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مقدمه
میل به جاودانگي و نیکوکاري در سرشت بشر، به صورت خدادادي نهفته است و آدمي همواره براي 
جاودانه زیستن و نام نیکو از خود گذاشتن، می کوشد. یکي از اموري که تا حدودي پاسخ گوي این 
خواسته دروني انسان است، یادگاري ماندگار و صدقه اي جاوید به نام  وقف   است. وقف به عملي 
گفته مي شود که در آن، انسانی خیرخواه بخشي از اموال خود را در راه رضاي خداوند متعال براي 
استفاده فرد یا افراد حقیقي یا حقوقي از ملکّیت خود در می آورد و به تملّک خداوند در مي آورد.
آدمي با وقف بخشي از اموال خود، ضمن کسب رضاي الهي و پیروي از سنت و سیره پیامبر گرامي 
اسالم و اهل بیت نام نیکوي خود را جاودانه مي سازد و امروز شاهدیم کساني که صدها سال است 
در خاک آرمیده اند، از ثمرات وجود موقوفات آن ها، بخش عظیمي از جامعه بهره مند هستند؛ به 

قسمی که گویي هنوز زنده اند و خوان انفاق آنان تا ابد گسترده است.
دراین جزوه با بیان ضروت و چیستی وقف و همچنین کارکردها و موارد مصرف این صدقه جاریه 
به بیان نمونه هایی در روایات و سنت اهل بیت )ع( و در نهایت روش های ترویج وقف پرداخته 

شده است.
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اهداف وقف
وقف ارتباط تنگاتنگي با مصالح عمومي دارد، به ویژه در جوامعي که اختالف طبقاتي در آن زیاد 
باشد. از راه وقف کردن، ثروتمند به فقیر مي اندیشد و توانا به سراغ ناتوان مي رود و خیلي از 
نیازمندي هاي عمومي مي تواند برطرف گردد. اهداف عمومي وقف بدین قرار است: دستگیري 
مستمندان، کمک به محرومان، سامان دادن زندگي فرودستان، تعدیل اقتصادي، هم سطح کردن 
به ویژه  زندگي مردمان، نشر علم و دانش، تعلیم و تربیت رایگان، گسترش فرهنگ و آموزش 
آموزش معارف اسالمي و مباني دیني، معالجه و درمان بیماران، کمک به زائران و مسافران، ساخت 
مساجد، تکایا، حسینیه ها، کتابخانه ها، مدارس، بیمارستان ها، پناهگاه ها، مراکز عام المنفعه و اداره 

آن ها، ایجاد و احداث راهها و پل ها و ... . 
از جهت دیگر وقف کردن، صفات رذیله مثل حرص و دنیاپرستي را ریشه کن مي کند و قناعت 
و نوع دوستي را مي پروراند. وقف کردن، تعاون و کمک رساني افراد را جایگزین کشمکش و فخر 
فروختن میکند. وقف کردن، جامعه اي پر از عشق و فضیلت پروري به وجود مي آورد. سطح فکرها 
را باال مي برد و درآمد موقوفه، تشنگان را سیراب و به مسافران در زیر سایه سار نیکي، آرامش و 

آسایش مي بخشد.

تعریف وقف
بررسی لغوی واژه ی وقف

در فرهنگ فارسی، وقف کاربردهایی دارد و عالمه دهخدا در کتاب لغت نامه هفت کاربرد را ضبط 
کرده است:   ایستادن، به حالت ایستاده مانده و آرام گرفتن، اقامت کردن، شک کردن، منع کردن و 
جلوگیری نمودن، تعلیق و معلق کردن حکم، برآمدن فالنی، دانستن و مطلع شدن، عطا و بخشش . 
لغویون غیر از معانی لغوی و مترادفات کلمه وقف، وقف را بعنوان اصطالحی در علم فقه و دانش 
تجوید و دیگر علوم بررسی کرده اند. برای نمونه احمد فیومی، ادیب و لغوی معروف می نویسد :   
وقفُت الّداَر وقفاً ای حبستها فی سبیل اهلل  )خانه را وقف کردم، یعنی آن را در راه خدا حبس کردم.( 
ابن منظور مصری در لسان العرب، معنای عبارت  وقف االرض علي المساکین وقفا  را حبس زمینی 

بر مسکینان و مستنمندان می داند.
امام خمیني )قدس سره( نیز در تعریف وقف فرموده است:  تحبیس العین و تسبیل المنفعه ؛یعني 

وقف، عبارت از حبس کردن عین و رها کردن منفعت آن است.
تعریف وقف در قوانين

ماده 55 ق.م )منظور قانون مدنی( می گوید: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع 
آن تسبیل شود، منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، 
از تصرفاتی که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم، از مال 
موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند. منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه 
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خداوند، و امور خیریه و اجتماعی میباشد.
)بند 7 الحاقی به ماده یک قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می دارد: اثالث 
باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از وقف برای امور عام المنفعه و خیریه 
اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه 

تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت .(
همانطور که مالحظه می شود اموالی را می توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره برداری 
از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقالم مصرف شدنی مانند میوه یا گندم یا برنج که 
با استفاده از آنها عین مصرف می شود، قابل وقف نیست. اما اموالی مانند ظروف، میز، صندلی، 

ساختمان ، باغ و زمین قابلیت وقف دارند.
تفاوت های بين وقف و زکات و صدقه

برای شناخت وقف ناگزیریم صدقه را تعریف کنیم، زیرا در کتب فقهی، غالبا وقف در کنار صدقه 
به کار رفته است. همچنین، تفاوت و تشابه هایی بین وقف و صدقه وجود دارد که فقط با بررسی 

مقایسه ای آن ها می توان به تعریف وقف دست یافت.
کلمه وقف و مشتقات آن در قرآن و سنت و حتی آثار فقهای متقدم دیده نشده است. گویا به جای 
وقف، صدقه به کار برده شده و ادله مشروعیت وقف، همان ادلیه مشروعیت صدقات است. صدقه را 
در لغت نامه ها و اصطالح نامه ها چنین تعریف کرده اند:  آنچه به درویش دهی، در راه خدای تعالی، 
آنچه به راه خدا به فقرا دهند، هرچه بدهند، نه بر سبیل وجوب  مولف کشاف اصطالحات الفنون 
می گوید  صدقه، با دوفتحه، مشتق از صدق، بخششی را نامند که به منظور احراز ثواب باشد، نه به 

منظور اکرام، زیرا چنین بخشایشی راستی و خلوص بخاشینده را حکایت کند. 
وجه تمایز بین زکات و صدقه این است که صدقه مقدار معین از مال نیست، ولی زکات مقدار 
معین است. عالوه بر این تمایزی که از کشاف نقل شد، وجوه تمایز دیگری بین صدقه و زکات نیز 

