دینی و اعتقادی
الف- اقدامات خیرخواهانه قبل از تأسیس )1324 تا 1341(

اهدای	یک	دستگاه	بیمارستان	سّیار	مجهز	به	اتاق	عمل	و	چشم	پزشکی	. 1
با	مشارکت	فرزندان	خود	به	جمعیت	هالل	احمر	فعلی؛

احداث	سالن	انتظار	بیماران	در	بیمارستان	امام	خمینی	فعلی؛. 2
3 .	 اهدای	چندین	دستگاه	تولید	برق	به	بیمارستان				ها	به	منظور	جلوگیری	از

توقف	در	عمل	جراحی؛
اهدای	کلیه	ی	تجهیزات	اتاق	عمل	بیمارستان	امیراعلم؛. 4
اهدای	تعدادی	تخت	بیمارستانی	و	پتو	به	بیمارستان	امام	خمینی	فعلی؛. 5
کام���ل	جراحی	ف���ک	و	صورت	به	دانش���کده	ی	پزش���کی	. 6 اه���دای	وس���ایل	

دانشگاه	تهران؛
اهدای	پتو	به	زلزله	زدگان	الر	در	استان	فارس؛. ۷
کمک	نقدی	و	اهدای	لباس	به	بیماران	و	دانش	آموزان	بی	بضاعت؛. 8
ساخت	و	اهدای	مدرسه	و	آب	انبار	در	سوهانک	و	شادآباد	تهران.. 9
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ب- اقدامات خیرخواهانه بعد از تأسیس)1345 تا 1355(
مرح���وم	الب���رز	علی	رغم	وقف	تم���ام	اموال	ش���خصی	اش	چنانچ���ه	متوجه		
می	ش���د	جایی	نیازمند	کمک	اس���ت	پیش	قدم		می	ش���د	و	از	درآمد	ش���خصی	
خ���ود،	این	اق���دام	خّیرانه	را	انجام		می	داد.	برخی	از	اقدامات	ش���ایان	ایش���ان	از	

سال	1345	تا	1355	عبارت	اند	از:
کمک	به	سیل	زدگان	پاکستان؛. 1
کمک	به	گرسنگان	آفریقا؛. 2
کتابخانه	در	مدرس���ه	البرز	فعلی	و	دانش���گاه	. 3 پرداخ���ت	هزینه	ی	س���اخت	

امیرکبیر؛
پرداخت	کمک	هزینه	ی	تحصیلی	به	دانش	آموزان	ایرانی	در	کشور	عراق؛. 4
بورس	تحصیلی	دو	کودک	استثنایی	از	ابتدای	تحصیل	تا	انتها.. 5

ج- سایر اقدامات
کالبدشکافی	به	دانشگاه	تهران؛. 1 وقف	جسد	خود	برای	
وصی���ت	به	منع	هرگون���ه	هزینه	توس���ط	بنیاد	ب���رای	برگزاری	مراس���م	یادبود	. 2

خودشان؛
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زندگی	در	یک	اتاق	واقع	در	هتل	ایرانشهر	بعد	از	وقف	اموال.. 3

د- تأسیس بنیاد فرهنگی البرز
	 		بنیاد	فرهنگی	البرز	در	س���ال1342	با	س���رمایه	و	همت	مرد	نیک	سیرت	و

خیر		اندیش	مرحوم	حسینعلی	البرز	تأسیس	شد.	

انگیزه ی تأسیس بنیاد
که	اقدامات	خیرخواهانه	ی	پراکنده		نمی	توانست	حس	نوع	دوستی	 ازآن	جا

کند،	اقدام	ماندگاری	انجام	داد. او	را	اقناع	
شبی	که	فردای	آن		می	بایست	عازم	سفر	مکه	معظمه		می	شد،	تب	شدیدی	
یا	مردی	روحانی	به	ایشان	 که	به	عالم	خلس���ه	فرو	رفت؛	در	عالم	رو کرد	تا	جایی	
	ببری	از	س���فر	مکه	 	این	تب	س���وزان	جان	س���الم	به	در گ���ر		می	خواهی	از گف���ت:	»ا
منصرف	ش���و	و	هزینه	ی	س���فر	و	اندوخته	ات	را	در	مکان���ی	متمرکز،	برای	آموزش	
کنار	 فرزندان	کش���ورت	وقف	کن	تا	زنده	بمانی	و	رس���تگار	شوی؛	چون	کعبه	در	

تو	است.«
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	 یا	از	رفتن	به	س���فر	منصرف		می	ش���ود	و	در مرح���وم	البرز	بعد	از	دیدن	این	رو
خاطرات	خود		می	نویس���د:	»با	مشورت	اس���اتید	دانشگاه	ها،	حقوق	دانان	و	سه	
	ام���ور	فرهنگی	و	تربیتی	هس���تند،	 که	هرس���ه	نفر	آن���ان	صاحب	نظر	در دخت���رم	
گرفتم	حاصل	زحمات	خود	را	وقف	اش���اعه	ی	فرهنگ	علمی	کشورم	 تصمیم	

کنم	و	در	بنیادی	متمرکز	سازم.«
ی���خ	24	اس���فند	1342	ب���ا	اختص���اص	مبلغ	 	تار بنی���اد	فرهنگ���ی	الب������رز	در
10میلیون	ریال	وجه	نقد	و	با	هدف	اش���اعه	ی	فرهنگ	علمی	کش���ور	تأسیس	و	
در	اداره	ی	ثبت	شرکت	ها	به		شماره	622	ثبت	شده	است.	اکنون	55	سال	از	

کرد: که		می	توان	آن	را	به	سه	دوره	تفکیک	 تاریخ	تأسیس	این	بنیاد	می	گذرد	

دوره ی اول
ای���ن	بنی���اد	از	س���ال1342	ت���ا	1358	توس���ط	خود	مؤس���س	اداره	می	ش���د.	
	ای���ن	دوره	بنی���اد	از	طری���ق	کم���ک	و	اعطای	وام	دانش���جویی	ب���دون	بهره	به	 در
دانشجویان	بی	بضاعت	و	حائز		رتبه	ی	برتر		برای	ادامه	ی	تحصیالت	عالیه	در	
دانش���گاه	ها	و	دانش	سراهای	واقع	در	کشور	و	همچنین	اعطای	وام	اشتغال	به	
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	 کار کار	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	برای	تهیه	ی	مقدمات	وسایل	و	ابزارآالت	
که	در	نظام	آموزشی	کشور	به	 تجلیل	می	نمود؛	اما	با	گذش���ت	زمان	و	تحوالتی	

گردید. وجود	آمد،	اساسنامه	توسط	واقف	در	چند	مرحله	اصالح	
	در	تاریخ	اول	ش���هریور	سال1356	اساسنامه	بنیاد	در	44	ماده،	15	تبصره	
و	22	بند،	نهایی	شد	و	به	ثبت	رسید.	طبق	اساسنامه	هدف	از	تأسیس	بنیاد	
	 اش���اعه	ی	فرهنگ	علمی	کش���ور	از	طریق	جایزه	ای	به	نام	جای���زه	ی	بنیاد	البرز

که	به	شرح	ذیل	تحقق	می	یابد: می	باشد	
الف-	اعطای	جوایز	به	دانش���مندان	و	پژوهندگان	برگزیده	ی	ایرانی	داخل	
یا	خارج	از	کش���ور	که	در	رش���ته	های	مختلف	به	کشف	یا	اختراعی	دست	
یافت���ه،	ی���ا	موجب	تس���کین	آالم	بش���ری	و	رفاه	زندگی	انس���انی	و	ب���اال	رفتن	
حیثیت	ایرانی	در	جامعه	ی	جهانی	شوند	)به	تشخیص	و	معرفی	مقامات	

مسئول	و	برابر	آیین	نامه	ی	مربوطه(؛
ب-	اعطای	جوایز	س���االنه	به	س���پاهیان	ممتاز)دانش،	بهداشت	و	ترویج	
	با	انتخ���اب	و	معرفی	 آبادان���ی(	و	س���پاهیان	ممت���از	دین	در	س���طح	کش���ور

مقامات	مسئول؛
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	بی���ن	رتبه	های	اول	 ج-	اعط���ای	جوایز	حس���ن	تحصیل	ب���ه	دانش	آموزان	از
دوره	)راهنمایی،	دبیرس���تان،	هنرستان،	انس���تیتو	تکنولوژی	و	مؤسسات	
آموزش	عالی	و	دانش���گاه	ها(	در	سراسر	کش���ور،	معرفی	شده	از	طرف	مراجع	

ذی	صالح،	طبق	آیین	نامه	ی	مربوطه؛
که	از	ابداع،	نبوغ	و	اس���تعداد	 د-	اعط���ای	جوایز	ب���ه	نوجوانان	و	نوباوگان���ی	

خاصی	برخوردار	باشند	با	تشخیص	مراجع	ذی	صالح.

