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وقف صدقة جاریه

 صدقه :اصطالحی قرآنی که نشان دهنده راستی و درستی نیت و عمل
صدقهدهنده است .وقف یکی از مَثَل های اعالی صدقه و نشانه و
شاخص تصدیق ایمان دانسته شده است.
 جاریه :خیر و بِّرِ جاری در زمان و مکان تا این که دارای جمود و
رکود نباشد .برای تحقق این اصل در وقف ،تحبیس و تسبیل شرط شده است
ولیکن مراد از تحبیس ،تحبیس اصل و عین برای جامعه و افراد آن است و مراد
تحبیس عرصه نیست چرا که این تحبیس عرصه موجب جمود موقوفه می شود.
کهف 46

مریم۷6

وقف باقیات صالحات و معیار جاودانگی واقف
روح انسان جاودانی است .لذا انسان از فنا و نابودی
نفرت دارد .انسان دوست دارد پس از وی ،نامی از او
در عالم به یادگار بماند .در فرهنگ اسالمی یکی از بهترین راه
های زنده نگه داشتن نام انسان ،عموم کارهای خیریه به ویژه وقف در
اصطالح قرآنی ،باقیات صالحات گفته می شود ،نام برده شده است و
مردم به آن دعوت شده اند.

روایت:

وقف یکی از مصادیق صدقه ،انفاق و زکات
 و یؤثـرون علي انفسهم و لو کـان بهم خصاصة
 و قد افلح من زکّها شمس ۹
ن صلواتک
ل عليهم ا ّّ
 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکّهم بها و ص ّّ
سکن لهم و اهلل سميع عليم توبه ۱۰۵
 لن تنالوا الب ّّر حتّي تنفقوا ممّا تحبون و ما تنفقوا من شيء فان اهلل به
عليم آل عمران ۹۲
 وانفقوا من ما رزقنکم من قبل ان یأتي احدکم الموت  ،فيقول رب
لوال اخر تني الي اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحين و لن
یوخر اهلل نفسا اذا جاء اجلها و اهلل خبير بما تعلمون
 یا ایها الذین امنوا انفقوا مما رزقنکم  ،من قبل ان یأتي یوم البيع فيه
و الخله و الشفعه و الکفرون هم الظلمون
 و في اموالهم حق للسائل و المحروم
حشر ۹

 ليس البرّ ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن الب ّّر
من آمن باهلل و اليوم االخر و المالئکه و الکتاب و النبييّن و
آتي المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساکين و ابن
السبيل و السائلين و في الرقاب و اقام الصلوه و آتي الزکوه و
الموفون بعهدهم اذات عاهدوا و الصابرین في الباساء و الضراء
و حين الباس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون بقره
۱۷۷

 من ذالذي یقرض اهلل قرضاً حسناً بقره  4۵و حدید۱۱ ،

 و اقرضوا اهلل قرضاً حسناً و ما تقدموا النفسکم من خير تجدوه
عند اهلل هو خيراً و اعظم اجراً مزمّل۲۰
 ان تقرضوا اهلل قرضاً حسناً یضاعفه لکم تغابن ۱۷

وقف برتر از صدقه و انفاق
وقف صدقه ایست جاری و بیریا.
لذا شرط استمرار فقط در وقف قابل تحقق است.
از همین جا گفته شده که از جمله شرایط وقف
استمرار و دوام آن است؛ یعنی وقف باید برای همیشه
باشد و وقف موقّت درست نیست.

انذار به رویگردانان از وقف و صدقه
الذینّیکنزونّالذهبّوّالفضهّوّالینفقونهاّفيّسبيلّ
اهللّفبشرهمّبعذابّاليمّتوبه۲3
 درروایاتفراوانی،حبمالوثروتاندوزیمفرط،دشمنایمانوآخرتانسانشمردهشدهاست:

المالُّوِبالٌّعَليّصاحِبِهّالّاّماّقُدِّم
ذبَ ِِالْحُسْنَى فَسَ ُّنيَسِّرُهُ
وَأَمَّا مَنْ بَخِلََّاسْتَغْنَى وَکَ َّ
لیل
لِلْعُسْرَى وَمَا یُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى
نْ فَضْلِ ّهِ
نّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ ّهُ مِ ّ
وَلَا یَحْسَبَ َّ
هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِ ّهِ
یَوْمَ الْقِيَامَةِ آل عمران۱8۰

وقف به مثابة سنجه یا دماسنج اجتماعی
 وقف یک رفتارِ شرعي و اجتماعي تکامل یافته است
وقف از جمله اعمال عبادی اسالم است که نشانگر سالمت دینی و
اجتماعی و آرامش و سکینت روانی جامعه است.
 سنجه مهم ربّانيت و الهي بودن جامعه نيز هست
چراکه نماد تبدیل منفعت و مصلحت فردی و خصوصی به منافع و
مصالح عمومی است.

