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 چکیده

ن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختالف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشاار جامعاه منجار    با در نظر گرفت
جدیادی  موضوعات الزم است گونه مشکالت،  در رفع این شده است و با توجه به تاثیر نهاد عظیم وقف در

 .دنداشته باش مطالعه و بررسیهمچون وقف پول مجال بیشتری برای 

باا نگااهی باه سایر     . های فقهی و نظری و تحلیل فواید و آثار وقف پول است هدف این مقاله بررسی دیدگاه
تاریخی مقوله وقف و تاریخچه پر افتخار آن در برخی جوامع و افاول تادریجی آن در برخای دیگار، لازوم      

شاود وقاف پاول بار اساا  رو       تحقیا  در ایان مقالاه ساعی مای      .شود بررسی دالیل این امر آشکارتر می
ای و همچنین مقاالت معتبر داخلی و خاارجی، ماورد   و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه توصیفی -تحلیلی

 .بررسی قرار گیرد
پذیر است و با ماوازین  دهد وقف پول امکاننتایج حاصل از تحقی  که مبتنی بر تحلیل نظری است، نشان می

واند نقش مهمی در کاهش فقر و گستر  تدهد میاز طرف دیگر نتایج تحقی  نشان می. دینی منافات ندارد
 .مشاغل در جامعه داشته باشد

 

 وقف، پول، فقر، اشتغال :های کلیدیواژه
 

 JEL :I30, J62, O23, Z0, Z12بندی  طبقه
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Abstract 

Considering the present situation of the society that  increasing inegulity led 
to deprivation progression and according to impact of huge institution of 
waqf (endowment) at resolving such problems, it is necessary to make an 
opportunity that new subject such as cash waqf being studied and examined.  
The aim of this paper is to study the theoretical and  jurisprudential views 
and analysis the benefits of cash waqf. looking at the historical trend of the 
term of cash waqf and it's honorable history in some societies and fading out 
at the others, the necessity of examination of this subject is getting more 
outstanding. Based on analytical - descriptive methods and by Using of 
documents and library resources  as well as domestic and foreign papers, 
cash waqf is going to be explored in this paper. 
The results of this research that are based on theoretical analysis show that 
cash waqf is possible and it is not in contrast with religious principles .As 
well as, the results show that cash waqf would have important role on 
poverty reduction and jobs development in society. 
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 مقدمه 

 شواهد تاریخی حاکی از آن است که وقف نقشی محوری در توسعه از ابعاد مختلف آموزشای، 
شارایط   بهبوددر تأثیر وقف پول بر (.  111: 1331 سلیمی فر،)اجتماعی و اقتصادی ایفا نموده است 

ابعااد  تواناد هماه    توان این طور بیان کرد  که منظور این نیست که وقف به تنهاایی مای   می اقتصادی
 تواند به عنوان یک سرمایه عظایم ماالی  در   گوناگون اقتصاد یک ملت را در برگیرد بلکه وقف می
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هاای عظایم اوقااف را نیاز      توان سارمایه  حقیقت این است که می. این راستا نقش اساسی داشته باشد
لیادی و  هاای تو  ها با رعایت همه جوانا  شارعی و قاانونی در فرآیناد فعالیات      همانند دیگر سرمایه

خدماتی قرار داد و آنها را از حالت رکود و از مایه خرج کردن به حالت تحرک و زایاایی هادایت   
به روز باه سارمایه اوقااف افازوده      نمود تا هم به رشد توسعه اقتصادی کشور کمک شود و هم روز

هااای کشاااورزی باعااه توسااعه و گسااتر   مااًالا اقاادامات آسااتان قااد  در زمینااه فعایاات .گااردد

تاوان باه    والت کشاورزی و دامی با تأسیس موسسات مختلف شده اسات کاه بارای مًاال مای     محص
موسسه کشاورزی و دامپروری نمونه طرق یا شرکت کشت و صنعت اسفراین و یا ماواردی از ایان   

امکاان گساتر     باه دلیال تعااریف محادود از وقاف،      (.811و813: 1313حائری،)قبیل اشاره کرد 
بایساته   ،بناابراین . ممکن شاده اسات   های مالی در قال  آن نا اری از داراییی آن و تجهیز بسی دایره

مسائل جدیدی همچاون وقاف    است که همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان،

هاای   باه منظاور تجدیاد حیاات ساازمان اوقااف بایاد رو         .پول مورد بررسی و تحلیل قرار بگیارد 
هماه ماردم ممکان اسات تواناایی ماالی الزم بارای وقاف زماین یاا           چرا کاه  . شود جایگزینی ایجاد

های وقف نقدی یکی از راه کارهایی است که بایاد   از این رو  ایجاد نهاد .ساختمان را نداشته باشند
 احیا گردد تا همه مردم صرف نظر از هر مقدار توانایی مالی بتوانند در این امر مهام شارکت نمایناد   

(Ahmed,2004: 127 .) توجه به تحولی که در ماهیت پول رخ داده است و با عنایات باه شارایط    با
ی تااریخی کاه نشاانگر خادمات وقاف پاول       وقف و گستردگی شمول آن و همچناین باا مالحظاه   

هاای اجرایای و ساازماندهی    توان موضوع وقف پول را مطرح کرد تا با فراهم آمدن زمیناه است،می

بحه وقف پول . انه به جامعه خصوصاا به محرومان برسدی این اقدام خداپسندآن، خدمات گسترده
از آنجایی که اموال وقفای   .مورد توجه بوده است« وقف الدراهم و الدنانیر»در فقه اسالمی با عنوان 

شاوند، فرصات اقتصاادی بسایارخوبی      واگذار می بدون آنکه مخارج اضافی بر دولت تحمیل کنند،
هاای مولاد    وقاف پاول را باه سامت فعالیات      تاوان طرفی می از .شود برای سرمایه گذاری فراهم می

شاود و در   سنجی وقف پول پرداختاه مای  در بخش اول این مقاله به امکان.سوق داد خاص اقتصادی

ی پیشانهادات الزم در ایان   بخش دوم به آثار اقتصادی آن پرداخته خواهد شد و درنهایات باه ارئاه   
 .زمینه ارائه خواهد شد
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 ف پولسنجی وقامکان. 

 1تعریف وقف

، (238: 83دهخاادا، لغاات نامااه، ج) و درنااک کااردن اساات در لغاات بااه معنااای ایسااتادن وقااف
بناابراین، عقاد   . و در اصطالح، تحبیس و تسبیل مال را وقاف گویناد   (131: ، 8، ج1843طریحی، )

کناد و مناافع آن را جهات    وقف عقدی است که به موج  آن فردی عین مال خود را تحبایس مای  
عالوه بر این باه معناای    .(113: 1331موسویان، )کند، رها نماید هایی که مشخص میدر راهصرف 

ولاو تاری او وقفاوا    »ی ی کریمهطریحی نیز برای  بیان معنای لغوی آیه.آگاه ساختن نیز آمده است

. (131:  8ق، ج1843طریحای،  )را شاهد آورده که همان مکاه و درناک کاردن اسات     « علی النار
دانند و مدرک تمامی آنها در  ها وقف را حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت آن میاغل  فق

شایخ  ) حابسس االصال و سابسل الًماره    : فرماود ( ص)تعریف وقف، حدیه نبوی ویل است که پیاامبر 
 :ق 1843طوسای،  ابان حمازه   و 112 :3ق، جلاد 1814ابن ادریس، و 231: ، 3ق، جلد1331طوسی، 

311.) 

اسات   شود؛ حتّی برخی نکات در روایات آمده  یات، چنین تعاریفی یافت نمیاما در بررسی روا
 . پردازیم در ادامه به بررسی روایات می.  توان آن را مخالف ادعای فقها دانست که می

 ) «حَابسس  الأأصصلالص وَ سَابسل  الًرمَارصةص    »: فرموده است( ص)است که پیامبر آمده 2در دو حدیه مرسل
: 18ق، ج1843ناوری،  میرزای)«حَبَّسلتَ أصصللصهُ وَ سَبَّلأتَ ثصمَرصتصهَا»یا ( 214 :2ج ق،1841ر، جمهوابیابن
اند، با توجه به این دو حادیه   شاید نخستین افرادی که در شیعه، وقف را اینگونه تعریف کرده.  (81

تی باین ایان دو منشاأ    به هار حاال تفااو   .  است برداری از فقه اهل سنّت بوده  است یا گرته مرسل بوده
در حادیه دیگاری   .  اناد، حجسیاتش شارعی نادارد     وجود ندارد، زیرا هر کدام منشأ این تعریف باوده 

و ( ع)و پاس از ایشاان اماام حسان    ( ع)اختیار موقوفاتی را به دست حضرت علی(  )حضرت زهرا
: 11ق،ج 1841ی، حرعااملّ )است « ابراهیم  اموال  اُم»دهد که یکی از آن موقوفات  می( ع)امام حسین

: 8ق،ج 1841ابان اثیار،   )با توجه به تصریح لغویان مبنی بر اینکه اصل مال، طال و نقره است، (. 113

