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بخش ا ول



هصدقة جاریوقف 
عملونیتدرستیوراستیدهندهنشانکهقرآنیاصطالحی:صدقه

ونشانهوصدقهاعالیهایمَثَلازیکیوقف.استدهندهصدقه
.استشدهدانستهایمانتصدیقشاخص

وجموددارایکهاینتامکانوزماندرجاریبِّرِوخیر:جاریه
استشدهشرطتسبیلوتحبیسوقف،دراصلاینتحققبرای.نباشدرکود
مرادواستآنافرادوجامعهبرایعینواصلتحبیستحبیس،ازمرادولیکن
.شودمیموقوفهجمودموجبعرصهتحبیساینکهچرانیستعرصهتحبیس

46کهف

۷6مریم



فوقف باقیات صالحات و معیار جاودانگی واق

ینابودوفناازانسانلذا.استجاودانیانسانروح
اوازنامی،ویازپسدارددوستانسان.داردنفرت
راههترینبازیکیاسالمیفرهنگدر.بماندیادگاربهعالمدر
درفوقویژهبهخیریهکارهایعمومانسان،نامداشتننگهزندههای

واستدهشبردهنامشود،میگفتهصالحاتباقیاتقرآنی،اصطالح
.اندشدهدعوتآنبهمردم

:روایت



وقف یکی از مصادیق صدقه، انفاق و زکات
۹حشرخصاصةبهمکـانلووانفسهمعليیؤثـرونو

۹شمسزکّهامنافلحقدو

لواتکصانّّعليهمصلّّوبهاتزکّهموتطهرهمصدقهاموالهممنخذ
۱۰۵توبهعليمسميعاهللولهمسکن

بهاهللفانيءشمنتنفقواماوتحبونمّماتنفقواحتّيالبرّّتنالوالن
۹۲عمرانآلعليم

ربقولفي،الموتاحدکمیأتيانقبلمنرزقنکممامنوانفقوا
لنوالصالحينمناکنوفاصدققریباجلاليتنياخرلوال

تعلمونبماخبيراهللواجلهاجاءاذانفسااهللیوخر
فيهالبيعومییأتيانقبلمن،رزقنکممماانفقواامنواالذینایهایا

الظلمونهمالکفرونوالشفعهوالخلهو
المحروموللسائلحقاموالهمفيو



البرّّلکنوالمغربوالمشرققبلوجوهکمتولواانالبرّليس
ولنبييّناوالکتابوالمالئکهواالخراليوموباهللآمنمن
ابنوکينالمساواليتاميوالقربيذويحبهعليالمالآتي

والزکوهتيآوالصلوهاقاموالرقابفيوالسائلينوالسبيل
الضراءوالباساءفيالصابرینوعاهدوااذاتبعهدهمالموفون

بقرهقونالمتهماولئکوصدقواالذیناولئکالباسحينو
۱۷۷

۱۱حدید،و4۵بقرهحسناًقرضاًاهللیقرضذالذيمن

تجدوهيرخمنالنفسکمتقدمواماوحسناًقرضاًاهللاقرضواو
۲۰مزمّلاجراًاعظموخيراًهواهللعند

۱۷تغابنلکمیضاعفهحسناًقرضاًاهللتقرضواان



وقف برتر از صدقه و انفاق

.بیریاوجاریایستصدقهوقف
.استتحقققابلوقفدرفقطاستمرارشرطلذا
وقفشرایطجملهازکهشدهگفتهجاهمیناز

یشههمبرایبایدوقفیعنیاست؛آندوامواستمرار
.نیستدرستموقّتوقفوباشد



انذار به رویگردانان از وقف و صدقه
ّهاّفيّسبيلّالینفقونالفضهّوّیکنزونّالذهبّوّالذین

۲3توبهبعذابّاليمّفبشرهمّاهللّ

روایاتفراوانی،حبمالوثروتاندوزیمفرط،دشمنایمانوآخرتانسانشمردهشدهاستدر:

قُدِّمالمالُّوِبالٌّعَليّصاحِبِهّالّاّماّ

يَسِّرُهُفَسَنُِِّالْحُسْنَىوَکَذَّبَاسْتَغْنَىَّبَخِلَمَنْوَأَمَّا
لیلتَرَدَّىإِذَامَالُهُعَنْهُیُغْنِيوَمَالِلْعُسْرَى

فَضْلِهِّمِنّْاللَّهُّآتَاهُمُبِمَایَبْخَلُونَالَّذِینَیَحْسَبَنَّّوَلَا
بِهِّوابَخِلُمَاسَيُطَوَّقُونَلَهُمْشَرٌّهُوَبَلْلَهُمْخَيْرًاهُوَ
۱8۰عمرانآلالْقِيَامَةِیَوْمَ



