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 تها و مشکالآسیب -فقهی و حقوقی نهاد وقف بررسی

 وحقوقی توسعه وقف اجتماعی

 2،روح اله پورآسیاب 1* سیده خدیجه ابوترابی

 وبتهران جن ر مرکزدانشگاه پیام نو اسالمی حقوقه و مبانی فق -و معارف اسالمی دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات 1

 ایران –تهران 

 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان –دانشجوی دکترای فلسفه دین  2

 ایران –تهران 

  چکیده

که تداوم صدقات را امکان پذير مي سازد، ی است وقف بهترين ومؤثر ترين وسيله تکافل اجتماعي است و به عنوان نهاد

اسالمي آنست که مسلمانان را بر تکافل اجتماعي ترغيب مي نمايد، آنان را بر صدقه دادن در راه های خير از امتيازات شريعت 

واعانه مساکين تشويق ميکند، و عالوه بر معمول بودن در ميان ملل مختلف در زمانهای قديم، در دين اسالم نيز به جهت تاکيد قرآن 

به آن، وقف، به صورت تاسيس حقوقي  91تا  55ن قانون مدني و اختصاص مواد با تدوي . و سنت اهميت بيشتری کسب کرده است

موضوعه شکل يافت و با ايجاد سازمان اوقاف، اداره آن نيز تحت کنترل قانون و دولت در آمد. گسترش فعاليت دولت در امور 

 تلف، منجر به تدوين قوانيني شدهنظارت بر مالکيت و اتخاذ سياستي برای تحديد مالکيت خصوصي، در جهت تامين اهداف مخ

وقف،ازجمله موضوعاتي   است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبديل به احسن است.

رغم ظرفيت وسيع آن در شمول مباحث کاربردی اقتصادی، علمي، پژوهشي واجتماعي، کمترموردبررسي پژوهشگران  است که به

خانه مقاله فوق از روش کتاب. گرفته است وجزاندکي دربعد فقهي، در ديگرابعادآن، تحقيقات جامع علمي صورت نگرفته استقرار

 تحلیلی ( به انجام رسیده است.   –ای  )توصیفی 

 ف های اجتماعي،توسعه وقوقف، جامعه، آسيبواژگان کلیدی:

 مقدمه

وقف و صدقات جاريه به عنوان رهنمودهای انسان ساز و فرهنگي مترقي به شمار در مجموعه احکام و تعاليم اسالمي سنت       

مي رود که آثار اخالقي و عوايد معنوی بزرگ بي شماری را به دنبال دارد وقف با توزيع مجرد در آمد بين افراد ، جامعه را به سمت 

ماعي ، در کاهش اختالفات طبقاتي و به وجود آمدن نقش وقف در گسترش مالکيت، در تامين اجت توازن اجتماعي هدايت مي کند .
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عدالت اجتماعي ودر رابطه با جبران کمبود خدمات دولتي و تنظيم جريان پول و کاال در اقتصاد و ثبات وضعيت اقتصادی از جمله 

اثرات و برکات آن يکي از کارهای شايسته ای که همچون صدقه جاريه باقي مي ماند و .  مواردی است که ناشي از وقف مي باشد

نصيب افراد جامعه مي شود سنت حسنه وقف است . وقف نمادی از لوح خير خواهي و تعاون و هم زيستي و عواطف انساني ، 

وقف از يک طرف وسيله ای بسيار خوب برای ايجاد انس، الفت و همبستگي بين مسلمانان و از  برخاسته از ايده واال و ايمان است.

برای تاليف قلوب مردم غير مسلمان است .وقف جامعه را از آلودگيها و ناخالصيها پاک مي کند و راه را برای  طرف ديگر وسيله ای

مانده از ميراث گذشته که هنوز دربين جوامع اسالمي رايج است، موضوع های باقيازآموزش يکي تزکيه آن هموار مي سازد.

درجهت حفظ ونگهداری ميراث علمي وتوسعه وحمايت ازبقای آن  بخش مهمي از وقف آموزشي بوده و بنيادی است. «وقف»

ول ای درتحجانبه نگريسته شود،اهميت اين سنت نبوی آشکارشده و سهم عمدهطور همهاست.  بدون ترديد اگر به مقوله وقف، به

تنوعي ماعي ازگستردگي وساختار فرهنگي وتوسعه علمي واقتصادی کشورايفا خواهدکرد. نظام کاربردی وقف در شئون مختلف اجت

ساز وبسترساز تحقق اهداف دين و مقاصد شريعت گنجد. وقف، زمينهبرخوردار است که حتي بيانفهرستريز آن دريک مقاله نمي

ن ای ازآن برنامه؛برای نيل به آای مطلوب بدانيم، وقف، پارهای برای ارتقای ابعادانساني آدمي وتأسيس جامعهاست. اگردين رابرنامه

نظام وقف عبارتست از چارچوب بنيادين مسئوليتهای متقابل و همبستگي اجتماعي ميان (. 1389هداف است )آرمون و اسدی، ا

ثروتمندان و نيازمندان .در اين چارچوب بنيادين برای رفع نيازهای فردی طبقات محروم و صاحبان نيازهای خاص اقدامات و 

وسيله ای صلح  و م وقف يکي از سازوکارهای )مکانيزم های( تحقيق عدالت اجتماعيحمايتهای الزم در نظر گرفته شده است. نظا

آميز برای توزيع مجدد در آمد بدون هر گونه اجبار و مداخله قدرت حاکمه بوده و هست از اين رو مي توان گفت که وقف  ،در 

حمايت از وحدت ملي و اجتماعي و جلوگيری از بروز بي ثباتي و خشونت و تنش ميان گروههای اجتماعي با وضعيت اقتصادی 

 .متفاوت نقش دارد 

 و تعاریف وقف  مفاهیم

  معنای لغوی وقف 

و به همين  -ء: حسبه وقف الشي  وقف: مصدر ثالثي مجرد از باب ضرب، يضرب، در لغت به معنای حبس است.

معناست در اين جمالت: وقف االرض علي المساکين يا وقف االرض للمساکين وقفها ای حبسها، چون واقف، ملک را حبس 

ی اسم مفعول به موقوف هم گاهي از باب استعمال مصدر و اراده ين در وقف حيوان و غير آن. و هم چن  کند برای مساکينمي

ها به شود، مانند وقف و اوقاف  در فرهنگنامهی اوقاف موقوفات جمع بسته ميشود و در همين معني، وقف به صيغهوقف گفته مي

اند گاهي وقف را به حبس معين مال و صدقه دادن منافع تعبير کرده در فقه اسالمي  معني ايستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده است.

