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 چکيده

  در  آن  سازی فرهنگ  و  احیا  که  برد  نام  بشری  جامعه  نیک  نهادهای  از یکی عنوانبه  توانمی  وقف  از

  این  تبیین  باب  در  گردد،  اجتماعی  اقتصادی  شرگف  و  مثبت  آثار  ایجاد  سبب  تواندمی  جامعه  آحاد بین

 پرداخت، آن اعتالی راستای در تسنن اهل  و  تشیع  اهل  نگاه  به  باید  اجتماعی  حقوقی  مهم  نهاد
  اند، داده  انجام  را  حکومت  امور  تشیع  اهل  از  بیشتر  سنت  اهل آنکه با  توجه  با  نهاد این  که  است بدیهی

ا  شده  سعی    رو  پیش  مقاله  رسیدند،در  وقف  از  استفاده  برای  بهتری   راهکارهای   و  هاپیشرفت به ا  ت   ب

  برده  پی  وقف  ماهیت   و  چیستی  به  عامه،  فقه  چه  و  امامیه  فقه  چه  اسالمی،  فقه  در  معتبر  منابع  بررسی

  ایکتابخانه  صورت  به  رو  پیش  شود،مقاله  پرداخته  آن  مشروعیت  دالیل  حقوقی  بررسی به آن  از پس  و
 اهل فقه در چه و شیعه فقه در چه اسالمی اول  طراز  منابع  و  کتب  بر  تکیه  با  تحلیلی  توصیفی  و

  موضوعه  حقوق  به  استناد   حدودی   تا  و  اسالمی  بزرگ  فقهای  و  دانشمندان  آراء  از  گیریبهره  و  تسنن

 .است  گرفته  انجام  هم  با  موارد این  تطبیق  و ایران

 فقه_شیعه  فقه  -وقف  پیشینه  -وقف  مشروعیت  ادله-  وقف  ماهیت  -وقف  :يديکل واژگان
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 2سعيد عليزاده  ،1سعيد تاجيک زاده

تهران، ایراناداری  خدمات و  قضایی علوم  دانشگاه  ،تجاری  نقل و حمل  حقوق ارشد  کارشناسی 1  ،. 
 .ایران،  تهران ،شاهد  دانشگاه، خصوصی  حقوق ارشد  کارشناسی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 سعيد تاجيک زاده

 اسالمی فقه  به نگاهی با ایران  موضوعه  حقوق در وقف  جایگاه  و  اهميت

 تشيع اهل  فقه و  تسنن اهل فقه از اعم

 10/10/1399تاریخ دریافت:  

 6/12/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 با جدال در هاانسان اولین که زمانی دارد بشری حیات  یدرازا  به  عمری  شوند،  مندبهره  آن  از  دیگران  که  خیر  عمل  انجام

 نوعی: گفت توانمی نمود،  توجه  نمایند،  استفاده  آن  از  نحوی  به  بتوانند  همگان  که  عمومی  اماکن  ایجاد  به  طبیعی  هایآسیب

  بر  پلی  یا  بنوشند؛ آب ایجرعه  یا  و  بیاسایند آن در  زمانی دیگران و خود  که اندکرده  بنا ساده صورت  به وقف و خیرات و  صدقات

  بتوانند   مردم عموم که  معبدی  یا و  برسانند، دیگر سمت  به سمتی از  را خود  بتوانند  رهگذران که  اندساخته  رودی  یا و  ایدره فراز
 همت  مهمی  آثار  به  رهگذران  عموم  یاستفاده  برای  چشمه،  ساختن  جاری  درخت،  کاشت  با  یا  و  کنند،  ستایش  را  خود  خدای

 یپراکنده هایاندیشه و سرگردان روح الهی، ادیان آمدن با و اند،کرده پیدا ظهور انسان اجتماعی زندگی در  وقف  نوعی  د،انکرده

 ترقوی  دگرخواهی،  یصبغه  و  شده  رنگ  کم  خودخواهی  رنگ  زمان  این  در.  شد  داده  سوق  امنیت  و  آرامش  سوی  به  هاانسان
 .گرددمی  هویدا  نیکوکارانه  اعمال  از نمودی  عنوان  به وقف سپس و گشته

 بطور نیز عامه فقه در اند،گرفته کار به وقف تعریف در را حبس فقیهان تمام تقریباً که گفت توانمی امامیه فقه به  توجه  با 

 تعاریف به تمسک  با  نیز  ایران  موضوعه  حقوق  در  پردازیم،می  آن  به  ادامه  در  که  شده  ذکر  نهاد  این  باب  در  تعریف  چهار  کلی

 سنت، قرآن، همچون ایادله بررسی به وقف مشروعیت ادله باب در ادامه در  همچنین  است،شده  داده  نهاد  این  از  تعریفی  قهی،ف
 .پردازیممی  عقل  و اجماع

 

 تعریف لغوي 
ی لغت آن نهفته نماید که اساس معنای یک عنوان یا کلمه، در ریشهپس از تبیین لغت وقف، تذکر این مطلب ضروری می

برگرفته از معنای لغوی آن لفظ است. دانشمندان لغت چند معنا برای وقف ذکر کرده و است عالمه   اند.کیفیت اصطالح یک لفظ، 

نامه لغت  برای وقف ضبط کرده است  و  هفت کاربرد  ،دهخدا در  آرام گرفتن، اقامت  ایستادن به حالت ایستاده، مانده و. »معنا را 
و کردن  منع  کردن،  نمودن، تعلیق وجلوگی  کردن، شک  بر آمدن فالنی، دانستن و  ری  عطا و  معلق کردن حکم   مطلع شدن، 

 1بخشش«.

لغت گفته دیگر از اهل  به معنی »ایستادن، توقف کردن، حبس کردن واند: کلمهبعضی  لغت فارسی  منحصر   ی وقف در 
 2باشد«.کردن چیزی به کسی می

یقف، وقفاً،    در لغت »وقف،  است:  آمده  الروس  یعنی سکون دایمی فرهنگ  به معنای قیام دائم است و در معنای مقابل، 

به کار رفته است«.مشتقاتی که از ثالثی مجرد آن حاصل می  استعمال شده است و به معانی فوق  در  این معانی  3شود، اغلب 

نجد«، وقف به معنای حبس اند. برای نمونه در »المها را ذکر کردهلغویون عرب آن شود وفرهنگ عربی هم کمابیش استعمال می
به کار رفته است. نیز به عنوان یک ادیب و  4کردن ملک در راه خدا  نویسد: » وقفت الدار وقفا ای لغت شناس می احمد فیومی 

 5حبستها فی سبیل اهلل: خانه را وقف کردم، وقف کردنی یعنی آن را حبس نمودم در راه خدا«.

آن   وقوف در برابر جلوس است. وقف کسی که در مکانی بایستد و: »اندکرده  در لسان العرب این واژه را چنین تعریف  جمع 
 6.«هر گاه گفته شود: وقفت االرض علی المساکین وقفا، به معنای »حبس« خواهد بود و وقوف است

کلمه متعدی  این و  باشدمی« وقفت الکلمه وقفا»وقفت الدابه« و »نویسد: وقف مصدر  خلیل بن احمد در تعریف این واژه می

 7رود.انتزاع کردن به کار نمی و  اوقفت« جز به معنای کندن»رود و به کارمی گاهی الزم است و

 
 . 23227، چ اول از دوره ی جدید، دانشگاه تهران، ص 14ی دهخدا، ج (، لغت نامه1373اکبر، دهخدا) علی - 1

  . 5047، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر، ص4(، فرهنگ عمید، ج1377عمید، حسن) - 2

  . 2196، چ یازدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ص2(، فرهنگ الروس، ج1380سید حمید، طبیبیان) - 3

  . 2218، چ دوم، بیروت لبنان، دار المشرق، ص  2(، المنجد فی اللغة العربیة المعاصرة، ج2001أنطوان و دیگران، نعمه) -4

  . 992ص  ی دارالهجره،ق(، المصباح المنیر، چ سوم، قم، موسسه 1302احمد بن محمد، فیومی)  - 5

  . 451روت، دارالفکر، ص ، بی12تا(، لسان العرب، جمحمد بن مکرم، ابن منظور)بی- 6

  . 223، چ اول، قم، منشورات دارالهجره، ص  5ق(، العین، ج 1405عبدالرحمن خلیل بن احمد، فراهیدی ) - 7
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نیز می ی وقف با توجه به  ی حبس در معنای وقف از نوع استعمال مجازی است. مادهنویسد: استعمال مادهمحمود زمخشری 

 8اطالع به کار رفته است. وقوف« به معنای آگاهی و»و  به معنای ایستاد  «وقف»موارد استعمال آن معنای دیگری نیز دارد. مثالً 
عده باید گفت:  لغوی  حالیکه  اند، درآورده « TRUST» را «وقف»ای از پژوهشگران معادل انگلیسی در آخر بحث معنای 

 9است.«   Endowmentاوقاف در انگلیسی » این کلمه به معنای »امانت و اطمینان« است و معادل وقف و

 

 تعریف فقهی
 هفقه شيع

وقف در لسان فقها با تعابیر نسبتاً مختلف تعریف شده است که بیشتر این تعاریف لفظی و شرح االسمی است. از این جهت 

 باشد.  در بین علمای فقه دیدگاه واحدی در ماهیت وقف وجود دارد و اختالف تنها در برخی قیود ظاهری می
ها در تعریف وقف، حدیث نبوی ذیل است که پیامبر اند و مدرک تمامی آنبرای وقف کرده  فقهای امامیه تعریف مشابهی

نگه دار و ثمره را جاری ساز  10.«الثمره و سبل  فرمود: »حبس االصل  «.یعنی »اصل را 
نظر فقهی می طوسی وقف اند. از باب نمونه شیخ را در تعریف وقف به کار گرفته «حبس»توان گفت: تمام فقیهان مفهوم از 

طبق تعریف شیخ، وقف نگه 11.«نویسد: »تحبیس االصل و تسبیل المنفعهرا حبس مال وقفی و رها کردن منافع آن دانسته و می

شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه ی »تسبیل« روشن میباشد و با کلمهداشتن اصل ملک و آزاد گذاشتن منفعت می
 آن بهره ببرند.    شود تا ازخدا آزاد گذاشته می

ی آن حبس اصل و وقف عقدی است که ثمره 12.«گوید: »الوقف عقد ثمرته تحبیس االصل و اطالق المنفعهمحقق حلی می

 رها کردن منفعت است.  
به »اطالق المنفعه« تبدیل نمودهبیشتر فقها پس از شیخ طوسی عبارت »تسبیل المنفعه« را نپسندیده اند؛ چنان  اند و آن را 

کلمهچه   حلی،  محقق  تعریف  در  که  تفاوت  این  با  گردید،  مشاهده  حلی  محقق  گفتار  در در  است.  شده  بیان  »عقد«  ی 

  13  «.ی »اطالق« به جای »تسبیل« آورده شده است: »الوقف عقد یفید تحبیس االصل و اطالق المنفعهالمختصرالنافع کلمه

تیجه ی آن، ایستایی اصل و رهایی منافع است و در توضیح صاحب جواهر در تعریف وقف می نویسد: وقف عقدی است که ن
 14کند که در کتب القواعد، التنفیح، ایضاح النافع و الکفایه نیز همین تعریف انتخاب شده است.این تعریف اضافه می

بهتر می نظر شیخ طوسی را  کار  ی »تسبیل« که در مقابل »تحبیس« بهداند؛ چرا که کلمهصاحب جواهر در تعریف وقف 

بر این که معنی »اطالق« را که در تعاریف متأخرین آمده است در بر دارد، اشاره به این نکته نیز دارد که در  رفته است، عالوه 
 وقف، قصد قربت شرط است و این که وقف یکی از مصادیق صدقات است. 