از همین تعریف به دست می آید.
زکات، واجب و صدقه مندوب است. 2.زکات باید ساالنه پرداخت شود، ولی صدقه در تمام اوقات 
سال داده می شود. 3.زکات بین فقیر مسلمان داده می شود، اما صدقه را می توان به غیر مسلمان 

نیز داد.
یکی از وجوه مشترک بین صدقه و زکات آن است که هیچ یک به هاشمی تعلق نمی گیرد. نکته 

دیگر آن است که از همین تعریف، تا حدی، تمایز زکات و صدقه با وقف نیز معلوم می شود.
تمایز وقف با صدقات از جنبه ماهیت و احکام بسیار مهم است. به نظر می رسد مباحث مربوط به 
این مسائل فقهی و حقوقی، با هم اختالط و امتزاج پیداکرده و در کتاب های مربوط، به صورت 

پراکنده آمده و حد و مرز آن ها به طور دقیق روشن نشده است.
وقف در اصطالح شرعی نوعی عطیه یا بخشش بوده که الزمه آن، حبس عین مال و رها و آزادبودن 
منفعت آن است. مقصود از حبس عین مال آن است که عین موقوفه میراث نمی شود و تصرف در 
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آن، به صورت بیع، هبه، رهن، اجاره، اعاره و اشباه آن ممنوع است. مقصود از آزادبودن منافع عین 
موقوفه آن است که منافع و ثمرات عین، صرف کارهایی شود که واقف تعیین کرده است، بدون 
دریافت عوض. به عقیده برخی از فقها در مذهب اسالم، وقف کردن به جز درباره مسجد مشروع 
نیست، زیرا با مبادی شرعی منافات دارد و این قول متروک است. تمام مذاهب فقهی، به جز مذهب 
مالکیه، براین اتفاق نظر دارند که وقف باید موبد و مستمر باشد تا تحقق یابد. به همین دلیل آن 

را  صدقه جاریه  می نامند.
بنابراین، اگر وقف را به مدتی معین محدود کنند، وقف به معنای صحیح آن محقق نمی شود، مثال 
ده سال، یا زمانی که آن را به ملکیت خود برگردانم، یا تا زمانی که خود یا فرزندانم نیاز پیدا کنیم یا 
.... به نظر اکثر فقهای امامیه، عمل مالک یاد شده، از نظر وقف بودن باطل، ولی  حبس شرعی  است.

معنای حبس شرعی آن است که انتفاع از عین مال مورد حبس در مدتی که مالک تعیین کرده، 
صحیح است و پس از انقضای مدت، عین مال به ملکیت مالک اصلی عین برمی گردد.

از آنچه تاکنون بیان کردیم، می توان نتیجه گرفت که فرق زکات و وقف و صدقات از جنبه ماهیت 
این است که زکات، عبادت مالی است و وقف، نوعی خاص بین عقد و ایقاع و عبادت است که نقل 
مالکیت را از مالک عین افاده می کند. صدقه نیز عملی است که در پاره ای مواقع، اگر به قصد 
قربت باشد، عبادی است و ناقل مالکیت صاحب مال نیست، زیرا دلیلی بر انتقال مال از مالکیت مالم 
در دست نیست. بنابراین، اصل، بقای مالکیت مالک است. در پاره ای مواقع نیز فقط عملی نیک 
است، بی آنکه عبادت محسوب شود. این در صورتی است که صدقه دهنده کافر باشد یا قصد قربت 
نداشته باشد که در فرض یاد شده، حکمی وضعی ندارد و نه عبادت است، نه معامله. اما از نظر حکم 

تکلیفی و اقسام هریک از آن ها مباحثی وجود دارد که در ذیل بررسی خواهد شد.
وجوه اختالف کلمات زکات و صدقه و وقف به اختصار چنین است:

وقف و صدقه، برخالف زکات واجب نیست.	 
مقدار مال وقف و صدقه معین نیست، اما مقدار زکات معین است	 
مقدار مال وقف و صدقه معین نیست، اما مقدار زکات معین است	 
صدقه و زکات به هاشمی تعلق نمی گیرد ولی وقف بر هاشمی صحیح است	 
در زکات قصد قربت شرط صحت است، اما در وقف و صدقه، قصد قربت شرط صحت نیست 	 

و اگر شرط باشد، شرط ثواب و کمال است.
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ارکان وقف
بیشتر فقها ارکان وقف را به چهار دسته زیر تقسیم می نمایند:

واقف
واقف کسی است که با عقد وقف، مال خود را جهت امور خیر، هدیه می نماید.

شرایط واقف
1.بالغ باشد 2.عاقل باشد 3.مختار باشد 4.محجور نباشد و بتواند در اموالش تصرف نماید.

موقوف یا موقوفه
مالی است که توسط واقف در امور خیر اهدا شده است.

شرایط موقوف
1- عین باشد )بنابراین اوال قابل رویت باشد و ثانیا مشخص باشد(

2- مملوک باشد )بنابراین باید اوال قابل ملکیت بوده و ثانیا در ملک واقف باشد(
3- به سبب انتفاع از بین نرود )یعنی انتفاع از آن سبب نقصان و از بین رفتن آن نباشد و مثل غذا 

و میوه و ...(
4- قابل اقباض باشد )موقوف باید به گونه ای باشد که موقوف علیه بتواند آن را در اختیار بگیرد(

موقوف عليه
شخص یا اشخاصی است که با عقد وقف، موقوف به آن ها تعلق می گیرد.

شرایط موقوف علیه
1-موجود باشد )یعنی وقف بر معدوم در ابتدای وقف، صحیح نیست(

2-معین باشد 
3-تملک آن صحیح باشد. )یعنی شرعا اهلیت مالک شدن را داشته باشد(

عقد وقف
 قراردادی است که سبب خروج مال موقوفه از ملک واقف، و منع آن از انتقاالت تجاری و صرف 
منافع آن برای موقوف علیه می شود. بنابراین مال موقوفه برای همیشه از تملک خصوصی واقف 
خارج می شود و او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث 

نمی برد.
شروط وقف

1-دوام داشته باشد )مدت وقف نامحدود است. لذا نمی توان ملکی را برای مدت معنی وقف نمود.
2-منجز باشد اگر واقف تحقق وقف را منوط به حصول شرط یا صفتی کند وقف باطل است. 

بنابراین ابتدای زمان وقف باید به زمان اجرای عقد وقف متصل باشد.
3-با قبض موقوف توسط موقوف علیه همراه باشد. بعد از اینکه صیغه وقف جاری شد، مادامی که 
موقوف از طرف واقف و با اجازه او در اختیار موقوف علیه قرار نگیرد، وقف کان لم یکن تلقی شده 
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و اثر نخواهد داشت.
4.واقف جزء موقوف علیه نباشد. واقف نمی تواند مالی را بر خودش به تنهایی، ویا بر خودش و 

دیگران به صورت مشارکتی وقف نماید.
5.باصیغه اجرا شود. عربی گفتن صیغه وقف الزم نیست، ولی باید در بیان وقف، رسا و صریح باشد.

