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 چكیده

های  زیرا پول در دوره، بوده« وقف درهم ودینار»عنوان  در متون اسالمی وقف پول بیشتر به
تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف . شده است میمنحصر ، اسالمی در همین دو ۀاولی

انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد شود که منحصر تا وقف به اعیانی است  موجب شده
ها در غالب آن ناممکن شده  وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ۀو نتیجه آنکه گسترش دایر

شودکه آیا وقف پول  این سؤال مطرح می، ها امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول. است
 مشروع است؟

امروزه از ، بوده( عناوین مختلف تحت) مورد پذیرش بیشتر جوامع، اگرچه اصل موضوع وقف
، اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی ۀاختالف در حوز، ترین مسائل مهم

از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها . حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست
یان موجب شده است تا موضوع در اع« حبس عین مال»مبنی بر ، و اندیشمندان شیعی

مال ، های اقتصادی لیکن با لحاظ تحوالت اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه، شودمنحصر 
توان اذعان داشت  می، دانستیم یافته است تر از آنچه پیش از این می معانی بسیار گسترده
تصور سنتی از ، و با توجه به مقتضیات زمان داردبازنگری  امکان، تحدید وقف به اعیان

 . ال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصالح استضرورت بقای م
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 مقدمه

هـای همیـاری در لـول تـاریخ همـواره       عنوان یکی از مـؤررترین راه  ت حسنة وقف بهنس
هـای   پشتوانة اقتصادی اهداف متعالی انسان در جوامع بشری بـوده و همیشـه بـه شـکل    

تـر از   هـا گسـترده   موقوفـه  ۀدامنـ . جمله وقفِ خانه و زمین وجود داشته استگوناگون از 
دلیـل رواج   پـول بـه  . شـود  های منقول را هم شامل می امالک و اموال رابت است و دارایی
بیشـتر  . ای دارد در میان اموال منقول جایگـاه ویـ ه  ، بسیار و آسان بودن دسترسی به آن
دانند که عین یا اصل موقوفه در ارر انتفـاع از   ح میفقهای امامیه در صورتی وقف را صحی

امـروزه  . دلیـل قابلیـت انتقـال و مصـرف آن توجـه نداشـتند       به پول به، واقفان. بین نرود
ولی وجـود موانـع فقهـی و    . های مالی مناسبی برای وقف و نیکوکاری وجود دارد ظرفیت

هنوز فقه ما . شود ف میمحدودیت نهاد وق سببقانونی و نبود بسترهای مناسب فرهنگی 
اسـا  تحـول روزگـار نـداده      بـر « تحبیس األصل وتسبیل المنفعة»تعریف جامعی از 

و فقه اسالمی ظرفیت کاملی بـرای  است با اینکه ماهیت پول و اقتصاد تغییر یافته ؛ است
ای از موانع کالمی و روشی بر سر راه تحـول آن   پاره، تحول و پاسخ به مشکالت روز دارد

 . ده استکردهی به برخی مشکالت روز را دشوار  دارد که پاسخوجود 
 

 تعریف وقف
گوناگون تعریف شده است کـه قـدر جـامع همـة آنهـا بـه        های صورتدر لغت به « وقف»

؛ 913: 3 ج، 2401، ابـن منوـور  ) درنگ کـردن و حـبس کـردن اسـت    ، معنای ایستادن
؛ 12: 21 ج، 2406، سرخسـی ؛ 291: 2933، فار  أحمدبن؛ 944: تا بی، المقری قیومی
 (.213: 2421، ملیباری

وقف در  ۀدر احادیث و عدم کاربرد کلم «صدقة جاریة»کاربرد بسیار عبارت  ا وجودب
بر صدقه ترجیح داده شـده اسـت و در تعـاریف آن    «وقف» ۀکلم، صدر اسالم در بیان فقها
صل وتسیبیل  تحبیس األ»یا  «ةتحبیس األصل و اطالق المنفع»عمدتاً به دو تعریف 

اغلب وقف را حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعـت آن  . تأکید شده است «ةالمنفع
حیبسس األصیل وسیبسل    »حـدیثِ نبـوی   ، دانند و سـند اکررشـان در تعریـف وقـف     می