دوره ی دوم
پ���س	از	پی���روزی	ش���کوهمند	انقالب	اس���المی،	مرح���وم	البرز	ط���ی	نامه	ای	
تولیت	بنیاد	را	به	امام	خمینی؟هر؟	واگذار		می	کند	و	امام	نیز	س���ازمان	اوقاف	را	
که	رأس	آن	یک	روحانی	قابل	اعتماد	باش���د	 موظف		می	کنند	هیئت	امنایی	را	
که	 تعیین	و	معرفی	نمایند.	از	س���ال	1359	به	بعد	بنیاد	توس���ط	مدیر	عامالنی	
توس���ط	هیئت	امنای	منتخب	تعیین	و	انتصاب	ش���ده		اند	اداره	ش���ده	است.	
	ای���ن	دوره	نی���ز	ب���ا	توج���ه	ب���ه	اقتض���ای	ده���ه		ی	60	و	۷0	در	اساس���نامه	بنیاد	 در
توس���ط	مدی���ران	عامل	وقت	تغییراتی	صورت	پذیرفت���ه	و	اصالحاتی	در	ماده	2 
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)هدف(	ایجادش���ده	و	براساس	آن،	خدمات	شایان	و	چشمگیری	در	زمینه	ی	
مدرسه	س���ازی،	کمک	های	بالعوض	و	فعالیت	های	قرآنی،	س���معی	و	بصری	

گرفته	است. و...	در	سطح	کشور	انجام	

 چگونگی قرار گرفتن بنیاد البرز
تحت پوشش  سازمان اوقاف و امور خیریه

مرحوم	البرز	بعد	از	پیروزی	ش���کوهمند	انقالب	اس���المی،	ب���ه	دلیل	انجام	
عم���ل	جراح���ی	و	نقاهت	پس	از	آن،	در	کانادا	به	س���ر		می	ب���رد.	وی	طی	نامه	ای		

خطاب	به	امام	خمینی؟هر؟	نوشت:
»حضور	مب���ارک	حضرت	آی���ت	اهلل	روح	اهلل	خمینی	مرجع	تقلید	ش���یعیان	
که	به	علت	عمل	جراحی	 دامت	برکاته،	محترمًا	به	عرض		می	رساند	در	حالی	
معده	در	تاریخ	۷	اس���فند	5۷	و	گذراندن	دوره	ی	نقاهت،	حقیر	نمی	توانس���ت	
از	نزدیک	ش���اهد	تحوالت	و	انقالب	مردم	شریف	ایران	باشد	با	قلبی	شکسته	
	 ول���ی	امی���دوار،	از	دور	آرزوی	موفقیت	آن	حض���رت	را	در	رهبری	مل���ت	ایران	از
درگاه	احدی���ت	صمیمانه	خواس���تار	اس���ت.	در	این	دوران	س���الخوردگی	دیگر	
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از	اینجانب	س���عادت	ادام���ه	ی	اداره	ی	امور	بنیاد	برنخواهد	آمد،	بدین	وس���یله	
تولی���ت	موقوف���ات	را	از	منقول	و	غیرمنقول	و	وجوه	نقدیه	به	عهده	ی	مقام	منبع	
گرفتن	مواد	 ک���ه	هر	نحو	صالح	بدانند	ب���ا	در	نظر	 آن	حض���رت	واگذار		می	نماید	
که	این	 اساسنامه	و	وقفنامه	اقدام	الزم	را	معمول	فرمایند	و	یقین	حاصل	است	
اقدام	خیر	در	درگاه	احدیت	بی	اجر	نخواهد	ماند	و	با	صدور	دس���تور	رسیدگی	
که	جز	 که	زحمات	ش���بانه	روزی	یک	فرد	مسلمان	 دقیق	اطمینان	راس���خ	دارد	
عش���ق	به	وط���ن	و	اش���اعه	ی	فرهنگ	هدف	دیگری	نداش���ته	و	قس���مت	اعظم	
هستی	خود	را	وقف	این	هدف	مقدس	ساخته	به	هدر	نرفته	باشد	که	از	رهگذر	

گوید.« در	این	آخر	عمر	با	روحی	شاد	لبیک	حق	
با تقدیم احترامات فائقه بنیانگذار بنیاد فرهنگی البرز
حسینعلی البرز 1358/1/24

حضرت	امام	خمینی؟هر؟	ذیل	نامه	موسس	بنیاد	چنین	مرقوم	فرمودند:
باسمه	تعالی

»حضرت	آقایان	هیئت	امناء	اوقاف؛	هیئتی	برای	رسیدگی	به	مندرجات	
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وقف	نامه	مذکور	در	این	ورقه	تعیین	نمایید.	معلوم	اس���ت،	این	هیئت	مرکب	
از	امناء	و	معتمدین	و	یک	نفر	روحانی	مورد	اعتماد	خواهد	بود.«

والسالم علیکم
روح اهلل موسوی الخمینی
تصویر	دست	نوشته	ی	امام	خمینی؟هر؟	که	ذیل	نامه	ی	مرحوم	البرز	مرقوم	شد:
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دوره ی سوم
از	سال1390	به	یمن	50ساله	شدن	عمر	بنیاد،	که	نیم	قرن	سابقه	ی	درخشان	
گذرانده	است،	با	تدبیر	و	درایت	نماینده	ی	محترم	ولی	فقیه	و	ریاست	 و	مفید	را	
سازمان	اوقاف	و	امور	خیریه	و	همچنین	همکاری	و	همیاری	مسئوالن	معاونت	ها	
و	ادارات	س���ازمان	اوقاف،	در	پی	اجرای	فرمان	حضرت	امام؟هر؟	در	پی	نوش���ت	
نامه	مرحوم	البرز	مبنی	بر	عمل	به	نیات	واقف،	پس	از	بررسی	و	مطالعات	زیاد	به	
اساسنامه	سال1356	برگشته	و	براساس	مفاد	اساسنامه	فوق	چشم		انداز	برنامه	ها	
و	سازمان	بنیاد	را	تدوین	و	کلیه	ی	بخش	های	خود	را	به	روزرسانی	نموده	و	در	حد	

امکان	سیستم	اداری	و	اطالع	رسانی	را	مکانیزه	کرده	است.

اقدامات بنیاد طی سال های 1391 تا 1396
بعد	از	پیروزی	شکوهمند	انقالب	اسالمی	به	دلیل	شرایط	موجود	و	جنگ	
تحمیلی	اعطای	جایزه	بنیاد	البرز	به	طور	غریبانه	به	منتخبان	اهداء	می	ش���د؛	
ام���ا	در	دوره	ی	معاص���ر	ب���ا	تدابیر	حضرت	حجت	االس���الم	و	المس���لمین	حاج	
آقامحمدی(	نماینده	ولی	فقیه	و	سرپرس���ت	س���ازمان	اوقاف(	طی	سال	1391 
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تا	1396	اعطای	جوایز	بنیاد	البرز	به	همراه	برگزاری	همایش	انجام		می	گیرد.
حجت	االس���الم	و	المسلمین	حاج	آقا	محمدی	در	همایش	جایزه	ی	بنیاد	

کردند: 	با	توجه	به	تدابیر	دوره	ی	معاصر	چنین	عنوان	 البرز
گمنام	و	غریبانه	استفاده	 »در	گذشته،	عواید	و	درآمد	این	موقوفه	به	شکل	
که	ب���ا	اطالع	رس���انی	درب���اره	ی	اهدای	 می	ش���د؛	اما	این	سیاس���ت	اتخاذ	ش���د	
ی���م.	اجرای	نّیت	 گام���ی	برای	تبلیغ	فرهن���گ	وقف	بردار جای���زه	ی	بنیاد	البرز،	
گس���ترده	و	با	انجام	تبلیغات	صورت	 مرحوم	حس���ینعلی	البرز	باید	به	صورت	
پذیرد	تا	با	تجلیل	از	دانش���مندان،	طالب،	دانشجویان	و	دانش	آموزان	موجب	
که	 تش���ویق	جوانان	ش���ود.	رواج	س���نت	نیک���وی	وقف	یک���ی	از	مواردی	اس���ت	
	 کنون	بیش	از می	تواند	س���عادت	دنیوی	و	اخروی	را	در	پی	داش���ته	باش���د.	هم	ا
هشت	هزار	متولی	موقوفات	مختلف	در	کشور	وجود	دارد	که	بدون	تصدی	گری	
اوقاف	و	امور	خیریه	موقوفات	مختلف	را	اداره	می	کنند	.به	برکت	نظام	مقدس	
جمهوری	اس���المی	موقوفات	در	ایران	اس���المی	با	توجه	به	نیاز	جامعه	در	حال	
گسترش	است	و	توس���عه	ی	موقوفات	براساس	نیازهای	موجود	به	یک	فرهنگ	

عمومی	تبدیل	شده	است.«
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	 در	طی	این	س���ال				ها	دو	همایش	ملی	در	سالن	همایش	های	صداوسیما	و
تاالر	وحدت	برگزار	گردید	و	تعداد	شش	همایش	استانی	در	استان	های	گیالن،	
سیستان	و	بلوچستان)زاهدان-	ایرانشهر(	آذربایجان	غربی،	لرستان	و	استان	

قزوین	برگزار	شد.
	ای���ن	همایش				ها	از	8	دانش���مند	برتر،	10	مخترع،	45	نف���ر	از	طالب،	10۷  در
دانشجو	و	بیش	از	649	نفر	از	دانش	آموزان	برتر	کشور	قدردانی	شد	و	بیش	از	یک	

میلیارد	و	ششصد	میلیون	تومان	جایزه	ی	بنیاد	البرز	به	آنان	اعطا	شد.
کشور	 قابل	توجه	اساتید	و	دانشجویان	عزیز:	برخی	از	مسئوالن	بلندپایه	ی	

تا	سطح	رئیس	قوه،	وزیر	و...	مفتخر	به	دریافت	جایزه	ی	بنیاد	البرز	شده		اند.

