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 چکیده

 شده، تاکید بسیار آن به اسالم در که مسائلی مهمترین از یکی
 بسیاری اخروی و دنیوی ثمرات که بوده مسلمین اموال وقف موضوع

 لاموا و وقف بحث گستردگی به توجه با. شده برشمرده آن برای
 هک بوده مطرح خداپسندانه عمل این راه، در شرایطی سلسله موقوفه،
 فروش و خرید موقوفه، اموال شرایط واقف، شرایط نظیر مضامینی

 همین به آورد،می بوجود را رابطه این در موارد سایر و وقف مال
 و تربیتی امور جهت در وقف رونق بررسی به پژوهش این منظور،

 نقش که ضرورت بدان پردازدمی حدیث و قرآن منظر از دینی
 به ترکم گذشته به نسبت و شده واقع غفلت مورد وقف تاثیرگذار

 محاسن و مزایا با آشنایی شک بی. شود می اهتمام خطیر امر این
 امر این دهدکهمی سوق حسنه چشمه این به را بسیاری افراد وقف
 های زمینه در موقوفات. نوشتاراست این اصلی اهداف از یکی

 در برکت باعث. گرددمی متعال خداوند خشنودی موجب مختلف
 در اموال وقف تردید بی. شودمی آخرت توشه فزونی و دنیا مال

 نقش علمیه های حوزه و مراکزعلمی و مؤسسات مصارف جهت
 طرفی از. گرددمی دینی علوم و تربیتی امور ارتقای در بسزایی وتاثیر
 سبک و جامعه سالمت ارتقای و فقر کاهش در تواند می وقف رونق

 پژوهش، انجام روش. شود واقع ثمر مثمر افراد اسالمی زندگی
 یا کتابخانه صورت به تحقیق اطالعات گردآوری روش و توصیفی

 .است بوده مرتبط مطالب اهم از آماری و برداری فیش و
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 مقدمه
و اسالم  مبین در دین اساسیبی گمان، یکی از مهمترین عناصر 

اقدام به امور  کریم مهمترین رهیافت های مد نظر در قرآن
خداپسندانه و عام المنفعه توسط مسلمین، به منظور افزایش اخوت 
و برادری در بین مسلمین و کاهش زمینه فقر و افزایش سطح نسبی 

اسالم، تمرکز ثروت نهی  مقدس رفاه امت اسالمی بوده است.در دین
گردیده و توصیه شده است که درراستای تحقق عدالت اسالمی، هم 

می و هم افراد متمکن اقدام به اعطای بخشی از دارایی دولت اسال
 های خود به صورت خمس، صدقه، وقف و...بنمایند.

 (1.)«است گرفتن آرام و ماندن ایستادن،»معناى به لغت در وقف
بر ملک خدای تعالی وقف حبس عین است »گویند میبرخى از فقها 

 «اختن منافع آنحبس عین مال و آزاد س»را « وقف»و بعبارتی دیگر 
 (2) اند.گفته

 دادن صدقه و مال معین حبس» به را وقف اسالمی فقه لذا در
.« ودب نخواهد اشکال از خالی صورت این در که اندکرده تعبیر«منافع

نگهداشتن و حبس کردن عین »به معنای در اصطالح فقهى، و(3)
 .(4 «)ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا

 یکلمه شرعی نظر از وقف که اصطالحی تعریف بیان در نیز فقها
 است آن اختالف منشأ دارند، نظر اختالف دارد مفهومی چه وقف

 را قربت قصد ایعده و دانندمی جایز برخی و الزم را آن برخی که
 ندارند، ایعقیده چنین دیگری یعده ولی. دانندمی وقف تحقق شرط

 آن تعریف در که است شده موجب اختالفات نوع این. هااین غیر و
 در فرهنگ الزم به ذکراست که .شویم مواجه گوناگون تعاریف با

 شود.میتعبیر نیز« صدقه جاریه»بهوقف اسالمی از
وقف یکی از نهادهای اقتصادی است که با اهداف نهاد ، واقعدر 

با او همراه بوده است.افراد ، اجتماعیخیرخواهانه از آغاز زندگی 
اموال خود  فعتمنسودو ع مختلف و در زمان های متفاوت در جوام

را به صورت وقف در اختیار همگان قرار می دادند و این امر سبب 
ر دشود. عالوه براین می شد تا در تمامی ازمنه از واقفان به نیکی یاد 

اسالم، نه تنها محسنات و ارزش معنوی اقدام به امور خیریه 
 خوبیه ارچوب انجام امور خیریه بترتب و چه برشمرده شده،بلکه

 محرز و مشخص شده است.
 ستا وقف موضوعات مهمترین از سازیناگفته پیداست که فرهنگ

 قفو که شود تفهیم جامعه به صحیح شکلی به شود سعی باید که
 اندازه چه تا قانونی و شرعی لحاظ به و دارد پیامدهایی و آثار چه
 کالنی مدیریت باید وقف موضوع در. شد بهره مند آن از توانمی

شود و بتواند  بهره مند آن اقتصادی هایبهره از جامعه تا شود عرضه
به نحو مطلوب از این دارایی ارزشمند در جهت ارتقاءسطوح مختلف 

 جامعه به خصوص مباحث علمی وتربیتی بکارگرفته شود.
 زدرباره وقف و مسائل مربوط به آن تحقیقات متعدد و گسترده ای ا

 توان به پاره ای از آنها اشاره نمود:دیرباز تاکنون انجام شده که می
هرگاه واقف در وقف شرط »نویسد:هـ ق(می 314شیخ مفید)

حیاتش بر اثر فقر نیازمند به وقف شد،جایز  کند،چنانچه در زمان
  )5 «)است آن را بفروشد و قیمت آن را در مصالحش صرف کند.