شود و چون وقف از صدقات . فهمیده میی »تسبیل«، قصد قربت و فی سبیل ا..دهند که از واژهایشان این گونه توضیح می

نبوی آمده مناسب نیز این مطلب را تائید نموده است و است، همان تعبیر »تسبیل« که در حدیث  بجنوردی  تر است. آیت اهلل 

عبادات است می بر این که وقف از  را مبنی  الثمره  تسبیل  همان  به قصد قربت اقرب  نیاز  بنابراین در وقوع و صحتش  داند، و 
 15د.دار

 
  .71ص  هرفعمدارال، روتیب، چ دوم، 1(، اساس البالغه، ج1406محمود، زمخشری) - 8

  . 20ی شورای عالی انقالب فرهنگی، ص ارآمد، چ اول، تهران، دبیرخانه(، وقف ک1389سید مصطفی، مطبعه چی؛عبدالعلی، رضایی)  -9

 .  511، چ اول، قم، موسسه آل البیت)ع( الحیاء التراث، ص 2ش(، مستدرک الوسائل، ج  1369میرزا حسین، نوری طبرسی)  -10

ت المکتبه المرتضویه االحیاء اآلثار الجعفریه، ص ، چ اول، قم،  انتشارا3(، المبسوط فی فقه االمامیه، ج 1417محمدبن حسن، شیخ طوسی) -11

2861. 

 .211ی اسماعیلیان، ص ، چ دوم، قم، موسسه2(،شرایع االسالم، ج 1408جعفربن حسن، محقق حلی) -12

 .299جعفربن حسن، محقق حلی، پیشین، ص -13

 23و  3صص االسالمیه، دارالکتب تهران، ششم، چ ،28 ج جواهرالکالم، ،(1397)نجفی حسن، محمد -14

 .224، قم، انتشارات دلیل ما، ص 3، چ4ش(، القواعد الفقهیه، ج 1386محمدحسن، بجنوردی) -15
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بر »اطالق« ترجیح داده لفظ »تسبیل« را  اند که در »تسبیل«، اند، این گونه استدالل کردهبنابراین این دسته از فقها که 

 باشد.  ی »تسبیل«، مطابق با حدیث پیامبر )ص( میمعنای »فی سبیل اهلل« وجود دارد. و دیگر این که واژه
صدقه شمار  در  را  وقف  دروس،  در  اول  نمودهی  شهید  تعریف  ثمرهجاریه  را  مذکور  تعریف  و  استاند  گرفته  وقف   و  ی 

نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت می گوید: »الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها تحبیس االصل و الطالق المنفعه«. وقف 

 16.است

از عبارت »اطالق المنفعه« استفاده به جای »تسبیل المنفعه«،  و اندفقهای معاصر هم بیشتر تعریف محقق حلی را پذیرفته
 اند.  کرده

بر »تسبیل« گفتهعده »اطالق«  کاربرد  برتری  توجیه  در  بر »تسبیل« از این جهت است که ای  اند که: ترجیح »اطالق« 

ی تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتو »تحبیس« دو لفظ متقابل هستند و »اطالق« در تعریف وقف، بیشتر می  »اطالق«
لفظ متقابل  »تسبیل«که   لفظ    »تحبیس«،  به وقف اختصاصی ای می، شامل هرگونه صدقه»تسبیل«نیست. همچنین  گردد و 

نمی نیز  اغیار  شامل  و  است  ناقص  تعریف  جهت  این  از  نظر میندارد.  به  بردن کلمهگردد و  به کار  به جای   »اطالق«ی  رسد 

»عین« و »منفعت«، که اولی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است، گویای  ی متقابل بین  گویاتر است. زیرا جنبه  »تسبیل«

 17حقیقت وقف است.
به جای »اطالق المنفعه«، عبارت »تسبیل الثمره« را آورده اند و در تعریف عقد وقف این گونه بیان برخی از فقهای معاصر 

 19اند: »تحبیس االصل و تسبیل المنفعه او الثمره«.نیز گفته  ای دیگرعده  18اند: »هو تحبیس االصل و تسبیل الثمره«.داشته

عین مال و آزاد 20.«نویسد: »الوقف تحبیس العین و تسبیل المنفعهامام خمینی در تحریر الوسیله می نمودن  وقف حبس 
به جای کلمه موده است. با ی »عین« را ذکر نی »اصل«، کلمهنمودن منفعت آن در راه خداست. امام خمینی در تعریف خود 

گویند: مالی که واقف آن را وقف ای میاند، عدهی »عین« را آوردهتوجه به این که این دسته از فقها در تعاریف خود از وقف، کلمه

 ی اموال قابلیت وقف کردن را ندارند.  کند باید به صورت »عین« باشد. لذا بقیهمی

شود. زیرا که مقصود از وقف، انتفاع تصرفاتی است که باعث تلف عین میمقصود از »حبس«، ممنوع کردن نقل و انتقال و یا 
باشد تا با گذشتن زمان، آن چه را وقف تاسیس نموده از بین  باید دائمی  علیهم از مال موقوفه است و حبس  همیشگی موقوف 

 21نرود.

 

 نفقه اهل تسن

ی این پایان نامه ی وقف نقل شده است که از حوصلهاز فقهای اهل سنت تعاریف متعددی در ارتباط با بیان مفهوم اصطالح
با  ها را در اینجا نقل میترین آنخارج است و لذا مهم کنیم. باید توجه داشت که بیشتر تعاریفی که از فقهای اهل عامه در ارتباط 

غیر این بن انس و شافعی و  بلکوقف وجود دارد، مستقیماً از ابوحنیفه، مالک  نشده است؛  پرتو اصول و قواعد هر ها صادر  ه در 

یافته است.  مذهب توسط فقهای متأخر تنظیم 

اند: »بازداشتن عین از  ای دیگر گفتهعده 22حنفیه: سرخسی وقف را »بازداشتن ملوک از تملیک دیگران« معرفی کرده است.
 23ملک واقف و صدقه دادن بهره یا به مصرف رساندن برای هر کسی که دوست دارد«.

بهره« معرفی کرده است.حنبلی: ابن   24قدامه حنبلی، وقف را »بازداشتن ریشه و استمرار 

 
 .228مشهد مقدس، بنیاد پژوهش های اسالمی، ص  ،2(، الدروس الشرعیه، چ اول،ج1418محمد بن مکی، شهید اول) -16

 .33، ص 2راث جاودان، سال پنجم، ش (، یادگاری های ماندگار؛حقیقت وقف، وقف می1376محمدهادی، معرفت) -17

 .237، چ اول، قم، انتشارات دارالکتاب، ص 2ش(، منهاج الصالحین؛کتاب وقف، ج 1368محسن، حکیم) -18

 .2، چ دوم، قم، انتشارات اسماعیلیان، ص 4(، جامع المدارک، ج 1364سید احمد، خوانساری) -19

 .  62ص  دارالعلم، مطبوعات موسسه قم، دوم، چ ،2ج تحریرالوسیله، ،(1427)خمینی موسوی اهلل، روح -20

 . 22(، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، چ اول، تهران، سمت، ص 1381محمد، امینیان مدرس) -21

 27، چ دوم، بیروت، دارالمعرفه، ص12(، المبسوط، ج 1406شمس الدین، سرخسی) - 22

 . 532، چ دوم، بیروت، دارالفکر، ص 4وبراالنصار، ج (، الدارالمختار فی شرح تن1415محمدعالءالدین، حصکفی) - 23
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اند: »بازداشتن مالی که امکان انتفاع از آن با بقای شافعی: شربینی و برخی از دانشمندان شافعی، وقف را چنین تعریف کرده

 25عین وجود داشته باشد«.

به معنای    :مالکی »بخشیدن منفعت چیزی تا زمان بقای آن که به صورت الزم محقق بزرگان فقیه در مذهب مالکیه، وقف را 

دانستهمی برخی دیگر آن را چنین تعریف کردهشود«،  ونیز  به اند.  بهره مندی دیگران از منفعت آن  برای  عین  اند: »بازداشت 
 26صورت دائمی«.

 

وق  فتعریف حقوقی 
بدوق  ی،عیش  دگاهیبا استفاده از د  رانیا یقانون مدن  55 یهماد ا  :کرده است  فیصورت تعر  نیف را    ن ی »وقف عبارت است از 

ع  تیاز ملک شهیهم یمال را برا ،آن است که مالک «حبس»ماده منظور از  نیشود«. در ا لیمال حبس و منافع آن تسب  نیکه 

 ای ،خداست یخشنود ییهکه ما هیریمصارف خ یآن است که منافع مال حبس شده برا «لیتسب»و منظور از    .خود خارج سازد

مال از    تیصورت نقل و انتقال مالک نیدر ا27.که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود  یبه نحو  ؛ابدیاختصاص   نیاشخاص مع یبرا
نسبت به مال   تیمعامله ناقل مالک اریجز در موارد خاص اخت یمتول ی( ممنوع است و حتهی)ولو موقوف عل  گرانید  ایواقف   یسو

 28.  و ...  رسدیامکان ندارد، به ارث نم گرانیکالً توسط واقف و د  ایموقوفه بعضاً    موقوفه ندارد. تلف مال

 

 پيشينه
بهره جدال با  ها درزمانی که اولین انسان مند شوند، عمری به درازای حیات بشری دارد.انجام عمل خیر که دیگران از آن 

نحوآسیب به  بتوانند  به ایجاد اماکن عمومی که همگان  نمود،های طبیعی  نمایند، توجه  توان گفت: نوعی می ی از آن استفاده 
ای آب بنوشند؛ یا پلی بر  یا جرعه  دیگران زمانی در آن بیاسایند و اند که خود وخیرات و وقف به صورت ساده بنا کرده صدقات و

بتوانند   و  اند که رهگذران بتوانند خود را از سمتی به سمت دیگر برسانند،یا رودی ساخته ای وفراز دره یا معبدی که عموم مردم 

خود را ستایش کنند، و با کاشت درخت،  خدای  برای استفاده  یا  به آثار مهمی همت جاری ساختن چشمه،  ی عموم رهگذران 
 یهای پراکندهاندیشه آمدن ادیان الهی، روح سرگردان و اند، و بانوعی وقف در زندگی اجتماعی انسان ظهور پیدا کرده  اند،کرده

وانسان آرامش  سوی  به  شد.  ها  داده  سوق  تر ی دگرخواهی، قویصبغه  این زمان رنگ خودخواهی کم رنگ شده و  در  امنیت 

نیکوکارانه هویدا می  گشته و نمودی از اعمال  عنوان  به  نظر می  گردد وسپس وقف  به  رسد، تاریخ وقف به پیش از آنچه مسلم 

برمی گردد. ها این موضوع مختص به ایرانی ها از منابع موقوفات بوده وها وزندگی اسقفها، آتشکدهی معبدها، صومعهاداره  اسالم 
 کنیم.بررسی می "وقف در ایران"و   "وقف در اسالم"ی وقف را در دو قسمت رو تاریخچهاز این  باشد.نمی

 

 ي وقف در اسالم:پيشينه

 کنیم.بررسی می  "بعد از اسالم"و   "قبل از اسالم"ی وقف  وقف در اسالم را در دو قسمت تاریخچه

 وقف قبل از اسالم:

شواهد  اقوام قدیم به خوبی روشن نیست، ولی از قرائن و چگونگی آن در میان ملل و اگر چه تاریخ پیدایش اوقات، نذورات و

می کهتاریخی  کرد  استنباط  آسمانی،  توان  ادیان  پیدایش  آغاز  معبدها،  از  انبیا،  بعثت  کاهنان،  آتشکدهسهکنی  ظهور  ها، ها، 

 
 .185عبدالرحمن، ابن قدامه)بی تا(، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، ص  - 24

فتح (، 1418؛ زین الدین، میلیباری هندی)376، چ سوم، بیروت، داراحیاء الترث العربی، ص 2(، مغنی المحتاج، ج 1337محمد بن ادریس، شربینی) - 25

 .186، چ دوم، بیروت، دارالفکر، ص3المعین، ج

 .626، چ چهارم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ص7(، مواهب الجلیل، ج 1416محمد بن محمد، حطاب رعینی) - 26

امامی، پیشین،  ؛ سیدحسن،79تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ی جاریه؛تحوالت حقوق خصوصی، چ دوم،(، وقف یا صدقه1371علی اکبر، شهابی) -27

  70ص

  .197(، حقوق اموال، چ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص  1380محمد جعفر، جعفری لنگرودی) - 28
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به مصارف خیریه ونذورات مستمری، مانند »اوقاف« وجود داشته  ها، صدقات جاریه وقربانگاه آبادی آن معابد  عمران و اند که 

 رسیده است.می
 29ای سراغ ندارم.باشد و برای آن در جاهلیت سابقهگوید: وقف اراضی و عقار از خصایص اسالم میشافعی می

نق های پیش از رساند که مفهوم انواع حبس در میان امتظاهر کالم وی چنین می»گوید:  د کالم شافعی میالکبیسی در 

بوده است. ولی این معنا حقیقت ندارد. ناشناخته  به طور کلی  ها با زیرا پیش از اسالم، حبس نیز معروف بوده است و امت اسالم 

اند که از حیث مفهوم، دور از حدود معنای وقف اسالمی تصرفات مالی آشنا بودهاز  اند، ولی با نوعیاینکه اختالف در ادیان داشته
 30نبوده است.