قسمتی از اقدامات بنیاد فرهنگی البرز
طی 55 سال گذشته

کار	دانشجویی	بیش	از	پانصد	نفر؛ اعطای	وام	اشتغال	به	
اعطای	وام	شرافتی	به	بیش	از	شش	هزار	و	پانصد	نفر؛

اعطای	جایزه	ی	بنیاد	البرز	به	بیش	از	چهار	هزار	و	پانصد	نفر.
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دالیل اعطای جایزه ی البرز
در قالب برگزاری همایش

	 معرف���ی	و	قدردان���ی	از	مرح���وم	البرز	به	عن���وان	چهره	ی	مان���دگار	وقف		
که	 علمی.	این	انس���ان	ش���ریف	از	زمان	خود	فراتر		می	زیسته	به	طوری	
کش���ور	از	طریق	ارزش	گذاری	به	 55	س���ال	پیش	با	آرزوی	رشد	علمی	

جوانان،	تمام	اموال	خود	را	در	این	راه	وقف	نمود؛
	 ی���ج	فرهن���گ	غنی	وق���ف،	به	خص���وص	وقف	علم���ی	در	جامعه	و		 ترو

تحقق	فرمایش���ات	مق���ام	معظم	رهبری	مبنی	بر	این	ک���ه	»باید	از	طریق	
تش���ویق	مردم	به	وقف	و	همچنین	ادای	صحی���ح	حق	واقف	در	مورد	

کرد«؛ موقوفه	اش،	سنت	وقف	را	بیش	از	پیش	در	جامعه	ترویج	
	 تشویق	دانش	آموختگان	به	تحصیل	علم	و	دانش.	
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برگزاری همایش در دو مقطع استانی و ملی
1. همایش ملی

محل	برگزاری	استان	تهران	/	قدردانی	از	:
-	دانشمندان،

-	مخترعان،
-	دانشجویان،

-	طالب	علوم	دینی	سراسر	کشور.
2. استانی

یاد	و	با	خطراتی	همراه	 که	حضور	دانش	آموزان	در	تهران	با	هزینه	ی	ز ازآن	جا
	 گرفته	ش���د	تا	هرس���اله	در	یک	یا	دو	اس���تان،	همای���ش	به	منظور بوده،	تصمیم	

قدردانی	از	دانش	آموزان	برگزار	شود.
برابر	آیین	نامه	های	اعطای	جایزه	بنیاد	البرز	از	بین	افراد	ممتاز	و	رتبه	ی	اول	
گرفتن	شرایط	امکانات	محیطی،	آموزشی،	مادی	و...	 در	سراسر	کشور	با	درنظر	
منتخبان	از	طریق	وزارتخانه	های	محترم	علوم	و	آموزش	عالی،	آموزش	و	پرورش،	

حوزه	های	علمیه	و	سازمان	فنی	و	حرفه	ای	کشور	معرفی	و	برگزیده	شده		اند.
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بعد اقتصادی
الب���رز	پس	از	پایان	تحصیالت	کالج	به	تکلیف	پدر،	در	وزارت	دادگس���تری	
مشغول	خدمت	شد؛	ولی	از	همان	اول	جوانی	از	پشت	میز	نشینی	و	چشم	داشت	
ب���ه	حقوق	آخ���ر	ماه	بیزار	بود؛	ازاین	رو	در	س���ال1310	یک	ب���اره	از	خدمات	دولتی	
	 دس���ت	کشید	و	با	دست	خالی	به	کارهای	آزاد	پرداخت.	وی	در	سال1312	در
کرد	)تهیه	ی	زنجیر	 کار	آزاد	خود	در	یک	مناقصه	ی	دولتی	ش���رکت	 اولین	اقدام	
به	دور	محوطه	ی	بانک	ملی	شعبه	ی	مرکزی	واقع	در	خیابان	فردوسی(	و	با	یک	
ابت���کار	عم���ل	خوب	در	طول	چهار	م���اه	دوندگی	و	تالش	ش���بانه	روزی	به	همراه	
ش���ریکش،	مبلغ	2500	تومان	س���ود	نصیب	شان	شد	که	با	س���هم	خودش	از	این	
مبلغ،	مغازه	ای	در	خیابان	فردوس���ی	خرید.	بعدها	این	مغازه	مقدمات	تجارت	

کشور	آلمان	فراهم	آورد. او	را	با	
کار	ش���بانه	روزی	و	ت���الش	طاقت	فرس���ا	در	م���دت	س���ه	س���ال	دارای	 او	ب���ا	
گراماف���ون،	صفحه	و...(	 ی���ازده	نمایندگی)رادیو،	موتورس���یکلت،	دوچرخ���ه،	
از	کارخانج���ات	آلمان	ش���د	و	به	این	ترتیب	توانس���ت	ثروت	نس���بتًا	سرش���اری	

بیندوزد.



28

گه����ان تصمی����م گرفت تم����ام ث����روت و دارایی خ����ود را ب����رای ایجاد  ام����ا نا
موسس����ه ی خیریه ب����زرگ و واحدی وقف کند و کلی����ه ی کارهای خیر خود را 
در آن متمرک����ز نمای����د و به این منظور هفت میلیون توم����ان پول نقد خود را به 
ای����ن کار اختصاص داد و س����اختمان هفت طبقه ای را به ن����ام بنیاد خرید تا 
بتواند از مال االجاره ی آن کارهای بنیاد را بگرداند و از این طریق به اشاعه ی 
فرهنگ علمی کش����ور بپ����ردازد.	امروزه	این	بنیاد	بی���ش	از	380	واحد	تجاری،	

اداری،	آموزشی	و	خدماتی		دارد.
جالب تری����ن تصمی����م البرز، مح����روم کردن خود از ثروت خودش اس����ت. 
او در ماده10 اساس����نامه ی بنیاد خود نوش����ته است: »مؤسس، مادام الحیات 
از برداش����ت هرگون����ه وجه����ی ب����ه عنوان حق����وق، پ����اداش، خرج س����فر و غیره 
کار	و	لیاقت	خود	 محروم اس����ت؛	ولی	اعضای	هیئت	امنای	بنیاد	به	تناسب	
گفته	است:	»بنیاد	چه	 استحقاق	برداش���ت	مبلغی	را	دارند.«	وی	در	ماده45	
	ف���وت	او	قابل	انحالل	نخواه���د	بود؛	ولی	در	 در	زم���ان	حی���ات	وی	و	چه	بعد	از
کلیه	ی	دارایی	آن	-اعم	از	منقول	و	غیرمنقول-	با	 صورت	حوادث	غیرمترقبه،	
کش���ور	 کل	دیوان	عالی	 که	یکی	از	اعضای	آن	دادس���تان	 نظر	مجمع	عمومی،	
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است،	به	یکی	از	مؤسسات	خیریه	با	حسن	شهرت	به	وزارت	آموزش	و	پرورش	
واگذار	خواهد	شد.«

فرزن���دان	البرز	هم	مانند	خودش	دارای	علو	طبع	هس���تند؛	زیرا	از	حق	خود	
گذشته	و	برای	کمک	به	پدر،	هریک	قسمتی	از	امور	را	عهده	دار	شده		اند.

هتل	لوزان	از	طرف	دختران	موس���س	به	این	بنیاد	بخش���یده	ش���ده	است	و	
درآمد	آن	برای	پیشرفت	کارهای	بنیاد	مصرف		می	شود.	البرز در آیین نامه خود 
به صراحت یادآور شده است: »به هیچ وجه از هیچ مقام و هیچ مرکزی توقع 
هی����چ نوع کمکی اع����م از نقدی یا غیرنقدی ندارد و بعد از او هم هیچ یک از 
اداره کنن����دگان آن حقی ندارند تا کمک اش����خاص را قب����ول کنند، مگر خود 

دانشجویانی که در آن وقت دارای مقام و منصبی شده  اند.«
حس���ینعلی	البرز	در	خاط���رات	خود	نقل		می	کند:	»س���رمایه	ای	که	در	بنیاد	
فرهنگی	البرز	متمرکز	شده	است،	حاصل	کوشش	های	شبانه	روزی	من	است	
که	س���ی	سال	سرسختانه	و	امیدوار	مرا	به	دنبال	خود	کشید.	چهل	سال	پیش	
کمک���ی	از	کس	یا	 کمترین	 ب���ی	آن	که	از	ارث	و	میراثی	برخوردار	ش���ده	باش���م	و	
کارم	را	در	شغل	آزاد	 مقامی	به	من	ش���ده	باشد	و	دیناری	دستمایه	داشته	باشم	



30

آغاز	کردم.	ش���ور	و	اش���تیاق	فراوان	داش���تم؛	ولی	دانس���تم	که	در	این	زمان	تنها	
یک	انس���ان	دینامیک	و	پرتح���رک		می	تواند	در	جامعه	پیش���رو	جبهه	و	جایگاه	
اجتماعی	و	اقتصادی	خود	را	بازشناس���د	و	به	حرکت	ادامه	دهد.		می	دانس���تم	
که	مش���اغل	دولتی	و	پشت	میز	نشینی	نمی	تواند	من	را	به	هدف	بزرگی	که	دارم	
که	در	شغل	آزاد	اجتماعی	بهتر		می	توانم	 برساند	و	با	دست	تهی	ایمانم	این	بود	

در	زمینه	های	اجتماعی	و	اقتصادی	مفید	باشم	و	به	آرزویم	برسم.
ب���ه	وی���ژه	آنکه		می	دی���دم	پدرم	که	ب���ه	فرزن���دی	او	افتخار		می	کنم	53	س���ال	
	 کدامنی،	علو	طبع	و کرده	بود	و	نظر	ب���ه	پا در	بهترین	مش���اغل	دولتی	خدم���ت	
نوع	دوس���تی	برای	م���ن	و	خواهرانم	ج���ز	نامی	نیک	دیناری	به	ارث	نگذاش���ت.	
پیشرفت	من	در	کارهای	آزاد	در	جهت	خواستن	و	توانستن	بود.	من  می خواستم  
می طلبیدم و با همه توانایی و بهره برداری از نیروی فکری و اتکا به نفس به 

دنبال این خواسته و طلب رفتم.
کرده	ام	و	حاال	هم		می	خواهم	با	هیچ	تمام	 من	زندگی	خود	را	از	هیچ	ش���روع	
ک���ه	من	خود	را	باالتری���ن	آدم		می	دانم	که	توانس���ته	ام	به	 کن���م.	بای���د	این	را	بگویم	
خوش	بختی	برس���م	–خوش	بختی	من	پولم	نیس���ت	بلکه	زندگی	ام	است.	یک	
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آدم	خوش	بخت	باید	از	خانوده	اش	اولین	لذت	خوش	بختی	را	به	دست	بیاورد-	
و	من	این	را	پیدا	کرده	ام.	من	دو	دختر	دارم	که	یکی	از	آنان	هم	اکنون	در	دانشگاه	
توکیو	س���مت	اس���تادی	در	قس���مت	فیزیوتراپی	دارد	و	متخصص	فلج	کودکان	
است	و	دختر	کوچک	ترم،	فوق	لیسانس	در	رشته	ی	تعلیم	و	تربیت		می	باشد	و	
هر	دوی	آنان	از	کس���انی	هستند	که	در	به	کار	انداختن	این	سازمان	نقش	مهمی	
که	 که	توانسته	ام	تا	به	حال	بسیاری	از	ناامیدی	هایی	را	 داشته		اند.	خوش	حالم	
در	قل���ب	بعضی	از	جوان���ان	وطنم	وج���ود	دارد	با	فراهم	آوردن	وس���ایل	الزم	برای	