ابـن  ؛ 219: 92 ج، 2401، بحرانـی ؛ 191ص: 9ج، الخـالف ، شیخ لوسی) است«المنفعة
؛ 216: 9ج، 2421، الملیبــاری؛ 92: 2922، شــربینی؛ 211: 9 ج، 2420، حلــی ادریــس
 ج، 2406، سرخسـی ؛ 46ص: 9ج ، سـراج الوهـاج علـی مـتن المنهـاج     ، غمراويزهری ال



 169 وقف پول

، ابـن قدامـه  ؛ 191: 4 ج، 2916، حصکفی؛ 929: 1 ج، تا بی، ابن نجیم مصری؛ 12: ف21
: 2بـاب ، الراجح من الخـالف  ةاالنصاف فی معرف، صالحیدمشقی ؛ 211: 6 ج، شرح الکبیر

: 2 ج، 2964، کبیسـی ؛ 616: 2 ج، مواهب الجلیـل شـرح مختصـر الخلیـل    ، لرابلسی؛ 1
یعنی منع از تصـرف در آن بـه تصـرف ناقلـه و منوـور از       «األصل حبس»مراد از (. 901

نور و مقدر کند کـه   لور شخصی صرف همنافع ب ۀاین است که واقف از استفاد «تسبیل»
در (. 299: تـا  بی، مذنی؛ 62: 2420، ق کرکیمحق) شوددر راه خدا و امور خیریه مصرف 

شـود و   هر نوع منفعت و سودی برای خود شخص ایستاده و متوقف می، وقف ملک و مال
متوقـف کـردنِ مالکیـت شخصـی و     ، بنابراین وقف؛ منافع آن فقط در راه خدا خواهد بود

آن همچنـین عـدم امکـان انتقـال     ؛ عمومی کردن منـافع آن در راه خـدا و بـرای مـردم    
 . است غیره ارث و، هبه، خرید و فروش، هایی مانند معامله صورت هب

 

 پول در لغت

سیم یا هر فلز دیگر مسکوک و رایـ   ، زر»: نویسد مرحوم عالمه دهخدا در تعریف پول می
 (.دهخدا ۀنام افزار لغت نرم، دهخدا) «و اسکنا 

، ای از لال طعهق»: است در فرهنگ عمید و فرهنگ معین در عباراتی مشابه آمده
؛ «پول»ذیل ، عمید] «شود مس یا هر فلز دیگر که از لرف دولت سکه زده می، نقره
شیء فلزی یا کاغذی با »: مده استدر فرهنگ بزرگ سخن آ. [«پول»ذیل ، 2 ج، معین

و یا به ( لال و نقره، مانند پول) اعتبار آن به علت ارزش خود آن شیء، واحدی مشخص
  (.2411: 1 ج، 2912، انوری) «است( مانند اسکنا ) نآ ۀعلت ارزش پشتوان

 

 پول در اصطالح اقتصاددانان

 فـرم پـول اعتبـاری    انـد کـه معمـوالً    وظـایف آن تعریـف کـرده   بـر اسـا    برخی پول را 
عنـوان   امـا بـه  ، گیرد که هیچ ارزش کاالیی نـدارد  خود می یا پول کاغذی را به( قراردادی)

مسـکوکات و  ، نـابراین تعریـف پـول شـامل پـول نقـد      ب. اسـت  پـذیرفتنی مبادلـه   ۀوسیل
 (.6و  1: 2922، سابراتاگاتاک) استهای بانکی تجاری  سپرده

قـدرت خریـد بـرای    »، «مبادله در بازار ۀپول وسیل»: اند همچنین در تعریف پول آورده
بـا   (.102: 2912، تاجـداری ) اسـت « ابزار سیاست اقتصادی برای دولت»و باالخره « افراد
تعریـف ایـن کلمـه     ۀتوان دریافت که حتی توافقی تقریبی دربـار  ر این تعاریف میدقت د
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خـود آن  ، عرف و عقال، زمانی که پول کاالیی فلزی و اسکنا ِ در جریان شد. وجود ندارد
ارزش  ۀبلکـه آن اشـیا را بـا ضـمیم    ؛ داننـد  پـول نمـی  ، ای عام اشیا را بدون ارزش مبادله

