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 مقدمه. 1

، مؤمنان را به آیات گوناگونیخداوند سبحان در 

تا از نماید پرداختن صدقه و انفاق مال ترغیب می

راه بتوانند سعادت آخرت خویش را فراهم  این

کنند. صدقات در اسالم یا واجب. یا مستحب. یکی 

صدقات، وقف است که در مقایسه با  تریناز مطلوب

و استمرار داشتن  جاریدیگر صدقات از ویژگی 

قات صد ،قرآن و اهل سنتبر بنا پاداش برای وقف

خشنودی ای برای آخرت و توشهاز جمله وقف. 

مشکل وقف، احیای خداوند را در پی دارد. با 

 شود.اقتصادی نیازمندان مرتفع می

، نیکوکاران بسیاری به این سنت ادوار گذشتهدر 

به جای  از خودی را و موقوفات روی آوردهنیك 

سنت وقف مورد کم لطفی قرار اند. امروزه گذاشته

است و افراد کمی وجود دارد که تمایل گرفته 

داشته باشند بخشی از اموال خود را برای برطرف 

افراد نیازمند اختصاص  کردن مشکل اقتصادی

برکت  وقف مانند: اخروی و دنیوید تا از آثار نده

عاقبت به خیری، خشنودی خدا، در مال، 

برخورداری از دعای خیر دیگران و جاوید ماندن نام 

تواند می وقف در صورتی کهود. ش مندبهره

تحقق کاربردهای بسیاری داشته باشد از جمله: 

استقالل، شکوفایی اقتصادی و  ،عدالت اجتماعی

. از جمله وظایف متولیان امور فقرزدایی از جامعه

شناسی وقف فرهنگی جامعه این است که در آسیب

نقش مؤثری داشته باشند و با شناخت عوامل و ارائه 

مهری ی مفید این حسنه الهی مورد بیراهکارها

قرار نگیرد و این فضیلت در جامعه احیاء شود 

 .(324 ،1427خلخالی، )

آشنا ساختن مخاطبان با وقف از  :پژوهشفرضیه 

موضوعه به عنوان میراثی  منظر فقه و حقوق

ای جاوید به نام ) وقف( است که در ، صدقهماندگار

های کهن ریشه های بسیار دور و در تمدنگذشته

 دارد.

: نقش و تأثیر در ادامه سوال پژوهش این است که و

باشد؟ و چه وقف در اقتصاد ایران به چه صورت می

راهکارایی وجود دارد؟ باید بیان کرد که وقف به 

نیك و کهن با ظهور اسالم، رونقی دیگر عنوان آیین 

اسالمی  بینیتأسی از جهانبا ضرورت دارد یافت و 

وار در ـم شرعی به صورتی استه احکاو پشتوان

به  های مختلف مذهبی، فرهنگی و اقتصادیزمینه

دین مبین اسالم که آخرین  .دهدمسیر خود ادامه 

ترین دین الهی است، وقف را با عنوان و کامل

مند کرد. امروزه در تأیید و قانون (جاریه صدقه)

ها، سنت حسنه وقف سراسر دنیا و در همه فرهنگ

دانند و کم و بیش از سودمند می اییدهرا پد

نوشتار،  نوآوری اینکنند. موقوفات استفاده می

 اقتصادی وقف را از زوایای مختلف حقوقی، فقهی و

ثیر مالی وقف در و کارکردهای آن و نقش و تأ

اقتصاد جامعه و کمك کردن به افراد و ایجاد 

مورد ، کارآمد بودن آن را الحسنههای  قرضصندوق

 دهد.مطالعه قرار می
 

 مالحظات اخالقی. 2

 نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت در تمام مراحل

 داری رعایت شدهاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
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 هامواد و روش. 3

 روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده

 آوریباشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

 است و با مراجعه بهای اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ها. یافته4

در وقف، ؛ هدهد کر نشان میهای پژوهش حاضیافته

واقف و نه آنها که برایشان وقف شده، حق فروش  نه

 یا بخشیدن مال وقفی را ندارند. اعمال حقوقی

فقها در بین ، باشندشامل دو دسته عقد و ایقاع می

عقد یا که حیث  این ماهیت حقوقی وقف ازدرباره 

توان به این وجود دارد میاختالف نظر ، استایقاع 

قاع ـو اید است ـعق، . وقف1: هـه رسید کـنتیج

شخصیت حقوقی ، وقف ثبیت. با ت2 باشدنمی

وقوفه ـم ه مالك مالـگیرد کجدیدی شکل می

بنابراین در قانون مدنی و فقه امامیه هر  باشد.می

از مطالعات باشند. ا هم در این نظر مشترك میدو ب

توان ادعای صورت گرفته در مورد به عمل آمده می

دلیلی  :اوال ً: زیرا .وقف پول را مورد پذیرش قرار داد

الوقوف ) ی ماننداستناد به اطالقات انندی همضمتق

 باشد.موجود می (تکون علی حسب ما یوقفها اهلها

پذیریم و مالیت را میوقف قوی با ادله  :ثانیا ً

ست پذیرش وقف مالیت معادل پذیرش وقف پول ا

. باشدمیچیزی جز وقف مالیت ن ه وقف پولزیرا ک

دلیل پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه، ثالثاً 

که در وقف  باشدموضوع میبر این  ایعرفی قرینه

دلیل حبس بنابراین شامل و  ماندمیپول اصل باقی 

 شود.می االصل و سبل الثمره

 . بحث 5

، شرایط و ارکان وقف در ابتدا مبانی و مفاهیم وقف

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس 

اقسام وقف مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در 

ادامه به آثار اقتصادی وقف در جامعه خواهیم 

 پرداخت.

 

 معنی لغوي وقف. 1-5

وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده 

آرام گرفتن، توقف کردن و درنگ کردن ماندن و 

در اصطالح،  (.234 ،1345دهخدا، ) آمده است

و حبس کردن اصل و  نگه داشتن)عبارت است از: 

زمین و... و متوقف کردن  عین مِلکی مانند خانه،

ارث و...،  ،()هدیهآن از هر گونه خرید و فروش، هبه 

به غیر از مواردی که مستثنی شده، به طوری که 

خود آن ملك همواره باقی بماند و منافع آن در راه 

ای با نظر واقف به مصرف عموم مردم یا عدهخداوند 

خاص برسد. از آنجا که وقف، مصداق صدقه و 

دربردارنده ویژگی دوام و جاودانگی است، در 

از آن با نام  های فقهی، گاهیادیث و کتاباح

 ،1375شهید ثانی، ) یاد شده است (صدقه جاریه)

398.) 

 

 معنی اصطالحی وقف. 2-5

به معنای سود بردن و  کلمهدر انتفاع  انتفاع:( 1

و در . (600 ،1374ریگی، ) باشدمیمنفعت یافتن 

توان از می که به موجب آنباشد میحقی اصطالح 

 نخواهیم بودقادر ولی  استفاده نمودمِلك دیگری 

انتقال  (غیر از مالك؛ نفر سوم) آن را به شخص دیگر
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باید ، باشدمیمنفعت غیرمادی  نوعی. انتفاع، بدهیم

فعت، تملیك )انتقال ملك( بیان کرد که در مورد من

یرد، اما درباره انتفاع، تملیك انجام گصورت می

 ؛ یعنی صاحب(149 ،1380شیبانی، شود )نمی

تواند به نماید و نمی برداریبهره تواندمی حق انتفاع

مانند مسجد و هدر موقوفاتی  غیر واگذار نماید.