تحصیل	و	تعالی	آنان،	از	میان	بردارم	و	از	این	حیث	کمال	لذت	را		می	برم.«

ُبعد علمی
		مسلط	به	دو	زبان	روسی	و	انگلیسی؛

کالج	البرز؛ 		تحصیل	در	
		عضو	اولین	هیئت	امنای	دانشگاه	شریف؛

کشورهای	 		ارتباط	مس���تمر	با	دانشگاه				ها	و	س���فارت	خانه	های	ایران	در	
مختلف	جهان.
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ُبعد نظم و انضباط
اصول	پنج	گانه	ی	اداره	ی	بنیاد	براساس	اساسنامه:

اصل	درآمد. 1
اصل	مدیریت. 2
اصل	هزینه. 3
اصل	توسعه	و	بهره	وری. 4
اصل	تعامل	و	ارتباط. 5

ُبعد خانوادگی
1 .	 دارای	سه	فرزند	دختر	)یکی	از	فرزندان	در	زمان	زندگی	حسینعلی	البرز

فوت		می	کند(؛
دو	فرزند	دختر	ایش���ان	دارای	تحصیالت	عالیه	و	از	اس���اتید	دانش���گاه		. 2

هستند؛
تالیف	چند	کتاب	در	موضوعات	مختلف	توسط	دخترانش؛. 3
همسر	ایشان)فخرالزمان(	از	خیرین	بودند	و	کمک	هایی	به	زلزله	زدگان	. 4
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بویین	زه���را	و	کم���ک	مال���ی	به	منظور	س���اخت	ی���ک	مدرس���ه	در	آن	جا	
داشتند.

حس���ینعلی	البرز	نقل		می	کند:	»برای	برخ���ی	این	توهم	پیش	آمده	که	من	با	
نهادن	همه	ی	هستی	خود	در	بنیاد	فرهنگی،	فرزندانم	را	از	ارث	محروم	نمودم؛	
گذاش���تم	»دانش	و	انس���انیت«.	دانش	 اما	من	ارث	باارزش	تری	برای	آنان	باقی	
	 را	آنان	در	پناه	کوش���ش	های	ش���بانه	روزی	خود	به	دست	آوردند	و	انسانیت	را	از
دامن	مادری	باتقوا	و	نیک	سرشت	آموختند.	مهم	این	جاست	که	خود	فرزندان 
م����ن با پ����رورش صحیح خود احس����اس کردند که هیچ نی����ازی به میراث من 
ندارند. آن ها نه تنها به من نیاز ندارند بلکه آنچه را هم من به عنوان جایزه ی 
حس����ن تحصیل سال ها پیش به آن    ها بخشیده بودم و ارزش فعلی آن بیش 
یال اس����ت به میل خود با همان نیتی که داش����تم و دارم  از بیس����ت میلیون ر
وقف هدف بنیاد نمودند و این براس����تی باعث سرافرازی من است.	تصمیم	
گرفتم	این	ثروت	را	به	جای	آن	که	در	اختیار	بازماندگان	خویش	قرار	دهم،	آن	ها	
که	آنان	را	نیز	فرزندان	خود		می	دانم	قرار	دهم	تا	 را	تمامًا	در	اختیار	فرزندان	وطن	

به	نحو	شایسته	تری	به	مصرف	برسد.



34

ُبعد آینده نگری
مخالفت	در	ساخت	دانشگاه	صنعتی	شریف	در	تهران	و	انتقال	آن	به	. 1

اصفهان	به	دالیل	ذیل:
کارخانه	ی	ذوب	آهن	در	اصفهان؛ 		وجود	

		وجود	ترافیک	تهران؛
		وجود	آلودگی	در	تهران؛

کامل	مدون	به	منظور	اداره	ی	بنیاد؛. 2 تهیه	ی	اساسنامه	ی	
3 .	 یاف���ت	هرگونه	کمک	مال���ی	و	غیرمالی	از	اش���خاص	حقیقی	و من���ع	در

حقوقی	برای	مصون	ماندن	بنیاد	در	حوادث	مختلف.
وقف	علمی	با	توجه	به	نیاز	امروز	کشور؛. 4
منع	بنیاد	در	انتخاب	منتخبین	دریافت	جایزه	ی	البرز؛. 5
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ُبعد کارآفرینی
	 بی���ش	از	س���ه	ه���زار	نفر	به	صورت	مس���تقیم	و	غیرمس���تقیم	مش���غول	به	کار

هستند.

نوآوری و ابتکارات
جزو	پنجاه	نفر	فعال	اقتصادی	برتر،	در	یکصد	و	پنجاه	سال	اخیر	ایران؛. 1
مبتکر	جای���زه	ی	نوبل	ایرانی	)جایزه	ی	بنیاد	البرز	کوچک	تر	از	جایزه	ی	. 2

نوبل	با	هدف	همپای	آن	به	عنوان	چشم		انداز(؛
کار	دانشجویی؛. 3 مبتکر	وام	اشتغال	به	
مبتکر	وقف	علمی	کشور	در	ابعاد	جهانی؛. 4
مبتکر	وام	شرافتی؛. 5
گهی	های	تبلیغاتی(	در	ایران.. 6 مبتکر	رکالم	)آ
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پشتکار و تالش
به نقل از مرحوم حسینعلی البرز

	پ���ول	برنده	ش���دن	مناقصه	ی	بانک	ملی	مغازه	خری���دم	و	از	صبح	تا	 		از
شام	در	آن	مغازه	جان		می	کندم؛

		بعد	از	س���ه	س���ال،	یازده	نمایندگی	داشتم.	نمایندگی	رادیو،	دوچرخه،	
موتور	سیکلت،	ماشین	های	صنعتی	و...	؛
که	در	ایران	رکالم	ساختم؛ 		اولین	کسی	بودم	

		اولین	کس���ی	بودم	که	دس���تگاه	های	متحرک	پش���ت	ویترین	را	در	ایران	
کردم؛ ابداع	

کردم؛ کاال	برای	اولین	بار	تابلو	نصب	 		در	جاده	ی	شمیران	برای	تبلیغ	
که	وقتی	مش���تری		می	آمد	دست	خالی	از	دکه	 		رفتارم	با	مردم	طوری	بود	

من	خارج	نمی	شد؛
		م���ن	ب���ا	نیروی	ایمان،	ق���وت	اراده	و	اتکای	به	نفس	ب���ه	میلیون				ها	تومان	

ثروت	دست	یافتم؛
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		هرگز	به	یاد	ندارم	آفتاب	نزده	لباس	پوشیده	از	خانه	خارج	نشده	باشم؛
		تمام	ثروت	و	هستی	خود	را	وقف	بنیاد	فرهنگی	البرز	نمودم؛

		ثروت	من	برای	نابغه	های	ایران	است؛
  ح����اال دیگ����ر خ����ودم هس����تم و لباس ه����ا و اتومبی����ل و اتاق����م. خانه ی 
ش����خصی ام را ه����م فروختم و روی این کار گذاش����تم و منتی هم س����ر 

اجتماع ندارم؛
		من	این	کار	را	دوست	دارم	و	عاشق	آنم	یک	شاهی	از	سرمایه	بنیاد	دیگر	

مال	من	نیست؛
  م����ن زندگی خود را با هیچ ش����روع ک����ردم و حاال هم  می خواهم با هیچ 

تمام کنم.
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دگاه  علݠݠی الٮݬݬݬݬݬݬݬݬݓرݠرݦݦݦݦݦݩݩݩݐ اݠرݩݩݩݩݦݦݦݦݦݐ دںی یںݩݩݩݩݩݩݩݐ ݫ ݫ حسىݬݬݬݬݬݬݫ

ٮݬݬݬݬݬݬݬݓ�یݠݠںݐ علمی
ݐ ݩݩݧ ݧ ݧ ݩݐٮݩݩݩݩݩݩݦݑحݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ     و مىݩݩݩݩݧ

داںݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ مںݩݩݩݐ ݐسݩݩݩݩݩݩݩݩݩݒ داںݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
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دکتر محمدعلی مجتهدی
پایه گذار و نیابت تولیت دانشگاه صنعتی آریامهر)صنعتی شریف(

و رئیس دبیرستان البرز
-		بی	نیازی	حس���ینعلی	البرز	و	نفرتش	از	تک���دی	و	اعانه	جویی	تا	این	حد	
که	بنیاد	به	هیچ	وجه	حق	ندارد	 که	در	اساسنامه	خود	قید	نموده	است	 است	
که	 از	هیچ	ش���خص	حقیقی	یا	حقوقی	و	هیچ	دس���تگاه	دولت���ی	به	هر	صورت	

کند. فرض	شود،	وجه	یا	مالی	به	منظور	ازدیاد	سرمایه	ی	بنیاد	دریافت	
آقای	البرز،	ثروت	بزرگ	و	س���المتی	خویش	را	در	این	راه	فدا	س���اخته	و	خود	
کرده	است.	نیت	پاک	و	 کتفا	 در	نهایت	وارستگی	به	یک	زندگی	بسیار	ساده	ا

گرفته	است. صفای	قلب	این	نیکوکار	از	یک	روح	انسانی	سرچشمه	
آشنایی	من	با	آقای	البرز	اتفاقی	بود.	به	حسن	نیت	ایشان	وقتی	بیشتر	پی	
بردم	که	بورس	تحصیلی	دانش���جویان	و	کتاب	خانه	ی	جردن	را	تقبل	نمودند	و	
گرد	از	مربی	و	 این	کاری	بود	درخور	س���تایش	و	حق	شناس���ی	و	سپاسگزاری	شا

استاد	خویش.
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حس���ن	نیت	و	عش���ق	و	عالقه	ی	ایش���ان	و	پیشرفت	و	فرهنگ	ش���ان	مرا	به	
ش���دت	تحت	تأثیر	قرار	داد.	در	روزگار	ما	این	گونه	از	خودگذش���تگان	انگش���ت	