بقعه  هنگام در  شوش،  پرداخت وامفتح  برای  گنجی  آن  موجب  به  که  شد  یافت  سندی  نبی،  دانیال  بدون سود، ی  های 

طبق دستور مندرج در سند عمل  تقل کنند ومن  المالاختصاص یافته بود که خلیفه دستور داد که گنج به دست آمده را به بیت
 31شود.

با این تفاوت که در حبس بوده است.  برای مردم روشن  این است که  های مسلمانان، اصل برپس انواع حبس قبل از اسالم 

باشد؛ ولی در حبس نبوده است. یعنی حبسرضایت خداوند در آن  جاهلیت، بیشتر به  های دورانهای جاهلیت، چنین قصدی 

بوده و از آن سوم شاید علت اینکه امام شافعی وجود وقف در جاهلیت را نفی کرده است  شد وهایی میاستفاده نظور فخرفروشی 
به باشد که  به چنین روشی در میان امت  تبرع و  این  با توجه  نبوده است.  پیشین، مشخص میقربت  شود، وقف از احکام های 

بن حزم اندلسی که از فقهای ظاهری مذهب است، مطلبی دارد که از آن تاسیسی بودن عقالیی دین اسالم است. اما ا  امضایی و

اند و شناختهاعراب جاهلی حبس را به عنوان وقف که مورد بحث ماست نمی»شود. وی چنین گفته است: عقد وقف استفاده می
که    مطلبی دارد  ولی محمد ابوزهره32ده است«.آن را آور.  و زکات و .. است که رسول خدا )ص( مثل نماز  گفته این اسم و عنوانی

بودن وقف را می نشان میامضایی  عقالنی است که میان دیگر ملل رساند و  بلکه امری  نیست،  دهد که وقف از خصایص اسالم 

بوده است. وی در این اسالم معابد از  چون قبل وقف در قبل از اسالم با نامی غیر از این متداول بوده است.»نویسد: باره می رایج 

حتی مساجدی مثل مسجدالحرام و مسجداالقصی، وجود داشته که اموال و زمین نگه داری وو  برای  ها ی آناداره  های فراوانی 
طور نتیجه گرفت که وقف از احکام امضایی است که اسالم آن  توان اینمی  لذا توسط افراد خیر و نیکوکار در نظر گرفته شده بود؛

 33نموده است«.  را تایید و تقریر

به مطالب مذکور به این نتیجه رسیدیم، وقف از احکام امضایی و در قبل  باشد. به طوری کهعقالیی دین اسالم می با توجه 
نظام وقف  ها قانونمند شد و احکام مربوط بههایی مشابه وقف در اسالم وجود داشته است؛ ولی در دین اسالم، این نظاماز اسالم 

بودن وقف، به طور کامل بحث کرده ایم. مشخص گردید. الب  ته در مباحث آینده، در مورد امضایی یا تاسیسی 

 وقف بعد از اسالم:

ی بسیاری از باشد، که خود عامل اصلی و اولیهاز آنجا که اهداف ظهور دین مبین اسالم اجرای عدالت و برانداختن فقر می

زکات، در عین حال اغنیاء را تشویق  ی مالیاتی چون خمس وعالیه  انینفساد اجتماعی است، ضمن وضع قو  انحرافات اخالقی و

به فقرا کمک ویاری شود وبه خیرات و مبرات می نگهداری  و حتی مالداران را از جمع ی اصلی فساد قطع گردد، وریشه کنند تا 
بر حذر می نینداختن آن  به کار  جمله عالیم ایمان صحیح به اسالم را انفاق به از . این مورد تاکید فراوانی دارد دارد و درثروت و 

درجات واال و عظیم  برای کسانی که به این امور خیر اقدام کنند، داند وفقرا و تهیدستان و دستگیری از بینوایان و زیردستان می

 پیش بینی نموده است.

 
  .403، چ دوم، بیروت، دارالمعرفه، ص 5ابن حجر، عسقالنی)بی تا(، فتح الباری، ج  - 29

ی کل اوقاف و امور خیریه، ص ، چ اول، ساری، اداره1صادقی گلدار، جی احمد (، احکام وقف در شریعت اسالم، ترجمه1367.محمد، الکبیسی) - 30

40.  

  .374ی کل اوقاف وامور خیریه اصفهان، ص ی اوقاف اصفهان، چ اول، اصفهان، ادارهش(، تاریخچه1346عبدلحسین،سپنتا) - 31

  .177، بیروت، دارالفکر، ص 9علی بن محمد، ابن حزم) بی تا(، المحلی، ج  - 32

 .  7ی احمد علی مخیمر،  صق(، محاضرات فی الوقف، چ دوم، مصر، چاپخانه 1378حمد، ابوزهره)م - 33
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بیان بعد از اسالمتاریخچه»  در واقع هدف ما از  به وقف«ی وقف   بعد از اسالم توسط پیامبر )ص( و  که  هایی است، اشاره 

ی مشروعیت وقف به طور کامل سایر صحابه انجام شده است، و از آنجا که به این موارد در قسمت ادله و( ی معصومین )سائمه
 ها در این قسمت خودداری خواهیم کرد.ی آناشاره خواهیم کرد، جهت جلوگیری از اطناب در کالم از بیان دوباره

 

 ي وقف در ایرانپيشينه

ی وقف در اسالم بایست در قسمت قبلی، یعنی در تاریخچهی وقف در ایران نیز خود به نوعی میبا توجه به اینکه تاریخچه

ی وقف در عالقه ملی، مصلحت را در این دیدیم که تاریخچه شد، ولی به خاطر عرق وبعد از اسالم( بررسی می  )قبل از اسالم و

به طور   بررسی کنیم.ایران را  ی وقف در »تاریخچه و« ی وقف در ایران قبل از اسالمتاریخچه»این مهم را در دو قسمت  مستقل 
 ایم.ایران بعد از اسالم« انجام داده

 وقف در ایران قبل از اسالم:

ن نیست، ولی  احکام آن به خوبی روش مشخصات و ی قبل از اسالم، تعریف وایران نیز چگونگی وقف در دوره هر چند که در

نژاد خاصهمی بسیار قدیم، به پیروی از آیین وی ایرانیان از زمانتوان گفت از میان ملل قدیم، اقوام آریایی  به  کیش خود های 

نی  دستگیری از درماندگان و  نیک و آبادانی و کارهای بینوایان توجه بسیاری داشتند. مخصوصاً با ظهور زرتشت و دستورات آسما

یکتا شدند.  او، ایرانیان  بیشتر متوجه به خدای 
پیشکش نیازها،  نذر و  نوعی از  باستان  ایران  به خدا را داشته است. در مذهب غیره است که صرفاً جنبه  ها ودر  ی تقرب 

به مستمندان کند. نیز هر کسی وظیفه دارد یک درهم درآمد خود را صرف داد و دهش و خیرات و کمک  همچنین   زرتشتی 

افرا از  زرتشتیبسیاری  نیکوکار  از  د  باغ، آب و  قبل  خود از قبیل زمین،  دارایی  از  قسمتی  یا  تمام  خانه را وقف مراسم   مرگ، 
 34کردند.کیشان خود میدهش و کمک به فقرا و هم خیرات و داد و

برای داد باستان که  برگزار می  خیر و  دهش و  و  از سنن ایرانیان   م برد کهتوان نارا می 35شد، مجالس شش گهنبارخیرات 

 36اند.پیدایش آن را تاریخ نگارانی به جمشید، پادشاه پیشدادی نسبت داده

نام زرتشتیان در گوشه و به  های ایران از قبیل بعضی از شهرستان ها درای از آنشود که پارهکنار ایران دیده می  موقوفاتی 
 دایر است. کرمان، هنوز در نزد زردشتیان باقی و یزد و

 37وقف اسالمی است. شود که مشابه با نظامهایی دیده میها، نظاممیان ملت  چنانچه ذکر شد

مبین دین  به  اختصاص  فقط  وقف  سایر مکتب  پس  در  بلکه  ندارد،  پدیدهاسالم  های مشابه وقف را شاهد های الهی هم 
یکی از فضیلت  هستیم. خداپسندانه در  یار نیکو وهای برجسته و از اعمال بسمثالً گفته شده است که در مسیحیت عمل وقف، 

و نوع اموالی که بخشیده می  اخالق  غیر منقول، اشخاص اعانهرفتار انسان است. در مورد  غیر از اموال  به  باید گفت:  های شود 

 38طالیی. ای وظروف نقره  دهند؛ مانند کتب خطی، صلیب،های خیریه میهای مقدس یا انجمنمختلفی به مکان

 .سالمبعد از ا ایرانوقف در 

سال    رانیا با مرگ    32در  به حکم فقه اسالمی گردید و رانیا  یهانی، جزءِ قلمرو اسالمی شد و زمزدگردیه.ق  ، محکوم 

خراجه نام گرفت و در  یهانیکه در هنگام فتح مسلمین آباد بود و صاحبان پیشین آن مسلمان نشدند، زم  هانیبخشی از این زم
 .39حکم اراضی وقفی واقع شد

 
  .17ص  نا،بی جا،بی (، وقف درایران،1351مینودخت، مصطفوی) - 34

 تألیف مینودخت مصطفی رجایی مراجعه شود. «»گهنبار«، به کتاب »وقف در ایران عبارت جهت اطالع بیشتر از - 35

  .13(، وقف و سیر و تحوالت قانونگذاری در موقوفات، چ اول، شیراز، انتشارات نوید، ص 1379یاحی سامانی)نادر، ر -36

  برای مطالعه بیشتر به کتابهای محاظرات فی الوقف، کتاب احکام وقف در شریعت اسالم رجوع شود.- 37

  .148، ص 19ی جم، شماره(، وقف و وصیت در ارمنه، میراث جاویدان، سال پن1376لئون، میناسیان) - 38

 .50ص  ،انتشارات اسوهچ اول، تهران،  سیمای وقف در اخبار و اعصار، (،1382)محمد سعید، شفیعی  39-
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اعالوه   زمهانیزم  نیبر  و  اموال  از  بخشی  بودند  شده  مسلمان  خود  که  مالکان  از  برخی  نمودند  یهانی،  را وقف   .خود 

بن به علت اغتشاشات و اختالفات، غ  هیامیدر دوران  عباس  بنی  به سبک فقه اسالمی به  یگرید یاز مساجد، رقبات موقوفه ریو 
 .40امدیوجود ن

سامان زمان  چندان (،ه.ق 261-389) انیتا  نسق  و  نظم  و  رونق  وقف،  به  مربوط  است  یامور  ا  .نداشته  دوران از   نیدر 

د  یالتیتشک نام  به م  ایموقوفات    وانیبا  نشان م  انیاوقاف سخن  نسبتاً فراوانی وجود داشته که   دهدیآمده است که  موقوفاتِ 