 .  پذیرند ل میعنوان پو ای عامشان به مبادله
 

 ویژگی پول امروز و پول دیروز

 . دارای ارزش ذاتـی بودنـد  (، لـال و نقـره  ) پول مرسوم دیروز یعنـی درهـم و دینـار    (اول
ـ         به یعنی دسـت   هخـودی خـود دارای مرغوبیـت و ارزش بودنـد و افـراد نیـز تمایـل در ب

 .  آوردنشان داشتند
بلکـه ارزش  ، جه افراد نیسـت شکل ظاهری مورد تو، پول امروزی و اسکنا در  (دوم

نور است و به همین علت است که ارزش پول در صور مختلـف آن یکـی    دراعتباری آن 
عنوان مرال برای افراد یک قطعه اسـکنا    به. شود پول می ۀو موجب رضایت گیرند است

پن  هزار تومانی با پن  قطعه اسکنا  هزار تومانی تفاوت ندارد یا اگر شـخص در قـر    
صورت ده فقره اسکنا  پن  هزار تومـانی اخـذ و موقـع     مبلغ پنجاه هزار تومان به، کردن

راحتـی   دهنـده بـه   قر ، پرداخت بیست و پن  عدد اسکنا  دو هزار تومانی تحویل دهد
 .  کند پذیرد و تفاوتی احسا  نمی آن را می

 

 ت پولیمال

 اشـیا ذاتـاً مالیـت    برخـی از  . اسـت  پـذیر  لور کلی مالیت در اشیا به دو صـورت تصـور   هب
 مالیتشــان اعتبــاری اســت و اگــر  خــی دیگــرو بر غیــره گوشــت و، ماننــد بــرن ، دارنــد

هـا تـابع ا عتبـار و     این نوع مالیـت ، هیچ ارزشی ندارند، قانونگذار جعل مالیت نکرده باشد
 .  قرارداد هستند

 از ، عینـی و خـارجی اسـت    یگـاهی منشـأ مالیـت آن امـر    . پول نیز دو گونـه اسـت  
 کـه دولـت    ابه این معنـ ؛ های لال و نقره و گاه منشأ مالیت پول اعتباری است یل سکهقب

 صـورت پـول حاصـل یـک اعتبـار حقـوقی        بخشـد و در ایـن   به پول اعتبـار حقـوقی مـی   
 ای  های عصر ما ازاین قبیل است و بـرای صـحت اعتبـار پشـتوانه     پول. محض خواهد بود

 .  الزم نیست
آید که  ال پیش میؤاین س، های امروزی اری بودن مالیت پولبنابراین با توجه به اعتب

 توان آن را وقف کرد؟ آیا می
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 چگونگی وقف پول

 .  شود می وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق تصور
 

 بانک وقف پول( الف

کند و منـافع   آوری می های وقف شده را جمع نوعی از بانک است که پول، بانک وقف پول
 .  رساند به مصرف می، اند کردهکه واقفان اعالم  آن را در راهی

ــا آن فعالیــت اقتصــادی انجــام شــود   از . بــرای انتفــاع از پــول موقوفــه الزم اســت ب
و  هـا  کاسـب ، اعطای آن به افراد مطمئن مانند تاجران، های اقتصادی ترین فعالیت مناسب

کننـده در نقـش    دکاسـب و تولیـ  ، گذار و تاجر بانک در نقش سرمایه. تولیدکنندگان است
ـ  مرل مضاربه منعقد می، قراردادی در چارچوب عقود اسالمی، عامل دسـت   هکنند و سود ب
هـای بانـک و    سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینـه . شود میان آنها تقسیم می، آمده
کـه  رسـد   مـی بـه مصـارفی   ، تورمجود وانداز مبلغی برای حفظ ارزش پول در صورت  پس

 . اند کردهواقفان اعالم 
الزم است مقداری از سـود را بـه   ، دهد با توجه به اینکه تورم ارزش پول را کاهش می

در . آن حفظ و بقـای پـول موقوفـه تضـمین شـود      ۀاصل سرمایه بازگردانند تا ارزش اولی
تواننـد در فـراهم شـدن     ای حتی با پول اندک می صورت مشاهده خواهد شد که عده این

گروهی که برای کار به سـرمایه نیـاز   ، هاشند و از اصل سرمایسهم داشته ب یمبالغ هنگفت
 . د و از منافع آن نیز محرومان سود ببرندنمند شو بهره، دارند
 