یاجتماعسنجه یا دماسنج وقف به مثابة 

استتهیافتکاملاجتماعيوشرعيرفتارِیکوقف
ونیدیسالمتنشانگرکهاستاسالمعبادیاعمالجملهازوقف

.استجامعهروانیسکینتوآرامشواجتماعی

تهسنيزجامعهبودنالهيوربّانيتمهمسنجه
ومنافعهبخصوصیوفردیمصلحتومنفعتتبدیلنمادچراکه
.استعمومیمصالح



تناسب وقف با فطرت جاودان گرا

انسانردکالمشبیشترنفوذبرایاسالمهنرهایازیکی
رایضفازاعماحکامتمامدرواستنفسحبّازاستفاده

.میخوردچشمبهمحرماتشو
استفادهانسانعواطفنوعاینازاسالمنیزوقفدر

.میکند
ختیارادرابدتااموالتومالکیتمیخواهیاگرمیگوید
.گرددخودنصیبمبراتشوخیراتباشدخودت



وقف شاخص وصول جامعه به آرامش روانی و رفتاری

وَتَْثِبيتًالَّهِالمَرْضَاتِّابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُیُنفِقُونَالَّذِینَمَثَلُ
أَنْفُسِهِمْمِنْ
عیاجتماوفردیحوزهدروقفاساسیکارکردهایازیکی
.استنفسآرامشوتثبیت

هتوسعباجوامعروحیفشارهایواخالقیبحرانبالشک
وبخشاطمینانخداوندذکرزیرایابدمیکاهشوقف

حقحضرتفعلیذکراهلللمرضاتوقفواستآرامبخش
.است



بخش دوم



سترشحسنهوقفوامورخیریهازملزوماتتوسعه،گسنت
.استوپیشرفتتمدناسالمیبوده

وبهطوریکهبخشعظیمیازمیراثفرهنگی،علمی
هآموزشیودرمانیواجتماعیدرکشورهایاسالمیوب

یاتویژهکشورعزیزماننتیجهبهرهگیریازاوقافون
.استخیرخواهانهواقفانبوده

دمیمانندمصارفموقوفاتدرکناراحتیاجاتمربیشترین
...ها،کاروانسراها،مدارس،کتابخانههایوبیمارستان

مربوطبهحوزهمسائلدینی،اعمازآموزش،تبلیغو
.پژوهشدینیبودهاست

وقف یکی از پایه های تمدن اسالمی 



هوعواف،دالل،برقه،مبیت،حسنی،صافی:باغهایقطعهازهفت
ابراهیمحائطام

«بویره»بهنام«قبا»درنخلستانی

محلیدرنام)ازآنجملهاست«مهزور»کهدرخیبرهاییموقوفه
(بازارمدینه

پیامبردر سیرهوقف 



.استبیشترینموقوفاتراداشته(ع)علیامیرالمؤمنین
:کندهایشانگیزهخودراچنینبیانمییکیازوقفنامهدر
رویصرفالنارابتغاءوجهاهلللیولجنیاهللبهالجنةویصرفنیعنالنا»

«عنوجهییومتبیضوجوهوتسودوجوه
شممنامروزمیانبنیها(موقوفات)یاگرصدقه(:ع)حضرتعلی

.کندتقسیمشودهمگیراکفایتمی
خودرابا:مطلبدرحالیاستکهخودآنحضرتفرموداین

بستمدرمیدیدمکهازگرسنگیسنگبرشکمخویش(ص)پیامبر
.سدرحالیکهاکنونصدقاتمالمنسالیانهبهچهلهزاردینارمی

مینهایهاییرادرینبع،سویقهومدینهایجادکردوزچشمه(ع)علی
.کردمواتفراوانیرااحیا

علویسیرهدر وقف 



دهوازرابراینکارخیرترغیبوتشویقنموائمهمعصومینمردم
وانطرفخداوندنویدپاداشبرایهرکارنیکیمخصوصابهعن

رسیدهرهبادرایناحادیثفراوانی.دادنباقیاتالصالحاتبهآنانمی
صادقامامّ

ائمهسیرهدر وقف 



بخش سوم



ابعاد و آثار اقتصادی وقف

وتثروتمرکزتجمعازجلوگيريوجامعهثروتتعميم
درجامعهاقتصاديشکاّفهايتعدیل
شهرهاآباديدروقفنقش
رآمددکمافرادومحرومينبهکمکوفقرکردنکمرنگ
جامعهاقتصاديتوسعهونسبيرفاهایجاد
جامعهاجتماعيتأمينچترگسترش
دولتخدماتخألجبران
ثروتتوليدوموقوفاتووقفدرآمدزایي
(اقتصاديرشد)اقتصاديثبات
عموميمالکيّتهايگسترش...