اس  یوانید  ازمندین بوده  امور  اداره  قد ت.برای  منابع،  از  برخی  وقفم  نیتریمیدر  امور  در  حکومت  دخالت  به   ،ورد  مربوط 
بوب است که مفتشان و ممیزانی بر اوقاف سواد گماشت و برای هر یک مبلغی به عنوان حقوق (  ه.ق 372متوفای  )  یعضدالدوله 

 41.مشخص کرد
استقبال بود؛ به نحوی که در قرن ششم با  رانیوقف در ا ریقرون چهارم تا هفتم هجری مصادف با رونق چشمگ  :انیسلجوق

شد و موقوفات عام المنفعه گسترش   سیدرمانی و کتابخانه تاس -ها مرکز آموزشیوقف، ده  یمردم از سنت حسنه  یبی سابقه

 .افتی

وس  یط نسبتاً  موقوفه  اراضی  ششم،  و  پنجم  اس  یعیقرن  داشته  م  نیچن  .توجود  نظر  در مورد اوقاف از سوی   رسدیبه  که 

نظارت مخصوصی اعم با س  شدهیال محکومت مرکزی،  بوده است  انیمذهبی سلجوق  استیکه  به موجب این سیاست،   .موافق 
دایره در  را  مذهبی  به   .کردندیتشکیالت حکومتی محدود م  یتشکیالت  بر اوقاف از سوی حاکم  نظارت کلی  به همین خاطر 

 .42قاضی عسکر لشکر محول شده بود

پراهم  نیتراز معروف علمی و آموزشی گستردهموقوفات آن دوران، م  نیترتیو   -دانای دربار سلجوقی  ریبود که وز یاراکز 

  43.جهت اداره آن در نظر گرفت ییهانهاد و موقوفه  انیبن ه«یبا نام »نظام- خواجه نظام الملک

لشکرکشی چنگ  :مغوالن  یاق، کم کم اوضاع به گونه.ه 656در سال  انیق و در پی انقراض عباس.ه 616در سال  زیپس از 

غازان خان در سال    شد یافتند؛ پس از مرگ چنگیز،  به دستگاه سلطنت مغوالن راه  ه.ق به سلطنت رسید و  690که ایرانیان 

 .44رشیدالدین فضل اهلل وزیر او شد
بررسی آن  یدر دوره غازان خان، موقوفات قابل توجهی وجود دارد که  شخص ت. ها از جهات مختلف سودمند اسسلطنت 

 .45دن، به تاسیس موقوفاتی همت گماشت که در نوع خود کم نظیر استوی پس از مسلمان ش

نامه  نیتراز مهم وقفی است،  یهامجموعه نیرتریاز کم نظ  یکیکه  ی،دیربع رش یبه وقف نامه توانیدوره م  نیا  یهاوقف 
نمود؛   نظر گرفتن تمام مناصب و شئون  کیاشاره  در  با  که  کامل  دانشگاهی  بر اجتماعی طراح  یهاشهر  بود و عالوه  ی شده 

 46.این مجموعه، توسط رشید الدین تاسیس شد د.ی عواید موقوفات اداره شوسیله  به  موقوفه بودن، خود نیز

 مثالً شد؛ نوشته یدیجد یهاوقف نامه و بود مطرح دولتی محافل و مجامع و هاخانواده در وقف یمسئله هشتم، در قرن

همین  به متعلق که یزد یهیرکن یمدرسه ینامه وقف و(  آباد مختص و هراسکان ل،بیدگ شامل)کاشان   ده سه ینامه وقف

 47.تدوران اس

نشان از گسترش فرهنگ وقف دار  یاتیمال  تیمعاف دوران، فرمان سلطان احمد  نیاز جمله اسناد ا د.موقوفات در آن دوران، 

بر معاف  773در سال    ریجال  نیدالدیرش نیهمچن د.باشیم اتیاز مال نیالدیفص خیش یموقوفات مخصوص بقعه  تیه.ق مبنی 

 
 . 54همان، ص  40- 

 . 23ص نوید، انتشارات شیراز، اول، چ موقوفات، در قانونگذاری تحوالت و سیر و وقف ،(1379)سامانی ریاحی نادر، 41- 

 . 74ص  ، چ دوم، تهران، صائن،ای بر فرهنگ وقفمقدمه (،1385)راداحمد، صادقی گل42- 

 . 73پیشین، ص  ر،ااحمد، صادقی گلد  43- 

 . 80ص  همان،44- 

 . همان 45-

  .58ص، 4 یمیراث جاویدان، شماره وقف ی،شهرستان رشید؛بانی مجتمع های وقفی خواجه رشید الدین فضل اهلل(، 1372)مصطفی، مومنی  46-

 . 85-84، صص،پیشینراادقی گلداحمد، ص -47
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م فرمانی  طی  اهلل  »اسدینویفضل  عوا:  نقصان  علت صدور  دیگر  به  مالیات زاید از طرف دیوان است،   یحواله و مطالبه  اوقاف 

 48«.ها و مالیات معاف دارندحواله  نموقوفات را باید از پرداخت ای
نهم و در عصر ت بزرگ کشور مربوط به ا  یاریبس بر اوقاف کشور افزوده شد.  ییهاموقوفه  زین  یموریدر قرن   نیاز مساجد 

 زی، مسجد کبود تبرزدیچخماق در  ریگوهرشاد در مشهد و در هرات، مسجد ام یبایمسجد ز  توانیدوره است که از آن جمله م

 .را نام برد 49رهیو مسجد حظ 

صفو  :هیصفو با سلطنت شاه اسماع906در سال    هیحکومت  وقف رونق و رواج فراوانی   ،در دوران صفوی د.آغاز ش  لیه.ق 
عادی و متمول  افتی بر مردم  ننیو عالوه  از  یاریخاندان بس نیا د.موقوفات افزودن یاموال فراوانی را به جرگه  زی، شاهان صفوی 

  )السالم هیعل)رک امام رضا و در رأس همه، وقف آستان مبا  عهیش یوقف بقاع متبرکه  ژهیو به و  هیریامالک خود را وقف مقاصد خ

 50.نمودند ا(  هیسالم اهلل عل(و حضرت فاطمه معصومه  
مُر را  خود  که  صفوی  عباس  عل  دیشاه  معصومین  ائمه  سال  دانستیم  السالم  همیآستان  در  جم1017،  امالک   عیه.ق 

نام چهارده معصوم وقف کرد و تولیت موقوفات را خود بر عهده گرف به  از خود نیز سلطان وقت را  پس یو ت.شخصی خویش را 

 51.به عنوان متولی موقوفات تعیین کرد

ن از  ،شد جادیبتوان گفت موقوفاتی که در زمان شاه عباس اول ا  دیشا د.بودن  افتهی  یشتریب  شیبه وقف گرا  زیعموم مردم 
ن  ی، ادارههیصفو  یدر دوره د.بو  شتریب  گریتمام ادوار د قرار  عهیش یکرد و تحت نظر علما داینظم و نسق بهتری پ  زیامور اوقاف 

نام  نیدر ا ت.گرف یا صدرالصدور قرار داشت که از نفوذ   شانیو در رأس ا  شدندیم  دهیدوره، مأموران امور اوقاف، مستوفی  صدر 

 52.کردیم یریومرج در امر اوقاف جلوگامر، از نابسامانی هرج نیبرخوردار بود و هم یادیز
صفو  :هیافشار موقو  هیبرخالف  بخشکه  رونق  بدان  و  گسترد  را  بدان آسدیفات  افشار  نادرشاه  رساند؛ وی در ابتدای   بی، 

ا تمام  در  که  داد  فرمان  خود  نما  رانیسلطنت  ضبط  را  لشکر  ندیاوقاف  به مصرف قشون و  فرمان،   نیبه دنبال ا د.برس  انیتا 

به تملک عمده  یهانیزم عمدتاً  نامه  یاریبس د.مالکان درآم  یوقفی  به تبع آن بسیاری از موقوفات مجهول   هااز وقف  پنهان و 

وقفی عمالً از حالت   یهانیها نیز بسیاری از اسناد اوقاف در آتش سوخت و به تدریج زماز سوی دیگر در جریان غارت افغان د.ش
 .53دموقوفه بودن خارج ش

لغو و بعضی از امالک موقوفه را یو  یرشرعیاو فرمان غ نیپس از مرگ نادر، جانش  .به مردم مسترد نمود را 

با ماه  میکر  :هیزند بها داد و به اوقاف توجه  ینیبرپا کرده بود، دوباره به علما و محافل د  یعیش  تیخان زند که حکومتی 
 .نمود جادیرا ا یموقوفات زیو خود ن  دیمستقل را برای سامان دادن موقوفات مملکت برگز یریاو طی فرمانی، وز د.نمو

 د.تعداد موقوفات، اوضاع اوقاف آشفته بو شیعلیرغم افزا ،از غرب بود رانیا یریرپذیکه آغاز تأث  هیقاجاردر دوران  :  هیقاجار

اما در دوران سپهساالر، اقدامات اصالحی مانند نظارت و ثبت موقوفات در جهت بهبود اوضاع اوقاف انجام شد و شخص سپهساالر 
خو  زین اموال  برجای    شیاز  را  توجهی  قابل  علمیهموقوفات  مدرسه  که  عالی شه)سپهساالر    یگذاشت  و   ی(مطهر  دیمدرسه 

 .ساختمان بهارستان از آن جمله است  ایمجلس شورا 

 

 ماهيت وقف

شود، منظور این است که آن عمل عقد  وقف یک عمل حقوقی است و در اعمال حقوقی، وقتی بحث از ماهیت یک عمل می

یا ایقاع. فایده باشد، صرف اعالم ارادهی بحث این است که اگر  است  عقد  نیست و تا وقتی وقف  برای تحقق آن کافی  ی واقف 

 
 . 85همان، 48-

-49  .حظیره، از عبارت حظیره القدس گرفته شده است که نامی از نام های بهشت است و اصطالحا به مقبره هایا ختصاصی حظیره می گفتند  

 -50  .133، ص (، وقف سنت ماندگار، چ اول، تهران، آوای امید1390)سعید، معراجی 

-51  . 90ص  پیشین،احمد، صادقی گلدر،  

-52  . 71ص  پیشین، نادر، ریاحی سامانی، 

 . 64، ص پیشینمحمد سعید، شفیعی،  53- 
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یابد. در نتیجه اگر واقف قبل ی خود را انشاء نکرده باشند، وقف تحقق نمیموقوف علیهم )وقف خاص( یا حاکم )وقف خاص( اراده

نمی  و   شود؛ی واقف، وقف محقق میانیم، با انشای ارادهشود. لکن اگر وقف را ایقاع بداز قبول فوت کند، یا محجور شود وقف واقع 
موقوف علیهم یا حاکم نیازی نیست. در نتیجه اگر واقف بعد از انشای ارادهبه اعالم اراده ی خود، فوت کند یا محجور شود وقف ی 

 به قوت خود باقی است. 

 ی عقد یا ایقاع بودن وقف سه نظر کلی وجود دارد:دیدگاه امامیه: درباره

به طور مطلق )وقف عام یا خاص( عقد استنظریه باشد. قبول نمودن جزئی از ی قبول مینیازمند به صیغه و ی اول: وقف 
  فرماید: »اصل«،ی قبول است. صاحب جواهر میشود؛ چون اجماع داریم وقف یک نوع عقد است و نیاز به صیغهوقف محسوب می

باقتضا می اشد. زیرا مقتضای اصل، مترتب نکردن اثر قبل از قبول است. وقف هم از عقودی کند که قبول کردن در وقف معتبر 

باشد.  ی ایجاب و قبول میاست که یک ارتباط دو طرفی در آن معتبر است. یعنی انعقاد آن به دو طرف است که متشکل از صیغه
به این که ذکر شد، مشروعیت وقف از روایات صدقه به دست می  لذا ها نیست؛نیز قسم مستقلی در کنار آنآید و وقف با توجه 

کند که حتی در وقف عام هم قبول معتبر باشد وگرنه در غیر این صورت باید بگوییم که وقف دو معنا دارد: این اتحاد اقتضا می

 54معنای عقدی و معنای ایقاعی که این با اتحاد مذکور منافات دارد.