تناسب وقف با فطرت جاودانگرا
یکی از هنرهای اسالم برای نفوذ بیشتر کالمش در انسان
استفاده از حبّ نفس است و در تمام احکام اعم از فرایض
و محرماتش به چشم میخورد.
در وقف نیز اسالم از این نوع عواطف انسان استفاده
میکند.
میگوید اگر میخواهی مالکیت و اموالت تا ابد در اختیار
خودت باشد خیرات و مبراتش نصیب خود گردد.

وقف شاخص وصول جامعه به آرامش روانی و رفتاری
تِ اللَّهِ وَتَ ْثبِيتًا
مَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا ّ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ
یکی از کارکردهای اساسی وقف در حوزه فردی و اجتماعی
تثبیت و آرامش نفس است.
بالشک بحران اخالقی و فشارهای روحی جوامع با توسعه
وقف کاهش می یابد زیرا ذکر خداوند اطمینان بخش و
آرامبخش است و وقف لمرضات اهلل ذکر فعلی حضرت حق
است.
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وقف یکی از پایه های تمدن اسالمی
سنتحسنهوقفوامورخیریهازملزوماتتوسعه،گسترش
وپیشرفتتمدناسالمیبودهاست.
بهطوریکهبخشعظیمیازمیراثفرهنگی،علمی و
آموزشیودرمانیواجتماعیدرکشورهایاسالمیوبه
ویژهکشورعزیزماننتیجهبهرهگیریازاوقافونیات
خیرخواهانهواقفانبودهاست.
بیشترینمصارفموقوفاتدرکناراحتیاجاتمردمیمانند
بیمارستانها،کاروانسراها،مدارس،کتابخانههایو...
مربوطبهحوزهمسائلدینی،اعمازآموزش،تبلیغو
پژوهشدینیبودهاست.

وقف در سیرهپیامبر
هفتقطعهازباغهای:عواف،دالل،برقه،مبیت،حسنی،صافیهو
حائطامابراهیم
نخلستانی در«قبا»بهنام«بویره»
موقوفههاییدرخیبر که«مهزور»ازآنجملهاست(ناممحلیدر
بازارمدینه)

وقف در سیره علوی
امیرالمؤمنینعلی(ع)بیشترینموقوفاتراداشتهاست.
دریکیازوقفنامههایشانگیزهخودراچنینبیانمیکند:
«ابتغاءوجهاهلللیولجنیاهللبهالجنةویصرفنیعنالنارویصرفالنار
عنوجهییومتبیضوجوهوتسودوجوه»
حضرتعلی(ع):اگرصدقهی(موقوفات)منامروزمیانبنیهاشم
تقسیمشودهمگیراکفایتمیکند.
اینمطلبدرحالیاستکهخودآنحضرتفرمود:خودرابا
پیامبر(ص)دیدمکهازگرسنگیسنگبرشکمخویش میبستمدر
حالیکهاکنونصدقاتمالمنسالیانهبهچهلهزاردینارمیرسد.
علی(ع)چشمههاییرادرینبع،سویقهومدینهایجادکردوزمینهای
مواتفراوانیرااحیاکرد.

وقف در سیره ائمه
ائمهمعصومینمردمرابراینکارخیرترغیبوتشویقنمودهواز
طرفخداوندنویدپاداشبرایهرکارنیکیمخصوصابهعنوان
باقیاتالصالحاتبهآنانمیدادن.احادیثفراوانیدراینبارهرسیده

امامّصادق

خ
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ابعاد و آثار اقتصادی وقف
 تعميم ثروت جامعه و جلوگيري از تجمع وتمرکز ثروت
 تعدیل شکافّهاي اقتصادي درجامعه
 نقش وقف در آبادي شهرها
 کمرنگ کردن فقر و کمک به محرومين و افراد کم درآمد
 ایجاد رفاه نسبي و توسعه اقتصادي جامعه
 گسترش چتر تأمين اجتماعي جامعه
 جبران خأل خدمات دولت
 درآمدزایي وقف و موقوفات و توليد ثروت
 ثبات اقتصادي (رشد اقتصادي)
 گسترش مالکيتّهاي عمومي...