ی وقف چه مفهومي دارد؟ که در اين صورت خالي از اشکال نخواهد بود فقها در بيان مفهوم اصطالحي وقف از نظر شرعي کلمه

ی قصد قربت را شرط تحقق وقف ادانند و عدهاختالف نظر دارند؛ منشأ اختالف آن است که برخي آن را الزم و برخي جايز مي

 دانند. مي
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 تعاریف و اصطالحات حقوقی

اباحه انتفاع : عـبارت از اين اسـت که مالـک يک مال، با اذن صـريح يا ضمني خـود، استفاده بالعوض اشخاص را از مال خود، 

نامعيّن. اباحه انتفاع از وقف و ساير اقسام حق انتفاع دهد؛ اعم از اينکه مدّت اين استفاده رايگان، معيّن باشد يا جايز و روا قرار مي

شخصِ در راه .  تواند از اذن خود عدول نمايدکننده اباحه انتفاع، هر لحظه که بخواهد ميتر است؛ زيرا در آن برای استفادهضعيف

ت گرديده و محتاج کمک ديگران واسطه نداشتن وسايل الزم، دچار مشقّمانده؛ کسي که در مسافرت مقصد خود را گم کرده يا به

 .گونه اشخاص اختصاص دهداست. ممکن است واقف بخشي از عوايد عين موقوفه را برای کمک به اين

اثالث باقي : اگر شخصي ثلث مال خود را تماما يا بعضا در مواردی وصيت نمايد که منافع اين اموال استمرارا عايد اشخاصي بشود 

کنندگان تمليک نشود، به اين قبيل اموال، ثلث باقي، و در صيغه جمع ولي اصل مال به استفاده يا در جهات خاصي صرف گردد،

 ..شود. اين عمل تقريبا مشابه وقف مال از طريق وصيّت استاثالث باقي اطالق مي

عيني به ديگری تمليک اجاره عين موقوفه : اجاره عقدی است که به موجب آن، منافع مالي به مدت معيّن و در قبالِ عوض ماليِ م

عليهم و چه از دادنِ عين موقوفه چه از طرف موقوفٌاجاره .شودناميده مي« مستأجر»گيرنده و اجاره« موجر»دهنده شود. اجارهمي

عليهم، عين موقوفه را به مدت طوالني اجاره داده باشند، اجاره در مدت عمر آنان صحيح که موقوفٌطرف متولّي صحيح است. چنان

عليهم فقط در قانون مدني( زيرا موقوفٌ 497و در مدت زايد بر عمر آنان غيرنافذ بوده در حکم اجاره فضولي است. )مالک ماده 

 دادن آنکه متولّي با مالحظه مصلحت موقوفه، اقدام به اجارهمدت عمر خود، صاحب حق انتفاع از عين مستأجره هستند، ولي چنان

 قانون مدني( 499)ماده  .ي متولّي در اداره عين موقوفه، اجاره در مدت زايد بر عمر او نيز صحيح استنمايد نظر به صالحيت قانون

الق المتولّي اطالزّحمه متولّي از بابتِ اداره عين موقوفه که ميزان و نوع آن در وقفنامه معيّن شده باشد، اجرتاجرت المتولي :به حق

  شود. )رک: متولّي(مي

واسطه انجام کار يا تحمّل زحمت، با توجه به عرف محل يا طبيعت کار و عمل، شود که شخصي بهمالي گفته مي اجرت المثل :به

استحقاق دريافت آن را دارد؛ مثالً اگر واقف برای اداره عين موقوفه، متولّي معيّن بنمايد، ولي اجرت او را مشخص نکند، در اين 

المثل است. در اين مورد ارزش کار و زحمات الزم ر اداره عين موقوفه، مستحق اجرتگويند متولّي بابتِ زحمات خود دصورت مي

های ويژه متولّي در مقايسه با موارد مشابه در عرف محل، مورد برای اداره عين موقوفه با لحاظ خصوصيّات آن، و احيانا تخصص

 .شودالمثل ناميده ميشود. همين مبلغ اجرتمعيّن مينظر قرار گرفته و اجرتي که معموالً عبارت از مبلغي پول است برای آن 

المثل ريشه المسمّي( اجرتالمثل ممکن است حسب مورد از اجرت المسمّي کمتر يا بيشتر يا برابر آن باشد )رک: اجرتاجرت

  ..  قانوني دارد؛ يعني تعهد به پرداخت آن ناشي از حکم قانون است

شود که ميزان و نوع آن در متنِ قرارداد مشخص گرديده است؛ مثالً اگر واقف برای اداره ته ميای گفالزّحمهاجرت المسمي :به حق

هزار تومان بابت زحمات متولّي به او پرداخت نمايند، اين مبلغ را عين موقوفه، متولّي تعيين نمايد و مقرر بدارد که مثالً ماهانه ده

  .همواره مَنشأ قراردادی داردنامند. اين عنوان، المُسمّایِ متولّي مياجرت

  شده را احباس گويند. )رک: حبس(احباس  :مجموعه اموال حبس
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عليهم را از اخراج : اين عنوان، برعکس فرضِ اِدخال است )رک: ادخال(، يعني واقف پس از تماميت وقف، بعضي از موقوفٌ

  قانون مدني( 61پذير نيست. )ماده نا امکانطرفيّتِ وقف و انتفاع از عين موقوفه، برکنار نمايد. اين امر قانو

  لاخراج ثلث :اقدامي است مرکّب از سه مرحله زي

 گرددالف ـ پس از فوت کسي، مجموع ماترک )اموال و حقوق مالي( او تعيين و تحرير مي

  شودهای الزم کفن و دفن و تمام ديون و واجبات ماليِ متوفّا، از آن کسر ميب ـ هزينه

آنچه پس از کسر ديون و واجبات مالي ـ به عنوان ترکه خالص ـ باقي مانده است، کنار گذاشته به اجرای وصايای ميّت  31ج ـ 

چنانچه ميّت در ضمن وصايای خود، به وقف مالي مبادرت نموده باشد يا وقف کردنِ مالي را پس از فوتش  .دهنداختصاص مي

  عايت مراحل يادشده صورت گيرد. )رک: وقف معلّق بر فوت(سفارش کرده باشد، اجرای وصيّت او بايد با ر

عليهم نمايد. اين ادخال :بدين معني است که واقف پس از تشکيل و تماميّتِ وقف شخص يا اشخاص جديدی را داخل موقوفٌ

والً در قالب الفاظ و اراده انشايي :همان قصد انشاست )رک: قصد انشا( که معم قانون مدني( 61عمل امکان قانوني ندارد. )ماده 

شود. اراده انشايي اولين رکن الزم تشکيل و صحّت هر عمل بعضا در قالب اشارات يا اعمال ديگر نظير قبض و اقباض ابراز مي

 .حقوقي است

. 

 اهليَّت ـ شايستگي. لياقت. )حقوق( توانايي قانوني شخص برای اعمال حقوق و تصرف در اموال خود؛ 

 ق.م.(  211و عاقل و رشيد بودن است. )ماده  منظور از اهليت بالغ

 ق.م.( 57واقف بايد دارای اهليتي باشد که در معامالت معتبر است. )ماده 

 اَوقاف ـ جمع وقف. امالک و اموال و چيزهايي که برای کمک به بينوايان يا بر مزارها و مساجد يا امور ديگر وقف کرده باشند. 