و از جمله اقوالی که امامیه در  نویسد:یهـ ق(م 634سید مرتضی). 1
عبارت است از این نظر که اگر واقف به هنگام  آن منفرد)تنها(است
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وقف شرط کند،هرگاه نیاز به وقف پیدا کند بتواند آن را بفروشد، 
 (6).جایز است فروش و نفع بردن از قیمت آن

نویسد:هرگاه واقف شرط کند چنانچه هـ ق(می 64شیخ طوسی). 2
به چیزی از وقف نیاز پیدا کرد،جایز باشد فروش و تصرف در آن،این 

تواند آن را بفروشد و اگر واقف بمیرد و شرط صحیح است و می
نخواهد بود.شیخ در  نیازمند بدان باشد،این وقف،میراث است و وقف

هنگام نیاز بتواند آن  فرماید:اگر واقف شرط کند که بهمبسوط می
 (7.)،باطل است زیرا مخالف مقتضای عقد استرا بفروشد این شرط

ـ ق(پس از نقل عبارت شیخ 895ابن ادریس). 3 نویسد:اگر طوسی می ه
نخواهد بود و پس از  وقف صحیح باشد،پس از مرگ واقف،میراث

 مرگ واقف وقف برقرار است.
نویسد:اگر واقف شرط کند برگشت وقف را هـ ق(می 676حلی). 4

 یازمندی،شرط صحیح است و لیکن وقف باطلهنگام ن به خودش به
گردد برمی شود و به هنگام حاجت به مالکخواهد بود و حبس می

 (8)رسد.و اگر مالک مرد به ارث می
نویسد:اگر واقف شرط کند به هنگام هـ ق(می 627عالمه حلی). 5

 متضرر شدن وقف مانند زمانی که خراج)مالیات(زیاد پرداخته شود
در باطل  ، ط اشکال است و بر فرض بطالن شرطشر در صحت ،

 (9).وقف نیز نظر است شدن
لذا این مقاله جهت آشنایی بیشتر بااهداف امرخطیروقف نگاشته 
شده بدان ضرورت که گاهی آثارمثبت امورموقوفه مورد غفلت واقع 

شودلذاشایسته و بایسته است که جایگاه آن دراسالم تبیین شده و می
ف در ابعادمختلف برهمگان روشن گردد.لذا این مزیت رونق وق

وقف  -1پردازد:نوشتاردرسه محور به بررسی این موضوع می
 علیهم معصوم پیشوایان سیره در وقف -2درآموزه های قرآن کریم

 دینی. و تربیتی درپیشبرداهداف وقف رونق-3السالم
 

 ماهیت وقف 

 همم مبانی از صحیح و درست ایاراده مبنای بر دارایی و اموال تنظیم
 و اموال مسئله در اسالم مهم هایجنبه از یکی است، الهی و دینی

 وقف. است عبادی و اخالقی مفهومی که بوده انفاق مسئله هادارایی
 مقرراتی و احکام شروط که است معوضی غیر عقدی موبد، حبس یا

 دهش گرفته نظر در آن لزوم و ایجاد و قطعیت و تحقق برای قانون در
 تعیین و نصب خصوص در امتیازاتی واقف برای قانونگذار نیز و

 ادهم اساس بر. است گرفته نظر در موقوفه مال کننده اداره و متولی
 هر به واقف طرف از ایجاب به شودمی واقع وقف» مدنی، قانون 56

 از اول طبقه قبول و کند آن معنی بر داللت صراحتاً که لفظی
 ،باشند محصور که صورتی در آنها قانونی مقامقائم یا علیهمموقوف

 رب وقف یا بوده غیرمحصور علیهمموقوف اگر و اوالد؛ بر وقف مثل
 «.است شرط حاکم، قبول صورت این در باشد، عامه مصالح
 تربیت و آموزش برای شیعیان آموزشی-مذهبی نهاد علمیه، حوزه
 در و شیعه امامان از بعد دوره از مراکز این. است دینی علوم طالب

 حله، نجف، بغداد، قم،. است یافته گسترش و ایجاد زمان طول
 است. بوده شیعیان علمیه هایحوزه ترینمهم از اصفهان

 چنان ها،حوزه اداری و مالی نظام درباره قدیم منابع محتوای از
. شدمی تامین کار و کسب طریق از عموماً معیشت که آیدبرمی

 و بعدها اندشده مشهور شغلشان نام به قدیم علمای از بسیاری
 شرعی وجوه با غالباً هاحوزه مخارج متاخر، هایدوره در خصوصا

 خیبر همچنین شدمی تامین اند،پرداختهمی تقلید مراجع به مردم که
 برخی در اندکرده وقف دینی مدارس اداره جهت موقوفاتی خیرین

. است شده تامین هاحکومت توسط هاهزینه از بخشی نیز هادوره از
 به مستقل دولتی بودجه ردیف ایران، کشور در اخیر، هایسال در

 حوزه مخارج از بخشی که شده داده اختصاص علمیه هایحوزه
 (. 10) کندمی تامین را ایران در شیعه علمیه
 از یپشتیبان و تقویت تاریخ طول در وقف ارزشمند برکات از یکی

 رویجت و تبلیغ با دینی ارزشمند سنت این است، بوده علمیه هایحوزه
 تاریخ طول در روحانیان و علما سوی از آن مبانی و احکام صحیح

. است بوده علمیه هایحوزه برای مطمئنی و مناسب پشتوانه یک
 علمیه هایحوزه مالی استقالل طبل بر همواره حوزه بزرگ علمای

 ودنب «اللسان مفتوح» سبب را آن و کوبیده هاحاکمیت و هادولت از
 هاحاکمیت نقد در و مختلف مناسبات در دینی و علمی مراکز این

 وجود به اتکا سلف، علمای مباحث قوت نقطه اما. کردندمی قلمداد
 زبار نمونه بود؛ علمیه هایحوزه مالی مدیریت برای فراوان موقوفات

 نظر جلب برای انگلیس سفیر که است معروفی داستان همان آن
 مبلغ و شده شرفیاب ایشان خدمت نجف در انصاری شیخ مرحوم

 ایشان به عراق شیعیان به کمک برای انگلیس سوی از باالیی بسیار
 از آگاهی و سیاسی نافذ نگاه با بزرگوار عالم آن. کندمی پیشنهاد
 هک دهممی شما به بنده نیز را مبلغ همین عین: فرمایدمی هاآن توطئه

 ... و کنید آباد را عراق و پول همین روی بگذارید
 انقالبی دارداعیه امروز علمیه هایحوزه که نیست پوشیده کسی بر

 هاحکومت تمام بر گرایانهتسلط نگاه آن الزمه که هستند جهانی
 اج یک «نیاز» با «تسلط» گاههیچ نداند که است کسی چه و است
 ناب چند هر. «یجتمعان ال النقیضان» طالب قول به و نبوده جمع قابل