 صندوق قرض الحسنة وقف( ب

مبالغی را برای قـر   ، از وقف پول است که در آن واقفان پول یاین صندوق شکل دیگر
، تواننـد بـه بیمـاران    وفه این اسـت کـه مـی   از منافع پول موق. کنند به نیازمندان وقف می

با قر  دادن یاری ، هستندشرایط نامناسب مالی در جوانان در حال ازدواج و کسانی که 
 .  شده در صندوق باقی خواهد ماند اصل پول وقف، با بازپرداخت قر  اًمسلم، کنند

 

 ای به ارکان وقف و شرایط مال موقوفه اشاره

، صـیغه : وقـف دارای چهـار رکـن اسـت    ، تمام مذاهب اسـالمی دانیم به اتفاق  چنانکه می
  (.2: 40جزء ، 2404، مغنیه) علیه فٌعین موقوفه و موقو، واقف
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بایـد دارای شـرایط شـرعی    ، که هر یک از ایـن چهـار رکـن   است در شرع بیان شده 
ابن ؛ 2606: 20 ج، 2401، زحیلی) صورت صحیح تحقق یابد هخاص خود باشند تا وقف ب

کشـاف القنـاع   ، البهوتی؛ 926: 1 ج، 2922، خطیب شربینی؛ 936: انین الفقهیهقو، جزی
 (.133: 1 ج، الکرمی المقدسی؛ 162: 4 ج، عن متن القناع

ایـن تحقیـق خـارج     ۀاز حوصـل ، وقف و شرایط خاص هر یک ۀتوضیح ارکان چهارگان
 :  کنیم ای به شرایط مال موقوفه می است و فقط اشاره

 ؛  عین باشد. 2
 ؛ ا بقای عین بتوان از آن انتفاع بردب. 1
 ؛  ملک واقف باشد نه ملک دیگری. 9
 (.111: 40جزء ، مغنیه) به قبض دادن آن ممکن باشد. 4

 .  پردازیم در این نوشتار به بررسی و نقد دلیل اول در مورد وقف پول می
 

 دلیل اتالف عین نزد فقیهان امامی

؛ 216: 2 ج، 2429، محقـق حلـی  ؛ 261: 1 ج، 2403، محقق حلی) اغلب فقیهان امامیه
لبالبـائی  ؛ 966: 1 ج، جـامع الخـالف و الوفـاق   ، سبزواری؛ 921: 1 ج، تا بی، شهید رانی
انـد کـه    از جملة شروط مال موقوفه را آن دانسته( 101: 2 ج، الورقی ةتکمله العرو، یزدی

 .  باید از اعیان باشد
گونـه   ن وقف درهم و دینـار را ایـن  دلیل بطال، عنوان نمونه شیخ لوسی در مبسوط هب

 :  کند بیان می
، و من قال یصح وقفهیا وهیو شیا    ، أما الدنانیر والدراهم فال یصح بال خالف»

وقـف درهـم و   ؛ وإنما قلنا الیجوز ألنه بالمنفعة لهما مقصوده غیر التصیرف فیهمیا  
صـحت   قول بـه ، بله؛ ه بین علمای شیعه خالفی نیستئلدینار صحیح نیست و در آن مس

دلیل بر بطالن وقـف آن دو ایـن   . ولی شاذ است، وقف آن دو میان اهل سنت وجود دارد
و ایـن تصـرف   ) شـود  است که منفعت مقصود از آن دو جزء با تصرف در آنها حاصل نمی

  (.111: 9 ج، المبسوط فی فقه االمامیه، لوسی) «گردد موجب اتالف آنها می
، ابـن زهـره  ) صـاحب غنیـه  (، 921: 1 ج، تـا  بـی ، شهید رـانی ) االفهام صاحب مسالک

ــرائر(، 142: 2440 ــاحب سـ ــس) صـ ــن ادریـ ــبزواری در ( 214: 9 ج، 2420، ابـ و سـ
 . اند نیز مشابه همین عبارت را آورده( 963: سبزواری) الخالف و الوفاق جامع
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: کنـد  علت بطالن وقف درهم و دینار را چنین بیان می« البارع مهذب»ابن براج نیز در 
ز وقف ما الینتفع به إال باستهالک عینه کالیدنانیر والیدراهم ومیا ی کیل     الیجو»

