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انسان، از نقـش اسـالم    يايجاد امنيت از سو يطاغوت يها شيوه ةهم ينف يچه بسا نياز نباشد كه در پ

خود، امنيـت   يو تربيت ينظام اخالق يكوشد ط ي؛ اسالم مسخن بميان آوريم يو ييت برادر تحقق انواع امن
 -جمعـه  ةسـور (» عليهم آياته و يزكيهم يتلوهو الذين بعث في اال مبين رسوالً منهم «: را فراهم آورد ياخالق

خوانـد   يياتش را ماز خود آنان برانگيخت كه برايشان آ يپيامبر) عرب(اوست كه در ميان نانويسندگان ) (2
 ةكنـد كـه بـدون آن، صـبغ     يمعين م ينظام تربيت يرا برا يتيجع، بدين ترتيب مر.)گرداند يو آنها را پاكيزه م

ميرانـد، هـر آنچـه را كـه      يرا مـ  يكه انسانيت آدم يدهد؛ اسالم با تحريم مفاسد اخالق يخود را از دست م
 .كند يم يرا آلوده سازد، نف ياخالق -يانسان يفضا

هـر آنچـه كـه     يخانواده و نف يبه بنا يده با شكل يهمچنانكه در جهت فرآهم آوردن امنيت اجتماع
هـر آن   يو نفـ  ياجتمـاع  يروابـط متعـال   يبـرا  يكشاند و با ارايه نظـام  ييا اشباع غلط م يغرايز را به تباه

امت را پراكنده و متفرق كه  -رنگ پوست و زبان و نژاد و طايفه و جغرافيا و غيره: از جمله يماد يمعيارها
و  ي، تأمين اجتمـاع يحق حيات، عزّت و كرامت، آزاد: و نيز با تضمين همه حقوق بشر از جمله -سازد يم

بخل و غصب و خوردن مـال بـه باطـل و تمركـز ثـروت و      : چون يعناصر ويرانگر يتمام يو نف ياقتصاد
تحقـق همـين هـدف قـرار      يدر راسـتا  يكه البته همگ -و قتل و غيره يو فاحشگ ياسراف و تبذير و دزد

از اصـل شـورا و اصـل واليـت متقابـل و تعمـيم        يگيـر  همچنانكه تالش دارد تا با بهـره . كوشد يم -دارند
 .را تضمين نمايد يمردم ي، مشاركت سياس...مسؤوليت و

 ي، امنيـت و صـلح عادالنـه را بـرا    يخود تالش دارد در سطح تمـدن  ياسالم با توجه به اصول انسان
كند كه تنها متجاوزان را نشان  يرا دنبال م ياگر ناگزير به جنگ شود جنگ پاك يشريت تحقق بخشد و حتب
 .رساند ينم يطبيعت و محيط زيست آسيب يگيرد و به بيگناهان و حت يم

بـه  «: گويد يسفارش فرموده م] كه عازم جنگ بودند[به ياران خود ) عليه الصالة و السالم(پيامبر اكرم 
خدا و در راه خدا و بر اساس آيين پيامبر خدا، حركت كنيد، افراط نكنيـد؛ بـه قطـع عضـو      يا و برانام خد

ـ     مگـر در صـورت    -را يمپردازيد، خيانت مكنيد، سالخوردگان و كودكان و زنـان را مكشـيد و هـيچ درخت
 0F1»...از ريشه قطع نكنيد -يناگزير

ال ضـرر و ال ضـرار فـي    «: ةشـده و قاعـد  در اسـالم تضـمين    يو حيوان ي، طبيعيامنيت محيط زيست
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است كه مسلماً مانع از آسـيب رسـاندن    يعام ة، قاعد)در اسالم زيان ديدن و زيان رساندن نيست(» االسالم
اش بگيـريم و شـامل منـع     يكلـ  يگردد زيرا اينكار بويژه اگر زيان و آسيب را بـه معنـا   يبه محيط زيست م

شود و هر تجـاوز بـه    يبشريت شمرده م ةامعه بدانيم، آسيب به همآسيب مستقيم و غير مستقيم به فرد و ج
است؛ اسالم طبيعت را در تسخير انسان گذارده و او وظيفه دارد اين نعمـت را شـكر    يرسان امنيت نيز زيان

» و آتاكم من كل سألتموه و ان تعدوا نعمـة اهللا ال تحصـوها ان االنسـان لظلـوم كفّـار     «: گويد و كفران نورزد
و از هر چه خواستيد، به شـما داده شـده اسـت و اگـر نعمـت خداونـد را برشـماريد        ) (34 -اراهيم ةسور(

 .)بسيار ناسپاس است يا گمان انسان ستمكاره يتوانيد شمار كرد، ب ينم
تواند ميان مسلمان و طبيعت هم برقرار گـردد چـه    يو عواطف و احساسات، م يروابط دوست يو حت
است، مـا را   "احد"اين كوه «: فرمايد يم "احد"بهنگام گذر بر كوه  )عليه و آله و سلماهللا  يصل(پيامبر اكرم 

 1F1».دارد و ما نيز آنرا دوست داريم يدوست م
و  يكه در جهت نيـل بـه آن تـالش جـد     يهمواره در درون انسان مسلمان به عنوان هدف ياله ةوعد

ن آمنوا منكم وعملـوا الصـالحات   يوعد اهللا الذ « :گويد يماند چه خداوند متعال م يآورد، م يبعمل م يپيگير
بـدلنهم مـن   يلهـم ول  يارتض ينهم الذيمكنن لهم دين من قبلهم ولياالرض كما استخلف الذ يستخلفنهم فيل

) 55 -النـور  ةسـور (» ئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقونيش يشركون بيال  يعبدوننيبعد خوفهم امنا 
آنـان را در  : اند، وعـده داده اسـت كـه    شايسته كرده ياند و كارها كه ايمان آوردهاز شما  يخداوند به كسان(

را كـه   يگمان دين يو ب -پيش از آنها را جانشين گردانيد يچنان كه كسان -گرداند يزمين، به يقين جانشين م
ـ      يم) جايگزين(آنها استوار  يآنان پسنديده است برا يبرا ه آرامـش  دارد و حـال آنـان را از پـس هـراس، ب
كـه پـس از ايـن كفـر ورزنـد،       يگردانند و كسـان  يرا شريك من نم يپرستند و چيز ي، آنان مرا مگرداند يم

 .)نافرمانند
است و تحقّـق آن از اهـداف    يو خارج يامن و جانشين و عابد و در امان از دشمن داخل ةاين جامع

 ةسـور (»  ان اعبـدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت   كل امة رسوال يولقد بعثنا ف «: پيامبران است كه تحقق نيز يافت
را بپرسـتيد و از   كـه خداونـد  ) تا بگويـد (برانگيختيم  يپيامبر يما در ميان هر امت يو به راست) (36 -النحل

 .)...گزينيد يطاغوت دور
 

 يعدالت اقتصاد
آنـرا بـر    كند و يخود رها نم يخواند، موضوع را به صورت كل يفرام ياسالم به عدالت اقتصاد يوقت

 .سازد يبرقرار م) و تعادل يهمبستگ(دو اساس متين  ةپاي
قابـل   ياجتماع يو همبستگ يفرد يهمبستگ يكه آن نيز در دو گستره يعن يهمبستگ: اساس نخست
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 .تصور است
گـر   تضـمين  ياسـالم  ةآنست كه هر يك از افراد جامعـ  يفرد يمراد ما از همبستگ :يفرد يهمبستگ

