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  يدهكچ

هـا   چند سـنت  هر. شود مربوط مي) ص(رمكامبر اي زمان پوخ اسالم يقدمت نهاد وقف، به تار  
ن يـي ن آي اسالم اولي ول؛شته استز وجود داي قبل از اسالم ن   ،رد مشابه كارك با   ياريو رسوم بس  

بـه  . ردكـ ن  يـي را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تع           آن يه چارچوب قانون  ك بود   يآسمان
از بـه  يبدون نو ه مسلمانان با استفاده از آن    كل شد   ي تبد يه وقف به ابزار   كب بود   ين ترت يهم

ـ امن مثـل آمـوزش، بهداشـت،        ي، مختلف اقتصاد  يها  بخش ي مال تأميندولت، به    ت جامعـه،   ي
شاورزان و كـ ت از يجاد شغل، حما  ين، ا ا به محروم  كمك، حمل و نقل،     يار تجار كسب و   ك

 ي نهاد مـال   يريگ لكت ش يد بر اهم  يكن مقاله تأ  ين هدف ا  يتر مهم.  پرداختند ي صنعت يها بخش
توانـد در     نهـاد مـي   اين   اين واقعيت است كه      بيانانتفاعي و    سسه غير ؤعنوان يك م    به ،وقف
براي دستيابي به اين هدف،     . ثر و مفيد واقع شود    ؤهاي نيازمند دنياي اسالم م      مالي بخش  تأمين

 چارچوب قانوني و فقهي وقف سهام       ،اول: شويم  دو بخش اصلي متمركز مي    روي  در اين مقاله    
انتفـاعي در     غيـر  هاي  سسؤ بر نقش م   تأكيدو پول را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس با            

ه دو نقـش   كـ پـردازيم    يارآمد وقف مـ   ك نهاد   كيا از   ي پو يه مدل ئ به ارا  كشورهاي پيشرفته، 
ـ      يثرسازكحدا ص منـابع را بـا   ي فراگـرد تخـص  يسـاز  نـه ين به ي ثروت واقفان صندوق و همچن
  .دهد يهم انجام م ، با) واقفانيها و از جمله خواسته( شرع مقدس يها ت محدودهيرعا
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  مقدمه

 از  ،ع منصفانه درآمـد   ي و توز  ي اقتصاد ـ ي به عدالت اجتماع   يابيردن فقر، دست  ك نك شهير
ـ  با ي اسـالم  يستم مـال  يـ  س ،رو از ايـن  . ن اهداف نظام اقتصادي در اسالم است      يتر مهم د ي
 ز باشـد يمـا فرد و مت ه منحصربيها يژگين ويانگر ايه ب كن شود   ي و تدو  ي طراح اي  گونه  به
 را  ي اسالم يستم مال ي س ي فلسف ي مبنا ،)۱۹۷۷( 3انكو  ) ۲۰۰۴( 2يقي صد ).۱۹۸۵ 1چپرا،(

ه در  كـ  يسانكـ  از   يريدسـتگ «م بر   ين مفاه يهمه ا . اند ردهك يبند در عدل و احسان جمع    
تواننـد   يه نم ك يسانكهمان  . د دارند يكأ، ت »شود ي نم ييمحور، به آنها اعتنا   ـ   ستم بازار يس

ـ  نقش بپردازنـد و      يفاي به ا  ي اقتصاد يروهايگران و ن  ي باز همگام  ي اقتـصاد  يه ابزارهـا  ب
 را   اطراف خـود   ي اقتصاد يها  از فرصت  برداري بهتر   توان بهره آنها  به   ندارند تا    يدسترس
 ابعـاد   ي، اسـالم  يه بخش مال  ك است   ي ضرور ،رو نياز ا . )۱۳ـ۱۲، ص ۱۹۷۷كان،  (بدهد  
ـ  لحـاظ نما   ي تجـار  ي مـال  تـأمين  يها تيات روزمره فعال  ي را در عمل   ياجتماع نقـش  . دي
 بـراي ازمنـد   ي افـراد ن   ي مـال  تأمينتوان در    ي م  روشني ، را به  ي اسالم ي بخش مال  ياجتماع

  .ردكهبود درآمد و ثروت مشاهده ب
ه خدمات به افـراد     ئ به منظور ارا   ي وقف ي مال هاي  هسسؤ م تأسيسطرح  مدتي است كه    

 كمـ كه به   ك را ارائه نمود     ي مدل )۲۰۰۴( 4اكزيس: ه شده است  ئ ارا ند، توسط محققان  ازمين
 همزمـان در جهـت بـرآورده نمـودن          ه صورت توان از مفهوم وقف اموال منقول ب       يآن م 

 يانتفـاع  ريـ  غي واسطه مـال   تأسيسطرح  ) ۲۰۰۴( 5يالجار. استفاده كرد  ياهداف اجتماع 
بـدون  (لحـسنه   ا  قرض يها  وام يه اقدام به اعطا   كالحسنه را ارائه نمود       قرض كبه نام بان  

، يشنهاديـ طـرح پ  ايـن   در  . دينما يازمند جامعه م  يبه قشر محروم و ن    ) افت نرخ سود  يدر
 6هـف ك. شـد  ي مـ  تـأمين  وقف پول توسط افراد ثروتمنـد جامعـه          به وسيلة  كه بان يسرما

ه بـر  كـ  خرد را ارئـه نمودنـد   ي مال هاي  هسسؤ م تأسيسطرح  ،  )۲۰۰۳( 7و احمد ) ۲۰۰۴(
بهـره بـه     آنهـا    يشنهاديـ  طـرح پ   بـر اسـاس   . رديگ يل م كشات، وقف و صدقه     ك ز يمبنا

 يهــا  طــرحي مــالتــأمين بــراي حاصــل از صــدقه پــولز يــ از اوقــاف و نآمــده دســت
بـر ايـن،   عـالوه  . رديـ گ مـي مورد استفاده قـرار   ) كوچكنان  يارآفرك( خرد   يگذار هيسرما

 داد تـا     اختـصاص  يات را به منظور اهداف مصرف     ك ز راهآمده از    دسته  توان اموال ب   يم
  .جلوگيري شود يور  بهرهير اصلي از مسپولاز انحراف 

                                                           
1. Chapra 2. Siddiqi  
3. Khan 4. Cizakca  
5. Elgari 6. Kahf  
7. Ahmed 
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هر سيستم مالي حداقل از سه بخش نهادهاي مالي، ابزارهاي مالي و محيط عمليـاتي               
 توسعه و بهبود هـر سيـستم مـالي نيازمنـد توسـعه و طراحـي              ؛ بنابراين، شود  تشكيل مي 

ه كـ  يي از نهادهـا   يكـ ي ،در بحـث نهادهـاي مـالي      . سه زيرساخت اسـت   اين  يك از    هر
سـطح  ه در   يـ ري خ هـاي   هسـس ؤ م نزلـة افتـه و بـه م     يسرعت رشد و گـسترش       تواند به  يم
ـ     .  داشته باشد، نهاد وقف است     آيياركالملل   نيب  از مـسلمانان    يشـمار  يهر روز تعـداد ب

ـ امـل و راسـخ بـه ا      كنند و اعتقاد    ك يصبح خود را با صدقه شروع م       ن عمـل مقـدس و   ي
منقـول خـود را    ري اموال منقول و غ، از مردم  ياديار ز يداد بس ن تع يهمچن. مستحب دارند 
ن امـوال موقوفـه و   ي اآييارك اما   ؛نندك ينوع وقف م    به هم  كمكرخواهانه و   يبا اهداف خ  

معـاون امـور اوقـافي       اظهـار نظـر      ؟ بر اسـاس   رخواهانه چه بوده است   يت خ يهمه ن  نيا
شـده در    هاي وقـف    بي دارايي  در حال حاضر، ارزش تقري     ،سازمان اوقاف و امور خيريه    

 حـدود   ۱۳۸۲ هزار ميليارد تومان و درآمد اين موقوفات طبق آمار سـال             ۵۰ايران حدود   
 معـادل   ، آنهـا  مسـوددهي يـا درآمـدزايي كـ       ة  دهنـد    ميليارد تومـان اسـت كـه نـشان         ۴۲

  ).۱۱/۳/۱۳۸۶نامه سرمايه، روز (هزارم است ده هشت
ـ نشـده    هاي وقف   و سنتي دارايي  علمي    غير ة ادار  جز يزي چ دليل اين واقعيت   . ستي

انـواع  هاي جديد مـشاركت،       داري بايد از روش     عالوه بر روش اجاره   كه  رسد   يبه نظر م  
گذاري در بازار سهام، بانكداري، فعاليت در         سرمايه : و از جمله   گذاري  سرمايه يها روش

تر حـوزه    عيوسف  يبا تعر . افزاري استفاده شود    نرم يارهاك ير سا بازارهاي پولي و مالي و    
و افـراد   خيـرين   ق  يارآمد امـوال موقوفـه باعـث تـشو        ك و   ياموال قابل وقف، اداره علم    

يي ن نهادهـا  ي چنـ  يريـ گ لكشـ .  خواهد شـد   پسنديدهن سنت   يت در ا  كار به مشار  كوكين
ـ  درآمـد ب ،ن حـال ي اموال موقوفه شده و در ع     آييارك و   ي بازده ه سبب كاست    را يشتري

 .دينما يجاد ميازمند جامعه اي نيها از بخشي نكردن برطرف مصرف و يبرا
الت ك از مـش ياري بسكنندة برطرف ثروت و ايجادكنندةتواند  يه مك يا هپسنديدسنت  

ها  يي عدم تناسب حجم دارا    مانند ،ها از انواع و اقسام نابساماني    انبوهي   خود در    اما ؛باشد
 اموال موقوفه با اقتصاد     يور ت و بهره  يريبا منافع حاصل از آنها، عدم هماهنگي نحوه مد        

يي آ عـدم اثربخـشي و كـار       ، امروز، حاكميـت مـديريت سـنتي و در نتيجـه           ةيافت توسعه
 زيرا جامعه نياز    ؛ سنتي خود باقي بماند    ةوقف نبايد در حوز   . موقوفات گرفتار آمده است   

 از و    دهد دارد كه متناسب با پيشرفت اقتصاد امروز ايران، اين ميراث جاويدان را توسعه            
 حـل مـشكالت افـراد       خـصوص   جامعـه بـه     بـه  براي افزايش حمايت و كمك    منافع آن   
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 بازارهـاي سـرمايه و بازارهـاي    راه شـدت از  بايد به  فرهنگ وقف    . استفاده كند  درآمد  كم
  .يابدپولي و مالي گسترش 

ه بـر اسـاس آن مـسلمانان        كـ ارآمد و پوياي مديريت نهاد وقف است        كل  كهمين ش 
 مثـل  ي، اقتـصاد  گونـاگون  يهـا   بخش ي مال تأمينبه  به بخش دولتي    توانند بدون نياز     مي

ن، ا به محرومـ كمك، حمل و نقل،  يار تجار كسب و   كت جامعه،   يآموزش، بهداشت، امن  
 طـرح با  بايد   ،در واقع .  بپردازند ي صنعت يها شاورزان و بخش  كت از   ي حما  و جاد شغل يا

 ي مستقل و متخصص مـال      بخش كبه ي ه  ك بل ،خود ناظر به   را نه    ي هدف سودآور  ي،مدل
 ي و خـصوص يت از منافع عمـوم ي حمابراي را اي ن اموال موقوفهي بتوان منافع چن داد، تا 

