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 ، دیدگاهها و راهکارهای ارتقاوقف 

 2، ایرانمنش 1هزار جریبی 

 

در این مقاله ما بابیان پیشینه ای از وقف و بررسی دینی و تاریخی آن به بررسی انواع وقف می پردازیم. سپس به چکیده:       

مشکالت موجود در برابر موضوع بررسی آثار و جایگاه وقف در زمینه های فرهنگی و علمی و اجتماعی می پردازیم. همچنین 

  وقف را به اختصار بیان نموده و در پایان به بیان پیشنهاداتی در زمینه وفق بر اساس بررسی های انجام شده می پردازیم

،  در این مقاله براساس اهمیت وقف به بررسی این امر بسیار مهم دینی و اجتماعی بادر نظر گرفتن پیشینهچکیده پیشنهادی : 

و اهمیت دینی آن در اسالم و سایر مذاهب و ادیان پرداخته و سپس به تاثیر آن در جهت پیشرفتهای فرهنگی ، اجتماعی و  عانوا

و با آسیب شناسی به بیان پیشنهاداتی در راستتای   که همان رفاه اجتماعی در مفهوم عام ان می باشدمی پردازیم اقتصادی جامعه

 پردازیم می یاعمدر رفاه اجتوقف  استفاده هر چه بیشتر و موثر تر از

دیدگاههای اسالمی وقف ، دیدگاههای غیر اسالمی وقف ، وقف در سایر ادیتان   رفاه اجتماعی ، وقف ،کلید واژگان:       

 سرمایه اجتماعی،  وقف ءو اجتماعات ، راهکارهای ارتقا

وقتف، در  . در عقل، منطتق و بيیعتت انستان دارد   ی دیرپای بشری است که ریشه ی وقف، یك پدیدهسنّت حسنه:مقدّمه     

های بشری به اشکال و صور مختلف و منطيق بر آیین و سنن و فرهنگ هر ّندینی و تمدهای شيهی ادیان الهی و حتّی آیینهمه

ی وقف مسألهگرچه ممکن است صورت ظاهری و نیز آیین مربوط به »که؛ چه مهم است اینجامعه، وجود داشته و دارد، امّا آن

ی جهتان و ادیتان یکتی بتیس نیستت و آن      یا شيه وقف در کشورهای مختلف و بین اقوام مختلف متفاوت باشد، ولتی در همته  

ی بشتری  گیری فرد یا افرادی از جامعته قرار دادن تمام یا قسمتی از ثروت خود در راه خدا به منظور بهرهجاودان: است ازعيات

 (20 [5] ص ).«افع آندر درازمدّت از درآمد و من

های مؤثّر اعتقادی و فرهنگی برای جيران حال که وقف یك سنّت حسنه و یکی ازافتخارات فرهنگ غنی اسالم و یکی از اهرم

شود، بنابراین ضرورت دارد برای ترویج ایتن عمتل پستندیده و    های جامعه در ابعاد مختلف محسوب میها و نیازمندینارسایی

ی موقوفات فضایی سرشار از معنویّت ایجاد باید با توسعه. ای صورت گیردهای گستردهریزی و تالشبرنامهارزشمند در جامعه 

ی رشتد و تعتالی و   کميودها و نیازهای اجتماعی تأمین شود، زمینه. فضا مشکالت فقرا و دردمندان بربرف گردد شود تا در آن

رخواهی و غیرخواهی جایگزین سودجویی و خودخواهی شود، تکاثر و خی. سعادت و پیشرفت نوجوانان و جوانان فراهم گردد

ای بته کمتال و ستعادت خواهتد     بيعاً چنتین جامعته  . الصّالحات به جای آن بنشیندتفاخر از میان برود و صدقات جاریه و باقیات

 ..ای روشن و درخشان در پیس رو خواهد داشترسید و آینده
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شود که تاکیتد ادیتان در کلیته دوره تتاریی ادیتان در ایتن امتر قابتل چشتم پتوش نیستت             اهمیت وقف ازآنجا بیشتر نمایان می

بخصوص در دین اسالم که با تاکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تئوری وقف در سایر دیدگاههای اجتمتاعی  

کل اجتماع بطوری که حداکثر بهتره وری  ن متفاوت دیگری مورد توجه بوده زیرا استفاده از دارایی هایی اشخاص در با عناوی

 را داشته است مورد توجه و سیساست گذاری بشر بوده است.

حال آنکه وقف بهتری را برای بهره گیری معنوی و مادی از توانمدی افراد می باشد بطوری که نه تنها بطتور مستتقیم از متورد    

اجتماع برای سایر افراد جهت ارائه توانمدی های خود به کل موقوفه استفاده می شود بلکه این کار باعث یك تحرک کلی در 

 اجتماع می باشد.

اهمیت وقف از تاکید قرآنی آن نیز پیداست که احکام دینی زیادی موجود می باشد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با وقتف  

 ر به اهمیت وقف بیس از پیس پی می بریم.مرتيط می باشد. با واکاوی سیره عملی پیاميران بخصوص پیامير اسالم و ائمه ابها

  1بخش 

 نگاهی به مفهوم و تعاریف وقف 1-1

 .های زیادی با هم دارندتعاریف گوناگونی شده است که مشابهت« اوقاف»و « وقف»های فارسی از در فرهنگ

بترای  کتردن؛ تخصتیم ملتك یتا متالی      وقتف بته معنتای ایستتادن، درنتگ     (1183 [18] و  1110ص)در فرهنتگ معتین  

 .آمده است. زدنحرف کردن در بین کالم و دوبارهکننده تعیین کرده است؛ درنگکردن در اموری که وقفمصرف

المنعته از آن  داند که از ثروت خود جدا کند تتا در کارهتای عتام   چیزی می»وقف را (2465 [6]، ص1363)فرهنگ عمید

زمین یا ملك یا مستغلّی داده شده است که برای مقصود معیّنی در راه »ه ت قیاسی عنوان وقف بدر فرهنگ الفيایی.« استفاده کنند

و .« شده برسد و نیز انحصار چیزی به کسی یا چیزیدهند تا درآمد آن به مصرف امور خیریّه و از پیس تعیینخدا اختصاص می

وایان و یا بر مزارها و مساجد و یتا  امالک و اموال و چیزهایی که برای کمك به بین: »آمده است( جمع وقف)در تعریف اوقاف

 (92 [8] ص .«)امور دیگر وقف کرده باشند

وقف عيارت است از حيس مالی که انتفاع از آن با بقاء عین مال ممکن باشد و تصرّف در اصل مال ممنوع و مقطوع گتردد و  »

 «هزینه شود« بِرّ»منافع رقيه به قصد قربت در کار 

تر عيارت از این است که انسان تمام یا قسمتی از اصل ثروت منقول یا غیرمنقول خود را بيق شرایط خاصی وقف به زبان ساده

خدمت به خلتق ختدا، شتخم یتا     )منع کند و جاودان نماید، اما بهره و درآمد آن ثروت را در راه خدا ... از فروش و توارث و 

 .هزینه نماید...( ، بیمارستان، مدرسه و اشخاص معلوم، یا عموم مردم، دانشگاه

 .های مختلف بیان شده استگذاران به عيارتدانان و قانوناین معنی در بین فقها و حقوق
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و ستایر صتحابه، بته جتای      (ع)های به جای مانده از حضرت علتی نامهدر صدر اسالم، در اخيار و احادیث و عرف جامعه و وقف

وقتف  « جاریه»جایی که وقف با سایر صدقات فرق داشته، با پسوند از آن. شده استاستفاده می ی صدقه،ی وقف، از واژهواژه

 (153 [5] -152ص .)اندکردهتعيیر می« صدقه جاریه»را از سایر صدقات متمایز کرده، از وقف به 

  :از انتتد عيتتارت کتته باشتتد متتی ضتتروری خاصتتی شتترایط« قراردادهتتا صتتحت اساستتی شتترایط» جتتز بتته وقتتف انعقتتاد رایبتت

  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس-1

  منفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيیل-2

 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین بقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای قابلیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-3

 ([11],[3],[1]) .عین قيض -4

 : انواع وقف 1-2

 :وقف به اعتيار موقوفٌ علیه دونوع است

 وقف خاص -وقف عام   ب -الف

بتر فقترا،    وقتف : ماننتد . ی معین نياشد، آن را وقتف عتام گوینتد   اگر مصارف موقوفه مخصوص دسته یا بيقه: وقف عام -الف 

های دینی برای معابتد  ی اقلیتی ابهار، موقوفاتی که به وسیلهو ائمه (ع)خوانی امام حسینمدارس و مساجد و وقف برای روضه

 :شودوقف عام نیز خود به دو رویه عمل می. شودالمنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقی میوامور عام

ی عامّه داشته باشد وقف انتفتاعی  ی که نموده، تحصیل درآمد نياشد و استفادهیعنی اگر واقف نظرش از وقف: وقف انتفاعی -1

 .وقف بر مساجد، مدارس، ساختن پل و غیره: مانند. است

داری وقتف بته تعزیته   : مثل. یعنی منظور واقف از وقف مال یا اموال تحصیل درآمد باشد و عناوین عامه دارد: وقف منفعتی -2

بضاعت وغیتره کته ستازمان اوقتاف وامتور      آموزان کمی دارو و درمان، کمك به فقرا، کمك دانسه، ابعام، تهی(ع)امام حسین

خیریه یا متولّیان محترم موقوفات وظیفه دارند برابر نیّات واقفان خیراندیس منافع و درآمتد حاصتل از موقوفتات را بته مصترف      

 .نامه برسانندمقرّر وقف

ا اشخاص یااوالد و احفاد وقف شده باشد، پتس اگتر مصترف وقتف مختتم      وقفی است که برای شخم ی: وقف خاص -ب 

ی مخصتتوص وقتتف بتتر اوالد و افتتراد و گتتروه یتتا بيقتته     : گوینتتد ماننتتد گروهتتی معتتین باشتتد آن را وقتتف ختتاص متتی     

 )[13],[10],[8],[2],[1](.ازمردم

 فلسفه تأسیس و ترویج نهاد وقف در اسالم 2-1
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أها و بربرف کردن نیازهای فرهنگی اجتمتاعی و اقتصتادی در جامعته    اسالم پر کردن خلفلسفه تأسیس و ترویج نهاد وقف در 

از صدر اسالم تا کنون به دنيال بروز مشکلی در زندگی اجتماعی و اقتصادی،انسانهای خیّر و نیکوکتار بتا ایجتاد    . اسالمی است

مروری بر اسناد وقف و تاریخچه اوقاف مالحظته   با. موقوفات و قرار دادن درآمدهای آن در جهت رفع مشکل اقدام نموده اند

می شود واقفین با دور اندیشی و بلند نظری وصف ناپذیری حتی برای رفع نیازهای به ظتاهر کوچتك و کتم اهمیتت اقتدام بته       

ی برای مثال ابن بطوبه حکایتت مت  . وقف نموده اند که مطالعه آن موجيات شگفتی و تحسین هر خواننده ای را فراهم می سازد

روزی از کوچه ای در دمشق می گذشتم، غالم بچه ای را دیدم که از دست او قدحی چینی بر زمین افتتاده و شکستته   »کند که 

یکی از آن میان به پسرک گفت خرده های قدح را برگیر و نزد متولی اوقتاف ظتروف   . بود و مردم به گرد او جمع شده بودند

د و با آن مرد نزد متتولی رفتت و آن خترده هتای ظترف را بته وی نشتان داد و او از        غالم بچه پاره های شکسته را جمع کر. بير