وقـف آنچـه انتفـاع از آن موجـب     ( 12: 1 ج، 2406، ابن براج) ویشرب وما أشبه  لک
مانند درهم و دینار و خوردنی وآشـامیدنی  ، نیستجایز ، استهالک و اتالف عین آن است

 .  «و مانند آن
، ابـن سـعید  ) ده اسـت کـر مانند همین تعبیر را ذکـر  « عالشرای جامع»ابن سعید نیز در

نیـز  ( 129 و 121: 1 ج، تـا  بـی ، گلپایگـانی ) هللا محمدرضا گلپایگانی آیت (.963: 2401
 مکارم شیرازی هللا همچنین آیت؛ داند علت بطالن وقف پول را رابت نماندن اصل پول می

(www, makaremeshirazi. orj/Persian/estefta ) صـرف عـین پـول در    علـت م  بـه
 .  داند چنین وقفی را صحیح نمی، صورت وقف آن

 

 دلیل اتالف عین نزد فقیهان حنفی
وقف ما الینتفع به اال باالتالف کالذهب والماکول والمشروب فغیر جائز فی قول »

، سیوسـی ) عامة الفقهاء والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانیر وما لیس بحلیی 
وقف آنچـه انتفـاع از آن موجـب اتالفـش      (.123: 1 ج، تا بی، ن نجیماب؛ 121: 6 ج، تا بی
مـراد از  ، جایز نیسـت ، فقها ۀخوردنی و آشامیدنی در نزد هم، مانند لال و نقره؛ گردد می

 .  «باشد لال و نقره نیز درهم و دینار و غیر زیور آالت می
 

 شافعی نزد فقیهان  دلیل اتالف عین
گونه نقـل   این« شافعی»الغدیر از قول  در شرح فتح( 492: 1 ج ،تا بی، ابن همام) ابن همام
 :  کند می
، یجوز وقفیه ، ویجوز بیعهقال الشافعی کل ما امكن االنتفاع به مع بقاء اصله »

وأما وقف میا ال ینتفیع بیه اال بیاالتالف کالیذهب      ، وهذا قول مالک وأحمد ایضا

فقهاء والمیراد باالیذهب و   والفضه والمأکول والمشروب فغیرجائز فی قول عامه ال

گوید هر آنچه که انتفاع  شافعی می (.همان؛ )الفضة والدراهم والدنانیر وما لیس بحلی
اما وقف آنچـه  ، وقفش جایز است، از آن با بقای عین آن ممکن بوده و بیع آنها جایز باشد



 2931، پاییز و زمستان سال چهل و ششم، شماره دومفقه و مبانی حقوق اسالمی،  نشریه 161

قـول   خـوردنی و آشـامیدنی در  ، مانند لـال و نقـره  ؛ گردد انتفاع از آن موجب اتالفش می
 .  «باشد مراد از لال و نقره نیز درهم و دینار و غیر زیور آالت می، جایز نیست، فقها ۀعام

اتالف و معدوم شـدن درهـم و   ، نیز علت بطالن وقف درهم و دینار« الطالبین اعانة»در 
  (.211: 9 ج، تا بی، دمیالی) عین آنها در صورت وقف بیان شده است یدینار و عدم بقا
ـ    خطیـب شـربینی   (؛.961 و 960: 1ج، 2916، رملـی ) العبـا  رملـی   یمحمد بـن اب

: 2 ج، تـا  بـی ، ماوردی) و عالمه ابوالحسن الماوردی( 922: 1 ج، 2922، خطیب شربینی)
 .  اند کردهنیز برای بطالن وقف پول به همین دلیل اشاره ( 2133
 

 دلیل اتالف عین نزد فقیهان حنبلی
وقـف درهـم و دینـار را در    ، آنچه وقف آن جایز استزحیلی ضمن بیان نوریة حنابله در 
 :  نویسد می کرده است وزمرة موارد بطالن وقف نزد آنان ذکر 

الذی یجوز : فقالوا، قد وضع الحنابله و غیرهم ضابطا مایجوز وقفه وماالیجوز»

وکان اصیال یبقیی بقیاء    ، وقفه هو کل ما جاز بیعه وجاز االنتفاع به مع بقاء عینه

عقار والحیوانات والسالح والثاث واشیبهه  لیک ومیا ال ینتفیع بیه اال      متصال کال