  .ار گرفتك ه بيدر رابطه با رفاه اجتماع
 اشـاره بـه ادبيـات موضـوع، در          كه عالوه بـر    كوشش خواهد شد     ،در نوشتار حاضر  

 صـندوق   تأسـيس بي بـراي     مدل مناسـ   سنجي فقهي سهام بحث شود و نهايتاً        مورد امكان 
  .ئه شود تدوين و ارا،وقف
  

 ي وقفمفهوم و چارچوب قانون

د يه بدان ك جالب است    ي ول ؛گردد يش اسالم برم  يدايخچه نهاد وقف، به پ    يه تار كچند   هر
ـ  مـستندات ن حتي اين و  وجود دارد درباره وقفيمكار  ي بس يي و روا  يمستندات قرآن  ز ي

ـ  عنوان صدقه و ن  با ،عهيداللت دارد و در فقه ش      بودن وقف    پسنديده و خوب  صرفاً بر    ز ي
وسـته در جهـت   ي پطـور  بهه ك ي استا ا صدقهي  وهي به نام صدقه جار،عت اسالميدر شر 

ن و  يتـر    ساده  كه ندك يق م يه اسالم تشو  كنيبا توجه به ا   . شود ياهداف مشخص مصرف م   
ه قـانون وقـف   كـ د گفـت  يـ م، در مورد وقف هـم با يني برگزيندگزن راه را در     يتر آسان
رعايـت چـارچوب اصـلي شـرايط        تواند با    ي م يشوركه هر   كر است   يپذ  قدر انعطاف  آن

وقف، متناسب با نياز و شرايط خاص محيطي خود به طراحي و تدوين شكل خاصي از                
ـ يه امـام خم كـ  گونـه   همــان،در واقـع . صـندوق اقـدام نماينـد     تحريرالوســيلهدر ) ره(ين

ان يـ ه م كـ  اسـت    يي امر عقال  كيه  ك بل ؛ستي ن يا هيشرعقت  ي حق ، وقف يبرا«: ديفرما يم
 امـر  كي وقف ،ني بنابرا .»ز مرسوم باشد  يان ن يروان اد يپ ريز غ يد ن يان و شا  يروان تمام اد  يپ

ه از  كـ  اسـت    ييوكـ ي و ن  پـسنديده م عقل، وقف و صـدقه عمـل         ك است و به ح    ييعقال
 شرع مقـدس اسـالم   ييام امضاكن توجه داشته است و از جمله احبه آ ز انسان   يگذشته ن 

إذا مات االنسان انقطـع عملـه       «: فرمايند  باره مي  در اين ) ص( اسالم پيامبر. رود يشمار م  به
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بهترين يادگـار و ميراثـي       ؛ولد صالح يدعو له    و علم ينتفع به    صدقة جارية و   :إال من ثالث  
 و ه اجـر ك )وقف(صدقه جاريه اول، :  سه چيز است،گذارد ه انسان از خود به جاي مي  ك

مــورد عمــل و اســتفاده ) انــسان(ه بعــد از او كــدانــشي  دوم، ؛رســد مــزدش بــه او مــي
  .)ةهرير حديث ابي (»بر داشته باشد ه خيري دركاي   شايستهفرزندسوم،  ؛شود مي واقع
  

 قفف ويتعر

داشتن، توقف، بـه     ستادن، نگه يا «ي به معنا  ي همگ ،بي وقف، حبس، منع و تسب     يها  واژه
ل، يدر لبنان، اسرائ . است) اهللا لي سب يف( در راه خدا     1 » و آرام گرفتن   ستاده ماندن يحالت ا 

 ي شـمال يقـا ي و در آفر،شود  استفاده مي از واژه وقف ياردن، عراق و امارات متحده عرب     
 از  يدر مـالز  ( شود ياف استفاده م  كيا ا ي (vakif)  وكيف ه از واژه  يكاز واژه حبس و در تر     

  .)شود ي استفاده م(awkaf)  اوكافواژه
  

 ي انواع وقفبند طبقه

  )يهمعل موقوف(نفعان  يم وقف به اعتبار ذيتقس
ـ  ماننـد وقـف مـسجد    ، عمومهاي  و مصلحتها  وقف بر جهت):عام( وقف خيري  .۱ ا ي

  ؛وقف بر فقرا
   وقف بر شخص يا اشخاص، مانند وقف بر فرزندان؛):خاص( وقف فاميلي و اهل  .۲
  .)يب وقف عام و خاصكتر( كوقف مشتر  .۳

  
  يم وقف به اعتبار نوع موقوفهتقس

يابـد،  ر  ييـ ه تغ كـ نيه نقل و انتقال آنها بـدون ا       ك ي وقف اموال  يعني :وقف اموال منقول    .۱
  ن باشد؛كمم

االصـل اسـت؛ ماننـد        ثابـت  كه به صورت ملـ    ك ي وقف اموال  يعني :منقول وقف غير   .۲
  .نيا زميخانه، باغ  وقف

 ي واقعـ يهـا  يـي  دارا ي،منقـول و بـه عبـارت       ري، وقف اموال غ   يخيه از نظر تار   كچند   هر
 يگاه مناسـب ي جاراًيز اخي ن2ا نقدين وقف اموال منقول و   كي ول است؛ل وقف   كن ش يشتريب
صـورت   نيـ ل اول، بـه ا    ك شـ  :ل اسـت  ك به دو ش   وقف اموال منقول معموالً   . افته است ي

                                                           
1. stop, prevent, restrain 
2. cash wagf  
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ل ك به شـ   اًعموم(نفعان   يار ذ يگان در اخت  يصورت را ه  نند تا ب  ك يه پول را وقف م    كاست  
شـود و    ي مـ  يگذار هيشده، سرما  در حالت دوم، پول وقف    . رديقرار گ ) الحسنه وام قرض 

  .يابد يص مينفعان تخص يخالص درآمد آن به ذ
  

  يم وقف به اعتبار مدت زمان وقفتقس
۱.   ـ     يبأعه، ت ي ش ياساس نظر فقها    بر ):االبد الي(د  وقف مؤب ن يد از شروط وقف اسـت و ب

  ؛اند  تفاوت قائل شدهظرنن يوقف و حبس از ا
 يه پـس از انقـضا     ك شده باشد    ي خاص يد زمان يد به ق  ي چنانچه وقف مق   :توقف موقّ   .۲

البتــه از نظــر . ت خــارج شــود، وقــف از نــوع موقــت اســت يــآن، موقــوف از وقف
 ،ست و عنوان آن حبس است     يح ن يحصعه و اهل سنت، وقف موقت       ي ش يفقها بيشتر

  .نه وقف
  

  يت وقفشروعم وقف به اعتبار ميتقس
 ؛ت شده استيام شرع از هر جهت رعاكه در آن احك ي وقف:وقف صحيح  .۱
مثـل وقـف    . رديـ ام شـرع صـورت گ     كخالف اح  ه بر ك ي وقف مال  :صحيح وقف غير   .۲

  .ا وقف بر گناهي دزدياموال 
 

  به اعتبار نوع استفاده از موقوفهم وقف يتقس
 ماننـد احـداث   ،شـود  ياد مـ يـ » فاصول وقـ «عنوان با  ن نوع وقف    ي از ا  :وقف انتفاع   .۱

 ؛ خوديكن مليه در زمينيحس
منفعـت   وقـف    مانند ، است يسب درآمد ماد  كن نوع وقف    ي از ا  نظور م :وقف منفعت   .۲

  .ي اداره مدرسهمغازه برا
 

  يت موقوفهريم وقف به اعتبار نوع مديتقس
 اوقـاف و    عهـده سـازمان     بر از نظر قانوني  ه اداره آنها    ك ي موقوفات :موقوفات متصرفي   .۱

 ؛ه استيريامور خ
 و سـازمان اوقـاف و        اسـت   و ناظر  ي متول يه دارا ك ي موقوفات :متصرفي موقوفات غير   .۲

  .ي بر آن دارد نظارت استصواب،هيريامور خ
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 ط وقفيشرا

  يط واقف شرا)الف
ار يـ و بـالغ بـوده و از خـود اخت         )ي و ذهنـ   يكيزي ف يتسلط بر توانمند  (د عاقل   يواقف با 

  .)ا حجر به علت سفاهتي ياعم از حجر مال(باشد داشته و محجور ن
  

  يهمعل ط موقوفيشرا) ب
ه بـه   كـ  فرزنداني مثل وقف بر     ،نده موجود شود  يا به تبع موجود، در آ     يموجود باشد     .۱

  ؛)۶۹ماده (وجود خواهند آمد 
  1؛ن باشديمع  .۲
 را  بتواند موقـوف به صورت شرعي و قانونيه يعل  موقوفيعني، كت تمل ياهلداشتن    .۳

  ؛ندك كتمل
  ؛)ردكتوان وقف  يافر نمكبه (وقف بر آن حرام نباشد   .۴
  .آنان قرار ندهد رديفا در يه يعل واقف خود را موقوف  .۵

  
  ط اموال قابل وقفي شرا)ج

 روشن است و محل اختالفي بين علما در تعيـين و            عليهم، دقيقاً  شرايط واقف و موقوف   
بحث اصلي در مـورد شـرايط امـوال قابـل           . ردهاي اين دو مورد وجود ندا       تبيين ويژگي 
  در ايـن   ؛شـمار آورد    شرايط اموال قابل وقـف بـه       داراياگر بتوان سهام را     . وقف است 

كردن آن مطـرح خواهـد    ييد شده و سازوكار اجرايي   صورت، بستر قانوني و فقهي آن تأ      
اق صورت مفصل به تشريح شرايط اموال قابل وقـف و تطبيـق اور         ه  در اين بخش ب   . شد

  .شرايط خواهيم پرداختاين با ) سهام(بهادار مالكانه 
  
  ي سنياتب فقهكط اموال قابل وقف در ميشرا

 بيشتر. شود ي م يام وقف بر آن جار    كه اح ك است   يا ن محبوسه يمنظور از مال موقوفه، ع    
، وقف درهم و دينار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت               ها   و حنفي  ها  مالكي

 وقـف درهـم و دينـار را صـحيح           ها  ي اما حنبل  ؛دانند  الحسنه جايز مي     قرض خير و يا وام   
در راه خـدا دادن   اصـل و  نگـه داشـتن   (ندانسته و دليلشان مخالفـت بـا ماهيـت وقـف            

                                                           
  .ستيح نيوقف بر مجهول صح: ي قانون مدن۷۱ماده . ١
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 نيز استفاده از درهم و دينار وقفـي بـراي زينـت يـا تجـارت را       ها  شافعي. است) منفعت
؛ ۹۱صق،  ۱۳۹۸الخطيـب،   (اند    دهكرت  مقصود دانسته و با چنين وقفي مخالف       انتفاع غير 
ق، ۱۴۱۴قدامـه،   ؛ ابنـي ۱۸۸ص، ۸ق، ج۱۴۰۵؛ الزحيلـي،  ۴۳۱ص، ۵، ج]تـا  بي[الكرناني،  

: نويـسد  ميپول  وقف  درستي   الزحيلي در توجيه علت      .)۱۳۸۴فر،    ؛ سعادت ۲۶۲ص،  ۸ج
گـويي  ده شده، دل درهم و دينار قرض داب برگرداندن با ؛»و ينزل رد بدله منزله بقاء عينه    «