درآمد موقوفه مخصوص این کار پولی برابر قدح به آن پسر داد تا قدحی مانند قدح شکسته خریده، از مضروب شدن و دشتنام  

 ( [12]«) شنیدن از خواجه و بانوی خود رهایی یابد

 وقف در آیات قرآن کریم

ولی دانشمندان مستلمان و مفستران قترآن کتریم از     . کند، وجود ندارد آیه ای که بر وقف و احکام آن صریحا داللت در قرآن

چترا کته   . قترآن کتریم استت    مفاهیم اخالقی که در قرآن ذکر شده است، چنین دریافته اند که وقف مورد تاییتد  کلیت برخی

رانی ستوده شده وبه بور عموم هر آنچه که بر انجام کارهای نیکو نو اعمال خیر و صالح همواره در آیات این کتاب شریف و

گفت که روح وقتف متورد تاییتد قترآن      نبه تعيیر دیگر می توا. بدان داللت داشته باشد، بر وقف نیز داللت می کند و تشویق

 .تکریم قرار گرفته اس

ذکتر شتده و بته    .... همنوعان و ، محيت و کمك بهاز اعمال صالح، مانند صدقه، قرض الحسنه،تعاون، انفاق در نهایت مواردی

 :آنها اشاره می شود نوعی با روح وقف سازگاری دارد که به برخی از

آیاتی که انسان را به عمل صالح ترغیب و توصیه نموده و می دانیم وقف کردن نیز نوعی کار خیر و عملی ختدا پستندانه   : الف

 » :است

و اما کسانی کته ایمتان آورده انتد و کارهتای     (75/ آل عمران)«ت فیوفیهم اجورهمو اما الذین امنوا و عملوا الصالحا -1

دو عامتل مهتم   « ایمتان و عمتل صتالح   »این آیه، در .مزدشان را به تمامی به آنها می دهد( خداوند)شایسته کرده اند، 

بته   با عمل صالح،ثيوت آنمقتضای اولیه و فطری انسانها است و باید ، ایمان. است برای استحقاق پاداش دانسته شده

متی    داللتت  –از جملته وقتف    – صالحات در آیه ی مذکور می تواند بر هر عمل شایسته ای. نمایس گذاشته شود

 کند

مال و فرزنتدان   (44)کهف / و خیر أمال     المال و الينون زینه الحیوه الدنیا و الياقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا  -2

ولکن، اعمال صالح که تا قیامت باقی است، نزد پرودگار بسی بهتتر و عاقيتت آن نیکتوتر     آرایس زندگانی جهان اند

 . است

جاری هم چون بنای مساجد، متدارس و   ذکر خدا و صدقات، تهجد، نماز: آیه ی مذکور، باقیات صالحات می تواند شامل در

 .بارز باقیات صالحات است وقف مصداق: که بدین ترتیب باید گفت باشد. موقوفات و خیرات در راه خدا
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مصتارف در آمتدهای وقتف در جهتت      آیه هایی که به تالیف قلوب و جلب محيت دیگران داللت دارد و چتون یکتی از  : ب

عین حال احسانی است عاری از منتت، و اقتدامی استت کته در بستیاری از       تحکیم و تثيیت روح هميستگی و محيت بوده و در

شناسد، ولی از نتیجته لطتف او بهتره منتد متی       وقف، واقف را مالقات نکرده وچه بسا او را نمی استفاده کننده از منافع موارد،

 د بود.پسندانه به مراتب عمیق تر وماندنی تر خواه شود، در نهایت تاثیر این عمل خدا

« فتی ستيیل او وابتن الستيیل    الغتارمین و   للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقتاب و  انما الصدقات-1

آنها کرد  فقیران و عاجزان ومتصدیان اداره صدقات وکسانی که باید تالیف قلوب: است به صدقات منحصرا مختم (46/توبه)

 .و به راه ماندگان( خدا راه تيلیغ و ترویج دین)و آزادی بندگان و قرض داران و در راه خدا 

 :تعاون،احسان و برادری دعوت نموده است، مانندآیاتی که مردم را به روح : ج

نیکی و تقتوی همکتاری کنیتد وبتر گنتاه و دشتمنی       بر (2/مائده )«تعاونوا علی الير و التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان-1

 .همکاری نکنید

حسان وبخشس به نزدیکتان دستتور متی    یقینا خداوند به عدل و ا (06/نحل)«ان او یامر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی- 2

 .دهد

 :مثل،آیاتی که وقف را از بریق تقرب الهی معرفی می کند: د

هرگز به مقام بر و نیکی نخواهید رسید مگر این که از آنچه که دوست  (02/ آل عمران)«لن تنالوا الير حتی تنفقوا مما تحيون-1

 .دارید، انفاق کنید

در ضمن نیل بته مقتام   . ان می باشد گونی وجود دارد که وقف یکی از مهم ترین مصادیقشك برای انفاق،راههای گونا بدون

 است که محيوب انسان است و معموال دل کندن از آنها کاری بس دشوار به نظتر متی   ابرار ومقربین نیازمند انفاق از چیزهایی

 گردد. خداوند متعال واگذار می عنیاز ملکیت واقف خارج شده و به مالك حقیقی ی رسد به ویژه در وقف که موقوفه

النيیین و اتی  و المغرب و لکن الير من امن باو و الیوم االخر والمالئکه و الکتاب و لیس الير ان تولوا وجوهکم قيل المشرق -2

نیکوکاری آن نیستت کته روی ختود را بته ستوی       (55/بقره)«....السيیل ابن ذوی القربی و الیتامی و المساکین و المال علی حيه

و پیتاميران  ( آستمانی )و کتتاب   مغرب بگردانید،بلکه نیکی آن است که کسی به خداوند و روز باز پسین و فرشتتگان  مشرق و

 .بدهد....به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان ودر راه ماندگان و ،ایمان آورد ومال خود را با وجود دوست داشتنس

اليته باید دانست که ریشه . مفاهیم بسنده نکنند تعریف نیکی، خداوند به معرفی نیکان می پردازد تامردم تنها به فراگیری هنگام

صالح می پردازد و  خداوند به بیان اعمال، پس از اعتقاد و ایمان به اصول دین.ایمان نهفته است نیکی و نیکوکاری در اعتقاد و

ميدأ ومعاد دارد،زیرا از آنچه به آن محيت دارد در راه ختدا   ین بخشس نشان از عمق ایمان بهاز بخشس مال شروع می کند و ا

 .می دهد

 .بدون شك وقف اموال نیز می تواند مصداق روشنی برای بر و نیکی به شمار آید

رگتاه الهتی   وقتف و شتخم واقتف در با    آیات فراوان دیگری که نقطه مشترک تمامی آنها بیان محيوبیت و مطلوبیت عمل و

دو نکته مهم دیگر از ت.انسان و پیوستن به ملکیت حقیقی خالق متعال اس خروج مال از ملکیت مجازی،در حقیقت وقف. است

 آیات مذکور استنياط می شود

در آیات مذکور موارد استعمال وقف به خوبی تيیین شده است تا واقف آگاه گردد که مال خود را باید در چه راههتایی  : الف

 .مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف برستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاندبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


استت کته بایتد از امتوال دوستت داشتتنی        یکی از مهم ترین شرایط مال وقفی برای آن که در درگاه الهی مقيول افتد،این :ب

 .بیانگر ایمان و عقیده واقعی واقف به خدا و روز جزا باشد واقف انتخاب شود و همین نکته می تواند

 موقوفات پیامبر اسالم و اهل بیت

 مستتمندان وقشترهای محتروم   ،ضتعفا ،گذشته از این که به فقرا( علیهم السالم) و ائمه( صلی او علیه و آله و سلم)پیامير اسالم 

صدقات و موقوفات زیادی از امالک وزمینها  اجتماع کمك می کردند،آیندگان را نیز فراموش نمی کردند وبا به جا گذاشتن

در  یکی از فصول درخشان زندگانی این پیشوایان بزرگ،اقدامات آنان. ریزی کردند و اموال خویس،سنت حسنه وقف را پایه

  . وداراییهای ارزنده ای را وقف می کردند زمینه وقف است که هم مردم را به وقف تشویق می کردندو هم شخصا امالک

دقه هتای اهتل بیتت    مستائل و بیتان وقفهتا وصت     کته ای که در این جا نياید از آن غفلت ورزید این است که غرض ازذکر اینن

بته   اموالی که وقف می کردند، ملك شخصی شان بود که از برق گوناگون جتزء اموالشتان   این است که آنان( علیهم السالم)

انسان به بتور قطتع وقتتی متی توانتد تمتام یتا         چرا که. حساب می آید و اگر ملك شخصی آنها نيود نمی توانستند وقف کنند

ملتك   قترار دهتد کته   ... در راه خدا برای استفاده یك قشر ختاص یتا جمیتع مستلمانان و     اید وقسمتی از اموال خود را وقف نم

، وقتی کنار چتاه هتم رستید   ( نزدیك مدینه در راه شام جایی)در غابه( صلی او علیه و آله و سلم)پیامير اکرم . شخصی او باشد

بخرد و بهای آن صدقه  ولی یك نفر این چاه را، خیر: ودخدا آیا این چاه را مصادره نمی کنید؟ فرم ای رسول: مسلمانان گفتند

 ([19][10],[9],[1]).کرد بلحه بن عيیداو آن را خرید و وقف. داده شود

. خصوصی است که اگر شخصی مالك چیزی نياشد نمی تواند وقف کند به دیگر سخن، وقف کردن چیزی وابسته به ملکیت

: عنوان نمونه رجوع شود به به)تملیك کند،همان گونه که در کتب فقهی آمده است باشد تا بتواند به دیگری واقف باید مالك

از ایتن رو  . کند صحیح نیستت  موقوفه اگر مملوک نياشد؛ یعنی مال دیگری باشد و غاصب بخواهد آن را وقف([14],[13])

انسان بتواند بتا وقتف کتردن آن بته     مال وقف شده به گونه ای باشد که  وقف هم مانند دیگر صدقات مشروط است بر این که

در آن حترام و معصتیت    و تصترف « غصب»چون آن مال ، پس اگر واقف مال حرام را بخواهد وقف نماید. بشود خدا نزدیك

 .نافرمانی کرده در پیشگاه خدا مقرب گردد است نمی شود با همان چیزی که به وسیله آن خدا را

 موقوفه ها و صدقه های پیشوایان دینی

( 1)اسالم و خاندان آن حضرت درباره وقف مردم را تشویق می کردنتد   ن که اشاره کردیم گذشته از این که رسول مکرمچنا

شخصی نموده و آثار خیری بته   معتير ومدارک تاریخی، خود از نخستین کسانی بودند که اقدام به وقف امالک بيق احادیث

گذاردند ووقفنامه هایی تنظیم کردند کته بته برختی از آنهتا اشتاره متی        عنوان وقف برای اعقاب و بيقات بعد از خود به جای

 :شود

 باغ های مخیریق

بترای جنتگ در احتد    ( صلی او علیه و آلته و ستلم  )روز شنيه که پیامير .مخیریق یهودی از علمای یهود بود: واقدی می نویسد

آنهتا  . بر شما فرض و واجب است و نصرت و یاری او به خدا قسم شما می دانید که محمد پیاميراست: یهودیان گفت اوبه،بود
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 صلی او علیته و )سالح خود را برداشت و همراه رسول خدا! شنيه معنایی ندارد گفت دیگر. بهانه آوردند که امروز شنيه است