کار	او	آشنا	شویم. شمارند،	پس	باید	با	حقیقت	
این	مرد	خودس���اخته،	به	عش���ق	خدمت	به	نس���ل	جوان	زنده	است.	آقای	
ک���ه	از	پای		نمی	نش���یند	و	طال���ب	کمال	و	غای���ت	متکامل	 الب���رز	مردی	اس���ت	
اس���ت؛	پیوسته	چون	پدری	دلسوز	و	عالقه	مند	و	حتی	دلسوزتر	از	برخی	پدران	
این	عصر،	مرتب	از	وضع	تحصیلی	دانشجویان	سراسر	کشور	جویا		می	شود.	او 
دانش����جو را فرزند خویش  می داند و می خواهد از دانشجو یک انسان کامل و 

ارزنده برای جامعه بسازد.
در قب����ال از خودگذش����تگی  هایش از جامعه هی����چ  نمی خواهد؛ نه نام نه 
مقام و نه کمک مادی، بلکه طالب کمک معنوی اس����ت. چنین وارسته   ی 

آزاداندیشی را  چگونه ثنا توان کرد؟!
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دکتر علینقی عالی خانی
رئیس وقت دانشگاه تهران

	اف���راد	ن���ادری	اس���ت	که	ب���رای	جلوگی���ری	از	تباهی	 	از -	حس���ینعلی	الب���رز
اس���تعدادها	قد	برافراش���ته	اس���ت.	البرز تمام ثروت و امکانات زندگی خود را 
ب����رای این هدف وق����ف کرده تا دانش آموزان، دانش����جویان و دانش پژوهانی را 
که از اس����تعداد فط����ری برخوردارند، ول����ی برای نمایاندن آن ب����ه کمک مادی 
نیازمندند، حتی المقدور یاری کند	تا	جامعه	ی	ایران	بتواند	از	ثروت	بالقوه	ای	

که	در	نهاد	آن	گذاشته	شده،	بهره	شایسته	تری	ببرد.

دکتر جهانشاه صالح
رئیس سابق دانشگاه تهران

کوشش	زندگانی	 -	حسینعلی	البرز	-دوست	دیرین	من-	حاصل	سعی	و	
خود	را	قربة	الی	اهلل	در	اختیار	جامعه		می	گذارد.	یقین	دارم	این	اقدام	پسندیده	
ب���رای	خاندان	البرز،	س���الیان	دراز	دعای	خی���ر	دربرخواهد	داش���ت.	خوش	آن	
کسی	که	پس	از	وی	حدیث	خیر	کند	که	جز	حدیث	خیر		نمی	ماند	از	بنی	آدم.
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پرفسور رضا
رییس دانشگاه صنعتی شریف سال1347

-	در	اواخ���ر	س���ال1346	که	سرپرس���تی	امور	دانش���گاه	صنعتی	ش���ریف	به	
اینجانب	محول	گردید،	با	جناب	آقای	حس���ینعلی	البرز	آشنا	شدم.	بزرگواری	
	 ایش���ان	در	امور	خیریه	و	به	خص���وص	در	پرداخت	هزینه	ی	تحصیل	عده		ای	از
دانش���جویان	کشور،	تحسین	مرا	جلب	کرد.	امیدوارم	نیکوکاری	های	فرهنگی	

گیرد. ایشان	سرمشق	هموطنان	متمکن	قرار	
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ٮݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݑ
علݠݠی الٮݬݬݬݬݬݬݬݬݓرݠرݦݦݦݦݦݩݩݩݐ در مط�ݓو عا  یںݩݩݩݩݩݩݩݐ ݫ ݫ حسىݬݬݬݬݬݬݫ

ه  های   گر ݠو هی ݠو ݠر ݠساںݩݩݩݩݩݩݩݩݐ
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وزنامه اطالعات / چاپ دهه ی 40  ر
مطلبی با عنوان »مردی تنها در برابر صفر و بی نهایت!«

ک���ه	زالوهای	اجتم���اع	با	مکیدن	خ���ون	آدم		ها	از	پیک���ر	آن		ها	باال		 -	جای���ی	
می	روند.	جایی	که	پول	به	منزله	ی	عدم	توجه	به	افراد	ضعیف	اجتماع	است،	
این	قصه	که	در	وهله	ی	اول	به	افسانه	بیشتر	شباهت	دارد	بسیار	شیرین	است	

و	تلخ...
کن���ون	هیچ	ن���دارد	و	 که	ب���ا	هم���ه	ی	پول		هایش	ا قص���ه	ی	م���رد	ثروتمن���دی	
ک���س	را	در	س���ر		ادع���ای	پوچ���ی	اس���ت	و	در	قی���د	و	بند	 ک���ه	هم���ه	 در	عص���ری	
گم	 سیاس���ت	بازی	ها	و	درگی���رودار	رفت���ن	و	آمدن	ها	حال	و	آین���ده	ی	خویش	را	

کرده	اند،	به	مثابه	نقطه	روشنی	از	قلب	جامعه	هویدا	گشته	است.
قصه	ی	مردی	با	علو	طبعش.

گر	قبول	ندارید	ای���ن	مرثیه	ی	خوش	بختی	 آیا	ش���ما		می	توانید	ب���اور	کنید؟	ا
را	بخوانی���د	که	ما	آن	را	دیدیم	و	ش���نیدیم،	در	این	جا	ما	قصه	از	مردی	داریم	که	
ث���روت	و	هم���ه	ی	زندگی	اش	را	برای	بزرگداش���ت	و	بهداش���ت	جامعه	و	وطنش	
کم	توانس���ته	 که	نامش	خیلی	 گذاش���ته	اس���ت.	مردی	به	نام	حس���ینعلی	البرز	
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کنون	صدایش	را	برای	شهرت	بلند	 پرده		های	گوش	شما	را	تکان	بدهد؛	چون	تا
نکرده	و	نگفته	است	من	کیستم!

کنون	در	مقابل	صفر	است	و	با	همه	ی	فقرش	 او	با	همه	ی	ثروت	و	مکنتش	ا
چون	درویشی	پاک	و	متقی	به	زندگی	ادامه		می	دهد.

وزنامه اطالعات / چاپ دهه ی 40 ر
مطلبی با عنوان »قارون  بی پول ما«

	 -	امروز	زندگی	البرز،	تنها	یک	ماش���ین	اس���ت	و	یک	اتاق	با	وس���ایل	الزم	و
که	تنش		می	کند. لباسی	

گر	دکترها	اجازه	داده	بودند	حتی	ماش���ینش	را		می	فروخت	و	به	 	می	گف���ت	ا
کنون	با	این	که	 کمک		های	خود	اختصاص		می	داد.		او	در	ابتدا	هیچ	نداشت	و	ا

باز	هم	هیچ	چیزی	ندارد	مع	الوصف	همه	چیز	دارد.
وجدانش از این راضی اس����ت که مانند قارون  های زمان نیست که برای 
اجرای مقاصد خود حتی دس����تگاه  های دولتی را هم وس����یله قرار  می دهند و 

خیال  می کنند تا دنیا، دنیا است زنده خواهند بود.
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وشنفکر / شماره 645 / سال سیزدهم /چاپ دهه ی 40 مجله ر
مصاحبه با آقای البرز

-	آقای	البرز	از	س���ال	ها	پیش	وقتی	ثروتش	روی	هم	انباش���ه	شد،	به	صورت	
پراکنده	به	کارهای	خیریه	پرداخت	و	کلیه	ی	کارهای	خود	را	در	بنیاد	فرهنگی	
البرز	متمرکز	س���اخت	و	تمام	ثروتش	را	طی	اسناد	رس���می	به	این	بنیاد	سپرد	تا	
	 ص���رف	بورس		های	تحصیلی	دانش���جویان	ش���ود.	این	بنیاد	در	سراس���ر	کش���ور
به	دانش���جویان	مس���تعد	و		بی	بضاعت	وام		ه���ای	بدون	س���ود	و	طویل	المدت		
می	ده���د	ت���ا	بتوانند	تحصیالت	عالیه	ی	خ���ود	را	به	پایان	برس���انند.	عبادت	را	

کرد. فقط	در	خدمت	به	خلق	دانست	و	از	همه	چیز	صرف	نظر	
او		می	گوید:	»خودم	هستم	و	لباس		ها	و	اتومبیل	و	اتاقم.	خانه	ی	شخصی	ام	
گذاش���تم.	منتی	هم	س���ر	اجتماع	ندارم.	من	این	 کار	 را	هم	فروختم	و	روی	این	
کار	را	دوست	دارم،	عاشق	آنم،	یک	شاهی	از	سرمایه			ی	بنیاد	مال	من	نیست.	
ث����روت من م����ال نابغه  ه����ای ایران اس����ت. ما میان برخ����ی از دانش����جویان که 
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اس����تطاعت مالی ندارند انیش����تین  ها داریم.	باید	این	ها	را	پرورش	داد	کسانی	
مانن���د	محمد	زکریای	رازی	که	در	کوچه		ها	عود		می	نواخت	و	آقای	طب	جهان	
ش���د،	توماس	ادیس���ون	که	پادشاه	الکتریس���یته	لقب	گرفته	است.	این	ها	همه	
از	طریق	کمک	هزینه	ی	تحصیلی	به	جایی	رسیده	اند	وگرنه	هیچ		می	شدند.