وضعيت تلقی های شرعی و عرفی
عرف در ایران تلقی متفارتی درباره ی ارکان وقف نسبت به شرع، دارد. که در جدول زیر به بیان 

تفاوت این تلقی های شرعی و عرفی پرداخته شده است:

تلقی عرفیتلقی شرعیرکن

کسی که برای تامین نیاز جامعه یا   واقف
خانواده، مالی را حبس می کند.

کسی که مالی را ایثار یا بخشش 
می-کند.

مالی با توان بهره دهی وو قابل خرید و   موقوفه
مال ُمرده و بی خاصیت یا مال زیادیفروش و ... نیست

نیازمند و مصرف کننده ی منافع مال   موقوٌف علیهم
وقفی تا غنی شود

مصرف کننده منافع وقف که گاه نیاز 
کاذب دارد.

  متولّی
کارشناسی که با مدیریت علمی باید 

منافع بیشتری از موقوفه به دست 
آورد و برای مصرف آن منافع، تدبیری 

عالمانه بیندیشد.

کسی که به موقوفه چشم دوخته است 
یا سود خود را در نظر می گیرد.

اقسام وقف
وقف خاص و وقف عام

وقف خاص وقفی است که موقوف علیه آن افراد معین و مشخص باشد، مثل این که چیزی را برای 
اوالد خود وقف کند

اما وقف عام وقفی است که اختصاص به افراد خاصی ندارد. با عنوان عام مثل فقرا، ایتام و ... و یا با 
مصلحت عام و امور عام المنفعه به عموم مردم تعلق می گیرد. مثل این که کسی چیزی را برای 

مسجد، حسینیه، مدرسه و یا فقرا وقف کند.
از جهتی دیگر نیز، وقف به دو بخش تقسیم می شود.

وقف انتفاع و وقف منفعت 
وقف انتفاع وقفی است که از عین موقوف در امور مورد نظر استفاده می شود. مثال شخصی منزلش 

را وقف می کند تا به عنوان حسینیه از آن استفاده شده و مراسم عزاداری برگزار گردد.
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وقف منفعت نیز وقفی است که عین موقوف مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه منافع آن در اموری 
که واقف تعیین نموده است هزینه می شود. مثال شخصی ساختمان یا باغی را وقف نماید تا متولی 

درآمد آن را صرف ایتام و فقرا نماید.
موقوفات متصرفی و غير متصرفی

در ایران، موقوفات به دو دسته متصرفی و غیر متصرفی تقسیم می شوند. موقوفات غیر متصرفی به 
آن دسته از موقوفات اطالق می شود که متولی صالحی از سوی واقف داشته باشد. سازمان اوقاف 
در این گونه موقوفات هیچ گونه دخالتی ندارد؛ جز اینکه بر حسن اجرای وقف نامه نظارت می کند. 

درباره درآمدها و مصارف موقوفات، متولیان تصمیم می گیرند و آزادانه عمل می کنند.
بخش دوم موقوفات متصرفی هستند. این موقوفات، یا اصال متولی ندارند، یا طبق حکم دستگاه 
قضایی، متولی آن ها فاقد صالحیت تشخیص داده شده است. این گونه موقوفات را سازمان اوقاف 

مدیریت کرده و در واقع، جانشین متولی عمل می کند.

وقف در روایات و سنت اهل بیت )صلوات اهلل علیهم(
سیره ی حضرت علی )ع( اینگونه بود که زمین های لم یزرع و سنگالخی را شناسایی می کردند و به 
آبادکردن آن ها می پرداختند. درست عکس روشی عمل می کردند که برخی مردم دارند: جاهای 
آباد وقف شده را تخریب می کنند که از چشم بیفتد و سپس، به تملک شخصی خود در می آوردند. 
تجربه علوی این است که اگر زمین بسیار ناهموار و لم یزرعی با نیت وقف و تقرب الهی آباد شده 
و منافع آن برای فرهنگ و فقرا و... مصرف شود، حتما امداد الهی به کمک خواهد آمد و موقوفه 

خوب و پردرآمدی خواهد شد.
در روایات معصومان )ع( به صور گوناگون تشویق به وقف شده؛ از جمله پیامبر )ص( فرموده است: اذا 
مات ابن آدم انقطع عمله اال من ثالث: صدقه جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یستغفر له؛ وقتي 
آدم بمیرد، پرونده ي ِعمل وي مسدود مي شود، مگر در سه مورد: صدقه جاریه، علمي که از آن 

نفع برده شود و فرزند صالحي که برایش دعا کند .  
همچنین امام صادق )ع( فرموده است:  ِسُتّ خصال ینتفع المؤمن بعد موته؛ ولد صالح یستغفرله 
و مصحف یقرأمنه و قلیب یحفره و غرس یغرسه و صدقه ماء یجریه و سّنه یؤخذ بها بعده؛ شش 
خصلت است که پس از مرگ مؤمن به مؤمن نفع مي رسد: فرزند صالحي که برایش طلب آمرزش 
کند و قرآني که از روي آن خوانده مي شود و چاهي که حفر مي کند و درختي که غرس مي کند 

و صدقه ي آبي که جاري و مستمر مي سازد و سّنت خوبي که پس از آن پیروي شود .  
چنان که در روایات یاد شده و نظایر آن بر مي آید، از وقف به صدقه ي جاریه تعبیر شده؛ چون 
استمرار دارد و از همین جاست که گفته شده: از جمله شرایط وقف استمرار و دوام آن است؛ یعني 

وقف باید براي همیشه باشد و وقف موّقت درست نیست. 
هر چند که مالکیه، ابدي بودن وقف را شرط صّحت آن ندانسته و گفته اند:  صحیح است که وقف 
براي مّدت محدودي مثل یک سال معّین صورت گیرد.پس از این مّدت، ملک به صاحبش بر مي 
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گردد. بیش تر فقیهان امامّیه معتقدند که اگر قصد موّقت شود، وقف صحیح نیست؛ ولي اگر مالک 
قصد حبس کرده باشد، حبس صحیح است و اگر قصد وقف کرده باشد، وقف و حبس هر دو باطل 
است؛ چه آن که وقف و حبس با هم تفاوت دارند؛ زیرا با وقف، ملک کاماًل از ملکّیت واقف خارج 
مي شود؛ بدین سبب مالک از تصّرف در آن منع مي شود و آن مال به صورت ارث به ورثه ي واقف 
منتقل نمي شود، بر خالف حبس که عین ملک حبس شده بر حبس کننده ي آن باقي است و 