د استت،مخیریق  مخیریتق بهتترین یهتو   : فرمتود ( ستلم  صلی او علیه و آله و)پیامير . به میدان جنگ آمد و کشته شد( آله و سلم

منشتأ   آن امتوال .اموال من مال محمد است که در راه ختدا صترف کنتد   ،اگر کشته شدم: گفت وقتی از مدینه به احد می رفت

 .شتتتتتتتتتتتتد( صتتتتتتتتتتتتلی او علیتتتتتتتتتتتته و آلتتتتتتتتتتتته و ستتتتتتتتتتتتلم )اصتتتتتتتتتتتتلی صتتتتتتتتتتتتدقات پیتتتتتتتتتتتتامير 

فرزند )اهیم که مادر ابراهیمام ابر اعواف و مشربه،برقه،حسنی، دالل، صافیه، میثب: هفت مزرعه بودند، به نامهای اموال مخیریق

 ([21],[13],10].)به آن جا می آمد( صلی او علیه و آله و سلم)پیامير در این منطقه سکونت داشت و( حضرت رسول

 موقوفه های دیگر رسول خدا

ختدا  بلکه در کتب تاریی زمینهای دیگتری را بته نتام صتدقات رستول       موقوفه های آن حضرت منحصر در این هفت باغ نيود،

 .ذکرکرده اند که یکی بویره است( آله و سلم صلی او علیه و)

   [21],[11],[10] ) .)بویره از زمینهای بنی النضیر بوده است :حموی در معجم اليلدان می نویسد

  .در خیير نیز موقوفه هایی داشته است( صلی او علیه و آله و سلم)رسول خدا: سمهودی می نویسد

وقتف  ( صتلی او علیته و آلته و ستلم    )پیتامير   بخشی از سرزمین خیير به نامهای الوبیح والکتیيه و ستاللم را : شيه می نویسد ابن

 ([19],[9],[1]).کرد

بتوده استت کته وقفهتای رستول او در ایتن        (علیه السالم)نوشته یا نوشته هایی دردست امیرالمومنین علی :نقل می کند بخاری

همتان   موقوفه های رسول خدا بوده است، و لیکن توضیح نداده است که این موقوفتات  وقفنامهنوشته شده بود یا آن نوشته ها 

ابتن  . را ذکتر متی کنتیم   « بختاری »عین عيارت  به هر حال برای روشن شدن مطلب. هفت باغ مذکور بوده یا موقوفه های دیگر

عتده   ک روزی عثمان را به بدی یاد می کرد کته یاد می کرد بدون ش( به بدی)از عثمان  (علیه السالم)اگر علی : حنفیه گوید

نامته هتایی کته علتی در     )عثمان و به او بگو که آنها برو پیس: فرمود( علیه السالم)ای از عمال عثمان شکایت کردند،پس علی 

عمتل   سپس کارمنتدان ختود را دستتور بتده بته آن     .( یعنی در آن صدقات نوشته شده است) صدقه پیامير است؛( دست داشت

آنها را از ما دور کن : گفت( اعتنا نکرد و)عثمان . بردم من نوشته ها را پیس عثمان( یعنی مطابق این نوشته ها عمل شود)کنند؛ 

از جتایی کته برداشتتی بته     : فرمتود  به من. آوردم و جریان را گفتم( علیه السالم)من آنها را پیس علی( نداریم که نیازی به آن)

 .همان جا برگردان

آن باغها که صدقات رسول او بوده، معروف بوده استت، و احتیتاج    این نامه ها مربوط به آن هفت باغ نيوده است، زیراظاهرا  

پس احتیاجی . خلیفه نیز آنها را می شناختند قفنامه نيوده، عثمان و دو خلیفه قيلی و سایر مسلمانان و کارمندان دولتی به دیدن و

هفت بتاغ بتوده    این موقوفه ها غیر از آن: از این رو باید گفت. بی اعتنایی عثمان نيوده است یبه فرستادن وقفنامه وموردی برا

 .توانستتتت بتتتی اعتنتتتا باشتتتد    استتتت کتتته عثمتتتان اظهتتتار بتتتی ابالعتتتی کتتترده و پتتتس از دیتتتدن وقفنامتتته نیتتتز         

صلی او علیه و آله و )دابعضی از علمای اهل سنت همه اموال رسول خ: کند عسقالنی نیز این حدیث را نقل نموده و اضافه می

صلی او علیه و آله و )صدقات رسول خدا» را که بعد از رحلت آن حضرت مانده بود صدقه نامیده و همه اموال را به نام (سلم

معاشر  نحن»: فرمود( صلی او علیه و آله و سلم)ابوبکر نقل کرده است که رسول خدا  به دلیل حدیثی که، ذکر می کنند( سلم

 ([21],[14],[13])«.یاء ال نورث ما ترکناه صدقهاالني
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بنتی  »،«فتدک »، «خیيتر »دنیا رفتت در حتالی کته متزارع زیتادی در       رسول خدا از گوید: ابن ابی الحدید در این مورد چنین می

 .ابوبکر نقل کرده استت  به دلیل خيری که، داشت که پس از مرگ او همه صدقه شد« بائف»و همچنین  «وادی نخله»، «نضیر

امالکی که بعد از آن حضرت صتدقه شتد وگفتته متی      یعنی: گوید« و صدقته بالمدینه»در عمده القاری در شرح گفتار بخاری 

قاضتی   در مدینه اموال بنی النضیر است کته نزدیتك مدینته بتود و از    ( علیه و آله و سلم صلی او)شود که صدقات رسول خدا

از جملته حتق آن حضترت در امتوال بنتی       يارت است از اموال مخیریتق و عیاض نقل شده که صدقات آن حضرت در مدینه ع

و ستهم آن حضترت از خمتس    ، و دو قلعه از قلعه هتای خیيتر  « وادی القری» النضیر و همچنین نصف زمین فدک وثلث زمین

 ([19],[14],[13]).همه بعد از آن حضرت صدقه شد به موجب آن حدیث خیير که

که مکانی واقع در بازار مدینه بوده )مهزور را ( او علیه و آله و سلم صلی)رسول خدا :الحدیدمی گویند ابن عيد ربه  و ابن ابی

( صلی او علیه و آلته و ستلم  )رسولخدا همان گونه که گذشت از جمله صدقات و موقوفات. )برای مسلمانان وقف کرد (است

مدینته   در آخر باب العوالی:عمربن شيه در این باره می نویسد. استمشربه ام ابراهیم  باغهای مخیریق است که نام یکی از آنها

را در آن جا درد زایمتان عتارض شتد،     –( آله و سلم صلی او علیه و)همسر رسولخدا –منوره بستانی است که چون ام ابراهیم 

کردندکه هتم   براهیم نامگذاریپس از این که فرزندش در آن جا متولد شد آن را به مشربه ام ا دستس را به چوبی گرفته بودو

 .اکنون آن چوب در آن مشربه معروف است

توافق کردند بر این که هتر چته را کته    ... فقها و لغویین و علمای مدرسه خلفا از محدثان ومورخان و: عالمه عسگری می گوید

ابوبکر از رستول ختدا روایتت     نچه کهارث گذاشته، از مزارع و باغها صدقه بنامند و استناد کرده اند به آ رسول خدا از خود به

بوده است و ریشه سیاسی دارد که این جا  این نامگذاری و سازش به دالیل سیاسی آن روز ))و ما ترکناه»:کرده است که فرمود

 .جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح آن نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ل ختدا امتوال   النضتیر رستو   هنگتام فتتح بنتی   : نقل از مناقب ابن شهر آشوب و ارشاد مفید نقل کرده است که عالمه مجلسی به

 دستور داد که سهم رسول خدا را( علیه السالم)مهاجرین تقسیم کرد و به علی  بنی النضیر را میان( زمینها و باغها و خانه های)

  ([14]).تحویل بگیرد و آنها را صدقه قرار دهد

اليته ایتن  . ا قيول نداشته اندر که مراد این محقق بزرگوار از صدقه وقف است؛زیرا آنها اصطالح علمای اهل سنت معلوم است

 .اموال عمومی کردند در حالی که آنها در موارد خاصی وقف شده بود جزء، موقوفات را عمال به استناد حدیث ابوبکر

 موقوفه های امیرالمومنین

شخصتی آن  تاریی ثيتت شتده استت و ایتن موقوفتات از امتوال و دارایتی         موقوفه هایی داشت که در( علیه السالم)امیرمومنان 

مختلف نقل شده استت، منتابع را    و از آن جا که این وقفنامه ها با عيارتهای.محدثان و مورخان نقل کرده اند حضرت بوده که

تحقیق بیشتر کرده و اختالف نستی را بررستی نمایتد، بته ایتن متدارک        در بول تحقیق یاد آور می شویم که هر کس بخواهد

 .رجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

، این! نزد من فرستاد(( علیه السالم)جعفر حضرت موسی بن)این وصیت نامه را ابو ابراهیم : گوید فرزند حجاج می عيدالرحمن

( وصتیت  به وسیله ایتن )نموده بنده خدا علی در مال خود برای رضای خدا تا این که  آن چیزی است که وصیت کرده و حکم

می گردد،مرا از آتس دوزخ و آتتس را از متن    سیاهخدا مرا داخل بهشت نموده و در روزی که صورتهایی سفید و صورتهایی 
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وقتف   همته ، هم معروف است که مال متن استت  « ینيع»دارم و به من تعلق دارد و در ابراف  امالک« ینيع»آنچه در . دور سازد

بقیته  ( دارندو حق والء )رباح و جيیر که آزاد هستند است و همچنین برده هایی که در آن امالک دارم به غیر از ابی نیزر و ابی

ایتن آنچته کته در     عتالوه بتر  . کار می کنند و مخارج خود و عائله شان را از آن جا تامین می کننتد  در همین امالک پنج سال

دارای روستاها و آبادی ها ی زیاد بوده و در سال . توابع مدینه است دره ای میان مدینه و شام و از« وادی القری»)«وادی القری»

ساکنین آن یهودی بتوده و هتر    .نظامی ارتس اسالم که اصطالحا مفتوحه عنوه نامیده می شود، فتح شد با قدرت هفتم هجرت

 آن را به یهودی ها به عنوان مُزارعه و مستاقات ( صلی او علیه و آله و سلم) چه زمین آباد داشتند مال مسلمین شد و رسولخدا

وادی القتری   تم اوالد فابمه است و برده هایی هم که در امالکدارم همه مخ( «وادی»و « قری» کلمه([14]). واگذار کرد

هایی که آن جا هستت وقتف استت و ماننتد بترده هتای دیگتر در         دارم با برده« ذعه»دارم، وقف است غیر از اینها هم آنچه در 

دارم با بترده هتایی   « اذینه»ر د عالوه بر اینها آنچه. مخارج خود و عائله شان را از همان امالک اداره نمایند امالک کار کرده و

 است. که آن جا دارم وقف

به »در حقیقت آنچه در مورد اموال خودم نوشتم : گاه حضرت می نویسد آن  .هم همان گونه که می دانید وقف است« قصیره

آن را  کسی بخشید یا شترایط  است؛ یعنی وقف است که قابل فسی نیست و نمی توان آن را فروخت یا به« واجب گونه صدقه

خواه من زنده بمانم یا بمیرم و در هر موردی که برای خدا باشد صرف  تغییر داد و قطعی و خارج از ملك خصوصی می باشد،

 :بعتتتتتتد در صتتتتتتدد توضتتتتتتیح شتتتتترائط واقتتتتتتف و متتتتتتتولی آن برآمتتتتتتده، متتتتتتی فرمایتتتتتتد  .متتتتتی شتتتتتتود 