 

 سازمان اوقاف و امور        ´داد. خانه را تشکيل مييک وزارت« وظايف»اه قاجار با وزارت شدر زمان ناصرالدين  جمع وقف

کند و اداره امور وقف خيريه؛ اين سازمان عالوه بر انجام امور حج و زيارت اماکن مقدسه بر موقوفات سراسر کشور هم نظارت مي

 باشد. قانوناً به عهده آن مي

داشتن وحبس کردن عين مِلکي است بر ملک واقف آن ؛نه ملک خدا ومصرف کردن وقف دراصطالح فقهي، نگهدر نتيجه      

ويا به معني ايستادن وپايندگي واصطالحاً حبس کردن عين مِلک يا مالي است که منافع آن  ( 1382منفعت آن در راه خدا )دهخدا، 

  (.1381تعبيرکرده است )فرشي، «حبس العين ونسبي االلمنفعه»المنفعه مصرف شودکه قاموس قرآن ازآن به درامور عام

درتعريف ديگر، وقف عبارت است از: انتقال مال منقول ياغيرمنقول که مالک آن، تسلط قانوني برآنرا به انساني امين منتقل      

ن مالـ که مالک مشخص کرده است کنندگان ازآگرددتابه دست استفادهکندوآن فرد امين متصدی مديريت وسود دهي آن مال ميمي

گويد: وقف آناست که اصل مال  رانگهدارند وتاهست منافع آن را درراه (نيز مي1368عالمه حلي ) م(. 1985برسد )مصری، 

دانند ای نيزاين تعريف رامنبع ثازحديثي ميداني مخير، کار نيکي است که به سامان فردواجتماع کمک کند. عدهخيرصرف کنند ومي
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های اموال ازويژگي (. 1373)فيض، « حبس االصل وسب اللمنفعه»شدهکه فرمود: از نبي اکرم )ص( درجواهرالکالم نقل که

 گيردو يا باعوامل غيراختياریوسيله خريدوفروش صورت ميطوراختياری بههاست که يابهها،  قابل نقل و انتقال بودن آنودارايي

روست که وقف به حبس تعريف کندوازاينين ويژگي نقل وانتقال راازموقوفه سلب ميگردد. قانون وقف امثل ارث عملي مي

شوند واين همان معنای حديث نبوی است. مندميجا ومنتقل ومردم ازمنافع آن بهرهماندو منفعت آن، جابهشود. يعني اصل مال ميمي

اصل موقوفه است که حتي ازمعنای لغوی وقف نيز برداشت  سازد ماندگاریچيزی که وقف راازسايرنهادهای مالي اسالم  متمايز مي

(. 1379زيستي وعطوفت انساني وبرخاسته ازايده واال وايمان است )لطف عطا، شود. وقف نمادی از روح خيرخواهي، تعاون، هممي

اماتأکيد بيشتر تواند راهگشای حل مسائل ومشکالت ونيازهای اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي ومذهبي جامعه باشد. وقف مي

ساختمان  زيرا؛اگرقرار باشد ای پايداراست. منظور رسيدن به توسعهبرامرتوسعه علمي وتحقيقاتي ازطريق وقف وبنيادهای وقفي به

جانبه کشورمان شکل بگيرد، بايستي به پايه واساس آن توجه کامل نماييم تا دوام وبقای آنراتضمين کندوگرنه کارهای توسعه همه

ای به مانشان بدهد ولي دوامي نداشته باشدو برای هميشه ما وظاهرسازی ومونتاژکاری و. . . ممکن است ظاهر پيشرفتهروبنايي 

 (.1389ساز نباشد )آرمون و اسدی،راوابسته به ديگران نگاهدارد وچاره

ی وقف درگستره کشورهای ها وتمدن بشری کافي است تاماراباآثاروبرکات مادی  ومعنوگاهي گذرا به ديروزوامروز فرهنگن

دوستي درنهادآدمي است. شاهد عيني اسالمي وغيراسالمي آشناکند. اين حقيقت نشانه فطری بودن وقف وريشه داشتن فرهنگ نوع

توان بخش قابل توجهي آن رشدروزافزون بنيادهای خيريه درکشورهای غيرمسلمان است. وقف نهادی است که ازطريق آن مي

هابه کاربست. اين نهاد های افرادنيکوکار را داوطلبانه درجهت رفع آنجامعه راشناخت واموال ودارايي ازمشکالت وتنگناهای

طور که شايسته است فراگيرنشده ونقش آن درابعادگوناگون تا حدودی پنهان وپوشيده مانده باوجود برخورداری ازقدمت زياد، آن

ترين مظاهراحسان ونيکوکاری به مردم وخدمت به همنوعان وکمک به متوان گفت، وقفي ازبرترين وبادوابه جرأت مي است. 

 (. 1373مصالح جامعه وتنظيم امورفرهنگي، اجتماعي واقتصادی است )بزرگي، 

 

 اهداف وقف:

 : زترين موارد مصرف آن عبارت است ای متنوع و گوناگون داشته و رايجوقف به لحاظ مصالح عمومي از دير باز موارد استفاده     

 ی امکانات تحصيل برای جويندگان علم و دانش؛ تعليم و تعلم رايگان: احداث مدارس و تهيه - 1

ای رنگين در اختيار عموم اند که برای تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفرهها: مراکزی بودهزاويه - 2

 اند. بوده

 ی آب و آبياری اراضي کشاورزی و مانند آن؛ تهيه - 3

 ها. ها و قافلهتأسيس کاروانسراها در مسير کاروان - 4
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طورکلي کمک، مساعدت وحمايت ازنيازمندان وحاجتمندان وپشتيباني ازمؤسسات وبنيادهای وقف عالوه براين که هدفش به     

 وری طوالني ها: ضمانت بقای اصل مال وبهرهسازد که ازجمله آنبرآورده مي خيريه درجامعه است؛امّااهداف خاص ديگری را هم

ای که بدان منظور توان درموقوفه )عين مال( تصرف کرد مگر درکارهای خيريهمدت ازآن است، چراکه برطبق قاعده وقف، نمي

های جامعه بوده که موجب ازبين رفتن خشوقف، منبع وانگيزه کار نيک وابزار تداوم نيکي وخيرخواهي ميان ب  برپاگشته است.

 ها ميان اقشارجامعه است.ها وکينهحسادت

 اقسام وقف

 باتوجه به اينکه در بخش مفاهيم و تعاربف تا حدی با وقف آشنا شديم در اين بخش با اقسام وقف بيشتر آشنا مي شويم : 

 اقسام وقف عبارتند از : 

 گروه خاص باشد. مانند: وقف بر اوالد يا بر افراد و طبقه خاص مردم.اوقاف خاصّه ـ موقوفاتي است که مختص 

ها، پژوهان مدارس و دانشگاهاوقاف عامّه ـ موقوفاتي است که اختصاص به طبقه معيني ندارند. مانند: وقف بر دانشجويان و دانش

 ها؛ مقابل اوقاف خاص.نيازمندان، مساجد و بيمارستان

اند؛ مثالً وقف خاص را به وقف بر اند و برای هر قسم نيز اقسامي آوردهم و وقف خاص تقسيم کردهدر تقسيم وقف را به وقف عا

شخص يا اشخاص موجود؛ مانند فرزندان بالواسطه موجود واقف يا طالّب و دانشجويان موجود در محل معيّن يا بيماران موجود 

راد نامحدود؛ مانند همه بيماران در هر زمان و يا همه طالب و در بيمارستاني خاص و نظائر آن. و وقف عام را به وقف بر اف

اند. با کمي دقت نمودن خانه و غيره تقسيم کردهدانشجويان و يا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنايي مساجد و معابر و مشروب

عليهم متفاوت شده است نه موقوفشود که اين مثالها افراد و مصاديق حقيقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق معلوم مي

 .وجه اشتراک و يک وجه امتيازی داشته باشنداينکه حقيقت وقف اقسامي داشته باشد و هر کدام از اقسام آن يک

است. تمام مثالهای يادشده از تمام جهات در اين حقيقت « حبس اصل مال و اطالق منافع آن»حقيقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان 