________________________________________________________________ 

1- Waqf 

 .  اند وکر نشدهروایتی که برخی از راویان آن در سلسله سند : روایت مرسل.  -2
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پس بایاد  ( 18: ق1814عبا  نجفی، )اند؛  حتّی برخی لفظ مال را مختص به طال و نقره دانسته( 313
ان موقوفاه در اختیاار حضارت    ابراهیم، طاال و نقاره و پاول باشاد کاه باه عناو        بخشی از موقوفاتش ام 

زمینای را وقاف   ( ع)است که اماام کاا م   ی دیگری آمده در روایت صحیحه.  قرار داشت(  )زهرا
حرعاملّی، )کرد و شرط کرد در صورتش نیاز، آن را بفروشند و با پول  آن، مشکل را برطرف سازند 

مقاداری از اماوالش را   ( ع)اسات کاه اماام صاادق      آمده 1ای در روایت موثقه . (242: 11ق،ج 1841

هاا را انفااق کنناد     هاای خاصای آن   وقف کرد تا چند بخش شود و پس از شهادت ایشان، در زماان 
  . (118: 11ق،ج 1841حرعاملّی، )

 

 2تعریف وقف پول

 :شماری از تعاریف برای وقف پول عبارتند از

 .(Cizakca,2004: 2)باشد  می 8تأسیس شده با سرمایه پولی 3وقف پول، وقف خیریه -1
 پاول  قالا   در، قاانونی  موجودیات  باا  افاراد  از گروهی یا فرد توسط که است پول، وقفی وقف -2

 .(Masyita and coworkers,2005: 3 ) گیرد می صورت

باشاد کاه ایان     باشد و از انواع وقاف داریای متماایز مای     ها میوقف پول نوع خاصی از بخشش -3
1تفاوت به علت ماهیت اصل سرمایه وقف

به شکل جاز  و یاا   )1و به شکل وجوه نقدیباشد  می 

 .(Cizakca,1998: 53 ) گیرد ی وقف صورت میکل سرمایه
بار   3از طرف اهادا کننادگان   1بسیج سرمایه وجوه": ترین تعریف وقف پول عبارتست ازمناس  -8

هاای موسلاد کاه هام مناافعی از       گذاری آناان در دارایای  اسا  مدت نامحدود یا ابدی و سرمایه

هاایی در جهات مصاارف آیناده بارای       کند و هم درآمد و عایدی اده عین فراهم میطری  استف

________________________________________________________________ 

 .  حدیًی که همة راویان آن راستگو هستند اما حداقل یکی از راویان آن غیر شیعه است: حدیه موث  -1
2- Cash waqf 

3- Charitable endowment 

4- Cash capital 
5- Asl al-mal  or  Corpus 

6- Cash 
7- Mobilization Funds 
8- Donors 
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ها بر اساا  خاط مشای و سیاسات در نظار گرفتاه شاده توساط اهداکننادگان و          افراد یا گروه
تارین تعریاف برگرفتاه     کامال ، این تعریف برای وقف پول.  "کند دریافت کنندگان، فراهم می

 (Lahsasna,2010: 104 ) باشد  و تأمین مالی می از وقف 1شده بر اسا  مفهوم شریعت
 کاه  ساازمانی  یاا  فارد  طریا   از را خود پولی سرمایه ماسیتا و همکارانش معتقد است که واقف،

 عهاده  بار  را هاا  آن گاذاری سارمایه  از حاصال  ساود  توزیع و وقفی وجوه یا سرمایه مدیریت مسئول

وجاوه  )وقاف شاده    سارمایه  از حاصال  منفعات  یاا  عایدی تنها . کند می اهدا 3علیه موقوف به، 2دارد
 Masyita and ) شود می گذاری سرمایه مجدداا وقف سرمایه رسد و اصل می علیهموقوف به( وقفی

coworkers,2005: 2). 
 

 پول تعریف 

. شاود  شامرده مای  ( پاول )هر چیزی که بهای کاال و خدمات قرار گیرد در اصطالح فقهی، ثمن 

 :بیع صرف، منظور از ثمن را بیان کرده اند تعریف برخی از فقها در
حلای،  ) ها با ثمن هاست و ثمن همان طال و نقاره اسات   صرف، بیع ثمن: عالمه حلی گفته است 
ی  ثمان اعام از طاال و نقاره    : محق  اردبیلی نیز پس از بیان همین تعریف گفتاه اسات   (.114: 1جلد 

 (. 341 : 3جلد ق،1843مقد  اردبیلی، ) .باشد مسکوک و غیر مسکوک می
آثار کامالا بارزی در  حجم پول. مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است

پاول   ،در مفهاوم اقتصاادی  . تاأثیر گاذار اسات    تولیاد و  بیکااری ، بهاره ، تورمدارد و بر نرخ  اقتصاد
پاول  . باشاد  واحدی برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای وخیره ارز  اقتصادی می

 آساان  آن از استفاده (3 باشد بادوام (2 باشد عموم قبول مورد (1 :ویژگی داشته باشد پنجج باید رای

ی آزاد دانشانامه )باشاد   محادود  آن تولیاد  (1و  باشاد  ثابت ارز  دارای( 8باشد تقسیم قابل و بوده
  گفتاه معماوالا  (یا حجم پاول در اقتصااد کاالن   )در تعریف پول  (.تعریف پول -پدیا اینترنتی ویکی

شود که پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افاراد جامعاه   می

________________________________________________________________ 

1- Shariah 
2- Nadzir 

3- Mauquf’alaih 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%28%D9%BE%D9%88%D9%84%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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: 1331رحماانی،  )صاورت زیار اسات     بدین لحاظ تعریف رایج حجم پول در اقتصاد کالن به. باشد
241): 

M = CU+DD 

ی هاااسااپرده  DDاسااکنا  و مسااکوک در دساات مااردم و CU حجاام پااول،  Mکااه در آن
 . باشدمی (های بانکی که با صدور چک قابل برداشت یا قابل انتقال به دیگران باشدسپرده)دیداری

 

 مالیت پول.1-4

شود و رغبت مردم به اشیا ، تابع خاواص و  های مردم به آنها برخواسته میمالیت اشیا  از رغبت
ای از ایان  در اینجاا پااره   .نظر مشهور فقهی این است کاه پاول دارای مالیات اسات    . منافع آنها است

 :شودها بیان میدیدگاه

 آن یوسایله  باه  اینکاه  بارای  پاول  قابلیت» :نویسدمی اسکنا  داشتن مالیت یدرباره مطهری -
 ارز  کاه  اسات  درسات  .اسات  شاده  پاول  ارز  موج  که است شود، صفتی کس  دیگر اموال

 صااح   اسات؛ یعنای   پاول  ارز  پول،موجا   در تبدیل استعداد همین وجود ولی است بدل برای
 .(111 :1318مطهری، ) .شودمی منتفع پول خاصیت همین از پول
در فقه نیز باا آن  . توان در برابر آن هر مالی را به چنک آوردهاست، زیرا میپول باالترین مال -

نظر    ؛31و  82: 1311حیادری،  ) داناد شود و احکام مال را بر آن مترت  مای همچون مال رفتار می
 (سیدحسین شمس

مال هم ممکن است کاال باشد و هم ممکن است پول باشد و به . پول مال است و حواله نیست -

چنانچه مقصود از مال معنی مصرفی آن باشد،کاال اسات و اگار مقصاود از    .شودهر دو مال گفته می

یخ محمرد  نظ  حاج شر  ؛24: 1311ایزد پناه،) ای آن باشد، پول استمال  معنی تبادلی و معاوضه
 .(مهدی آصفی

هاای انگلیسای یاا     های کاغذی از قبیل دینار عراقای یاا لیاره    تمامی پول: نویسد خویی میاهللآیت

ها  ها مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولت های ایرانی و امًال این دالرهای آمریکایی یا ریال
کت ماورد قباول و رایاج اسات و     های کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام ممل نسبت به پول

خاویی،  )نمایناد بدین جهت مالیت پیدا نموده است و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می
ترین بیان درباره مال این است که هار چیازی کاه     آید جامعبه نظر می . (2383، مسئله 121: ق1812
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ا ایجااد گاردد و از منفعات کمیاابی     در نظر عرف و عقال مطلوبیت داشته، در نتیجه بارای آن تقاضا  
آنچاه از رفتاار عارف در    .  (181-188: 1311یوسفی، )شود  نسبی برخوردار باشد، مال محسوب می

هاا در نظار    غیره قابل مشاهده است، این است که این ناوع پاول   خصوص پول کاغذی و تحریری و 
آید و نیاز  وجود می عرف تقاضا بهها نزد  ای است دارای مطلوبیت که در نتیجه برای آنها پدیده آن

خیزند و بهترین ها با هم به رقابت برمی از صفت کمیابی نسبی برخوردارند و مردم در دستیابی به آن

هاا هماه    ایان . کنناد  محصول تال  خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی را با آن مبادله مای 
مال است و تعریاف ماال بار آن صادق      های کاغذی در نظر عرف حاکی از آن است که همین پول

ای را در پاول کاغاذی جعال و اعتباار     از جهت دیگر عرف و عقال یک ناوع ارز  مبادلاه  .  کند می
اند و این بدین خاطر است که همه دارندگان پول کاغذی این احسا  را دارناد کاه واجاد و    کرده

تلف کاالها و خدمات تولیادی  توانند به وسیله آن، انواع مخ صاح  شی  ارزشمندی هستند که می