مقرر داشته، متال اوالد فابمته    بوری که خودهمان ( موقوفه آن حضرت( )صلی او علیه و آله و سلم)رسول او  اموال محمد

تولیتت  . هایی که در کاغذ کوچکی اسم برده ام همه آنها از بردگتی آزادنتد   و برده( س)است و همین بور است اموال فابمه 

آن امالک بردارد و هر بوری کته   موقوفع در دست حسن بن علی می باشد و حق دارد متعارف مخارج خود را از درآمد این

اختیار  داشته باشد می تواند از همین امالک بفروشد و آن را ادا کند و(دینی)قرضی اگر. بق خواست خداست مصرف کندمطا

غیر خانه وقفی سکونت داشته، می توانتد خانته    و سرپرستی اوالد علی و اموالشان در دست حسن است و اگر حسن بن علی در

مانده را هتم   بنی المطلب و یك سوم به آل ابیطالب بدهد و یك سوم باقی به بنی هاشم و وقفی را بفروشد و یك سوم پول را

تولیت دارد و به همان نحوی که حسن دارد و ایتن امتیتاز    حسین، و اما اگر برای حسن پیشامدی کرد. در راه خدا مصرف کند

و اگتر  . متی باشتد  ( ستلم  و آلته و  صلی او علیه)قرار دادم برای رضای خدا و حفظ احترام رسول خدا که برای فرزندان فابمه

و امانت او مورد قيول باشد برای تولیت نصب کنند و اگر چنتین   از اوالد علی شخصی را که اسالم، برای حسین پیشامدی کرد

این وصتیت نامته را   ... اختیار نمایند از اوالد پسران فابمه چنین کسی را انتخاب کنند و اگر نشد از آل ابیطالب کسی پیدا نشد

کنتار نهتر دجیتل در    : یتاقوت حمتوی متی نویستد    . کاف اسم مکانی در کوفه استت  به کسر« مِسکن»)«مسکن»ر روز ورود به د

شتد و قيترش در آن جتا معتروف      جنگیتد و کشتته   52دیر جاثلیق قرار دارد، آن جا که عيدالمطلب با مصعب در سال  نزدیکی

 . است

 وقف خانه

خانه ای در بنتی زریتق داشتته و بتدین صتورت آن را      ( علیه السالم)ست که امیرالمومنین نقل شده ا( علیه السالم)از امام صادق 

 :وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد
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وقف . زنده و کامل بود، صدقه کرده است نام خدای بخشاینده مهربان، این است آنچه علی بن ابی بالب آن را در حالی که به

زمتین   شود و هيه نمی گردد تا خدایی که وارث آسمان و دارد، صدقه ای که فروخته نمی نمود خانه خود را که در بنی زریق

که خود یا اوالدشان زنده هستند و وقتتی مترگ    و در این خانه خاله های خود را سکونت داد مادامی. است، آن را وارث شود

 .([13])از مسلمانان باشد آنها فرار رسید برای محتاج هایی

 موقوفه های دیگر امیرالمومنین

که جایی استت در نزدیکتی مدینته و آل     " سویقه "ت. ایی دیگری نیز داشت که برخی از آنها بدین قرار اسحضرت موقوفه ه

 .بود( علیه السالم)کردند، از جمله صدقات امیرالمومنین آن جا سکونت می( علیه السالم)علی 

دربتاره موقوفته   : همانجتا / همتان .)است از موقوفات حضرت بوده« رعوان»و « معید»، «قعین»، «ذوات العشراء»چاه های  همچنین

از سهمودی نقل کرده که چشمه  784ص ، 8در جلد : این گونه نقل می کند صاحب احقاق الحق نیز مواردی را، های حضرت

« عین خیف لیلتی »،«عین خیف االراک»، «بغیغات» ،«عین نوال»، «عین ابی نیزر»، «عین اليحیر»: وقف کرده عيارتند از هایی که

 .کرده است و ابی نیزر را از معجم اليلدان و شفاء العلیل و رفاء الوفاء نقل عین بغیغه 787و در ص « خیف بسطاس عین»و 

حضرت پس از بازگشت از صفین مرقتوم   در مورد مصرف اموالس بعد از وفات او این است که( علیه السالم)وصیتهای امام از

ن ابیطالب امیرمومنتان در متورد چگتونگی تصترف در امتوالس بته ختابر        علی ب این دستوری است که بنده خدا: فرموده است

امنیت و آرامس در سرای دیگتر   تا از این بریق خداوند وی را قرین رحمت و دمساز بهشت سازد و. خدا داده است خشنودی

 .بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته او عنایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

شایستته از آن   صترف کنتد و بته بتور    آن به عهده حسن بن علی است که به بور شایسته از آن م سرپرستی: از آن جمله است

سرپرستی آن را به عهده بگیرد و به جای وی وظیفه را انجتام   اگر برای حسن پیشامدی کرد و حسین زنده است او. انفاق نماید

ه سرپرستی آن را به پسران فابم و این که( علیه السالم)همان مقدار سهم از این مال را دارند که پسران علی پسران فابمه. دهد

 و بزرگداشتت حرمتت او و احتترام پیونتد    ( صتلی او علیته و آلته و ستلم    )او واگذاردم به خابر خدا و به خابر تقرب رستول 

مال را حفظ کنتد و تنهتا از میتوه و     خویشاوندی اش می باشد و با کسی که این اموال در دست اوست شرط می کنم که اصل

زیر  نفاق نماید و از نهالهای نخل چیزی نفروشد تا همه این سرزمین یك پارچهام ا درآمدش در آن راهی که به او دستور داده

 .پوشس نخل قرار گیرد و آباد شود

قرار داد کته بعتد از او    خدا بهشت را برای او واجب کرد مالس را در راه خدا صدقه. علی بنده خدا بود ...:امام صادقع فرمود

جهت صدقه قرار دادم کته آتتس را از صتورتم و صتورت مترا از آتتس        ا برای اینخدایا این مال ر: فقرا استفاده کنند و گفت

 .دوزخ دور سازی

بته معابتد،    نداشته، ولی انواعی از تخصیم اموال و امالکمعنای دقیق و امروزی خودش وجود  بهوقف  هر چند قيل از اسالم

اوقاف ابراهیم خلیل ت که تا امروز بتاقی مانتده ت ختود بهتترین        .دارندوقف هایی با امور خیریه یا افراد وجود داشته که شياهت

 .در قيتتتتتتتتتتتتتل از استتتتتتتتتتتتتالم استتتتتتتتتتتتتتوقتتتتتتتتتتتتتف  دلیتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتر وجتتتتتتتتتتتتتود

به دست ابراهیم بنتا شتد، بترای اینکته      نخستین مکان مقدسی است که بین اعراب و قيل از اسالم شناخته شده، مکانی که کعيه

 .شدندر سال به سوی آن رهسپار میعرب شد و آنها با وجود اختالف قيایلشان ه پناهگاه مردم باشد، بعد هم معيد عموم
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گنجتی بترای   ، بيتق آن ستند  . آمتده  به دست( ص)و نمونه دیگر، سندی است که هنگام فتح شوش در بقعه دانیال پیامير مورد

 المال منتقلگنج به بیت، بنا به دستور خلیفه که در سند ذکر شده. کرده بود پرداخت وامهای بدون بهره و سود اختصاص پیدا

  .مصتتتتتتتتترف آن بيتتتتتتتتتق دستتتتتتتتتتور درج شتتتتتتتتتده در ستتتتتتتتتند بتتتتتتتتتوده استتتتتتتتتت     شتتتتتتتتتده و 

ها اصل بر ایتن  برای مردم وجود داشته، با این تفاوت که در اعتقاد مسلمانع وقف دهد که قيل از اسالم، انواهمه اینها نشان می

برای رضایت خدا باشد، در صورتی که در زمان جاهلیت، چنین قصدی در کار نيوده است، به همین دلیل است  وقف است که

هایی را نفی کرده که به قصد نزدیکی و قربتت  را در جاهلیت به بور مطلق نفی نکرده و فقط وقف وقفکه امام شافعی، وجود

                                                                                                 به وجود آمتده استت  

([14])           

                                                    وقفففففففففففف در یمفففففففففففان بنفففففففففففی امیفففففففففففه

همتان انتدازه رشتد کترده و شتکوفا       شد، فرهنگ و تمدن اسالم هتم بته  گسترش اسالم، بعد از ظهورش هر چه بیشتر می دامنه

 .کردمسلمین بود، همراه این تحوالت انتشار پیدا می های فرهنگوقف هم که یکی از پدیده. شدمی

 و موقوفات به دست خود واقفتان و یتا متولیتان منصتوب شتده از قيتل آنهتا، اداره        داشتندوقف  وایل، دولتها دخالتی در ادارها

دخالت دولتها و تأسیس ادارات اوقاف  ر جوامع اسالمی،ولی کم کم افزایس موقوفات و دگرگونی حیات اجتماعی د. شدمی

                                             .را الزامتتی کتترد

مصتر، بترای    روزی اعالم کرد کته مصترف صتدقات   . امیه، توبن عزبن حومل خضرمی، قاضی مصر شد در زمان حکومت بنی

قيل از . دخالت کنم تا از بریق تملك و یا ارث از بین نروند موقوفات بینم که در کارفقرا و نیازمندان است و من مصلحت می

وجود آمد و او اولین کسی بود که  نمر از دنیا برود، اداره مستقلی زیر نظر قاضی شهر برای اداره کردن اوقاف به اینکه توبه بن

        .([13],[2],[1])کرد دستور ثيت اوقاف را در دفتر خاصی صادر

 یمان عباسیانوقف در 

بر اکثر قلمرو وسیع اسالمی در بی  آنهم تقریياً. قرن حکومت کردند 7ق یعنی چیزی حدود .  ه 474تا  132از سال  عياسیان   

آن بور که . زیادی پیدا کرد گسترشوقف   تمدن اسالمی شروع شده بود، حکومت آنها در دورانی که شکوفایی فرهنگ و

در بیشتر شهرها و روستاهای کشورهای اسالمی، موقوفاتی وجتود داشتته کته     ا آمده، در این عصرهدر کتب تاریخی و سفرنامه

 .اندآنها، اوقاف بغداد، دمشق، مصر و ایران اهمیت بیشتری داشته در بین

کستی  اداره موقوفتات در اختیتار   ، در دوران عياستیان : نویسدر شریعت اسالمی میوقف د دکتر الکيیسی نویسنده کتاب احکام

       .([13],[2],[1]                                                                  شدبود که صدر الوقوف نامیده می

    

  حنابله
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ی موارد بطالن وقتف نتزد   وقف آن جایز است، وقف درهم و دینار را در زمره ی حنابله پیرامون آنچهزحیلی ضمن بیان نظریه

الذی یجوز وقفه هتو  : وقفه و ما ال یجوز، فقالوا قد وضع الحنابلة و غیرهم حنابطا لما یجوز»د. نویساست و می ذکر کرده آنان

 و الستالح و اثثتاث و أشتياه    االنتفاع به مع بقاء عینه، و کان أصال یيقی بقاء متصال کالعقار و الحیوانتات  کل ما جاز بیعه و جاز

أشياهه، ال  و المأکول و المشروب و الشمع و، و ما لیس بحلی( النقود)الدنانیر و الدراهم  مثل و ما ال ینتفع به اال باالتالفذلك 