اند که تمام حقيقت آنها همان حبس عين مال و اطالق منافع آن است. بنابراين نبايد مصاديق يک حقيقت را اقسام آن با هم مشترک

به شمار آورد و برای هرکدام هويتي جداگانه معلوم کرد. همين اشتباه مصداق به مفهوم در بسياری از مسائل موجب بحثهای 

ت نظرها به شدساختن مفهوم و جداکردن آن از مصاديق، اين اختالفين و روشنای شده است که در صورت تبيفايده گستردهبي

دانستن، اصوالً نادرست يابد. از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصيل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ايقاعکاهش مي

 که قانون مدني و بعض فقها بر آن هستنداناست، زيرا وقف يک حقيقت بيش نيست، يا بايد آن را در کل مصاديق عقد دانست؛ چن

که قول عالمه حلّي است در تبصره و اکثر فقها نيز بر آن باورند، يا آن را ـ به تمام اقسام و مصاديق ـ يک يا آن را ايقاع دانست چنان

قال مالکيت به شخص يا حالت سوم بين عقد و ايقاع دانست که همان ازاله مالکيت واقف از عين موقوفه بدون عوض و بدون انت

شود؛ زيرا در شخصيت حقوقي قصد و رضا وجود ندارد؛ حال توهّم نشود که ملک به شخصيت حقوقي منتقل مي.اشخاص است

شود. فرض شخصيت حقوقي به جهت آنکه در هر عقد قصد و رضای طرفين است که سبب انتقال ـ ايجاد يک امر انتزاعي ـ مي

واقع شخصيت حقوقي مالک ای است که شخصيت حقوقي دارد نه اينکه بهسسهاداره اموال به دست مدير مؤ

                      د                                                                                                                            باش
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 راهکارهای فرهنگی ترویج وقف درجامعه:

تواند نقش مهم وکارسازی را ايفا نمايد، ازهمين رو بايد به سمت وسويي درحل بسياری ازمشکالت جامعه ميوقف 

های وقف درافزايش سرمايه پرواضح است که فعليت يافتن توانايي کشيده شود که نيازهای واقعي واساسي جامعه راحل کند. 

« هفرهنگ وقف درجامع»کاهش فقر درجامعه وسايرآثارمثبت آن به گسترش های درآمدی، انساني، سرمايه اجتماعي، تعديل نابرابری

های جديدی الزم است زمينه های جديد برای جذب اعضای جامعه درراستای تحقق اين سنت نيکو هست.هاوروشوطراحي شيوه

دواج وغيره طراحي  ازجمله وقف برپژوهش وتوليدعلم وفناوری ووقف براموراجتماعي مانند از که موردنياز جامعه هست،

 وبرواقف ان عرضه شود. 

شود که های اقتصادی، موجب ميشرکت« وقف سهام»و «بانک وقف»های نو دروقف مانند؛ ايجاد عالوه استفاده ازروشبه

توانند دراين مسير ارزشمند حرکت نمايند. دراينصورت است که وقف از حصار تنگ غالب افراد جامعه احساس کنندکه مي

عنوان يک فرهنگ درجامعه ظهور خواهدکرد ودرنتيجه آثار وخيرات آن نيز به نحو بارزتری درجامعه دان خارج شده وبهثروتمن

وسيله آن قادر به محقق ساختن  وقف، ابزار اجتماعي مهمي برای افراد جامعه است که به (.1395تحقق خواهديافت )گلي زاده، 

ای ديني و مذهبي نقش مهمي شوند که انگيزهوپاداش اخروی آن درجوامعي ميمندی از ثواب کارهای خيرو درنتيجه بهره

های عميق است که ازجمع شدن اموال در دستاني محدود جلوگيری گيریوقف، عملي داوطلبانه امّا باجهت  . کندهاايفاميدرآن

ت وحشتناک طبقات وگروهای مختلف آن شود ونيز ازجامعه درمقابل ظهور وتجلّي  اختالفانموده و باعث گردش عمومي آن مي

طرف ومصادره و چپاول ازطرف  نمايد. همچنين وقف ابزار موفقي برای حمايت ازسرمايه دربرابر اسراف ازيکحمايت مي

 ديگراست. 

 شناسی اجتماعی: آسیب

مندان ست که دانششناسي اجتماعي مفهوم جديدی است که ازعلوم زيستي به عاريه گرفته شده و مبتني تشابهي ا آسيب

شناسي درقرن نوزدهم ميالدی، گيری ورشد جامعهشوند. درواقع باشکلهای عضوی وانحرافات اجتماعي قائل ميبين بيماری

های رايج درعلوم گيری ازعلوم مختلف برای بيان فرايندهای اجتماعي معمول گرديدو درنتيجه بسياری ازاصطالحات وواژهبهره

شناسي   نيز به کارگرفته شد که ازآن جمله کلمه شناسي ومانند آن درجامعهعلوم پزشکي، زمين شناسي،ديگر چون زيست

به  Logyو به معني رنج، محنت، احساسات و غضب Pathe=Pathoتوان نامبرد، اين واژه از ريشه يونانيرامي1شناسي آسيب

بنابراين پاتولوژی به معنای ناخوشي شناسي، مرض شناسي، علم تشخيص امراض،  معنای دانش و شناخت ترکيب يافته است، 

شناسي دراصطالح علوم طبيعي عبارت است از مطالعه  آسيب (. 1379رود )آريان پور، مطالعه عوارض و عالئ مغير عادی به کارمي

 2سي اجتماعيشنااني با کالبد جامعه اصطالح آسيب ها در ارگانيسم انساني، بنابراين در مشابهت کالبد انسنظميو شناخت ريشه بي

 (. 1388رود )خسروپناه، های اجتماعي به کارميهای اجتماعي و انحرافات وبيمارینظمييابي بيبرای مطالعه و ريشه

                                                           
Pathology 1 

Social Pathology 2 
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 :شناسی دینی آسیب

ناخت پيشگيری شناسي ديني در صددمطالعه و شگردد که آسيب شناسي اجتماعي روشن مي باتوضيح وتبيين آسيب

هايي است که با انتظارهای ديني، جامعه ديني ايران وماهيت دين اسالم سازگاری روی وجلوگيری از بازگشت مجدد بحرانوکج

 ها به دوشاخه تعلق دارد: تبع پيشگيری و درمان آنهاو بههاو بحرانندارد.توضيح مطلب آن که آسيب

 نخست به ماهیت دین و دوم به وجود دین 

ماهيت دين عبارت است از آن چه از ناحيه پيامبر وپيشوايان ديني به مارسيده است، حقايق، معارف واحکامي  که 

کند ونهادهای اجتماعي اند. اماوجودخارجي دين عبارت است از ديني که درجامعه جريان پيداميصورت متن ونصّ ظاهرشدهبه

 آورد. وروابط ميان ديندار ان راپديد مي

د انبخشد. البته اين حقايق و امورخارجي گرچه منصوب به دينن ومخالفان و مذاهب مختلف و غيره راتحقق ميموافقا

شناسي در باب ماهيت  گذارند. آسيبها تأثيرميها عامل فرهنگي، اجتماعي ورواني نيز برآنولي تنها زاييده ماهيت دين نيستند وده

 نوانديشمندان ديني از دين نيز اهميت خاصي دارد. ديني به معنای معرفت ديني و درک عالما 

های باطل و خرافي و غيره مطابق با متون ديني و تفسيرهای به رأی درميان تاريخ معرفت ديني گواه بر حضورانديشه