این نگر  و نظر به پول کاغذی بدان معناست که پاول قاادر باه وخیاره     .  دست آورند با ارز  را به
ای را وخیاره کناد، ماال اسات؛ زیارا ممکان        وقتی پول بتواند ارز  مبادله.  باشد ای میارز  مبادله

عین حال آن را ماال ندانسات، چارا     کند، در ای را وخیره می نیست مدعی شد که پول ارز  مبادله
 . (181-181: 1311یوسفی، )ای همان مالیت است  که ارز  مبادله

اعم از برات، »ها و اسناد تجاری  های تضمین شده، سهام بی نام شرکتهمچنین اسکنا ، چک
گرچه کاغذ و مواد متشکّله این اسناد ارز  درخور توجاه ندارناد،   « های در وجه حاملسفته، چک

کن چون دلیل وجود یک ح  مالی است که به متصرف آن برگ تعل  دارد، قابلیت داد وساتد را  ل

در نتیجه این دسته از اسناد .  شود داراست و به عنوان کاالی ویژه با سایر کاالها و خدمات مبادله می
 (. 13: 1332کاتوزیان،)را نیز باید از جمله اموال منقول به حساب آورد 

کمی دقیا  و پیچیاده اسات؛ زیارا دو     « کاغذی و تحریری»های جدید  مورد پولنوع مالیت در 
 : شود ها داده می نوع احتمال در این نوع پول

ای همانند واسطه مبادله از طرف عرف و عقال یاا دولات بارای آن اعتباار      مًل تمبر که فایده -1

صافت کمیاابی نسابی هام      گیرناد و چاون از   در نتیجه مردم آن را در مباادالت باه کاار مای    .  گردد
. دست آوردن آن، از اشیا  ارزشمند خود صارف نظار کنناد    برخوردار است، مردم حاضرند برای به

آیاد تااریخ   شود، یعنای هام باه نظار مای      های فعلی مالیت انتزاع می از این نوع رفتار مردم برای پول
زیرا پول کاغذی در ابتادا   های فعلی را تایید کند؛ گیری پول کاغذی انتزاعی بودن مالیت پول شکل
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مال نبود؛ اما دارای فایده واسطه مبادله بود، چون از صفت کمیاابی نسابی برخاوردار شاد، عارف و      
هاای کاغاذی    هاا، بارای پاول    کاارگیری آن  عقال آنرا به نحوی به کار گرفتند که به مرور از نحوه به

 . مالیت انتزاع شد
ای رنگی مالیات عاامی اعتباار    دولت برای کاغذ پاره از همان ابتدا توسط عقال یا نهادی مًل -2

 . کارگرفته شود گردد و در پی آن پاره رنگی به عنوان پول در مبادالت به

تاوان گفات کاه     رساد، اماا مای    هرچند جریان این وجه در مورد پول کاغذی مشکل به نظر مای 
نابراین مالیات پاول کاغاذی و    ب.  از نوع دوم هستند( ای اعتباری عام ارز  مبادله)های تحریری  پول

 .اسکنا  انتزاعی و مالیت پول تحریری، اعتباری است

 

 تاریخچه وقف پول. 1-5

زماانی کاه از اماام زفار     . رساد  به قرن هشتم مای  های نخستین اوقاف پول در اسالم احتماالا ریشه

ت مضااربه  ی اوقاف باید باه صاور  هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه ی چنین وقف و یفه
دهد که در آن زماان چناین اوقاافی وجاود      طرح چنین پرسشی نشان می. به پیمانکاران واگذار شود

در دانش تااریخ اوقااف، شاکاف     11تا  3در جهان اسالم از قرن . (12: 1333، 1چیزاکا) داشته است

ا تااثیر پذیرفتاه   ی اوقاف پول از تاریخ اروپدانیم که پیدایش دوبارهعمیقی پدید آمد، در نتیجه نمی
هاای  مایالدی از ساوی دادگااه    11این وقف از اوایال قارن   . استا  بودهیا در تداوم تاریخ گذشته

االساالم ماال خسارف کاه بزرگتارین      و شایخ ( Torman,2004:P6)عًمانی مورد تایید قرار گرفت 
بسایاری از   ایان اوقااف در  . رفت این وقف را تاییاد کارد  مرجع دینی در دولت عًمانی به شمار می

میالدی وقف اماوال منقاول را مجااز     1181از جمله قانون مصر در سال . کشورها وجود داشته است

هاایی  وقف مال و ملک منقول و ساهام شارکت   (1181)قانون لبنان  11ی همچنین طب  ماده.دانست
، باسای ع) (Ahmed,2004: P42) باشاد برداری از آنها شارعا جاایز اسات،مباح مای    که منافع و بهره

1331 :33). 
 در پاول  اوقااف »: نویساد  مای  «تااریخ  در اوقااف »نام  به خود مقاله در ترک چیزاکا اقتصاددان 

________________________________________________________________ 

1- Cizakca 
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 خصوصااا  آفریقاا  و آسایا  در پول وقف وجود اثبات برای وی« دارد وجود اسالمی کشورهای بیشتر
: نویساد زاکا میچی .کند می وکر را منابعی بنگالد  و سودان ایران، عراق، مصر، ترکیه، کشورهای

در هند و پاکستان در نظر است کاه اوقااف   . استولگا مشاهده شده -ی اورالاوقاف پول در منطقه
اوقااف پاول در کشاورهای مااالیی     . داناد در عراق فتوایی این وقف را مجاز می. پول قانونی گردد

. (1: 1333کاا، چیزا)دهاد  درصد کال اوقااف را تشاکیل مای     33زبان نیز وجود دارد و در سنگاپور 

هاای  یادماان »ماایر در  . دهاد های جهان وضعیت و اهمیت آن را نشان مای اخبار وقف پول در رسانه
1موستار: نویسدمی« تاریخی در شهرهای بوسنی و هرزگوین

ی هرزگوین، شهری اسات  مرکز ناحیه 

وقااف و  باناک ا . (21: 1338کساایی،  )ا  با پول وقف شاده ایجااد شاد    های ساختمانیکه فعالیت
-بانک امالک در ترکیه نیز زیر نظر تشکیالت اوقاف آن کشور در امور فرهنگای و هناری سارمایه   

ای از جمله انتشار کتاب، برپاایی سامینار و نمایشاگاه، سااخت     های گستردهگذاری کرده و فعالیت

رایزنای  )فیلم، بزرگداشت مولاوی، تاسایس کتابخاناه و حفا ات از میاران فرهنگای داشاته اسات         
 در دقیا   بحًای  هنادی،  عاالم  ساهروردی،  هناد،  در .(رهنگی جمهوری اساالمی ایاران در آنکاارا   ف

 در هااایی سااهم رضااوی قااد  آسااتان ایااران در .نمااود ارائااه 1111 سااال در پااول وقااف خصاوص 
 دولت. کرد تاسیس را پول اوقاف اقدام این با و است کرده خریداری صنعتی مختلفهای  مجموعه

  .است دانسته مجاز را( سهام خرید)اقدام  ینا 1131 مه11 در ایران

 

 بررسی دیدگاه فقها در مورد وقف پول. 1-6

هاایی  ی منزل، کتااب، حیواناات و مزرعاه از جملاه دارایای     های منقول مانند اثاثیهبعضی دارایی
ر ی مورد اعتبار درنظا اند اما پول همیشه به عنوان یک موقوفههستند که جز  موقوفات به شمار آمده

. باشاد مای  وقف پول وقفی است که موقوفه در آن پول نقد. (Keles,2001: 190) استگرفته نشده
 :Mandeville, 1979)بندی موقوفه شرط غیار منقاول باودن بایاد برقارار باشاد       در ابتدا، در تقسیم

گاردد و بار اساا  نظار      مال موقوفه، عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می. (290
-3قابال تملاک باشاد     -2 (نه دین با منفعت)عین باشد-1: های امامیه باید دارای این شرایط باشدفق

________________________________________________________________ 

1- mostar 
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ق، 1483خمینای،  )بتوان آن را به قبض موقوف علایهم داد  -8قابلیت بقا  در برابر انتفاع داشته باشد 
 .(14: 2ج

شرط سوم  تنها ایراد اساسی که در وقف پول ممکن است مطرح شود این است که وقف پول با
تواند مورد بررسی قرار گیارد کاه آیاا باه     یعنی قابلیت بقا  در برابر انتفاع، منافات دارد و این نیز می

با توجه به این شرایط این سوال مطارح اسات کاه آیاا درهام و      رود؟ درستی پول با انتفاع از بین می

 د؟ نچنین شرایطی را دار( پول)دینار 

اند که در ادامه به چند ماورد آنهاا اشااره    وقف پول بیاناتی داشتهبرخی از مراجع تقلید در مورد 

 :شودمی
 

 (ره)امام خمینی 

شخصى وصیستى نموده و دو نفر را به عنوان وصىس و وکیل تعیین نموده و گفته است که : استفتا 

بعد از مرگش مایملک او را وقف حضرت ابوالفضل نمایند و مایملک او عبارت است از یک باا   
گویند چون ماا باا    آورند و مى مقدارى پول نقد ولى فعالا وکیل و وصى از اجراى وصیست عذر مىو 

و یفاة  ]توانیم از عهده برآییم با توجه به این  باشد فاصله داریم لذا نمى اى که با  در آن مى آن قریه