الثمرة، و ما ال ینتفع به اال باالتالف ال یصح فیه الوقف؛ ثنه  یصح وقفه فی قول عامة الفقهاء؛ ثن الوقف تحيیس اثصل و تسيیل

 «.االنتفاع به علی الدوام ال یمکن

آن جایز است و انتفتاع از آن   وقف هر آنچه که بیع: گوینداند و میای را برای مال موقوف ذکر نمودهضابطه انحنابله و دیگر

آن  اما آنچه که انتفتاع از ت . حیوان و سالح و اثاثیه و نظایر آن؛ صحیح اس باشد مانند عقار وبا بقای متصل عین آن ممکن می

ی فقها وقفس صحیح نیستت؛ زیترا   در نزد همه ی و آشامیدنی و شمع و نظایر آن،گردد مانند نقود و خوردنموجب اتالفس می

 گردد، وقفس صحیح نیست، چون انتفاعلذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتالفس می وقف، تحيیس اصل و تسيیل ثمره است؛

 یست. دائمی از آن ممکن ن

 ال باالتالف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشتروب فوقفته غیتر   ال ینتفع به ا ما»: قدامه نیز در مغنی ذیل عيارت مختصرابن

اسکناس و خوردنی و نوشیدنی، وقف آن جتایز   و( دینار)بال : مانند، گرددآنچه که انتفاع از آن موجب اتالف آن می)« .جائز

  :نویستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی.( نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

المشروب و الشمع و أشياهه ال یصح وقفه فی  م و المطعوم وما ال یمکن االنتفاع به مع بقاء عینه کالدنانیر و الدراه و جملته آن»

آشامیدنی و  دینار و درهم و خوردنی و: که انتفاع از آن با بقای عین آن منافی است، مانند آنچهعلم. قول عامة الفقهاء و أهل ال

 یست.شمع و مانند آن، وقف آن نزد فریقین صحیح ن

تلك المنفعة لیست المقصود الذی خلقتت لته    علی قول من أجاز اجارتها، و ال یصح ثنفی الدراهم و الدنانیر یصح وقفها  قیل

لیتجمل  فلم یجز الوقف له کوقف الشجر علی نشر الثیاب و الغنم علی دوس الطین و الشمع اثثمان و لهذا ال تضمن فی الغصب

 « .به

زیرا چنین منفعتتی   یح است؛ اما این نظریه صحیح نیست؛ی آن جایز باشد، صحبنابر اینکه اجاره گفته شده وقف درهم و دینار

که درهم و دینار برای آن وضع گردیده است، نیست و به همین  ی انتفاعاتیشود، در زمرهکه درهم و دینار برای آن وقف می

 ندارد. دینار غصب شده ضمان خابر درهم و

های شسته شده و وقف چهارپتا  برای آویزان نمودن لياس همانند وقف درخت بنابراین وقف درهم و دینار صحیح نیست؛ زیرا

انتفاعات غیر مقصتودند و وقتف درهتم و     مصادیقی از، که اینها همه]باشد لگد نمودن گل و وقف شمع برای زیيایی می برای

  «.[دینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار نیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز از ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن قيیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    

        .([13],[2],[1]) .تقدامه در شرح کيیر نیز نظیر همین عيارات را ذکر نموده اسالدین ابنشمس

  شافعیه
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 :کندالغدیر از قول شافعی این گونه نقل میهمام در شرح فتحابن

هذا قول مالك و أحمد أیضتا، و أمتا وقتف متا ال      الشافعی کل ما أمکن االنتفاع به مع بقاء أصله و یجوز بیعه یجوز وقفه، و قال

و الفضة الدراهم  و المشروب فغیر جائز فی قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب الفضة و المأکول ینتفع به اال باالتالف کالذهب و

 .و الدنانیر و ما لیس بحلی

باشد، وقفس جایز است و این قول مالك  هر آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن ممکن بوده و بیع آن جایز: گویدمی شافعی

در نتزد   گردد، مانند بال و نقتره و ختوردنی و آشتامیدنی   موجب اتالفس می انتفاع از آن و احمد نیز هست؛ اما وقف آنچه که

 .زیورآالت است مراد از بال و نقره نیز درهم و دینار و غیر. ی فقها جایز نیستهمه

نتفتاع بته   و دوام اال... منفعة تصح اجارتهتا   کونه عینا معینة مملوکة ملکا یقيل النقل یحصل منها مع بقاء عینها فائدة أو الموقوف

 المقصود

 :گویدمی« المقصود»گاه در بیان قید احترازی آن

ماننتد  ، وقف آنچته مقصتود نیستت   ، «المقصود»به قید « ».ما ال یقصد کنقد للتزیین به أو االتجار فیه و صرف ربحه للفقراء خرج

شتربینی در  . گتردد فقترا، ختارج متی   بترای   برای زینت کردن یا تجارت با آن و استفاده از سود آن( درهم و دینار)نقود  وقف

 .المحتاج هم نظیر همین عيارت را داردمغنی

 :گویدی شافعیه در وقف درهم و دینار میزحیلی نیز پیرامون نظریه

        .([13],[2],[1]) .ال یصح وقف الدراهم و الدنانیر للتزین علی اثصح المنصوص، ثنه انتفاع غیر مقصود

  حنفیه

نیز اشاره کرده استت و  ( درهم و دینار )ی وقف منقول، به رأی آنان پیرامون وقف پول ی حنفیه دربارهنظریه زحیلی ضمن بیان

  :نویستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

للعقار، أو ورد به النم کالسالح و الخیل، أو جری  یجز الحنفیة وقف المنقول و منه عندهم اليناء و الغراس اال اذا کان تيعا لم»

التدنانیر و التدراهم، و    و، و أدوات الجنازة و ثیابهتا ( اثوانی)صاحف و الفأس و القدوم و القدور الم به العرف کوقف الکتب و

 متا : مستعود لخير ابن، و هو اثکثر استعماال یترک به القیاس -به، و التعامل  المکیل و الموزون، و السفینة بالمتاع، لتعامل الناس

 لثابت بالعرف ثابت بالنمو ثن ا. رآه المسلمون حسنا، فهو عنداو حسن

تابع زمین موقوف باشد و یا اینکه نصتی   و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اینکه. دانندوقف منقول را جایز نمی حنفیه

کتتاب،   وقتف : وارد پیرامون وقف سالح یا اسب، و یا در نزد عرف رایج باشد؛ ماننتد  نم: در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند

ی دلیل بر جواز وقتف دستته   . کشتی با همه امکاناتس ر، تیشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دینار، مکیل، موزون وقرآن، تي
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. موارد نتوان قیاس نمود گردد که آنها را با دیگرموارد در نزد مردم شیوع دارد و شیوع موجب می سوم این است که وقف این

همچنین آنچه که به دلیتل عرفتی   « .پندارند، در نزد خدا نیکوستنیکو می لمانانآنچه را که مس»: گویدمسعود در خيری میابن

  .گرددشود، به نم نیز ثابت میمی ثابت

یفعتل فتی وقتف     کمتا ، و یياع المکیل و الموزون و یدفع ثمنه مضاربة أو مياضعة. المفتی به و هذا قول محمد، :نویسدسپس می

و ، وقف الدراهم متعارف فی بالد الروم دون بالدنا: عابدینابن لکن قال. فی جهة الوقفالنقود، و ما خرج من الربح یتصدق به 

ال یصح اآلن، و لتئن وجتدنا قلتیال ال     القدوم کان متعارفا فی زمن المتقدمین، و لم نسمع به فی زماننا، فالظاهر أنه وقف الفأس و

 .استعماال یعتير، ثن التعامل هو اثکثر

بته کتار   ( مياضتعه  مضتاربه یتا  )فروخته شده و بهای آن در تجارت ، و مکیل و موزون. فتوا داده است اساسمحمد نیز بر همین 

  .شتود و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف می گرددچنانکه در وقف نقود نیز این گونه عمل می. شودگرفته می

وقف تير و تیشه نیز در . ندارد های اسالمی رواجر سرزمینوقف درهم در بالد روم رایج است؛ ولی د: گویدمی عابدیناما ابن

باشتد؛  لذا ظاهر این است که وقف آن دو اکنون صتحیح نمتی  . دست نیست گذشته رواج داشته؛ ولی اکنون ابالعی از آن در

 .شیوع است اندکی یافت شود مع ذلك چنین وقفی امروزه صحیح نیست؛ چون رواج به معنی کثرت و زیرا ولو

الدنانیر و الدراهم و المکیل و الموزون، لکن الظاهر أنه ال یجتوز اآلن   ان متقدمی الحنفیة أجازوا وقف:نویسدای دیگر میدر ج

 .التعامل به لعدم

اند؛ ولی چنین وقفتی امتروزه صتحیح نیستت؛ زیترا متعتارف       قدمای حنفیه وقف دینار و درهم و مکیل و موزون را جایز دانسته

  «.باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

التدراهم و الطعتام و    فتاوی النابفی عن محمد بن عيداو اثنصاری من أصحاب زفر أنه یجوز وقف فی :گویدی نیز میبرابلس

و کتذا یيتاع المکیتل و المتوزون     . یدفعها مضاربة و یتصدق بالفضتل  :و کیف یصنع بالدراهم؟ قال: فقیل له. المکیل و الموزون

قال وقفت هذا الکتر علتی أن یقترض     و قیل علی هذا ینيغی أن یجوز اذا. دق بالفضلالدنانیر و یدفع مضاربة و یتص بالدراهم أو

 .یيذرونه فاذا حصدوا یؤخذ و یقرض لغیرهم و هکذا دائما لمن ال بذر له من الفقراء فیدفع الیهم و

از او ستؤال  . استت  درهم و بعام و مکیل و موزون صتحیح   وقف: گویدکند که مینابفی از محمد بن عيداو انصاری نقل می

مکیل . رسدوقف می شود و درآمد آن به مصارفبا آنها مضاربه می: شود؟ پاسی دادچگونه عمل می با دراهم وقف شده: شد

شود و درآمد حاصل صرف متوارد  دینارهای به دست آمده مضاربه می شود و با درهم وو موزون نیز درهم و دینار فروخته می

  .گتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترددوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

نمودم تا به عنوان بذر در اختیار فقرا قرار داده  این مقدار از بعام مانند گندم را وقف: یب باید صحیح باشد که بگویدترت بدین

های وقف محصول، گندم گیرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشتمزبور در اختیار آنان قرار می در این صورت گندم. شود

 القدیر وهمام در شرح فتحابن .یابدهمین بور این جریان ادامه می شود وقرض داده میگردد و به دیگران شده از آنان اخذ می
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مثل هذا کثیر »: کنندقول محمد بن عيداو نقل می اند، ازعابدین در حاشیه پس از اینکه نظیر عيارات برابلسی را ذکر نمودهابن

 .فی الری و ناحیة دنياوند

ی، است؛ گرچه متتیقن از مرجتع اشتاره    رهم و دینار، و مکیل و موزون، و بعام مانند گندموقف د، «هذا»ی ضمیر اشاره مرجع

 وقتف درهتم و دینتار بترای قترض     »و « وقف بعام برای قرض دادن آن به فقرا»بین  باشد؛ اما در معنی و مالک فرقیبعام می

  .نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت« دادن

نیز وقتف درهتم و   ( 354/3، تابی، الحصفکی)ی در الدرالمختار حصفک و( 354/3، تابی، التمرتاشی)تمرتاشی در تنویراالبصار 