 دانند. و وقف را به طور مطلق عقد می  اندهم عقیده بوده 56و عالمه حلی 55محقق حلی
قائلین به این  58و امام خمینی 57باشد. آیت اهلل خوییی دوم: وقف به طور مطلق ایقاع است و مطلقاً قبول معتبر نمینظریه

 عبارتند از:  اند کههایی را ذکر کردهها ادلهدانند. ولی به هر حال اینقول هستند، که البته امام احتیاط را در قبول کردن می

بر اعتبار قبول یافت نشده است تا بر این اصل حاکم باشد.    الف: اصل عدم اشتراط قبول است. چون در روایات هم مطلبی 
 باشد و در اباحه هم قبول معتبر نیست. پس در وقف هم قبول معتبر نیست.  ب: وقف مثل اباحه می

 59ز به قبول نیست.ج: وقف نسبت به منافع مثل عتق، فک ملک است، پس نیا

بوده  بر مساجد و قناطیر، این طور  بر کبوتران و حیوانات و وقف  بسیاری از موقوفات، مثل وقف  سیره ی مسلمین در  د: 

 60اند.کردهاست که بدون این که قبولی وجود داشته باشد یا رجوع به حاکم شرع نمایند اموالی را وقف می
 عام ایقاع است.  ی سوم: وقف خاص عقد است ولی وقف نظریه

کند: وجه آن این است که اگر وقف بر جهات خاص باشد، امکان دلیل این مطلب را چنین بیان می 61صاحب مفتاح الکرامه

شود. در این صورت شود و ملک، منتقل به خداوند میقبول کردن وجود دارد ولی اگر بر جهات عام باشد، فک ملک محسوب می
ندارد. ا بههم قبول کردن تصور  کند که البته در این مورد اشکال شده است. اگرچه این ایراد می  لبته ایشان خودش در ادامه 

بگوییم حاکم شرع می ندارد، اما ممکن است  کند مسئله تواند قبول نماید. اما وی در آخر بیان میقبول در مورد خداوند تصور 

به عدم اعتبار قبول، از به دلیل این که قول  ها را بیان فتاوای اصحاب و روایاتی که احکام وقوف و صفات آن  محل توقف است. 
بوده است و در روایات هم چنین شرطی دیده می بیان کردن شروط وقف  چون غرض از حکایت این اخبار،  است،  اظهر  کند، 

به اشتراط و اعتبار قبول، به قواعد و اصول شبیهنمی شاید به همین خاطر که در کنند ذکر می و تر است؛شود. اما از طرفی قول 

 الحکام، هیچ قولی برگزیده نشده است.  اهکفای

 را نام برد.   63و شهید ثانی 62توان شهید اولاز جمله قائلین به این قول می
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نظر دارند که اگر وقف بر جهتی باشد که قبول کردن در آن متصور نیست،   :دیدگاه سایر مذاهب سایر مذاهب اسالمی اتفاق 

 64بر سالکین و جهات عامه، چنین اوقافی ایقاع است و در صحت و لزوم آن نیازی به قبول نیست.مثل وقف  
نظر دارند، به طوری که مالکیه و اکثر حنابله معتقدند قبول الزم نیست.  65اما در مورد اوقاف معین، مذاهب اربعه اختالف 

 دانند. می  اگرچه مالکیه و حنفیه برای استحقاق موقوف علیهم، قبول را معتبر

یکی این که قبول شرط می گویند: در وقف خاص باشد؛ ولی در قول دوم میشافعیه هم در اوقاف معین، دو قول دارند: 

 66قبول شرط است. البته قول ارجح آن این است که وقف بر معین، عقد است و قبول شرط صحت و لزوم آن است.
بر معین، ایقاع است. فقهای حنابله می  ی این اختالفات، در فقه حنابله قول ارجحبا همه گویند: این است که حتی وقف 

بر معین ایقاع است و قبول فقط در استحقاق موقوف علیهم شرط است نه در انشای وقف. از این سخن استفاده می شود که وقف 

 رد موقوف علیهم موجب بطالن وقف نیست. بلکه موجب محروم شدن موقوف علیهم است.
اساس فقه امامیه است و در بیشتر موارد نظر اکثریت فقهای امامیه  دانیم که قانون ایران بردانان: میون و حقوقدیدگاه قان

شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً قانون مدنی آمده است: »وقف واقع می  56ی  را اتخاذ کرده است. در ماده

ها در صورتی که محصور باشند. مثل وقف بر  ل از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنی اوداللت بر معنای آن کند و قبول طبقه

 «.محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این قبول حاکم شرع، شرط است  اوالد و اگر موقوف علیهم غیر
لحاظ مااز این قانون استفاده می دانند و ایجاب  هیت، »عقد« میشود که واضعین قانون مدنی، وقف اعم از خاص و عام را از 

 67دانند.و قبول، یعنی توافق دو اراده برای تحقق آن را الزم می

لنگرودی می عقد است، پس تراضی باید در آن شرط باشد و در یک توضیح جزئی ادامه میدکتر  دهند که گویند که وقف 
نظر سر و سامان دادن به آن، مصلحت این است که شاید به معیار تعریف علمی عقد، نتوان وقف را یک عقد واقعی دانست، ام ا از 

 68وقف باشد.

پرداخته است. ایشان میدر میان حقوق به این بحث  بیشتر از دیگران  گوید: هیچ حقی را ناخواسته دانان، دکتر کاتوزیان 

به واقع قبول هر کسی که از حق انتفاع سود مینمی اگر  کرد.  تحمیل  دیگری  بر  باتوان  نیست چرا قبول برد الزم  شد، معلوم 
ی اول، توانایی اظهار نظر کنند نه به وراثت از طبقهی اول کافی است و دیگران که به طور مستقیم حق را از واقف تلقی میطبقه

ندارند؟ وانگهی هرگاه در وقف خاص هم، قبول موقوف علیهم محملی داشته باشد، در وقف عام، که تنها  یا قبول وقف را  در رد 

گیرد ی حاکم یا متولی، هیچ تملیکی صورت نمیرف مال در جهت معین برقرار شده است و پیش از انتخاب منافع به وسیلهمص
به اعتقاد ما این سنت حقوق باشد؟  باید قبول شرط  اند هر تغییری در انتقال مالکیت را در قالب دانان است که عادت کردهچرا 

ه شده و مطمئن را به کار برند، وگرنه هیچ ضرورتی نداشت که ایجاد سازمان حقوقی وقف ی شناختعقد ارائه کنند و این وسیله

به قبول منتفعان آن شود و نوعی پیمان مبنای آن باشد.    نیز منوط 
ی تراضی  کند، ساختهدر قانون مدنی نیز انعقاد وقف با سایر عقود شباهت ندارد. آن چه بر این سازمان حقوقی حکومت می

واق به استقالل طرح ریزی میبین  نیست. واقف آن را  علیهم  موقوف  و  بدون این که طرف دیگر مجال گفتگو و بحث ف  کند 

باشد. سپس موقوف علیهم با اعالم قبول خود به این سازمان پیش ساخته ملحق میدرباره شوند. در این ی طرح وقف را داشته 

نیز اراده کند وقف و سرنوشت این سازمان حقوقی اثری ندارد. زیرا متولی را واقف معین میی ی ادارهی شیوهی آنان دربارهالحاق 
بر او می ناظری  بخواهد  حتی تراضی موقوف علیهم و واقف نیز اثری در انحالل و  69سازد.گمارد و ترتیب کار او را معین میو اگر 
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ورد برقراری حق انتفاع، یک »عقد الحاقی« است و این توان گفت: وقف تنها در متغییر خط مشی این سازمان ندارد. بنابراین می

 70عقد شرط تشکیل سازمان وقف است.
های »عقود جمعی« )مانند پیمان جمعی کار و عقد ارفاقی بین طلبکاران ورشکسته( است. بنابراین عقد وقف یکی از مصداق

طبقه و  واقف  میان  تراضی  نیز  عقد  این  در  علیهمزیرا  موقوف  از  اول  علیهم )در    ی  برای تمام موقوف  یا حاکم،  خاص(  وقف 

ی ماهیت عقود الحاقی و عقود جمعی وجود دارد در وقف نیز هایی که دربارهکند. پس تمام اشکال)اشخاص ثالث( ایجاد حق می

 شود. مطرح می
با مالحظه نیز  نویسندگان قانون مدنی  اند و از آن در فصل هی عقود معین نیاوردها، وقف را در زمرهی همین اشکالشاید 

تر از کند، جایی مناسباند. ولی چون در هر حال سازمان وقف حاوی عقدی است که ایجاد حق انتفاع میحق انتفاع بحث کرده

برای آن وجود ندارد. به ویژه که هنوز هم بسیاری از نویسندگان،  )تبرعات(  عقود معین و در کنار هبه و وصیت و صدقه  جمع 
 71دانند.ملیک مجانی میوقف را نوعی ت

داند که برای ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیهم بنابراین باید گفت که دکتر کاتوزیان وقف را به عنوان یک عقد الحاقی می

 کند.  ی اول موقوف علیهم برای انعقاد آن کفایت میو تشکیل سازمان وقف، قبول ضروری و الزم است و فقط قبول طبقه

دیگحقوق نظریهدانان  با تقسیم و توجیه هر سه  بحث مزبور  در  بودن ری  عقد  ی فقهای امامیه در این خصوص، سرانجام 
نتیجه میی دستهاساس قانون مدنی با تکیه بر نظریه وقف، بر  72گیرد.ی اول فقها را 

به ایجابدانان هم میبعضی از حقوق عقود معین است،  یکی از  به موجب قانون مدنی  و قبول و توافق   گویند چون وقف 

علیه و در وقف عام از طرف حاکم واقع اراده نیاز دارد. ایجاب از طرف واقف و قبول در وقف خاص از طرف موقوف  ی دو طرف 
 ی سازمان اوقاف یا سازمان دیگری که نوعاً وقف با هدف آن ارتباط دارد قبول کند.  شود. وقف عام را ممکن است نمایندهمی

نیست، بلکه با نوشته، عمل و هر چیزی دیگری که بر قصد  با توجه به اصل رض ایی بودن عقود، در وقوع عقد صرفاً لفظ الزم 

 73شود.داللت کند واقع می

به حکم مذکور در م   عنایت  به نظر می56با  ی مذکور، وقف به ایجاب و قبول رسد که وقف عقد باشد. زیرا طبق مادهق.م 
بدیهی است که عمل ح با ایجاب و قبول واقع میاحتیاج دارد و  شود، عقد است نه ایقاع. لکن عقد وقف با عقود دیگر قوقی که 

ای نسبت به عقود دیگر است. مانند این که وقف، عقدی دائمی و غیر قابل فسخ است و هایی دارد و دارای خصوصیات ویژهتفاوت

عقود متم عقد وقف از سایر  با این خصوصیات،  نیست؛ که  توان آن را در قالب سایر عقود معین شود و نمیایز میقابل اقاله هم 
نیز آن را در مبحث جداگانه علیهم است، قانون مدنی  برای موقوف  عقد ایجاد حق انتفاع  داد. و از آنجا که اثر این  ای در قرار 

علیهم آن را از ایقا 74قسمت حق انتفاع مطرح کرده است. لزوم ایجاب واقف و قبول موقوف  کند و ادعای ع جدا میدر هر حال 

 توان پذیرفت.  مدعیان ایقاع بودن وقف را نمی
 

مشروعيت وقفدلها  ي 

نوشته بپردازند، آن را مفروض و مسلم گرفته و به فروع غالب فقیهان در  به مبانی جواز و روایی وقف  بی آن که  های خود 
پرداخته نوشتهمباحث آن  لغوی و ااند. در  علیه و موقوف سخن های فقهی از وقف و تعریف  صطالحی و شرایط واقف و موقوف 