 [ما چیست؟
باه پاول وصایست باه     باید در با  بر طب  وصیست عمل کنند و تبدیل جایز نیست و نسابت  : جواب

 (.881: 2 ق، استفتا ات، ج 1822امام خمینى، )  وقف باطل است
 

 (ره)اهلل محمدرضا گلپایگانی آیت

ی وقاف هام    شخصى مبلغ یک هزار تومان وجه باراى مساجدى وقاف نماوده و صایغه     : استفتا 

 یر؟فرمایید وجه مذکور را صرف بنا  غصسسالخانه بنماییم یا خ خوانده شده آیا اجازه مى
اگر مقصود وقف پول است صحیح نیست و اگر صاح  آن وصیست کرده که این مبلاغ  : جواب

 (.381: 2 ق، مجمع المسائل،ج 1841گلپایگانی، )  را صرف مسجدى بنمایند وصیست او صحیح است

 

 اهلل ناصر مکارم شیرازی آیت

ورى اساالمى ایاران   هاى جمهخواهد دو میلیون تومان پول در یکى از بانک شخصى مى: استفتا 
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به عنوان سپرده همیشگى بگذارد و اصل این پول را وقف مسجدى بنماید و از بهره بانکى آن خرج 
 همان مسجد و روحانى مسجد و امًال آن بنماید، این کار شرعاا چه حکمى دارد؟

ایان صاورت     تاوان باه مساجد تملیاک نماود و در      توان وقف کرد؛ ولى ماى  پول را نمى: جواب
  شاود و درآماد مشاروع آن در مصاارف ماذکور در بااال صارف خواهاد شاد          مالک آن مىمسجد 

 (.831: 2 ق،ج 1821مکارم شیرازی،)

باا توجساه باه    « حشفأظُ الأعَیلن  وَ تصسلابیلُ الأمَنأفصعَاة   »: اند فقهاى بزرگوار در تعریف وقف فرموده: استفتا 
پول رایاج مملکات داراى جایگااه خااصس      این که امروزه در اثر تحوسالت اساسى در اقتصاد کشور،

اند بخشاى از دارایاى خاود را باراى منظاور خیارى       باشد و چه بسا بسیارى از اشخاص مایل خود مى
آیا وقاف وجاه نقاد، کاه در     : وقف کنند، خواهشمند است راجع به سؤاالت ویل اعالم نظر فرمایید

باشاد، صارف    ارى اساالمى مای  ی بانک قرار گیارد و مناافع آن در چاارچوب بانکاد     حساب سپرده

 اجراى نظر واقف شود جایز است؟
با توجسه به اشکالى که فقها در وقف وجه نقد دارند، احتیاط آن است کاه در ایان گوناه    : جواب

-یعنى شخص در حال حیاتش مبلغى را باه باناک یاا صاندوق قار      .  موارد از وصیست استفاده شود

منوط به این که ) آن را به همین صورت به جریان اندازند الحسنه بسپارد و وصیست کند بعد از وفات 

.(  ی ورثه را در حاال حیاات بگیارد    بیش از ثله اموال نباشد یا اگر بیش از ثله اموال اوست، اجازه
 (. 313: 3 ق، ج 1821مکارم شیرازی، )

داناد   مای اهلل سید صادق شیرازی وقف مالیت پول را صحیح  از میان مراجع تقلید شیعه، تنها آیت

هاای   ای کاه بتاوان پاول    اند، وقف پاول باه شایوه    اما بقیه مراجعی که به مسئله وقف پول اشاره کرده
گیاری از  ایان نتیجاه  . اناد  موقوفه را به مصرف رساند و جایگزین آن مبلغ دیگری قرار داد، نپذیرفتاه 

متن ایان  . استهپاسخ دفتر ایشان از طری  پست الکترونیک به سؤاالت طرح شده زیر استخراج شد
 :باشدسؤاالت به همراه پاسخ آنها به قرار زیر می
 :های ویل پاسخ دهید ؛ لطفاا به پرسش«تحبیس االصل»با توجه به نبود دلیل شرعی صحیح بر 

 مالک عرف است یا خیر؟ « تحبیس االصل»در صورت اشتراط ( الف
ها، باز هام   ودش تغییر پولدر صورتی که مالک تحبیس االصل، عرف باشد، اگر عرف با وج( ب

 کند؟ است، کفایت می بر این باور باشد که تحبیس االصل محق  شده
 آیا وقف پول، صحیح است؟ ( ج
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با فر  اینکه در وقف پول، کاغذها وقف نگردد، بلکه اعتبار یا قدرت خرید وقاف گاردد،   ( د
 وقف پول چه صورتی دارد؟

اسات،   ر برخای از کتا  فقهای مطارح شاده     حبس و عمری و سکنی کاه د )آیا حبس پول، ( ها
 صحیح است؟ ( منظور است

 کنید؟  کارهای را پیشنهاد می با فر  عدم صحت وقف یا حبس پول، چه راه( و

 

 اهلل سید صادق شیرازى آیت

وقف پاول مشاکل اسات، ولاى وقاف مالیسات عاین بعیاد         ( ب.  مالک عرف است( الف: جواب
وقف مالیت عاین شاود بعیاد نیسات     ( ها.  گردد معلوم مى «ب»از جواب ( د.  مشکل است( ج.  نیست

 . که صحیح باشد
تمامی استفتائات از طرف دفتر حضرت آیت اهلل العظمى سید صادق شیرازى پاساخ داده  : تذکر

 (.1ها 1833/رمضان المبارک / 21. ) شود می
م و دیناار  ل به جواز وقف درها ئبا فر  وجود منفعت صحیح عرفی قا ی شیعه نیزبرخی از فقها

 :ای از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد اند که در پاره شده

یصح وقف الدراهم و الدنانیر إن کان لها منفعه حکمیه ماع بقاا   »: فرماید شهید اول در درو  می
 (211 :2جلدق ، 1818اول،  شهید) «.عینها کالتحلی بها

فی، وقف درهم و دینار را جایز دانسته با پذیر  وجود منفعت صحیح عر برخی از فقهای شیعه نیز

 :از جمله. است

و إن کاان  . الذه  و الفضه إن کان حلیاا صاح وقفاه إجماعاا    » :فرماید عالمه حلی در تحریر می
ال یصح ألن االنتفاع بهاا إنماا یصاح باخراجهاا، و لاو قیال باالجواز ال مکاان         : الدنانیرأو الدراهم قیل

طاال و نقاره اگار باه     »( 312 :3 جلاد  ق، 1821حلای،  ) «ان وجهاا االنتفاع بها و لو فی شی  قلیال، کا  

صورت زیور آالت باشد، صحت وقف آن اجماعی است و اگر باه صاورت درهام و دیناار باشاد،      
تاوان از آن   گردد؛ اما چون مای  آن می شدن وقف آن صحیح نیست؛ زیرا انتفاع از آن موج  تلف

________________________________________________________________ 

1-. https://mail.google.com/mail/u/4/?shva= 1# spam/1312f8c1a8211b33. 
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 .«ز وقف درهم ودینار وجیه استانتفاعاتی ولو اندک برد، بنابراین قول به جوا

گونه بیان کرد کاه فقهاای شایعه در وقاف پاول و طاال و نقاره         بندی کلی باید ایندر یک دسته

 : دارای دو نظریه عمده هستند
؛ فخار  811و  811: 2ق، جلاد  1814ابان ادریاس،   )عدم جواز وقف پول و طال و نقره مطلقاا  ( 1

 (.243: 3ق،جلد 1841؛ کاشانی، 331: 2ق،جلد 1333المحققین، 

شایخ  )شرط وجود منفعتی که باعه از بین رفتن اصل نشاود   جواز وقف پول و طال و نقره به ( 2
: 1ق، جلاد  1818شاهیدثانی،  . 22: 14ق، جلد 1843مقد  اردبیلی، . 214: 3ق،جلد 1331طوسی، 

ق، 1841طباطباایی یازدی،   . 342: 21ق، جلاد  1841نجفای،  . 114: 21ق، جلد 1841بحرانی، . 212
؛مکااارم 381: 2 ق، جلااد 1841؛ گلپایگااانی، 881: 2ق، جلااد 1822؛ خمینااى، 144 -11: 1جلااد 

 (313: 3وجلد  831: 2 ق، جلد 1821شیرازی، 

ی دوم در مقاام شامار  مناافع احتماالی پاول و طاال و نقاره نیاز در تعیاین برخای           قائالن دساته 
 : تند ازاند، برخی این منافع احتمالی عبار مصادی  اختالف کرده

  (341: ق1824مازندرانی، )تزیین؛ 
  ( 211: 2ق،جلد 1848حلی، )پوشش مردان و زنان؛ 

  (234: 3ق، جلد 1814عصفور،  بحرانی آل)استفاده در ضرب  سکه؛ 
  (11: 23ق،جلد 1841نجفی، )دفع خواری؛ 
  (241: 1ق،جلد 1841طباطبایی یزدی، )حفظ اعتبار؛ 

 (314: 2ق، جلد 1821تبریزی، . ) شد، تبدیل کنند حفظ اعتبار به شرط اینکه اگر نیاز 
 (811: 1ق، جلد 1821شیرازی،   حسینی) ی مالی؛ پشتوانه 