گاه  ها پرداخت ودر بازفهمي وکسب معارف صحيح ديني تالش مجددنمود.که بايد به اصالح وحذف آن باشدمعارف ديني مي

های ديني درامان است ولي جامعه ديني ازحقيقت دين ومراکز ونهادهای ديني وروابط اجتماعي ماهيت ديني ومعرفت ديني ازآسيب

بخشند )زارع های نادرست، مشروعيت ميگيریهاوتصميماند وبه نام دين به سوءاستفادهومتدينان ازمعارف اصيل ديني فاصله گرفته

 (. 1389و شکوهي، 

 شناسی و مشکالت وقف:آسیب

ساختاروقف ازبعد اقتصادی درتاريخ جامعه اسالمي عرب براساس ماندگارترين منابع ثروتي عني اراضي زراعي 

ها وبعضي اموال منقول که ازنظر فقهابرای وقف جايز بوده،  نهاده شده است مثالً مدتي طوالني سپری گرديد تافقها اجازه وساختمان

گذاری های سرمايهاني را صادرنمودند.  برخي ازفقهای متأخر نيز فتوا به جوازوقف سهام شرکتاموال نقدی درعصرعثم

 های نوين درجهان اسالم بر همين اساس پاگرفته است. گذاریاند، که درهمين راستا بعضي ازقانون درچارچوب امور شرعي داده

شکي نيست که اولين وقف ديني که  اند، سالم با آن آشنابودههای قبل ازاوقف يک نهادقديمي وتاريخي است که بسياری ازملت

اهلل الحرام درمکه معظمه. درعصرحکومت فراعنه مصر، مردم بابرخي ازاوقاف آشنايي گذاری بيتقرآن آنراذکر کرده است، پايه

هابه راهبان داده شد ياعوايدآنزينه ميها هگاههابرای معابد وپرستشهايي که منافع وعوايد مالي آنهاوزمينمانندخانه پيداکردند، 

 (.1392کردند)گلي زاده،شد که برای فقراوبيماران انفاق ميمي
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 علل آسیب ها و مشکالت و موانعی که موجب کم توجهی به فریضه وقف گردیده است : 

موشي آن درجامعه توجهي به وقف  ويا فراها ومشکالت وموانعي که موجب کمدراين قسمت به چند موردازعوام آسيب

 گردد:اند،اشاره ميشده

 افزایش حجم اعیان موقوفه: -1

 ترين داليل اين امر،ازمهم

ا ويژه حنفيها پس از لزوم وقف بوده که مورد تأکيد اغلب فقها بهوعدم جوازانحالل آن«موبد و دائمي بودن اوقاف»مسئله 

ها ازطرف اکثر واقفان کشورهای اسالمي وازجمله کشورهای مغرب و شمال آفريقا که غالباً نگرفت. اين شيوه در دوره عثماني

گرفته شد، تااز قيودو شرايط فقه مالکيان دروقف رهايي  کردند، درپيشنفي رسمي عمل ميمالکي مذهب بودندولي بر اساس فقه ح

ها وعدم ثبات سياسي يابند. ولي وقايع تاريخي وقف نشانگر آن است که اين افزايش در حجم وتعداد اوقاف درطول کشمکش

اهش وافت ميزان درآمدهای حاصله و يااسترداد وخيز فراواني گرديد.. دراثر همين قضيه اوقاف دچارک درجهان عرب دچارافت

ند تر نمايهای مشروعيت حکومتي خودرامستحکموسيله پايهکردند، تابدين های گذشته مياموال و امالک وقفي غصبي در دوره

 (. 1392)گليزاده،

 عمل نکردن به نیت واقف -2

های مناسبي که واقف ها وروشت کرده، به شيوهازنظر فقهي مال وقف در دست ناظر، امانت است واو بايدازآن محافظ

کندو های فقهي سرشار ازمطالبي است که واجبات ناظر رامشخص ميکار گيردتاهدف موردنظر تأمين شود. کتابسفارش کرده، به 

اهش ها درراستای حفظ اصل وقف وعمل به نيت واقف است. يکي از عواملي که پس ازانقالب اسالمي موجب کالبته همه آن

 انگيزه برای وقف کردن شده عمل نکردن به نيت واقف است.

 تغیر نام موقوفات:  -3

ف احترامي به وقف وواقتواند موجب بيهای گذشته اسامي بعضي ازموقوفات تغييريافته است که اين عمل ميدر طي دهه

 که مورداعتراض بستگان ويا بازماندگا نواقف درجامعه تلقي گردد واثرات منفي بسياری روی انگيزه واقفي نداشته باشد وچه بسا

ديدگاه اعتمادی وشو تايک جو بيافتد، موجب ميقراربگيرد. بنابراين، تغييرنام اموال وقفي که هنوز هم دربرخي ازموارد اتفاق مي

 منفي در ذهن افرادی که قصدوقف اموالشان را دارند، ايجاد شود. 

 رسانی:ضعف درسیستم اطالع -4

هاکاهش رغبت واقفان برای ايجاد رساني آثارو عواقب منفي زيادی درپي داشته است که يکي ازآن سيستم اطالعضعف در

تواند درگسترش وقف وتشويق مردم به انجام اين عمل موقع هم ميرساني خوب، صحيح وبهموقوفات جديد شده است. اطالع
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ی وقف مطلع شوند وببينند که چه افراد خيری اقدام به وقف مال صالح مؤثر باشد،چون وقتي که مردم ازبرکات دنيوی واخرو

های کنند، اين درحالي است که متأسفانه دررسانهشوند وبه اين امر خير گرايش پيداميطور يقين تشويق مياند بهواموال خودکرده

هاومطالبي ثيراالنتشار هيچکدام برنامهعنوان يک رسانه ملي گرفته تانشريات ومطبوعات کجمعي وگروهي کشورمان از صداوسيما به

درآن مشارکت داشته  بايد هارو خودآنباره که درخور توجه باشد ندارند. اعمال خير ازجان بمردم وبرای مردم است؛ازاين دراين

بدان تشويق اه وباشند. بدين منظور، مؤسسات وبنيادهای خيريه بايد هميشه باتبليغ وتبيين مسائل مربوط به وقف، مردم راازآن آگ

های مؤسسات پشتيبان که درسايتگيرد.چنان ها صورت ها وباجديدترين فنبخشي بايدازطريق همه رسانهکنند.اين آگاهي 

های گردد که ازاهميت ديني واجتماعي کمکهای مستمری خطاب به نيکوکاران وخيران مالحظه ميومؤسسات خيريه، فراخوان

نوع،  های متهايي مانند؛پاسخ به پرسشها با طراحي بخشکنند. اين سايتدکنندگان راراهنمايي ميگويند وبازديخيريه سخن مي

ها که موجب افزايش اقدامات خيرخواهانه در های خير، راهنمای داوطلبان اعمال خيرو ديگرراهنماييفهرست موارد نيازمند کمک

 (. 1389سدی، دارند )آرمون و اميان شهروندان منجرشده است، گام برمي

 رشد ونمو ساختاراقتصادی  وقف: -5

 دربيشتر موارد تاريخي به معنای رشدبخش اقتصاداجتماعي، 

داری درجامعه عرب بود، چرا که ورود برخي منابع اقتصادی به قلمرو و محدودشدن امکانت وسعه اقتصاد بازارسرمايه  