من	در	دوران	زندگی	خود	بارها	با	اس���تعدادهای	ناشکفته	روبه	رو	گردیدم	و	
یافته	ام	که	چگونه	عدم	تمکن	مالی	باعث		می	شود	این	غنچه		های	نورس	در	 در
بهار	زندگی	دس���ت	خوش	تاراج	خزان	شوند؛	لذا	تمام	هستی	خود	را	سرمایه			ی	
	ق���رار	دادم	و	از	کمک		های	مالی	این	بنیاد،	دانش���جویان	 بنی���اد	فرهنگی	الب���رز
مستعد	ایرانی	کشور	استفاده		می	کنند.	بنیاد،	مسائل	مالی	این	استعدادهای	
ش���گرف	را	در	ح���د	خود	حل		می	کن���د.	لیکن	باید	برای	حل	مش���کالت	روحی	

آن	ها	هم	چاره		ای	اندیشید	و	این	از	وظایف	دولت	است.
من زندگی خود را با هیچ ش����روع کردم و حاال هم  می خواهم با هیچ تمام 

کنم.«
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وزنامه اطالعات / چاپ دهه ی 40 ر
-	حس���ینعلی	البرز	صرف	نظر	از	آن	که	هفت	میلیون	تومان	پول	نقد	خود	را	
به	جای	خریدن	ویالهای	باشکوه	در	سوئیس	و	کالفرنیا	یا	دایر	کردن	مؤسسات	
انتفاعی	و	غیره،	وقف	مردم	و	دانشجویان	وطن	خویش	کرده،	جسم	خود	را	نیز	
در	اختیار	دانشگاه	تهران	گذاشته	است	تا	بعد	از	مرگ	مورد	استفاده	ی	علمی	

گیرد. دانشجویان	طب	قرار	
البرز		می	گوید:	»به	علت	آن	که	چندین	سال	پیش	پزشکان	یک	عارضه	ی	
کلیوی	و	قلبی	در	وجودم	تش���خیص	دادند،	تصمی����م گرفتم کالبدم را پس از 
مرگ در اختیار دانش����کده پزش����کی تهران قرار دهم و نه تنها پشیمان نیستم 
بلکه افتخار  می کنم که تمام وجود و دارایی و هس����تی ام را در راه همنوعان و 

علم و دانش گذاشته ام.«
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صداوسیما و مطبوعات / دهه ی 40
در پاسخ به سؤال خبرنگاران

-	سرمایه	ی	من	از	مردم	وطنم	به	دست	آمده	بود	و	از	قدرت	مردم	به	قدرت	
مالی	رس���یده	بودم؛	بنابراین	درصدد	راهی	برآمدم	تا	دینم	را	به	مردم	و	وطنم	ادا	
یافتم	که	امر	 کن���م.	در	آغاز	به	طور	پراکنده	به	خدم���ات	خیریه	پرداختم	بعد	در
که	آرزوی	من	بود	نخواهد	داش���ت	و	خدمت	 کن���ده	نتایج	مطلوب	آن	ط���ور	 پرا
گر	در	امر	فرهنگی	 گر	بر	یک	ش���الوده	اساسی	قرار	گیرد،	مفیدتر	است،	به	ویژه	ا ا
باشد	که	زیربنای	پیشرفت	هر	جامعه	است.	این	بود	که	درصدد	تأسیس	بنیاد	
فرهنگ���ی	البرز	با	هیئت	نظارت	مرکب	از	مرجع	تقلید	ش���یعیان	در	قم،	رئیس	
کش���ور،	رئیس	دانش���گاه	تهران،	رئیس	انجمن	شهر	تهران	و	رئیس	 دیوان	عالی	

سازمان	اوقاف	برآمدم.
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هدف اصلی مؤسس بنیاد از پرداخت وام به دانش آموختگان چیست؟
هدف	اصلی	از	این	کمک	سرمایه،	اجتناب	دانش	آموختگان	از	پشت	میز	
که	امکان���ات	مالی	بنیاد	 گرایش	آنان	به	مش���اغل	آزاد	و	ت���ا	حدودی	 نش���ینی	و	
اج���ازه		می	ده���د،	جلوگی���ری	از	فرار	س���رمایه		های	علمی	اف���راد	تحصیل	کرده	به	
گر	این	فارغ	التحصیالن	در	خالل	مدت	دریافت	وام،	 خارج	از	کش���ور	است	و	ا
موفق	به	کشف	یا	اختراع	یا	ابتکاری	گردند	که	به	گواهی	مقامات	علمی	کشور	
کلیه	ی	بدهی	خود	معاف	 ارزنده	و	مفید	به	حال	جامعه	باش���د	از	بازپرداخت	

خواهند	گردید.
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حجت االسالم و المسلمین حاج آقا محمدی
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، سال1395

- خدمت در بنیاد البرز یک نوع عبادت است.
که	متعلق	به	اس���الم	نیست،	 وقف	یکی	از	مترقع	ترین	احکام	الهی	اس���ت	
بلکه	در	ادیان	قبل	از	اس���الم	نیز	بوده	اس���ت.	یکی از عوامل موفقیت جامعه، 
ک����ه س����رمایه را در انحصار ش����خص خاص����ی قرار  قان����ون الهی وقف اس����ت 
نمی ده����د و در ی����ک زمان خ����اص متمرکز نمی ش����ود؛ به ط����وری که همگان 
می توانند از آن اس����تفاده  نمایند. »وقف، الی االبد وقف است« و در تعریف 
که	 دیگ����ر »وقف هیچ وقت از وقفیت خارج نمی ش����ود«.	فتوای	فقها	اس���ت	
ک���ه	فتوای	مقام	 کس���ی	حق	ن���دارد	خارج	از	نیات	واق���ف	عمل	کند،	به	طوری	
گر	امر	خیر	هم	 کند	ا کس���ی	نیت	واقف	را	جابه	جا	 گر	 که	ا معظم	رهبری	اس���ت	
انجام	دهد،	اما	برخالف	نیات	واقف	باش���د	ن���ه	تنها	ثوابی	ندارد	بلکه	خودش	

کند. ضامن	است	و	باید	این	خسارت	را	جبران	
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 حجت االسالم و المسلمین حاج آقا محمدی
نماینده محترم ولی فقیه و ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه

- نیتی که برای موقوفه البرز در نظر گرفته شده است، از مهم ترین مسائل 
گر	علم	در	کشور	ما	رش���د	کند	قدرت	نیز	افزایش	 بش����ری محسوب می ش����ود.		ا
	 کنی���م.	اگرچه	امروز می	یاب���د	و	می	توانیم	فرهنگ	اس���الم	را	به	جهانیان	منتقل	
دچار	مشکالت	اقتصادی	هستیم،	برای	حل	این	مشکل	نیز	باید	در	زمینه	علم	
کنیم.	علم	و	دین	باید	توام	با	یکدیگر	باشند.	علمی  به	پیش���رفت	دست	پیدا	
نافع است که در خدمت عدالت، صلح و امنیت باشد؛	اما	در	جهان	کنونی	
	 علم	در	خدمت	قدرت،	جنگ،	آش���وب	و	ناآرامی	اس���ت؛	چنان	که	با	ایمان	و
کارآمد	است. دین	همراه	نشده	است.	عالم	بدون	ایمان	و	مؤمن	بدون	علم	نا

گس���ترش	عل���م	در	جامعه،	ارتق���ای	فرهنگ	 کار	مضاع���ف	برای	 ت���الش	و	
	 عمومی	در	بخش	تحقیقات	و	علم،	تالش	و	کوش���ش	س���خت	دانش���مندان	و
اس���تادان	برای	پر	کردن	فاصله	علمی	کشور	ما	و	سایر	کشورهای	پیشرفته	باید	
کرد	و	ارزش	 گیرد.	مرحوم	البرز	با	وقف	اموال	خود،	خود	را	ماندگار	 م���د	نظر	قرار	

عمل	ایشان	نیز	در	آینده،	بیشتر	مشخص	می	شود.
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حجت االسالم و المسلمین حاج آقا شرفخانی
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، سال1393

کرده	و	در	جهان	 کش���ور	ما	عرصه	علم	و	دانش	توس���عه	پیدا	 گر	امروز	در	 -	ا
مقامات	اول	تا	س���وم	را	در	بسیاری	از	ش���اخه	های	علوم	کسب	نموده	ایم،	همه	
این	ه���ا	مدی���ون	واقفان	خیراندیش	اس���ت؛	چ���ون	بزرگ	تری���ن	کتاب	خانه	های	
کشور	عمدتًا	وقفی	هستند،	حضرت	امام	)ره(	در	یک	مدرسه	موقوفه	تحصیل	
	ی���ک	کتاب	خانه	موقوفه	پرورش	یافتند،	تع���داد	زیادی	از	مدارس،	 کردن���د	و	در
دانش���گاه	ها،	حوزه	های	علمیه	و	بیمارس���تان	ها،	درمانگاه	ها	و	محل	سکونت	

مردم	موقوفه	است...	.
گ���ر مرحوم البرز بعد از س���ال ها همچنان نامش در زبان ه���ا و یادها جاری  ا
اس���ت به خاطر اخالص و عمل به آن می باش���د که وی را ماندگار نموده، این 
بزرگوار برای حس���ن تحصیل تمام دارایی خوی���ش را وقف نمود به این معنی 
که نکند آیندگان بیایند و توانایی و اس���تعداد های ویژه ای داش���ته باشند، اما 
نتوانیم تشویق ش���ان کنیم تا آن ها بتوانند در عرصه جهانی به توس���عه علم و 
دانش تالش کنند و موجب باال رفتن حیثیت ایرانی در جوامع جهانی گردند.
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حجت االسالم والمسلمین حاج آقا شرفخانی
معاونت فرهنگی و اجتماعی  سازمان اوقاف وامورخیریه، همایش قزوین

- وقف به هیچ سن خاصی تعلق ندارد و همه افراد از کودک تا بزرگ سال 
می توانند حتی با اهدای یک کتاب، سنت حسنه وقف را ترویج کنند.