مالك انتفاع فقط مندان از موقوفه، بهرهمدرسه، 

 باشندنمی منفعت آن مالكو  خواهند شدموقوفه 

در  و سود از منفعت . منظور(54 ،1380انصاری، )

مادی باشد،  اگروقف، سود مال یا مِلك است؛ 

سود مانند هغیرمادی باشد،  اگرو  اوشیر گهمانند 

. در منفعت بردمی مغازهکه مستأجر از  ایو بهره

 واگذاری و انتقال مالکیت جایز است.

ذار ـه شخصی واگـمین و ملکی که بز رقبه:( 2

ز آن استفاده شود تا هنگامی که زنده هست امی

ان فارسی از دوره صفویه به بعد کند. در زبمی

شود به معنی چند تا روستای رقبه( استفاده می)

واقع در یك ناحیه و بویژه روستاهایی که تشکیل 

 دهند. یك واحد از امالك موقوفه را می

منقولی و ملکی ؛ عبارت از واحد غیررقبه در وقف

تواند آن را دارا که هر مکان مذهبی یا موقوفه می

د های تجاری مسجدها جزء رقبه هستنباشد. مکان

باشد. بنابراین دار اداره آنها میو سازمان اوقاف عهده

هر شخص یا واحدی از امالك متعلق به موقوفه 

 باشد. شامل رقبه می

 نامه یاکسی است که واقف در وقف متولی: (3

ردی و ـودن، با مشخصات فـف نمهنگام وق

های معینی وی را جهت اداره عین موقوفه ژگیـوی

موافق با نظر واقف تعیین خص و مشبا ذکر زمان 

 (.3 ،1343شهابی، ) نمایندمی

مند از موقوفه؛ کسی که بهره موقوف علیه:( 4

 و حق انتفاع از مال یا مختص اوستمنافع موقوفه 

 امکان دارد. موقوف علیه باشددارا میمِلك وقفی را 

وقف زمینی  شخص یا اشخاص حقیقی باشد، مانند:

به نفع اهالی روستا یا امکان دارد موقوف علیه 

د: وقف قطعه زمینی اشخاص حقوقی باشد، مانن

 .برای درمانگاه

که بخشی از اموال و  فردیکننده؛ وقف واقف: (5

در امالکش را در راه خدا، با قصد نزدیکی به خدا و 

تا دیگران، موافق  نمایدالهی وقف می رضای جهت

 بشوند.مند و از آن موقوفه بهرها ارادهبا 
 

 اركان وقف .3-5

 شود:وقف از سه رکن تشکیل می

 واقف. -

 موقوف علیه. -

 عین موقوفه. -

برای انجام شدن وقف باید هر سه شرط وجود 

داشته باشد تا وقف بصورت قانونی و شرعی تحقق 

گانه و ارکان وقف دیگر این شرایط سه یابد، به بیانی

 است. شرایط صحت وقف
 

 شرایط واقف .4-5

واقف باید اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و 

قانونی عبارت از بلوغ، عقل، قصد و رضا است که 

هر عقد و ایقاع عمومی خصوصیات، شرایط  این

 شود.محسوب می
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م بیان ق. 57د اهلیت داشته باشد و ماده واقف بای

 واقف باید دارای اهلیت و دارای مالی): دارد کهمی

کند و مضاف بر اینکه دارای وقف می باشد که

، اهلیت در (یت نیز باشد تا معامله صحیح باشداهل

دو ): ق.م اینگونه آمده است 213و  210های ماده

و دیگر اینکه ( طرف معامله باید دارای اهلیت باشند

. دیگر آنکه در قانون (نیست معامله محجورین نافذ)

عین چیزی که  و شرع، واقف الزم است که مالك

امامیه اهلیت و  وقف نموده است نیز باشد. در فقه

باشد و نماید الزم میمالك بودن کسی که وقف می

 ه تبعیتـدنی از فقه امامیـدر این مورد قانون م

 کند.می

ولی درست ـوقف فض ه؛ـور کرد کـتوان تصنمی

باشد اگر شرط، مالکیت واقف باشد. از منظر نمی

ولی درست نیست، سالم، وقف فضا برخی از فقهای

م، قادر نخواهیم بود، درست نبودن اما از دیدگاه ق.

. زیرا در ماده مذکور، بگیریم فضولی را نتیجهوقف 

باشد؛ ولی بیع فضولی صحیح وقف فضولی نافذ نمی

مالك نافذ و صحیح  باشد و با اجازهنافذ میو غیر

 .(56 ،1388امامی، )شود می

م یکی از که: در بخش بیع ق.وان بیان داشت تمی

اما دلیل  دهد.شروط بایع را مالکیت مبیع قرار می

باشد و صرفا ً نافذ نبودن نشدن بیع نمی کافی واقع

هم با اذن مالك، صحیح و  رساند که آنبیع را می

قانون مدنی،  65ماده  شود. بر اساسنافذ می

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع )

. (است( طلبکاران) باشد، منوط به اجازه دیانشده 

ولی جایز و نافذ بودن وقف فضولی وابسته به اجازه 

 باشد و اگر واقف در یك عقد، مملوك ومالك می

 ویغیرمملوك را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوك 

آن منوط به اجازه مالك  و درستی نبوده، صحت

ف قسمت فضولی اجازه نداد، وق است و اگر مالك

 نسبت به آن باطل خواهد بود.
 

 علیه شرایط موقوف. 5-5

شرع و قانون  منظرابتدا باید بحث موقوف علیه را از 

. معنی موقوف علیه آن است که: مشخص کرد

حق استفاده از منافع موقوفه باشد که شخصی می

 موقوف شود.با ضوابط مشخص به وی واگذار می

 بایست دارای سه شرط باشد:علیه می

 .موجود باشدموقوف علیه  -1

علیه باید در زمان عقد وقف،  منظور از اینکه موقوف

 در ابتدای امر باید موجودیت داشته باشد. بنابراین

وقف بر معدوم صحیح نیست؛ به عنوان مثال، وقف 

شود یا فردی که شخصی که در آینده متولد میبر 

 باشد.مان وقف نمودن فوت کند، درست نمیدر ز

اما وقف بر چیز معدوم به فرض و گمان اینکه 

آن است که  البته شرط درست است.موجود است، 

 نباشد در عرض آن و معدوم در طول باشد

 .(256 ،1386کاتوزیان، )

وقف بر شخصی که زنده است و نیز  به عنوان نمونه،

- وقف بر فرزندان وی که در آینده خواهند بود

باشد زیرا در طول درست می -تر برودچه پایینهر

هم هستند، ولی وقف نمودن بر فردی که زنده است 

باشند، ولی برادر یا خواهر او در زمان عقد وقف نمی

نسبت به بخش عدم آن )موجود نیست(، باطل 

است. در آن بخش که زنده و موجود بوده است، 



   1400                                                 1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  /150

 

علت آن این است که خواهر و  باشد.درست می

 باشند.عرض و تابع هم نمی برادر در

 ا وقف بر جنین موجود در شکم مادرو بالطبع آن؛ آی

 صحیح است یا خیر؟ بعضی از فقها آن را صحیح

را  ای آندانند، زیرا اهلیت تملك ندارد و عدهنمی

پندارند بشرط اینکه نوزاد زنده متولد صحیح می

مطرح موضوع در مورد ارث جنین  همین شود.