 اختصاص علمیه حوزه به که ایبودجه کل امر مسئوالن گفته به
 سیارب مبلغی یعنی است؛ کشور بودجه کل درصد نیم نهایتاً یافته

 (11) ناچیز

 هایحوزه چیست؟ امر چاره پرسید باید توضیحات این تمامی با
 نمایند؟ حفظ را خود مالی استقالل باید راهی چه از و چگونه علمیه
 لمیهع هایحوزه مدیریت به نگاهینیم باید پرسش این به پاسخ برای

 طریق از هاحوزه که دورانی باشیم؛ داشته قدیم چنداننه دوران در
 سمت این به باید نیز امروز علمیه هایحوزه. شدندمی اداره موقوفات
 این بار زیر از را خود موقوفات، از استفاده با و کنند حرکت

 هایحوزه موقوفات اکثریت امروز چند هر. برهانند هاگوییگزافه
 هاحوزه اختیار در دیگر و شده تصاحب هابرخی سوی از علمیه

 ات شوند عمل وارد و کنند اعتراض باید علما مورد این در که نیست؛
 هایحوزه برای عزت با توأم مسیر یادامه موقوفات، مجدد احیای با

 .گردد مهیا علمیه
 زا بسیاری ایران شهرهای کالبدی بافت و سیما به گذرا نگاهی با

 حیات و عملکرد در ایعمده نقش که را شهری اجزای و عناصر
 آنها در وقف عنصر که نمود مشاهده توانمی دارند، شهری زندگی
 در بناییرو و زیربنایی تاسیسات از بسیاری. است داشته سزا به نقشی
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آنها ایجاد در ایوظیفه هاحکومت اینکه بدون زیستی هایمجتمع
 .شدندمی ساخته مردم توسط کنند احساس

 هایمجموعه گونه این احداث در نیز دولتمردان مواردی در البته
 وقف. اندداشته اسالمی ایران تاریخ طول در ارجمندی نقش وقفی
 انفراو کارکردهای دارای اقتصادی و اجتماعی نظر از اینکه بر عالوه

 کالبدی نظر از بوده، شهری هایفعالیت و روزانه زندگی در مهمی و
 داشته ایبرجسته اهمیت شهری عمومی فضاهای تولید و تشکل در

 احداث و ایجاد در توانمی را وقف نقش کالبدی نظر از. است
 آب هاحمام مدارس، مساجد، نظیر شهر کالبدی عناصر خردترین

 و گیریشکل تا هابازارچه و معابر روشنایی ها،سقاخانه انبارها،
 وقفی هایمجموعه و بازارها نظیر شهری فضاهای ترینکالن تولید

 تیسن و تاریخی شهرهای فضایی ساختار در. نمود پیگیری و مشاهده
 جزء هم عموما که عمومی عملکرد با بناهای غالب مالکیت ایران

 وقفی روندمی شمار به اسالمی جامعه تاریخی و فرهنگی میراث
 نقش در باید را زمان بستر در موقوفات ماندگاری علل. است

 تاریخی سیر بررسی توضیح؛ این با کرد جستجو وقف متعالی فرهنگ
 جهت در تواندمی موجود علمیه هایحوزه و مدارس تاسیسی و

 .باشد کارآمد و موثر مورد آموزشی فضای ترمیم روند نیز توسعه

 
 وقف درآموزه های قرآن کریم

درقرآن آیه ای که بر وقف و احکام آن صریحا داللت کند، وجود 
 یآیات باتدبردرندارد. ولی دانشمندان مسلمان و مفسران قرآن کریم 

به طور عموم هر که : که در قرآن ذکر شده است، چنین دریافته اند
بدان داللت داشته باشد، آنچه که بر انجام کارهای نیکو و تشویق 

بر وقف نیز داللت می کند.در نهایت مواردی از اعمال صالح، مانند 
صدقه، قرض الحسنه،تعاون، انفاق، محبت و کمک به همنوعان و.... 
ذکر شده و به نوعی با روح وقف سازگاری دارد که به برخی از آنها 

 اشاره می شود:

 بییب و توصیه نموده الف: آیاتی که انسان را به عمل صالح ترغ
 وقف کردن نیز نوعی کار خیر و عملی خدا پسندانه است:شک 

 آل« ) وَ أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُم »  -1
و اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده »(؛57عمران:

 «مامی به آنها می دهد.اند، )خداوند( مزدشان را به ت
این آیه وعده خوشى است به جزاء خیر، براى کسانى که از آن 
جناب پیروى کردند، اما از آنجایى که صرف صدق تحقق عرفى 

بر امتى که تشیع و اتباع واقعى از  "شیعه، تابع و امثال آن "کلمه
شود که همه افراد آن بعضى افراد آن امت تحقق یافته، باعث آن نمى

مستحق  اند،ت حتى کسانى که تشیع و دنبال روى پیغمبر را نداشتهام
ثواب جزیل بگردند، بلکه تنها کسانى این استحقاق را دارند که واقعا 
تابع و شیعه باشند، نه همه کسانى که اسم شیعه و تابع بر آنان صادق 

اش که خالصه "الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ "است، لذا در آیه شریفه، عنوان
وان شیعه یا تابع یا کلماتى از این قبیل است، را برداشته، به جایش عن

را گذاشت تا معنا درست و « الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»عنوان 
اشکال شود، چون سعادت و عاقبت خیر، دائر مدار شناسنامه و بى

گذارى نیست بلکه دائر مدار حقیقت است، هم چنان که در اسم
وَ  إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ النَّصارى»دیگر فرموده: جاى 

الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
مى پس از میان پیروان )اس« رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

اى( عیسى ع تنها آنهایى که به خدا ایمان دارند و اعمال و شناسنامه
دهد و اما بقیه را، از کنند، خدا اجرشان را بطور کامل مىصالح مى

این نمد کالهى نیست. و در آیه مورد بحث این حقیقت را بطور 
یچ ، خدا ه"وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمِینَ "اشاره بیان کرده و فرموده:

خواهد دارد، حال هر اسمى و عنوانى که مىستمگرى را دوست نمى
داشته باشد.امر خاتمه دادن آیه )با اینکه آیه رحمت و جنت است( 

که نوعى تهدید است از اینجا « وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» با عبارت:
شود که معهود در آیات رحمت و نعمت، این است که به روشن مى

یى نظیر رحمت و مغفرت و یا مدح آن اشخاصى که آیه در اسما
 (12شانشان نازل شده ختم گردد.)