 :و مسئله باشدو بدون تخلّف د يحتم
 .كه بدون آنها، قوام و دوام جامعه ناممكن است يكل جامعه اسالم يو ضرور ياساس ينيازها-1

جامعـه،   ياز سـو  يآنست كه دولت به نماينـدگ  ياجتماع يمراد ما از همبستگ: ياجتماع يهمبستگ
 :ضامن تحقق دو امر زير باشد

 .ينياز يه سطح برسيدن ب يافراد برا يعرف يفراهم آوردن نيازها: الف
 .ياجتماع يتأمين بهترين وضع ممكن در زندگ: ب

تـوان   يبه استدالل داشته باشيم چه تقريباً مـ  يرود نياز ي، گمان نميدر خصوص اين دو نوع همبستگ
تأكيد بيشتر، احاديث و روايات زير را از امام جعفر صـادق   يبرا يهستند ول يگفت در شمار مسلّمات فقه

 :گذرانيم ياز نظر م) عليه السالم(
] برادر مؤمنت[از زكات، آن مقدار به او «: روايت شده كه فرمود) عليه السالم(از امام جعفر صادق -1

  2F1».نياز گردد يكه ب يده يم
اش  كه خداوند آنها را بر آفريـده  يمهمترين چيز«: آمده كه فرمود يدر روايت )ع(از امام جعفر صادق-2
را كـه از بـرادر مـؤمنش     يكه چيـز  يا انصاف مؤمن نسبت به خويش بگونه: گرداند، سه مورد استواجب 

داشته باشـد   يو همدل يهمدرد يپسند كند و در مال با و نيز برادر مؤمنش يخود بپسندد از خود برا يبرا
  3F2»...و 

: فرمايـد  يدر سخن از حق مؤمن بر برادر مؤمن خـود مـ  ) عليه السالم(به نقل از امام جعفر صادق -3
ـ     يتقسيم كن، آنگاه نگاه ياز مال خود را با و ينيم! "أبان" يا« ام  يبه من افكنـد و متوجـه احسـاس درون

، يآر: كه خداوند متعال، ايثارگران را يادكرده اسـت؟ عـرض كـردم    يدان يآيا م! "اَبان" يا: گرديد و فرمود
 يا نكرده يو ايثار يا خود ترجيح نداده، او را بر يتقسيم كرد ياگر اگر اموالت را با و: فرمود. فدايتان گردم

ديگر نيز بـه او داده   ةكه از نيم يا و ايثار كرده يا او را برخود ترجيح داده يزمان. ايد بلكه تو و او برابر گشته
 4F3».يباش

را از مـومن   ي، چيـز يهرگـاه مـؤمن  «: روايت شده كـه فرمـود  ) عليه السالم(از امام جعفر صادق  -4
برآورده سازد، روز قيامت  يخود يا ديگر يآنرا از سو توانست يبه آن نياز دارد و او مكه دريغ كرد  يديگر

است كه  ياين خائن :گويند يبندد و م يش را به گردن مو دستان يخداوند چهره او را سياه و چشمانش را آب
 ».دهد كه به آتش دوزخ انداخته شود يبه خدا و رسول خدا خيانت ورزيد و سپس فرمان م

                                                 
 .178، صفحه6، جلد"الوسائل"-1

 .298، صفحه6، جلد"الوسائل"-2

 .312، جلد شش، صفحه "الوسائل"-3



 ٥ 

نياز، در اين حـديث هـر   «: گويد يبر اين حديث م يدر تفسير) قدس سره( "هيد محمد باقر صدرش"
غير مبرم را بـرآورده   ينياز مبرم است زيرا مسلمانان وظيفه ندارند نيازها -چند به صورت مطلق آمده است

 5F1».سازند و تأمين آنها را تضمين نمايند
بينـيم   ينظر دارند لذاست كه مـ   مسلمانان اتفاق يازهاني يعلما بر ضرورت فراهم آوردن ميزان ضرور

 .اند امور واجب، بوده ةاين كارها به مثاب يالزحمه برا اصالح گرفتن دستمزد يا حق يها شيوه يدر پ
رود، تـأمين   يدولـت بشـمار مـ    يكـه از وظـايف حتمـ    كه علما اتفـاق نظـر دارنـد    ياز جمله وظايف

 .است يعموم يالمقدور نيازها يحت
 :اينجا دو نكته قابل توجه است در
اين امر مستلزم آنست . از منكر را برعهده دارد يامر به معروف و نه ة، وظيفياينكه دولت اسالم ييك

ايشان به افراد را  يها كه افراد به وظايف خود عمل نمايند؛ به عبارت ديگر دولت مسؤوليت دارد مسؤوليت
در ايجاد  ييبسنده نكند هر چند اين كار نيز، نقش بسزا ياخالق يخاطر نشان سازد و تنها به پند و اندرزها

 .كند يمطلوب ايفا م ةانگيز
از يـك   يضـرور  ينيازها ةهم يشود، تأمين حتم يزاده م يو اجتماع يدوم اينكه آنچه از تأمين فرد

و ايـن در  ديگر اسـت   يكنند، از سو يم يكه در جامعه زندگ يافراد ةهم يطبيع يزندگ يسو و تأمين طبيع
غير مسلمانان نيز هست چه او معتقـد اسـت    يتأمين نيازها يبه معنا "يحرّ عامل"فقها از جمله  ينظر برخ

 .گردد يمسلمانان نم ة، تنها ويژيكه تأمين دولت
دولـت   ياست كه سياست اقتصاد يدر بعد معيشت يعدالت اجتماع ةكه دومين پايتعادل : اساس دوم

 .گيرد و بدون آن، اين سياست، تحقق نخواهد پذيرفت يبخود م يجامع ةنيز جنب
و معيشـت نيسـت منظـور از آن     يدر سطح زندگ يو برابر يعدد يمراد از تعادل نيز، تعادل و برابر

دو مـرز   يبـه لحـاظ فقهـ   : توان گفـت  يتوضيح مطلب، م ياين سطوح با يكديگر است، برا يطبيع ينزديك
 يياسراف بـه عنـوان حـد بـاال    : يتوان از آنها، تجاوز كرد يك يوجود دارد كه نم يمسلّم سطح معيشت فرد

معيشت  ياز حد ميانه و طبيع ي؛ منظور از اسراف، دور)كمينه(به عنوان حداقل  ينياز يب يو ديگر) بيشينه(
عرفـاً   يتواند با اسـتفاده از آن زنـدگ   ياست كه فرد م ياز اين حد طبيع ينيز برخوردار ينياز يو هدف از ب

 .داشته باشد يسطمتو
پـيش   يكه اندك يبا تأمل در رواياتاين دو مرز وجود ندارد بويژه  يبه استدالل برا يچندان نياز مبرم

هر چند بـه نظـر مـا كمتـرين تأمـل در چنـد و چـون اهـداف          ؛از آنها ياد كرديم، مسئله كامالً روشن است
رد پذيرش اسالم و اينكه اين حـداقل  مو) كمينه(استدالل در خصوص حداقل  يبرا يدولت اسالم ياقتصاد
از اينجاسـت كـه   . اسـت  يكـاف  ،عدم اسراف اسـت  -چنانكه گفته شد -نياز مزبور است و حداكثر يهمان ب
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و  يو حقـوق  ي، قانونيماد يها ييامكانات و توانا يو افراد وظيفه دارند تمام] ياسالم[توان گفت دولت  يم
شـرايط و   ةطبقات محـروم جامعـه و فـراهم آوردن همـ     يعيشتبهبود سطح م يخود را برا ينيز نفوذ معنو