  .»عين آنها باقي است
المللـي فقـه اسـالمي وابـسته بـه سـازمان كنفـرانس           البته نشست پانزدهم مجمع بين    

 را مجـاز اعـالم   پـول  در مـسقط عمـان، وقـف    ۱۴۲۵ محرم ۱۹ تا   ۱۴اسالمي در مورخ    
 تـن از علمـا و انديـشمندان       ۶۰كه با شركت    » مسائل فقهي وقف  «گردهمايي دوم   . نمود

 مـيالدي  ۲۰۰۵ اوقاف كويت با همكاري بانك توسعه اسالمي در سال         وسيله دبير كل  ه  ب
  ).۲۳/۵/۲۰۰۵شبكه خبري الوسط،  ( را جايز دانستبرگزار شد، نيز وقف پول

  
  يران ايه و حقوق مدنيط اموال قابل وقف در فقه اماميشرا

ـ ي استناد بـه روا    ،وقفمورد  ن مستندات فقها در     يتر  از مهم  يكي ـ  از پ  يت  )ص(رمكـ امبر ا ي
 ،رو ني از ا  )۴۷ق، ص ۱۴۰۸محدث نوري،   (» حبّسِ االَصلَ و سبّلِ الثَّمرَه    ): ص(قالَ« :است
: انـد   ف وقـف گفتـه    يـ ه در تعر  كـ شـود     ين مشاهده مـ   اژه متقدم يو تب فقها به  ك بيشتردر  
ق، ۱۴۰۵راوندي،  (» َتحبيس االصلِ و َتسبيلُ المنفعه     « يا  و »تَحبيس االَصلِ و تَسبيلُ الثمره    «

حبس «: ل شده است به   ي از فقها تبد   يدر عبارات برخ  تدريج    بهف  ين تعر ياما ا . )۲۹۰ص
ـ ي ؛)۴۸، ص]تا بي[ميرزاي قمي،  (.»العينِ و اِطالق المنفعه     از »اصـل «لمـه  ك ي بـه جـا  يعن

 يم از سـو   كـ چند جعل ح   هر. استفاده شده است  » اطالق« از   »ليتسب« ي و به جا   »نيع«
ين گزيجـا » نيعـ « به مرور زمـان      يول،   مترتب نشده است   »نيع«شارع مقدس بر عنوان     

  .شده است» اصل«
ـ نو  ين مطلب م  يح ا يدر توض ) ره(جواهرصاحب   بـه   لمـه سـبل را    كن  يمتـأخر «: سدي
 ،ياز طرف ). ۳۸، ص ۲۸، ج ۱۹۸۱ نجفي،(» را ظاهرتر در مراد است    ي ز ؛ردندكل  ياطالق تبد 

.  آمـده اسـت  »س االصـل  يتحب«ها   از فق  ياريو عبارات بس  ) ص(رمك از رسول ا   يتيدر روا 
 ، از آن، اصل آن محفوظ بمانـد بهرهه با  ك را   ي هر مال  ،ن عبارت ي در ا  »اصل«لمه  كاطالق  
ر فقهـا در قـرون      ي در تعـاب   »نيعـ «لمه  كل آن به    يتبدكه  رسد   يد و به نظر م    شو يشامل م 

 نمـود   ظفه بتوان اصل آن را ح     ك يه به استنباط فقها، مال    ك بوده است    به اين خاطر   يبعد
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 اسـتفادة ن و در دسترس باشـد و بـا          يه مع ك باشد   يد مال ي با ،ردك استفادهو منفعت آن را     
لمه كن  ي ا بنابراين، ؛تواند باشد   يان م ي فقط از اع   ين مال يچن ني و ا  از بين نرود   ،منفعت آن 

 بيشتر منظـور را برسـاند،     اند تا     دهي برگز 1، مال حاضر و در دسترس است      يه به معنا  كرا  
  و محـسوس بـودن آن  ي مـاد يا به اعتقـاد برخـي،  ن بودن مال موقوفه و يشرط ع وگرنه  

ه مـال   كـ  آن اسـت     ،ت دارد يت ندارد و آنچه موضـوع     ي موضوع )۲۵، ص ۱۳۸۲حائري،  (
از آن باشـد و     بهره  ان  ك با ام  يت حفظ ن و در دسترس باشد و قابل      يمورد نظر معلوم و مع    

. )۱۶۶، ص۲ق، ج۱۳۷۷محقـق حلـي،    (ط بوده است ين شرا ي ا تأمين به خاطر ن  ير ع يتعب
  :دنشمر ي برم،ت وقف داشته باشدي قابليه مالك آني فقها چهار شرط را برابر اين اساس،

» ان تكون عينا، مملوكه، ينتفع بهـا مـع بقائهـا و بـصح إقباضـها        : ةط الموقوف اربع  يشرا«
  ).۴۴۳ص، ۳ق، ج۱۴۰۳، وهم(

  ن باشد؛يع. ۱
   آن باشد؛كواقف، مال. ۲
  بقا در عين انتفاع را داشته باشد؛ قابليت. ۳
  .)بتوان آن را تحويل داد(قابليت اقباض داشته باشد . ۴

، ۱ق، ج۱۴۱۰ (ارشــاد عالمــه حلــي در ؛)ق۱۴۰۲ (مختــصر النــافعمحقـق حلــي در  
 تحريـر و  ) ۴۵۳ص،  ب] تـا  بـي [ (ةتبـصر  ،)۲۶۹ص،  ۱، ج الف] تا بي[ (قواعد ؛)۴۵۱ص
 يـة كفـا  سـبزواري در     ؛)۸۷صش،  ۱۳۷۴ (لمعـه  شهيد اول در     ؛)۳۱۱ص،  ۳ق، ج ۱۴۲۱(
 ةسـيل و اصـفهاني در     ؛)۱۷۶ص،  ۲۲ق، ج ۱۴۰۵ (حـدائق  بحرانـي در     ؛)۱۳۹ص ]تـا  بي[(

  .اند ير همين عبارت را بيان نمودهو ديگران نيز نظ) ۱۴۲ص، ۲ق، ج۱۳۹۷ (ةالنجا
  

  بررسي امكان وقف سهام و پول. ۴

ه در  كـ  اموال قابل وقف     يم برا  الز بيشتر اين چهار شرط   ه  كني، در ا  ترديدي وجود ندارد  
ه كـ   چرا ؛ها محقق است    تك در خصوص سهام شر    ، آمده است  ي و قانون مدن   يتب فقه ك

و بـا  ) شـرط دوم ( توسـط دارنـده آن اسـت    ك سهام، مـال قابـل تملـ     شكي،چ  يبدون ه 
  ).شرط سوم(ماند  ي مي از آن باقمندي بهره

                                                           
 :، ماننـد   شـده اسـت    بيان معناي بسياري    ،ات لفظي است  كي از مشهورترين مشتر   كه ي كن  لمه عي كتب لغت براي    كدر  . ١

 يرود، بـه مـال     يار م ك  هب» مال «يبه معنا » نيع«ه  ك يياما در جا  . گري د ي معان ياريبسچشم، حس بينايي، چشمه آب و       
  . ا نقد و در دسترس باشديه حاضر و آماده و كشود  يگفته م
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سهام قابل معاملـه اسـت و       دارد؟  ) شرط چهارم (ت قبض و اقباض     يا سهام قابل  ياما آ 
 از ي قانون اصـالح قـسمت  ۳۹ به موجب ماده ،نام باشد ينقل و انتقال آن چنانچه از نوع ب       

ـ آ ي به مجرد قبض و اقباض برگه سهام به عمـل مـ           ۱۳۴۷قانون تجارت مصوب     د و در ي
 همان قانون عالوه بـر قـبض و اقبـاض اوراق          ۴۰ به موجب ماده     ،ه بانام باشد  كي  صورت
د يـ ن است تردكمم. ت هم ثبت و امضا شودكد در دفتر ثبت سهام شر يتقال آن با  سهام ان 
ـ  مالي ذاتطور   به ه خود ك يه در اموال آل   كشود   نـده مـال   يه معـرف و نما كـ  بل؛ت نـدارد ي

يا قبض و اقباض اوراق      آ ،گريد؟ به عبارت د   يآ  ي چگونه قبض و اقباض به عمل م       ،ستا
د پاسخ مثبت   يست؟ بدون ترد  ا پشتوانه آن هم     ي به منزله قبض و اقباض ارزش مال       سهام
ـ ه از اكـ ت اسـت   كن سهام شـر   ي، ا شده بيان يمواد قانون با توجه به     ،است  منتقـل  راهن ي

ن يناً هم ي ع ،ناس پرداخت شود  كگاه با اس   ز هر ي ن پرداخت قيمت ه در   ك  همچنان ،دشو  يم
. ه اسـت  ردكد ن يناس ترد ك با اس  پرداخت قيمت  درستي در   يسك است و    يت جار يوضع

مقـرر  ) شـده  چيـز فروختـه  (ع يـ م مبي تـسل مورد در  ي قانون مدن  ۳۶۹ن، ماده   يعالوه بر ا  
ه عرفـاً   ك باشد   يد به نحو  يات مختلفه است و با    يفيكع به   يم به اختالف مب   يتسل«: دارد  يم

ه در نظر عرف ارزش موضوع اوراق سهام چنـان بـا            كروشن است   . »نديم گو يآن را تسل  
ه انتقال و قـبض اسـناد بـه منزلـه انتقـال و قـبض امـوال                  كت   شده اس  تركيبن سند   يع

نام و ثبت انتقـال سـهام         ي قبض و اقباض برگه سهام ب      ، عرف  بنابراين، ١.موضوع آنهاست 
  .ندك ي مي قبض و اقباض سهام تلقيها بانام در دفتر را راه

 دو شرط عين بودن موقوفه و امكان قابليت بقا در عين انتفـاع محـل بحـث و مناقـشه                   
  :بنابراين، در ادامه به بررسي اين دو شرط و تفصيل آنها خواهيم پرداخت. علما بوده است

: نويـسد   حلي در توضيح اموال موقوفه مي       عالمه ، مثال براي :عين بودن موقوف  ) الف
 كيـ د يـ ن اگر بگوين و همچني مثل د،باشد يح نمي صح،ستين نيه ع كپس وقف آنچه    «

باشـد و وقـف       يح نمـ  ي صـح  ،ردمكـ  وقف   ،ن است يه نامع ك را   يا  ا خانه ي يا شتر ي ياسب
  .»ح استي صح،ه مباح باشدك يليه و وساي اثاث، لباس،ك امال،ساختمان

عين در برابـر سـه امـر        «: نويسد  در توضيح عبارت محقق حلي مي     ) ره(جواهرصاحب  
ه وقف آنها صحيح نيست، زيرا در شمول ادله وقف بر آنها ترديد وجـود               كمقابل آن است    

                                                           
 از نظـر  را  ي ز ،گونه اسناد درست است    نيه رهن ا  كرسد    يبه نظر م  «: كند  بيان مي ) ۵۴۰، ص ۴ ج ،۱۳۷۴(آقاي كاتوزيان   . ١