که به فریاد انس����ان ها می رسد امور خیریه، وقف  بعد از مرگ تنها چیزی 
و کارهای نیک و خداپسندانه است و انسان های نیکوکار می توانند آخرت 

کار تضمین کنند. خود را با این 
	 	از	انسان	های	واالیی	است	که	همه	اموال	خود	را	در مرحوم	حسینعلی	البرز
کرد	و	بخشی	از	این	اموال	در	مسیر	علم	و	دانش	برای	تجلیل	 امور	خیریه	وقف	
از	دانش	آموزان	نمونه	و	ممتاز	صرف	می	شود	که	کار	ارزشمندی	است	و	انگیزه	

علم	آموزان	را	برای	تحصیل	بیشتر	می	کند.
...وقف های جدیدی باید در حوزه علم و دانش و رفع نیازهای مدارس 
در اولویت کار خیرین باشد تا بتوانیم مسیر تعلیم و تربیت را هموارتر کنیم.
کنون����ی نیازمن����د وقف ه����ای جدی����د در حوزه های هس����ته ای،  در عص����ر 
پژوه����ش، تربیت����ی و علم����ی هس����تیم و امیدواریم خیری����ن در ای����ن زمینه نیز 
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که	 رویکردی جدی داش����ته باش����ند.	مرحوم	البرز	از	خیری���ن	خوش	فکری	بود	
	 کرد	و	با	تقدیر	از	دانش	آموزان	نمونه،	گامی	در برای	توس���عه	علمی	کشور	تالش	

مسیر	تعلیم	و	تربیت	کشور	برداشته	شده	است.
نباید وقف را س����خت بگیریم و احس����اس کنیم باید موقوفه و نیت های 
خیرخواهانه دارای ارزش مالی باال باش����د بلک����ه هر کار کوچک و مال اندک 
هم می تواند کنار یکدیگر برای رفع نیازی مورد استفاده قرار گیرند و ارزشمند 

است.

مهدی محقق
مؤسس و مدیر مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران- مک گیل کانادا  و 

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
	البرز	برزد	قرص	خورشید«؛	خورشید	علم	و	دانش	و	هنر	خود	را	به	 -	»س���ر	از
وس���یله	حس���ینعلی	البرز	بنیان	گذار	بنیاد	فرهنگی	البرز	نمایان	س���اخت	و	نام	

کرد. این	بزرگوار	را	جاودانی	
کزو	ماند	سرای	زرنگار گر	بماند	زآدمی																																												به	 نام	نیکو	
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که	از	مال	و	مکنتی	برخوردارند،	سنت	 مردم	شریف	ایران،	به	ویژه	کسانی	
حس���نه	ای	را	که	آن	فقید	س���عید	بنیاد	نهاد	باید	اس���وه	خود	قرار	دهند	تا	هم	نام	
خودشان	تا	ابد	زنده	و	جاوید	بماند	و	هم	کمکی	به	ترقی	و	تعالی	فرهنگ	کرده	

باشند.

حضرت آیت اهلل سلیمانی
امام جمعه زاهدان، همایش استانی سال1393

-	آقای	البرز	و	عزیزانی	مثل	این	بزرگوار	در	تفکر	فردگرایی	اس���یر	نبودند	و	به	
که	 تفکر	اندیش���ه	خانوادگی	بسنده	نکردند؛	یعنی	در	قلمرو	اندیشه،	تبار	و	قوم	
کثر	شعاع	وجودشان	برای	قوم	و	شهر	خودشان	باشد	بسنده	نکردند،	بلکه	 حدا
اندیش���ه	آن	ها	به	اندازه	ش���عاع	انس���انیت	اس���ت.	آقای البرز برای من یک الگو 
است،	خدا		می	داند	نه	از	باب	تعارف،	بنده	در	مقابل	ایشان	احساس	حقارت	
کردم.	دیدم	در	دهه	شش���م	عمرم	نتوانس���تم	آن	قلمرو	فکر	و	اندیش���ه	و	آرمان	را	

کنم. برای	خودم	پیدا	
کن���ون	یک	گام	از	یک	میلی���ون	گام	مرحوم	البرز	را	برنداش���تم،	 م���ِن	طلبه	تا
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که	بتوانم	از	ایش���ان	 چطور		می	توانم	از	این	تریبون	از	او	تجلیل	کنم؟!	من	کی	ام	
کنم؟!	فقط		می	توانم	بگویم	روحش	شاد	و	راهش	پرتداوم	باد. تجلیل	

عبدالرضا عابد
قائم مقام محترم سازمان اوقاف و امور خیریه

	 -	تأسیس	بنیاد	فرهنگی	البرز	در	سال	1342	حاصل	دوراندیشی،	بینش	و
که	برای	ارتقای	سطح	علمی	کشور	اقدام	 شخصیت	واالی	مرحوم	البرز	است	

به	وقف	تمام	اموال	خود	می	نماید.

رگی حسین حاجی بز
مدیرعامل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز

-	مرح���وم	البرز	در	تاریخ	24	اس���فند	1342بنیاد	فرهنگ���ی	البرز	را	با	هدف	
کید		می	کنند	که	ای���ن	بنیاد	برای	 اش���اعه	فرهنگ	و	دانش	کش���ور	تأس���یس	و	تأ
	 کش���ور که	تا	 یک	یا	ده	یا	صد	س���ال	پایه	گذاری	نش���ده	بلکه	هدف	این	اس���ت	
باقی	اس���ت	و	دین	و	اخالق	در	این	کش���ور	است	بنیاد	در	خدمت	جوانان	این	

مملکت	باشد.
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	 سخن	گفتن	از	سیره	و	نیت	واالی	مرحوم	البرز،	مرد	بزرگی	می	خواهد،	امروز
	از	زمان	خود	جلوتر	می	زیسته	است.	 که	مرحوم	البرز،	بسیار می	فهمیم	

دکتر افشار
مدیرعامل شرکت هوراند، سال1393

	 -	دکت���ر	افش���ار	که	از	مس���تاجران	بنی���اد	و	از	دریافت	کنن���دگان	جایزه	البرز
می	باشد،	می	گوید:	ما	نباید	از	مرحوم	البرز	یک	بت	بسازیم	بلکه	باید	از	او	یک	
الگو	بسازیم.	واهلل	ما	مستاجرین	رقبای	بنیاد	البرز	برکت	حضور	در	این	موقوفه	

کرده	ایم. را	درک	

یم عابدینی آیت اهلل عبدالکر
امام جمعه محترم استان قزوین

- وقف پاس����خ به دغدغه های انس����ان اس����ت تا مالی را که دارد از دست 
گمان	 ندهد و برای همیش����ه ب����رای او ماندگار ش����ود.پیش	از	اس���الم	برخی	ها	
کنن���د	می	توانند	از	آن	 کنار	خ���ود	دفن	 گر	مال	ش���ان	را	 می	کردن���د	پس	از	م���رگ	ا
که	این	دیدگاه	جاهالنه	بود؛	اما	اس���الم	نش���ان	داد	 بهره	مند	ش���وند،	در	حال���ی	
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وقف	بهترین	راه	برای	ماندگاری	مال	انس���ان	اس���ت.	خداوند می فرماید آنچه 
در دس����ت شماس����ت روزی پایان می یابد؛ اما آنچه خدایی می شود، پایانی 

ندارد و همیشه ماندنی خواهد شد. 

آقای دکتر سهراب پور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

-	ام���روزه	وق���ف	ابع���اد	گس���ترده	تری	پی���دا	کرده	و	ب���ه	نیازه���ای	روز	جامعه	
که	در	 کز	علمی	است	و	پرچمی	 گرو	توجه	به	مرا کشور	در	 می	پردازد.	پیشرفت	
گذش���ته	توس���ط	واقفان	برافراشته	شده،	امروز	باید	توس���ط	نسل	جدید	با	حفظ	

تواضع	نگاه	داشته	شود.
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ݬݬݬݬݬݬݬیدگاه  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ علݠݠی الٮݬݬݬݬݬݬݬݬݓرݠرݦݦݦݦݦݩݩݩݐ اݠرݩݩݩݩݦݦݦݦݦݐ دںݬݬݫ یںݩݩݩݩݩݩݩݐ ݫ ݫ حسىݬݬݬݬݬݬݫ

ه الٮݬݬݬݬݬݬݬݓر ݠرݩݩݩݦݦݦݦݦݐ رݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݐ اىݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪی ݬݬݬݬݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ٮݬݬݬݬݬݬݬݓ�یݠݠںݐ     حݫ
ݐ ݩݩݧ ݧ ݧ ݩݐٮݩݩݩݩݩݩݦݑحݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مىݩݩݩݩݧ
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خانم مبینا طیبی )منتخب جایزه البرز(
که	غرق	پول	هستند؛	ولی	دلی	بزرگ	ندارند	 خیلی	از	انسان	ها	وجود	دارند	
کنند؛	ولی	بعضی	دیگر	طوری	در	 کنند	یا	دل	افرادی	را	شاد	 که	به	مردم	کمک	
دل	انس���ان	ها	جای	باز	می	کنند	که	فرد	تا	آخر	عمر	خود	او	را	فراموش	نمی	کند.	

کنم! کاش	من	هم	بتوانم	مثل	او	دل	افرادی	را	شاد	

دکتر سیدمجتبی حسینی فرد )منتخب جایزه البرز(
تنه���ا	ی���ک	ذه���ن	نیک	اندیش	و	ی���ک	قل���ب	بی	آالی���ش	می	توان���د	دغدغه	
کشور	را	داشته	باش���د.	مرحوم	البرز	صاحب	این	ذهن	 پیش���رفت	فرزندان	یک	
کوه	البرز،	اندیشه	اش	به	طراوت	 و	قلب	بود.	نام	البرز	ماندگار	اس���ت؛	همچون	

البرز،	سخاوتش	به	وسعت	دامنه	البرز	و	نیتش	به	بلندای	قله	البرز.
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صدیقه غالمعلی زاده ناصح )منتخب جایزه البرز(
ب���ه	برکت	عظم���ت	نگاهت	و	به	وس���عت	اندیش���ه	پرب���ارت،	کوچک	ترین	
کم���ال	و	تعالی	 جوانه	ه���ای	باغ	فک���رت	و	خردمندی	ب���ه	بزرگ	ترین	های	جاده	

پیش	می	روند	و	هیچ	گاه	دست	از	تالش	برنمی	دارند.
ک���ه	آموخ���ت	ب���رای	جاودان���ه	ماندن	بای���د	خالصانه	بخش���ید	 بزرگ	م���ردی	

بی	آن	که	از	دست	های	خالی	ترسید.