 ويژه درزمينه کاال و خدمات بود. های معروف در اين بخش بهاوقاف به معنای خروج آن از نظام بازار و رهايي آن ازروش

صورت مجاني يا باقيمت بسيار پاييني عمومي وخدمات برای مستحقان به زيراهدف اصلي وقف عام تأمين کاال ومايحتاج

يافت، وعالوه برآن اين های آموزشي، رفاهي وامنيتي تحقق ميباشد که ازطريق تأسيس نهادها وخدمت رساني عمومي در زمينهمي

ند همچنان ادامه يافت تااين که يافت.اين روهای مالي يا جنسي به برخي اقشار خاص ادامه ميصورت پرداخت کمکروندبه

های نوين عرب بر بخش بزرگي از ميراث اقتصادی اوقاف چنگ انداخته وآنر ادرچارچوب اقتصادی ملي و عمومي ادغام دولت

های مشترک همکاری بين جامعه وحکومت در تاريخ گذشته نمودند، امری که باعث شد نقش اقتصادی وقف درراستای زمينه

 (. 1392تزلزل شود )گليزاده، جوامع غربي دچار

 

 دخالت دولت و محدودیت قانونی وقف: -6

های موجود درممانعت ازگسترش وقف در جامعه، دخالت نابجای دولت درامور واموال موقوفه است. يکي ديگر ازآسيب

 اين دخالت درابعادمختلفي است:

 الف. تسلط حکومت براموا لوقفي؛

 ق( ؛1421العمر، ب. مديريت دولتي وقف )عبداهلل 

 ديگراسالمي.  کشورهای از برخي در وقفي ای اقداماتج. تحميل ماليات وعوارض برپاره
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ها باماهيت وقف که يک دهي اوقاف صادر شده است، ولي بسياری ازآنقوانين متعددی دربرخي ازکشورها برای سازمان

اقدام غيردولتي است منافات دارد وبالعکس سبب تقويت تسلط حکومت بروقف گشته، انشاء موقوفات جديد برای مسلمانان 

ي هم دراصل قوانيني برای وقف وجودندارد )عبدالفتاح علي جبريل، رابامشکل مواجه ساخته است؛ دربرخي ازکشورهای اسالم

 ق(. 1424

 اندازی سوداگران:ازبین رفتن اصل موقوفات به خاطر دست -7

تقوای اوقاف، درطول ساليان دراز صورت گرفته است. اين عالوه برآن است واسطه تباني بابرخي ازکارمندان بياين امر به

داری برهای مديريت وبهرهشده وياازبين رفته است.همچنين شيوهوجودندارد وسند برخي ازموقوفات هم گمکه آماری دقيق ازاوقاف 

عالوه بينيم در تلف شدن بسياری ازاموال وقفي نقش داشته است. قانون تبديل سند موقوفات بهکه نوعي انحصارطلبي رادرآن مي

 نبوده است.  تأثير تخريب برخي ازرقب ای اوقاف هم دراين امر بي

 

 های بهره روی اقتصادی ازاعیان موقوفه: تنوع روش -8

باشد که در مراس معقود ها ميهای بهره روی به شکل اجاره، حکر، خلو، مزارعه، مساقات، مغارسه وسايرروشتنوع روش

های معامالت غيروقفي روشگذاری وساير ها متفاوت نيست، وتنهاازنظرناماختالف بين کشوری باديگری بوده، ولي ماهيت آن

نفي هامصر، نتايج مويژه عقد حکر در اغلب کشورهای عربو در مقدمه آنهابهمتفاوت است. گفتني است استفاده ازبرخي ازاين روش

ع ففراواني درپي داشته که آثارآن تاکنون باقي است. ازطرفي ديگر، مسئله جايگزيني وتعويض اوقاف ]استبدال[ دربسياری موارد به ن

که ازقرن گذشته تاکنون ازطرف برخي «اجاره اسمي»گرفت. عالوه برآن روشاحراز شخصي افراد و به ضرر نظام اوقاف صورت مي

شده )ازجمله درمصرو عراق( باعث ضرر رساني گسترده به ساختار اقتصادی اوقاف وکاهش ازکشورهای اسالمي مورداستفاده واقع

های واقفان اصلي درراستای تحقق اهداف وقفي گرديده است )گلي شروط وخواستهدرآمده ای حاصله وعدم اجرای کامل 

 (. 1392زاده،

 

 توجیه نبودن مسلمانان درخصوص اهمیت  وقف ونیاز مبرم به آن دردوران معاصر: -9

ازبهترين صالحات ويکي  ترين باقياتعنواني کي ازبزرگ همچنان که گفته شد، وقف درباورهای ديني ومذهبي مابه

المان ع»خيرات مطرح است که تأثيرگذاری فراواني در رشداعتقادی، فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي وآموزشي جامعه دارد. دراين ميان 

وظيفه حساس وسنگيني رادرنماياندن جايگاه اين عمل  و عنوان زبان گوياومبلغان معارف ديني ومذهبي، نقشبه«وانديشمندان ديني

ها درجامعه، ارائه اطالعاتصحيح وشفاف ترين گام براى ايجاد نگرش مثبت نسبت به مسائل و واقعيتند. مهمنيکووپسنديده دار

هاى شناختى، عاطفى وعملکردى الزم برخوردار باشند دار انتقال اين اطالعات هستند بايد ازصالحيتاست. کساني که عهده

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 طور که شايسته جايگاهامتحول ومتأثر کند. دراين خصوص مبلغان وعلما آنها رهانفوذکرده وآنهادردلتاسخنان، گفتارونوشتارآن

های جمعي مختلف هم اعم طورکه گفته شد، دررسانهاند.همانواهميت وقف است به تبليغ وترويج فرهنگ وقف نپرداخته

 اند. نظران پرداختهی انديشمندان وصاحبهاباره بسيار محدود به ارائه مطالب وديدگاهازروزنامه، راديو، تلويزيون واينترنت دراين 

 

 ها وبنیادهای خیریه:گسست میان  وقف وانجمن -10

واضح است که وقف دراصل برای حمايت از نهادهای آموزشي، بهداشتي يا اجتماعي به وجودآمد، ولي ازآغاز قرن بيستم 

بطه ميان وقف واين نهادها قطع شد. اين درحالي است ها دست روی اوقاف گذاشتند، راميالدی تا نيمه آن، همان هنگام که دولت

توانند برموقوفات نظارت داشته، عائدات که واقفان و متوليان اصلي وقف به خاطر ارتباط مستقيمشان بامردم، بهترمي

 (. 77، ص 1422های موردنياز هزينه کنند )عبدالکری مالحوراني، هارادرعرصهودرآمدآن

 

 ها درمدیریت وقف:آسیب

درشريعت وفق هبه مديريت وقف واداره موقوفات اهتمام وتوجه ويژه شده است؛زيرااداره وقف درکيفيت ودروضعيت 

رساند. برعکس اگرمديری نااليق وغير وقف بسيارمؤثراست. مديرکارآمدواليق، موقوفه هرچندغيرکارآمد رابه اوج کارآمدی مي

و يجو گسترش  هايي که بهترترين راهکند. بنابراين، يکي ازمهمايده وناخوشايند ميفصالح باشد، بهترين موقوفه راتبديل به رقبه بي

 بينندموقوفاتديگروقتي که مردم ميبيانسازی مديريت وقف ونحوه اداره موقوفات است، بهکند بهينهفرهنگ وقف کمک مي

ه اين موضوع مهم توجه نشان دهند، اماعکس اين قضيه، شوند که بشوند قطعاًتشويق ميشوند وبه حال خودرهانميخوبي اداره ميبه

شود ومتولي گونه نظارتي هدفمندوقانونمند برآن اعمال نمي اگرمشاهده شود که هر مکاني پس ازوقف به حال خودرهاشده وهيچ

يت بنابراين، نوع مديرها بهمسئله وقف منجرشود. تواند به دلسردشدن مردم ورويگرداني آنخاصي ندارند، بدون شک اين مسئله مي

 (. 1389برموقوفات ونحوه اداره آن از نگاه مردم بسيار حائزاهميت است )آرمون و اسدی، 

 

 :وقف ازنظرحقوقی

ی برای جلوگير  ازنظرقانون مدني،مالي وقف است که عين آن حبس شود،يعني به اراده مالک مصون ازانتقال وتلف گردد.