ه انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قـبض امـوال       كن سند مخلوط شده است      يعرف ارزش موضوع آنها چنان با ع      
  .ندك ي ارائه ميگريرهن سهام بانام نظر دبارة شان دريالبته ا. »موضوع آنها است
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. اين سه امر عبارت از ِدين، مال مبهم و منفعت اسـت        ). ۱۴، ص ۲۸، ج ۱۹۸۱نجفي،  (» اردد
ن حاصل  يي از اسباب دِ   كه به ي  ك فرد به نفع ديگري است       كلي ثابت در ذمه ي    كن، مال   يِد

يـا  »  دائـن  «،و بـه ديگـري    »  مـدين «يـا   »  مديون «،ه مال بر گردن اوست    كسي  كشود، به    مي
 :)۵۹۵، صق۱۴۰۸امام خميني،  (ن دو گونه استي سبب ِد.گويند مي»  غريم«

ه ثمن  يع نس يع قراردادن، در ب   يع سلم مب  ي را در ب   يردن، مال ك نند قرض  ما :اختياري  .۱
ا عـوض   يـ اح  كـ دادن در عقـد ن     دادن در اجاره، مهر قرار     دادن، اجرت قرار   قرار
 ؛نهايع و امثال الْادن در خُدقرار

 .قه همسر دائم و مانند آنها، نفها  مانند ضمان:يقهر  .۲
 ـست  يـ ه حاضـر و در دسـترس ن  ك ـ را  يگري خود از دياركتواند بستان ي نميسكپس 
ـ  را وقـف نما    ينيا خانه نـامع   ي در آب    ي مثل ماه  ،يا مال مبهم  يند و   كوقف   ت عـ منف. دي
ـ  در منزل هم قابل وقف ن      زندگي حق   مانند  .)۶۷، ص ۲ ج ق،۱۳۷۷ ،محقـق حلـي   (ست  ي

و اما عـدم صـحت      «: سدينو  ي وقف منفعت م   درستيستدالل بر عدم     در ا  جواهرصاحب  
ه انتفـاع  كـ   چـرا ؛ردكتوان تصور  يه حبس منفعت را نم  كل آن است    يوقف منفعت به دل   

  .)۱۶، ص۲۸، جم۱۹۸۱نجفي، (» فاء استي بر استيمبتن
 ــ  ضابطه«: هكرد  يگ  يجه م يط، نت يان شرا ي پس از ب   )۱۶۷، ص ۲، ج ۱۳۷۷(ي  محقق حل 

 يه بـاق كـ ي  در حال؛ح باشديه انتفاع حالل از آن صحك است يزي هر چـوقف  مال قابل 
ه كـ  ـوقـف آالت لهـو    « :دهـد  يح مـ ين توضـ ين ضابطه را چني اجواهر صاحب .»بماند

ـ    كـ ز آنچه   ي و ن  ـ منفعت حالل ندارد   ـ   چي هـ  ، نـدارد  يه اصـالً منفعت  .ستيـ ح ن ي صـح  كي
 مثـل طعـام و      ،ت ندارد شدن اصل آن منفع    ه جز در صورت تلف    كن وقف آنچه    يهمچن

منقـول   ريـ ه اموال قابل وقف در امـوال غ       كد  ينما  يد م يك تأ يو. »ستيح ن يشمع هم صح  
ه كـ فه نقل شده اسـت  يالبته از ابوحن «: استز قابل وقف    يست و اموال منقول ن    يمنحصر ن 
ـ  اامـا ... دانـد  يح نمـ يتب و اموال منقول را صح  ك ،واناتيوقف ح  ه مخـالف بـا   يـ ن نظري
 مثـل   ،ه اوسـت  يـ خالف نظر  ره مستمره بر  يده و اجماع و س    يه به ما رس   ك است   ينصوص

  .)۱۶، ص۲۸، جم۱۹۸۱نجفي، (»  غيره فرش و،ريوقف حص
ن بـودن مـال موقوفـه    ي عـ يعني ،در شرح شرط اول) ۲۶۲، ص۱ ج]تا  بي[(يد ثان يشه

 آن  يرا انتفـاع از منفعـت بـا بقـا         ي ز ؛ستيح ن ين صح يپس وقف منفعت و دِ    «: سدينو  يم
 ندارند و حبس و انتفـاع       يافته خارج ي ن و مال مبهم هم وجود تحقق      يست و دِ  ينن  كمم

ن و  يه معـ  كـ  مگـر بعـد از آن      ،ستين ن ك مم ، داشته باشند  ين وضع يه چن ك ياز آنها مادام  
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 ي بـرا  شـان   تيـ ل خروج آنها را به عدم قابل      ي دل يد ثان ي شه ،بين ترت ي بد .»ض شوند ومقب
 همـان   نبـود ل  يان حبس به دل   ك در واقع عدم ام    ه در مورد منفعت،   كد  كن يحبس مستند م  

  .ار باشدگ آن سازي انتفاع از آن با بقابايده كشرط سوم است 
ه كـ چـه   ت آن هري ماهـ از سهم  مندي بهرهه كست ي نياما در خصوص سهام اختالف

توان   يه م ك بل ؛ستيآن ن طور كامل گرفتن      بهشدن و    مصرفاز بين رفتن،     مستلزم   ـ باشد
نامد   يشان منفعت م  يا آنچه ا  يپس  . ا نگه داشت و از منافع آن برخوردار شد        اصل سهام ر  
ا يـ عنـوان منفعـت      ن است از سهام به    ك با آنچه مم   ،داند  يارج م خضابطه  اين  و آن را از     

ـ  با، معنـا هـم باشـد   كيـ ه بـه  كي  در صورتيا حتيست و يمعنا ن   هم ،اد شود يحقوق   د ي
ه قابل حبس نباشد و انتفاع      ك يوقف منفعت  «:اشت و اظهار د   كردد  يالم را مق  كن  ياطالق ا 

 در شـمول اطـالق     ،ن صـورت  يـ ر ا يـ ست و در غ   يح ن ي صح ،از آن موجب تلف آن باشد     
 مطلـق منفعـت را   ، اگر در گذشـته   .»ح است ي پس وقف آن صح    ؛ماند  ي م يلمه اصل باق  ك

ـ  كـ روسـت     از آن  ،انـد    كردهخارج     را ش اصـل  ، از آن  منـدي   بهـره ه بتـوان بـا      كـ  يه منفعت
ـ  منفعـت    ي اگـر سـهام را نـوع       ي حت ،بيترت نيبد.  نبوده است  قابل تصور  ،ردك حفظ ا ي

 بـا ضـابطه   يرتيچ مغـا هي ،دو صورتاين  از يكي ، بر اساسحقوق محض دانسته باشند  
ـ  وجـود   ي از محقق حلـ    شده بيان ت رسـول  يـ رواحيطـة   در يديـ چ ترديهـ  ينـدارد و ب

  .قرار دارد) ص(رمكا
 و يربـط از قـانون مـدن    يز در شرح و بـسط مـواد ذ   ي ن ينرايدانان ا  حقوقبسياري از   

 ؛انـد   ردهك ن بيان ،عت سهام ناسازگار باشد   يه با طب  ك را   يطيف اموال قابل وقف، شرا    يتوص
ـ  آن چ،ه وقف آن باطل اسـت ك ي از منفعت  ه منظور كاند    يدهن عق يز بر ا  يشان ن يه ا كبل  يزي

ـ  اسـت و قابل    آن يجي تـدر  از بين رفتن  ه استفاده از آن مستلزم      كاست    يت حـس دائمـ  ي
 نقـل و  ، از تلـف يـد منبـع منفعـت، محفـوظ    ه باكد يآ ي برمي به خوب  ۵۵ندارد و از ماده     

ـ اتوزك(شـود   در راه خـدا خـارج        حاصـل از آن      يجيتـدر  و ثمرة     بماند يانتقال باق  ان، ي
  .ق استيسهام قابل تحقباره ن شرط دري اطور كه بيان شد، همان .)۱۳۷۴

ـ بايد عين باشد و عين مقابـل وقـف دِ  ه اينكه موقوف     با توجه ب   ،بنابراين ن، كلـي و  ي
از آنجا كه سهام و پـول در مقابـل          . سه مورد صحيح نيست   اين   وقف   پس ؛منفعت است 

  .باشد مي» ن بودنعي« شرط بنابراين، داراي ؛ستان، كلي و منفعت يِد
ال ؤن بـا ايـن سـ      توا  بررسي اين شرط را مي     :لزوم قابليت بقاي آن در برابر انتفاع      ) ب

  ا انتفاع از آن، عين باقي بماند؟كه بدارد  منفعتي ، سهام و پولآغاز كرد كه آيا اصوالً
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 منـدي   بهـره كـه در عـين        چرا ؛ صادق و روشن است    اين شرط در مورد سهام، كامالً     
 امـا وقـف پـول يـا      ؛تـوان اصـل سـهام را حفـظ كـرد            سود نقدي متعلق به سهام، مي      از
 شـرايع  در   يمحقـق حلـ    عالمـه .  محـل بحـث اسـت      ،ناريرهم و د  فقها، وقف د   قول به
ـ  ز ،رسـد  يتـر بـه نظـر مـ        حين صـح  ير و ا  ي خ ،گفته شده است  «: سدينو يم )ق۱۳۷۷( را ي

ـ  نــ  جيپول را  ـ  در وقف يمنفعت از . ه در اصـل آن هـم تـصرف شـود    كـ ست، مگـر آن ي
ـ  ز ،ح اسـت  يهم گفته شده وقـف آنهـا صـح         يطرف م  را هـ   يتـوان در آنهـا نفعـ       يرا مـ  ي

نـد  ك ينظـر مـ   ز اظهـار يـ  خود مرحوم محقـق ن    .» آنها سازگار باشد   يه با بقا  كرد  ك فرض
ه درهـم   كـ ن اسـت    يـ ن دسته از فقها ا    يل ا يدل.  عدم صحت آن است    تر،  بهتر و واضح   هك
از موقوفــه موجــب زوال و منــدي  بهــرهه كــ اســت ياز جملــه مــوارد) نقــود(نــار يد و
ال وارده بـر    ك اشـ  ،نيبنـابرا . ستيـ نح  ي وقـف آن صـح     ، پـس  شـود  يرفتن آن مـ    نيب از

ـ  كه اشاره شد، آن است      ك پول، چنان  وقف ه كـ م يشـو  ي مـ منـد  بهـره  پـول   از مـا يه وقت
ـ     يردكـ م و چـون خـرج       ينـ كخرج   را آن  از آن   يزيـ گـر چ  يرود و د   ين مـ  يم، پـول از ب
  .ماند ينم يباق

 ؛ح اسـت ينار صـح يه وقف درهم و د  كاند   دهين عق يعه بر ا  ي ش يگر از فقها  ي د يگروه
 قـرار   يبـردار  ه مـورد بهـره    ك ين حال ي در نظر گرفت و در ع      ي آن نفع  ايتوان بر  يرا م يز
ـ ادر ابن.  بماند يز باق يرد، اصل آن ن   يگ يم د اول در   ي و شـه   كمـسال د دوم در    يس و شـه   ي
وقـف  درستي   به   المقاصد جامع در   ي و محقق ثان    الفقهاء ةركتذ و عالمه در     دروستاب  ك

  .ي اصل باشد با بقاي منفعتيه داراكني مشروط به اد،ان شدهقائل  )ناريدرهم و د(نقود 
 ضمن بيان شرايط عين موقوفه، به بررسـي فقهـي           ، عالوه بر  )۱۰۶، ص ۱۳۷۳ (فيض