ابعاد و آثار فرهنگی و اجتماعی وقف
 کمک به برقراري عدالت اجتماعي در جامعه
 گسترش وفاق و همبستگي اجتماعي
 مبارزه با خود محوري و خودمداري
 امنيت اجتماعي
 بسط و گسترش روحيه گذشت ،تعاون ،ایثار
 گسترش شعائر دیني و ارزشي
 تعميق باورهاي مذهبي و معنوي جامعه و افراد
 تکامل روحي و معنوي واقفين و ...
 ایجاد ذخيره سرمایه انساني و اجتماعي
 گسترش اخالق فردي و اجتماعي
 محوریت فرهنگ ،معرفت و رشد در وقف

ابعاد و آثار معرفتی وقف
وقف شاخصی متعالی برای سنجش میزان بلوغ معنوی و معرفتی
افراد جامعه است.
دیدگاه معرفتی ومتعالی نسبت به وقف به عنوان نمادی از ایمان و
رشد معنوی فردی اجتماعی انسان مبتنی بر کسب شناخت صحیح
از حقیقت انسان ،هدف خلقت او و چگونگی حرکتش در این
مسیر است.
آنچه به انسان هویت میدهد اعتقادات درونی و تمایالت باطنی
اوست که مربوط به جنبه روحانی انسان میشود و خداوند آن را
در وجود انسان دمیده است.

نقش وقف در گسترش آموزش و دانش
وقف به عنوان یک منبع مستمر مالی برای مراکز علمی ،پشتوانهی مردمی
داشته است و چه بسیار مدارس و مراکز علمی در جهان اسالم که از طریق
وقف ایجاد و گسترش یافتهاند.
یکى از سنّت هاى حسنه واقفان آگاه وعلم دوست وقف بخشى از امالك یا
دارائی هاى خود براى گسترش علم بوده است .
بدین ترتیب که غالبآ مکان پر درآمدى را جهت تدوین کتاب واستنساخ
نسخه هاى خطى وقف میکردند تا از در آمد موقوفه این کتابها تهیه گردند
مانند وقف منافع حمام نقش جهان اصفهان استنساخ وتکثیر نسخههاى خطى
از سوی شاه سلیمان .
بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی نیز موقوفه هستند.

برخی از جالب ترین و عجیب ترین وقف ها
 وقف براي برندگان جایزه نوبل در تهران
 وقف زمين براي اطعام سگ هاي کور در یزد
 وقف زمين کشاورزي براي غذاي پرندگان در اصفهان
 وقف غذاي سگ ها براي نرفتن به حرم
 وقف براي اطعام ميالد امام حسين (ع) در خراسان رضوي
 وقف براي تامين وسایل بازي و تفریح کودکان در تهران
 وقف مغازه براي اشتغال هنرجویان
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ابعاد سهگانه توسعه فرهنگ قرآنی

شناخت و
ایمان به قرآن

ارتباط و انس

با قرآن

تحقق مضامین آیات

قرآنی در رفتار فردی
و اجتماعی

مدل کارکردی نظام توسعه فرهنگ قرآنی
کارکردهاي پشتيباني
نظام توسعه فرهنگ قرآني

جلب توفیق
الهی

کارکرد اساسي
نظام توسعه فرهنگ قرآني

کارکردهاي اصلي
نظام توسعه فرهنگ قرآني

فرهنگ سازی قرآنی

اخالص در نيت
بصيرت در عمل
جهاد مستمر

(تعالي نگرش افراد جامعه نسبت به
قرآن كريم در حوزه باور ،علم و
عمل )

تبليغ و ترویج قرآن

تولید محصوالت
قرآنی
(کاالها و خدمات)

توسعه فرهنگ قرآنی

آموزش عمومي قرآن

تعميم و تعميق
ایمان و شناخت قرآن

سياستگذاري

تعميم و تعميق
تولیت

هماهنگي و تسهيل
نظارت و ارزیابي

ارتباط و انس با قرآن

تولید مضامین قرآنی
(گزاره هاي فرهنگ قرآني)

تحقق آموزههاي قرآني
در رفتار فردي
و اجتماعي
نظام سازی قرآنی

(بازطراحي نظامهاي اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي و فرهنگي مبتني بر
معارف قرآني)