تـوان خـود را    ةمطلوب، بكار گيرند همچنانكه وظيفه دارند همـ  ينياز يتحقق حد ب يمناسب برا يها زمينه
ـ    يبكار گيرند و به شدت بر اقشار مرفّـه و كسـان   را پشـت سـر    يطبيعـ  ي، مرزهـا يدرد يكـه در رفـاه و ب

بدين . كه بتوان آنرا عدم اسراف ناميد، برسانند يردند و آنانرا به مرز عرفاً قابل قبولاند، فشار وارد آو گذاشته
 ةو همـ  يغيـر طبيعـ   يدر جامعه، تحقـق خواهـد يافـت و تفاوتهـا     يمطلوب اسالم يترتيب تعادل و برابر

 يهـا  اوتتفـ  ةزوال همـ  يبـه معنـا   يطبقـات  ةاز ميان رفتن جامعآيا  يرود ول يآن از ميان م يمنف يپيامدها
شـهيد سـيد محمـد    "به تعبير  يخواهد ماند ول يهرگز چنين نيست؛ اين تفاوتها، باقاست؟  يسطوح معيشت

هـم   يخواهد ماند، كه البته ايـراد  ياز معيشت و نه طبقه، باق يتنها به عنوان درجات) قدس سره( "باقر صدر
 :رود يقوت هم بشمار م ةزير، نقط ةبا توجه به دو نكت يندارد و حت
افراد و از آنجا تفاوت كارها به لحاظ كيفيـت و توليـد    يو توان جسم يتفاوت در امكانات ذهن: الف

 .بهتر
افراد و تـوان ايشـان    يها يياسالم كه خود منجر به تفاوت در دارا يپذيرش اصل مالكيت از سو: ب

ايشـان   يافـراد را بـرا   يما اگر راه باال بردن سطح زندگ. گردد يخود م يبرا يبهتر يدر تحقّق سطوح زندگ
ايـم   رشـد داده  خالقيت و تالش را در آنـان  ينيروتوليد ايجاد كرده و  يبرا ينيرومند ةهموار سازيم، انگيز

متعـادل و عادالنـه    ةجامع) بيشينه( ييباال يگواينكه اين امر نيز مطلق نيست و مقيد به عدم تجاوز از مرزها
 .است

 يو تنبلـ  يافراد، نبايد منجر به كـاهل  يه فراهم آوردن حداقل نيازهابايد همواره بخاطر داشته باشيم ك
 ياسـت زيـرا دولـت هرگـز بـه فـراهم آوردن كامـل چنـين سـطح زنـدگ           يگردد؛ اين تصور باطل و غلط

افراد قادر به  يفراهم آوردن وسايل توليد برا: ديگر از جمله يها و راهها شيوه ةآورد مگر آنكه هم ينم يرو
 يبنـا  يبـه افـراد بـرا    يكوچك و يار يها تشكيل سرمايه يو سرمايه الزم برا يآوردن نقدينگ كار يا فراهم

از آنجا، عكس اين نيز درسـت اسـت   . خود و غيره، جواب مثبت نداده باشد يبرا يمتوسط يمعيشت يزندگ
 يعناصـر و ابعـاد جديـد   نيـز   ياقتصاداين هدف، توليد  يجد يپيگير يچه در صورت گرايش دولت برا

 .خواهد يافت
را بـه طـور دقيـق و    ) بيشـينه كمينـه و  (ايـن دو مـرز   توان  ينمسازيم كه  يجا خاطر نشان م در همين

سطح توليد، فراهم بودن منابع و معادن، تراكم جمعيت و : چون يتعيين كرد و تابع شرايط متغيير مشخص،
و جز آنست و به همـين دليـل    ياعو اجتم ي، شرايط سياسييجغرافيا ي، آب و هواياقتصاد ينبود بحرانها
اين تغييرات را دنبال كند و در پرتو آنها، اين مرزهـا را   ةوجود داشته باشد كه هم يكارشناس يبايد دستگاه

 .مشخص سازد
را دربر  يفرد يكه از آن ياد كرديم مستقيماً سطح زندگ يهمچنانكه بايد خاطر نشان ساخت كه تعادل
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وجـود نـدارد و هرچنـد در شـرايط      يميان سطح درآمد و سطح زندگ يمنطقو  يحتم ةگيرد زيرا رابط ينم
يـا   ييو پارسـا  يو مثالً در حالـت پرهيزكـار   يبسا به داليل اخالق يا يوجود دارد ول ي، چنين شرايطيعاد

خورد  ي، اين ارتباط بهم مياز اسراف يا به هر دليل و علت ديگر يو در حالت منع قانون يبنابر عوامل قانون
البته اين بدان معنا  يدرآمد وجود ندارد ول يبرا يبه عنوان يك اصل، محدوديت يبنابراين در دولت اسالمو 

اگر دولـت متوجـه شـود كـه چنـين       را مهار كند؛ يفرد يهنجار درآمدهاتواند رشد ناب ينيست كه دولت نم
 يها در عرصه يقتصادو بر توان ا خواهد گشت يمنجر به تراكم ثروت در دست گروه بسيار كوچك يرشد

از افراد، تحقق  يدر درآمد گروه اندك يا گذارد، يا ببيند كه چنين رشد فزاينده يم يكار اثر منف ةتوليد و مبادل
، و ياقتصـاد  يها عرصه يتواند با ورود به برخ يسازد، م ياش دشوار م يدستگاه ادار يتعادل مطلوب را برا

ماليـات   ييا به افراد ديگر و يـا بـا تحميـل نـوع     يسهام يها شركت يا يوناتع يها آنها به سرمايه يواگذار
اينگونـه   يتشـريع  يها در اينجا فرصت بحث در پايه. ، وارد عمل شود و اين هدف را تحقق بخشد يتعادل

براساس نص قرآن كـريم از آن   -واجب االطاعة -امر يكه ول يتنها به قدرت قانون يسياستها وجود ندارد ول
و اهـداف   يتوانـد مصـلحت اجتمـاع    ياست و مـ  يا كنيم كه قدرت بسيار گسترده يت اشاره مبرخوردار اس

 .را تحقق بخشد ياقتصاد ةتعيين شد
 

 وقف و نقش آن در تحقق عدالت
 :گذاريم ياست و ما بر موارد زير انگشت م يابعاد گوناگون يدارا يوقف اسالم

 :يحالت تقرّب -يكم
دهنـد؛   ينرا مرتباً در دل وجان فرد مسلمان مـورد تأكيـد قـرار مـ    آ ياست كه متون اسالم ياين ويژگ

كارهـا بـا   (» يما نويانما االعمال بالنيات و انما لكل امر«: يحديث مشهور وارد در كتب مختلف حديث يعن
بـر نيـت مسـلمان و    ) شـود  يكه داشته برخورد مـ  يشود و با هركس بسته به نيت يكار سنجيده م ةنيت كنند

ـ  يرسيدن به قرب اله يبراپرورش آن  نهايـت اسـت و    يبه عنوان واالترين هدف، تاكيد دارند؛ اين هدف ب
سر و كـار دارد   يكمال و با فطرت آدم يها جنبه ةو شامل هم ياست معنو يشناسد ، هدف ينم يحد و مرز

و  يازن حيـات بخش تو است متعادل، تحقق يگيرد و بنابراين هدف يمستمر از آن م يو انرژ يو انگيزه و گرم
 يرضا يجز برا يابوذر اگر بتوان يا": نقل شده كه فرمود)اهللا عليه و آله و سلم يصل(؛ از پيامبر اكرميمتعال