نـه جزئـي و    ــ » كلـي « با اين استدالل كه پول در گـردش خـود بـر روي    ،پول پرداخته 
 را بـراي     وقـف پـول    وي. زند و كلي با وجود مصرف آن، باقي است           دور مي  ـ شخصي

انـد   اشكال در وقف پول اين است كـه گفتـه  «: گويد  مي واعطاي تسهيالت تجويز نموده 
 پـول از بـين      ،را خرج كنـيم و چـون خـرج كـرديم           شويم كه آن    وقتي از پول منتفع مي    

نه ـ  » كلي«توان گفت پول در گردش خود بر روي           اما مي ؛  ماند  رود و ديگر باقي نمي      مي
ها ميليون پول خـود را    دهكه شخصي   زند و چه اشكالي دارد        دور مي  ـ جزئي و شخصي  

براي نيازمندان وقف كند و در سر مدتي كه از قبل معين شده است، مثل آن را به بانـك                   
پـذيرد، چـون بـسيار مفيـد و ارزنـده و بـراي                 مي گونه وقف را عرف عقالً     بپردازد؟ اين 

  .»خواهد آمدهميشه باقي و داير است و هيچ حالل و حرامي هم پيش ن
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شده با تعيـين آنهـا ضـمن وقـف، متعـين             هاي وقف   درهم«: گويد  عابدين نيز مي   ابن
ماننـد، ولـي بدلـشان         با انتفاع از آنها باقي نمـي       ها   درهم  اين گرچه،  رو  از اين  .گردند  نمي

  .»اند ها باقي درهماين  آنهاست، پس گويي جايگزين
 در وقف پول، وقف ماليت اسـت و         غرض واقف «اهللا صانعي با اين استدالل كه         آيت

، وقـف پـول را صـحيح        »آنچه از بين رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، وقف عين است           
  .)۱۴۴ص، ۱۳۸۰فر،  ملكوتي(دانسته است 

ه كـ نيجملـه ا   از. نه وقف مورد بحث قرار گرفته است      يگر هم در زم   ي مسائل د  يبرخ
تـوان وقـف     ي را مـ   دار  ميوهل درختان    خواهد داشت، مث   ي بعدها، منافع  ه احتماالً ك ياموال
ه كـ ست  يـ ن الزم ن  يهمچن. )۲۱۱، ص ۱۳۶۹؛ كاتوزيان،   ۱۷، ص ۲۸، ج ۱۹۸۱نجفي،   (ردك
 بـه  چنـد  ، هـر  بمانـد ي باقيه تا مدت ك يه وقف مال  ك باشد، بل  ي و ابد  ين موقوفه دائم  يع

  .يح استز صحيابد، نيمرور زمان زوال 
ت در  يـ كه شـرط مال   كدهد   ي نشان م  يشده، با قانون مدن    ق چهار شرط برشمرده   يتطب
ح بودن اقباض در    ي و شرط صح   ۵۸ن انتفاع از آن در ماده       ي، شرط حفظ بقا در ع     ۵۷ماده  
ن بودن مال موقوفه، به نظـر       ي در مورد شرط ع    ي ول ؛ شده است  بيان ي قانون مدن  ۶۷ماده  

. ست اشاره نداشته ا   ين شرط ي به وجود چن   يا روشن يصراحت   ه ب يقانون مدن كه  رسد   يم
 بـر شـرط     ي داللـت لفظـ    اما ؛ار رفته است  ك هب» نيع«لمه  ك ۵۸ و   ۵۵ه در مواد    كچند   هر
ن مال حـبس    يه ع كنيوقف عبارت است از ا    «: ديگو ي م ۵۵ماده  . ن بودن موقوفه ندارد   يع

 در  ن به مال، با آنچه قبالً     يلمه ع كشدن    با توجه به مضاف واقع     .»ل شود يو منافع آن تسب   
ن مال، خـود مـال      ينجا منظور از ع   يدر ا . تفاوت وجود دارد  ره شد،   ن اشا ي ع يمورد معنا 

ه وقف عبارت اسـت  كن صورت خواهد بود  ي به ا  ۵۵ر ماده   يپس تفس . ا اصل مال است   ي
مـاده  . ت شـود  ي هـدا  ينير مع ي و منافع آن در مس     نگهداريا اصل مال    يه خود مال    كنياز ا 
ن باشد و رهـن  ين معيد عيرهون با مال م «ه  كصراحت اشاره دارد     ز به ي ن ي قانون مدن  ۷۷۴
بـه   واقف عـين موقوفـه را      اگر«كه  ،  ۵۹ر ماده   ي تفس ،نيبنابرا. »ن و منفعت باطل است    يِد

 وقـف تحقـق پيـدا     ،  وقت به قـبض داد     هر شود و  وقف محقق نمي  ،  تصرف وقف ندهد  
 1،ي بر داللت لزوم محـسوس بـودن مـال قابـل وقـف بـه حـواس ظـاهر                ي مبن ،»كند مي

در مورد قابـل وقـف بـودن منفعـت در           ) ۲۱۱، ص ۳، ج ۱۳۷۳(ان  ياتوزك .نادرست است 
                                                           

يـك از حـواس ظـاهري ادراك         عين عبارت است از موجود مشخص خارجي كـه بـه هـر            «: گويد  باغ مي   مرحوم شاه . ١
 .»و از اقسام اموال، فقط وقف اعيان صحيح است... شود
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گاه در برابـر انتفـاع     هر،نيبنابرا«: سدينو ي مي قانون مدن۶۷عين حفظ بقا به استناد ماده       
ن را از اتالف مصون داشت، در نفـوذ وقـف           يه مقصود واقف است، بتوان ع     ك ينامتعارف

  .» نداردي مانعيغاتي و تبلينتي زيها  استفادهي مثال، وقف پول برايبرا. ردكد يد نبايترد
 امـوال قابـل وقـف در نظـر       ءتوان جز   بحثي كه گذشت، سهم و پول را مي       اساس  بر  
توان به شـرح ذيـل       كه چهار شرط اساسي الزم براي اموال قابل وقف را مي            چرا ؛گرفت

  :بازنويسي نمود
  ن باشد؛يع. ۱
 ت واقف باشد؛يكدر مال. ۲

  بماند؛ي آن باقبا انتفاع از. ۳

 .ح باشدياقباض آن صح. ۴
مـوارد  . قابل تطبيق اسـت  مشهود در مورد سهام و پول صورت كامالًه  ب۴و  ۲موارد  

  .توان مورد استناد قرار داد ، مي نيز بنا بر بحثي كه گذشت۳ و ۱
وقـف پـول را   درسـتي  شـده بـر    شده، بر فرض آنكه ادله اقامـه     بيانعالوه بر بحث    

عنوان عقدي جديـد تـصحيح       م، با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به         ناكافي بداني 
 نمـوده و از     بيـان  وقف پول    درستي ادله    اين دليل را در رديف     مناهلصاحب  . نماييم  مي

المؤمنـون عنـد    « و حـديث     سـلطنة  به آيه وفاي بـه عقـد، حـديث           ،عموماتاين  جمله  
وقف مبنـاي   «: نويسد   فيض مي  .)۴۹۵ص ]تا بي[طباطبايي،  (اشاره نموده است    » شروطهم

ريزي شده است و با همان نگاه نيز بايـد دربـاره             عقالني دارد و بر پايه نياز اجتماعي پي       
پايـه بنـاي عقـال بنـا نهـاده           كه وقف بـر     خالصه كالم ايشان آن است     .»آن سخن گفت  

 1وقـف در ميـان معـامالت امـضايي        . را امـضا نمـوده اسـت       است و شارع نيـز آن      شده
صوصيت را دارد كه كمترين قيود و تحديـد را از سـوي شـارع مقـدس دريافـت                  خ اين

 رديـف كـه در    ) ۲۳۷ص،  ۴ق، ج ۱۴۰۴صـدوق،   ( مكاتبه صـفار     ، مثال براي. نموده است 
تنهـا تحديدكننـدگي نـدارد، بلكـه لـسانش، لـسان          وقف است، نـه    رهترين ادله دربا   مهم

  .سازي است موضوع
با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چون دليلـي بـر    فرض كه وقف پول را        بر ،رو از اين 

اي وجود ندارد، بلكه مشكل تنهـا بـر سـر عـدم شـمول ماهيـت و                    حرمت چنين معامله  
                                                           

بيشتر معامالت، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نكرده، بلكه معامالت فرعي و شايع در ميان مـردم         . ١
 . چارچوبي خاص امضا نموده است و وقف نيز يكي از آنهاسترا در
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اي  عنـوان معاملـه    با عمومات امضايي معامالت، بـه پسمفهوم وقف نسبت به آن است،    
  .)۱۳۸۴فر،  سعادت(جديد قابل تصحيح و طراحي خواهد بود 

توانـد    مـي . كردن نيست  شود، قابل وقف    ي كه عين آن مصرف مي     پول و ساير اشياي   «
آن پول را به امانت به آن مركز سپرده و شـرط كنـد كـه صـرف وام نيازمنـدان گـردد و           

 به هر   .)۱۴۴صش،  ۱۳۸۰فر،    ملكوتي(»  همان حال باشد   هوصيت كند كه بعد از او نيز ب       
شروعيت برخـي از عقـود      خرين در تصحيح و استدالل بر مـ       أ فقها از قدما و مت     ،صورت

بـه دليـل نيـاز      : انـد   معين به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته             
شـان، ايـن عقـد شـرعي و صـحيح            مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تعادلي         

تواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبـادلي           با اين مالك، عقود جديد نيز مي      . است
رفت و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعـه             در اثر پيش  

قدر پيچيده و دگرگون شده است كه عقـود معـين مـضبوط در               الملل، آن   و در سطح بين   
 مناسبات و   تماميتوان    ت روابط مبادلي نيست و امروزه نمي      شكالفقه، پاسخگوي حل م   

 كرد و چنانچه بر آنها اصـرار        ود، محقق ها را در قالب آن عق       معامالت بين مردم و دولت    
  .)۹۴ص، ۱۳۸۲پور،  سليمان( و تنگنا خواهيم كرد سختييم، جامعه را دچار كن

  
 تدوين مدلي براي ايجاد نهاد مالي كارآمد وقف

 يافته  توسعهيشورهاك در يانتفاع ري غينقش نهادها

ـ            ده وجـود   نـ كصـورت گسـسته و پرا     ه  وقف با اشكال گوناگون از زمان صـدر اسـالم ب
 بـوده  يز و بخشكمتمر ريصورت غه ت آن ب يري و مد  يي امور اجرا  ،رو از اين . است داشته
نده به واسطه وجود اموال موقوفـه  كصورت پراه ه در گذشته ب ك ين خدمات يتر مهم. است
ـ  به ترت  شد، عمدتاً  يارائه م  جـاد  ي، ا ي، اجتمـاع  ي، خـدمات  يشاورزكـ  يهـا  ب در بخـش   ي
 يهـا  رسـاخت ين ز هـا و فـراهم كـرد       وانات و انسان  ي ح ي برا  آذوقه كه و تدار  يته شغل،
  .ي بوداساس