 .اندزمره وقف منقول متعارف ذکر کرده دینار را در

بته دلیتل منافتات     اند؛ از جمله مرغینانی در هدایه، وقف درهم و دینار رادینار مخالفت ورزیده برخی از حنفیه با وقف درهم و

کل ما یمکتن االنتفتاع بته متع     : قال الشافعی»العنایه نیز در ذیل عيارت مرغینانی در شرح بابوتی .داندآن با تأبید وقف جایز نمی

  :گویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی« بقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتله

االنتفاع الذی خلقت الدراهم و التدنانیر ثجلته و    کل ما یمکن االنتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانیر فان قوله»

        .([13],[2],[1]) .أصله فی ملکهبقاء  هو الثمنیة ال یمکن بهما مع

  مالکیه

 تحيیس العقار کاثرضین و الدیار و الحوانیت و الجنات و المستاجد و اآلبتار و   یجوز: جزی المالکیقال ابن»: گویدزحیلی می

االمتام مالتك و تيعته    فی استتهالکه ، و لکتن نتم     و ال یجوز تحيیس الطعام ثن منفعته. القنابیر و المقابر و الطرق و غیر ذلك

 .و النقد، و هو المذهب، و ینزل رد بدله منزلة بقاء عینه الشیی خلیل علی جواز وقف الطعام

بتاغ و مستجد و چتاه و پتل و مقيتره و راه و ماننتد آن جتایز         حيس عقار مانند زمین و خانه و دکان و: گویدجزی مالکی میابن

بعتام و نقتود را    گردد؛ ولی مالك و شتیی خلیتل وقتف   ن موجب اتالف آن مینیست؛ زیرا انتفاع از آ وقف بعام جایز. است

ی بقتای عتین آنهتا    ی بدل آنها بته منزلته  و اعاده[ قرض داده شده ،زیرا بعام و نقود. ]دانند و همین نظریه صحیح استجایز می

 .باشدمی

و در توضیح اینکه چته گونته بتا وجتود     « .دانندمی مالکیه وقف درهم و دینار را جایز»: گویدجای دیگر از همان کتاب می در

  و ینتزل »: گویتد متی  مانتد؟ بته انتفتاع از آنهتا بته نحتو قترض دادن اشتاره کترده و         آنها بتاقی متی   انتفاع از درهم و دینار، عین

 .گویی عین آنها باقی است، با عودت دادن بدل درهم و دینار قرض داده شده« »رد بدله منزلة بقاء عینه

فقهاء المالکیة وقف المنقول عمومتا، فوقتف    أجاز :نویسدی وقف پول چنین میی مالکیه دربارهطیب نیز پیرامون نظریهدکتر خ

        .([13],[2],[1])« .و الطعام و الکتب و غیرها جائز عندهم الذهب و الفضة و الدراهم و الثیاب
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ذا وقف بال، نقره، درهم، لياس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان اند؛ لفقهای مالکی وقف منقول را به بور عموم جایز دانسته

 .جایز است

آن در جهت خیر و بتر و یتا بترای     جمهور مالکیه و اکثر حنفیه، وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود بنابراین 

 تحيیس)دلیلشان مخالفت آن با ماهیت وقف وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و  دانند؛ اما حنابلهالحسنه جایز میوام قرض

زینت یا تجتارت را انتفتاع غیتر مقصتود دانستته، بتا        شافعیه نیز استفاده از درهم و دینار وقفی برای. است( اصل و تسيیل منفعت

                         انتتتتتتتتتتتتتدورزیتتتتتتتتتتتتتده چنتتتتتتتتتتتتتین وقفتتتتتتتتتتتتتی مخالفتتتتتتتتتتتتتت  

ق در  1427محترم   10تتا   14کنفترانس استالمی کته در تتاریی      ستازمان المللی فقه اسالمی وابسته به نشست پانزدهم مجمع بین

        .([13],[2],[1]) د.وقف نقود را مجاز اعالم کر ،مسقط عمان برگزار شد

 

 

  وقففففففففففففف در یمففففففففففففان ع مففففففففففففانی                                                        

 بوجتود وقتف    خودشتان گرفتنتد، تشتکیالت وستیعی را بترای      وقتی آل عثمان در اکثر کشورهای غرب، قدرت را به دستت 

آن قتوانین، هنتوز هتم در کشتورهای استالمی،       در زمان آنها قوانین و مقررات زیادی به تصویب رسید که به خیلی از. آوردند

 الختر ستال  جمتادی ا  10کته در  « نامته اداره اوقتاف استت   آیتین »عهد عثمانی صادر شد  از نمونه قوانینی که در. شودعمل می

جمادی االخر  10نامه دیگری هم در آیین .تصویب شد و تکالیف و اختیارات مدیران اوقاف و متولیان در آن بیان شد 1280

قانون دیگتری   .زمینها را در دولت عثمانی و معامالت موقوفات و مستغالت وقفی را بیان کرد ق صادر شد که انواع.  ه 1285

 .که بسیاری از آن تقسیمات هنوز هم مورد عمل است همین بور تا عصر حاضر ادامه یافت صادر شد و 1254هم در رمضان 

 

 نتایج و آثار وقف  2-2

بيق موازین دینی به کمتك  . وقف را باید از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر خاص پیشرفت و رفاه جامعه بدانیم

یابد و نوعی تعتدیل  ای به بيقه دیگر انتقال میای به خانواده دیگر و از بيقهخانوادهها بعد از چند سالی از وقف، معموال ثروت

. فقر زدایی یکی دیگر از اهداف مهتم وقتف استت   . این امر در حقیقت نوعی بیمه اجتماعی است. آیدو تقسیم ثروت پیس می

هتای بتی سرپرستت، ایتتام،     ادگتان، آوارگتان، بچته   احکامی برای حمایت از مستمندان، کمك به نابینایان، زمین گیران، از پاافت

هتای غیتر عمتد، ضتیافت،     اسیران، بیماران، سالخوردگان، کمك به مقروضان، دور افتادگان از وبن، خون بهتای مقتتول، قتتل   

تتوان در سته فرآینتد ذکتر     نتیجه بيیعی وقف رامتی .شرکت در برداشت، محصول، امدادهای اجتماعی و غیره صادر شده است

هتا در اصتل زیربنتای عتدالت اجتمتاعی و اقتصتادی جامعته        تعدیل ثروت، توازن اجتماعی و همکاری جامعه که همه این: کرد

اثر درونی متوجه شخم واقف . وقف آثار و برکات بسیاری دارد، ولی به بور کلی دارای دو اثر درونی و بیرونی است. هستند
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روحیه دنیا بليی و مال اندوزی را از خود دور کرده استت و اثتر بیرونتی    است که با این عمل به تزکیه نفس خویس پرداخته و 

ایتن اثتر   . تواند در محور فقر و محرومیت و فاصله شدید بيقتاتی تتأثیر بستزایی بگتذارد    کند که میآن در جامعه نمود پیدا می

های جالتب و بتا   یکی از پدیده.گرفتتوان از آن کمك کند که حتی در اداره یك جامعه میبیرونی چنان نقس مهمی ایفا می

های گویتن، وقف به واقف براساس نوشته. اهمیت در شهرهای اسالمی، تداوم امالک از بریق قوانین اسالمی وقف و ارث بود

ر برداران، اهدافس را نسيت به انتقال منتافع، تعیتین بهتره بترداران و دیگت     دهد که امالکس را برای استفاده دائمی بهرهاجازه می

وقتف عتالوه بتر آثتار     .گیرد، ماندگار سازدموضوعات مربوبه با ابمینان از این که به مثابهقانون رعایت و مورد احترام قرار می

در برخی منتابق کته پدیتده وقتف گستترش یافتته       . به همراه داردمذهيی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، آثار جغرافیایی مهمی

همچنتین وقتف در ستیما و چشتم انتداز جغرافیتای شتهرها مؤثربتوده         . ون شتده استت  است چهره جغرافیایی آن منتابق دگرگت  

 ([3],[2],[1]).است

 3بخش 

 :آثار و کارکردهای فرهنگی و تربیتی وقف 

 نقش وقف در توسعه اریش های الهی و معنوی 3-1

نقتس وقتف در    یکی از مهمترین جنيه و اساسی ترین بعد در بحث وقف و نقتس وقتف در توستعه فرهنتگ و تمتدن استالمی،      

رشد ارزش های مادی و معنوی در یك جامعه به مثابه رشتد، توستعه فرهنتگ    .تکامل و توسعه ارزش های الهی و معنوی است

آن جامعه تلقی می شود و زوال ارزش های مادی و معنوی در یك جامعه به مثابه زوال فرهنگ و تمدن آن جامعه، ارزیابی می 

توسعه ی معنوی جامعه . وسعه فرهنگ و تمدن ایفاء می کند توسعه ای معنوی جامعه استمهمترین نقشی که وقف در ت. گردد

بدین مفهوم است که جامعه در بعد الهی، دینی و ارزش های معنوی خویس بیشتر از ابعاد مادی رشد می کند؛ زیرا اگتر وقتف   

فتن ارزش ها و امکانات متادی بته نفتع ارزش    را از دیدگاه انسانی و معنوی آن نگاه کنیم، وقف، عيارت است از به خدمت گر

های معنوی، به عيارت دیگر جامعه زمانی از لحاظ معنوی بیشتر رشد می کند که ارزش هتای متادی و امکانتات متادی اش در     

و در عوض ارزش های معنوی زمانی در یك جامعه می میرد کته ارزش هتای   . خدمت امکانات و ارزش های معنوی اش باشد

دمت امکانات و ارزش های مادی بوده و توانمندی های انسانی، الهی و معنوی جامعه قربانی اهتداف متادی، غیتر    معنوی در خ

روی همین جهت است که ابتذال، پوچیگری، و انکتاری، فرهنتگ مصترف، مادیتت و بتی دینتی در       . انسانی و غیر الهی گردد

های الهی و معنو ی در آن به نفع ارزش های مادی قربتانی   جامعه ای رشد پیدا می کند و همگانی می گردد که همواره ارزش

و از سوی دیگر جامعه ای که در آن ارزش های معنوی حاکم استت، ارزش هتای متادی همیشته در ختدمت ارزش      . می شوند

 با توسعه وقف ثروت و سرمایه های مادی جامعه به صورت عادالنته در میتان همته اقشتار جامعته توزیتع متی       .های معنوی است

با گسترش فرهنگ وقف و انفاق، مدام از تراکم و انياشتگی ثروت به دست عده، قشر یا بيقته ای ختاص جلتوگیری بته     .گردد

وقف از دیدگاه انسانی به مفهوم پیروزی ارزش های معنوی در وجود انسان است و گسترش فرهنتگ وقتف در   . عمل می آید

یا به تعيیر دیگر، وقف عيتارت استت از   . ارزش های مادی در جامعه استیك جامعه به معنای سیطره ای ارزش های معنوی بر 

استخدام امکانات مادی برای گسترش ارزش های معنوی ، انسان واقف می داند که همه ی انسان هتا حتق دارنتد تتا از مزایتای      
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انسان واقتف،  . غصب نماید امکانات مادی برخوردار باشند و هیچ کس تحت هیچ عنوانی حق ندارد این حق مسلم را، از آنها،

انسان خود آگاه است لذا انسان واقف، وقف می کند اما نه بدان خابر؛ تا فخر بفروشد بلکه او وقف می کند تتا درد جامعته را   

به مثابه ای ریشه کن کند و بدین گونه درد را از وجود خویس نیز بیرون سازد او فقتر افتراد جامعته را بته مثابته ای فقیتر بتودن        