و  يداد و يـاران و  يبود كه خود آنرا مورد تأكيد قرار مـ  يو اين چيز 6F1"، چنين كنيو نياشام يخدا، نخور
 .بند بودند يپيشوايان نيز بدان پا

كه خود را وقف خدا كند، خداوند او را وارد بهشت  يا هر بنده": فرمايد يم )عليه السالم(امام جعفر صادق
 7F2".گرداند يم
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بنـام   يمسلمانان را تبديل به قرائت دائمـ  يبر شروع كارها بنام خدا ،زندگ يبسا تأكيد متون اسالم يا
،بتدريج آنـرا از دسـت داده    ين تربيت اسالميكه با دور شدن از آي يسازد، چيز يخدا و به بركت خداوند م

كنـيم ،   يخود را درصـورت امكان،تبـديل بـه عبـادت و     يايم و اينكه اسالم ما را بدان فراخوانده كه زندگ
شود ؛ايندسته كارها از جملـه نمـاز وروزه    ي، پذيرفته نم يرادر نظر گرفته كه جز به صورت تقرّب ييچيزها

 آيا وقف نيز در شمار ايندسته اعمال است ؟.ده استاخص ناميده ش يوحج و زكات، عبادات به معنا
 

 :معيار قصد قربت در وقف
بـه قصـد   ) در حال و آينـده ( يلزوم صرف مال وقف يها قايل به شرط قصد قربت در وقف يعن يحنف

آن در اختيار فرزندان تنگدسـت   يثروتمندان وقف شود، عايد يبرا يباشند از جمله چنانچه چيز يقربت م
 .خواهد گرفت ايشان قرار

ها به دليل قصد قربـت و كـار    يحنف يهستند ول يقايل به عدم چنين شرط "يشافع "و  "امام مالك"
 .اختالف نظر دارند يشمارند، اماميه نيز در چنين شرط يخير بودن ، آنرا واجب م

بـه   يوقف است زيرا دليل صحيح يقايل به عدم شرط قصد قربت در درست "الروضة البهية"صاحب 
 .است يوجود ندارد گواينكه ثواب اينكار منوط به چنين قصد يود چنين شرطس

نـدارد زيـرا وقـف،     ينيز برآنست كه در اصل ، قصد قربت در وقف، اعتبار "جواهر الكالم"صاحب 
 ييـا عبارتهـا  ) بنـد باشـيد   يخـود پـا   يبه پيمانها( "اوفوا بالعقود"است و شامل  يعرف يبدون ترديد عقد

است كـه صاحبانشـان    يها طبق همان موقوفه(» حسب ما يوقفها اهلها  يالوقوف عل« : چون  يا روايت شده
8F.)اند وقف كرده

اصل را نگهداشتن و ميـوه را  ( 9F2»حبس االصل و سبل الثمرة«: )ص(پيامبر اكرم ةيا اين فرمود 1
 .گردد يم) بخشيدن

ـ  انـد و ديـده   گفتـه  "صـدقه جاريـه  "ممكن است اعتراض شود كه وقـف را   كـه از   يم كـه روايـات  اي
دانـيم كـه قصـد قربـت در      يكنند و مـ  يياد م "صدقه"آورند آنها را با لفظ  يائمه سخن بميان م يها موقوفه

هـيج صـدقه و   ( 10F3»ال صدقة و ال عتـق اال مـا اريـد بـه وجـه اهللا     « : صدقه بويژه با مطرح بودن خبر صحيح 
. اسـت  يمعتبـر و الزامـ  ) فته باشد، معتبر نيستصورت گر ياله يرضا يجز آنچه كه برا يا بنده يآزادساز
 .، ممكن است گفته شود همچون ازدواج، از نظر شارع مقدس، ارجح است يآر: گويد يسپس م

كـافر و   يكند و به جواز وقف بـرا  يعدم اعتبار فقير بودن افراد موضوع وقف را تأكيد م ةسپس گزين
كند كـه   يز وقف غير مؤمن ، تصريح دارد و اضافه ماهل ذمة بر كليساها و معابد و ني يصحت وقف از سو
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 11F1.عبادات كافر جز با ايمان ، صحيح نيست
پس از مناقشه و استدالل در عدم اعتبار آن در اصل، شرط قصـد قربـت را    "القواعد الفقهية"صاحب 

د و قصـ  "اوفـوا بـالعقود  " ةاست مشمول قاعـد  يعقد] "وقف"[كند و برآنست كه  يم ياحتياط واجب تلق
ها شد مگر آنكه وقف را  بند اطالق يتوان پا يگويد و در اينصورت نم يآنرا باز م يقربت در آن ماهيت شرع

 .بودن آن ، ترديد وجود دارد يكنيم گواينكه در صرفاً يك حقيقت عرف يتلق -يونه شرع -يعرف يحقيقت
ان بـه آن اسـتناد و اسـتدالل    تو ياست و نم يسست پايه يا وهم ييداليل اين اعتبار، اجماع ادعا يول

 .كرد
تـوان   يبنابر انيكه ماهيت وقف نيز صدقه است نم) اهللا عليه و آله و سلم يصل(به اين گفته پيامبر اكرم

 »  .، معتبر نيست ياله ي، جز به قصد رضايا هيچ صدقه يا آزاد كردن بنده«: استناد كرد
 .گرفته شده است "در راه خدا" يويژگ از) ميوه را بخشيدن( "سبل الثمرة": همچنانكه عبارت

 ينقل شده است كه وقف و صدقه ، يك چيز اسـت و هـر دو   "النهاية "در كتاب  "يشيخ طوس"از 
 12F2.صحيح نيست، و در نتيجه ، احتياط واجب توجه كردن به اين نكته است اهللا، يآنها جز به قصد قربة ال

اسـت هـر چنـد     يدر وقف عام اقو يصد قربت حتبرآنست كه عدم اعتبار ق )قدس سره(يامام خمين يول
معتقـد بـه    )قدس سره("سيد محسن حكيم يمرحوم آية اهللا العظم"و . احوط آنست كه آنرا مطلق در نظر گيريم

خانـدان خـويش    يدر صحت وقف است هرچند عدم اعتبار آن در خصوص وقف بـرا ) اهللا يال(اعتبارقربة 
] صـحت وقـف  [، قصـد قربـت را شـرط     )قـدس سـره  ("د باقر صـدر آية اهللا شهيد سيد محم" يول. اظهر است

 .داند ينم
قربت است و مردم نيز از اينكه وقـف را  ] قصد[ظاهر مطابق با احتياط ، معتبر دانستن: خالصه اينكه 

كنند ، همـين عـرف را قبـول دارنـد كـه       يخيريه و صدقه قلمداد م يدر شمار عبادات و اوقاف را از كارها
 .ر روايات نيز داردمسلماً ريشه د

نيـك و   يبايد در مسـير كارهـا   ياگر بتوان اين شرط را ناديده گرفت ، مسلماً شرط اينكه چنين كار
 .است يحالت كراهت و حرمت نداشته باشد، حتم يو بطريق اول) اباحة(روا بودن  ةخير باشد و صرفاً جنب

، كاربرد )اهل زمة(يا وقف فرد ذمي  پدر كافر يچرندگان حرم مكّة يا برا يدر مورد وقف برا يو حت
 .خيريه موضوع وقف، مالك اعتبار آنست

 
 : يحالت هميشگ -دوم 
و  يانـد؛ وضـع جـار    كرده يبودن وقف پافشار) يابد( ياز مذاهب و فقها ، بر شرط هميشگ يبسيار