وسيله طلبکاران،مال موقوف بايدازشمار دارايي واقف بيرون رود. دراين که الزمه وقف ی آن بهازانتقال ملک به وارثان وتملک قهر

ق. (.نتيجه منطقي لزوم حبس 14واقف است ترديد معقولي جز ازتعض محققان وجود ندارد. )نجفي؛شيخ طوسي، «فک ملک»مال 

تواند موضوع اين نهادحقوقي قرار وحق نمي،  (1410لي، توان وقف کردومنفعت ودين )عامعين اين است که تنهااعيان اموال رامي

هارسوخ جدی نکرده است. اند که حق رانيزازاعيان بدانندووقف آنرانافذ بدانند،ولي اين نظرهنوز درانديشهبعضي کوشيده گيرد. 
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انون مدني( )عالمه حلي(. اين ق 58ازميان اعيان نيز مالي قابل وقف کردن است که باانتفاع ازبين نرودوحبس آن ممکن باشد)ماده 

که،اگرممکن بوداموال موردوقف گردش اقتصادی ومعايب اقتصادی اين سازد؛ درحالي قيد دامنه وقف وآزادی اراده را محدود مي

  .يافتشد وميزان دارايي وقف نيز فزوني مينهاد حقوقي واخالقي پرهيزمي

 

 :مشکالت حقوقی وقف

 شود که ثروت کشور ازگردش وفعاليتگيرنداين است که حبس مال باعث ميمي« وقف “اقتصادآزاد به يکي از ايرادهايي که پيروان 

درستي اداره نشود. درحقوق قديم،وازجمله درفقه  های فراوان اقتصادی به بارآيدو عين موقوفه نيز روبه خرابي رودوبهبازماندوزيان

های جديدحقوقي اين هردومشکل ازبين کردولي،درنظريهف ايجاب مي،دومشکل اساسي وجودد اشتکه حبس عين مال رابرای وق

کل دوم گوييم. مشرفته است. مشکل نخست درپذيرش شخصيتي اعتباری وغيرازانسان بود که امروز مابه آنشخصيت حقوقي مي

وجودنهاد حقوقي وقف عنوان موجوداعتباری مستقل ازاجزاءآن است. اين نکته نيز ناگفته نماند که شناخت مفهوم دارايي به

وگسترش آن درحقوق اسالم وقانون مدني،هرچندکه وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد،خود نشانه تکامل فکری درخشاني 

آن  هایاند پذيرای آن شوند. زيرا،درنظام وقف،مالي که به هدفاست که هنوزهم حقوق بعضي ازکشورهای متمدن کنوني نتوانسته

نفع درانتفاع ازآن،به شخصيت حقوقي تبديل ون نيازبه اذن دولت وتنها دراثر تراضي مالک وذیيابد، بداختصاص مي

 آساني رسوخ(.باپذيرفتن شخصيت حقوقي وقف درقوانين کنوني نيزبه1389تواند دارای حق وتکليف شود )کاتوزيان، شودوميمي

موقوفه عام دارای شخصيت حقوقي است »اعالم کردکه:  1354قانون اوقاف مصوب تيرماه  3که درگام نخست ماده کرد. چنان

قانون تشکيالت واختيارات سازمان حج واوقاف  3ودرگام نهايي،ماده «باشدومتولي ياسازمان اوقاف حسب موردنماينده آن مي

به های اعتقاد شخصيت حقوقي وقف را،مقطع نظرازعام ياخاص بودن آن،پذيرفت.نخستين نشانه 1363وامورخيريه مصوب 

شود. درواقع،اين تعبير نوعي مجاز وفرض حقوقي است وجودشخصيت واصالت وقف درسايه منسوب کردن آن به خداوند ديده مي

که بر اين ماياندن اصالت مالکيت وقف بکاررفته تاعين حبس شده ازهرگونه تعلقي بهره دوبه منبع باالتر ازخاکيان وابسته 

رودمقصوداين است که سخن ازمالکيت ميچيزاست وهنگامياورندکه خدا قادر ومالک همهشود،وگرنه همه محققان اسالمي براين ب

شده است. پس، منسوب کردن مال به مالک نخستين جهان،رفع اشکال که درروابط اجتماعي ملک به چه شخصي اختصاص داده

هرحال،بعضي ازفقيهان اين شد. بهبخهای متعارف ميکند،جزاين که به ملک اصالتي بيرون ازتعلقدرروابط آدميان نمي

 (.1389اند )کاتوزيان، کاربردهفکررادرموردهمه اقسام وقف به

 گیرینتیجه

ای های گوناگون خويش، وقف وبنيادهای وقفي وخيريه راپديدهها وبينشانسان امروز باهمه فرهنگ

شناسد. آنان، همچون های امروزی، ميترين تمدندیجامعه حتي در ما جانبهسودمندودرمسيررشدوتعالي تمدن انساني وتوسعه همه

ای ازآالم مانند چشمه هميشه جاری، چون هميشه کارسازوسودمندباشد، گوشهتواند بهاند که وقف، ميخوبي دريافتهنياکان خويش به

تکامل  رترين وسيلهبشری راتسکين بخشدودررشدوتوسعه علمي، آموزشي، اخالقي وانساني جوامع مؤثرافتد. وقف بهترين ومؤث
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کنندوبه مالکيت شان خارج مي باشد، که آن عبارت است مقدارمالي که فرد ياافراد به انتخاب خودازمالکيت مجازیاجتماعي مي

گردانند تامورداستفاده عموم مردم که جانشين خداونددراموال اوهستند قرارگيرد حقيقي آن، يعني خداوند پاک وبلندمرتبه برمي

هايي چندی در بعد عرضه های اخيرآسيبهای مردم وتحقق عدالت اجتماعي مصرف شود. طي سالدرراه تأمين نيازمندی ومنافع آن

رنگ شدن اين امر خداپسندانه شده است. نهادوقف دراسالم نقشي بزرگ درتاريخ اسالمي وحمايت وقف درجامعه، موجب کم

برد که يکي از داليل آن به سبب جرايي از نقاط ضعف متعددی رنج ميازتمدن اسالمي داشته است، اماوضعيت موجودآن دربعدا

دخالت دولت درمديريت آن است. يکي ديگرازموانع دراين زمينه، توجيه نبودن مسلمانان ازثمرات مهم وقف وموارد جديد 