امکان فروش و انتقال ان از طریق ارث وجود دارد.
امام صادق )ع( فرموده  از روایات، هر نوع کار خوبي صدقه دانسته شده؛ چنان که  در پاره اي 
است: کل معروف صدقه و اهل المعروف في الدنیا اهل المعروف في االخره و اهل المنکر في الدنیا 
اهل المنکر في االخره. ؛ اّما وقتي که صدقه فقط به معناي وقف به کار رود، با قرایني هم چون 

جاریه و مشابه آن همراه است.
افزون بر این که معصومان )ع( از طریق گفتار، وقف را تشویق کرده اند، به صورت عملي هم آن را 
تشویق کرده اند؛ یعني عماًل سّنت وقف را انجام مي دادند؛ چنان که علي )ع( تمام زمیني که از 
تقسیم فيء به وي رسیده بود وقف زوار بیت الحرام و سالکان راه حج کرد و فرمود:  به فروش نمي 
رسد و ارث کذاشته نمي شود و هر که آن را بفروشد و آن را حبه کند، لعنت خدا و مالئکه و همه 

ي مردم بر او خواهد بود . 
هم چنین پیامبر )ص( زمیني را وقف کرد و منافع آن را براي ابن السبیل صدقه قرار داد و تشویق 
هاي حضرت در خصوص وقف اموال چنان مؤثر واقع شد که در بسیاري از مسلمانان پس از جنگ 
خیبر مي خوماتند اموال خود را وقف کند؛ امآ حضرت اجازه وقف بیش تر از یک سّوم اموالش را 
به ایشان نداد. هم چنین بعضي از اصحاب رسول خدا، اموالي را وقف کردند و حضرت کار ایشان 

را تنفیذ و تحسین کرد . 
نمونه هایی از موقوفات ائمه عليهم السالم

وقف نامه امام علی علیه السالم
ابونیزر می گوید: من در دو زمین زراعی امام علی بن ابی طالب )ع( به نام عین ابی نیزر و بغیبغه 
مشغول کار بودم که امام )ع( به آنجا آمد و به من فرمود: آیا غذایی داری ؟ گفتم : غذایی است که 
برای امیر مومنان نمی پسندم. کدویی است که از همین جا کنده و با روغن پیه نامطبوعی سرخ 
کرده ام . فرمود: همان را بیاور، سپس برخاست بر لب جوی رفت ، دست خود را شست و اندکی 
از آن میل فرمود و باز بر لب جوی رفت و دست های خود را تمیز شست ، آنگاه دست ها را مشت 
کرد و مشتی آب از همان جوی نوشید و فرمود: ای ابا نیزر! کف دست ها پاکیزه ترین ظرف هاست 
، آنگاه با همان تری دست بر شکم کشید و فرمود: هر که با خوردن حرام آتش در شکم خود کند، 
از رحمت حق به دور باد، سپس کلنگ را برداشت و درون چاه رفت و مشغول کندن شد، ولی آب بر 
نیامد. از آن جا بیرون شد، در حالی که پیشانی مبارکش خیس عرق بود. عرق از پیشانی پاک کرد 
و باز کلنگ را برداشت و درون چاه رفت و پیوسته کلنگ می زد به حدی که صدای نفس مبارکش 
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به گوش می رسید. ناگهان آب فوران کرد و مانند گردن شتر از زمین بیرون جست . امام بسرعت 
از چاه بیرون آمد و فرمود: خدا را گواه می گیرم که این چشمه آب ، صدقه است . کاغذ و قلم بیاور.

من به سرعت کاغذ و قلم آوردم و حضرت ، وقف نامه یی را به این صورت نوشت :
 بسم اهلل الرحمن الرحیم هذا ماتصدق به عبداهلل علی امیرالمومنین تصدق بالضیعتین المعروفتین 
بعین ابی نیزر و البغیبغه علی فقرا اهل المدینه و ابن السبیل لیقی اهلل بهما وجهه حرالناریوم القیامه 
التباعا و التوهبا حتی یرؤهمااهلل و هو خیرالوارثین اال ان یحتاج الیهما الحسن و الحسین فهما طلق 
لهما و لیس الحد غیرهما؛ یعنی : به نام خداوند بخشنده مهربان . این چیزی است که بنده خدا 
علی ، امیرمومنان صدقه داده است . یعنی این دو زمین به نام های  عین ابی نیزر و بغیبغه   را بر 
فقیران مدینه و در راه ماندگان صدقه کرد تا بدین وسیله در روز قیامت چهره خود را از آتش دوزخ 
مصون دارد. کسی حق فروش و بخشش آنها را ندارد. تا آنگاه )قیامت( که خدا وارث آنها شود و 
خدا بهترین وارثان است، مگر آنکه حسن و حسین بدان ها محتاج شوند که ملک خاص آنها خواهد 

بود و هیچ کس دیگر حقی در آنها ندارد. 
محمدبن هشام می گوید: زمانی امام حسین )ع( بدهکار شد. معاویه دویست هزار دینار برای خرید 
 عین ابی نیزر  نزد امام فرستاد، ولی حضرت از فروش آن خودداری کرد و فرمود: پدرم آنها را صدقه 

داد تا چهره خود را از آتش دوزخ مصون دارد و من آنها را به هیچ قیمتی نخواهم فروخت.
از این وصیت نامه معلوم می شود که امام علی )ع( بهترین اموال خود را که با مشقت به دست آورده 
بودند، وقف می کردند. نکته مهم دیگر این است که امام )ع( فروش یا هر روشی را که موجب از 
بین رفتن اصل سرمایه می شود را مردود دانسته اند و می فرمایند:  راس المال یا رقبه باید تا قیامت 

باقی بماند تا مردم از آن بهره مند شوند. 
موقوفه ی حضرت زهرا )س(

امام باقر )ع( به ابوبصیر مرادی فرمود: آیا می خواهی وصیت مادرم زهرا را درباره ی وقف، به تو نشان 
بدهم که این وقف نامه با درخواست مادرم زهرا )س( و به وسیله ی جدم علی )ع( نوشته شده است؟ 
ابوبصیر عرض کرد: بسیار خوشحال می شوم. امام از ظرفی که کنارش بود، کاغذی درآورد که در 

آن چنین نوشته شده بود:  
 بسم اهلل الرحمن الرحیم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد )ص( أوصت بحوائطها السبعة بالعواف 
و الدالل و البرقة و المبیت و الحسنی و الصافیة و مال ام ابراهیم الی علی بن أبی طالب. فان مضی 
علی فالی الحسن فان مضی الحسن فالی الحسین فان مضی الحسین فالی االکبر من ولدی. أشهد 

اهلل علی ذالک و المقداد بن االسود و الزبیر بن العوام، 
ترجمه ی این وصیت نامه چنین است:   این صیت نامه ی فاطمه دختر محمد است. وصیت کرد 
بستان ها ]باغ ها[ی هفتگانه ای که در محل هایی به نام  عواف  و  دالل  و  برقة  و  مبیت  و  حسنی  و   
صافیة  و  مال ام ابراهیم  قرار دارند. وصیت این است که درآمد این بستان ها با دست علی پس از وی 
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حسن و پس از وی حسین و پس از آن به وسیله ی اوالد ارشد هزینه شود. خداوند را بر این وصیت 
شاهد می گیرم. مقداد و زبیر بن عوام نیز شاهد این وصیت هستند. 