 عالمـه شـيخ محمـد جـواد     "مرحـوم  . كه در شـرع مطـرح بـوده نيـز بـر همـين نكتـه تأكيـد دارد         يروال
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محدوديت  يو چنانچه دارا) جاريه است ةصدق(است  يوقف تنها به صورت دائم: گويد يم )سـره  قدس("مغنيته
اسـت ؛ او بـه شـيخ     "حـبس "از اماميه معتقدند كه وقف،  يبسيار. آيد يباشد ، ديگر وقف بشمار نم يزمان

هـا،   يبرآنست كه مـالك  يلو. به اماميه، اعتراض كرده است يابوزهرة در انتساب قول صحت وقف غير دائم
ـ    يطرف يگويد اگر وقف برا يبودن وقف نيستند و در تعقيب م يقايل به شرط ابد  يباشد كـه از ميـان رفتن

از ميان رفتن فرزندان، بـه   يصحيح يا باطل است؟ اگر صحيح باشد در پ يچنين وقف) مانند فرزندان(است 
مسـتمندان صـرف شـود؛     ينـد كـه پـس از آن، بـرا    دانند و برآن يها آنرا صحيح م يرسد؟ حنف يم يچه كس

آنها بوده بـه نزديكتـرين    يكه وقف برا ييدانند و برآنند كه پس از انقراض آنها يها نيز آنرا صحيح م يحنبل
را صـحيح   يهـا چنـين وقفـ    يها نيز هست ؛ مـالك  ياز نظرات شافع يگيرد كه اين يك يكسان ايشان تعلّق م

آنان ثروتمند بودنـد   ةدانند و اگر هم يدانند و آنرا پس از انقراض، متعلق به مستمندان نزديك به ايشان م يم
در [صحيح است و  يآمده معتقدند كه چنين وقف "الجواهر"اماميه آنچنانكه در  يرسد ول يبه خويشان آنها م

 13F1.رسد يواقف م ةبه ورث] الذكر حالت فوق
14Fباز گرديم "هرالجوا"حال اگر به صاحب 

بـودن   ي، تـداوم و هميشـگ  يهيچ خالف يبينيم كه او ب يم 2
اوفوا "كند و در اين مورد اجماع نيز حاصل است و بدين ترتيب عموم  يآنرا شرط م يبند وقف و عدم زمان

تـوان   يگو اينكه مـ . در نظر گيريم "عقد"است كه وقف را  يكند و اين در صورت يرا، تخصيص م "بالعقود
گردد هرچند آنرا به  يباطل م بودن است و اگر محدود به زمان باشد، يمتضمن هميشگ "وقف"هوم گفت مف

و محـدوديت   يبنـد  توان زمـان  يمعلوم نباشد آيا م] واقف[اگر مراد  يصورت وقف در نظر گرفته باشند ول
 يا دن نيز قرينـه بو يهمانگونه كه هميشگ( كرد  يتلق "حبس"بر  يا قرينه -بنابر اصالت صحت -آنرا يزمان

، يا شـهيد اول و دوم بـه چنـين قرينـه    .) اگر در لفظ، سخن از حبس بميان آمـده باشـد   يبر وقف است حت
 .اند تصريح كرده

شـود زيـرا    يمـ  يتلقـ  "حبس"اگر مراد، وقف بوده باشد،  يحت يبند و گفته شده كه در صورت زمان
ف با حبس نيز اشكال وارد شده و جـز بـا   ، فصل مشترك آندوست گواينكه در اشتراك مفهوم وق "حبس"

 "المسـالك "مطرح نيست و از اينروسـت كـه در    يقصد شوند كه در اينجا ، يقصد،از يكديگر تمييز داده نم
 .گردد يباطل م اگر قصد وقف كرده باشد،: گويد يم

 يخـ رود، وقف شده باشد، چه بايـد كـرد؟ بر   يكه از ميان م يكس يبرا يو به هر حال، چنانچه چيز
گوينـد بايـد    يهـم مـ   يا تصريح دارند و عـده  "حبس"نيز به صحت  يقايل به بطالن وقف هستند و بسيار

ادامه داد كه مذهب اكثريت نيز همين است و ظـاهراً  ) حضور و حيات نامبردگان در وقف(وقف را تا زمان 
 .رود يبشمار نم "حبس"را دارد هر چند  "حبس"حكم 

بسا ، مرادش عدم شرط  يصالت عدم اشتراط ، قايل به صحت است و ابنابر ا "الجواهر"صاحب  يول
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 .53، صفحه  28جلد:  "جواهر الكالم"- 2
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عليهم (از ميان نرفتن كسان وقف شده بر آنها با استفاده از داليل عقود و داليل وقف و بويژه اين گفته ائمه 
كـه دو روايـت   » .انـد  است كه صاحبانش وقـف كـرده   يموقوفات، مطابق همان«: اند است كه فرموده) السالم

 .از اين گفته هم وجود داردصحيح 
 

 :يحالت والي -سوم 
انـد در عـين حـال     خود را جايز دانسته يواقف برا يبه رغم اينكه علما در نظر گرفتن نظارت از سو

شرط نكنـد، در وقـف عـام، حـاكم      يكس يرا برا] نظارت[اينرا نيز تأكيد دارند كه اگر مسئله مطلق باشد و 
 .شوند يآنها وقف شده ، در نظر گرفته م ياكه بر يو در وقف خاص كسان يشرع

 :زير نظارت خويش را اعمال نمايد يتواند از راهها يحاكم شرع م
از مسايل مباح را منع  يتواند بسيار يخود م يياختيارات وال يمسؤول و به اقتضا يبه عنوان ول: يكم

، سمت و سو يو عدالت اجتماع ياجتماع ييا الزام آور كند، او موضوع وقف را هماهنگ و همسو با نيازها
 .بخشد يم

تـأثير ايـن امـر    . آن يوقف و كار ناظران و متوليان و موارد مصـرف  "عقد"كنترل حسن جريان : دوم 
كه در مورد آن  -يعباد يترجيح يها است كه ايمان داشته باشيم كه روند اوقاف عموماً به سود جنبه يزمان

از اينجاسـت  . اسـت  يعباد يها در صورت عدم اشتراط جنبه يحتنيكوكارانه  يو يا جنبه ها -سخن گفتيم
حق دارد نسبت به عدم حصول هرگونه اجحاف ، سوءاسـتفاده يـا مصـرف شـدن در جهـت       "امر يول"كه 

 .دخالت داشته باشد خالف منافع امت و عموم مردم ،
خـود در صـورت    يواز س يوكيل ةانجام اينكار براساس حكم اوليه اشراف مستقيم يا به وسيل :سوم 

 .يا استعفا يا مطلق بودن وقف از همان نخست است يدر صورت شرط عدالت و يا ناشايستگ يفسق متول
 

 يحالت تعاون: چهارم
و تحقق  يرسان يو يار يتحقق وظيفه همبستگ يدر راستا يتعاون يوقف پيش از هر چيز، بيانگر حالت

رح نباشد، روند اجرا و تحقق آن بايد جنبه تعـاون  مط ياگر شرط تقرّب اله ياست و حت يمصلحت همگان
 .داشته باشد يو همدل يو هميار
 

 يدرون يها انگيزه: پنجم
هميشه در اموال خود تصرّف كند؛ اين  يتواند از طريق آن برا يم ياست كه آدم يا وقف، تنها دريچه

در  يحركـت تعـاون   يبـرا  يدائمـ  يگـذار  در جهت تشويق به وقف از يك سو و سـرمايه  يجالب ةامر انگيز
 .آورد يديگر فرآهم م يجامعه از سو
 يحالت اقتصاد: ششم
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وقف : وقف بر شمرد كه مهمترين آنها از اين قرار است يبرا يپر اهميت يتوان نمودها ياز اين نظر م
در صورت عـام بـودن   ( يبه بخش عموم يخصوص يها انتقال مالكيت ياست يك سويه در راستا ي، روند
بـه   يدر صورت خاص بودن آنست؛ بنابر اين وقف، تزريق سرمايه دائم يفرد يفراتر از حالتها و به) وقف