ابعاد و آثار فرهنگی و اجتماعی وقف

جامعهدراجتماعيعدالتبرقراريبهکمک
اجتماعيهمبستگيووفاقگسترش
خودمداريومحوريخودبامبارزه
اجتماعيامنيت
ایثار،تعاون،گذشتروحيهگسترشوبسط
ارزشيودینيشعائرگسترش
افرادوجامعهمعنويومذهبيباورهايتعميق
وواقفينمعنويوروحيتکامل...
اجتماعيوانسانيسرمایهذخيرهایجاد
اجتماعيوفردياخالقگسترش
وقفدررشدومعرفتفرهنگ،محوریت



ابعاد و آثار معرفتی وقف

عرفتیمومعنویبلوغمیزانسنجشبرایمتعالیشاخصیوقف
.استجامعهافراد

وایمانازنمادیعنوانبهوقفبهنسبتومتعالیمعرفتیدیدگاه
صحیحتشناخکسببرمبتنیانساناجتماعیفردیمعنویرشد
نایدرحرکتشچگونگیواوخلقتهدفانسان،حقیقتاز

.استمسیر
نیباطتمایالتودرونیاعتقاداتمیدهدهویتانسانبهآنچه
رانآخداوندومیشودانسانروحانیجنبهبهمربوطکهاوست

.استدمیدهانسانوجوددر



آموزش و دانشوقف در گسترش نقش 

مردمییهپشتوانعلمی،مراکزبرایمالیمستمرمنبعیکعنوانبهوقف
یقطرازکهاسالمجهاندرعلمیمراکزومدارسبسیارچهواستداشته
.اندیافتهگسترشوایجادوقف
یاالكامازبخشىوقفدوستوعلمآگاهواقفانحسنههاىسنّتازیکى

.استبودهعلمگسترشبراىخودهاىدارائی
استنساخوکتابتدوینجهترادرآمدىپرمکانغالبآکهترتیببدین
گردندیهتهکتابهااینموقوفهآمددرازتامیکردندوقفخطىهاىنسخه
خطىخههاىنسوتکثیراستنساخاصفهانجهاننقشحماممنافعوقفمانند
.سلیمانشاهسویاز

.هستندموقوفهنیزآموزشیمراکزومدارسازبسیاری



ترین و عجیب ترین وقف هابرخی از جالب 

تهراندرنوبلجایزهبرندگانبرايوقف
یزددرکورهايسگاطعامبرايزمينوقف
اصفهاندرپرندگانغذايبرايکشاورزيزمينوقف
حرمبهنرفتنبرايهاسگغذايوقف
رضويخراساندر(ع)حسينامامميالداطعامبرايوقف
هرانتدرکودکانتفریحوبازيوسایلتامينبرايوقف
هنرجویاناشتغالبرايمغازهوقف



بخش چهارم



قرآنیفرهنگ ابعاد سه گانه توسعه 

شناخت و 
ایمان به قرآن

ارتباط و انس 
با قرآن

تحقق مضامین آیات 
قرآنی در رفتار فردی 

و اجتماعی



تحقق آموزه هاي قرآني
در رفتار فردي

و اجتماعي

تولید مضامین قرآنی
(گزاره هاي فرهنگ قرآني)

تبليغ و ترویج قرآن

آموزش عمومي قرآن

فرهنگ سازی قرآنی
به تعالي نگرش افراد جامعه نسبت)

قرآن كريم در حوزه باور، علم و 
(عمل 

تولید محصوالت 
قرآنی

(کاالها و خدمات)

تعميم و تعميق

ارتباط و انس با قرآن

کارکرد اساسي
نظام توسعه فرهنگ قرآني

کارکردهاي پشتيباني
نظام توسعه فرهنگ قرآني

کارکردهاي اصلي
نظام توسعه فرهنگ قرآني

تعميم و تعميق 

و شناخت قرآنایمان

جلب توفیق
الهی

اخالص در نيت
بصيرت در عمل

جهاد مستمر
یتوسعه فرهنگ قرآن

تأمين مالي

سياست گذاري

هماهنگي و  تسهيل

نظارت و ارزیابي

تأمین
منابع

نيروي
انساني

((آموزش تخصصي)