با توجسه باه اشاکالى کاه فقهاا در     »: اند کاری در این مسئله ارائه کرده البته برخی فقیهان نیز به راه
یعنى شاخص  . ستفاده شودوقف وجه نقد دارند، احتیاط آن است که در این گونه موارد از وصیست ا

در حال حیاتش مبلغى را به بانک یا صندوق قر  الحسنه بسپارد و وصیست کند بعد از وفات آن را 

منوط به این که بیش از ثله اموال نباشد، یا اگار بایش از ثلاه    . )به همین صورت به جریان اندازند
الزم (. 313: 3ق، جلد 1821زی، مکارم شیرا)« (ی ورثه را در حال حیات بگیرداموال اوست، اجازه

کاه   شاود؛ چناان   هاایی مشااهده مای    به یادآوری است در میان فقهای اهل سنت نیاز چناین اخاتالف   
ی وقف به صحت این وقاف فتاوا   مفتی روم در رساله( ق132م)ابوالسعود بن محمد عمادی افندی، 
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عدم جواز »ی ر  رسالهق با نگا111در سال ( ق131م)داده است و محمد بن پیرعلی برکلی حنفی 
( 1411: 2و جلاد   218: 1ق، جلاد  1844حاجی خلیفاه،  )به نقد این فتوا پرداخته است « وقف النقود

باه بررسای ایان    « وقف النقود»ی همچنین على چلبی بن امرئه بن عبدالقادر حمیدی رومی در رساله
ه فقیهان در وقف پاول، آن  اشکال عمد(. 183: 1م، جلد 1111اسماعیل پاشا، . )مسئله پرداخته است

باشاد و از آنجاا کاه پاول جاز بارای        مای « بازداشت ریشه و اساتمرار بهاره  »است که وقف به معنی  

در آن « حابس اصال  »تواناد مصاداق وقاف باشاد زیارا       ی دیگری ندارد، نمیتصریف و تغییر فایده
. شاود  ن اشااره مای  در ادامه این جستار پس از بررسی مجدد تعریف وقف، به مستند آ. شدنی نیست

 :اند که عبارت است از مضمون هم بیان داشته هایی به  دانشمندان شیعه و اهل سنت، تعریف
اناد کاه وقاف را باه      شیخ طوسی، ابن ادریس، و یحیی بان ساعید جازو نخساتین کساانی     : امامیه

س، ؛ ابان ادریا  231: 3ق، ج1331شایخ طوسای،   )اند  تعریف کرده« بازداشت ریشه و استمرار بهره»

کناد   ابن حمزه با بیان همان تعریف، قیدی بدان اضافه می(. 311: ق1841؛ حلی، 112: 3ق، ج1814
ابان حمازه طوسای،    )معرفای کارده اسات    « بازداشت ریشه و استمرار بهره در راهی نیاک »و آنرا به 

ا ، بازداشت اصل و آزاد کاردن   داند که ثمره و محق  حلی آنرا عقدی می(. 314و  311: ق1843
  :(882، 2ق، ج1841و محق  حلی،  111: ق1842محق  حلی، )منفعت است 

سرخسای،  )معرفی کارده اسات   « بازداشتن مملوک از تملیک دیگران»سرخسی وقف را : حنفی
بازداشتن عین از ملک واقف و صدقه دادن بهره یاا باه   »و ابن نجیم مصری آنرا ( 21، 12ق، ج1841

؛حصاکفی،  313: 1ق، ج1813ابن نجیم مصاری،  )« اردمصرف رساندن برای هر کسی که دوست د

 (.132: 8ق، ج1811
ابان  )معرفای کارده اسات    « بازداشاتن ریشاه و اساتمرار بهاره    »ابن قدامه حنبلی، وقف را : حنبلی

 (.131: 1ق، ج132قدامه،م
بازداشتن چیز معین به صورت ویژه، همراه با نیت »: احمد مرتضی در تعریف وقف گفته: زیدی

 (.813: 3ق، ج384مد مرتضی،ماح)« قربت

بازداشاتن ماالی   »: اند زکریا انصاری و برخی دانشمندان شافعی، وقف را چنین بیان کرده: شافعی
؛ شاربینی،  884: 1ق، ج1813انصااری،  )« که امکان انتفااع از آن باا بقاای عاین وجاود داشاته باشاد       

 (.131: 3ق، ج1813، ملیباری هندی، 2:311ق، ج1311
بخشیدن منفعت چیزی تاا زماان بقاای    »فقیه در مذه  مالکیه، وقف را به معنای بزرگان : مالکی
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و نیز برخای  ( 121: 1ق، ج 1811حطاب رعینی، )اند  دانسته« شود آن، که به صورت الزم محق  می
« مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمای  بازداشت عین برای بهره»: اند آنرا چنین تعریف کرده

اما انصاف این است که در بررسای روایاات، چناین تعریفای     (. 121، 1ق، ج 1811حطاب رعینی، )
تاوان آن را مخاالف ادعاای فقهاا      شود؛ حتی برخی نکات در روایات آمده است کاه مای   یافت نمی
 :شود پرداخته می در ادامه به بررسی روایات . دانست

ابان  )« الأأصصللص وَ سَبسل  الًرمَرصةصحَبسس  »: فرموده است( ص)در دو حدیه مرسل آمده است که پیامبر
ق، 1843ناوری،  )« حَبَّسلاتَ أصصلالصهُ وَ سَابَّلأتَ ثصمَرصتصهَاا    »یاا  ( 214: 2ق،جلاد  1841ابی جمهوراحسایی، 

اند، با توجه به ایان دو   گونه تعریف کرده شاید نخستین افرادی که در شیعه، وقف را این(. 81: 18ج
به هر حال تفاوتی باین ایان دو   . برداری از فقه اهل سنت بوده است حدیه مرسل بوده است یا گرته

در مقابال ایان   . اناد، حجات شارعی نادارد     منشأ وجود ندارد، زیرا هر کدام منشا  این تعریف باوده 

گردد که با  ااهر  تعریاف متعاارف مخالفات      السند مطرح می احادیه مرسل برخی روایات صحیح
 : دارد

علومی باشد، بر ورثه واج  است مطاب  آن عمل کنند و هار وقفای   هر وقفی که دارای وقت م»
ق،جلاد  1841حرعاملی، ) 1«.که زمانش مشخص نیست و برای مجهول وقف شده باشد، باطل است

تعیاین  »را باه معنای   « موقات »اند باه قریناه برخای روایااتش دیگار کاه        البته برخی خواسته(. 112: 11
ایان روایات را نیاز باه هماان معناا       ( 112: 11ق، جلد 1841 حرعاملی،)دانسته است، « علیهم موقوف

بدانند؛ اما الزم به یاادآوری اسات میاان تعاابیر ایان دو روایات، اخاتالف وجاود دارد، در روایات          

آماده  « غصیلارص مُؤصقراتٍ  »آماده اسات و در روایات دوم    « کُلر وَقأفٍ إ لصى غصیلر  وَقأتٍ جَهللٍ مَجلهُولٍ»نخست 
رساد کاه    با توجه به این تغییر لفظ، بعید به نظر می. اص برایش مطرح شده استاست و آن معنی خ

روایت نخست نیز به همین معنا باشد، لذا روایت نخست باید در هماان معناای خاود  بااقی بماناد      
یعنی اگر مشخص نباشد این وقف تا چه زمانی است، کارایی ندارد؛ در واقع الزم است مؤبسد باودن  

 . باشد اما این به معنای عدم تغییر اصل موقوفه نمیآن تعیین گردد 

خالصه آنکه، تعریف اصطالحی وقف در میان فقیهان، منشا  روایای نادارد، حتای در روایاات     

________________________________________________________________ 

 .فصهُوَ بَاطشلٌ -وَ کُلر وَقأفٍ إ لصى غصیلر  وَقأتٍ جَهللٍ مَجلهُولٍ -فصهُوَ وَاج  ٌ عَلصى الأوَرَثصة  -أصنر کُلر وَقأفٍ إ لصى وَقأتٍ مَعللُومٍ  -1
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در ضامن  . ساازد  السند، برخی مصادی  و موارد وجود دارد که این تعریاف را مخادو  مای    صحیح
؛ شایخ طوسای،   111و  111: 3ق، ج1814، ابن ادریس)فتوای برخی قدمای شیعه مانند سید مرتضی 

؛ ساامرقندی، 181: 8ق، ج1811اباان عاباادین، )و ابویوسااف از فقهااای حنفیااه  ( 213: 3ق، ج1331
حطااب  )و ابن حاج  و خلیل از فقهای ماالکی،  ( 211، 1ق، ج 1841، کاشانی، 311: 3ق، ج1818

قااع حتاای الزم نیساات انااد؛ در وا وقااف موقاات را نیااز صااحیح دانسااته( 121: 1ق، ج 1811رعیناای، 

پس این دسته از فتاوای قادمای  . موقوفاتی که عین در آنها دوام دارد، به صورت دائمی وقف گردد
مسلمان نیز با تعریفی که در نسل بعدی فقها مطرح شده است، ناسازگار است و اعتباار تعریفای کاه    

حتی با توجه باه  .سؤال ببردگردد را زیر  های بعد به عنوان یک اصل  پذیرفته شده مطرح می در دوره
: 3ق، جلاد  1331شایخ طوسای،   )ان،  علایهم را نپذیرفتاه    اینکه فقهای بسیاری شرط دوام در موقوف