تأمین
منابع

نيروي
انساني

دانش

مالي
پژوهش)
تأمين)) (
(آموزش تخصصي
منابع مالي

کم بودن تعداد موقوفات قرآنی
حدود  3۰نیت تحت عنوان کلی نیت توسعه و ترویج قرآن در سامانه جامع
بقاع متبرکه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :خرید و توزیع قرآن،
هزینه جهت استفاده در ترویج و نشر قرآن ،قرائت قرآن در حق والدین ،هزینه
تفسیر ،مفاهیم و تعلیم و تعلم اطفال ،مسابقات قرآنی ،هزینه حفظ قرآن ،ختم
ماهی یک بار قرآن ۲۰ .موقوفه قابل توجه در کشور وجود دارد که صد در
صد نیت برای کار قرآنی است.
به ترتیب اکثریت در استانهای کرمانشاه ،گیالن ،خراسان رضوی ،کرمان،
تهران و  ...واقع میباشند ولی درآمد آنها مجموعاً به حد یک دهم یک
موقوفه مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین نمی رسد.

اهمیت و دالئل نیازمندی به وقف قرآنی در
جامعه
ویژگی در وقف قرآنی است که نشاندهنده اهمیت توسعه
سه
وقف قرآنی می باشد:

وقف قرآنی نیازمند ایجاد انگیزه قرآنی
برایتوسعهوقفقرآنینیازمندتوسعهانگیزههایقرآنیدرجامعههستیم.
وقففعلیتیاستکهبرآمدهازانگیزهایصحیحومتقناست.
اینانگیزهفعلرامهندسیوراهبریمیکندوچنانچهاینانگیزههاییکه
برایحمایتازفعالیتهایقرآنیدرجامعهوجودداردباآموزش،ترویج
وفرهنگسازیهدایتشودموجباتتحققوقفقرآنیرافراهممیآورد.

وقف قرآنی به مثابه یکی از الزامات قیام
جمعی به اقامه امر قرآن
• نشانگرآرامشوخداییشدنجامعهاست.
• موجبانتشارنورانیتقرآندرجامعهاست.

وقفّ

وقفّ
قرآنيّ

برخی چالشهای توسعه فرهنگ وقف












بيّاعتماديّمردمّنسبتّبهّنحوهّهزینهکردّموقوفاتّباّتوجهّبهّعدمّشفافيتّماليّ
منابعّوقفي
ضعفّآشنایيّقشرهايّمختلفّمردمّباّآثارّوّبرکاتّ،راههاّوّانواعّوقف
نبودّطرحّجامعّوّنقشهّراهّتوسعهّفرهنگّوقفّدرّکشور
کمبودّموقوفاتّقرآنيّبهّنسبتّموقوفاتّعترتّعليهمّالسالم
ابهامّدرّاولویتهايّوقف
ضعفّهماهنگيّسياستهاّوّراهکارهاّوّبرنامههاّوّوجودّقوانينّوّمقرراتّمانع توسعهّ
فرهنگّوقف
ضعفّمهارتهايّاداريّکارکنانّنهادهايّفعالّدرّعرصهّوقف
ضعفّتوجهّرسانهّمليّبهّموضوعّوقفّوّعدمّتبليغّمؤثرّآن
ارتباطّوّمشارکتّضعيفّدستگاههاّباّسازمانّاوقافّوّامورّخيریه
ضعفّاستفادهّازّفناوريهايّنوینّوّسيستمهايّاطالعاتيّدرّرصدّوّتصميمّسازي
تصميمگيريّشخصيّوّغيرکارشناسيّدرّالیههايّمدیریتيّوّعملياتي

راهبردهای توسعه وقف












توسعهّنظریهّپردازيّدرّزمينهّوقفّوّتوليدّادبياتّمربوط
تدوینّنقشهّراهّتوسعهّفرهنگّوقفّدرّحوزهّفعاليتهايّقرآني
شفافّسازيّمسيرّتأمينّ،تخصيصّوّهزینهّکردّمنابعّوقفي
بسترسازي حقوقي توسعه فرهنگ وقف در فعاليتهاي قرآني در قوانين و مقررات
توسعه تبليغ و ترویج فرهنگ وقف در فعاليتهاي قرآني با استفاده از ابزار هنر و
رسانه
هماهنگسازي نهادهاي فعال در عرصه وقف
توسعه سيستمهاي اطالعاتي و آماري جهت کيفيت بخشي تصميمات و رصد نتایج و
برنامهها
جهتدهي موقوفات عام به سمت توسعه فعاليتهاي قرآني
تغيير رویکرد استفاده از موقوفات از مصرفگرایي به سمت توليد (وقف مولد)
گسترش موقوفات با گستره انتشار در جهان اسالم
آسيب شناسي وضعيت وقف در کشور (با تأکيد بر وقف قرآني)