دقیقا به همین لحاظ است که نقس گسترده ای وقف در توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی نیتز درک  . تن اش تلقی می کندخویش

فرهنگ و تمدن اسالمی که بر مينای ارزش های الهی، توحیدی، عدالت اجتماعی، رفع محرومیت و رشتد معنویتت   . می گردد

ن ادعا کرد که می توان با گسترش هر چه بیشتر فرهنگ وقف و انفاق، بنابراین با یقین می توا. در جامعه ای بشری استوار است

 ([5].) فرهنگ و تمدن اسالمی را توسعه داده و نظام توحیدی را به قاعده ای نظام زیست بشر تيدیل کرد

 :فرهنگی وقف وتأثیر در توسعه علوم و فنون_اثرآمویشی  3-2

وقف بته عنتوان یتك منيتع مستتمر متالی مراکتز علمتی         .بسیار گسترده استابعاد آموزشی و فرهنگی وقف در جوامع اسالمی  

انتد و  ی مردمی داشته است و چه بسیار مدارس و مراکز علمی در جهان اسالم که از بریق وقف ایجاد و گسترش یافتته پشتوانه

وقتف پاستدار نشتر معتارف     . نداند به مدارج عتالی علمتی برست   بسیاری از عالمان بزرگ با استفاده از درآمدهای اوقاف توانسته

هتای  هتای دانشتجویی، تأستیس کتابخانته    ها، خوابگتاه استفاده از درآمدهای وقف برای ساخت مساجد، دانشگاه. اسالمی است

از ... المللتی، و ، مسابقات قرائت قترآن کتریم در ستطح بتین    (ع)ی جهانی حج، مجالس عزاداری ائمه عمومی، برگزاری کنگره

 ([4].)باشدوآموزشی وقف میکارکردهای فرهنگی 

 وقف و اثرات تربیتی 3-3      

یکی از مسائل مورد توجه مکتب اسالم گسترش عتدالت اجتمتاعی و نجتات دادن انستانها از ناامیتدی و تيعیضتهای گونتاگون        

مساله ی نیکو کاری لذا در قرآن کریم بطور مکرر به آیاتی برمی خوریم که بر . اقتصادی، اجتماعی و ایجاد قسط و عدل است

ستنت حستنه ی وقتف نیتز یکتی از حستنات       . و احسان وکمك به فقرا و مستمندان، دستگیری مظلومان و غیره تاکید می نماید

 (،[10].) موکد و از باقیات و صالحات است که مورد تاکید آیین اسالم می باشد

 4بخش 

 :آثار و کارکردهای اجتماعی وقف  

گستراند و جامعه را از فقر که ی خود را بر سر تمام نیازمندان و محرومان میچتری بزرگ سایه در بعد اجتماعی وقف همچون

آمیتز را در  دهد و امکان همزیستی مستالمت عامل بسیاری از مفاسد اجتماعی، اخالقی و سستی در ارکان دینی است، نجات می

بستیاری از ختدمات   . کنتد معته خواهتد شتد فتراهم متی     ساز پیشترفت و تعتالی جا  محیطی مملو از اخوت و حسن ظن، که زمینه

اماکنی بودند که به شدت متورد  ... شده است؛ کاروانسراها، ربابها، داراالیتام واجتماعی در گذشته از بریق موقوفات ارائه می

هتای  د، حمایت از گروهانکردهنیاز جامعه سنتی بوده و واقفان با عنایت به این دسته از نیازهای اجتماعی اقدام به عمل وقف می

هتای  بضتاعت، ایجتاد مراکتز بهداشتتی و درمتانی، تأستیس پرورشتگاه       اجتماعی مانند مسافران، فقرا، کمك به ازدواج افراد بی
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از مهمتترین کارکردهتای اجتمتاعی وقتف در جامعته      ... سرپرست، ایجاد مجتمع تربیتی در منابق محتروم کشتور و  کودکان بی

مصادیق بارز احسان و غیر خواهی است که انسان با بهره گیتری از تعتالیم انيیتا آن را از دیربتاز      سنت حسنه وقف یکی از.است

روحیته تعتاون اجتمتاعی و ستيقت در خیترات در نهتاد وقتف        . بنیان نهاده و در صحنه حیات اجتماعی به ودیعت گذارده است

. د دوستی و نوع دوستی انسان به منصه ظهور می رسددر وقف دو بعد خو. عینیت می یابد و به عمل واقف، مهر ابدیت می زند

استت کته در آیتات    ( حتب التنفس  )یکی از هنرهای اسالم به منظور نفوذ بیشتر کالمس در انسان استفاده از خود دوستی انسان 

راهتی متی   در وقف نیز از بعد خود دوستی انسان استفاده کرده و عضویت در این نهتاد را  . مختلف خطاب به انسان عنوان شده

داند که در آن نام انسان و مالکیت اموال و دارایی های او تا ابد تضمین می شود ودر مواردی که مد نظر دارد عایتدات آن بته   

 ( [4] ]22[,.)مصرف می رسد

 مباریه با فقر  4-1

روشن استت کته استالم    از متون اسالمی به خوبی . یکی از مهمترین کارکردها و آثار وقف نقس آن در از بین بردن فقر است 

استالم  . خواهان زدودن همه ی جوانب و زوایای فقر در اقتصادجامعه و نیز به دنيال رفاه عمومی در حد معقول و مشتروع استت  

برای اجرای عدالت اجتماعی، تعدیل و توزیع ثروت و ازبین بردن فقر در جامعه،قوانینی چون خمس و زکات راوضع کترده و  

را تشویق به خیرات نموده تا بته فقترا و تهیدستتان کمتك شتود و اغنیتا و مالتداران راازجمتع آوری و         در عین حال ثروتمندان 

 ([22]،[4].) نگهداری ثروت بر حذر داشته است

 جایگاه اجتماعی وقف  4-2 

ی اقشتار   بدین معنا که سنت وقف همواره و برای همه. از بارزترین ویژگیهای اجتماعی نظام وقف بيقاتی نيودن آن است - 1

 .جامعتتتتتتته قابتتتتتتتل دستتتتتتتترس استتتتتتتت و در انحصتتتتتتتار یتتتتتتتك بيقتتتتتتته ی ختتتتتتتاص نيتتتتتتتوده و نیستتتتتتتت      

 .نظتام وقتف عيتتارت استت ازچتتارچوب بنیتادین مستتئولیتهای متقابتل و هميستتتگی اجتمتاعی میتتان ثروتمنتدان ونیازمنتتدان        -2

د در آمتد بتدون هرگونته    نظام وقف یکی از ساز وکارهای تحقق عدالت اجتماعی و وسیله ای صلح آمیز برای توزیع مجد -3

 .اجيتتتتتتتتتتتتتتتتتار و مداخلتتتتتتتتتتتتتتتتته ی قتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت حاکمانتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتتتتتتوده و هستتتتتتتتتتتتتتتتتت 

بویژه در مناسيتها و حوادث و تصمیم گیریهای مهم شخصی و ختانوادگی  )وقف نقس ملموسی در ارائه ی خدمات رفاهی  -4

 .دارد...( ماننتتتتتتتتتتتتتتد ازدواج، استتتتتتتتتتتتتتتغال، تحصتتتتتتتتتتتتتتیل، برگتتتتتتتتتتتتتتزاری مراستتتتتتتتتتتتتتم وعتتتتتتتتتتتتتتزا و

ده که سنگ بنای جامعه است و حفظ انستجام و یکپتارچگی آن از بریتق حمایتهتای متالی      وقف در حمایت از کیان خانوا -5

وتدارکاتی و نیز حمایت از حقوق افراد ضعیف و بیمار ختانواده هتا و کستانی کته از توانمنتدیهای جستمی و روحتی کمتتری         

 .برخوردارنتتتتتتتتتتتتتتتد نقتتتتتتتتتتتتتتتس مهمتتتتتتتتتتتتتتتی ایفتتتتتتتتتتتتتتتا کتتتتتتتتتتتتتتترده و متتتتتتتتتتتتتتتی کننتتتتتتتتتتتتتتتد   

مشارکت مردم درامور اجتمتاعی استت بتدین معنتا کته تصتمیم یتك فترد بترای          وقف فراهم کردن چارچوبی اساسی برای . 6

 .را به وجود می آورد( چون مدرسه بیمارستان)نهادهای عام المنفعه 

 7بخس 
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 مشکالت عملی اوقاف 

نیازهتا  پدیده وقف دارای حیطه گسترده ای از فعالیت و اقدام می باشد، تا جایی که اگر به درستی هدایت شود، بته بستیاری از   

امتا مهتم ایتن    . پاسی می دهد و هیچگاه جامعه انسانی با کميودهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی روبرو نخواهد شد

است که هم نیازها براساس اولویت در سطح افکار عمومی معرفی شود و هم ضرورت آن عینی و متناسب با عوابتف و درک  

تواند در جنيه شخصی و خانوادگی نقس داشتته باشتد و گتاه در بعتد عمتومی و در       اليته وقف می. و توجه واقفان لحاظ گردد

جهت پرکردن خألهای اجتماعی، که قرآن بر کارهای عمومی و همیاری و حتل مشتکالت و بربترف کتردن نابستامانی هتای       

 ([7]، 7ج).ز . جامعه از بریق تعاون بر نیکی تأکید می کند

توان به این شرح ده است اوقاف در جوامع اسالمی نتواند نقس بالقوه خود را ایفا کند میامابرخی از مشکالتی را که موجب ش 

 :بر شمرد

 وری و کارایی مؤسسات وقفیافت بهره   5-1

ی مناسب برای متولیان و نداشتن صالحیت الزم، امالک و تأسیسات وقفتی کتارایی ختود را از    با گذشت زمان و نيودن انگیزه

 .یابدوری آن کاهس میشود بهرهمقایسه با موارد مشابهی که توسط بخس خصوصی اداره می دهند و دردست می

 عدم امکان تغییر کاربردی به دلیل تغییر شرایط 5-2

در برخی . یابدی استفاده از امالک و اراضی به ویژه در منابق شهری ثابت نیست و با گذشت زمان کاربری آنها تغییر میشیوه

تر و ارزش باالتری کسب کند و در موارد دیگری ممکن است مطلوبیتت مکتانی   است موقعیت مکانی مطلوب از موارد ممکن

 .یابدی بهینه از آنها تعارض میخود را از دست بدهد، بنابراین ثابت بودن نوع استفاده، با استفاده

 6بخش 

 وقف و سرمایه اجتاعی هرابط

ه رابطه تنگاتنگی و جود دارد. چون سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجتار  جامعبین و قف و سرمایه اجتماعی یك بطور کلی 

های اجتماعی است لذا و قف به عنوان یك عمل خیرخواهانه جز سرمایه های اجتماعی قرار میگیرد و لذا هر عملی که موجب 

د. ازبترف دیگتر چتون سترمایه     رشد عمل و قف در جامعه شود باعث رشد و انياشت سرمایه اجتماعی در آن جامعه متی گترد  

اجتماعی باعث ایجاد اعمال خیر خواهانه می شود لذا اگر جامعه ای دارای اندوخته ای مناسب از سرمایه اجتماعی باشتد بطتور   

 ([25],[24])درونزا عمل وقف در آن جامعه رشد پیدا می کند.
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آن کشور تاثر گتذار استت لتذا در صتورت اینکته       از یك سو چون سرمایه های اجتماعی یك جامعه بر اقتصاد و سرمایه مادی

بته بهيتود شتاخم سترمایه     عمل وقف در جامعه ای نهادینه گردد باعث افزایس سرمایه هتای اجتمتاعی آن کشتور و در نتیجته     

 اقتصادی آن جامعه نیز کمك موثری می کند.