موقوفه ی امام صادق )ع( برای مراسم سوگواری
مهران بن محمد می گوید: از امام صادق )ع( شنیدم که وصیت فرمود برای حضرت هفت سال 
نوحه سرایی کنند و برای موسم هر سال، مالی را وقف کرد تا برای اجرای مراسم روضه خوانی 

هزینه شود.
موقوفه امام کاظم )ع(

عبدالرحمن بن حجاج، صورت وقف نامه ی حضرت امام موسی بن جعفر )ع( را چنین نقل کرده 
است:

 ... تصدق موسی بن جعفر بصدقته هذه و هو صحیح. صدقة حبسا بتال بتال مبتوتة ال رجعة فیها و 
ال رد. ابتغاء وجه اهلل و الدار اآلخرة ال یحل لمؤمن یؤمن باهلل و الیوم االخر أن یبیعها و ال یبتاعها 
و ال یهبها و ال ینحلها و ال یغیر شیئا مما وصفته علیها حتی یرث اهلل االرض و من علیها و جعل 
صدقته هذه الی علی و ابراهیم فاذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقی فاذا انقرض أحدهما دخل 
اسماعیل مع الباقی منهما فاذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقی فاذا انقرض أحدهما دخل 

االکبر من ولدی مع الباقی و ان لم یبق من ولدی اال واحد فهو الذی یلیه؛
یعنی:... موسی بن جعفر این ملک را صدقه داد در حالی که ]از هر نظر[ صحیح است. ]این ملک[ 
صدقه ]وقف[ مؤبد است و برگشت و پشیمانی در آن وجود ندارد. ]این وقف[ با هدف جلب رضایت 
پروردگار ]ثواب[ آخرت صورت گرفته است و هیچ شخص باایمانی حق ندارد این ملک را در معرض 
خریدو فروش قرار دهد یا آن را به کسی ببخشد. یا تغییراتی در آن ایجاد کند، تا روز ]قیامت[ که 
خداوند، وارث زمین و زمینیان خواهد شد. متولی این صدقه علی و ابراهیم هستند. اگر یکی از 
آن دو درگذشت، قاسم با فرد باقی در تولیت شریک خواهد بود. اگر باز یکی درگذشت، اسماعیل 
جایگزین می شود. اگر باز یکی درگذشت، عباس جایگزین وی می شود. اگر باز یکی درگذشت، 
از میان فرزندانم، بزرگ ترینشان جایگزین می شود.  اگر هیچ کدام باقی نماندند، یگانه فردی از 

فرزندانم که هست، متولی می شود. 

کارکردها و موارد مصرف وقف در جامعه 
اوقاف اگر طبق احکام اسالمي درجامعه عمل شود مي تواند تأثیر بسزایي درحل مشکالت اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي داشته باشد. وقف را باید از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر 
خاص پیشرفت و رفاه جامعه بدانیم. نتیجه طبیعی وقف را می توان در سه فرآیند ذکر کرد: تعدیل 
و  اجتماعی  عدالت  زیربنای  اصل  در  این ها  همه  که  جامعه  همکاری  و  اجتماعی  توازن  ثروت، 
اقتصادی جامعه هستند. وقف آثار و برکات بسیاری دارد، ولی به طور کلی دارای دو اثر درونی و 
بیرونی است. اثر درونی متوجه شخص واقف است که با این عمل به تزکیه نفس خویش پرداخته 
و روحیه دنیا طلبی و مال اندوزی را از خود دور کرده است و اثر بیرونی آن در جامعه نمود پیدا 
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می کند که می تواند در محور فقر و محرومیت و فاصله شدید طبقاتی تأثیر بسزایی بگذارد. این اثر 
بیرونی چنان نقش مهمی ایفا می کند که حتی در اداره یک جامعه می توان از آن کمک گرفت. یکی 
از پدیده های جالب و با اهمیت در شهرهای اسالمی، تداوم امالک از طریق قوانین اسالمی وقف 
و ارث بود. وقف به واقف اجازه می دهد که امالکش را برای استفاده دائمی بهره برداران، اهدافش 
را نسبت به انتقال منافع، تعیین بهره برداران و دیگر موضوعات مربوطه با اطمینان از این که به 
مثابهقانون رعایت و مورد احترام قرار می گیرد، ماندگار سازد. وقف عالوه بر آثار مذهبی، فرهنگی، 
آموزشی و اقتصادی، آثار جغرافیایی مهمی به همراه دارد. در برخی مناطق که پدیده وقف گسترش 
یافته است چهره جغرافیایی آن مناطق دگرگون شده است. همچنین وقف در سیما و چشم انداز 

جغرافیای شهرها مؤثربوده است. 
کارکرد اجتماعي وقف

در وقف دو بعد خود دوستي و نوع دوستي انسان به منصه ظهور مي رسد. یکي از هنرهاي اسالم 
به منظور نفوذ بیشتر کالمش در انسان استفاده از خود دوستي انسان )حب النفس( است که در 
آیات مختلف خطاب به انسان عنوان شده. در وقف نیز از بعد خود دوستي انسان استفاده کرده و 
عضویت در این نهاد را راهي مي داند که در آن نام انسان و مالکیت اموال و دارایي هاي او تا ابد 
تضمین مي شود ودر مواردي که مد نظر دارد عایدات آن به مصرف مي رسد. در بعد اجتماعي وقف 
همچون چتري بزرگ سایه خود را برسر تمام نیازمندان و محرومان مي گستراند و جامعه را از فقر 
که عامل بسیاري از مفاسد اجتماعي، اخالقي و سستي در ارکان دیني است نجات مي دهد و امکان 
همزیستي مسالمت آمیز را در محیطي مملو از اخوت و حسن ظن، که زمینه ساز پیشرفت و تعالي 

جامعه خواهد شد فراهم مي کند.
بسیاري از خدمات اجتماعي درگذشته از طریق موقوفات ارائه مي شده است، کاروانسراها، رباطها، 
داراالیتام و....اماکني بودند که به شدت مورد نیاز جامعه سنتي بوده و واقفان با عنایت به این دسته 
از نیازهاي اجتماعي اقدام به عمل وقف مي کرده اند، حمایت ازکودکان بي سرپرست، ایجاد مجتمع 
تربیتي در مناطق محروم کشور و....از مهمترین کارکردهاي اجتماعي وقف در جامعه است. بعد 
دوم اجتماعي نهاد وقف که از زیبایي بیشتري برخوردار مي باشد، نوع دوستي، غیرخواهي و مردم 
گرایي است. در این بعد بهترین روابط انساني حاکم مي گردد و دیوارهاي تنگ فرد پرستي و بي 