دانش
(پژوهش)

منابع مالي

تولیت

نظام سازی قرآنی
بازطراحي نظام هاي اقتصادي، )

ني بر اجتماعي، سياسي و فرهنگي مبت
(  معارف قرآني

قرآنیکارکردی نظام توسعه فرهنگ مدل 



کم بودن تعداد موقوفات قرآنی
جامعهساماندرقرآنترویجوتوسعهنیتکلیعنوانتحتنیت3۰حدود
قرآن،توزیعوخرید:ازعبارتندآنهاازبرخیکهداردوجودمتبرکهبقاع
هزینهن،والدیحقدرقرآنقرائتقرآن،نشروترویجدراستفادهجهتهزینه
ختمقرآن،فظحهزینهقرآنی،مسابقاتاطفال،تعلموتعلیمومفاهیمتفسیر،
درصدکهداردوجودکشوردرتوجهقابلموقوفه۲۰.قرآنباریکماهی
.استقرآنیکاربراینیتصد
کرمان،ی،رضوخراسانگیالن،کرمانشاه،استانهایدراکثریتترتیببه

یکدهمیکحدبهمجموعاًآنهادرآمدولیمیباشندواقع...وتهران
.رسدنمیالحسیناباعبداهللعزاداریمراسمموقوفه



اهمیت و دالئل نیازمندی به وقف قرآنی در
عهتوساهمیتنشاندهندهکهاستقرآنیوقفدرویژگیسهجامعه
:باشدمیقرآنیوقف



وقف قرآنی نیازمند ایجاد انگیزه قرآنی

.معههستیمهایقرآنیدرجاتوسعهوقفقرآنینیازمندتوسعهانگیزهبرای
.ایصحیحومتقناستفعلیتیاستکهبرآمدهازانگیزهوقف
هاییکههکندوچنانچهاینانگیزانگیزهفعلرامهندسیوراهبریمیاین

ویجهایقرآنیدرجامعهوجودداردباآموزش،تربرایحمایتازفعالیت
.آوردوفرهنگسازیهدایتشودموجباتتحققوقفقرآنیرافراهممی



یام قرآنی به مثابه یکی از الزامات قوقف 
جمعی به اقامه امر قرآن

وقفّ
.نشانگرآرامشوخداییشدنجامعهاست•

وقفّ
قرآنيّ

.تموجبانتشارنورانیتقرآندرجامعهاس•



وقفهای توسعه فرهنگ چالشبرخی 

ّافيتّماليّکردّموقوفاتّباّتوجهّبهّعدمّشفاعتماديّمردمّنسبتّبهّنحوهّهزینهبي
منابعّوقفي

هاّوّانواعّوقفضعفّآشنایيّقشرهايّمختلفّمردمّباّآثارّوّبرکات،ّراه
نبودّطرحّجامعّوّنقشهّراهّتوسعهّفرهنگّوقفّدرّکشور
کمبودّموقوفاتّقرآنيّبهّنسبتّموقوفاتّعترتّعليهمّالسالم
هايّوقفابهامّدرّاولویت
توسعهّهاّوّوجودّقوانينّوّمقرراتّمانعهاّوّراهکارهاّوّبرنامهضعفّهماهنگيّسياست

فرهنگّوقف
هايّاداريّکارکنانّنهادهايّفعالّدرّعرصهّوقفضعفّمهارت
ضعفّتوجهّرسانهّمليّبهّموضوعّوقفّوّعدمّتبليغّمؤثرّآن
هاّباّسازمانّاوقافّوّامورّخيریهارتباطّوّمشارکتّضعيفّدستگاه
يمّسازيهايّاطالعاتيّدرّرصدّوّتصمهايّنوینّوّسيستمضعفّاستفادهّازّفناوري
يعملياتهايّمدیریتيّوّدرّالیهغيرکارشناسيّگيريّشخصيّوّتصميم



ّنظریهّپردازيّدرّزمينهّوقفّوّتوليدّادبياتّمربوطتوسعه
هايّقرآنيتدوینّنقشهّراهّتوسعهّفرهنگّوقفّدرّحوزهّفعاليت
شفافّسازيّمسيرّتأمين،ّتخصيصّوّهزینهّکردّمنابعّوقفي
مقرراتونقوانيدرقرآنيهايفعاليتدروقففرهنگتوسعهحقوقيبسترسازي
وهنرابزارازهاستفادباقرآنيهايفعاليتدروقففرهنگترویجوتبليغتوسعه

رسانه
وقفعرصهدرفعالنهادهايسازيهماهنگ
ونتایجرصدوتصميماتبخشيکيفيتجهتآماريواطالعاتيهايسيستمتوسعه