دی و معنوی یك جامعه می باشد لذا هر عملی از لحاظ روانشناختی داشتن اختیار و کنترل یکی از عوامل موثر بر روند رشد ما

که این روحیه را در عموم جامعه گسترش دهد نیز مفید می باشد. وقف به عنوان یك پدیده که به فرد اجازه متی دهتد بعتد از    

ار و کسب و در اختیار گرفت چیزی اداره آن را در راه مثيت و خیرخواهانه ای کنترل و ارائه دهد باعث افتزایس روحیته اختیت   

 ([26],[25],[24]) کنترل مثيت در جامعه می گردد.

 7بخش 

 پیشنهادها 

 .ها، تأثیر شگرفی در رشد و اعتالی علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته استدر بول قرن( ص)ی نيویوقف به عنوان سنّت حسنه

آثار ماندگار زیتادی از ختود بتر     خیرخواهانههای مقدّس و بسیاری از مسلمانان در بول تاریی براساس احساس وظیفه و انگیزه

هتای  گشای بسیاری از مشتکالت متردم و رفتع کميودهتا و نارستایی     الصّالحات گرهآثاری که به عنوان باقیات. اندجای گذاشته

 .اجتماعی شده است

های فرهنگی، اجتمتاعی و  نیاز. از آن جمله است... تأسیس هزاران مرکز علمی، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، درمانی و عيادی و 

کند، این سنّت حسنه تقویتت و روز بته   دوستی ایجاب میی خیرخواهی، ایثار و نوعچنین ضرورت حفظ روحیهاقتصادی و هم

 .روز گسترش یابد، تا امکان رشد و اعتالی جامعه بیس از پیس فراهم آید

ی کتویر زنتدگی جتاری باشتد، تتا      ان بماند و بتر کرانته  چنان جوشی زالل عشق و خیراندیشی باید همبنابراین وقف این چشمه

گاهی امن دستت یابنتد و   پناهان به پناهبی. مند شوند و آسایس و آرامس را تجربه کننددردمندان و نیازمندان از برکت آن بهره

 .ی رفع مشکالت جامعه فراهم گرددعلم و دانس، توسعه یابد و زمینه

ی وقف و موقوفات ترین نیازها در این حوزه، افزایس آگاهی و ابّالعات مردم از مقولهاسیها و اسشرطترین پیسیکی از مهم

 .ها و ابزارهای مناسب و مؤثّر در این جهت گام برداشتاست که باید با استفاده از روش

قتف کمتك کنتد،    تواند به تحقّق اهداف مربوط بته توستعه و تترویج فرهنتگ و    وار بر مواردی که میبندی نیز فهرستدرجمع

 :شودتأکید می

بته منظتور دادن ابّالعتات و    « ی فرهنتگ وقتف  نقتس شتوراهای استالمی در تترویج و توستعه     »برگزاری همایشی با عنتوان  .1

 .های الزم به اعضای شوراها و تقویّت پُل ارتيابی بین نهاد وقف و مردم شهرها و روستاهای هر استانآگاهی
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« ی وقتف ی فرهنگ و سنّت حستنه های غیردولتی در ترویج و توسعهنهاد و تشکّلی مردمهانقس سازمان»برگزاری همایس .2

 .نهاد مربوبههای مردمی مؤسّسات خیریّه و سازمانی اعضای هیأت مدیره و مسؤوالن همهبا دعوت از همه

 .ات محلّی هر استان و شهرریزی برای معرّفی واقفان و تيیین آثار مثيت وقف و موقوفات هر منطقه در نشریّبرنامه .3

 .ی وقفی کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزههای دورهنامهنتشویق و ترغیب دانشجویان برای انجام پایا. 4

 .ی وقفهای علوم اجتماعی برای انجام کارهای پژوهشی در حوزهرشته آموزان و دانشجویان به ویژهتشویق دانس .5

های علمی، فرهنگی و هنتری در ایتن عرصته بتا استتفاده از ابزارهتای       ی وقف و تقویت فعالیتی جشنوارهبرگزاری سالیانه .6

 ... .هنری، فیلم، تآتر، داستان، سرود و 

ن آموزان و دانشجویان از مراکز درمانی، علمی، فرهنگی و آموزشی موقوفه به منظور آشناستاخت ی بازدید دانسایجاد زمینه .7

 .ی رفاه اجتماعیآنها با اهّمیّت وقف در رفع مشکالت و توسعه

به منظور قتدردانی  ... ی واقفان خیراندیس به شکلی زیيا و تأثیرگذار از نظر محتوا، نوع نگارش و نامهچاپ و انتشار زندگی .8

 .ی در جامعهاز آنان و ایجاد انگیزه

در .)و مراکز درمانی بته صتورت ستالیانه   ... ( ها و مدارس و دانشگاه)وزشیبرگزاری مراسم بزرگداشت واقفان در مراکز آم .9

 .(های دانشجویی کمك گرفتها از انجمنتوان از همکاری انجمن اولیاء و مربیان و در دانشگاهمدارس می

 .شهرهای تيلیغی از بریق نصب تابلوهای مناسب با جذابیت و زیيایی خاص در سطح های گستردهانجام فعالیت .10

تتوان بته تمتام نیازهتای     های وقف تعدد پیدا می کند چون وقف محدوده خاصی ندارد و متی اليته به علت نیازهای جامعه مقوله

زیرا مراد از وقف امری است که به رفع نیازهای جامعه در راستای کمال و سالمت متادی و معنتوی   . جامعه وقف را سرایت داد

ای علمیه، کتاب و کتابخانه ، توسعه مراکز عيادی مثل مسجد، یتا محتل تترویج معتارف     هآن کمك کند، وقف مدرسه، حوزه

ها و یا رفاه عمومی و اقتصادی مثل وقف قنات و آب و اراضی کشتاورزی و توستعه مراکتز بهداشتتی و     اسالمی برای عزاداری

 . درمانی جامعه از جمله ی مصادیق وقف است

  8بخش

 راهکارهای ترویج وقف 

 : می توان از راه های مختلفی سنت حسنه ی وقف را ترویج کرده و گسترش داد که برخی عيارتند 

 تبیین آیات وقف به متمولین متدین – 1
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 بیان سیره و سخن اهلبیت ع در این یمینه  -2

 وقف یمین و آب برای رفاه مردم       

 نیایمندان خانه برای  وقف        

 وقف مجتمع رفاهی برای نیایمندان و نسل آینده       

 مشخص کردن نیای های روی جامعه  -3 

سومین راهکار می تواند روشن شدن مصادیق وقف در عصر ما باشد، یعنی عالوه بر اینکه با آیتات و روایتات متردم بته ستوی      

های عینی نیازهای جامعه را در مقابلشان قرار داد تا آنان ضمن عالقته ای کته بته وقتف پیتدا       وقف ترغیب می شوند باید نمونه

و برای دنیا و آخرت خود و نسل اینده شان در این . کرده اند مشکالت و نیاز ها را لمس نمایند و در این راه قدم هائی بردارند 

 .زمینه تالش کنند 

  مطمئن کردن مردم به آینده ی موقوفات– 4

مردم نياید در مورد عملکرد متولیان وقف تردید داشته باشند؛ آنان باید ابمینان کامل پیدا کنند که اموال موقوفه ی انان پایمال 

همچنانکه خداوند متعال پایداری و ستود اختروی آنترا تضتمین فرمتوده      . نخواهد شد و در مسیر ارزشی خود استفاده می شود 

 .خلصانه این را ثابت کنند متولیان وقف نیز با عملکرد م

بنا بر این عدم ابالع از بهره های مادی و معنوی وقف و عدم ابمینان بهره گیتری صتحیح و رعایتت نکتردن آداب وقتف ، از      

  . موانع مهم تمایل به وقف کردن ؛ در عصرماست 

 بیان آثار وقف - 5

ای باید به مردم بياورانیم که وقف سنت حستنه . تأکید بر آثار وقف، در مطرح شدن، پذیرش و ترویج وقف تاثیر فراوانی دارد 

کسانی که ثروتمند هستند در راه احیاء فقرا و کمك بته نیازمنتدان   . دهداست که فقر زدایی کرده، فاصله بيقاتی را کاهس می

اجتماعی را در پی دارد، این افراد از امکاناتی که خود برخوردارند دیگران را نیز برخوردار کنند که این اقدام عدالت وقف می

 .کنند مخصوصاً با وقف مراکز عيادی ،آموزشی ، رفاهی و بهداشتی می توان فرهنگ وقف را در جامعه رونق دادمی

 : منابع

 ق ه 744–464،اثثر و الحدیث غریب فی النهایة، ابن اثیر[1]

 ه.ق 4،قرن اَلفَقیه الیَحضُرُه مَن ،علی بن محمد بوجعفر،  قمی بابویه بنا[2]

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1
http://www.sid.ir


 ه.ق 4،قرن اَلفَقیه الیَحضُرُه مَن علل الشرایع ،علی بن محمد بوجعفر،  قمی بابویه بنا[3]

وقف  « فقه و اصول :نشریه،  نقس وقف در بهيود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، سید جواد، امام جمعه زاده  - [4]

 36شماره  - 1350تابستان  « میراث جاویدان

 14/7/1380،  سازمان چاپ و انتشارات ، چرا و چگونه وقف کنیم؟، نادر ،ریاحی سامانی  وسیدعلی ،دانس پور -]7[

 .41، ص 2ی میراث جاویدان، ش ، مجله«سخنی درباره وقف و موقوفه غالمی»،  ، محمد تقی سالك  -]4[

 1356 ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوى ، اجتماعی آن -نگاهی به وقف و آثار اقتصادی ،  مصطفى، سلیمی فر -]5[

 ه.ق 434-387،اثخيار من اختلف فیما اإلستيصار، بوسی شیی-[8]

 ه.ق 434-387،تهذیب اثحکام، بوسی شیی-[9]

 ه.ق 434-387،الفتوی و الفقه مجرد فی النهایة، بوسی شیی-[10]

 هجری قمری 413 -334،  المقنعة، مفید شیی-[11]

 ، تاریخچه وقف در اسالم،  ، علی اکير شهابی -]12[

 هجری یازدهم قرن ،الشریعة مسائل تحصیل فی الشیعة وسائل، شیی حرّ ،عاملی -[13]

 هجری 1116-1635 ،االبهار االئمة اخيار لدُرر الجامعة اثنوار بحار،  عالمه مجلسی-[14]

 (1380دهخدا رهاد قربان زاده از اعضای مؤسسه لغت نامه)، 1333، فرهنگ عمید،  حسن ،عمید -]17[ 

 ].ش 1351تهران،  الکتب االسالمیه، قرآن، دار اکير ، قاموس قرشی ، سید علی -[16]

 1387، ؛ بنیاد پژوهس و توسعه فرهنگ وقف صائن ،وقف سنت ماندگار ، سعید، معراجی -]15[ 

 1376 ، امیرکيیر انتشارات  ،فرهنگ معین،   محمد ،معین -]18[

 .ترمذی و مسلم بخاری، صحیح از نقل به 243 ص ،2 ج ، لالصول، الجامع التاج،ناصف  علی ناصف [19] 

 ، ماهنامه ی داخلی اداره ی کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه1387نوای وقف، مرداد  -[20]

 ، قرن سوم ه.قالمغازی ،عمر بن محمد ،واقدی-[21]
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