ق، 1818؛ عاملی کرکی، 211: 2ق،جلد 1841؛ محق  حلی، 311: 2ق، جلد1814؛ ابن ادریس،212

« حبس اصال »دعا کرد، قید توان ادعا کرد ایجاد این شرط دلیل قطعی ندارد و باید ا می( 11: 1جلد 
حتی اگر تعریف اصطالحی فقها را بپذیریم؛ باز هم وقف پاول  . در تعریف فقها، الزم االتّباع نیست

 .جایز است
 ارز  تغییار  کاه  گرفات  نتیجاه  تاوان مای  پول مالیت بحه به توجه توان بیان کرد باهمچنین می

داوری و همکاران، )نیست  آورضمان و است مًلی مال یک عنوان به پول نسبی  هایویژگی از پول
طور که یک فار  وقاف شاده باه مساجد در طاول زماان در اثار اساتفاده           همان(. 34تا  11: 1318

 اساتهالک  جبران به ملزم فقهی لحاظ از موقوفه مال از کنندهاستفاده افراد یا فرد شود ومستهلک می

ل زماان در اثار تاورم از ارز  آن    باشند یا پولی که وقاف شاود و در طاو    نمی شده مستهلک فر 
لذا فارق اساسای   . الزامی به جبران ارز  از دست رفته آن نیست (شودمستهلک می)شود کاسته می

بناابراین باا هماان ماالک، جباران کااهش       . و بنیادینی بین فر  موقوفه و پول وقفی وجاود ندارناد  
تاوان   اندن عین مال موقوفه ؛ مای در مورد شرط باقی م. ارز  پول موقوفه در طول زمان الزم نیست

گفت همان طور که قبالا نیز اشاره شد، آنچه که برای پول امروزی اهمیات دارد بحاه اعتباار پاول     

ای از  بنابراین چنانچه فردی پول موقوفه را برای مدتی در اختیار بگیرد و در معامالت مضااربه . است
گرداند در واقع همان عین موقوفاه را برگرداناده   آن استفاده نماید و در نهایت همان میزان پول را بر

ممکان اسات   . پول حامل ارز  و اعتباری است که بر اسا  قرارداد باه آن داده شاده اسات   . است
دهاد،   آنچه پول را در شمار اموال قرار می. این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد
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ماًال هنگاام    .یا شکل  اهری آن خاصی از اسکنا  و نه شماره و نوع همین ارز  و اعتبار است و
شاود، و در  هاا عاو  مای   شوند و شاکل حکومات  ها  دگرگون میتحوالت اجتماعی که حکومت

کند هیچ فقیهی یا مرجع قانونی همان پاولی کاه    نتیجه شکل رایج پول یاحتی واحد پول نیز تغییر می
طالباات معوقاه مرباوط باه حکومات قبلای را       قبالا  اهر و شکل خاصی داشته است را در پرداخت م

کناد و  کند؛ بلکه معادل ارز  اعتباری آن پول را در قال  و شکل جدید آن مطالبه مای مطالبه نمی

هاایی   حتی اگر مدیون بخواهد از همان شاکل پاول  . این همان اعتباری است که آن پول داشته است
را بپردازد؛ هیچ کس ایان عمال او را مبار      که قبالا متداول بوده است و او قر  گرفته است رینش

پاس  . شود در قال  واحد پولی وشکل جدید پول عمل نمایاد  و از اوخواسته می. ومه ا  نمی داند
 .ی وقف، سازگار است و اشکالی در وقف آن نیست اهراا وقف پول با عمومات ادله

 

 پول وقف نظرات بندی جمع. 1-7

 تعریاف  اوالا :باشاد  به دو شایوه وقاف پاول جاایز مای      پول، وقف فقهی ادله برسی با مجموع در
لاذا ادلاه مطارح     .نادارد  معتبار  فقهای  باشد؛ دلیل منفعت کردن و رها اصل حبس که وقف مصطلح

 به توجه اصطالحی؛ با تعریف بودن صحیح بر فر  ثانیاا .ی قوی نداردشده در بطالن وقف پشتوانه

 بلکاه  .باشاد  نمای  موقوفاه  مال اصل رفتن از بین وقفی ولپ گیری کار به جدید؛ پول اعتباری ماهیت
 .است باقی آن عین که است؛ درحالی موقوفه مال منافع از کردن استفاده همان آن کارگیری به

 

 های بهره برداری از وقف پول شیوه.1-8

های مالی وقفی به منظور ارائاه خادمات باه افاراد نیازمناد،       مدتی است که طرح تأسیس موسسه 
وقف پول داده شاد وقات   ی حال با توجه به توضیحاتی که در زمینه. ط محققان ارائه شده استتوس

 .گیردهایی که وقف پول قابل اجرا خواهد شد مورد بررسی قرار آن رسیده تا انواع شیوه
های وقاف شاده را جماع     بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول:  بانک وقف پول: الف 
 . رساند افع  آنرا در راهی که واقفان اعالم داشته اند به مصرف میکند و من آوری می

این صاندوق شاکل دیگاری از وقاف پاول اسات کاه در آن        :  صندوق وقف قر  الحسنه: ب
از منافع پاول موقوفاه ایان اسات     . کنند واقفان پول، مبالغی را برای قر  دادن به نیازمندان وقف می

حال ازدواج و کسانی کاه در شارایط نامناسا  ماالی هساتند، باا        تواند به بیماران، جوانان در که می
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مسلماا با بازپرداخت قر ، اصل پول وقف شده در صندوق بااقی خواهاد   . قر  دادن یاری رساند
صندوق وقاف  : تواند وجود داشته باشددر حالت کلی دو نوع صندوق وقف قر  الحسنه می. ماند

دهند و نمی توان منافع آن را به مصرف دیگاران   میکه به افراد خاصی قر  )قر  الحسنه خاص 
 (.رسد که خدمات آن به همگان می)و صندوق وقف قر  الحسنه عام ( رساند

 

 راه کارهای حفظ پول وقف شده . 1-9

همان طور که پیش تر اشاره شد، از لحاظ فقهی الزامی جهت جبران کااهش ارز  پاول وقاف    
تاوان  باشد، می بران کاهش ارز  پول وقف شده الزامی میولی با فر  اینکه ج. شده وجود ندارد

 :ها راه هایی وجود داردهزینه برای تامین مخارج و. کرداز راهکارهای زیر استفاده 

 برداشت از سود مضاربه -1
عنوان مًال وقاف سااختمان باناک، کاار رایگاان در       هب)های دولتی  های مردم و سازمان کمک -2

 ...(بانک و
 ف یا موسسات دیگر در تامین ساختمان یا پرداخت هزینه هاکمک سازمان اوقا -3

. است الزم سودآوری سرمایه وقف شده با فر  الزام در جبران کاهش ارز  پول وقف شده،

سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل کاهش ارز  پول در اثر تاورم اسات تاا اصال پاول در طاول       
از ساود پاول باه اصال آن اسات تاا بقاای آن را        افازودن مقاداری   ؛ ساده ترین راه .زمان ثابت بماند

هاای  دسات آوردن ساود، انجاام فعالیات     تارین راهکارهاا بارای باه     و یکای از مناسا    تضمین کند
افازودن مقاداری از ساود پاول باه اصال آن، بقاای آن را         .باشاد های وقف شده میاقتصادی با پول

های بانک ه بانک پس از کسر هزینهبه عبارتی سود برگشتی ب. (21 :1338 کسایی،)کند  تضمین می

انداز مبلغی برای حفظ ارز  پول در صورت تورم،به مصارفی که واقفاان اعاالم داشاته اناد،     و پس
حال اگر نرخ تورم از مقدار سود بیشتر شد چگونه ارز  پول حفاظ  . (1313احمدمهدی، )رسد می

 :توان به این راه کارها اشاره کرد شود؟ در جواب می می
 .مؤسسات پولی متناس  با تشکیالت وقف پول ها و های جبرانی بانک گیری از رو  بهره -1

تجدید نظر در ادامه همکاری با وام گیرندگان، زیرا این ضرر متوجه آنها هم شده است و ایان   -2
مگار آنکاه    .های الزم از جملاه تاورم اسات    نشانگر عدم وقوف آنها برکار تجارت و پیش بینی

 .باشد که در این صورت ضرر را باید پذیرفتتورم پیش بینی نشده 
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-باه پیشگیری از زیان ناشی از برتری نرخ تورم بر سود از طریا  اعماال پایش شارط تاامین ماا       -3

 .التفاوت از سوی وام گیرنده

 

 آثار اقتصادی وقف پول. 2

 اثرات وقف پول بر فقر .2-1

ی باا  یهاا  در کشاور  های جهاان ساوم اسات و اکًار جمعیات جهاان       فقر مشکل بسیاری از کشور

جمعیات کمای از جهاان در کشاورهای توساعه      . برند کنند و از فقر رنج می درآمد پایین زندگی می
های گوناگونی بارای مقابلاه باا فقار      راه. کنند اما در آنجا نیز مردم فقیر وجود دارند یافته زندگی می