وقف هم اینکه  . دراست بشرط زنده متولد شدن آن

 آید.گیرد اشکالی بوجود نمی ابتدا موقوف علیه قرار

ود ـبشرط زنده ماندن موجرا قانون مدنی جنین 

ا از تمام حقوق مدنی برخوردار ر پندارد و آنمی

 .(957ماده ) داندمی

وقف بر معدوم را به واسطه اینکه موجود باشد، 

ق.م )همچنین  ق.م 69داند و نیز ماده صحیح می

ز نیست؛ وقف کردن بر معدوم جای)فرماید: می مق.

. موضوع دیگری که باید مگر اینکه به تبع موجود(

قرار گیرد، این است که شرط موجود  مورد عنایت

در وقف عام و خاص معتبر است؛  علیه؛ بودن موقوف

واقف بر دانشجویان شهری  نمونه، اگربه عنوان 

وقف، آن که در زمان  مشخص، مالی را وقف نماید

ل ـداشته باشد، آن وقف باطـن دانشجوییر ـشه

 .(265همان، ) باشدمی

 .معین باشدموقوف علیه  -2

نبوده و  عینعلیه نام که موقوف بدین صورت است

بنابراین کامالً واضح باشد. اسم و خصوصیات آن 

و اگر امکان معین شده  اینکه بدون ،وقف دو نفر

تشخیص آن معلوم باشد، وقف درست است ولی اگر 

معین وقف بر یکی از معابر یا مساجد بدون اینکه 

گوید: ق.م می 71ماده  ، باطل است؛ دلیلشده باشد

به  بطالن این است که تملیك بر مجهولوقف )

 (صحیح نیست، غیرمشخص و مجهول امکان ندارد

 (.245 ،1388امامی، )

 .اهلیت تملك داشته باشدموقوف علیه  -3

از نظر قانونش و شرعی علیه باید بتواند  موقوف

صحیح در واقع این شرط  ملك را تملك نماید.

دلیلی مالی  است؛ زیرا عقال ً کسی که نتواند به هر

خارجی از  شخصبنابراین وقف بر  .را تملك کند

بر اینکه قانون حق مالکیت دیدگاه وابسته است  این

نظر م. از ؟قائل شده باشد یا خیر فرد خارجیبرای 

صحیح است و نیز  فقهی وقف بر خارجی مسلمان

از نظر  و...ا راههمعابر، وقف بر مصالح عامه مانند 

 است؛ زیرا در حقیقت بر درستقانون فقه و 

مان، ه) وقف شده استکتاب مسلمانان و اهل 

250). 

 

 عین موقوفه شرایط .6-5

بایست مالی شود یا موقوفه میموردی که وقف می

 باشد که با بقای عین از آن بتوان نفع برد.

شرط داشته  4به عبارت بهتر عین موقوفه باید 

 باشد:

 عین آن باشد نه منفعت یا دین

 کند باشد نه ملك دیگری.ملك کسی که وقف می

 با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.

 دادن آن ممکن باشد. به قبض

که موقوفه باید مال  تفسیر این مباحث باید گفتدر 

منقول، مفروز  و مشاع و فرقی بین منقول، غیر باشد

افراز به معنای جداسازی و مستقل آن وجود ندارد. 

شدن بوده و ملك مفروز به معنای ملکی است که 
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یافته و مشخصاً ملك فرد  به لحاظ مالکیت استقالل

 (.86 ،1387صادقی، ) آیدخاصی به حساب 

صورت  ذکر شده دربنابراین وقف همه اقسام اموال 

ح ـن مال صحیـقای عیـکان انتفاع ِ از آن با بـام

: )وقف بر معدوم داردم بیان میق. 69ماده  .باشدمی

. بنابراین مقصود مگر به تبع موجود( باشدنمیجایز 

شرط، ممکن بودن انتفاع از عین موقوفه از این 

: زمینی را مثال؛ به عنوان نباشد انتفاع بالفعل باشد

هیچ بنا و زراعتی در آن : توان وقف کرد کهمی

صورت نگرفته باشد و بتوان در آینده از آن انتفاع 

بوجود آید که باید تصور  این دیگر آنکه؛ نبایدبرد. 

منقول و رشوند غیبیشتر چیزهایی که وقف می

مفروز باشد و امکان وقف برای مال مشاع و مال 

توانیم مال مشاع و میبله  منقول وجود ندارد.

مفروز را وقف نمود و نیز وقف مال منقولی که غیر

 قادر باشیم با بقای عین از آن بهره ببریم. 
 

 توان وقف كردحق انتفاع یا دین را نمی. 7-5

 باشد موجود و عیناز اینکه مورد وقف باید  قصودم

در مقابل آن دین یا حق انتفاع را قادر نخواهیم بود 

از دین وجود ندارد  زیرا امکان استفاده وقف نمائیم.

؛ به عنوان رودو حق انتفاع نیز با استفاده از بین می

سال  10 یا 2نمونه، اگر فردی منزلی را به مدت 

اجاره نماید، مستأجر قادر نخواهد بود حق انتفاع 

خود از مال االجاره را وقف نماید. زیرا در اجاره 

فقط مستأجر مالك حق انتفاع است و اگر  کردن

ق انتفاع باعث ـد، استفاده از حـف نمایـآن را وق

برود و مالی دیگر باقی  کم از بینشود که کممی

از این که واقف،  منظور(. 126 ،1388امامی، )نماند 

باشد که میصاحب مالك مورد وقف باشد، این 

اذن مالك  صحت و نافذ بودن بیع فضولی وابسته به

 اصلی مال باشد تا وقف فضولی درست باشد.
 

 قابل قبضغیرممكن بودن وقف مال غیر .8-5

مقصود این است که امکان به قبض دادن مال وجود 

داشته باشد و مالی که نتوان آن را قبض نمود را 

ندارد که طبیعت توان وقف نمود. تفاوتی وجود نمی

مال مانند: دین و منفعت را نتوان قبض کرد یا اینکه 

 را نداشته ای مالك امکان قبض آنبر اثر حادثه

 .باشد مانند: مال غرق یا غصب شده

علیه قادر به قبض آن باشد،  اما زمانی که موقوف

را نداشته باشد، وقف  اگرچه واقف توانایی اقباض آن

علیه  تصرف موقوفو اگر مال در  درست است

و  کندتصرف مال کفایت می، همان غاصبانه باشد

کننده تصمیم به تصرف آن بگیرد، شخص وقف اگر

گیرد؛ اگرچه خود غاصب ندانسته قبض صورت می

تصمیم به آن نداشته باشد. همچنبن ممکن است  یا

علیه توان داشته باشد  مال غرقشده، موقوفدرباره 

 ،1386کاتوزیان، )تصرف نماید  آن را نجات و

256). 

مالك قادر نخواهد بود اموالی را ؛ باید بیان کرد که

که برای فرد دیگری است، وقف نماید؛ بطور مثال: 

باشد یا اموال شخص رهن می اگر مالی در

ورشکسته که متعلق به طلبکاران است را قادر 

تضیع حق  زیرا باعث نخواهد بود وقف نماید.