دو عامل مهم برای استحقاق « ایمان و عمل صالح»در این آیه، پس 
پاداش دانسته شده است. ایمان، مقتضای اولیه و فطری انسانها است 

 رو باید با عمل صالح،ثبوت آن به نمایش گذاشته شود. صالحات د
 –از جمله وقف  –آیه ی مذکور می تواند بر هر عمل شایسته ای 

 داللت کند.
الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیاوَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ ». 2

مال و فرزندان آرایش زندگانی »؛ )46کهف:(«رَبِّکَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أَماَل
اعمال صالح که تا قیامت باقی است، نزد پرودگار جهان اند ولکن، 

 «بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است.
ترین در حقیقت در این آیه انگشت روى دو قسمت از مهم

هاى زندگى دنیا گذارده شده است که بقیه به آن وابسته سرمایه
چرا که براى رسیدن به  "نیروى انسانى "و "نیروى اقتصادى "است،

ز مقاصد مادى حتما این دو نیرو الزم است، و به همین هر مقصودى ا
آورى این دو نشینند سعى در جمعدلیل آنها که بر تخت قدرت مى

هاى گذشته هر کس فرزندان کنند، مخصوصا در زماننیرو مى
کرد، چرا که آنها یکى بیشترى داشت خود را نیرومندتر احساس مى

 "بنون "ادند...و لذا روىداز دو رکن اصلى قدرت او را تشکیل مى
به معنى پسر است تکیه شده، چرا که آنها پسران  "ابن "که جمع

دانستند، نه دختران.به هر حال را سرمایه و نیروى فعال انسانى مى
همانگونه که پابرجاترین اموال که عبارت از باغ و زمین زراعتى و 

دان چشمه آب بود چگونه در چند لحظه نابود شد، در مورد فرزن
نیز گذشته از آنکه حیات و سالمتشان همیشه آسیب پذیر است 

آیند که به جاى کمک بودن مزاحم درمىگاهى به صورت دشمنانى
باقیات صالحات یعنى  "کندسرسختى خواهند شد! سپس اضافه مى

ارزشهاى پایدار و شایسته، نزد پروردگارت ثوابش بهتر و 
الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً وَ )وَ الْباقِیاتُ الصَّ "تر استامیدبخش

باقیات  "اند مفهومخَیْرٌ أَمَلًا(.گر چه جمعى از مفسران خواسته
را در دائره خاصى مانند نمازهاى پنجگانه، یا ذکر سبحان  "صالحات

اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اکبر، و امثال آن محدود کنند 
که مفهوم این تعبیر آن چنان وسیع و گسترده است  ولى روشن است

ا باقى اى که طبعکه هر فکر و ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته
گیرد ماند و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار مىمى

بینیم در بعضى از روایات به نماز شب، و یا شود.اگر مىشامل مى
هاى بدون شک منظور بیان مصداقمودت اهل بیت ع تفسیر شده 
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روشن است، نه منحصر ساختن مفهوم در این امور، به خصوص اینکه 
 کند بکارکه داللت بر تبعیض مى "من "اى از این روایاتدر پاره

 ال "خوانیم که فرمود:رفته است.مثال در روایتى از امام صادق ع مى
 ستى ما را کوچک: دو"تستصغر مودتنا فانها من الباقیات الصالحات

.و در حدیث دیگرى از پیامبر "مشمر که از باقیات صالحات است
خوانیم که فرمود: از گفتن تسبیحات اربع مضایقه نکنید که ص مى

.حتى اگر همان اموال ناپایدار و "آنها از باقیات صالحات است
فرزندانى که گاهى فتنه و مایه آزمایش هستند در مسیر اللَّه قرار 

آیند، چرا که ذات آنها هم به رنگ باقیات صالحات درمىبگیرند 
پاك خداوند جاودانى است و هر چیزى براى او و در راه او قرار 

 گیرد.
ى مال وفرزند تنها در دنیاست، در توان اذعان نمود جلوهپس می

بخشد. مال و فرزند، ماندگار آخرت، ثروت وفرزند، سودى نمى
نیست، به چیزى بیندیشیم و دل ببندیم که باقى است.آنان که 
امکانات مادى دارند مغرور نشوند. آنان هم که ندارند، مأیوس 

نیا هستند، ولى مال و فرزند هاى مادّى، زینت دى نعمتنباشند. همه
هاى ى بیشترى دارد و به همین دلیل نام این دو از میان نعمتجلوه

شمار الهى مطرح شده است. و چون غالباً پسران نیروى فعّال بى
آمده است، « بنون»، «مال»اقتصادى هستند، نه دختران، لذا در کنار 

 «. بنات»نه 
شود و عمل صالحى محو نمىناگفته نماند در پیشگاه خداوند، هیچ 

دانند. ها تضمین شده است.  ارزش کارهاى نیک را همه نمىپاداش
خَیْرٌ »پندارند. هاى مادّى مىبیشتر مردم خیر و ارزش را در کامیابى

شید. ى پایدار هم بیندیتنها به پاداش فکر نکنید، به آینده« عِنْدَ رَبِّکَ
 «یْرٌ أَمَلًاخَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً وَ خَ»

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

و موقوفات و خیرات  دانشگاهها،مؤسسات ومراکز آموزشی وتربیتی
در راه خدا باشد.که بدین ترتیب باید گفت: وقف مصداق بارز 

 باقیات صالحات است.
ه هایی که به تالیف قلوب و جلب محبت دیگران داللت دارد ب: آی

و چون یکی از مصارف در آمدهای وقف در جهت تحکیم و تثبیت 
روح همبستگی و محبت بوده و در عین حال احسانی است عاری از 
منت، و اقدامی است که در بسیاری از موارد، استفاده کننده از منافع 

بسا او را نمی شناسد، ولی از  وقف، واقف را مالقات نکرده وچه
نتیجه لطف او بهره مند می شود، در نهایت تاثیر این عمل خدا 