والمیاکول و المشیروب   ، وما لیس بحلی( النقود) باالتالف مثل الدنانیر والدراهم

الن الوقف تحبییس األصیل   ، الیصح وقفه فی قول عامه الفقها، واشباهه والشمع

النیه الیمكین   ؛ الوقیف  وما الینتفع به اال باالتالف الیصیح فییه  ، وتسبیل الثمرة

ای را  حنابلـه و دیگـران ضـابطه   (، 261: 1 ج، 2401، زحیلـی ) االنتفاع به علی الدوام
وقف هر آنچه که بیع آن جایز اسـت و انتفـاع از   : گویند و میکرده برای مال موقوف ذکر 

مانند عقار و حیوان و سالح و اراریـه و نوـایر   ؛ باشد آن با بقای متصل عین آن ممکن می
مانند نقود و خوردنی ، گردد اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتالفش می. صحیح است، نآ

، زیـرا وقـف  . فقهـا وقفـش صـحیح نیسـت     ۀدر نزد همـ ، نوایر آن و آشامیدنی و شمع و
، شود رو آنچه که انتفاع از آن موجب اتالفش می از این، تحبیس اصل و تسبیل رمره است

 .  «دائمی از آن ممکن نیستچون انتفاع ، وقفش صحیح نیست
الورق  الینتفع به اال باالتالف مثل الذهب و ما»: نویسد نیز در مغنی می هابن قدام

آنچـه کـه انتفـاع از آن موجـب اتـالف آن      ؛ الماکول و المشروب فوقفیه غیرجیائز   و
و نیـز  « وقف آن جـایز نیسـت  ، خوردنی و نوشیدنی، اسکنا (، دینار) مانند لال، شود می
وجملته ان ما الیمكن االنتفاع به مع بقاء عینه کالیدنانیر والیدراهم   »: استآورده 
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والمطعوم والمشروب والشمع واشباهه الیصح وقفه فی قول عامه الفقهیا وأهیل   

 مانند دینار و درهیم و ، آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن منافی است؛ العلم
تمام فقها و اهـل علـم صـحیح    در قول وقف آن ، خوردنی و آشامیدنی و شمع و مانند آن

 .(161: 1 ج، المغنی والشرح الکبیر، هابن قدام) «نیست
انـد و دلیلشـان مخالفـت بـا ماهیـت وقـف        حنابله وقف درهم و دینار را جایز ندانسته

ماننـد نقـود و   ؛ گـردد  آنچه که انتفاع از آن موجب اتالفش می»: این استدالل که با، است
االصل و تسبیل  زیرا وقف تحبیس؛ شمع و مانند آن صحیح نیست خوردنی و آشامیدنی و

چـون  ، وقفش صحیح نیست، گردد لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتالفش می، رمر است
 .(261: 21 ج، زحیلی) «انتفاع دائمی از آن ممکن نیست

و  و الکافی فی فقـه اممـام أحمـدبن حنبـل    ( 929: 1 ج، هابن قدام) در کتب المغنی
دلیـل بطـالن وقـف    ، أحمـدبن حنبـل  ( 194: 92 ج، بن تیمیة الحرانیا) موع الفتاویمج

الینتفع به إال بیاالتالف مثیل الیذهب والیورق     ما »: درهم و دینار چنین آمده است

، گـردد  آنچه انتفاع از آن موجب اتالف آن مـی ؛ والمأکول والمشروب فوقفه غیر جائز
 .  «وقف آن جایز نیست، آشامیدنی مانند لال و دینار و اسکنا  و خوردنی و

سیولی رحیبانی نیز علت بطالن وقف درهم و دینار را اتـالف عـین آنهـا در صـورت     
الیصح وقف الدراهم والیدنانیر  »( 110: 4ج ، سیولی الرحیبانی) داند انتفاع از آنها می

الینتفع االفیی   المنفعة و ما االصل وتسبیل لینتفع بافتراضها الن الوقف تحبیس

 «.االتالف ال یصح فیه  لک

 

 نقد و بررسی 
 درمقابـل  دراینجـا «عـین » زیـرا ؛ اتالف عین پول در صورت وقف آن تمام نیست استدالل

؛ 444: 9 ج، حلـي  محقـق ) نیسـت  صـحیح  آنها وقف که است «کلي» و «منفعت»، «دین»
؛ 226: 1 ج، رانـي البح؛ 293: سـبزواري ؛ 229: 9 ج، رـاني  شـهید ؛ 161: 1 ج، اول شهید