تـوان از   يرا نيز مـ  يا است، انباشت سرمايه و از آنجا تراكم توسعه يبخش خصوص ياز سو يبخش عموم
 .آن ياد كرد يپيامدها
ـ ] وقـف : [گويـد  يمـ  "استاد دكتر منـذر قحـف  " ميشـه در مسـير   ه ياسـت كـه بـرا    يتوليـد  يثروت
تـوان آنـرا مـورد     يگـردد و نمـ   يآن نيز منع م] اوليه[گيرد و فروش و مصرف ارزش  يقرار م يگذار سرمايه

آن در نظـر گرفتـه شـده     يكه برا ياز وقف و حفظ توان توليد كاال و خدمات يپاسدار. سوءاستفاده قرارداد
 .واجب و تجاوز به آن حرام است

اسـت و از مهمتـرين    يتراكمـ  يا يگـذار  آينـده بلكـه سـرمايه    يگـذار  هبنابر اين وقف نه تنها سرماي
نسـل   يو افزوده شدن اوقاف جديد از سو] گذشته ينسلها[ ياوقاف قبل يآن رشد مداوم و بقا يها يويژگ

در  يبزرگـ  يهـا  از اوقاف متـراكم، پيشـرفت   يبسيار يافزايش ارزش توليد«:   افزايد يحاضر به آنست و م
 15F1».داشته است يرا در پ يسازندگ توليد و يفناور

 
 و متنوع وقف يحالت انسان: هفتم

آنهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت يـاد        يكه وقف برا ياز انواع گوناگون كسان "ينجف"فقيه بزرگوار 
همسايگان، وقف امـور   يپيروان مذهب معين، وقف برا يمسلمانان، وقف برا يوقف برا: از جمله. كند يم

هـا و   مرتّد ، وقف كليساها و كنيسه]افراد[ ي، وقف برايكافر حرب ي، وقف برا يافر ذمك يخيريه، وقف برا
 يصدر تمام مـورد بحـث و بررسـ    ةو غيره و هر كدام از اين انواع و مصاديق آنها را با سع يآسمان يكتابها

 16F2.قرار داده است
شـان صـحيح باشـد و وقـف     اي] ياز سـو [مقيد دانسته اند كه مالكيـت   يفقها موارد وقف را به كسان

 17F3.گردد يبرايشان في نفسه حرام نباشد زيرا منجر به معصيت م
 18F4.آنست يها وقف و عرصه يوجود دارد كه نشانگر گستردگ يفراوان قديم و جديد متنوع يفرمولها

آنست ؛ هر آنچه كه به تحقق منفعت عـام يـا    يانسان يوقف ، ويژگ ةدر برگيرند يها از جمله عرصه
تواند شامل حيوانـات گرسـنه و    يگردد بطوريكه مسئله وقف م يبيانجامد، شامل اين پروسه م يينمنفعت مع

 .تشنه نيز بشود
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 :جديد وقف را از اين قرار برشمرد يها گونه يتوان برخ يم
 .يميرث يوقف حقوق معنو-1
 .وقف راهها-2
 .وقف خدمات نوين-3
 .يتضمين يده يا وام يو زينت يآرايش يها استفاده يوقف مسكوكات طال و غيره برا-4
 .نوين يها شركت ةوقف اندوخت-5
گفتگو و تشويق وحـدت   يها از جمله كنفرانس يعام انسان يها كنفرانس يوقف به منظور برگزار-6

 .يو اسالم يالملل ، بينيانسان
توسـعه مـثالً    يدر يك كشور يا منطقه يا تشويق نهادها يوقف در جهت تشويق مؤسسات اقتصاد-7

پناهندگان و از اين دست اهداف و  يها بيمه يا تأمين هزينه يتعاون يها ر جهان اسالم يا حمايت از شركتد
 .يانسان يآماجها
 

 يو انسان يخدمات وقف در دو بعد اسالم
سازد كه وقف ، بيانگر حدفاصل ميان بخش  يوقف اين نكته را روشن م يها يكمترين تأمل در ويژگ

و در  يو تعـاون  يو هميـار  يبخـش خصوصـ   يها ها و مشوق انگيزه ة؛ هماست يو بخش عموم يخصوص
ايجـاد   يرا يكجا دارد و تحقق بخش نقش مالكيت و ثروت اسـت و اصـوالً بـرا    يبخش عموم يبرگيرندگ

كـه   ييچيزهـا  ييعنـ  يالمللـ  و بين يا ،منطقهيمحل يمبادله، توسعه، آبادان يو تحقق نيازها يانسان يا جامعه
 .آنهاست، در نظر گرفته شده است يدر پاسالم به شدت 

وال  يالبـر والتقـو   يوتعاونوا علـ «:فراخوانده است يو هميار يزير به همكار ةاسالم در آي يزيرا وقت
كنيـد و در گنـاه و    يياريو پرهيزگار يو يكديگر را در نيك) (...2-مائده ةسور(» االثم والعدوان يتعاونوا عل

 ةكـه خـود گسـتر    يدر برابر هر كار نيك و امر خيـر  يا را به طور گستردهعرصه ...) نكنيد يتجاوز، همكار
آيد كه مسئله به وجدان سليم واگذار  ياز تعبير آيه چنين برم دهد، گشوده است، يرا تشكيل م يوسيع يانسان

ـ    ياست كه اسالم بدان فرامـ  يانسانيت ياعتال ةدر آن ، در برگيرند يشده و هر گام را خوانـد و راه تحقـق آن
  19F1.سازد يهموار م

                                                 
توان به مسئله  وقف از نقش بسيار بزرگي در مسئله همگاني كردن فرهنگ اسالمي برخوردار بوده است و به عنوان مثال مي- 1

اشخاص   وقف براي مدارس ، : اشكال مختلفي بخود گرفته است از جمله وقف كتاب و كتابخانه در جهان اسالم اشاره كرد كه 

تاج ": از جمله مثالً. داري از انواع وقف را برايمان بازگو  كرده است  هاي معني ها و مساجد عمومي؛ تاريخ گونه خانه مكتب  ،

ي كه آزادش كرده بود و نيز براي خانواده ا اش  براي بنده اقدام به وقف كتابخانه شخصي) ق.ه613متوفي سال ( "الدين الكندي

اش  را براي علماي مذهب حنبلي وقف كرده  كتابخانه  بينيم كه كسي در برخي انواع قديمي وقف مي وي و سپس براي علما كرد؛

ابهايي را بيرون نشود بطوريكه كسي كت  اين امر نيز متعارف بوده كه وقف كننده شرط نمايد  كه اين كتابها از فالن جا،. است
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تحقق اين هدف واال بـا اسـتفاده از    يبرا يبسيار جالب و ممتاز ياسالم ةدريچ "وقف"ما برآنيم كه 
 :عوامل زير است ةمجموع

 يهـا  دهد و جنبه يكند و پرورش م ينيك تشويق م يكه انسان را به كارها ياسالم يعوامل تربيت:الف
 .اندرس يظهور م ةاو را به منص يفطرت اخالق

ـ  يخيرخواهانه را با استفاده از احكام مسـتحب  يكه انجام كارها يعوامل تشريع:ب در انسـان   يفراوان
 .انگيزد يبرم يپروراند و او را به اعمال خداپسندانه بسيار يم