 پسندانه به مراتب عمیق تر و ماندنی تر خواهد بود:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ » .1

؛ «وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیل الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ
صدقات منحصرا مختص است به: فقیران و عاجزان ومتصدیان اداره »

 و اسیراند و آزادی نموصدقات وکسانی که باید تالیف قلوب آنها 
قرض داران و در راه تبلیغ و ترویج دین خدا و به راه 

 (60)توبه:«ماندگان.
 همت که مکه دوران شود،مى دیده مشخص دوران دو اسالم تاریخ در

 و نفرات تربیت و تعلیم مصروف آن در مسلمانان و ص پیامبر
 هب دست آن در ص پیامبر که مدینه دوران و شد،مى تبلیغ و آموزش

 ،اسالم تعلیمات اجراى و کردن پیاده و "اسالمى حکومت "تشکیل
 .زد صالح حکومت این طریق از

 کیلتش هنگام به مساله، ترینضرورى و ابتدایى از یکى شک بدون
 نیازهاى آن وسیله به که است "المال بیت "تشکیل حکومت
 نبدو حکومتى هر در که نیازهایى شود، آورده بر حکومت اقتصادى
 .دارد وجود استثناء

 انجام مدینه در ص پیامبر که کارهایى نخستین از یکى دلیل همین به
 شکیلت "زکات "را آن منابع از یکى که بود المال بیت تشکیل داد
 تشریع ص پیامبر هجرت دوم سال در حکم مشهور این طبق و داد،مى
 از منظور و کندمى بیان را زکات مصرف موارد آیه این در. شد

 باید جامعه ثروتمندان که است زکات همان جا این در صدقات
 رد و خاصى شرایط با که است اسالمى مالیات نوعى این و بپردازند
 انسان تا و شود داده باید معینى نصاب حد به مال رسیدن صورت
 زکات، دادن و نیست پاکیزه و حالل او مال نداده را خود مال زکات

 تُزَکِّیهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خُذْ».کندمى پاك را مال
 ازىس پاکشان وسیله بدان که بگیر( زکات) صدقه آنها اموال از»؛«بِها
 پاك را مال هم زکات دادن»؛(103 :توبه« ) .بدهى فزونى و برکت و

 برکت و خیر انسان مال و شودمى آن افزایش باعث هم و کندمى
 «.کندمى پیدا
 بر شود مصرف آنها در زکات که را مواردى بحث مورد آیه در
 :است مورد هشت آن و شماردمى
کسانى که در اثر مسکنت و نقص عضوى تهیدست  -2تهیدستان  -1

آورى زکوات گروهى که متصدى جمع -3اند مانند فالج و نابینا شده
بیگانگان که بوسیله گرفتن سهمى از  -4از اطراف و اکناف هستند 

زکوة دلهاى آنان به اسالم رغبت و تمایل کند و دین اسالم را بپذیرند 
 ه آنان ایمن گردند.و یا سبب شود که مسلمانان از فتن

از جمله مصارف زکوة سهمى است که به مصرف  وَ فِی الرِّقابِ -5
اى برسد که موالیش از او خواسته که مقدارى وجه نقد آزادى برده

و یا مال بیاورد و آزاد شود و هم چنین کسانى که در اثر قتل خطائى 
د و دارنو یا شکار در حرم و یا سوگند بنام پروردگار کفاره بعهده 

شود که کفاره خود را توانند آنرا اداء کنند سهمى بآنها داده مىنمى
 اداء نمایند.

کسانى که مدیون و بدهکارند سهمى از زکات به دین  وَ الْغارِمِینَ -6
آنان داده میشود بشرط اینکه دین آنان در راه نامشروع صرف نشده 

 باشد.
ف زکوة امور خیریه که نفع آنها از جمله مصر وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ -7

عمومى است، مانند هزینه دفاع از هجوم دشمنان بیگانه و یا تعمیر 
ها و بناى مساجد و بیمارستانها و قناطر و هزینه افرادى که جاده

 تحصیل علوم دینى آنها را از کسب باز داشته است.
رچه ه گکسانى که در مسافرت جایز تهى دست شد وَ ابْنِ السَّبِیلِ -8

وان تنیاز باشند ولى دسترسى به مال خود نداشته مىدر وطن خود بى
 سهمى به آنان داد که به وطن خود باز گردند.

ج: آیاتی که مردم را به روح تعاون،احسان و برادری دعوت نموده 
 است، مانند:
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                  صباح محمدی و همکاران 224

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر »(؛ثْمِ وَ الْعُدْوانوَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِ )وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى. 1
 «نیکی و تقوی همکاری کنید وبر گناه و دشمنی همکاری نکنید.

 (2: )مائده

یقینا » ؛ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبى . »2
خداوند به عدل و احسان وبخشش به نزدیکان دستور می 

  (90)نحل:«دهد.

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

یکی هرگز به مقام بر و ن»؛«لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  . »1
نخواهید رسید مگر این که از آنچه که دوست دارید، انفاق 

 (92آل عمران:«)کنید.

وقف یکی  بدون شک برای انفاق،راههای گوناگونی وجود دارد که
ن می باشد. در ضمن نیل به مقام ابرار ومقربین آاز مهم ترین مصادیق 

نیازمند انفاق از چیزهایی است که محبوب انسان است و معموال دل 
کندن از آنها کاری بس دشوار به نظر می رسد به ویژه در وقف که 
موقوفه از ملکیت واقف خارج شده و به مالک حقیقی یعنی خداوند 

 واگذار می گردد.متعال 

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ . »2
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْماَلئِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى 

 ...«.وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ الْیَتامىوَ  حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى الْمالَ عَلى

 (177)بقره:

نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب »
بگردانید،بلکه نیکی آن است که کسی به خداوند و روز باز پسین 
و فرشتگان و کتاب )آسمانی( و پیامبران ایمان آورد ومال خود را با 

خویشاوندان و یتیمان و بینوایان ودر راه وجود دوست داشتنش، به 
 «ماندگان و....بدهد

در این آیه از سه عمل یادشده است:یکی اینکه از مال و دارایى خود 
اى که به آن دارد بذل و بخشش کند و موارد بذل مال با وجود عالقه