های آن بیان گردیده است، اما به منابع مشروعیت آن پرداخته نشده و یا بسیار ناچیز مورد بحث و پژوهش گفته و احکام و صغیه

 قرار گرفته است. 
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اکنون به عنوان یک باب فقهی قدر، از گذشته تای وجود ندارد و فقهای گراندر مشروعیت وقف در فقه تشیع شک و شبهه

 75اند.اند و به بحث در مورد خصوصیات و شرایط آن پرداختهبا آن برخورد کرده
نیز همین گونه است و تمام فرق اسالمی )جز شریع ابوحنی دانند. فه بنا بر یک روایت(، وقف را جایز میدر فقه اهل سنت 

بالی   اساس آن چه در ال  اند. بری مائده استناد کرده و حکم به جایز نبودن وقف کردهسوره  103ی  ابوحنیفه و شاگردانش به آیه

اند: ی آن استناد کردهدانستند و به دو دلیل عمده براهای تفسیری و فقهی آمده، ابوحنیفه و هم فکرانش وقف را جایز نمینوشته

رود و نعمت خداوند را بدون استفاده گذاشتن است و نخست این که عمل وقف مانند بحیره و وصیله و سائبه و حام به شمار می
بدون استفاده رها کنند، در آیه بنابراین مستند اینان آیهخداوند کسانی را که مالی را  یاد شده سرزنش کرده است. و  ای از ی 

 باشد.  ریم است و دوم خارج کردن مال از ملکیت مالک و بدون مالک گذاشتن آن میقرآن ک

ی وقف سخن گفته و او جواب داده است: اذا  عبدالملک بن عبدالعزیز هم گفته که پیش هارون بوده و مردی عراقی از صدقه
ق( گفته که: الحبس عن کتاب  80ی شود. آن مرد عراقی گفته که امام شریح )متوفاحیزت مضت؛ وقتی تصرف شد، قطعی می

بود با شنیدن این گفته به خنده افتاد و گفت: رحمت خدا اهلل: آن چه خدا تعیین کرده وقف ندارد. مالک که شخص کم خنده ای 

 76شد.بر شریح! کاش آن چه اصحاب رسول خدا در اینجا انجام دادند متوجه می

نشان می ، نظر ابوحنیفه و تعدادی از شاگردان او در مصنوعیت وقف رواج داشته دهد که در قرن دوم هجریاین گزارش ها 
نقدی جدی مواجه شد و چون مبنای قوی نداشت، نه تنها از سوی  با  است. اما این دیدگاه ابوحنیفه از سوی مفسران و فقیهان 

به آن را ندادند و التزام  به آن تن  نقد کشیده شد، که حتی هم مسلکان او هم  به  نظر وی را توجیه   مخالفان  مشکل دیدند و 

پایه تبرئه کنند و مدعی شوند که وی قائل به وقف بوده اما نه وقف الزم، بلکه وقف  بی  نمودند تا او را از سخن  کردند و تالش 
 77جایز.

باقی نمیپس با این توضیحات در مشروعیت وقف شک و شبهه نت، توان به قرآن، سماند و برای اثبات این مشروعیت میای 

عقل استناد کرد. صاحب ریاض )متوفای  ق( در مشروعیت وقف به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرده و گفته است:  1231اجماع و 

 78اصل در مشروعیت وقف به جز احادیث شیعه، احادیث سنت و نیز برخی آیات قرآن و اجماع امت است.
 

 قرآن:

باشد. هیچ یک از فرق اسالمی،  ط احکام فقهی، کتاب خدا یعنی قرآن میی استنباترین ادلهدانیم که معتبرترین و قطعیمی

نکرده بودن آن تردید  نظر فقهی در آن جستجو و مکاتب فقهی در مبنا و منبع  بر آن هستیم که مشروعیت وقف را از  لذا  اند. 

 کنیم.  
نفاق   توان از بابی وقف وجود ندارد، ولی میای به طور خاص دربارهدر قران کریم آیه اولویت به آیات مربوط به احساس و ا

بلکه به رجحان و استحباب وقف استدالل کرد.و قرض  79الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز، 

برّ، خیر، احسان، معروف، انفاق، صدقه به ویژه باقیات الصالحات و عطایای بعد از  عناوین مانند  برخی از  بنابراین در قرآن 

با وقف انطب نیکیمرگ است، که  بهترین  یکی از  باشد. اکنون به کلماتی ها و کارهای معروف میها و احساناق دارد. زیرا وقف 
 شوند.  شود که بیانگر ارزش اخالقی وقف هستند و یا یکی از مصادیق مهم آن وقف محسوب میاشاره می

به وقف، انفاق است. آیاتی که ابعاد گوناگو. انفاق: گفتیم از واژه1 دهد ن این عمل را با عنوان انفاق پوشش میهای مربوط 

بیش از   بار این کلمه با تعبیرهای مختلف در جهت تشویق، آداب، شرایط و موضوعات آن به کار رفته است، اما   75بسیار است. 

 
  . 260، چ اول،اصفهان، ص 2ی اقتصادی، مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسالمی، ج اه وقف در توسعه(، جایگ1387ناصر، جهانیان) - 75

  . 75، چ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر، ص 2(، احکام القرآن؛تحقیق محمد عبدالقادر عطار، ج 1996محمدبن عبداهلل، ابن العربی) - 76

  . 18، چ اول، تهران، اسوه، ص 1؛مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسالمی، ج(، مبانی وحیانی وقف1387محمد، مرادی) - 77

ی ی مدرسین حوزه، چ سوم، قم، دفتر انتشارات جامعه9ی محمدباقر موسوی همدانی، ج (، تفسیرالمیزان، ترجمه1383سید محمد حسین، طباطبایی) - 78

 .  247ی قم، ص علمیه

  . 151چ سوم، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، ص  ،2(، ادوار فقه، ج 1369محمود، شهابی) - 79
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نیست که این واژه در حوزه فقون اموالهم فرماید: »الذین ینگیرد. به عنوان نمونه خداوند میی معنایی وقف هم قرار میتردیدی 

عند ربهم فالحوف علیهم و ال هم یحزنون«.  80باللیل سرّا و عالنیه فلهم اجرهم 
عمران میهمچنین خداوند در سوره فرمایند: »لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شی فان اهلل به ی آل 

نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید«.  81علیم نیکوکاری  به  بدان انفاق کنید و از آن چه انفاق می  هرگز  کنید قطعاً خدا 

اند. برخی از مفسران  ی »برّ« نظرات گوناگونی بیان کردهداناست. در توضیح این آیه باید گفت که مفسران در تفسیر معنای کلمه

 82اند: منظور از »بر« زکات واجب و واجبات مالی دیگر است.گفته
برای همین صدقات اندک و بسیار؛ تا اگر خرمایی دهد، در این آیه داخل حسن بصری گرفته است: معنای »ب عام است  ر« 

 83باشد.

همه »بر«،  از  منظور  گفته:  عباس  که انسان از اموال خود در راه خیرات انفاق میابن  است  چیزهایی  برخی از   84کند.ی 
باشد، باشد، خواه فعل قلبی  مثل اعتقاد حق و نیت پاکیزه، یا فعل اعضاء و   مفسران معتقدند که »بر« هر کاری است که خیر 

باشد؛ مثل عبادت کردن برای خدا و انفاق در راه خدا.  85جوارح 

ا توجه با توجه به معنای اخیری که برای »بر« بیان شد بدیهی است که وقف می ب تواند یکی از مصادیق »بر« باشد، به ویژه 

 اند.  ه افرادی مالشان را انفاق یا وقف کردهبه این که در تفسیر آیه به مواردی اشاره شده ک
نیکوکار در جامعه به کار می2 به کارهای پسندیده و مفید و  نیکوکار در قران  عنوان احسان و محسن و  رود؛ . محسنین: 

نیکی می به مقتضای حال و شرایط تاریخی و فرهنگی و اقتصادی، صدق  وابلغ فرماید: »کند. قرآن در این باره میکارهایی که 

 86فیما آتاک اهلل الدار االخره و ال نس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن اهلل الیک«.
به دیگران است. احسانی فراتر از عدالت که مستمر است و بر اساس  بنابراین وقف، احساس، خیرخواهی و قصد سودرسانی 

ننیاز جامعه انجام می به چیزی مانند  به ظاهر گیرد. هرچند که در مواردی وقف  به دور افتاده،  پل در روستایی  گه داری یک 

 آید.  کوچک می

بعد ایجابی و سلبی در مال و جان   16ی »سبیل« در قرآن . سیبل اهلل: کلمه3 بار استعمال شده که عمدتاً به سبیل اهلل در 
به کار گرفته است. سبیل خدا در حوزه مربوط به وقف است، که از یک ی مالی یکی از مفاهیم اجتماعی و حتی هجرت و جهاد 

کند که باید کار آنان در مسیر الهی باشد، و از سویی یکی از مصارف زکات و انفاقات سو جهت گیری رفتار مسلمانان را تعیین می

 88انفقوا فی سبیل اهلل و الثلقو بایدیکم الی التهکله«. »و  87کند.را که کارهای بر جای مانده باشد را راهنمایی می
با منت و اذیت باشد. »الذین ینفقون برای روشن کردن »سبیل« قیودی تعیین می  البته نباید همراه  شود. مانند این که 

عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«. لهم اجرهم     89اموالهم فی سبیل اهلل ثم ال یبتغون ما انفقوا منا و ال اذی 

راه خدا می در  که  است  کارهایی  از  وقف  برای مردم در بنابراین  باشد و جهت گیری الهی دارد. خرج کردن  باید  تواند و 
باشد. هر یک از امور خانوادگی و اجتماعی سبیل خدا است، هر چند اگر کسی با نیت دیگری وقف  برای خدا  صورتی است که 

 کند.

 
  . 274بقره/  - 80

  . 92آل عمران/  - 81

  . 350ی کتاب، ص ، چ سوم، تهران، انتشارات خانه2ش(، التبیان،تحقیق مهدی کمپانی زارع، ج 1389محمد بن حسن، شیخ طوسی) - 82

  . 490ی کتاب، صزی،تحقیق محمد باهر، ج ا، چ دوم، تهران، انتشارات خانهش(، تفسیرابوالفتح را1388حسین بن علی، ابوالفتوح رازی) - 83

  . 161ی احمد بهشتی، تهران، نشر فراهانی، ص ، ترجمه4ش(، مجمع البیان، ج1352فضل بن حسن، طبرسی) - 84

  . 344، ص 4سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج  - 85

  . 70قصص/  - 86

  . 42، چ اول، تهران، اسوه، ص 1ی مبانی وقف در قران کریم؛مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسالمی، ج گستره(، 1387سیدمحمد علی، ایازی) - 87

  . 195بقره/  - 88
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عد  های اجتماعی دبار استعمال شده که عمدتاً به نیکی  28ی »حسنه« در قرآن . حسنه: کلمه4 ر شبکه و ساختار الهی در ب

می تفسیر  حوزهایجابی  در  خدا  راه  در  کردن  نیکی  به وقف است.شود.  مربوط  اجتماعی  مفاهیم  از  یکی  نیز  مال،  راغب   90ی 
به معنای سخن، مال و گاه همسر و گاه رفتارهای معنوی و بلکه برای مطلق خوبی  بافت، گاه  با  اصفهانی، حسنات را متناسب 

 91رده است.کردن معنا ک

پیامی کلی در جهت تشویق به انجام حسنه فرموده است: »من جاء بالحسنه فله عشر امثال ها و من جاء بالسیئه راغب در 

 92یظلمون«.  یجزی اال مثلها و هم ال فال
ز منطبق ی معنایی نیی »صدقه« به معنای اعطای مال، در قرآن پنج بار به کار رفته است، که در این شبکه. صدقه: کلمه5

به دستورات اخالقی در سطح و شیوه ناظر  نباید همراه با منت و بر وقف و  پرداخت  پرداخت مال است. مثالً فرموده که این  ی 