ديگران  يخود دوست داشتن برا يو گفتگو با ديگران و آنچه برا ياسالم يمفاهيم محبت و برادر:ج
ورفعنـا بعضـهم فـوق بعـض     ...«: سازنده و دو طرفه نسبت به يكـديگر  يها يبكارگير هم دوست داشتن و

 يهـا  ديگر به رتبه ياز آنها را بر برخ يو برخ) (... 32-زخرف ةسور(» ا يتخذ بعضهم بعضا سخريدرجات ل
 .)ديگر را به كارگيرند ي،برخيايم تا برخ داده يبرتر

: فرمايـد  يم يدر مورد مردم به و "مالك اشتر"رگزار خود نيز در سفارش به كا) عليه السالم(يامام عل
 20F1».باشند يتو هستند و يا در آفرينش از جنس تو م ييا برادر دين: آنها بر دو قسمند«

                                                                                                                                                                  
 "كتاب هفته"براي حمام معروفي در اصفهان وقف كرد تا مشتريان حمام آنها را مطالعه كنند در اينجا و به نقل از مجلة ايراني 

 :كنيم هاي وقفي ايران مي اي به برخي از مهمترين كتابخانه اشاره 193شماره

 .گردد شامل هزاران نسخة خطي ميكتابخانة بزرگ در مشهد كه خود ثروت  علمي گرانبهايي است كه  -1

 .نسخة خطي و چاپي بود كه بعدها به چندين برابر افزايش يافت 4000كه ابتدا شامل ] مشهد[كتابخانة گوهرشاد  -2

 .اي بزرگ شامل هزاران كتاب نفيس است كتابخانة ملي ملك در تهران، كه كتابخانه -3

 .رود جهان بشمار مي] خطّي[هاي  ز بزرگترين كتابخانهدر قم كه ا) ره(كتابخانه آية اهللا مرعشي نجفي -4

 .كتابخانة وزيري يزد كه حاوي دهها هزاز كتاب گرانبهاست -5

 .بروجردي در بروجرد... كتابخانة آيةا -6

 .كتابخانه مرتضوي در رفسنجان -7

 .كتابخانه بزرگ ملي در تهران -8

 .كتابخانه بزرگ مجلس شوراي ملي در تهران -9

 .بخانه هرندي در كرمانكتا -10

 .هاي بزرگي در اصفهان كتابخانه -11

 .هاي خوزستان كتابخانه -12

 .هاي كرمان كتابخانه -13

 .هاي قزوين كتابخانه -14

 .هاي گيالن كتابخانه -15

ه سرتاسر جهان ها را ب توانند فرهنگ وقف كتابخانه شماري وجود دارد كه مي  هاي وقفي بي در سرتاسر جهان اسالم نيز كتابخانه

 تعميم بخشند
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كند و مايل است مدت زمـان   يكسب مال، تالش و كوشش م يانسان در هر حال برا: يعوامل فرد:د
در برابـرش   ي؛ در اينجاسـت كـه اسـالم ميـدان فراخـ     ، در آنها دخـل وتصـرف نمايـد    يتر يهر چه طوالن

خـود را در   يهـا  تصـرّف كنـد و خواسـته   ] دخل و[آن تا روز قيامت در اموال خود  يگشايد تا بتواند ط يم
 .، تحقق بخشد يمتنوع يها عرصه

مسئله  يبرا يگردد و راه حل بسيار جالب يم ي، يكيو مصلحت اجتماع يبدينگونه است كه منافع فرد
خون و اشك و محروميت  يها يموجود ميان اين دو جنبه و آنچه كه در طول تاريخ جو يرض هميشگتعا

 .كند يبدنبال داشته، تحقق پيدا م
، همگام با نقش ايمان بـه روز رسـتاخيز،   يتشريع يها حقيقت آنست كه اين شيوه در كنار ديگر شيوه

 ياخـرو  ةجاودان يبه زندگ يو يعمر كوتاه دنيو انسان از ياز منافع ذات يمند منجر به گسترش دوران بهره
ان احسـنتم  «:در اين دنيا بزرگتر و مهمتر اسـت  يمنافع و ةاو در آنجا، از هم يو ذات يشود، منافع شخص يم

ـ ا قليقل متاع الدن«، ...) ديا ورزيده يبه خويش نيك ورزيد، ياگر نيك)  (7-سوره اسراء(»احسنتم النفسكم » ل ي
 ...)اين جهان ، اندك است ةبگو بهر(...  )77 -نساء  ةسور(

و  يبر وقف را در نظر گيريم شاهد هماهنگ يو نظارت حكومت ييوال يها جنبه يعالوه بر اينها ، وقت
 يو تقـوا از يـك سـو و سـمت و سـو دهـ       يپـرورش يافتـه بـر نيكـ     يفرد ةميان اراد يتعادل قابل توجه

دولـت   يهـا  گر خواهيم بود كه باعث انجام مسـؤوليت دي ينسبت به اين عمل از سو يخيرخواهانه حكومت
 .گردد يو تحقق وظايف آن م ياسالم

 
 :احكام يبرخ ياحيا و اجرا يبرا يمناسب ةوقف ، وسيل

اسـت حـال    يجهان اسالم در حـال فراموشـ   يبسا از سو يوجود دارد كه ا ياحكام اسالم ييك سر
 ينيز مطرح است كه بسـيار  يجديد ي]"عقود"[ادها روند ؛ همچنانكه قرارد يبشمار م يآنكه حقايق مسلّم
شـوند كـه آنهـا را بايـد در شـرايط       يم ياست و باطل تلق يفريبكار يها متضمن  نوع ياز آنها در نظر خيل

در اينگونه معامالت ندارد به همين دليل ما به تجديد نظر  ياثر) غرر(بمورد اجرا گذارد زيرا فريب  يتعاون
 :اينك چند مثال از اين موارد. خوانيم يمجدد موضوع فرا م يدر اين مسايل و بررس

ميان مسلمانان و احساس مسؤوليت  ياجتماع ياسالم ، هميار يمسلّمات مكتب اقتصاد از جمله:يك
 ياسـالم  يمبـرم و تحقـق بـرادر    ينسبت به ديگران به لحاظ برآوردن نيازهـا  يهر يك از افراد امت اسالم

 21F1.است
بوسـيله   يكه از برآوردن نياز مـؤمن  يهر مؤمن«: نقل شده كه فرمود) عليه السالم( از امام جعفر صادق

 يسياه و چشمان يا دريغ ورزد خداوند متعال در روز قيامت او را با چهره -در صورت توان-يخود يا ديگر
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خـدا و  اسـت كـه بـه     يشود كه اين فرد، خـائن  يگرداند و اعالم  م يبسته به گردن، مبعوث م يو دستان يآب
 22F1».دهند كه به آتش انداخته شود يرسول خيانت ورزيد و آنگاه فرمان م

اين افراد فـراهم   يبرا يطبيع يوظيفه دارد سطح معيشت -يبنابر متون اسالم-يحال آنكه دولت اسالم
روايـت  ) عليه السالم(از امام جعفر صادق . ياد شده است "يغن"به  ياز چنين سطح يآورد؛ در متون اسالم

ـ  «: فرمود ياش م در خطبه )ص(كه رسول خدا شده اش  گذاشـت، مـن بـر عهـده     يبجـا  يهر كس قطعـه زمين
 23F2».گيرم ياش م گذاشت من بر عهده يبجا] يقرض[يگيرم و هر كس دين يم