الهام احمدی )منتخب جایزه البرز(
من	با	هدیه	ایشان	به	سفرکربال	رفتم	که	آرزوی	شب	و	روزم	بود	و	خدا	می	داند	
در	همه	جا	به	یاد	ایش���ان	بودم.	روحش	ش���اد	و	ان	ش���اءاهلل	با	امام	حس���ین؟ع؟	

محشور	شود.
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دیدگاه تعدادی از منتخبان جایزه البرز
	 	بدون	ش���ک	بخش���ی	از	پیش���رفت	جامعه	م���ا	مدیون	نیک	اندیش���ان	و
که	تمام	ت���وان	فکری	و	م���ادی	خود	را	 خیراندیش���انی	نظی���ر	مرحوم	البرز	اس���ت	

صرف	توسعه	علم	و	حمایت	از	نخبگان	کشور	نمود.
	هرگز	فرصت	را	برای	شاد	کردن	دیگران	ازدست	ندهید؛	چراکه	نخست	
گر	هیچ	کس	نداند	شما	چه	می	کنید.	 خود	شما	از	این	کار	سود	می	برید؛	حتی	ا

که	این	فرصت	را	از	دست	نداد! خوشا	به	حال	مرحوم	البرز	
	مرحوم	البرز	شعار	دادن	را	کنار	گذاشت	و	با	نگاه	به	آینده	و	توکل	بر	خدا	

کرد.	درود	بر	وی! کرد.	وی	زندگی	خود	را	وفق	گسترش	علم	 عمل	
	ارزش	ه���ر	فرد	به	قدر	همت	و	افق	نگاه	اوس���ت	و	مرح���وم	البرز	با	همتی	
سترگ	همانند	البرز،	دور	دست	ها	را	می	دید.	باشد	افق	دیگر	نگاه	ها	نیز	البرزی	

شود.
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که	درون	آن	هزاران	حرف	نهفته	است	 	وقف	کلمه	ای	س���ه	حرفی	است	
کنون	ما	به	عنوان	نس���ل	جدید	با	 ک���ه	مرح���وم	البرز	نهال	علمی	آن	را	کاش���ته	و	ا

گرامی	و	روحش	شاد! تحصیل	خودمان	آن	را	بارور	می	کنیم.	یادش	
	مرحوم	البرز	وقف	شد	تا	ما	وقف	علم	شویم.

	البرز	در	فکر	و	اندیشه	بی	نظیر	بود؛	تمام	مشکالت	را	به	جان	خرید	تا	به	
هدفش	رسید.

که	چگونه	می	توان	آدم	شد. 	به	ما	آموختی	
	آق���ای	الب���رز!	نمی	دانم	چگونه	و	با	چه	کلمات���ی	می	توانم	از	اظهار	لطف	
شما	تشکر	کنم،	کاش	کلمه	ای	باالتر	از	تشکر	و	سپاس	گزاری	می	یافتم	تا	میان	
جمالت���م	بگنجانم؛	زیرا	ش���ما	ب���ا	این	عم���ل	خیرخواهانه	موجی	از	ش���ادی	در	

دیدگانم	و	نوری	از	امید	در	قلبم	و	صدها	نفر	دیگر	نظیر	من	دمیدید!
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	عمل	ش���ما	صدها	قلب	شکس���ته	و	مأیوس	را	نور	امید	بخش���ید.	کاش	
می	دانستید	هر	روز	صدها	دعای	خیر	بدرقه	راه	شما	در	زندگی	است!

کنار	 کتاب	زندگی	ام	 	جناب	آقای	البرز!	ب���اور	بفرمایید	تا	چندی	پیش	
س���ایه	ل���رزان	یأس	و	نومیدی	گش���وده	بود	و	جمل���ه	ای	پرنور	در	مقاب���ل	دیدگانم	

می	لرزید.
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علیݠݠ الٮݬݬݬݬݬݬݬݬݓرݠرݦݦݦݦݦݩݩݩݐ  یںݩݩݩݩݩݩݩݐ ݫ ݫ حسىݬݬݬݬݬݬݫ

ݫݕس اݠرݦݦݦݦݦݩݩݐ ݡسال ها ݨ ݫ ݫ ںݬݬݬݫ
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	 همه	انس���ان	ها	روزی	پا	به	این	کره	ی	خاکی	می	گذراند،	زندگی	می	کنند	و	از
کوتاه	یادش���ان	باقی	می	ماند	و	 دنی���ا	می	روند.	پس	از	رفتن	به	دیار	باقی،	تا	مدتی	
س���پس	از	یادها	می	روند	و	هیچ	نام	و	نش���انی	از	آن	ها	باقی	نمی	ماند؛	اما	در	طی	
روزها	و	سال	های	زندگی،	افرادی	هم	هستند	که	نام	شان	در	طول	سال	های	دراز	
باقی	می	ماند.	مهم	این	است	که	از	این	نام	باقی	مانده	به	خوبی	یاد	شود	یا	بدی!
ه���دف	از	آفرینش	انس���ان	ها	چیس���ت؟	عب���ادت	و	پرس���تش	خداوند؟	مگر	
خداوند	نیازمند	عبادت	و	پرس���تش	بندگان	است؟!	می	دانیم	که	خداوند	قادر	
و	متعال	و	بی	نیاز	اس���ت،	پس	در	این	صورت	پاسخ	داده	می	شود	هدف	چیزی	

جز	تکامل	انسان	نیست.
اما	تکامل	برای	چه؟	تکامل	انسان	چه	اثری	دارد؟	آیا	همه	انسان	ها	به	تکامل	

می	رسند؟	راه	رسیدن	به	کمال	چیست؟
ه���دف	از	خلق���ت	انس���ان	در	این	جه���ان،	آماده	ش���دن	او	برای	ی���ک	زندگی	
که	ای���ن	یک	مطل���وب	نهایی	اس���ت.	خداون���د	انس���ان	را	با	دو	 جاودان���ه	اس���ت	
گرای���ش	درونی	خوبی	و	بدی	آفرید	با	دو	دعوت	کنن���ده	بیرونی	به	خوبی)انبیا(	و	
بدی)شیاطین(،	تا	قابلیت	رسیدن	به	باالترین	مراتب	کمال	مخلوق	و	انحطاط	
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گرایش	 که	از	این	دو	 به	پست	ترین	مراتب	آن	را	داشته	باشند	و	این	انسان	است	
یکی	را	انتخاب	می	کند.	پس	هدف	از	آفرینش	انس���ان	وقتی	محقق	می	شود	که	
او	قابلیت	کمال	را	داش���ته	باشد	و	بتواند	خود	را	به	آنچه	مطلوب	است	برساند.	
انس���ان	ها	با	تمام	اعمال	خوب	و	بدش���ان	توش���ه	ای	جمع	می	کنن���د	برای	زندگی	
اب���دی	و	پ���س	از	مرگ	تنها	چی���زی	که	می	توانند	با	خود	به	هم���راه	ببرند	آن	چیزی	

است	که	در	این	دوران	جمع	کرده	اند	و	این	یعنی	پایان	دوران	ذخیره	سازی.
ام���ا	نکته	مهم	این	اس���ت	که	بعضی	افراد	در	زندگ���ی	دنیوی	خود	را	به	کمال	
می	رس���انند	و	این	یعنی	همان	هدف	غایی	پروردگار.	او	در	دنیا	زندگی	می	کند،	
توشه	جمع	می	کند	و	می	میرد؛	اما	هنوز	هم	توشه	جمع	می	کند؛	سال	ها	از	فوتش	
می	گذرد،	فرزندانش	پیر	می	شوند	و	از	دنیا	می	روند،	اما	او	هنوز	توشه	از	دنیا	جمع	

می	کند	و	این	همان	راز	جاودانه	ماندن	است.
حس���ینعلی	الب���رز	یک���ی	از	مردانی	بود	ک���ه	در	طول	زندگی،	خ���ود	را	به	کمال	
کرد	و	خود	را	جاودانه	س���اخت.	 و	هدف	مطلوب	رس���اند؛	ثروت���ش	را	وقف	مردم	
س���ال	ها	از	فوت	او	می	گذرد؛	اما	هنوز	نامش	بر	سر	زبان	ها	به	خوبی	یاد	می	شود	و	
برکات	عمل	نیکش	یاری	دهنده	و	مشکل	گش���ای	مردمی	است	که	برای	کسب	
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علم	تالش	می	کنند.
بعد	از	وفات	مرحوم	البرز	شاید	کمتر	کسی	تصور	می	کرد	بنیاد	البرز	بتواند	در	
توسعه	و	اجرای	اهداف	نیات	واقف	سیر	سعودی	داشته	باشد؛	اما	برکات	وقف	باز	
هم	تجلی	گرفت	و	با	پشتیبانی	مسئوالن،	به	خصوص	نماینده	محترم	ولی	فقیه	
و	ریاس���ت	س���ازمان	اوقاف	)حجت	االس���الم	و	المس���لمین	حاج	آقامحمدی(	و	
همچنین	رئیس	محترم	هیئت	امنای	بنیاد	البرز	)حجت	االسالم	و	المسلمین	
حاج	آقاشرفخانی(	و	تالش	خالصانه	کارکنان	بنیاد	با	بهره	گیری	از	سیستم	نوین	
علمی	و	با	تدوین	برنامه	های	راهبردی	موفقیت	های	چشمگیری	در	صیانت	از	

اساسنامه	و	اجرای	نیات	واال	و	مقدس	مرحوم	البرز	داشته	است.
هنوز	هم	بنیاد	پس	از	گذش���ت	55	سال،	پیشرو	و	فعال	است؛	به	طوری	که	
در	طی	پنج	س���ال	اخیر	با	برگزاری	تعداد	هشت	همایش	باشکوه	ملی	و	استانی	
و	با	حضور	مس���ئوالن	و	شخصیت	های	علمی	و	فرهنگی	با	اعطای	1403	سکه	
به���ار	آزادی	از	تعداد	82۷	نفر	از	دانش���مندان،	مخترعان،	دانش���جویان،	طالب	

علوم	دینی	و	نوباوگان	برگزیده	و	برتر	کشور	تقدیر	نموده	است.
امید	است	ما	هم	بتوانیم	همچون	مرحوم	حسینعلی	البرز	جاودانه	شویم.