تفاوتي نسبت به زندگي دیگران فرو مي ریزد. 
کارکرد اقتصادي وقف

شاید متداول ترین نقش وقف را بتوان در رویکرد اقتصادي آن مشاهده کرد اگر چه این رویکرد با 
دیگر رویکردها بي ارتباط نیست اما نمونه موقوفاتي که در سیره پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین 

)ع( نیز وجود داشته بیشتر در این قالب قرارمي گیرد.
در میان افراط و تفریط هاي نظام سرمایه داري و کمونیستي، اسالم که دین عدالت و اعتدال است، 
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نظام اقتصادي برتري از جانب خداوند و مطابق فطرت و طبیعت بشر آورده است که نه ظلم و 
بي عدالتي رژیم سرمایه داري درآن دیده مي شود و نه دیکتاتوري اقتصاد را با عبادت و سیاست 
پیوند داده است و با تربیت بسیار مؤثر خود، محیطي اسالمي مي سازد که بر خالف محیط هاي 
مادي که تکاثر و اصراف مالک برتري است و همه سعي مي کنن همه چیز را به انحصار خود 
درآورند در محیط اسالم سادگي و غیرخواهي و ایثار و تعیم ثروت هاي اضافي شخصي از راه وقف، 
حبس، هبه و....نه تنها مالک برتري است بلکه عبادت بزرگ محسوب مي شود. از سوي دیگر، 
سیاست اسالم بر کنترل و تعدیل و حفاظت ثروت جامعه است، به این ترتیب تمام راه هایي که 
منجر به سرمایه داري بودن کار مي شود، همه را کنترل کرده است و با گرفتن خمس و زکات 
و تشویق افراد به وقف و.... از ثروتمندان و تقویت افراد ضعیف در برابر آنها فاصله را بسیار کم 
کرده، در جامعه تعدیل ایجاد مي کند. براین اساس، وقف در جامعه اسالمي ثروت مادي جامعه 

را تعدیل مي کند. 
وقف تبدیل مالکیت خصوصي به نوعي از مالکیت عمومي است که بسط آن از ابزار مهم دستیابي 
به تعادل اجتماعي است. درنهاد وقف دو مطلوبیت نهفته است یکي نفس عمل بخشش، گذشت 
و ایثار که در واقف به ودیعه گذاشته مي شود و از استغراق انسان در تعلقات مادي و مال اندوزي 
جلوگیري مي کند و دیگري لذتي است که فرد در نتیجه عمل نیک خود مي بیند و نقش آن را 

در فقرزدایي جامعه اسالمي مشاهده مي کند. 
بنابراین انتظار مي رود که وقف نقش اساسي، هم در توسعه اندیشه اقتصادي و هم در توسعه 

اقتصادي داشته باشد.
کارکرد فرهنگي وقف

مهمترین کارکرد وقف در جامعه اسالمي از گذشته هاي دور تا کنون کارکرد آموزشي و فرهنگي 
است. ابعاد آموزشي و فرهنگي وقف در جوامع اسالمي بسیار گسترده است. وقف به عنوان یک 
منبع مستمر مالي مراکز علمي، پشتوانه مردمي داشته است و چه بسیار مدارس و مراکز علمي 
در جهان اسالم از طریق وقف ایجاد و گسترش یافته اند و بسیاري از عالمان بزرگ با استفاده از 
درآمدهاي اوقاف توانسته اند به مدارج عالي علمي برسند. از طریق تقویت مالي مدارس اسالمي 
وقف  بگذارند.  تأثیر  اروپا  تربیت  و  تعلیم  نظام  فرهنگ  در  توانستند  مدارس  این  وقف،  توسط 
پاسدار نشر معارف اسالمي است. استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت مساجد، دانشگاهها، 
خوابگاههاي دانشجویي، تأسیس کتابخانه هاي عمومي، برگزاري کنگره جهاني حج، مجالس 
عزاداري ائمه )ع(، مسابقات قرائت قرآن کریم در سطح بین المللي و... از کارکردهاي فرهنگي 
و آموزشي وقف مي باشد. از طریق وقف مسلمانان توانسته اند از طریق مدارس دیني موقوفه 
بهترین شاهکارهاي خود را به جهانیان معرفي نمایند و علم و دانش آنها از طریق اوقاف گسترش 

و رواج یافته است. 
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پس نقش وقف در ترویج حرکت توسعه فرهنگي وفکري مي تواند به این شرح باشد:
1-پشتیباني از مؤسسات فرهنگي و دیني که به مردم نزدیک هستند

2- نوسازي ابزارهاي  دعوت   ]تبلیغ[ و مهیا ساختن آنها براي مواجهه با نیازهاي آینده و راهنمایي 
رهبران فرهنگي و هنري و توسعه سیستم هایي که   داعیان   ]مبلغان[ را تربیت مي کند

3- پشتیباني مؤسسات تحقیقات علمي و مراکز مطالعات فکري
موارد مصرف وقف

مصرف در وقف، عرصه ی وسیع و گسترده ی بدون مرزی دارد. با توجه به این که نیازهای انسان 
رو به تحول و ازدیاد است، برای وقف هم محدودیتی وجود ندارد و توفیقی نیست و می تواند بطور 
نامحدود پاسخ گو باشد. الزم است تحقیقی در تاریخ درباره مصارف وقف انجام شود و معلوم شود 
که چه مواردی به عنوان مصرف وقف اجرا می شده است. برای نمونه در قدیم ساعت وجود نداشته 
است و مردم با بانگ خروس نماز می خوانده اند. واقفینی بوده اند که خروس های وقت شناسی 
وقف می کرده اند. در هر محل یک خروس نگهداری می شده است. گاه واقف فقط خوراک های 
خروس ها را تقبل می کرده یا فقط مکان استراحت و استقرار آن ها )النه( را تامین می کرده است. 
در مناطقی که آب کم تر بوده و زمین ها خشک بوده نیز اکثر وقف ها در زمینه آب است. با بررسی 

وقف نامه ها، فهرست زیر به دست آمده که نشان دهنده برخی مصارف وقف است.
تهیه داروکمک به فقرا