هم عبارتند از: خویشاوندان، یتیمان، بینوایان و فقراء، درماندگان در 
یان و سائالن و نیز در راه آزاد کردن بردگان. دوم برپاداشتن راه، گدا

نماز، همانگونه که بذل مال، میان انسان و جامعه رابطه نیکویى 
کند کند اقامه نماز هم میان انسان و خدا ایجاد ارتباط مىایجاد مى

و اینهمه تأکید و تکرار در مورد نماز براى آن است که انسان 
دیک است و این حالت در تمام کارهاى انسان نمازگزار به خدا نز

گذارد.سوم  پرداختن زکات، و آن حقوق واجبى است که در اثر مى
مال ثروتمندان قرار دارد و در قرآن هر کجا صحبت از نماز شده 

 نوعاً از زکات هم یاد شده است.
قابل توجه است که زکات هم بذل مال است ولى این غیر از مورد 

کات شرایط خاصى دارد و در موردى که مال انسان اول است چون ز
شود و نیز زکات در به اندازه معین و حدّ نصاب برسد واجب مى

کاالهاى معینى واجب شده و مصارف خاصى دارد ولى در مورد اول 
که صحبت از بذل مال است شرایط و حد نصاب وجود ندارد و 

ر شرایط شود و آن نوعى صدقه است که دشامل کلیه اموال مى
معمولى مستحب است و در حال ضرورت واجب است. بنابراین باید 

 (13میان زکات و این نوع از بذل مال تفاوت گذاشت. )
صدقتک على المسکین صدقة و على ذى »فرماید:پیامبر اکرم ص می

صدقه دادن تو به فقیر فقط صدقه است ولى »؛«رحمک صدقة و صلة

« دقه و هم صله ارحام است.صدقه دادن تو به خویشاوندت هم ص
(14) 

وقف عملی صالح و توان اذعان نمود پس باتأمل دراین آیات الهی می
ون بدست  و انفاقی بودهاز تعاون  مصداق روشنی کهاست ،  ماندگار

بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و  است  فضل وبخششیت، منّ از
ت توان گفبه صراحت میتصدقی است دایمی  و مستمر  و بدون ریا، 

 رفع مال ودارایی.موجبتکاثر نگرانی،البته بابدون وامی است 
 است که برای ذخیره زرینیشود، و برگ اختالفات طبقاتی می

د و وی را به نوعی شونام واقف می .درنهایت موجب ماندگاری انسان
 رساند.خلود و بقا می 

 
 وقف در سیره پیشوایان معصوم علیهم السالم

صلی اهلل علیه وآله سلم درامر وقف الگوجمیع مسلمین  پیامبراکرم
محسوب می شود.موقوفات بسیاری داشتند.در روایات به آنهااشاره 
شده دراین نوشتار جهت عدم اطاله کالم تنها به پاره ای از موقوفات 

 شود:اهلبیت علیهم السالم اشاره می
ی منین علبخاری نقل می کند:نوشته یا نوشته هایی دردست امیرالمو

)علیه السالم( بوده است که وقفهای رسول اهلل در این نوشته شده بود 
یا آن نوشته ها وقفنامه موقوفه های رسول خدا بوده است، و لیکن 
توضیح نداده است که این موقوفات همان هفت باغ مذکور بوده یا 
موقوفه های دیگر. به هر حال برای روشن شدن مطلب عین عبارت 

ا ذکر می کنیم. ابن حنفیه گوید: اگر علی )علیه السالم( ر« بخاری»
از عثمان )به بدی( یاد می کرد بدون شک روزی عثمان را به بدی 
یاد می کرد که عده ای ازا عمال عثمان شکایت کردند،پس علی )علیه 
السالم( فرمود: برو پیش عثمان و به او بگو که آنها)نامه هایی که 

پیامبر است؛ )یعنی در آن صدقات نوشته علی در دست داشت( صدقه 
شده است.( سپس کارمندان خود را دستور بده به آن عمل کنند؛ 
)یعنی مطابق این نوشته ها عمل شود( من نوشته ها را پیش عثمان 
بردم. عثمان )اعتنا نکرد و( گفت: آنها را از ما دور کن )که نیازی 

م( آوردم و جریان را به آن نداریم( من آنها را پیش علی)علیه السال
 (15)گفتم. به من فرمود: از جایی که برداشتی به همان جا برگردان.

ظاهرا این نامه ها مربوط به آن هفت باغ نبوده است، زیرا آن باغها 
که صدقات رسول اهلل بوده، معروف بوده است، و احتیاج به دیدن و 

مسلمانان و کارمندان قفنامه نبوده، عثمان و دو خلیفه قبلی و سایر 
دولتی خلیفه نیز آنها را می شناختند. پس احتیاجی به فرستادن 
وقفنامه وموردی برای بی اعتنایی عثمان نبوده است. از این رو باید 
گفت: این موقوفه ها غیر از آن هفت باغ بوده است که عثمان اظهار 

 اشد.ا ببی اطالعی کرده و پس از دیدن وقفنامه نیز توانست بی اعتن
منحصر در این هفت  صلی اهلل علیه وآله سلم موقوفه های رسول خدا

های دیگری را به نام صدقات  باغ نبود، بلکه در کتب تاریخ زمین
رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ذکرکرده اند که یکی بویره 

بویره از زمینهای بنی النضیر »است.حموی در معجم البلدان می نویسد:
 (16 «)است. بوده

که در تاریخ  ندداشت بسیاری امیرمومنان )علیه السالم( موقوفه های
ثبت شده است و این موقوفات از اموال و دارایی شخصی آن حضرت 
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 225 ... اسالمی ای آموزه عنوان به وقف  نقش بررسی و تحلیل  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

امام  بوده که محدثان و مورخان نقل کرده اند.برخی از موقوفه هایی
 بدین قرار است: علی علیه السالم

ینه و آل علی )علیه السالم( که جایی است در نزدیکی مد« سویقه»
آن جا سکونت می کردند، از جمله صدقات امیرالمومنین)علیه 

   (16 )السالم( بود.
از ابوجعفر نقل شده است که عمر و علی یک قطعه زمین خود را 

و خانه خود را در مصر با اموالی که وقف کردند.آن حضرت زمین 
ترعه نیز از موقوفات فقیر و وادی  در مدینه داشت وقف اوالد نمود.