 ترویجّفرهنگّوقفّدرّچارچوبّفرهنگّعمومي.
 تطبيقّنياتّواقفينّباّنيازهايّجامعه.
 اعتمادسازيّبرايّگسترشّموقوفات.
 تبيينّنيازهايّاجتماعيّدرّراستايّجهتّدهيّبهّنيات واقفين.
 ارایهّعملکردّبهّصورتّشفاف.
 گسترشّاطالعاتّوّدانشّعموميّدرّموردّوقفّ.
 مردميّکردنّفرهنگّوقف
 بهرهّگيريّازّامتيازاتّقانوني.
 تطبيقّعملکردهاّباّانتظاراتّمردم.
 حرکتّبهّسويّتاسيسّبنيادهايّنوینّوقفيّ

مال را کـز بهـر دين باشي حمول
نعـم مـالٌ صالحٌ خواند آن رسول
آب در کشتي ،هالک کشتي است
آب اندر زير کشتي ،پُشتي است
چون که مال و ملک را از دل براند
زان سليمان خويش جز مسکين نخواند
چيست دنيا از خدا غافل بُدن
نه قماش و خانه و فرزند و زن

بخ پنج
ش م

وقف مشارکتی
ساز وکاري که در آن تعداد زیادي واقف ،بر موضوعي
واحد ،با یک وقفنامه مشترک ،وقف ميّکنند.
• مزیت اول :واقفان با هر تعداد و با هر سرمایه و سهمی با هر درجه از
تمکن مالی میتوانند در وقف ورود پیدا کنند و نیاز به سرمایه زیاد
نیست.
• مزیت دوم :امکان تأسیس موقوفههای کالن است که با ورود یک یا
چند نفر قابل تأسیس نیست.
• مزیت سوم :هدایت مؤثر در تسبیل عواید موقوفههاست .بهرهبردن از
موهبت خرد جمعی برای تسبیل عواید موقوفه ،در «وقفمشارکتی»
بسیار کاراتر و مؤثرتر از تنظیم وقفنامهها در موقوفههای فردی است.

نمونه قدیمی از وقف مشارکتی

• تعدادی از خیّرین بیرجندی ،بنگاه آب لوله «علیآباد »را به عنوان
وقف مشارکتی ثبت کردند .بنگاه آب لوله علی آباد بیرجند ،اولین
سازمان آبرسانی در ایران است که در سال  ۱3۰۲خورشیدی ،به
منظور تامین آب قابل شُرب مردم شهر بیرجند ،توسط  3۰تَن از
نیکوکاران این شهر تاسیس شد .فعالیت این سازمان خیریه باعث
گردید تا شهر بیرجند به عنوان دومین شهر در ایران از لوله کشی
آب شهری برخوردار شود.

وقف مشارکتی قرآنی
• توسعه وقف مشارکتی یعنی توسعه موقوفههای بزرگ قرآنی
متشکل از وقفهای خُرد قرآندوستان که منجر به ترویج و توسعه
کتاب خداوند در جامعه میشود.
• اصفهان با جایگاهی تاریخی و تمدنی می تواند الگوی وقف
مشارکتی قرآنی برای کشور باشد .یعنی شهری با هزاران واقف
قرآنی که خود را خادم و دوستدار قرآن میدانند.
• خرید یک جلد قرآن برای یک جلسه یا مؤسسه قرآن باشد مانند
تهیه یک خشت برای ساخت مسجد.

نمونههای نوین وقف مشارکتی قرآنی

• وقف مشارکتی قرآنی از طریق سامانههای مجازی اهدا
) (Donateدر سالهای اخیر با بهرهگیری از
نمونههای جهانی در حال اجراست که افراد با
پرداختهای مبالغی میتوانند در این وقفها مثالً تجهیز
یک مؤسسه مشارکت کنند.
• حضور وقف مشارکتی در حوزههای جدید مانند رسانه،
موبایل و فضای مجازی موجب انتشار نورانیت قرآن در
این فضاها و حفظ جوانان خواهد شد.

با تشکر از حسن توجه شما