وقاف نقادی   . ت اسات وقاف و خیارا   ،یک رو  کارا برای مباارزه باا فقار در جامعاه    . وجود دارد
درآمادی   ،های غیار  تواند توزیع درآمد در جامعه را بهبود بخشیده و سالمتی و آموز  که جنبه می

برناماه   .داده و دستیابی به امکانات فیزیکی، منابع و اشتغال را در جامعه افازایش دهاد     هستند ارتقا

کنناد،   فقر دست و پنجه نرم می های بین المللی که با مشکل های متحده و دیگر سازمان توسعه ملت
 .کنند های جدید برای کاهش فقر استفاده می از این راه

فقر در مقابل حقوق بشر قرار دارد که شامل حقوق اولیه برای غاذا، ساالمتی، لباا ، پناهگااه،      
در . فقر یک پدیده ی چند بعدی است و فقط شامل درآمد پایین نمی شود. آموز  و اشتغال است

عوامل  -2 سطح درآمدی پایین در جامعه -1: شوند های فقر به سه دسته تقسیم می ه ویژگیاین مقال
عدم امکان دسترسی به فرصت هاایی   -3 غیر درآمدی مًل فقر بهداشت و سالمتی، نرخ سواد پایین

 .         مًل امکانات فیزیکی، منابع و اشتغال

بهداشات و   ماد،آموز ، آکه ساطح در  است شدهدر اینجا چهار متغیر در ارتباط با فقر انتخاب 
فقر منجار باه ساطح     .ها با فقر یک ارتباط علیت دو طرفه دارند این متغیر .ساختار زیربنایی نام دارند

ماردم فقیار ساالمتی کمای      .شود و مردم فقیر به خاطر فقدان آموز  فقیر هساتند  پایین آموز  می
وری آنان به دلیال عادم    بهرهآن ستند و به دنبال های بهداشتی محروم ه دارند چون از غذا و مراقبت

به طور مشابه درآماد پاایین ماانعی بارای      .گردد سالمتی پایین است که این خود نیز منجر به فقر می

این چهار متغیر ارتبااطی دو طرفاه    ،بنابراین .آورد کس  درآمد است که این نیز فقر را به وجود می
 :با فقر دارند
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 رگذار بر فقرعوامل اث( 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

یک برنامه برای کاهش فقر باید این چهار متغیر را مخاط  خود قرار دهد و از طری  حال آنهاا   
هاای   هاای بهداشاتی و زیار سااخت     اگار ماردم باه آماوز ، مراقبات      .فقر را در جامعه کاهش دهد

که وقاف از جملاه    از آنجایی. رود که فقر در جامعه کاهش یابد می فیزیکی دست پیدا کنند انتظار
ای بار هار یاک از ایان چهاار متغیار کلیادی داشاته باشاد،           تواند آثار قابال مالحظاه   وقف نقدی می

  .تواند ابزاری مهم برای کاهش فقر در جامعه باشد می
در بعضی از کشورها مدیریت صندوق وقفی به طور موثری فقر را کاهش داده و رفااه ماردم را   

هاای توساعه امکاناات     رای آماوز  و بهداشات، مساکن ارزان، برناماه    های اضافی با  از طری  برنامه
هرچاه سارمایه   . (Masyita and coworkers,2005: 2 )اسات  عمومی و از این قبیال، افازایش داده  
هاای کسا  و کارهاای ُخارد تخصایص یاباد، فقار باا سارعت          وقف شده بیشتری برای تأمین ماالی 

بنابراین تأمین مناابع ماالی خُارد    . (Masyita and coworkers, 2005: 26 )یابد بیشتری کاهش می
به شکل وقف پول برای فقرا و نیازمندان نه تنها صدقه نیست، بلکه روشای بارای تاأمین و گساتر      

درآمادی اسات کاه بسایاری از ماردم جهاان باه طاور          همان حقوق و خدمات برای خانوارهای کام 
 .باشندمعمول از آن حقوق برخوردار می

وقف نقدی نیز برای اهداف معینای   ،بیان شد در کنار وقف زمین و ساختمان قبالا همان طور که

. دوشا  وقف نقدی توسط افراد ثروتمند برای اهداف خاصای تعیاین مای   . گیرد مورد استفاده قرار می
های  تواند استفاده شود و پروژه گذاری و وام دادن می آوری شده برای سرمایه های نقدی جمع وقف

این اثار را   .و باعه کاهش فقر در جامعه شوند شوند رآمد کس  شده تامین مالی میهدف توسط د

 فقر سالمتی فقدان ساختار زیر بنایی

 

 درآمد پایین

 

 
 فقر آموزش

 

 رقف
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 :توان در قال  نمودار زیر به تصویر کشیدمی

 

 
 نمای کلّی از عملکرد وقف پول در کاهش فقر(: 2)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وجاود  : یح کارد  توان تشار  گونه می برای وقف پول را این 2الگوی رفتاری ارائه شده در نمودار
ی ایان افاراد در   البتاه منظاور هماه   )افراد ثروتمناد  .  گذاردفقرا بر گروه ثروتمندان در جامعه اثر می

-در پاسخ به مواجه شدن با وجود فقرا در جامعه با وقف پول خود در تشکیل سارمایه ( جامعه نیست

هاای  متناوعی از فرصات  در گام بعدی این وجوه جمع شده در سابد  .  شوند ی وجوه وقفی سهیم می

هاا در جهات تاأمین    گاذاری شوند و سود حاصال از ایان سارمایه    گذاری میگذاری، سرمایهسرمایه
تارین اهاداف   از مهام .  یابناد گذاری مجدد تخصیص میهای کاهش فقر و سرمایهوجوه برای برنامه

از ایان رو  . باشاد وقف پول یا به طور کلّی وقف، کمک به فقرا و اقشار کم درآمدد در جامعاه مای  

سرمایه وجوه وقف 

 پول

سودهای حاصل از 

 گذاریسرمایه

 فقرا

سرمایه وجوه برای  ثروتمندان

 های کاهش فقربرنامه

پورتفولیوهای 

 گذاریهسرمای
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هاای کااهش فقار مانناد نیازهاای       گذاری از طری  برنامه سود حاصل شده از سبدهای متنوع سرمایه
بهسازی اصول بهداشتی، آماوز ، قربانیاان حاوادن طبیعای یاا      اصلی و بنیادی، خدمات بهداشتی، 

 .استشده نشان داده  3که در نمودار  شود بالیای طبیعی و غیره، بین فقرا توزیع می
 

 های علت و معلولی در بخش توزیع سود مدل وقف پولحلقه(: 3)نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سرمایه وجوه وقفی 

 آوری شدهجمع

های وقف  رشد در پول

 شده

 کیفیت سطح زندگی

 های تحصیلهزینه
های سرمایه وجوه برای برنامه

 کاهش فقر

 فقرا ثروتمندان

گذاری وجوه سرمایه

 وقفی

برای رفع نیازمندی 

 فقرا

 های زندگیهزینه

 های کاهش فقربرنامه

و های بهداشت هزینه

 سالمتی

های بالیای هزینه

 طبیعی

های توانبخشی هزینه

 خانواده

های نوسازی و هزینه

 بهسازی

های نهیهز

 عملیاتی

سود حاصل از 

گذاری وجوه سرمایه

 وقف شده

جریان ورودی وجوه 

 نقدی وقف شده
واقفان 

 خارجی
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 اثرات وقف  پول  بر  اشتغال. 2-2

اشتغال یکی از اهداف کالن اقتصادی است و ارتقا  آن به سطوح نزدیاک باه اشاتغال کامال از     
در تمامی جوامع همیشه افرادی وجاود   .ها بوده است های سیاست گذاران اقتصادی و دولت دغدغه

را  1یاا یاک بنگااه اقتصاادی     دارند که سرمایه فکری الزم برای راه انداختن و تاسیس یاک صانعت  
چندین نفر را به کار بگمارند اما به دلیل نبود سرمایه و پشاتوانه   توانند کارآفرین باشند ودارند و می

ها نیاز به وثیقاه داشاته و چاون     بانکاز که وام گرفتن ها قر  بگیرند چرا  مالی نمی توانند از بانک
افاراد بارای کسا  شاغل یاا باه       . شاوند  درآمد محروم مای  کس آنها قادر به تامین وثیقه نیستند، از 

بارای جاذب در    .شاوند  آیند یا جذب مشاغل آزاد می می استخدام در بخش دولتی یا خصوصی در
مالی نمی باشد ولی برای جذب شادن در مشااغل    بخش خصوصی یا دولتی مستلزم سرمایه پولی یا

شارایط  . شاود  خود  است نیاز به این نوع سرمایه نمایان مای  2آزاد یعنی مشاغلی که فرد کارفرمای

از عوامل مهم و تاثیرگذار اولیه در فعالیات در مشااغل آزاد   که کنونی جوامع نشان دهنده این است 
 .زند حرف اول را می ،ی برای افرادتامین مال، در کنار تجربه و اطالعات کافی

های  توانند وجوه مورد نیاز برای کس  کار آزاد را از طریقی از قبیل پس انداز، کمک افراد می
هاا و   مالی نزدیکان، باه ارن باردن دارایای یاا اساتقرا  از موسساات ماالی و اعتبااری مًال باناک          

لی و ماالی باه شاکل وام دارای    اساتقرا  از موسساات پاو   . های قر  الحسنه تاامین کنناد   صندوق