افطاری در ماه رمضاناطعام

عزاداری برای سیدالشهداتعزیه خوانی

روشنایی اماکنساختن تکیه، حسینیه، مسجد

کمک به ابن سبیلکمک به زوار

خرید کتابنگهداری کودکان بی سرپرست

تالوت قرآنداراالیتام

کمک به بیمارستاننشر معارف اسالمی

دفاع از حدود و مرزهاساختن بیمارستان

ساخت کاروان سرا برای زائران رضوی ساختن آب انبار

آبیاریحوض سنگ )سنگ آب(

باغ سازیلوله کشی آب

خوراک سگ های نگهبان کاروان زائرانعلوفه، تامین علوفه اسب و االغ زائران

سقاخانهخوراک زائران
این فهرست نشان می دهد که وقف بیش از هر چیز دیگر، تابع متغیرهای زمانی و مکانی است.
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روش های جدید مصرف وقف
وقف نیز مانند هر مقوله اجتماعی دیگر، باید به روز و متناسب با وضعیت زمانی و مکانی تحقق یابد، 
از این رو، نهادهای وقفی کوچک یا بزرگ باید از اقتصاددانان خبره کمک بگیرند تا بتوانند نیازهای 
جامعه را تامین کنند. در اینجا، به روش هایی اشاره شده است که در دو دهه اخیر، اقتصاددانان 

برای باروری و احیای وقف پیشنهاد کرده اند.
صندوق وقفی

در دهه های اخیر، در کشورهای اسالمی موضوع صندوق سرمایه در وقف اهمیت بسیار یافته است 
پیش از این و در قرون گذشته، این موضوع در کتاب های فقهی یافت نمی شد. شاید مسلمانان با 
دیدن کارکرد موفق و اهمیت صندوق وقف در اروپا و امریکا، به این موضوع توجه بیشتری کرده 

اند. ساز و کار این صندوق ها چنین است:
1-اشخاص حقیقی یا حقوقی با اختیار و آزادی، مبالغی را به منظور انجام دادن کارهایی که ضوابط 

آن ها مشخص شده است، اهدا می کنند.
2-صندوقی با نام مشخص و اساسنامه و آیین نامه معین ثبت می شود و هیئت امنا و مدیرعامل 

دارد. مبالغ اهدایی در این صندوق قرار می گیرد و عنوان وقف به آن اطالق می شود.
3-مبلغ صندوق، در سرمایه گذاری های کم خطر و پر خطر مثل اوراق بهادار به کار گرفته می 
شود. سود حاصل از آن، دو قسمت می شود؛ یکی بر اصل سرمایه افزوده می شود و دیگری صرف 

مخارج و مصارف پیش بینی شده می شود.
این نکته حایز اهمیت می باشد که صندوق وقفی زمانی مشروع است که وقف پول مشروع باشد.

با آوردن پول در قلمروی وقف و تشکیل صندوق های پولی وقف، وقف جان تازه ای میگیرد و می 
تواند بسیار فعال، به عرصه های اجتماعی و اقتصادی وارد شود. نمونه ای از آن، صندوق عمران 
وقف بوده که در ایران، در دو دهه ی اخیر، کارهای بنیادی و بزرگی انجام داده است. یکی از آثار 

فرعی این صندوق ها این است که مشکل نقدینگی را از بین می برد. 
وقف پول

در کشورهای پیشرفته، ثروتمندان به ویژه در کهن سالی، به وقف و اعمال خیرخواهانه تمایل دارند 
و از این طریق، بسیاری از مشکالت طبقه متوسط یا پایین جامعه مرتفع می شود. اما در ایران، به 
دلیل مشکالت نظری و فقهی، هنوز وقف پول رایج نیست. بعضی از محققان وقف پول را در جامعه 

مسلمانان و فرهنگ اسالمی دارای سابقه می دانند.
این نوع وقف در دولت عثمانی رواج داشت آنان پول کافی داشتند و بخشی از پول خود را به اهداف 
خیرخواهانه اختصاص می دادند. این مبلغ در اختیار افراد نیازمند قرار می گرفت و بعد از مدت 
معین، مثال یک سال، اصل و مازاد به واقف یا متولی وقف برمی گشت تا مجددا درکارهای خیریه 

از آن استفاده کند.
در فقه اسالمی و فقه شیعه،  با عنوان  وقف الدراهم و الدنانیر  درباره وقف پول بحث کرده اند. درباره 
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وقف درهم و دینار، عبارت فقها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1-گروهی از فقها مثل شیخ طوسی، وقف درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته اند.

2-عبارت برخی فقها پیرامون وقف درهم و دینار، حاکی از تردید یا اشکال در آن است، مثل عالمه 
حلی در کتاب قواعد که با عبارت  فی الدراهم والدینار اشکال  در وقف درهم و دینار با دیده تردید 

نگریسته است.
3-برخی فقها فا فرض وجود منفعت صحیح عرفی، قائل به جواز وقف درهم و دینار شده اند. شهید 

اول در دروس و محقق ثانی در جامع المقاصد چنین نظری دارند.
4-فقهای اهل سنت، بیشتر به جواز وقف نقود گرایش دارند. اما کسانی هم مخالف اند. دانشمندان 
اقتصاد و حقوق در دوره جدید تالش کرده اند با روش های متعدد و البته در چارچوب ادله و 
مستندات فقهی حقوقی، وقف نقود را تجویز کنند. دلیلی معروف این است که الشه پول زوال پذیر 
است ولی اعتبار ماندگار است. در وقف به اعتبار پول نیاز است و نه اصل آن مثال چند اسکناس 

هزارتومانی. آنان از این طریق خواسته اند که وقف پول را جایز بدانند.
درمیان فقهای معاصر افرادی هستند که با تکیه بر عمومات ادله، وقف پول را صحیح می دانند؛ 
به هر حال، با ورود وقف در عرصه پول، بسیاری از مشکالت اجتماعی مرتفع شده و با حل مشکل 

وقف پول، به نیازهای مردم پاسخ مساعد داده خواهد شد.
وقف سهام

در گذشته عالمان بر وقف اصرار می کردند، اما امروزه وضعیت تغییر کرده و وقف پول و اعتبارات 
مالی و سهام مهم تر است. دکتر صالح آبادی، دبیر کل وقت بورس و اوراق بهادار در این زمینه می 
گوید:   راه های توسعه در بازار سرمایه ایران فراوان است و سنت حسنه وقف، در امر توسعه بازار 
بسیار مؤثر است. اکنون با برنامه های توسعه ای و ظرفیت های سرمایه گذاری مناسب در بازار 
سرمایه کشور، در افق جدید بازار سرمایه فرصت مطلوبی در اختیار مسئوالن وقف قرار می گیرد تا 
ارزش اموال موقوفه را در بازار مالی با استفاده از مدیریت حرفه ای افزایش دهند. متأسفانه ارتباط 
بین وقف و بازار سرمایه در کشور مغفول واقع شده است و امید می رود با همکاری متولیان حوزه 