هابرنامه
قرآنيهايفعاليتتوسعهسمتبهعامموقوفاتدهيجهت
(مولدقفو)توليدسمتبهگرایيمصرفازموقوفاتازاستفادهرویکردتغيير
اسالمجهاندرانتشارگسترهباموقوفاتگسترش
(قرآنيوقفبرتأکيدبا)کشوردروقفوضعيتشناسيآسيب

راهبردهای توسعه وقف



ّفرهنگّوقفّدرّچارچوبّفرهنگّعموميترویج.
تطبيقّنياتّواقفينّباّنيازهايّجامعه.
اعتمادسازيّبرايّگسترشّموقوفات.
واقفينتبيينّنيازهايّاجتماعيّدرّراستايّجهتّدهيّبهّنيات.
ارایهّعملکردّبهّصورتّشفاف.
ّگسترشّاطالعاتّوّدانشّعموميّدرّموردّوقف.
مردميّکردنّفرهنگّوقف
بهرّهگيريّازّامتيازاتّقانوني.
تطبيقّعملکردهاّباّانتظاراتّمردم.
ّسويّتاسيسّبنيادهايّنوینّوقفيّبهّحرکت



مال را کـز بهـر دين باشي حمول
مـالٌ صالحٌ خواند آن رسولنعـم 

آب در کشتي، هالک کشتي است
آب اندر زير کشتي، پُشتي است 

چون که مال و ملک را از دل براند
دزان سليمان خويش جز مسکين نخوان

دنيا از خدا غافل بُدنچيست 
نه قماش و خانه و فرزند و زن 



بخش پنجم



وقف مشارکتی
موضوعيبرواقف،زیاديتعدادآندرکهوکاريساز

.مّيکنندوقفمشترک،وقفنامهیکباواحد،

ازهدرجهرباسهمیوسرمایههرباوتعدادهرباواقفان:اولمزیت•
زیادرمایهسبهنیازوکنندپیداورودوقفدرمیتوانندمالیتمکن
.نیست

یایکورودباکهاستکالنموقوفههایتأسیسامکان:دوممزیت•
.نیستتأسیسقابلنفرچند

ازهبردنبهر.موقوفههاستعوایدتسبیلدرمؤثرهدایت:سوممزیت•
«ارکتیوقفمش»درموقوفه،عوایدتسبیلبرایجمعیخردموهبت
.استفردیموقوفههایدروقفنامههاتنظیمازمؤثرتروکاراتربسیار



مشارکتینمونه قدیمی از وقف 

عنوانبهرا«علیآباد»لولهآببنگاهبیرجندی،خیّرینازتعدادی•
اولینیرجند،بآبادعلیلولهآببنگاه.کردندثبتمشارکتیوقف

بهخورشیدی،۱3۰۲سالدرکهاستایراندرآبرسانیسازمان
ازتَن3۰توسطبیرجند،شهرمردمشُربقابلآبتامینمنظور

باعثیهخیرسازماناینفعالیت.شدتاسیسشهرایننیکوکاران
شیکلولهازایراندرشهردومینعنوانبهبیرجندشهرتاگردید
.شودبرخوردارشهریآب



مشارکتی قرآنیوقف 

آنیقربزرگموقوفههایتوسعهیعنیمشارکتیوقفتوسعه•
عهتوسوترویجبهمنجرکهدوستانقرآنخُردوقفهایازمتشکل
.میشودجامعهدرخداوندکتاب

وقفالگویتواندمیتمدنیوتاریخیجایگاهیبااصفهان•
واقفهزارانباشهرییعنی.باشدکشوربرایقرآنیمشارکتی
.میدانندقرآندوستداروخادمراخودکهقرآنی

انندمباشدقرآنمؤسسهیاجلسهیکبرایقرآنجلدیکخرید•
.مسجدساختبرایخشتیکتهیه



مشارکتی قرآنینمونه های نوین وقف 

ااهدمجازیسامانههایطریقازقرآنیمشارکتیوقف• (Donate)ازبهرهگیریبااخیرسالهایدر
باافرادکهاجراستحالدرجهانینمونههای

جهیزتمثالًوقفهاایندرمیتوانندمبالغیپرداختهای
.کنندمشارکتمؤسسهیک

ه،رسانمانندجدیدحوزههایدرمشارکتیوقفحضور•
درنقرآنورانیتانتشارموجبمجازیفضایوموبایل
.شدخواهدجوانانحفظوفضاهااین



با تشکر از حسن توجه شما