ز امـور   كـ ت متمر يري مد ي برا يي نهادها ، مسلمان يشورهاكشتر  ي در ب  ،در حال حاضر  
 امالًك يين نهادها به نهادها   يشتر ا ي ب ؛ اما متأسفانه  جاد شده است  ي و مسائل وقف ا    يياجرا
ـ  بخـش خـاص      كي يه حت ك  ل شده ياثربخش تبد  ريارآمد و غ  كنا ـ ا و ي  از اقتـصاد    يا ژهي
ل نهادها عمومـاً بـه      ين قب يه ا ك است   ين خاطر به هم . تواند پوشش دهد   يز نم يشور را ن  ك

 .گذارند ي را بر دوش آنها مينينه سنگيل شده و هزيها تحم دولت
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 بـه صـورت     يانتفاع ري غ يه نهادها كدهد  يافته نشان م  ي  توسعه يشورهاك به   ينگاه
 برگزيدنها و    زميانك و دولت با م    است  هگرفتل  كشورها ش كن  يز در ا  كمتمر ريت غ يريمد
 سال  ۳۰ يدر ط . ندك يت م ي از آنها حما    غيره،  و ياتي مثل سپر مال   ، خاص ياير و مزا  يتداب
ع درآمـد  يـ ده و در توزيارد دالر رسيلي م۶۲۱ارد به يلي م۳۵ از  ها  هسسؤن م ي درآمد ا  ،رياخ

 مثل آموزش، بهداشت و     ، جامعه يها   از بخش  ياريبسبه  ارآمد بوده و    كبه اقشار محروم    
ش سـطح رفـاه عمـوم جامعـه از     يجـاد شـغل و افـزا    ي ا . داشته است  يسانر  ره خدمات غي
 .ن نهادها بوده استي ايردهاكارك

ن يتـر   بـزرگ ي،انتفـاع  ريـ  غي جهان، از لحاظ حجم نهادهايشورهاكن يسودان در ب  
در سـه حـوزه     كه  ،  دارد يانتفاع رياد غ  هزار نه  ۲۰۰ ،شوركن  يا. شود يشور محسوب م  ك

 ي و نهادسـاز   ييت از نهادگرا  ي و ارتقا و حما    ي، توسعه و بهبود فرد    ياصالحات اجتماع 
توانـد بـه     يه نمـ  كـ د  يجه رس ين نت ي به ا  ۱۹۷۹س در سال    يدولت انگل .  است ز شده كمتمر

ـ  با در نظـر گـرفتن تخف       ؛ بنابراين،  بپردازد يارائه همه خدمات اجتماع    ـ ل ما يهـا  في ، ياتي
 خودمختـار   ي و نهادهـا   يخـصوص  ت بخـش  ي خاص به تقو   يها تي معاف يز و برخ  يجوا

ـ لي م ۸،۷ه در دو سال بعد، درآمد اموال موقوفـه          ك طوري  به. پرداخت ـ  ي ـ ي ،كارد فران  يعن
ـ لي م۱۲,۶ بـه   ۱۹۸۵ و در سـال      (GNP) يد ناخـالص ملـ    ي درصد تول  ۳ حدود   يزيچ ارد ي
د منبـع   يه بدان كجالب است   . دي رس (GNP) يلد ناخالص م  ي درصد تول  ۴,۱ معادل   ،كفران
ـ  و   ياري اخت يها كمكا،  ين درآمدها از محل هدا    ي همه ا  ياصل  انجـام معـامالت     راها از   ي
ـ         ك ين بخش يشتريب. شود يد و فروش حاصل م    يخر ن ه آ ه درآمـد حاصـل از موقوفـات ب

  .بود» يكسالمت و بهداشت پزش«افته بود، قسمت ياختصاص 
  

  وقفيل نهاد ماتأسيسكليات 

هايي است كه به كشورهاي اسالمي اختـصاص نـدارد و             چنانچه گذشت، وقف از مقوله    
. يافته، نهادهاي وقفي فراواني وجـود دارد     ويژه در كشورهاي توسعه     به ،در سراسر جهان  

گذاري كارآمد اموال موقوفـه اسـت     ترين موضوع در اين قبيل نهادهاي مالي، سرمايه        مهم
ه چـ  چه بيشتر و تقويـت هـر        بالندگي هر  باعثها     مالياتي دولت كه با حمايت قانوني و      

هاي وقفي با هدف تحقق اهداف اجتمـاعي، تقويـت            صندوق. شود  ف مي قبهتر جريان و  
آوري اموال قابـل وقـف خـرد و كـالن      رفاه جامعه، مديريت كارآمد اموال موقوفه، جمع   

هدفمنـد  .  اسـت  راحي شـده  گذاري ط    هدايت و تبديل آنها به سرمايه       و جامعههمه افراد   
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تـرين   هـا از مهـم      ها و نهادهاي مالي وقف و تخصيص بهينه دارايـي           بودن، تنوع صندوق  
  .هاي وقفي است ادها و صندوقهاي اين نه ويژگي

 اهـداف، سـاختار و روابـط موجـود در ايجـاد نهـاد مـالي                 ببـين  بـه ت   ،در اين بخش  
  :پردازيم مي وقف
  
  اهداف) الف

  :ارت است از عبن نهادي امهماهداف 
  يت مشخص؛ هوكي به يابيدست  .۱
  ي؛ن نهادي چنتأسيسن مسلمانان در مورد لزوم ي بياري و هوشيجاد آگاهيا  .۲
ت در  ك بـر لـزوم مـشار      ي مبنـ  ي اسالم ي به مسلمانان و نهادها    يل و يادآوري  تسه  .۳

  يش رفاه جامعه؛افزا
يـك از   ذاري هـر گـ  ريـزي و هـدف   مطالعه علمي، هدفمند و آگاهانه براي برنامه   .۴

  يازمند؛ها و مناطق محروم و ن حوزه
 يرسـان   خـدمت يجاد صندوق وقف عـام بـراي       بر ا  ي و واقفان مبن   ينريق خ يتشو  .۵

  ؛نه به افراد محروميبه
ن مـشاركت افـراد بـا       ي اموال قابل وقف و نيـز فـراهم كـرد          آور  تسهيل در جمع    .۶

  ؛اندك مبالغ
  ه صورت بهينه و كارآمد؛بشده  يآور  جمعهاي ي پولگذار هيسرما  .۷
ارآمـد و   كبـه صـورت       واقفان ةشد يآور   جمع هاي  پول دوبارةع  ينان از توز  ياطم  .۸

  .ازمندينه به افراد خاص محروم و نيبه
 صـندوق   يهـا  يگذار هيشده از محل سرما    جاديتوان از درآمد ا    ياهداف، م اين  عالوه بر   

تـب  ك عرضـه     و فرهنـگ از راه     سعه و گسترش آمـوزش    ر، تو يت رفاه افراد فق   ي تقو براي
، ي آموزشـ يهـا  ها، بهبود و گـسترش برنامـه   قات و پروژهي انجام تحق  ي مال تأمينگان،  يرا

ـ ا بـه مـدارس، گـسترش و تقو        ي هـدا  ي، اعطـا  يلي بـورس تحـص    ياعطا  يهـا  ت ارزشي
ـ تقو: ماننـد (ي  و بهساز  ي، سالمت ي و فرهنگ  ياجتماع  افـراد  يزان سـالمت يـ ت و رشـد م ي

  و  جامعـه  ي ارزان برا  يردن داروها ك مارستان، فراهم ي ب تأسيسجامعه،  ازمند و محروم    ين
ـ ، تثب ي مـذهب  يها تي فعال يالت برا ين تسه كرد فراهم   ،)يخدمات اجتماع  الت يت تـسه  ي

  .ي و موارد مشابه آن استفاده كردتماعجا
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. نـد ك  يآور   وقـف را جمـع     هـاي   پـول تواند   ي وقف م  ي نهاد مال  يلك طور  به ،نيبنابرا
 دو نقـش را  ي مـال  مؤسسه ،در واقع . دينما  اقدام يگذار هي، به سرما  آنفاده از   سپس با است  

 و يآور  را جمـع هـا  پـول عنـوان نـاظر،      به ،طرف كياز  . ندك يفا م يبه صورت همزمان ا   
ـ ؛ ي پردازد ي م يگذار هيسپس به سرما   ر ييـ گـذار تغ    هي از نقـش نـاظر بـه نقـش سـرما           يعن

ان يــز  وط قــرارداد، در ســوديشــرا بــر اســاسه كــر اســت يــدر صــورت اخ .نــدك يمــ
 :توانـد  يمـ  ، آنهـا را  هـا   پـول  يآور  ناظر پس از جمـع     ،تر قيبه عبارت دق  . شود يم كيشر
ـ   .۲ ؛نـد ك يگـذار  هي سـرما  ي اسـالم  يداركانواع محصوالت بان  در   .۱  يهـا  ن طـرح ي در ب

ـ ار جد ك و سبك يها  طرح .۳ ؛دي نما يگذار هي مناسب سرما  يگذار هيسرما  يانـداز  د راه ي
  .دي نماي مالتأمين و متوسط را كوچك يارهاك و سبك .۴ ؛ديانم

  
  ساختار) ب

ي ا گونه به ؛در طراحي كلي صندوق، هدف آن بوده است كه نظارت از اجرا تفكيك شود             
 سازوكارهاي ارزيـابي عمكـرد،      به وسيله دار    كه امر نظارت به شخص حقوقي صالحيت      

هاي مالي    ها و گزارش    ابرسي صورت كار و نيز حس    و هاي كسب   سنجي طرح   ييد امكان أت
دار و   مدير صندوق موظف بـه يـافتن پيمانكـاران صـالحيت    ، در مقابل ؛ارجاع داده شود  

  :ديده شده است تركيب اركاناين در طراحي صندوق وقف، . ارجاع پروژه به آنان است
  
   صندوق)متولي(ت امنا ئهي. ۱

  :عهده دارد هاي زير را بر تنهاد مالي نظارتي صندوق است كه اختيارات و مسئولي
 ت بر تطبيق عملكرد اركان با مفاد اساسنامه، قراردادها و مقررات؛رنظا �

 كار توسط مدير صندوق؛ و هاي كسب ها و نتايج ارزيابي طرح سنجي پروژه تأييد امكان �

 طرح دعوي بر عليه ديگر اركان در صورت لزوم؛ �

 ؛ها تطبيق كمي و كيفي پيشرفت پروژه �
  تغيير ديگر اركان صندوق و تعيين جانشين آنها در صورت لزوم و با تأييد سبا؛ �
 تعيين و عزل حسابرس صندوق؛ �

 .داوري در زمان بروز اختالف ميان ديگر اركان صندوق �
  .كندعنوان حسابرس صندوق تعيين  تـواند خود را به متولي مي
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  مدير صندوق. ۲
  :هده داردر ع بنهاد مالي است كه انجام وظايف زير را

 انجام امور اجرايي صندوق؛ �

 نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث؛ �

 هاي مالي؛ ها و تهية صورت ثبت حساب �

 روزرساني آن؛ و به) سايت وب(طراحي تارنما  �

 اساس دستورالعمل مربوطه؛  برNAVگذاري و محاسبة  مشاركت در ارزش �

 هاي ادواري؛ تهية گزارش �

  شامل توجيه فني، اقتصادي و مالي؛، توجيهي پروژههاي وليه طرحتأييد ا �

 ؛ صندوقتأسيس مجوز  انجام مراحل گرفتن�
  افتتاح حساب به نام صندوق؛ �
  .تعيين صاحبان امضاي مجاز صندوق �
  