وقف آن است که: مالی  قاعده. شودمیلبکاران ط

قادر باشیم از منافع قانونی  باشد که با بقای عین آن

م تفاده نمود. موارد یاد شده در ق.و مشروع آن اس
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 موقوفه آمده است. در مورد عین 67و  58های ماده

وقف مالی فقط )قانون مدنی،  58بر اساس ماده 

ن بتوان از آن استفاده و جایز است که با بقای عی

منقول، مشاع و یا مفروز منقول، غیر ؛ شامل:نفع برد

بیان   67گذار در ماده . همچنین قانون(باشدمی

اقباض آن ممکن  قبض وامکان  مالی که): داردمی

نیست، وقف آن باطل است اما اگر واقف، تنها قادر 

قادر به اخذ آن  علیه، بر اقباض آن نباشد و موقوف

 .(است درستباشد، 
 

 اقسام وقف .9-5

 وقف معاطاتی. 1-9-5

صیغه وقف معتبر است و آن به هر لفظی ، در وقف

است که انشا معنی مذکور نماید. مثل وقف کردم، 

نمودم و تسبیل نمودم و صدقه قرار دادم.  حبس

اگر با قرینه بر اراده وقف همراه باشد صدقه 

که قابل فروش و هبه  همیشگی قرارداد به طوری

به صیغه عربی یا زمان  دارد کهنباشد، لزومی ن

اسمیه ایراد  بلکه اگر به صورت جمله ،ماضی باشد

باشد. این وقف است و کافی می «هذا وقف»کند 

 لزوم صیغه در وقف به معنای عدم صحت معاطاتی

نیست، بلکه به این معنی است که اگر اراده انشا 

لفظی داشت، با هر لفظی که دال بر انشا مذکور 

 .استبود، صحیح 

الت ظهور اعم از چون ظهور عرفی کافی است. اص

. اگر بگوید (11 ،1373فیض، ) اصالت حقیقت است

، معلوم است شجاعی را در حال شلیك دیدم شیر

که منظور انسان شجاع است اگر چه کلمه شیر 

وقف معاطاتی با انشا فعلی  است. حقیقت در حیوان

ماز کند و اذن نشود. مسجدی را بنا میمحقق می

 ،شودآن می دهد و عمال ً اقامه نماز دردر آن می

کافی از مسجد شدن آن مکان است. نهایت در مورد 

نیست  مسجد عالوه بر انشا فعلی باید از اول بنا

مسجد کند، اگر بنایی ملك او باشد و نیت مسجد 

 کند و نماز در آن بگذارد بدون اجرای صیغه مسجد

ورد ـدر محل اشکال است. همچنین است ـم

سئله م، 1385)ره(،  امام خمینی) و پلسرا کاروان

5). 
 

 وقف بر معدوم. 2-9-5

به اتفاق فقها وقف بر معدوم باطل است، چه با علم 

به اینکه معدوم است یا به خیال اینکه موجود است 

واقف با خیال زنده بودن پدرش چیزی  مانند اینکه

وفات را وقف کند بعد معلوم شود که حین وقف 

که موجود و معدوم هر دو  کرده است. در صورتی

مورد وقف باشند، نسبت به سهم معدوم باطل و 

مثل اینکه بر  نسبت به سهم موجود صحیح است.

دو برادر خود وقف کند، لکن یکی فوت کرده و 

 اشد. وقف بر زنده صحیح و بر مردهدیگری زنده ب

 و 69. دو ماده (87 ،1399شیروانی، ) باطل است

بحث را پی  کنیم و ادامهرا با هم مالحظه می 70

وقف بر معدوم )قانون مدنی:  69 گیریم. مادهمی

: ق.م 70. ماده (صحیح نیست مگر به تبع موجود

واقع شود نسبت با هم معدوم  اگر وقف بر موجود و)

معدوم باطل  جزءموجود صحیح و نسبت به  جزءبه 

زنده سپس بر شخص  مانند اینکه وقف کند .است(

بر پدر مرده او سپس بر اوالد آن شخص زنده که 

صحیح  هستند، نسبت بر پدر و اوالد آن شخص
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مضاف نیست و وقف نسبت به خود او صحیح است. 

 صود از معدوم، معدومی است که امکانقم بر اینکه

وجود نداشته باشد مانند شخصی متوفی که امکان 

د مثل حیات آن محال است و در صورت امکان وجو

اوالد ِ اوالد که ممکن است بعدا ً به وجود  اوالد و

اضافه شوند و در صورت آیند، معدوم محسوب نمی

آنکه وقف کند بر شخص  به موجود مانند شدن

درست اند، موجود و فرزندان او که هنوز متولد نشده

 .(42 ،1399لنگرودی، جعفری ) است و صحیح
 

 وقف بر مجهول. 3-9-5

وقف بدون ذکر اسم و وصف و خصوصیات به نحوی 

یا وقف بر یکی  معین کردکه نتوان موقوف علیه را 

باشد،  در شك و تردیدنفر که موقوف علیه  از چند

. حکم وقف بر مجهول باشدمیوقف بر مجهول 

البته وقف  (.60، 1394مغنیه، )است بطالن 

مجهول المصرف با وقف مجهول متفاوت است. وقف 

 حکم آن 91مجهول المصرف صحیح است که ماده 

را معین نموده است و وقف بر مجهول باطل است 

را  . هر دو مادهکرده استمعین  را آن 71که ماده 

وقف بر مجهول )قانون مدنی:  71آوریم. ماده می

 زیرقانون مدنی: در موارد  91. ماده (صحیح نیست

د خواه موارد عمومیموقوفات عامه صرف  منافع

 مصرف آن معین نباشدمنافع موقوفه  اگر .1: )شد

 اگرکه .2. وجود داشته باشدقدر متیقنی  مگر اینکه

که واقف  مخصوصیمنافع موقوفه در مورد  مصرف

 مشکل باشد(. معین نموده باشد،
 

 

 

 وقف بر نفس .4-9-5

آن است که واقف  نفس از شرایط صحت وقف

خودش را از آن خارج کند پس اگر آن را به خودش 

باشد و اگر بر خود و دیگری صحیح نمی وقف نماید،

وقف نماید، چنانچه به طور اشتراکی باشد، نسبت 

در  باشد و نسبت به دیگر خیر.باطل می به خودش

آمده است بطالن وقف بر نفس نزد الوسیله تحریر

چه این اجماع مدرکی  اگرامامیه اجماعی است 

برخی  .(289 ،1385، (ره) امام خمینی) باشد

و منفعت بر  عین اند که وقف تملیكاستدالل کرده

از سوی مالك خودش موقوف علیه است و تملیك 

 ،1399، جعفری لنگرودی) تحصیل حاصل است

اگر بر غیر خودش مانند فرزندان یا فقرا وقف  (.62

هایش را کند موقوف علیه قرض کند و شرط

را مانند زکات  فردواجب مالی . بنابر این، اگر بپردازد

را  شخصو خمس بپردازد یا از غله وقف مخارج 

 باطل است.  وقفاین نوع باشد و بدهد صحیح نمی

که شرط مذکور  موارد ذکر شده در صورتی است و

و اما اگر شرط به موقوف باشد به وقف بر خودش 

به اینکه آنچه بر اوست را ادا کند یا بر باشد علیهم 

شود، انفاق نماید، ها میاو از منافع وقفی که بر آن

است. چنانچکه استثنا مقدار  بر اقوی صحیحبنا

و بدهکار )آنچه که از منافع وقف بر عهده اوست 

در صورت  حیح است وصو اینگونه وقف، ، (است

 امام) مختلف است هاصور ،باطل بودن شرط

بر اوالد، اقوام،  . وقف(278 ،1385 ،(ره) خمینی

یکی از مباحث  ها صحیح است.و امثال آن خدمه

است که در این بخش به  (وقف سهام)پدید وقف، نو
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گردد و وقف می آن پرداخته و گزارشی علمی ارائه

 پول هم بعد از تحریر بخش دیگر خواهد بود.