حضرت علی)علیه السالم( است. فقیر اسم دو مکانی است که در 
نزدیکی مدینه که آنها را فقیران می نامند و از امام جعفر صادق)علیه 
السالم( روایت شده که رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( برای 

« بئرقیس»، «فقیرین»علی )علیه السالم( چهار قطعه زمین اقطاع نمود:
 «.....الشجره»و 

نیز موقوفه هایی داشته است که از وقفنامه امام هفتم  )ع(امام صادق
)علیه السالم( این مطلب به خوبی استفاده می شود.مرحوم کلینی در 
اصول کافی می نویسد یزید بن سلیط می گوید: امام هفتم موسی بن 

گرفت.... تا آن  جعفر )علیه السالم( وصیت فرمود و ده نفر را گواه
جا که می نویسد.... امام وصیت کرد تولیت ثلث موقوفه پدرم )امام 
صادق )علیه السالم( و ثلث خودم نیز با او )فرزند امام هفتم )علیه 
السالم( است.( از این که حضرت فرمود: تولیت ثلث موقوفه 
پدرم،معلوم می شود که امام صادق)علیه السالم( هم موقوفه هایی 

 (17 )ه است.داشت
از علی بن مهزیار نقل شده است که به امام جواد )ع( نوشتم:فالنی 
زمینی خریده و آن را وقف کرده است و خمس شما را نیز در وقف 
قرار داده است.اکنون از شما سؤالی می کند که آیا سهم شما را از 
آن زمین بفروشد و یا اینکه با مبلغی که خریده، برای خودش قیمت 

 کند و یا اینکه سهم شما نیز جزء موقوفه بماند؟ گذاری
امام جواد )ع( در پاسخ نوشته اند:)اعلم فالنا، انی آمره آن یبیع حقی 
من الضعیه و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رأیی ان شاء اهلل، او 
یقوم ها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له(:)به فالنی بگو که من دستور 

ن بفروشد و بهای آن را به من برساند.ان شاء می دهم حق مرا از زمی
اهلل این نظر من است و یا اینکه اگر برای او مناسب تر است، به 
همان قیمت که خریده برای خودش بخرد( بنابراین، می توان روایت 
ابن مهزیار را نیز دلیل جواز فروش وقف در صورت اصلح بودن 

 (.18) دانست
ای به امام زمان)ع( که گفته:در نامه شدهروایتی است از حمیدی نقل 

نوشتم:از امام صادق )ع( نقل شده، اگر واقف بر قومی به خودشان و 
فرزندان آنها )وقف بر اوالد( و همه موقوفُ علیهم بر فروش اتفاق 
نظر داشته باشند و به نفع آنها باشد می توانند وقف را بفروشند.حال 

خود داشته باشند، آیا جایز اگر بعضی از آنها تصمیم بر فروش سهم 
است و یا اینکه باید همه آنها بر فروش موافق باشند؟ آیا در چه 

اذا کلن »فرضهایی فروش وقف جایز نیست؟ حضرت پاسخ دادند:
الوقف علی امام المسلمین فال یجوز بیعها و اذا کان علی قوم من 

اگر «)نالمسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقی
وقف بر امام مسلمین باشد، فروش آن جایز نیست و اگر وقف بر 
گروهی از مسلمین باشد هر قومی که توانایی بر فروش را دارند، می 

توانند بفروشند، خواه با هم چنین تصمیمی را بگیرند یا 
 (19.)جداگانه

-یمالسالم، علیهم معصومینو سیره  کریم های قرآنآموزهباتوجه به 
وموقوفات درزمینه های مختلف موجب  وقفتوان دریافت 

فزونی گردد.باعث برکت در مال دنیا و متعال می خشنودی خداوند
با وقف، مشکل مالی نیازمندان شود.بی شک میتوشه آخرت 

 شود.برطرف می
 

 رونق وقف در پیشبرد اهداف تربیتی و دینی

 درجهت نهاحسان گوهای نیک و  عملکردنقش وقف دربدون تردید
تام ، ضعفا، فقرا موسسه ها ، سرپرستی ایّ اجتماعی به ارائه خدمات 

و مراقبت و توجه بر اوضاع و احوال آنان انکارناپذیر است.عالوه 
بر این وقف در عرصه های تاسیس و مدیریت مساجد، 

، دانشگاه ها، کتابخانه ها، فرهنگی _ی تربیتیمدارس،آموزشگاه ها
رامگاه ها نیز شرکت می کند.حتی وقف درمانگاه ها و حتی آ

کنندگان به آسایش مسافران نیز توجه داشته اند و استراحتگاه هایی 
به این منظور در برخی راههای اصلی می ساختند.به هر حال از آنجا 
که هیچ محدودیتی برای وقف کننده در نظر گرفته نمی شود، البته 

د، عرصه وقف تا زمانی که وقف مستلزم گناه و معصیت نباش
 .همچنان رو به گسترش است

در هر حال با وجود این که وقف در طول تاریخ توسط حکومت 
های مختلف، دوران پر از فراز و نشیبی را گذرانده، اما حکومت 
هایی هم بوده اند که در عصر آنها، وقف دوران طالیی رشد خود را 

 ر آن به عملطی کرده است، مانند دوران عباسیان که توجه شایانی د
وقف صورت گرفت، به طوری که درآمد موقوفات ساالنه بالغ بر 
صدها هزار دینار طال می گردید و نظامیه های بغداد و نیشابور از 
این طریق اداره می شدند.در این عصر تشکیالتی به نام دیوان اوقاف 
نیز برای رسیدگی به امور وقفی وجود داشت.وقف از قرن چهارم تا 

ری نیز رونقی بسزا داشت، تا جایی که در قرن ششم به هفتم هج
دلیل استقبال مردم، سنت حسنه موقوفات به منظور تاسیس مدارس، 
بیمارستان، کتابخانه و مصارف عامه گسترش فراوان یافت و 
ضرورت رعایت ضوابط شرعی ایجاب کرد تصدی امور موقوفات بر 

 عهده دانشمندان و علمای دین واگذار شود.
دوران صفویه نیز به دلیل تنوع فراوان موقوفات و انجام امور در 