هاای   از طرفی استقرا  از این طری  باه علات طای فرآیناد     .باشد شرایط خاص، کارمزد و بهره می
در ماواردی کاه فارد    . بر بوده و در بیشتر حاالت نیازمناد ساپرده گاذاری اولیاه اسات      اداری، زمان

سرا  استقرا  در شرایطی  ترین زمان به سرمایه مورد نظر برسد ممکن است مجبور است در کوتاه
باالغ بار    که سپرده گذاری اولیه نیازی نیست ولی در عو  متحمل نرخ بهاره بسایار بااال ماًالا    برود 
حال که برقراری وقف پول از طری  ایجاد صندوق وقف پول یا بانک وقف پول امکاان  . شود% 24

به عنوان مًاال اگار یکای از     .دهدتواند بسیاری از این مشکالت را تقلیل  باشد این اقدام می پذیر می
دادن پول وقف شاده باه صاورت وام بادون بهاره باا توجاه باه          ،اهداف صندوق یا بانک وقف پول

________________________________________________________________ 

1- Firm 

2- Self employer 
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تواناد باه روان ساازی فرآیناد رشاد اقتصاادی و        مای  این اقدام  ،شرایط خاص فرد وام گیرنده باشد
تواند فشاار   تقرا  میگستر  مشاغل کمک کند، ضمن اینکه عدم وجود نرخ بهره در این نوع اس

هاای خصوصای و دولتای مشااهده      از طرف دیگر در دریافات وام از باناک  . تورمی را کاهش دهد
د و افارادی کاه   نا ده مورد بررسی قرار مای را شود که توانایی بازپرداخت وام توسط وام گیرنده  می

ساط وام طب  شرایط بازپرداخت اق. شوند از دریافت وام محروم می توان مالی کمتری دارند معموالا

نهایات   ها و موسسات پولی و اعتباری ممکن است متقاضی وام را تحت فشار قرار دهد که در بانک
از آنجاا کاه وام   . خودداری کند دریافت وامیا فرد به علت ناتوان دیدن خود در پرداخت اقساط از 

بانک وقف پاول   ق وقف پول یاوبیند پس صند گیرنده هدف اصلی در کس  کار خود را سود می
از این بابت که اصل پول را به همراه بخشی از سودی کاه حاصال از فعالیات اقتصاادی فارد قار        

از آنجاا کاه وقاف پاول مانناد ساایر       . کند، احسا  نگرانی نخواهد کارد  گیرنده است، دریافت می

م، خواهانه است و دنبال کس  سود نیست مگر بابت جباران تاور   اقسام وقف در جهت اهداف خیر
تواند براسا  شرایط قر  گیرنده و ایان کاه در    اقساط پول قر  داده شده از وجوه وقفی میلذا 

 .چه زمینه ای تمایل به فعالیت اقتصادی دارد، تعیین شود
باید از طری  فرم  شناسایی افرادی که متقاضی دریافت وام از صندوق یا بانک وقف پول هستند

العاتی از قبیل نوع شغلی که فارد تمایال باه فعالیات در آن را     اط و درج شده توسط متقاضی وام پر
دارد، میزان سرمایه ای که به طور فرضی برای شروع به کس  و کار در نظر دارد و همچنین محلای  

، هاای فارد   خواهد آن کس  و کار را شروع کند و سایر اطالعات دیگر از قبیال دارایای   که فرد می

وام دهناد بایاد براساا  ایان      متقاضای  خواهند باه فارد   نی که میبه عبارتی کارشناسا. صورت گیرد
نکتاه دیگار   . کنناد  اطالعات میزان پرداخت وام، اقساط و سهم سود بانک وقف پاول را تعیاین مای   

باا   ،اینکه فرد متقاضی باید برای اطمینان خاطر به بانک یا صندوق وقاف پاول در پرداخات اقسااط    
مانناد   ؛ها روبارو اسات   اعتباری و بانک سایر موسسات مالی وشرایطی مشابه شرایط دریافت وام از 

 .   ارائه ضامن، چک ضمانت یا سفته یا تعهد محضری در بعضی موارد

وقف پول عامال بسایار مهمای در جلاوگیری از تجماع       نهاد توان ادعا نمود تاسیس می جهنتیدر 
تااثیر شاگرفی در    و اسات  اجتماعیو  برقراری عدالت اقتصادی عاملی در جهت ثروت در جامعه و

بناابراین   .وقاف در نقطاه ی مقابال فقار قارار دارد      ،در فرهناک دینای  . کاهش فاصاله طبقااتی دارد  
چارا کاه باا از باین رفاتن      . باشاد  گستر  وقف پول عامل مهمی در کاهش سطح فقر در جامعه مای 
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فاهی، زمینه تکامال در  ر تراکم ثروت، سرمایه در اختیار همه قرار گرفته و با بهره مندی از امکانات
 .گردد تمامی ابعاد فراهم می

 

 نتیجه گیری و جمع بندی . 3

تاوان گفات از نظار    مای  با توجه به مطال  وکر شده در مورد ادله صحت و بطاالن وقاف پاول،   
 پاول،  وقاف  فقهی ادله برسی با به عبارت دیگر. مانع اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد فقهی

 منفعت کردن و رها اصل حبس که وقف مصطلح تعریف اوالا باشد، ول جایز میبه دو شیوه وقف پ

بار   ثانیااا  .ی قاوی نادارد  لذا ادله مطرح شده در بطاالن وقاف پشاتوانه    .ندارد معتبر فقهی باشد؛ دلیل
 پاول  گیاری  کاار  باه  جدیاد؛  پول اعتباری ماهیت به توجه اصطالحی؛ با تعریف بودن صحیح فر 

 ماال  منافع از کردن استفاده همان آن کارگیری به بلکه .باشد نمی موقوفه مال لاص رفتن ازبین وقفی
 .است باقی آن عین که است؛ درحالی موقوفه

از جملاه ایان    .منقول از امتیازات مهمی برخوردار اسات  وقف پول در مقایسه با وقف اموال غیر

. متعادد قابال اساتفاده اسات    هاای   که پول در دستر  همگان است، قابلیت انتقاال دارد و در مکاان  
شاود مًال پاول     کناد و باعاه مای    پول است که ماهیت مًلی آنارا آشاکار مای    ،ویژگی تحول یافته

هاای پیشانهادی باناک     امکان وقاف پاول باه شاکل    . جانشین عین پول گردد و اصل پول باقی بماند
 ،وقاف پاول  لاذا باا فاراهم شادن زمیناه      . وقف پول یا صندوق وقف قر  الحسنه امکان پذیر است

این صورت مشااهده خواهاد    در. به جامعه خصوصاا به محرومان برسد تواندمی خدمات گسترده آن

توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت ساهم داشاته باشاند و از     که عده ای حتی با پول اندک می شد
نیاز محروماان    از منافع آن اصل سرمایه، گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و

 .سود ببرند
های وقف شده عالوه بر اعطای اعتبار به افراد تهی دست و کسانی کاه سارمایه الزم    امروزه پول

گذاری استفاده شاود و درآماد    توانند به شکل مضاربه و سرمایه را برای کس  و کار ندارند، نیز می
توانناد باه ایان     های وقف نقدی مای  سازمان. حاصل از آن برای امور خیریه مورد استفاده قرار گیرد

. افراد وام داده و پس از مدتی اصل پول به موسسه برگردانده شود تا در امور دیگری صرف گاردد 

بنابراین از این طری  نیز درآمد جامعه بهبود یافته و یکی از متغیرهایی که در اثرگذاری بر فقر وکار  
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 .شد، حل خواهد شد

از  ،انه فرهنگی و انگیزه قوی دینی به دلیل برخی موانع موجودم پشتوغمتأسفانه در ایران به ر

 : ارائه کرد توان پیشنهاداتی به شرح زیر های بالقوه وقف استفاده نمی شود که می  رفیت

کاه باا توجاه باه شارایط       چرا. در شیوه برخورد با مقوله وقف باید بازنگری جدی صورت گیرد
 فقهای  مساائل  .نمایاد  وقف پول ضروری مای  مانند ز وقفهای جدیدی ا ی شیوه جوامع کنونی ارائه

 .شود ارائه جدید کارهای راه و گیرد قرار بازنگری مورد جدید نیازهای به توجه با وقف به مربوط
های مالیااتی   ها و به خصوص با در نظر گرفتن برخی معافیت های سایر کشور با استفاده از تجربه

های وقفی به عنوان واحدهای خاودگردان در   عالیت صندوقباید شکل گیری و ف و جوایز تشویقی،
باعاه خواهاد شاد کاه      بدیهی است که تشاکیل چناین نهادهاای خاودگردانی،     .جامعه نهادینه شود

باا آساودگی خااطر     ددولت و مقاام ناا ر بتوانا    هایی، عالوه بر سپردن امور اجرایی به چنین موسسه

البته در صورت ایجاد تعداد زیاادی   .نهادها بپردازد بیشتری به نظارت و شفافیت کارکرد هرکدام از
توان هر یک از و ایف و انواع وقف را به نوع تخصصی ایان نهااد ماالی واگاذار      می از این نهادها،

 .تواند شکل بگیرد غیره می صندوق وقفی سهام و های وقفی پول، برای مًال صندوق .کرد
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