 

 وقف سهام .5-9-5

سهم مدرسه یا دانشگاه  تواناییافراد خیّر به میزان 

گذاری نمایند. در ارزشرا خریداری و آن را وقف می

اعیان خارجی تبدیل به  تنهامدرسه یا دانشگاه 

آن حساب  ءشود تا سرمایه نقدی جزسهام می

مجموع ارزش مالی ساختمان، تجهیزات و نگردد. 

در شود. زمین محاسبه شده و به سهام تبدیل می

ان بطور مشترك هر کدام سهم خود حقیقت خریدار

اند. اینگونه وقف را موقوفه را وقف نمودهاز مال 

 .(357 تا،بی نجفی،) دانندمیفقهاء صحیح 

سسه است. بنابراین ؤسهام بیانگر جزئی از دارایی م

، 1423، مصطفوی) عین خارجی داردداللت بر 

در اختیار دولت با توزیع  سسات عمومیمؤ. (82

سهام آن و وقف آن به وسیله مردم ضمن آنکه با 

سهام آنها مشکل درآمدری دولت را حل  فروش

با توجه  ،هددکند و کسری بودجه را کاهش میمی

این امور در خدمت عموم خواهد  به وقف همچنان

توانند خود را بود و با اموالی که در اختیار دارند می

ها و تجهیزات دانشگاه دولت اگر اعیان اداره کنند.

وش آن سرمایه را به صورت سهام وقف در آورد با فر

ها به چون دانشگاه شود وزیادی نصیب دولت می

تحت نظارت دولت به  ،آیدمی صورت وقف عام در

 شود.وسیله هیأت امنا اداره می

راق سهام همانند اوراق مشارکت عملکرد این او

های خود جهت اجرای طرحباشد که دولت می

کند. اوالً اوراق مشارکت قابل خرید و توزیع می

باشد و دوماً قبل از وقف قابل واگذاری فروش می

و فروش را  باشد ولی اوراق وقف قابلیت خریدمی

ندارند و باید بعد از ایجاد سهام به صورت وقف 

توزیع شوند در غیر این صورت از نوع وقف دین و 

های بسیاری درستی آن با اشکالکاری است که 

خالصه  .(150 ،1427خلخالی، ) باشدمواجه می

نقدینگی بخش  اینکه اوراق سهام قدرت جذب

بودجه دولتی و کاهش  خصوصی و کاهش کسری

گری دولتی و گسترش بخش عمومی که تصدی

 باشد. شود را یکجا دارا میتوسط مردم اداره می

بسیاری را وقف  ائمه ما در طول حیات خود اموال

اند. در روایات از موقوفات حضرت فاطمه نموده

 (ع)، موسی بن جعفر (ع)، امیرالمومنین علی (س)

-208-185-191 ،1411 المه حلی،ع) اندنام برده

صدقه جاریه در طول زمان تا  وقف به عنوان .(198

زمان بقای آن در دنیا و آخرت آثار زیاد و به اضعاف 

دارد. اموال موقوفه  و برکتمضاعف ثواب و خیر 

چنانکه گذشت باید اصل آن محفوظ و منافع آن 

برخی  هایی توسطمورد استفاده قرار گیرد. راه

توان با استفاده نظران ارائه شده است که میصاحب

 از آنها موقوفات را در بازار سرمایه به کار انداخت،

یید أنظر حقوقی و فقهی باید توجیه و تالبته از 

بازار، دولت، خیرات و مبرات سه بخش  ه باشد.داشت

اصلی اقتصاد است. اقتصاد بخش سوم ساحت طرح 

جمله سهام وقف است. این بخش  مبحث وقف و از

و فقر، ایجاد اشتغال، تولید در رفع محرومیت 

اسالمی مورد نظر را  های عمومی و کال ً توسعهکاال

است بخشد. بازار سرمایه نهادی تر تحقق میسریع

ولیدی ـت ه سرمایهـه در آن نقدینگی تبدیل بـک
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وقف، صدقات، )شود. حضور بخش سوم اقتصاد می

 در بازار سرمایه در صورتی امکان (...امور خیریه و

دارد که بتوان دارایی را تبدیل به نقدینگی و 

 .(56 ،1373فیض، ) برعکس نمود

سرمایه  برای استفاده از اوقاف در بازاربنابراین؛ باید 

. اصل موقوفه 1: باید چند امر مورد توجه قرار گیرد

محفوظ بماند و منافع آن در جریان باشد تا اسم 

. بتوان از آن جهت کسب 2بر آن صدق کند.  وقف

 های پولی را بر. سیاست3منفعت بیشتر بهره برد. 

 نمود. اساس آن تنظیم

 

 وقف مالیت شی. 6-9-5

وقف  -را عین آننه -توان ارزش یك شی آیا می

کرد. اگر بتوان این نوع وقف را تصحیح کرد، ارزش 

در قالب طال، ارز، سهام، اوراق بهادار،  تواندشی می

اسکناس و خانه خود را نشان دهد. بنابراین عینی 

برای حفظ ارزش موقوفه  که ارزش آن وقف شده

اصلی قابل تبدیل و مبادله در بازار است و متولی و 

ورت ارزش مالی ص بهترینش کند به ناظر باید تال

. (145 ،1380الحسینی، ) موقوفه را حفظ کند

 عین، شرط لقائل ان یقول در وقف مصطلح فقط

 اصلی است. وقف داللت بر بقای عین دارد. در حالی

که مالکیت قابلیت ظهور در اعیان مختلف را دارد. 

سید محمد کاظم یزدی، این نوع وقف،  حسب نظر

به عدم حصر  عنایتوقف مصطلح نیست ولی با 

و عقالیی بودن وقف مال  معامالت در عناوین خاص

توان این نوع معامله را صحیح ، میو عدم ردع شارع

چه شامل وقف اصطالحی قرار نگیرد  نمود اگر

 .(392 ،1412طباطبایی، )

فقهی  وقف سهام و مصوبه و کمیته تخصصی

های یکی از آموزه سازمان بورس و اوراق بهادار:

معنوی اسالم سنت حسنه صدقه جاریه و وقف 

 است که در طول تاریخ تمدن اسالمی به اشکال

 مختلف در جوامع اسالمی جریان داشته است و بر

ها و شرایط اقتصادی هر عصر و اساس تحوالت نیاز

کیفی را تطبیق داده و از جهت کمی و  زمانی خود

 متحول شده است.