ثبت در دفاتر ویژه و مصرف عواید گوناگون آنها براساس مفاد وقف 
نامه ها، تشکیالتی مانند وزارت اوقاف برای اولین بار در کشور 
تاسیس شد.در هر صورت، وقف یکی از عوامل تاثیرگذار در 

 (20)ده است.تمدن اسالمی بوفرهنگ وشکوفایی 
های گوناگون فرهنگی، به طور کلی وقف در جامعه اسالمی از جنبه

جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، هنری و مذهبی 
 بدان دلیلدر جامعه اسالمی به  موقوفاتدارد. واالییاهمیت بسیار
ها، ، حسینیهاجدموقوفات اسالمی مانند:مسکه شودمهم تلقی می

دینی با نمای زیبایشان، مظهر پاسداشت ارس میه و مدهای علحوزه
اند؛ شعایری که ما در قرآن کریم و سنت نبوی به شعایر الهی

هر کس شعایر خدا را »ایم:بزرگداشت آنها سفارش و تشویق شده
 (32حج:«.)هاستبزرگ دارد، در حقیقت، این امر از پاکی دل
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ارس ، مداجدنند:مسموقوفات عمومی به تقویت مظاهر اسالمی ما لذا
 انجامد و زمینهدینی می لومع مراکزووموسسات آموزشی فرهنگی 

جشن وسرورهادراعیاد،  :همچوندینی  اترونق یافتن مراسم ساز
السالم ها در ایام شهادت امامان معصوم علیهمها و سوگواریعزاداری

کند.همچنین موقوفات نوعی برجستگی دینی و مذهبی را هموار می
 بخشند.شهرها میبه 

بی شک یکی ازموقوفاتی که بیشترین تأثیرات تربیتی ودینی 
باشند. مبّرهن است رادرجامعه ایفا می نماید حوزه های علمیه می

 جامعه روز نیازهای از یکی علمیه هایحوزه توسعه و که تقویت
 هایحوزه تاکنون دور هایگذشته زیرا از شود،می محسوب اسالمی
بانیان  و مردم سوی از همواره و نبوده هادولت به متکی علمیه

 ضرورت به توجه .لذا درجامعه کنونی با شدندمی تأمین امورخیریه
 و توجه بایستمی کشور، در مراکز حوزوی  توسعه و تقویت

 بهترین وقف زیرا. شود بیشتر علمیه های حوزه از مردم هایحمایت
 که است علمیه هایحوزه مشکالت از بسیاری رفع برای ظرفیت

 از آنها غافل شد. نباید
ناگفته نمانددر نتیجه تحقیقات میدانی و آماری که درسراسر 
کشورصورت گرفته آمار موقوفات به جهت رونق حوزه های علمیه 
با واقف مشخص، نیت مشخص، قید زمان و مکان و موقوفه مشخص، 

این آمار و موقوف الیهم مشخص)مصرف کننده( احصا گردیده که 
برای اولین بار است به صورت منسجم دقیق و با احصاء واقفین و 
نیات متعدد و موقوف الیهم متعدد و در استانها  شهرستانها بخش ها 
و نقاط مختلف کشور به صورت دقیق منسجم میدانی و واقعی به 

 (20.)دست آمده است
مؤید این مطلب است که موقوفات مذکور در رونق حوزه های 

میه نقش اساسی و بسزایی داشته اند و و قسمت عظیمی از رونق عل
حوزه های علمیه مدیون واقفین خیر اندیش با نیت جهت مصارف 
حوزه های علمیه بوده است. بی شک طالب و دانشمندان حوزوی 
با استفاده از موقوفات حوزه های علمیه توانسته اند به درجات عالیه 

یت وتزکیه افرادبسیاری هم از دسترسی پیدا نموده وموجب ترب
لحاظ تربیتی ،دینی وهم علمی شده اند.که قطعا واقفین خیر اندیش 
در ثواب و نشر احکام اسالمی و دینی که توسط طالب عزیز منتشر 

 می شود سهیم می باشند.
 

 نتیجه گیری
توان اذعان نمودوقف باتوجه به مطالبی که ازنظرگذشت می

ویژه ای برخورداراست. در کالم خدابه  درجامعه اسالمی از جایگاه
شود چنانچه درسیره پیشوایان معصوم انفاق واعمال صالح توصیه می

 شود.علیه السالم این امربه وفوریافت می
 موضوعاتی مهمترین درمسائل و امور وقف از سازیبی شک فرهنگ

 به آن اهتمام نمایند درمرحله اول دولت و سپس ملت باید که است
مزایای  و ازاین رو آثار نهادینه گردد. جامعه در صحیح کلیش تابه
 مدیریت باید وقف مسلما در ازجهات گوناگون تبیین گردد. آن

شود  بهره مند آن اقتصادی هایبهره از جامعه تا شود عرضه کالنی
و بتواند به نحو مطلوب از این دارایی ارزشمند در جهت ارتقاءسطوح 

 مباحث علمی وتربیتی استفاده نماید.مختلف جامعه به خصوص 

 یاسالم فرهنگ این گسترش و وقف در سالم و صحیح مدیریت پس
 ربسیار مؤث اموالشان وقف به افراد تشویق وترغیب در جهت دینی و

 رد تواند می باشد، کارآمد و روز به مدیریت که اگر براستی.است
 اهدافباشد. و موجب شکوفایی و پیشبرد  تأثیرگذار وقف حوزه

 موقوفات حوزه مدیریت الزم به ذکراست.اسالمی درجامعه گردد
 برعهده را آن هدایت که است خیریه امور و اوقاف سازمان برعهده

 را کالنی مدیریت صحیح و موقوفات، ناگفته نماند احیای.دارد
 اجرایی جامعه در مختلف هایدستگاه همکاری با هم آن که طلبدمی
 . شودمی

میدانی از سازمان اوقاف و ادارات اوقاف سراسر کشور با بررسی 
-آمار موقوفات در جهت عمران حوزه های علمیه چنین بدست می

آیدکه موقوفات در طول تاریخ اسالم موجب رونق چشمگیری در 
حوزه های علمیه وپیشبرد اهداف علمی،تربیتی،دینی و... این مراکز 

 دینی داشته اند.
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