باشد برای تظاهر و ریا  »یا ایها الذین آمنوا التبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی کالذی ینفق ماله رئاالناس و الیومن باهلل و : اذیت و 
  93.الیوم االخر«

یکی از راه قرآن،  بینی  جهان  پاک کردن دل و تزکیهدر  نفس، دادن صدقه و جدا کردن بخشی از اموال های تزکیه و  ی 

و تزکیهم بها«.  94معرفی شده است. »خذ من اموالهم صدقه تطهرهم 

ه فهی تجری له بعد در روایات رسیده هم موضوع انقطاع عمل انسان پس از مرگ آمده و از آن، »صدقه اجراها هلل فی حیات
بیت، کتاب وقف را کتاب »الوقوف و الصدقات«   95وفاته« تعبیر شده است. پیروی از روایات اهل  به  از این رو فقها و متحدثان 

 اند.  گرفته و با این عنوان مطالبی در اهمیت وقف و شرایط و آداب آن سخن گفته

تواند باشد. این صفت اخالقی که قرآن آن را ترویج ی برای وقف می. ایثار: ایثار و ازخودگذشتگی یکی دیگر از کلمات کلید6
نمونه یکی از  عنوان  به  یاد میو از آن  عالی انسانی  کند، جایی است که شخص در زندگی شخصی قناعت و از ولخرجی و های 

ی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من کند: »و یوثرون علها را وقف میاندوزد، اما آنکند و اموالی را میحتی رفاه زیاد پرهیز می

فاولئک هم المفلحون نفسه  شح  باشد آن  و  96.«یوق  نیازی مبرم  بر خود مقدم میهرچند در خودشان  دارند و هرکس از ها را 

 خست نفس خود مصون بماند ایشانند که رستگارانند.  
یکی د7 به کار رفته است.  در قرآن  بار  دو  واژه  این  الصالحات:  الباقیات  ی مریم؛ دو ی کهف و دیگری در سورهر سوره. 

به سوره به کارهای خیر اجتماعی و ماندگار و تشویق  ناظر  بار این کلمه  هم در مصحف آمده است و هر دو  سر  پشت  که  ای 

  97کارهای نیک و در برابر زندگی زودگذر و مادی، برای پس از مرگ توصیف شده است.
»المال و   است:  آمده  نمونه  عنوان  عند ربک ثوابا و خیرا امال«.به   98البنون زینه الحیاه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر 

عنوان، نیکی به  یکی از اوصاف وقف  بهتر است. در فقه اسالمی  نظر آرزوها  بهتر و از  پروردگار  نزد  پاداش  نظر  از  ماندگار  های 

ای برای فقرای مسلمین از م به همین عنوان یعنی صدقهباقیات صالح و صدقه ی جاریه آمده و در روایات رسیده از اهل بیت ه
ه  های کلیدی وقف در قرآن کریم، همان واژهترین واژهبنابراین از مهم اهل صدقه توصیف شده است. ب هایی هستند که در تشویق 

مند جهت گیری و نظام اند که در شناخت این ارزش اجتماعی وپرداخت مال و ثروت و بی اعتباری دنیا و ترجیح امر آخرت آمده

 کردن آن نقش موثری دارند.  

 
  . 43سید محمدعلی، ایازی، پیشین، ص  - 90

  . 235لم، ص (، مفردات الفاظ القرآن؛تحقیق صفوان عرفان داوودی، چ اول، دمشق، دارالق1412راغب، اصفهانی) - 91
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 فضيلت وقف در سنت: 

بر قول و فعل و تقریر است. سنت دومین و پس از قرآن مهم حجیت آن به  و ترین مآخذ فقه اسالمی است،سنت مشتمل 

بوده است وی قطعی همهی مسلمانان ثابت است. سیرهاجماع کافه به سنت  بر حجیت و عمل  ی در اصول و ادله  ی مسلمین 

به قول و فعل و تقریر معصوم اطالق شده است و بنا به تعریف اهل   اند؛چهارگانه، حجیت آن را اثبات کرده نظر شیعه  سنت از 
 عامه، به فعل و قول تقریر شخص پیامبر اسالم )ص( گفته شده است. 

 قول معصوم: 

. از سنت وقف با تعابیر مختلفی در احادیث اهل بیت )ع( یاد سنت قولی، احادیث و روایاتی است که از معصوم رسیده است
می یاد  وقف  عنوان  به  حسنه  سنت  این  از  غالباً  گرچه  است.  صدقه، صدقهشده  مانند  تعابیری  لکن  باقیات کنند،  ی جاریه، 

  99ی متبوله و حبس نیز در تعابیر آمده است.الصالحات، صدقه

رسد:  ها به او می فرماید: »چند چیز است که بعد از مرگ مومن پاداش آنکه می در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( آمده است
علمی که از خود به یادگار گذاشته است. فرزند صالحی که به جا گذاشته باشد، و قرآنی که بر ارث گذاشته باشد، یا مسجدی که 

بنا کرده، یا نهری که برای مسافرین در راه مانده  یا منزلی که  ای که در حال حیات آن را جاری ساخته، یا صدقه ساخته است، 

 100 خود انجام داده است«.

نقل شده است که می پیامبر اکرم )ص(  ای برای عابران منزلی بسازد، فرماید: »کسی که در کنار جادهدر حدیث دیگر از 
بر مرکبی که از در و گوهر تزئین شده است سوار می الشعاع ر صورت او تمام نورها را تحتکند و نوخداوند در روز قیامت او را 

)ع( قرار میقرار می نور حضرت ابراهیم  برابر  ای از فرشتگان است؟ کنند آیا این فرشتهگیرد و مردم سوال میدهد؛ تا آنجا که 

توان اشاره یترین احادیث دیگری که ماز مهم  101روند«.ایم و با شفاعت وی چهل هزار انسان به بهشت میهرگز مانند او را ندیده
به احادیث زیر اشاره کرد که برای خالصهکرد، می  ایم.ها خودداری کردهتر شدن مطلب از نوشتن متن عربی آنتوان 

نیکوکار در سایه نیک خویش میپیامبر اکرم )ص(: در گرمای سوزان قیامت، انسان  پروندهی صدق و عمل  به  ی ماند تا 

 102مردم رسیدگی شود.

)ص( اکرم  باشد از مسلمانان پیامبر  نداشته  به امر مسلمانان  نسبت  اهتمامی  و  توجه  که  حالی  در  کند  صبح  کس  هر   :
 103نیست.

برآورده می نیازهای دیگران را  بعضی از آنان  یکدیگرند  برادر  مؤمنان  )ع(:  صادق  به همین خاطر خداوند امام  سازند که 

   104سازد.حاجتشان را در روز قیامت برآورده می
نوع بال را رفع می: صدقه(عامام صادق ) پروردگار را خاموش میکند و صدقهی آشکار هفتاد   105سازد.ی پنهان، خشم 

علی )ع  106ها بر توست.: برترین اموال خوش اثرترین آن(امام 

علی )ع  107آید.ها میافتد و دیرتر مرگ به سراغ آنهای مردم به تأخیر می: به برکت صدقه، اجل(امام 
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 فعل معصوم: 

پیغمبر صادر شده است؛س با قصد تشریع از  پیامبر )ص( همان کارهایی است که  فعلی  سنت فعلی معصوم همان   و  نت 

کارهایی است که به قصد تبلیغ احکام دین از معصوم صادر شده است؛ مانند وضو و نماز و حج. به چند نمونه از فعل معصوم که 

 تا به فهم مطلب کمک نماید.  شود های مختلف تحریر شده است اشاره میدر کتاب
بوده چنان که در تاریخ آمده  بشریت  نیک، معلم  پیامبر )ص( در این امر خیر مانند سایر کارهای  نیز  عملی  نظر  الف: از 

 108است: پیامبر )ص( زمینی را وقف کرد و منافع آن را برای ابن سبیل صدقه قرار داد.

لشکر  ب: در کتاب مالکیت خصوصی زمین آمده است: مردی  بنام مخیرق که در جنگ احد مسلمان شده بود همراه  یهودی 

به سوی احد حرکت می با مشرکین شرکت کرد. هنگامی که  نمود که اگر مردم، هفت باغاسالم در جنگ  از سال  ،کرد، وصیت 
نیز تصرف کرد و کارگران پیامبر )ص( باغ به ملک رسول اکرم )ص( درآید و آن حضرت  کردند و در ره میها را اداسوم هجرت 

آن نیز استفاده مینمودند و از میوهها زراعت میزمین  بدین قرار گذشت و در ی درختان آن  کردند. تا سال هفتم هجری کار 

سال این باغ ملک خصوصی رسول خدا )ص( بوده است. رسول خدا )ص(    5ها را وقف کرد. پس حدود همان سال آن حضرت باغ
باغ سال  5ها  شده بود و پس از یا کردن مالک نشده بود و بیل نزده بود، بلکه  با وصیت کردن، صاحب آن باغها را از راه احاین 

باغ نمودهها را وقف کرد و سنت حسنهتملک و تصرف، آن  ها وقف خاص، یعنی وقف بر اوالد و اند. این باغی اسالمی را تشریع 

بنی بر  )ص(وقف  اکرم  رسول  رحلت  از  بعد  بود.  خلیفههاشم  باغ،  این  اول  خلیفهی  و  گرفت  را  )ع( ها  علی  به  ی دوم آن را 

   109برگردانید.

 تقریر معصوم:

عبارت است از این که مثالً کسی کاری را در حضور آن حضرت انجام دهد، یا سخن بگوید، یا حتی در غیاب   سنت تقریری، 
به آن آگاه شود و سکوت نماید، و یا حتی در چهره ضرت آثار خشنودی نقش ببندد. مانند ترک اذان و اقامه ی آن حآن حضرت 

 برای نماز عید.  

ینبعاز جعفر بن محمد به نقل از پدر بزرگوارشان روایت شده که: خلیفه را در اختیار علی ابن ابیطالب گذاشت و   110ی دوم، 

نیز خرید و چشمه )ع( حوالی آن را  به علی )ع( رسیای در آن جاری شد و مژدهعلی  د و علی )ع( فرمود: به وراث مژده ی آن 
نزدیک و در حال جنگ و  و مساکین و راه خدا و ابن سبیل، خویشاوندان دور و  فقرا  بر  داد  قرار  صدقه  را  آن  سپس  بدهید. 

 111صلح.

از هایی از قول، فعل و تقریر معصومین در تائید و تشویق و ترغیب مسلمانان به وقف بود. به طوری که بسیاری  ها نمونهاین
بر اثر تشویق رسول اکرم )ص( می بعد از جنگ خیبر  خواستند اموال خود را وقف کنند، ولی حضرت بیش از ثلث را مسلمانان 

نفرمودند. از طرفی موقوفه های خود رسول خدا )ص( نیز منحصر در هفت باغ نبود، بلکه در کتب تاریخی، موارد دیگری را اجازه 

 112توان نام برد.جمله به ویژه نخلستانی در قبا، فدک در مدینه، مهزور در بازار مدینه را میبه نام صدقات رسول اهلل )ص( از 

 

 اجماع:

بیانات فقهای مسلمان عمل وقف را  ندارد.  باشد، وجود  بین فقهای مسلمان، کسی که مشروعیت وقف را جدا رد کرده  در 

 113اند.تایید کرده و بسیاری از فقهای مسلمان ادعای اجماع کرده

 
 . 160، بیروت، انتشارات دارالمعرفه، ص 6احمد بن حسین، بیهقی)بی تا(، سنن کبری، ج  -108

 .  64و  63(، اصول مالکیت در اسالم، چ دوم، قم، انتشارات اسالمی، صص 1364علی احمد، میانچی) - 109

 .  فرسخ در غرب مدینه 50ی به فاصلهده مشهوری است  -110

 .  244ی نشر اسالمی، ص ، چ دوم، قم، موسسه4(، من البحضرالفقیه، ج1404محمد بن بابویه، شیخ صدوق) - 111

 .  25، پیشین، ص ، معراجیسعید - 112

 .  163انتشارات، ص  (، چرا و چگونه وقف کنیم؟، چ اول، تهران، سازمان چاپ و1388سیدعلی، دانشور؛نادر، ریاحی سامانی) - 113
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به صحت وقف بوده و هستند. جابر گفته است: احدی از اصحاب رسول خدا نبود  علم اعم، از سلف و حلف، قائل  اکثر اهل 

ها اند و این امر از آنکه توانایی داشته باشد و مالی را وقف نکند. با روایات صحیح ثابت شده است که اصحاب و تابعین وقف کرده
نشده است. پس اصحاب و تابعین اجماعا وقف را مشروع میمورد انکار کسی واق مشهور است و  114اند.دانستهع 

 

 عقل:

قف مصداقی از مصادیق صدقه است و صدقه دادن عملی است که در اسالم مورد تشویق واقع شده است. ویژگی وقف از و

 است.  «ی جاریهصدقه»سایر صدقات در این است که وقف 

اصل استوار   دو  بر  اسالم  شریعت  به خداوند از اساس  بوده است. تقرب  به سوی مردم و دفع مفاسد از آنان  جلب مصالح 
به شمار می رود. وقف هم از انواع صدقات است که شارع بدان ترغیب کرده طریق انفاق و احسان و صدقه، جزء اهداف اسالمی 

عمران و   92است و آیات   کند. در وان آن، هدف شارع را روشن میی بقره و امثال فراسوره 261ی الحدید و سوره 11سوره آل 

 نتیجه به حکم عقل نیز وقف و صدقه عمل مستحسن و نیکویی است.