های گذشته و پس از طرح شدن اموال در سال

اعتباری همانند اوراق بهادار و پول اعتباری. این 

پرسش طرح شده که آیا قادر خواهیم بود این اموال 

ای که اصل اوراق و اموال را وقف کنیم به گونه

اوراق برای موقوف اعتباری باقی باشد و منافع 

در صورت جایز بودن چنین  ؟ وعلیهم مصرف شود

اموالی شرایط استفاده از آنها به چه صورت خواهد 

خصوصی های مبود ؟ آیا قادر خواهیم بود صندوق

؟ اوضاع اوراق بهادار برای این قصد طراحی نمائیم

ت و بازدهی به چه وقفی در شرایط تنزل قیم

این اوراق  ؟ آیا قادر خواهیم بودصورت خواهد بود

کمیته فقهی با بررسی ؟ ن نمائیمتبدیل به احس

ابعاد موضوع وقف سهام، با توجه به جدید بودن 

ا تا نمود. استفتمراجع بزرگوار تقلید استف موضوع از

ا و تاز مراجع تقلید پیرامون وقف سهام؛ متن استف

 باشد: به شرح ذیل می تقلید جواب مراجع بزرگوار

تمایل دارند قسمتی از سهام مؤسسات  خیّرافراد ( 1

و واحدهای اقتصادی خود را وقف نمایند، آیا این 

نوع وقف از دیدگاه حضرتعالی صحیح است یا خیر؟ 

ای از افراد مایل هستند مقداری از پول نقد عده( 2

خود را در راه خیر وقف نمایند و با عنایت به تبدیل 
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اعتبار مالی  را وقف نمایند تا ارزش و آن به مال آن

ل باشد آن حفظ بشود و اگر ارزش آن در حال تنز

را تبدیل به مال  ، آنو برای حفظ و ارزش آن مال

، باید بیان ری نمایند، آیا وقف مال صحیح استدیگ

مرحوم سید محمد کاظم کرد که فقیه معروف 

در کتاب المعلقات علی ملحقات العروة  (ره)یزدی 

 داند.می این نوع وقف را صحیحالوثقی 

در صیغه وقف شرط کند که کننده وقفاگر ( 3

یا فروش آن به  کاهش یابدچنانچه منافع موقوفه 

را به فروش مال موقوفه  ،متولی اینکه باشد و یاسود 

به مال دیگری تبدیل کند و دوباره را  برساند و آن

درست و صحیح شرطی  را وقف کند، آیا چنین آن

 (.85 ،1343شهابی، )؟ است

اصل وقف  اکثر مراجع تقلید .1: پاسخ مراجع تقلید

اوراقی که سند دارایی عینی  تماماوراق سهام و 

ولی وقف اوراقی که اند، باشند را صحیح دانستهمی

. 2. باشندمیپول نقد هستند صحیح ن سند دیون یا

اگر در ضمن عقد وقف شرط که در صورت کاهش 

متولی آن  بازدهی آنها، قیمت سهام وقفی یا کاهش

سهام را فروخته و با پول آنها سهام بهتری و وقف 

وقف، حتی  . با توجه به ماهیت3کند، صحیح است. 

در فرض شرط تبدیل در صورت کاهش قیمت 

 سهام وقفی یا کاهش بازدهی آنها نباید به احتمال

متعارف ترتیب اثر داده اقدام به تبدیل ضعیف و غیر

بورس و اوراق بهادار . سازمان 4سهام وقفی نمود. 

های مرتبط مانند سازمان اوقاف همکاری سازمان با

های مالی مناسبی مانند نهادتواند و امور خیریه می

هام های وقفی تعریف و سبدی از اوراق سصندوق

های مشخص وقف، خریداری و با اهداف و کاربرد

اساسنامه صندوق درج شود که در  ایجاد کند و در

د کاهش معنادار قیمت سهام یا مواقع خاصی مانن

سهام، متناسب با مصالح  دار بازدهیکاهش معنی

 .صندوق اقدام الزم صورت گیرد

بایستی تدبیری اندیشیده شود تا از تغییر و  البته

متعارف اجتناب شود احتمال ضعیف و غیر تحول با

. توصیه 5تا با ماهیت وقف منافات نداشته باشد. 

اس علمی و تجربی سقف کارشن شود سازمان بامی

مشخصی برای وقف سهام هر شرکت تعیین کند تا 

 ،1373فیض، ) نیاید مانعی برای نقدشوندگی پدید

98.) 
 

 وقف پول .7-9-5

پیرو تحلیل عناوینی از وقف و اثبات تحرك این 

نهاد با طرح وقف سهام چند مورد دیگر در باب 

ارائه پردازی دربارة آن را نظریه اثبات این مدعا و

کنم که یکی از این مباحث، بحث وقف پول می

امروزی را نداشت  است. در گذشته پول پیچیدگی

و اصوال وقف پول مورد تعرض فقها نبوده است مگر 

دینار را  اینکه نقل شده است که گویا پول درهم و

داند که بدلش جایگزین آن می (کلی)ی پول گردش

فیض  علیرضادکتر  (.47 ،1380الحسینی، )شد می

دارای تحصیالت عالی  تهران و استاد دانشگاه

اند که: مشکل در وقف پول زمانی حوزوی آورده

را خرج  بریم آناست که زمانی که از پول نفع می

ماند کنیم، پول از بین رفته و چیزی باقی نمیمی

پول در گردش مالی خود  ولی باید بیان داشت که

 شخصی.به صورت کلی است و نه جزئی و 



 715 / رستمی                               وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران                               

 
 

اشکالی ندارد که افرادی صدها میلیون پول خود را 

وقف برای نیازمندان بنمایند و این مبالغ در بانکی 

جهت رفع مشکل مالی نیازمندان  نگهداری تا

استفاده شود و به عنوان وام به آنها بدون بهره 

برای آنها از قبل  پرداخت یا اینکه در زمانی که

نکی عودت دهند. را به با مشخص شده همانند آن

و  پذیرند زیرا مفیداین وقف را عرف عقالنی می

ماند و هیچ مشکل شرعی برای همیشه باقی می

-106، 1373فیض، ) آیدپیش نمی (حالل و حرام)

104.) 

بنابراین، برخی دیگر وقف پول را از طریق عنوان 

اند و غرض واقف وقف مالیت و نه مال تصحیح نموده

مالیت است. موافقت یا مخالفت مال، وقف  در وقف

مشروط با وقف پول ناشی از پیچیده بودن ماهیت 

سه نوع تحلیل دربارة پول عرضه  پول است و اصوال

شده است که هر کدام اثر ویژه خود را در حکم 

اسمی نظریه قدرت  فقهی آن دارد. نظریه ارزش

خرید و نظریه مال اعتباری. هر کدام از این سه 

 ن مقال تحلیل و نقدـب مجال ایه را حسـظریـن

 کنیم.می

 

 آثار اقتصادي وقف در جامعه .10-5

 كاهش فقر در جامعه .1-10-5

فقر یك پدیده چند بعدی است که فقط شامل 

های آن عبارتند شود، بلکه ویژگیدرآمد پایین نمی

عوامل  -2 ،درآمد پایین در جامعه سطح -1: از

سالمتی و نرخ درآمدی مثل فقر بهداشت و غیر

های مثل به فرصت عدم دسترسی -3 ،سواد پایین

این چهار  اشتغال -4، منابع و امکانات فیزیکی

متغیر ارتباط دو طرفه با فقر دارند. یك برنامه برای 

 کاهش فقر باید این چهار متغیر را مخاطب خود

قرار دهد و از طریق حل آنها، فقر را در جامعه 

های آموزش، مراقبتکاهش دهد. اگر مردم به 

های فیزیکی دست پیدا ساختزیر بهداشتی و

رود که فقر در جامعه کاهش یابد. کنند، انتظار می

تواند آثار نقدی می از آنجا که وقف از جمله وقف

ای بر هر یکی از این چهار متغیر قابل مالحظه

برای  تواند ابزاری مهمیکلیدی داشته باشد، می

  باشد.کاهش فقر در جامعه 

های تواند به حوزهسرمایه پولی وقفی جمع شده می

به عنوان مثال )اجتماعی  مرتبط با توسعه

، (، بهداشت و امور زیربناییشکشاورزی، آموز

سایر خدمات  های کاهش فقر شهری و توسعهبرنامه

عمومی اختصاص یابد. در بعضی از کشورها صندوق 

رفاه مردم و م نموده وقفی به طور مؤثری فقر را ک

زش و بهداشت، مسکن ارزان، وـرا از طریق آم

... و( 52، 1392فر، )نمازی تأمین های توسعهبرنامه

 افزایش داده است. 