سپس از نهاد وقف درغرب  باشد. برای تصحيح روندوقف درجهان اسالم بايد دردرجه نخست به احکام فقهي مقيدبود؛موردنيازمي

رساني شفاف بهره گرفت. دربين ممالک اسالمي دهي، مالي، اداری، حسابرسي، کيفيت مصرف واطالعويژه درعرصه سازمانبه

های اخير درکشورهای اسالمي نسبت به وقف پيداشده است. اين آسيب نيازمند بررسي بيشتر چندان مثبت درسالنگرش وديدنه

 که عالوه برداشتنطوریباشد. ولي وضعيت کنوني نهادوقف درجهان غرب از بعدعملي وضعيت خوبي دارد، بهيدرجوامع اسالمي م

قف های جديددرموضوع ودهي ومديريت کارآمد، اقبال مردم ونگرش مثبت به آن نيز بيشترشده است. به تحقيقات ونوشتهسازمان

هي اداری دي واحيای متون گذشته بيرون بيايدوموضوعاتي مانندسازماننيازاست تاباپرداختن به وقف ازحالتي ان گزارش تاريخ

توان گفت، اگراوقاف درمسيرصحيح به راه انداخته شودوواقفان به راه ومالي، حقوقي وحسابرسي موردبررسي وتحقيق قرارگيرد. مي

مه درخشان وقف اين نويدرابه ديگر، کارناعبارتشود، بهمعقول ودرستي هدايت شوند، بسياری ازمشکالت جامعه حل مي

توان اکثرنيازها وضروريات جامعه راتأمين کردوسنگيني اين هاميدهدکه ازطريق گسترش موقوفات وهدايت آنمامي

ها بر بودجه کل کشورکاست. باتوجه به کارکردهای مثبت وقف درجامعه، المال مسلمين برداشت ياالاقل ازفشارآنامورراازبيت

منظورشکوفايي فرهنگ وقف درجامعه، شده ازسوی دولت بهريزیريق تدوين يک سياست اصولي وبرنامهضروری است که ازط

تر، های اجرايي کشوراست.ازهمه مهمهای احيای اين سنت حسنه ونبوی را فراهم آورد. اين امرمستلزم تالش همه دستگاهزمينه

تدريج فرهنگ وقف درجامعه ي مردم درعمل به وقف مؤثرباشدوبهتوانددرگرايش وسوق دهعنوان الگوميعمل مسئوالن به وقف به

 حاکم گردد 

 و ماخذ : منابع

درجامعه،  وقف فرهنگ شناسي(،آسيب1389آرمون، عسگر، اسدی، عبداهلل، ) -1

http://pooyesh.whc.ir/paper/16437 . 

 . 3821، ص 4(،فرهنگ کامل انگليسي به فارسي، اميرکبير، ج 1379پورکاشاني،عباس،) آريان -2

 ، تهران ، مجله حقوقي دادگستری40، هزينه دادرسي و ميزان ابطال تمبر، شماره 1378آريان پور، جهانگير، -3

 ، چاپ نوزدهم، تهران، ناشر اسالميه1، حقوق مدني، ج 1377امامي، سيد حسن، -4      

ای ترويج فرهنگ وقف وايجادموقوفات جديددر جامعه، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، (،راهه1373بزرگي، مهدی ) -5

 . 2سال اول، شماره
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 ،تهران ، نشريه وکالت4نهادهای دولتي و پرداخت هزينه دادرسي، شماره 1380فرد، محمد،توحيدی -6      

 ان: انتشارات فقيه. (،تبصره المتعلمين، تهر1368حلي، ابوالقاسم ) -7

 ا.ه اقباض اويمکن بقائه مع بها االنتفاع کهيصح مملو عيناً يکون تا(،قواعد: الموقوف وشروطه اربعه: انحلي، )بي -8

 .37افزاری،فصلنامه رواق انديشه،شماره شناسي جنبش نرم(آسيب1388خسرو پناه،عبدالحسين، ) -9

 ، بيروت، دار احياء التراث العربي 9ه ق ،مفتاح الکرامة، ج 1226 حسيني عاملي، محمدجواد بن محمد ، -10     

 ،شرح قانون آيين دادرسي مدني، چاپ نخست، تهران، نشرسلسبيل1384حياتي، علي عباس،  -11      

 نامه دهخدا، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ پنجم. (،لغت1382اکبر )دهخدا، علي-12       

شناسي اجتماعي، (،آسيب1389زارع، محمدرضا، وم، شکوهي، )-13  
http://asibshenasibushehr.Blogfa.Com      

ی ، مجموعه نطرهای مشورتي، اداره حقوقي وزارت دادگستری در زمينه135يداهلل، سلجوقي، محمود و اميني، -14

 ، تهران ، انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستری253، ش 1355تا  1342ني، از سال مسائل مد

 .327،ص 2تا(،خالف،ج شيخ طوسي،ابوجعفر، )بي-15     

 ، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ هفتم، ، تهران، نشر دراک1384شمس، عبداهلل، -16

 . 72،ص 9الکرامه،ج (،مفتاح 1410عاملي،سيد محمدجواد، ) -17

 المجتمع اإلسالمي المعاصر، الکويت: األمانةالعامة األهلي في ق(،الوقفوالعمل1422عبدالکريم الحوراني، ياسر ) -18

 لألوقاف بالکويت. 

 کويت.  اوقاف ق(،حرکةتقنين أحکام الوقف، دبيرخانةعمومي1424عبدالفتاح علي جبريل، علي ) -19

 االجتماعية، دبيرخانةعمومي اوقاف کويت.  والتنمية األهلي ق(،إسهامالوقف فيال عمل1421عبداهلل العمر، فؤاد ) -20

 االسالميه.  دارالکتاب ، تهران: انتشارات7(،قاموسقرآن، ج1381اکبر )فرشي، سيد علي-21  

 . 4هايآن، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، سال اول، شماره (،وقفو انگيزه1373فيض، عليرضا ) -22
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 هاوکتب(،تحول نهاد وقف ودورنمای آينده آن دکترناصرکاتوزيان،مجموعه مقاالت،عکس1389کاتوزيان،ناصر، )-23

 .http://drkatouzian.blogfa.com/post/98حقوقي،فقهي،سياسي واجتماعي استادممتازدانشگاه تهران،

 پنجم، تهران، نشر ميزان ، دوره مقدماتي حقوق مدني؛ اموال و مالکيت، چاپ1381کاتوزيان، ناصر، -24

های وقف درجامعه، (،تبيين عنوان آسيب1392گليزاده، رسول، )-25

http://www.tebyan.net/weblog/vaqfmana . 

(،راهکارهای فرهنگي ترويج وقف درجامعه، وقف ميراث جاودان، 1395گليزاده، رسول، ) -26

http://ghef.blogfa.com . 

(،نگاهي به وقف درعرصه تحوالت جديد، فصلنامه وق فميراث جاويدان، سال هشتم، 1379عطا، اسداهلل ) لطف -27

 . 30شماره 

 المنقولة، ناشرمؤلف، چاپاول.  القيم في المشترک االستثمار وعقد الترست م(،فکرة1985مصری، حسني ) -28

 .88،ص 28ق.(،جواهرالکالم،ج  14نجفي،محمدحسن، ) -29

 های غير دولتي به پرداخت هزينه دادرسي، تهران ، نشريه اطالعات، الزام دولت و سازمان1382واحدی، قدرت اهلل، -30            
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