وقف و با برگزاری چنین همایش هایی به وقف در بازار سرمایه جامه عمل بپوشانیم. 
رابطه و تعامل وقف با بازار سرمایه بصورت های زیر عملی می شود:

1-واقف، سهام معینی وقف کند. موقوفه سهام باشد
آن، سهام  و درآمد  منافع  از  تا  ای وقف می کند  واقف کارخانه  باشد.  منافع، سهام  و  2-عواید 

خریداری شود و در اختیار مصرف کنندگان )موقوف علیهم( قرار گیرد.
3-سهام خریداری می شود و سود آن وقف می شود )کل سود یا بخشی از آن(
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راه هاي ترویج فرهنگ وقف و نیكوکاري و توسعه ي موقوفات در جامعه
بر  است  افراد  اجتماعي  وسیع  مشارکت  نیازمند  که  موقوفات  گسترش  و  وقف  فرهنگ  ترویج 
بستر آگاهي  شکل مي گیرد. بنابراین، گسترش فعاّلّیت هاي اّطالع رساني و آگاه سازي در عرصه ي 

وقف، از ضروري ترین اموري است که باید مّدنظر متولّیان امر قرار گیرد.
به منظور آگاه سازي آحاد جامعه نسبت به وقف دو نکته ي مهم و اساسي باید مّدنظر قرار گیرد:

 تبيين جایگاه و اّهمّيت وقف
نخست مردم مسلمان و دین باور باید بر این اصل مهم آگاهي یابند که سّنت حسنه ي وقف از 
جمله ي امور براي تقّرب به خدا و اطاعت از فرامین اوست. بنا به فتواي بسیاري از فقهاي مسلمان، 
ِملک و مال وقف شده پس از انجام صحیح تشریفات وقف، از حوزه ي ملکّیت و مالکّیت واقف خارج 
شده و به حوزه ي ملکّیت و مالکّیت خداوند درآمده است. فقط منافع مال، طبق نظر واقف مندرج 

در وقف نامه، مورد بهره گیري موقوف علیهم قرار مي گیرد و بس . 
افزایش آگاهي مردم از اّهمّیت وقف و تأثیر آن در رفع نیازهاي اجتماعي و هم چنین پاداش هاي 

معنوي مترتّب بر این اقدام پسندیده، در جلب مشارکت آنان در این عرصه تأثیر بسزایي دارد.
 بهره گيري از روش هاي مناسب و تأثيرگذار

براي انتقال این ارزش و آگاهي باید از روش هاي مناسبي بهره گرفت. روش هایي که طیف وسیعي 
از آحاد جامعه را در بر بگیرد و به مرور زمینه ي گسترش فرهنگ وقف را در جامعه فراهم آورد.

برخي از راه کارهاي عملي در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
معّرفي جلوه هاي زیباي وقف و موقوفات و تبیین آثار ماندگار آنها	 
معّرفي واقفان خیراندیش به جامعه	 
ایجاد فضاي مناسب براي مشارکت بیشتر بانوان در عرصه ي وقف	 
توجه به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاري	 
استفاده از جایگاه و توان شوراهاي اسالمي شهر و روستا	 
استفاده از جایگاه و توان سازمان هاي مردم نهاد و مؤّسسات خیریّه	 
مساجد و بقاع متبّرکه  موقوفات وقف آفرین	 
بهره گیري از اجتماعات معنوي و جلسات مذهبي	 
استفاده از فضاي رسانه اي	 
بهره گیري از تجربه هاي دیگران	 
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ترویج وقف خانوادگی
در فرایند الغای وقف، اغلب مخالفان وقف، به وقف اوالدی )اهلی یا خانوادگی( استناد می کردند 
و آن را توجیهی شرعی می دانستند. مخالفان بر این باور بودند که عده ای از فئودال ها با این 
روش زمین های خود را حفظ می کنند و دولت عوامل دولتی، دیگر نمی توانند زمین های آنان 

را مصادره کنند.
اما برخی محققان ایران در سال های اخیر، جنبه هایی از وقف اهلی را مورد بررسی قرار دادند. آقای 
سید مصطفی محقق داماد در نخستین نشست علمی وقف در تیر 1381، برای اولین بار، جنبه ای 
مثبت از وقف اهلی را بررسی و تحلیل کرد. به نظر ایشان خرد شدن و تکه تکه شدن زمین های 
بزرگ کشاورزی، زمینه ای برای کاهش بهره وری آن هاست. اگر هر زمینی قطعه قطعه شود، قطعا 
ثمردهی آن افت می کند. به همین علت با اجرای برنامه اصالحات ارضی در سال 1341، کشاورزی 
ایران ضربه خورد و پس از آن، محصوالت کشاورزی وارد کشور شد، در صورتی که پیش از آن، در 
کشاورزی خودکفا بودیم. همچنین، زمانی که صاحب ملک بزرگی فوت می کند، زمین میان وارث 
تقسیم می شود. با خرد شدن آن زمین، کاشت و برداشت آن آسیب پذیر می شود و افت می کند.
وقف اهلی راه حلی است که با عمل به آن می توان از پاره پاره شدن زمین های بزرگ جلوگیری 
کرد. مالک، زمین را برای فرزندان خود تا سال معین وقف می کند. فرزندان به منافع زمین می 
رسند، اما زمین میان آنان تقسیم نمی شود. وقف اهلی در کشورهای بلژیک و لبنان بازدهی خوبی 

داشته است در ایران نیز باید فرهنگ وقف اهلی ترویج داده شود.
وقف بر اوالد شبیه تشکیل شخصیت های حقوقی و بنیادهایی است که امروزه، در قانون تجارت، 
از آن به شرکت های غیرانتفاعی تعبیر شده است. از نظر فقهای مشهور امامیه، برای وقف بر اوالد 
قصد قربت الزم نیست. وقف بر اوالد در فقه اسالمی، شبیه آن است که مالک، اساسنامه ای برای 

نسل آینده اش، پسر یا دختر، تنظیم کرده و در آن تعیین میکند زمین چگونه اداره شود.
سازمان اوقاف باید این فرهنگ را رواج داده و به مالکان آموزش دهد که به صورت اختیاری، برای 
تقسیم نشدن و از بین نرفتن زحمات مالکان بزرگ، زمین را وقف بر اوالد کنند. با وقف اوالدی و 
خانوادگی )وقف ذّری و اهلی(، زمین کالن و مزروعی میان وارثان تقسیم نمی شود، بلکه منافع آن 
در اختیار وارث قرار می گیرد. از طریق گذاردن قانون هایی در مجلس میتوان مالکیت های بزرگ 
را به تشکیل شرکت های سهامی یا تشکیل شخصیت های حقوقی یا وقف ذری مجبور کرد، که 
هر دوشبیه به هم است. در این صورت، مرگ زمین های بزرگ به مرگ افراد وابسته نخواهد بود. 
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