به شکل وقف پول برای کوچك منابع مالی 

برای تأمین و گسترش همان نیازمندان روشی 

برای خانوارهای کم درآمدی است  حقوق و خدمات

به طور معمول از آن  که بسیاری از مردم جهان

 . بنابراین،(2 ،1394توسلی، ) حقوق برخوردارند

تواند توزیع درآمد در وقف پول یا وقف نقدی می

را که  جامعه را بهبود بخشیده، بهداشت و آموزش

درآمدی هستند ارتقا داده، دستیابی غیر هایجنبه

به منابع فیزیکی و اشتغال در جامعه را افزایش دهد 
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وقف نقدی نیز  زمین و ساختمان، در کنار وقف

 گیرد.برای اهداف معینی مورد استفاده قرار می

گذاری آوری شده برای سرمایههای نقدی جمعوقف

های هدف، تواند استفاده شود. پروژهو وام دادن، می

شوند درآمدهای کسب شده تأمین مالی می توسط

گردند و به این باعث کاهش فقر در جامعه می و

 کاهش فقر در اثرات خود را بر نقدیصورت وقف 

 (.21 ،1399شیروانی، )جامعه نمایان خواهد کرد 
 

 افزایش اشتغال .2-10-5

اشتغال یکی از اهداف کالن اقتصادی است و ارتقای 

آن به سطوح نزدیك است به اشتغال کامل از 

ها بوده گذاران اقتصادی و دولتسیاست هایدغدغه

است. برقراری وقف پول از طریق ایجاد صندوق یا 

 بنابراین پذیر است.بهره امکان بانك وقف پول بدون

تواند عدم وجود نرخ بهره در این نوع استقراض می

موفقیت ایجاد شغل را افزایش داده، ریسك  درصد

ورشکستگی وام گیرنده و در عین حال فشار تورمی 

 را کاهش دهد.

گیرنده هدف اصلی در کسب کار از آنجا که وام 

بیند، بنابراین صندوق یا بانك وقف خود را سود می

بابت که اصل پول را به همراه بخشی از  پول از این

سود، که حاصل فعالیت اقتصادی فرد قرض گیرنده 

کند، احساس نگرانی نخواهد کرد. است، دریافت می

با توجه به اینکه وقف پول مانند سایر اقسام وقف 

است و دنبال کسب  ر جهت اهداف خیرخواهانهد

سود نیست مگر بابت جبران تورم، لذا اقساط پول 

اساس  تواند برقرض داده شده از وجوه وقفی می

ای تمایل شرایط وام گیرنده و اینکه در چه زمینه

 به فعالیت اقتصادی دارد، تعیین شود.

 

 كاهش اختالف طبقاتی. 3-10-5

یاری از کشورها، اختالف از مشکالت بس یکی دیگر

شدید سطح درآمدی و اقتصادی است و در این 

اجتماعی که هدف دین اسالم و  حالت عدالت

ره ـوش مخاطـخورهاست دستـبسیاری از کش

 شوند.می

تأسیس نهاد وقف پول، عامل تأثیرگذار و مهمی در 

جلوگیری از تجمع ثروت در جامعه و عاملی در 

اقتصادی و اجتماعی است و عدالت  جهت برقراری

تأثیر شگرفی در کاهش فاصله طبقاتی دارد، زیرا 

دسترس همگان قرار دارد و  پول بر خالف عقار در

توانند آن را وقف اکثر مردم به حد وسع خود می

مانند زمین و خانه  کنند، در حالی که وقف اموالی

کس نیست. برخی از محققان معقتدند در توان هر

به  نقدی از طریق اوراق وقف که گسترش وقف

المنفعه، ایجاد های عامجهت کاربردشان در طرح

بخشی از پذیر و تأمیناشتغال برای قشرهای آسیب

ضروری آنان، تأثیر قابل توجهی بر عدالت  نیازهای

چه سهم این اوراق گذارد و هرمیتوزیعی جامعه 

رود فاصله طبقاتی در جامعه می بیشتر شود، انتظار

 .(65 ،1392فر، نمازی)شود  کمتر
 

 تجمیع سرمایه كالن. 4-10-5

بوده و افراد به فردی همواره وقف غالبا ً امری 

جام ـه را انـکار خداپسندان نـل ایـصورت مستق

که  باشدمیپول این امکان  وقفاما برای ، دهندمی
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 کلی در آید وقفی به صورت وقف از طریق صندوق 

وقف خارج گردد، فوائد این نوع فردی و از حالت 

 ،1999لیبا، ؛ 1430)نقاسی،  باشدبسیار زیاد می

جمع وه ـزیادی از وج : باعث حجمزیرا اوال ً .(7

مؤثر  بسیارتواند در رفع مشکالت که می شودمی

ذاری ـگای سرمایههـورت حرفـ: به صثانیاًباشد. 

ایجاد تواند به کسب وجوه جدید برای شود و میمی

 موقوفات جدید و در نتیجه تأمین بهتر نظر واقفان

ترین کارکردهای وقف پول منجر شود و یکی از مهم

های در فقه اسالمی، امکان تأسیس همین صندوق

 وقفی،

 تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است.جهت 
 

الحسنه در  نقش صندوق وقف قرض .5-10-5

 اقتصاد جامعه

پول را وقف  دان مبالغیـنیازمن دوقـدر این صن

دان ـه نیازمنـرض بـنمایند که جهت ادای قمی

توان بیان کرد باشد. از مزایای این نوع وقف میمی

: کمك به بیماران، جوانان و افرادی که شرایط که

اقتصادی نامناسبی دارند، با قرض دادن مبالغی پول 

کنند. این در حالی است که با به آنها کمك می

ض، اصل خود پول وقف شده بازپرداخت و عودت قر

دوق باقی است. اشکال مختلف این ـدر صن

الحسنه در جامعه وجود های وقف قرضصندوق

 دارد. 
 