  تعريف رابطه بين واقف و صندوق

 آگـاهي   چه بهتر صندوق و نيـز      براي مديريت هر   آمده است،    ۱طور كه در نموادر       همان
. رسد  ميكننده    وقفعنوان شروط ضمن عقد وقف به امضا و موافقت          با   شروطيواقف،  
  : است ازشروط عبارتاين 

ه يـ عل ه سـهم موقـوف    كـ دهد   ين اجازه را م   ين شرط به واقف ا    ي ا :زياده و نقصان    .۱
  ؛اهش دهدك را يگري سهم د،ن حاليش و در عي را افزايخاص

د كنـ  يان را فـراهم مـ     كن ام يا واقف ا  ي ي متول راي ب زين شرط ن  ي ا :ادخال و اخراج    .۲
 ؛ندك را وارد يدينفع جد يا ذي را از موضوع وقف خارج ينفع خاص يه ذك

ان را  كـ  اين شرط بـه متـولي يـا واقـف ايـن ام             ):بخشش و خلع يد   (اعطا و حرمان      .۳
زمان معيني به شخـصي   دهد تا تمام يا بخشي از درآمد وقف خود را براي مدت            مي
 ؛ند، اعطا نمايد يا از دادن به شخص خاص منع نمايدك وي انتخاب ميه ك

ه محـل اسـتفاده درآمـد وقـف را     كـ دهد  ان را به واقف ميك تغيير، اين ام   :تغيير و تبديل    .۴
 ؛دهد شده را به واقف مي و تبديل، حق تغيير خود دارايي وقف) تغيير دهد(ند كعوض 

به  ، وقف آن  نظرسودآور از    رين موقوفه غ  يعردن  ك  ابدال، خارج  :ابدال و استبدال    .۵
 يگـر ين د يدن عـ  يخر «:و استبدال عبارت است از    است   آن   ي فروش واقع  وسيله
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ن، يعبداهللا ام (» رديگ يشده موقوفه صورت م    ن فروخته ي ع ينيگزيه به منظور جا   ك
تـوان اسـتنباط نمـود       ي م ي قانون مدن  ۸۹ و   ۸۸ مواد   با توجه به  . )۹۹ق، ص ۱۴۱۳

ست، چـون   يـ گر استفاده از آن معمول ن     يه د ك است   اي  گونه   موقوفه به  ه اگر مال  ك
  .ان فروش آن خواهد بودكشود، ام ي آن مي خرابباعث ماندن موقوفه يباق

  
 ي مالتأمين و يگذار هي سرمايها روش

  مضاربه؛، )ديفروش و خر( اجاره، معاوضه ): و مستغالتكامال(منقول  اموال غير) الف
  .موال منقولا) ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ۱نمودار 
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  تشريح مدل

مجوز از مراجع رسـمي  گرفتن براي را الزم هاي   اقدام،در اين مدل، متولي با تعيين مدير 
ـ با تشكيل صندوق، واقفان به وقـف وجـوه نقـد    . دهد و قانوني انجام مي     يا اوراق مـال ي

ن يـ حـال ا  . ندينما يشده، اقدام م   بياننامه     قرارداد وقف  بر اساس خود در صندوق وقفي     
ـ  رعاي از راهنيارآفركـ  يهـا  تواند در طرح يه مك وقف است  ي مال مؤسسه ن و يت مـواز ي

ا يـ  يگـذار  هيسـرما آمـده از     به دسـت  درآمد  . كند  گذاري    سرمايه يعت اسالم ياصول شر 
ـ : ار گرفته شودك هتواند حداقل در سه بخش ب يز م يره، ن ياجاره و غ    مـثالً ( بخـش آن  كي

ـ . شود يت و نظارت مصرف م    يري مد يها نهيمنظور پوشش هز  به  )  درصد ۲۰  بخـش   كي
شود و بخـش سـوم       يبه مصرف خواسته واقف اختصاص داده م      )  درصد ۷۰ مثالً(گر  يد
 در مقابل    موقوفه خصوصاً  ي ارزش واقع  يز به منظور حفظ و نگهدار     ين)  درصد ۱۰ مثالً(

  .يابد يص مينرخ تورم تخص
ـ  كيـ رد  كراكن  ي ب ياديالبته نقاط تشابه ز    ـ  پ ايـن مؤسـسه    و   ي اسـالم  ك بان  يشنهادي

تفاده از عقد مـضاربه مـضاعف       تواند با اس   ي وقف م  ي مؤسسه مال  ، مثال ي؛ برا دارد وجود
ر يـ  درگيدر قرارداد مضاربه مـضاعف، سـه گـروه اصـل    . دينمااقدام  نقش خود    يفايبه ا 
عنـوان   هه ب ك يقا حقو ي يقيافراد حق (نان  يارآفرك وقف و    ي مال مؤسسهشوند؛ واقفان،    يم

 يگـذار  هي سـرما  يهـا   طرح يانداز س و راه  يسأ ت ي وقف در پ   ي مال مؤسسهطرف قرارداد   
 ، طرف كي از   :ندك يفا م ي دو نقش را به صورت همزمان ا       ي مال مؤسسه ، در واقع  .)هستند
و از طـرف    كننـد     مـي  يآور   را جمـع   يگونه اوراق مـال    ا هر ي پولعنوان ناظر،    به واقفان

ـ ي ؛دنشو يدار م   را عهده  يگذار هي سرما يها  پروژه ي اصل ي مال ةنندك نتأمي نقش   ،گريد  يعن
ط يه مطـابق شـرا    كـ  ،ندك ير م ييگذار تغ   هيعنوان ناظر به نقش سرما     ه ب ي مال مؤسسهنقش  

ـ بـه عبـارت دق    . شود ي م كيان شر يز  و قرارداد، در سود   توانـد پـس از    ي نـاظر مـ   ،تـر  قي
 ؛نـد ك يگـذار  هي سرما ي اسالم يداركوالت بان انواع محص در   .۱ وجوه، آنها را     يآور جمع

 يهــا  طــرح.۳ ؛ديــ نمايگــذار هي مناســب ســرمايگــذار هي ســرمايهــا ن طــرحي در بــ.۲
 تـأمين  و متوسـط را  كوچـ ك يارهـا ك و سبكـ  .۴ ؛دي نمايانداز د راهيار جد ك و سبك
  .يد نمايمال

 يسـاز   از امـوال موقوفـه، آمـاده   يحفظ و نگهـدار   : ز عبارت است از   يف ناظر ن  يوظا
 پـول  يآور ت صندوق وقـف، جمـع     يري، نظارت بر مد   يگذار هي سرما ياموال موقوفه برا  
  .اساس خواست واقفان ع آن بريشده و توز  انجاميها  يگذار هيحاصل از سرما
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  تكمضاربه و مشار  نهاد وقف پولتأسيس ي برايساختار اصل: ۲ار دنمو

  
شـده، بتوانـد از       بـا سـاختار توضـيح داده       ي وقفـ  يهـا  صندوق مداري انتظار   ،حال هر به

 : برخوردار باشد زيرهاي ويژگي
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 ي، وقفـ  يها د از صندوق  يه اشاره شد، گونه جد    ك چنان : اعتباري كاهش ريس ك) الف
 الزم  يكـ ا مل يـ  يكيزيقه ف يه وث ك است   يازمنديه متناسب با افراد ن    ك   شده ي طراح يطور

 ي اسـالم  ي مال هاي  هسسؤم.  متعارف را ندارند   ي تجار يها كالت از بان  ي تسه براي گرفتن 
 صندوق  ييات اجرا يه عمل ك در تالش هستند     ، متعارف ي مال هاي  هسسؤخالف م   بر يوقف

هـا   ن صـندوق  يا.  باشد يها و اصول اسالم     ارزش يه در راستا  ك سويي هدايت كنند  را به   
 كسي، ر ي هفتگ يها تار پرداخ كن سازو ي و همچن  ي اجتماع يها  گروه يها ني تضم راهاز  

  ؛اند اهش دادهكي ادي را تا حد زياعتبار
هـاي ذاتـي       مالي وقفي با توجـه بـه ويژگـي         هاي  همؤسس :حل مسئله خطر اخالقي   ) ب

 مالي متعارف با آنهـا درگيرنـد، بـه راحتـي            هاي  مؤسسهه  كل اخالقي   كتوانند مش   خود، مي 
ي اسـتفاده از قراردادهـاي    مـالي وقفـ  هـاي  مؤسـسه ل تأمين مالي كترين ش  عمده. نندكحل  

 از اين قراردادها، مـستلزم مبـادالت        كي استفاده از هر  . بيع مؤجل و يا اجاره است      مرابحه،
. شـود  اال يا دارايي مبادلـه مـي  كگونه وجه نقدي،  شدن هر واقعي است و قبل از رد و بدل      

ه حـذف   كـ ي  توليدي در صورت   اربردهاي غير كان استفاده از وجوه نقد براي       كدر نتيجه، ام  
  ؛ول را به همراه داردكاهش نرخ نكه به دنبال خود كيابد،  اهش ميكشدت  نشود، به

 متعـارف   يهـا   بنگاه به وسيله  ي مال تأمينه  كني با توجه به ا    :پذيري اقتصادي   توجيه) ج
ـ  در مقا  ي مال تأمين يها نهيرد، هز يگ ياساس نرخ سود صورت م     بر  هـاي   هسـس ؤمسه بـا    ي
ـ  ي اقتـصاد  يها  طرح بسياري از  ،رو نياز ا . تر است شدت باال  ه ب ي وقف يمال ـ دله   ب ل بـاال   ي

  ؛دهد ي خود را از دست ميه اقتصاديه، توجينه سرمايرفتن هز
كار مورد ارزيـابي دقيـق    و هاي كسب  با توجه به اينكه طرح    :تخصيص بهينه منابع  ) د

و گـذاري     هـدف  ،هـاي نيازمنـد جامعـه مـورد مطالعـه           گيرد و همچنـين بخـش       قرار مي 
نقش در بلندمدت   اين صندوق    تخصيص بهينه منابع،     عالوه بر گيرد،    ريزي قرار مي    برنامه

  . آثار فقر و محروميت از جامعه خواهد داشتكردن بسيار مهمي در برطرف
  

  يريگ جهينت

ـ  در تعر  ي اساسـ  يه بـازنگر  كـ   فوايد زيـادي دارد    ،ي وقف ل نهاد مال  يكتش ف وقـف و    ي
بـا توجـه بـه    . كنـد  را ضروري مـي  حوزه اموال منقول     ط اموال موقوفه در   ي شرا خصوصاً

 از موضـوعات مـورد      يكـ ي در سازمان بـورس و اوراق بهـادار،          يته فقه يمك يريگ لكش
 مثـل   ، از وقف اموال منقول    يف مناسب يارائه تعر   و يبند تواند جمع  يته م يمكاين   يبررس
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 وقـف   يونشـده در بخـش چـارچوب قـان         با توجه به مباحث مطرح    . پول و سهام باشد   
  :كه شود ياستنباط م

ه در مورد وقـف     كبا توجه به بررسي اختالف نظر ميان فقهاي شيعي مشخص شد              .۱
اول : تـه اهميـت دارد    ك سـه ن   ،در اين زمينـه   . اموال منقول اختالف نظر وجود دارد     