اجرا دارد به همين دليل معتقديم كه اگر نظام  ةاز مرحل يزياد يبه نظر ما اين اصل فاصله بسيار يول
گردد و  يجهان اسالم را شامل م ةنيز اوقاف خاص در نظر گرفته شود، هم يام و گاهاوقاف ع يبرا يمناسب

 24F3.گذارد يبرجا ياين حكم ثابت ، تأثير مثبت يتواند در اجرايم
بـدان عمـل    يشوند و چنانچه برخ ياست كه اگر ترك شود همگان بازخواست م يو اين واجب كفاي

 .گردد يديگران ساقط م ةكنند و بسنده باشد، از عهد
امـت اسـت،    ةتسخير شده از راه جنگ به وسـيل  ياز جمله احكام فراموش شده ، مالكيت اراض: دوم

 يهـا  افراد است؛ سرزمين عراق ، مصر، ايران ، سوريه، خليج فارس و بخش ةمتعلق به هم ياين گونه اراض
يه چنين است ؛ امام مالـك  امام ينظر اجماع علما 25F4.هستند ييها از جهان اسالم در شمار چنين زمين يبزرگ

مسلمانان اسـت و   ةوقف در آنها ، وقف هم ةكردن صيغ يها بدون نياز به جار نينيز برآنست كه اين سرزم
 يايـن اصـل از سـو    يدر اجـرا  "يبخار"بسا بتوان از حديث  يا 26F5.تقسيم آنها ميان رزمندگان، جايز نيست

كار و زراعـت در   يزمين خيبر به يهوديان برا يعطادر خصوص ا) اله و عليه وآله وسلم يصل(پيامبر اكرم 
 27F6.از محصول به آنان ، استفاده كرد يآن و اختصاص بخش

توان با تعميم اوقاف  ياند ؛ به نظر ما م سپرده يتوان گفت كه مسلمانان تقريباً اين حكم را بفراموش يم
از فقر در جهان  يمقابله با بخش حاصل از آن به يو اختصاص سود و عايد ييها بويژه در مورد چنين زمين

باشـد تـا مشـاركت     را تـأمين نمـود ؛   يو جهـان  يدر اقتصـاد اسـالم   ياسالم ، مشاركت مؤثرتر امت اسـالم 
 .باشد يآنان به اين حكم اسالم ي، بيانگر وفادارييها متبوع چنين سرزمين يكشورها

قـدس  ("سيد محمد بـاقر صـدر  "هيد رود؛ امام ش ي، كه از مشاعات متعلق به مردم بشمار م معادن: سوم
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، شامل مسلمانان و ديگـران  ) ناس(بسا تعبير مردم  يو ا 28F1.در اين خصوص نقل كرده است يزياد يآرا )سـره 
شـود و مـا را بـه     يمـردم گشـوده مـ    يحق فقهـ  يدر ضرورت ايفا ينيز بگردد و بدين ترتيب ابواب بزرگ

 يجهـان از راه تأسـيس نهادهـا    ييازمنـدان در كشـورها  خود به سود ن ياز منابع معدن ياز بسيار يگير بهره
 .، فرا بخوانديجهان يوقف

 يشـرع  ة، كـه كميتـ  يخـارج  يدر بانكهـا  ياسـالم  يمتعلق به بانكها ةانباشت يها مسئله بهره: چهارم
 1399در نشسـت مـؤرخ يـازدهم ربيـع االول يـال       -"مرحوم ندوي"و از جمله  -بزرگ يمتشكل از علما

 29F2.رف اين اموال در امور مربوط به مسلمانان، فتوا داد، به صيقمر يهجر
بـه   يمديريت اين مسايل و رسيدگ ياينكار، تأسيس موقوفات عام برا يما برآنيم كه بهترين شيوه برا

 .نيازمندان غير مسلمان است يوضع مسلمانان و حت
ق در جـده  .ه1406 يدر دومين نشست خود كه در تاريخ دهم ربيع الثان "يمجمع فقه اسالم": پنجم

ما هرچند از آغاز با اين . فتوا داد يتعاون ةبيم يگير شكل ةو اجاز يتجار ةبيم يبرگزار شد بطالن قراردادها
در  ييتواننـد نقـش بسـزا    يحاصـل از آن مـ   يوقف و درآمدها ةبرآنيم كه شيو يمصوبه مخالفت كرديم ول

فراوان به وقف در جهان اسـالم ،   يدن نيازهابه منظور برآور يتعاون ةبيم يها و تأسيس شركت يگير شكل
 .داشته باشد

 
 آن   يگذار و سرمايه ينقدينگ "وقف"روند ياحيا: ششم

حـبس   ياند زيرا وقف به معنـا  داشته] ينقدينگ[به مسئله وقف پول  يا فقها از همان آغاز توجه ويژه
گـذارد و از   ينمـ  ياز اصل آن بـاق  يآن است و معامله با اصل ، چيز ةاز محصول و ثمر يبردار اصل و بهره

هـا و   يهمچـون خـوراك  ] ينقـدينگ [نـدارد و از ايـن نظـر     ييآن معنـا  ةاز محصول و ثمر يبردار آنجا بهره
 30F3.نيز بر همين معنا تأكيد دارد "جواهر الكالم"هاست ، صاحب يآشاميدن
 :شود وقف كرد زيرا يرا م] ينقدينگ[توان گفت كه پول  يم

از جملـه فـراهم    ياقتصـاد  يكاركردهـا  يتواند يك سر ياصل آن م ييل كه ضمن بقابه اين دل: اوالً
 .، داشته باشد يعموم ةدر صورت اندوختن آن در خزان يمال ةآوردن پشتوان

بيمه يا  يگرفتن از شركتها ي، ارزش آن و نه عين آنهاست و اگر با يار يمهم در اوراق مال ةنكت: ثانياً
از سـرمايه   يكنيم و اينكه احتمال تلف شدن بخشـ  يكه با آن معامله م ياعتبارات بانكاز راه اعتماد به ميزان 

بسـيار كـم    ينـاظران وقـف در جبـران خسـارتها     ياست و بويژه در صورت آمـادگ  ياحتمال بسيار ضعيف ،
 يتـوان از مفيـد بـودن وقـف پـول بـرا       ياين ارزش وجود داشته باشد ، مـ ] حفظ[ يبرا ياحتمال ، تضمين
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اقتصـاد و   ةكوچـك و توسـع   يها از سرمايه يو پشتيبان يو فرآهم آوردن نقدينگ ياز اقتصاد اسالم حمايت
 يگذشته در خصوص منـع وقـف پـول و نقـدينگ    ان آورد و نتيجه گرفت كه آنچه درسخن بمي يمل يآبادان

 .نيست يو سار ي، جاريگفته شده است بر شرايط كنون] مسكوكات[
پيشنهاد كرده است  -)تركيه(استانبول  ياستاد اقتصاد دانشگاه بغازچ "جادكتر مراد جيزاك"استاد ترك 

 ياسـالم  ياز بانكهـا  يوقف پول كه مايل به حمايت از تجار كوچك است با يكـ  يگذار پول يا بان كه وقف
كنـد و از آن پـس خـود بانـك      يگـذار  نزد آن بانك سپرده يا تماس بگيرد و اموال خود را در حساب ويژه

، يمسـتمر از امـوال وقفـ    يگر اينكار بشمار آيد تا مديريت بهينه اين امـر و حصـول عايـد    مضاربه و يمتول
ـ " ياين كار در خصوص موقوفه آقا يحاصل گردد؛ به نظر و آن در سـال   يكـه ارزش اسـم   "كـوج  يوهب

 31F1.ميليون دالر گرديد، عمالً تجربه شده است120م بالغ بر  1993
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