 الحسنه خاصصندوق وقف قرض. 1-5-10-5

ها این است که به از خصوصیات بارز این صندوق

دهند و امکان استفاده از افراد خاصی پول قرض می

محل استفاده  باشد.منافع آن جهت غیر نمی

ه شرح ذیل ـالحسنه خاص برضـهای قصندوق

 باشد:می

این  الحسنه درمان:صندوق وقف قرض( 1

صندوق در مراکز درمانی، بیمارستان و درمانگاه و 

باشد و هدف از تأسیس آن در بخش مددجویی می

کمك و یاری به بیمارانی است که مشکل اقتصادی 

گیری شکل و مالی جهت دوره درمان دارند. با

هایی دیگر هیچ بیماری به علت چنین صندوق

ذیرش پمشکالت اقتصادی در مراکز درمانی با عدم 

 (.3، 1399جعفری لنگرودی، )شد نخواهد  روبرو

این  الحسنه ازدواج:صندوق وقف قرض( 2

صندوق جهت رفاه حال جوانانی که در آستان 

ازدواج و نیازمند کمك مالی هستند که به صورت 

 شود.الحسنه به آنها اعطاء میهای قرضوام 

 :الحسنه كاركنانصندوق وقف قرض( 3

هر اداراه یا شرکت قادر خواهند بود با  شاغلین

الحسنه در مواقع تأسیس صندوق وقف قرض

د. این کمك به ندان کمك نماینیازمنضرورت به 

پذیر وسیله قرض پول وقف شده کارمندان امکان

 .(37همان، ) خواهد بود

 

الحسنه هاي وقف قرضصندوق. 2-5-10-5

 عام

برخی بدون ذکر قصد خاص خود برای قرض، 

 گیرند.مبالغی از پول خود را جهت وقف در نظر می

وقف )عنوان الزمه تأسیس چنین صندوقی و 

کمك باشد. اعطاء پول و ( میحسنه عامالرضـق

عمومی خواهد به افراد نیازمند این صندوق  نخیری
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جهت حفظ ارزش  .شودمی شامل تمام افرادبود و 

کنندگان و احیای اعتباری پول و بقای کار خیر وقف

طبق عرف معمول باید از مقروض  سنت وقف

درخواست نمود تا مقداری پول را جهت تقویت و 

، به ، به صورت هبه یا وقفموجودی صندوقترمیم 

از  اصل قرض اضافه نمود تا هنگام پرداخت قرض

ارزش پول کاسته نشود. هادوی نیا در خصوص این 

دهنده اگر در هنگام قرض، قرض)گوید: روش می

را به عنوان کاالی ضابطه مشخص نماید،  جنسی

هزار تومان  200بدین صورت که بیان کند من 

، به صندوق قرض گرفته لی کهجهت ارزش پو

 باشد، این نوع پرداختی، ربوی نمیدهمعودت می

 (.15، 1395نیا، )هادوی

سایر  ؛بانك مرکزی؛ سازمان اتکا مساعدت

دولتی هم قادر خواهند بود مؤسسات دولتی و غیر

کم نمایند. عمل مردم  های اداره صندوقاز هزینه

 باشد.میها بسیار حائز اهمیت در این گونه صندوق

 

گذاري صندوق مشترك سرمایه. 3-5-10-5

 وقف

در این صندوق خیرین واقف، وجوه خود را وقف 

کنند و به متولی صندوق، که همان سازمان می

 سپارند، مدیر صندوقخیریه است می اوقاف و امور

که همان )نیز موظف است تحت نظارت متولی 

این وجوه را  (خیریه است سازمان اوقاف و امور

مطابق با نیت واقفان، هزینه نماید. در این صندوق 

تواند از نه می رابطه واقف با مال قطع شده و دیگر

تواند ادعای دریافت نیت خود منصرف گردد و نه می

صورت فوت  سود از مانده حساب بانکی کند و نه در

موقوفه را دارند. البته  او ورثه حق بازگشت به وجوه

که  استفاده از وجوه همچنان وجود داردءریسك سو

برای کاهش این ریسك، هیأت نظارت شرعی و 

 اجرای نیت واقفان طراحی شده است کمیته

 (.68، 1394)توسلی، 

 

 گیرينتیجه. 6

شود وَقف عقدی است که در آن مالی بخشیده می

تا مردم یا گروهی از آنان از منافعش استفاده کنند. 

آنها که برایشان وقف شده،  واقف و نه در وقف، نه

و بدین  حق فروش یا بخشیدن مال وقفی را ندارند

صورت وقف به عنوان میراثی جاودانه در بین مردم 

شامل دو  اعمال حقوقی جامعه رواج خواهد یافت.

فقها درباره در بین ، باشنددسته عقد و ایقاع می

عقد یا ایقاع که حیث  این ماهیت حقوقی وقف از

خاص(  - عام) . وقف1 وجود دارد:نظر ف, اختالاست

ول واقع ـه قبـدون نیاز بـاقف و ببا اعالم اراده و

 . وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در2شود؛ می

. در وقف عام و خاص, 3وقف عام, قبول الزم نیست؛ 

اخیر ایران مبتنی بر نظر  ق.مقبول شرط است. 

ها واقف برخی فق ،درباره مالکیت مال موقوفهاست. 

برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف ، مالك را

هم خدا را مالك مال موقوفه  علیه/علیهم و بعضی

وقف و وضعیت  ماهیت حقوقی مطالعهدانند. با می

توان به این نتیجه رسید می، مالکیت مال موقوفه

 ثبیت. با ت2 باشدو ایقاع نمیعقد است ف، . وق1: که

گیرد که شخصیت حقوقی جدیدی شکل می ،وقف

بنابراین در قانون مدنی  باشد.میموقوفه  مالك مال

رك ـهر دو با هم در این نظر مشتو فقه امامیه 
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توان ادعای از مطالعات به عمل آمده میباشند. می

ورد پذیرش صورت گرفته در مورد وقف پول را م

ستناد به ا انندی همضدلیلی متق :قرار داد: زیرا اوال ً

الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها ) ی ماننداطالقات

 باشد.موجود می (اهلها

پذیریم و وقف مالیت را میقوی با ادله  :ثانیا ً

ست پذیرش وقف مالیت معادل پذیرش وقف پول ا

. باشدمیچیزی جز وقف مالیت ن ه وقف پولزیرا ک

دلیل پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه، ثالثاً 

که در وقف  باشدموضوع میبر این  ایقرینهعرفی 

دلیل حبس بنابراین شامل و  ماندمیپول اصل باقی 

 شود.میاالصل و سبل الثمره 

وقف پول در صورت تصحیح دارای کارکردهای 

اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، 

های کالن در جامعه تجمیع سرمایه ایجاد اشتغال و

توان یاتی شدن وقف پول می. برای عمل.خواهد بود

الحسنه صندوق وقف قرض از طریق بانك وقف پول،

 .گذاری وقف اقدام نمودو صندوق مشترك سرمایه
 

 سهم نویسندگان. 7

دار تهیه و تدوین نویسنده مقاله به تنهایی عهده

 پژوهش حاضر بوده است.

 

 تضاد منافع .8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Endowment is the topics in the modern 

era. Its purpose dynamic endowment in society as a lasting 

legacy for the future in society and it has many economic 

functions, such as reducing poverty. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the 

method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: have been observed in all stages of 

research writing, originality of texts, honesty and 

trustworthiness.    

Results: Endowment is from legal acts; it requires willpower 

and is divided into two categories of contract and agreement 

and legally there is a difference: is it a contract or an 

agreement? About the ownership of the endowment property, 

some jurists know dedicator the owner, some of the same 

endowment belongs to the recipient of the endowment and 

some make God the owner of the endowment. Thus; 

Endowment is a contract and there is no difference between 

Iranian civil law and jurisprudence. 

Conclusion: endowed is from Current charity, recommended 

matters and one of the new issues is the endowment of stocks 

and money that; First: We accept the endowment of tax 

(money) with strong arguments. Secondly: acceptance is the 

main condition in the endowment. It has many economic 

functions Such as reducing poverty in society, creating 

employment and a lot of capital in society. To implement it, 

can be done through Loan funds and mutual funds. 
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