 

 :گيري   نتيجه

 امامیه  فقه  به  توجه  ،با  دارد  انسان  تاریخ   به  ایپیشینه  برد  نام  حقوقی  اجتماعی  نهادی  عنوانبه  توانمی  آن  از  که  وقف
 وقف طوسی شیخ نمونه باب از. اندگرفته کار به وقف تعریف در را «حبس» مفهوم  نفقیها  تمام:  گفت  توانمی  که  گفت  توانمی

 نگه وقف شیخ، تعریف طبق.«المنفعه تسبیل و االصل تحبیس: »نویسدمی  و  دانسته  آن  منافع  کردن  رها  و  وقفی  مال  حبس  را

 راه  در که است  جاریه  صدقات از وقف  که  شودمی روشن  «تسبیل» یکلمه  با و  باشدمی منفعت گذاشتن آزاد  و  ملک اصل داشتن
 .  ببرند بهره  آن  از تا شودمی گذاشته آزاد خدا

 :  از  اندعبارت که رسید  وقف نهاد است کلی  تعریف  4  به  توان می  نیز عام فقه در

  عین تنبازداش: »اندگفته  دیگر ایعده. است کرده  معرفی «دیگران  تملیک از ملوک  بازداشتن»  را  وقف  سرخسی:  حنفیه.  یک

 .«دارد دوست که کسی هر برای  رساندن مصرف  به  یا بهره دادن  صدقه و واقف ملک از
 .است کرده  معرفی «بهره  استمرار و  ریشه بازداشتن» را وقف حنبلی،  قدامه ابن:  حنبلی. دو

ا   آن   از انتفاع کانام  که مالی  بازداشتن: »اندکرده تعریف  چنین  را  وقف شافعی، دانشمندان از برخی و شربینی:  شافعی.  سه   ب

 .«باشد داشته  وجود  عین بقای
 الزم   صورت  به که  آن بقای زمان تا چیزی  منفعت  بخشیدن» معنای  به  را  وقف مالکیه،  مذهب در فقیه  بزرگان:  مالکی. چهار

 آن منفعت از ندیگرا مندی بهره برای عین بازداشت: »اندکرده تعریف چنین را آن دیگر برخی ونیز. انددانسته  ،«شودمی  محقق

 .«دائمی صورت  به

 :  که استشده آورده چنین وقت  تعریف در شیعی  دیدگاه از  استفاده  با نیز  ایران  حقوق در
 .  «شود تسبیل آن منافع و حبس مال  عین  که این از  است  عبارت  وقف»

 وقف یدرباره خاص طور به یاآیه کریم درقران برد، نام عقل و اجماع، سنت، قرآن،  از  میتوان  وقف  مشروعیت  ادله  باب  در

 به بلکه جواز،  به  صدقه،  و  تعاون  و  الحسنهقرض  و  انفاق  و  احساس  به  مربوط  آیات  به  اولویت  باب  از  توانمی  ولی  ندارد،  وجود
 ترینمهم قرآن از پس و دومین عنوان به است تقریر و فعل  و  قول  بر  مشتمل  که  ،سنت.کرد  استدالل  وقف  استحباب  و  رجحان

 وقف مشروعیت که کسی مسلمان، فقهای نیزبین اجماع باب است،در گذاشته صحه وقف اهمیت  بر  نیز  است،  اسالمی  هفق  مآخذ

 اجماع  ادعای  مسلمان  فقهای  از  بسیاری  و  کرده  تایید  را  وقف  عمل  مسلمان  فقهای  بیانات.  ندارد  وجود  باشد،  کرده  رد  جدا  را

 شده  واقع  تشویق  مورد  اسالم  در  که  است  عملی  دادن  صدقه  و  است  صدقه  مصادیق  از  مصداقی  وقف  نیز  عقلی  نظر  اند،ازکرده
 .است  «جاریه  یصدقه»  وقف که است این در  صدقات  سایر  از وقف  ویژگی. است

 
 .  106-105محمد، الکبیسی، پیشین، صص - 114
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 .هرفعمدارال،  روتیب، چ دوم،  1(، اساس البالغه، ج1406زمخشری، محمود) [30]
 ی کل اوقاف وامور خیریه اصفهان.ی اوقاف اصفهان، چ اول، اصفهان، ادارهاریخچه(، ت1346سپنتا، عبدالحسین) [31]

 ، چ دوم، بیروت، دارالمعرفه.12(، المبسوط، ج  1406سرخسی، شمس الدین) [32]

 ، چ سوم، بیروت، داراحیاء الترث العربی.2(، مغنی المحتاج، ج  1337شربینی، محمد بن ادریس) [33]

 .انتشارات اسوه چ اول، تهران،   قف در اخبار و اعصار،سیمای و  (،1382)محمد سعید  ،شفیعی [34]
 انتشارات دانشگاه تهران.  تهران، ی جاریه؛تحوالت حقوق خصوصی، چ دوم،(، وقف یا صدقه1371شهابی، علی اکبر) [35]

 ، چ سوم، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.2(، ادوار فقه، ج  1369شهابی، محمود) [36]
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 مشهد مقدس، بنیاد پژوهش های اسالمی. ، چ اول،2الدروس الشرعیه، ج(، 1418شهید اول، محمد بن مکی) [37]

 ، چ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.3(، الروضه البهیه، ج  1402شهید ثانی، زین الدین) [38]
 ی علی اکبر غفاری، چ سوم، تهران، صدوق.ثواب االعمال، ترجمهش(،   1377شیخ صدوق، محمد بن بابویه) [39]

 ای، چ پنجم، تهران، دارالمکتبه االسالمیه.ی محمدباقر کمره امالی، ترجمه (،1400بن بابویه)شیخ صدوق، محمد   [40]

 ی نشر اسالمی.، چ دوم، قم، موسسه4(، من البحضرالفقیه، ج1404شیخ صدوق، محمد بن بابویه) [41]

رات خانه ، چ سوم، تهران، 2ش(، التبیان، به تحقیق مهدی کمپانی زارع، ج  1389شیخ طوسی، محمد بن حسن) [42] تشا ی  ان
 کتاب.

ء  3(، المبسوط فی فقه االمامیه، ج  1417شیخ طوسی، محمدبن حسن) [43] ا ، چاپ اول، قم، انتشارات المکتبه المرتضویه االحی

 اآلثار الجعفریه.

 ، چ دوم، تهران، صائن.ای بر فرهنگ وقفمقدمه  (،1385)احمد  ،راصادقی گلد [44]
 دنی؛اشخاص و اموال، چ اول، تهران، میزان.ی مقدماتی حقوق م(، دوره1379صفایی، سیدحسین) [45]

 ی داوری.، قم، مکتبه1، نکمله العروه الوثقی، ج  )بی تا(طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم [46]

 ی احمد بهشتی، تهران، نشر فراهانی.، ترجمه4ش(، مجمع البیان، ج1352طبرسی، فضل بن حسن) [47]

 انتشارات امیر کبیر  ، تهران،1، چ2، فرهنگ الروس، ج(1380)طبیبیان، سید حمید [48]
 ، چ دوم، بیروت، دارالمعرفه5عسقالنی، ابن حجر)بی تا(، فتح الباری، ج   [49]

رات  1368عالمه حلی، حسن بن یوسف) [50] تشا ش(، تبصره المتعلمین؛تحقیق احمد حسنی و هادی یوسفی، چ اول، تهران، ان

 فقیه

 ، چ یازدهم، تهران، امیرکبیر 4(، فرهنگ عمید، ج1377عمید، حسن) [51]

 ، چ اول، قم، منشورات دارالهجره5(، العین، ج1405دی، عبدالرحمن خلیل بن احمد)فراهی [52]

 ی دارالهجرهق(، المصباح المنیر، چ سوم، قم، موسسه  1302فیومی، احمد بن محمد)   [53]

ی کل اوقاف  ، چ اول، ساری، اداره 1ی احمد صادقی گلدار، ج(، احکام وقف در شریعت اسالم، ترجمه1367الکبیسی، محمد) [54]
 و امور خیریه

 ، چ سیزدهم، تهران، دارالکتب االسالمیه74ی علی دوانی، ج  ش(، بحاراالنوار، ترجمه1364مجلسی، محمدباقر) [55]

   ، چ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان2(، شرایع االسالم، ج  1408جعفربن حسن) ،محقق حلی [56]

 دانش  گنج  انتشارات  تهران،  پنجم،  چ  اموال،  حقوق   ،(1380)لنگرودی  جعفری  جعفر،  محمد [57]

 االسالمیه  دارالکتب  تهران،  ششم،  چ  ،28  ج  جواهرالکالم،  ،(1397)نجفی  حسن،  محمد [58]

 ، چ اول، تهران، اسوه1(، مبانی وحیانی وقف؛مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسالمی، ج1387مرادی، محمد) [59]

 نابی  جا،بی  (، وقف درایران،1351مصطفوی، مینودخت) [60]

 ی شورای عالی انقالب فرهنگی(، وقف کارآمد، چ اول، تهران، دبیرخانه1389لی) مطبعه چی، سید مصطفی؛رضایی عبدالع [61]
 (، وقف سنت ماندگار، چ اول، تهران، آوای امید1390)سعید،  معراجی [62]

 2(، یادگاری های ماندگار؛حقیقت وقف، وقف میراث جاودان، سال پنجم، ش  1376معرفت، محمدهادی) [63]

میراث جاویدان،    وقف ،ی شهرستان رشید؛بانی مجتمع های وقفی  فضل اهلل  خواجه رشید الدین(،  1372)مصطفی  ،مومنی [64]

 4  یشماره
 (، اصول مالکیت در اسالم، چ دوم، قم، انتشارات اسالمی1364میانچی، علی احمد) [65]

 19ی  (، وقف و وصیت در ارمنه، میراث جاویدان، سال پنجم، شماره1376میناسیان، لئون) [66]

 نوید  انتشارات  شیراز،  اول،  چ  موقوفات،  در   قانونگذاری  تحوالت  و  سیر  و  وقف  ،(1379)سامانی  ریاحی  نادر، [67]

 دانش  گنج  ششم،  چ  ،3  ج  ،(هبه،وقف،وصیت )معین؛عطایا   مدنی؛عقود  حقوق   ،(1387)کاتوزیان  ناصر، [68]

 ی آل البیت)ع( الحیاء التراث، چ اول، قم، موسسه2ش(، مستدرک الوسائل، ج    1369نوری طبرسی، میرزا حسین)   [69]
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