ترين و تنها مستند فقهـا در زمينـه وقـف، همـان حـديث نبـوي پيـامبر                     ه، مهم كاين
ه در طـي زمـان بـه      كاست  » حبّسِ االَصلَ و سبّلِ الثَّمرَة    ): ص(لَقا«، يعني   )ص(رمكا
ه، در مـورد شـرط عـين        كـ دوم اين . تغيير يافته اسـت   » حبس العينِ و اِطالق المنفعة    «

صراحت يا روشـني بـه وجـود       رسد كه قانون مدني به      بودن مال موقوفه، به نظر مي     
ره داشـته اسـت، داللتـي بـر لـزوم           ه اشا كچنين شرطي اشاره نداشته و در جاهايي        

محسوس بودن مال قابل وقف به حواس ظاهري ندارد و اين منظور واضـع قـانون             
شـدت    به) در مورد وقف اموال منقول    (ه، عدم بقاي اصل مال      كسوم اين . نبوده است 

اتـب سـني، همگـي بـر جـايز بـودن       كاز طرف ديگر، در ميان م. محل ترديد است 
بازنگري در تعريـف  رسد كه با   ارند؛ بنابراين، به نظر مي    وقف اموال منقول اجماع د    

عالوه بر اينكـه فرآينـد   . است افزايش    به راحتي قابل   حوزه اموال قابل وقف   ،  وقف
.  و دنبـال شـود  اجـرا  ،ارآمـدتر كتر و بـه صـورت       تواند بسيار منعطف    وقف نيز مي  

فظ بقـاي  هم به صورت استدالل در مورد امكان ح عدم صحت وقف پول     بنابراين،  
مندي از آن و هم به صورت تعريف وقف به صـورت يـك عقـد     پول در عين بهره   

  ؛شود جديد، رد مي
مبناي حفظ اصالت وقف و تحقـق شـرط مانـدگاري، بـه حفـظ               به تبع بند اول،       .۲

ه در  كـ  و آنچـه      اسـت  تغيير يافته ارزش اقتصادي به جاي حفظ صورت فيزيكي        
  ؛باشد ظ ارزش موقوفه ميرد، حفي وقف قرار گيانون توجه متولك

 يخـصوص بـا در نظـر گـرفتن برخـ           بهشورها و   كر  ي سا هاي  هبا استفاده از تجرب     .۳
ـ  و فعال  يريـ گ لك ش ايد ب ي،قيز تشو ي و جوا  ياتي مال يها تيمعاف ل از  يـ ن قب يـ ت ا ي

 يهيبـد . ود شنهعنوان واحدهاي خودگردان در جامعه نهادي  وقفي به هاي  صندوق
 كـه عـالوه بـر     ، باعث خواهـد شـد       ي خودگردان ين نهادها يل چن يكه تش كاست  

آسودگي ، دولت و مقام ناظر بتواند با         هايي  هسسؤمن  ي به چن  ييسپردن امور اجرا  
 در البتـه . دام از نهادهـا بپـردازد     كرد هر   كاركت  ي به نظارت و شفاف    يشتري ب خاطر

ـ  توان هـر   ين نهادها، م  ي از ا  ياديجاد تعداد ز  يصورت ا  ف و انـواع    ي از وظـا   كي
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ـ . ردك واگذار   ينهاد مال اين   يف را به نوع تخصص    وق  يهـا   صـندوق  ، مثـال  رايب
  ؛رديل بگكتواند ش ي م غيره سهام وي پول، صندوق وقفيوقف

ـ          يه مد كشود   يشنهاد م يپ  .۴  و  ين مـال  ان متخصـص  ير صندوق بـا نظـارت نـاظر از ب
ارآمـد و  ك اداره يت ويولئن مـس يتـر  ه هدف و مهم   ك انتخاب شود    يگذار هيسرما
 يـي  اجرايارهـا ك نـاظر خـود را گرفتـار    وجه  چيه ثر صندوق خواهد بود و به     مؤ

ر صندوق خواهد بـود     يفه مد يت و وظ  يولئن مس ي ا ،در واقع . دي ننما يگذار هيسرما
ردن ثـروت   كـ ثر  كت وجوه صـندوق در جهـت حـدا        يريه به نحو احسن به مد     ك

 در جامعـه    يدن نهـا  يت نقش چن  يبا توجه به اهم   كه  رود   يد م يام. واقفان بپردازد 
ـ       ي شـرا  ينان واقفان از اجرا   ي اطم يبرا نـه و   يع به يـ ن توز يط وقـف خـود و همچن
جـاد  ي اسـتقبال از ا ي بـرا يساز ل فرهنگكشده و در     يآور   جمع هاي  پولارآمد  ك
. مي مـسلمان باشـ    يشورهاكـ  اقتصاد   ييوفاك عام، شاهد رشد و ش     ين نهادها يچن

 ملـزم    خـود  مستمر مالي و عملكـرد     هاي   نسبت به ارائه گزارش     بايد متوليانالبته  
  ؛دشوه به عملكرد متوليان فراهم  و امكان رسيدگي كارشناسانشوند

آشناسـازي متوليـان موقوفـات بـا         خـصوص  بـه ح وقـف و     ي فرهنگ صح  يارتقا  .۵
 ايجاد ضمانت اجرايـي بـراي قـوانين         ناركدر  اسالم   مديريت موقوفات در   مباني

ي را   و رشـد اقتـصاد     ييوفاكتواند ش  يمهاي قانوني   خأل كردن و برطرف موجود  
  .سرعت بخشد
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  منابع

  
 التـراث   دار إحيـاء :، بيـروت  شـرح فـتح القـدير      ]تـا   بي[ بن عبدالواحد  الهمام، محمد   ابن

 .العربي
، مجله  »ي و ضرورت اجتماع   يان حقوق كها؛ ام  تكوقف سهام شر  « ]تا  بي[ دياق، وح ياشت

  .۱۰، شهاي حقوقي پژوهش
 .هي اسالميتابفروشك، انتشارات و ۱، جحقوق مدني، )۱۳۷۵(حسن  دي، سيامام

 . النشر االسالميمؤسسه :، قمةالحدائق الناضر، )ق۱۴۰۵ (بحراني، يوسف
ت يري مـد ،هـا  تك حقوقي در وقـف سـهام شـر   ـپژوهش فقهي  ، )۱۳۸۴(، محمد يبهرام

 .يموقوفات آستان قدس رضو
 .رات كتابخانه گنج دانش، انتشاحقوق اموال، )الف۱۳۷۳(جعفري لنگرودي، محمدجعفر 

 .، انتشارات كتابخانه گنج دانشمبسوط در ترمينولوژي حقوق، )ب۱۳۷۳( ـــــــــــــــــ
، ميراث جاويـدان  ، نشريه   »وقف از ديدگاه مباني اسالمي    «،  )۱۳۸۰(جناتي، محمدابراهيم   

 .۵ش
  .نج دانشگ: ، چاپ دوم، تهران۱، جشرح قانون مدني، )۱۳۸۲(علي  ، سيد)باغ شاه(حائري 

 .، نشر جامعه بغدادةالثاني ةلطبع، االوقف والوصايا، )ق۱۳۹۸ (خطيب، احمدعلي
 . االدابةمطبع :، نجف اشرفةالوسيل تحرير، )ق۱۴۰۸(اهللا  روح دي، سينيخم

، ۲، ج  فـي شـرح المختـصر النـافع        كجـامع المـدر   ،  )ق۱۴۰۵(احمـد    دي، سـ  يخوانسار
 .تب الصدوقكانتشارات م

 . دانشگاه تهران:، تهراننامه دهخدا لغت، )۱۳۷۲(بر كا يدهخدا، عل
، ي الثان الطبعة ، جلد ۲ از   ۲، ج فقه القرآن ،  )ق۱۴۰۵( بن عبداهللا  دين سع يالد   قطب ي،راوند
 .ي النجفياهللا المرعش  يت آتبةكم

 مـصطفي   مطبعـة  و   مكتبـة  :، قـاهره   المحتاج نهاية،  )ق۱۳۸۶ (العباس بن ابي  رملي، محمد 
 .هالبابي الحلبي و اوالد

 .انتشارات مدرسه صدر: ، اصفهان االحكامةيكفا، ]تا بي[ بن محمد سبزواري، محمدباقر
، »)هـا و راهكارهـا      توصـيه (سنجي فقهـي وقـف پـول          امكان«،  )۱۳۸۴(فر، جواد     سعادت

 .مجموعه مقاالت همايش وقف در بازار سرمايه
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ـ  فـي شـرح   يـة البه ضـة الرو،  ]تا  بي[ي   عامل كين م يالد بن جمال  ، محمد يد ثان يشه  ةاللمع
 .ي دارالعالم االسالم:روتي، بةالدمشقي

 ك، انتـشارات مـشتر  مجموعه مقاالت بازارهاي مالي اسـالمي ،  )۱۳۸۵ (ي، عل يآباد صالح
 .)ع(سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه امام صادق

ـ الوقـف فـي   ، )ق۱۴۱۳(ن، حـسن  يعبداهللا امـ   ـ ، اداره و تثم االسـالمي ةالفق ات كـ ر ممتلي
 .ي توسعه اسالمكب، وابسته به باني للبحوث والتدريقاف، المجمع االسالماالو
 ي در جهان و اصول اسـالم      ي وقف يها  صندوق ينهاد مال «،  )۱۳۸۴(ن  ي، حس يزيعبده تبر 
 .، بهار۲۴، ش)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، »رانيت آن در ايفعال

 .منشورات الرضي: ، قممقواعد االحكا، ]تا يب[بن يوسف  عالمه الحلي، حسن
 .۴۵ و ۷، شميراث جاويدانفصلنامه 

ميـراث  ه  ي، نـشر  » آن يهـا   از شـرط   يا مصلحت وقـف و پـاره     «،  )۱۳۷۴(رضا  يض، عل يف
 .۸، شجاويدان

 .قانون مدني ايران
 . يلدا: ، تهران)عطايا (۳، جعقود معين، حقوق مدني، )۱۳۶۹(ان، ناصر ياتوزك

 .، انتشارات مدرس۴ و ۱، جمدني، عقود معينحقوق ، )۱۳۷۴ (ـــــــــــــــــ
 .، دانشگاه مفيد)۱۳۸۴( مجموعه مقاالت همايش وقف در بازار سرمايه

 از  ۱۴، ج مـستنبط المـسائل    و    الوسـائل  كمستدر،  )ق۱۴۰۸ (نيحس زاير، م يمحدث نور 
 .السالم هميت عليالب  مؤسسة آل:روتي، بي االولالطبعة،  جلد۱۸

تـاب وقـف،   ك، ۲، جاالسالم في مـسائل الحـالل والحـرام     شرايع  ،  )ق۱۳۷۷ (يمحقق حل 
 .ةميتب االسالك م:تهران

 ۴، ج غنائم االيام في ما يتعلق بالحالل والحـرام       ،  ]تا  بي[بن محمد    ابوالقاسمي،   قم يرزايم
 .)نا يب( :)جا يب(،  جلد۶از 
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 .انتشارات داراالحياء التراث العربي: ، بيروت۲۸، ججواهر الكالم، )م۱۹۸۱( ـــــــــــــــــ
 .هانكي انتشارات :، تهرانهاي قضايي انديشه، )۱۳۷۲(وسف ينوبخت، 
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