 مـراد  کـه این نه( دیگران و 193: 1 ج، خوئي؛ 101: الورقی ةعرو ةملحقا، یزدي لبالبایي
 .  باشد«نقود» مقابل در «اعیان»

 : است فرموده چنین شرایع عبارت درذیل«جواهر صاحب»
 و، المعسیر  و الموسیر  معجلةوم جلةعلي کالدین بعین مالیس وقف فالیصح»

 بأوصاف وصفها ان و؛ یعین اولم دار أو أوناضحا فرسا وقفت: لوقال کما الكلي کذا
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 وقیف  الیصیح  التیي  لثالثة مقابال في تطلق العین ألن، المنفعة کذا و بل، معلومة

 آن وقف که دین مانند؛ باشد نمي صحیح، نیست عین آنچه وقف( 24: نجفي؛ )ءمنها شي
 و( باشـد  مؤجـل ) خیـر  یـا ( باشد حال) باشد رسیده فرا آن سررسید خواه؛ نیست صحیح
 . «برد سر به تنگي در یا و باشد داشته را دین اداي توانایي بدهکار خواه

  یـا ، کـردم  وقـف  را اسـبي : بگویـد  ینکـه ا مرـل ؛ نیسـت  صـحیح  کلـي  وقف همچنین
  خانـه  یـا  شـتر  یـا  اسـب  آن ولـي ؛ کـردم  وقـف  را اي خانه یا، نمودم وقف را آبکشي شتر
 هـم  منفعـت  وقـف  نیـز  وکنـد   توصـیف  مشخصي اوصاف با را  آن گرچه؛ نکند تعیین را

 . نیست صحیح
 موقـوف ، شـد  گفتـه  چنانکـه  که است این منفعت و کلي و دین وقف بطالن بر دلیل
 .  شود مي استعمال اینها ۀس هر مقابل در عین و باشد عین باید

ارـری دیـده   « اعیـان »قـرآن ازمحـدودیت وقـف بـه      ۀبا توجه به اینکه درآیات شـریف 
إن شـئت حبّسـت   »و همچنـین  « حبّس األصل و سـبّل الرّمـرة  »شود و حدیث نبوی  ینم

مـورد اشـاره   « اصل»مال موقوفه را با عنوان ؛ نیز مؤید این امر است« سبّلت رمرتها اصله و
 .  «عین»اند نه  قرار داده

در اما بایـد  ؛ اند مبنا قرار داده« األصل حبس»جای  هرا ب« العین حبس»هرچند اکرر فقها 
در ، عـالوه بـر ایـن   . اسـت « عین»در این روایت اعم از « اصل»نور داشت که بدیهی است 

اسـتفاده  ( عـین  ۀو نـه وا  ) «مـال »نیز بارها از اصطالح ( السالم علیهم) اناحادیث معصوم
 .  شده است و هیچ قید و الزامی مبنی بر ضرورت عین بودن مال موقوفه وجود ندارد

و در خصـوص   انـد  بیخ و پی نامیده، بن، نیز آن را ریشه« لاص» ۀوا  ایدر بررسی معن
  بلکه ماهیت اعتبـاری و ارزش پذیرفتـه  ، ظاهر مادی آن نیست، پول نیز مالک اصل پول

؛ خوبی نمایان و بـدیهی اسـت   آن در سطح جامعه و افراد است و این امر در عرف به ۀشد
کـه بیـانگر   ( خرد یا درشت) رانحوی که للبکار در برابر للب خویش هر نوع اسکنا   به

پـذیرد و ریـز و درشـت بـودن اسـکنا  تـأریری در        می، میزان ارزش و بهای للب باشد
 . پرداخت ندارد
هـیچ اعتراضـی   ، پانصد تومانی بگیرد ۀهزار تومانی دو بست ۀجای یک بست اگر به مرالً
کنـد و در   مـی اعتراضـی ن ، گیـرد  گذار هم وقتی پول خود را از بانک مـی  سپرده. کند نمی

 زمینـه چـرا کـه عـرف در ایـن     ، دهـد  صورت اعترا  هم کسی به اعترا  اهمیت نمـی 
 .  بیند شده می بیند و اصل مال را حفظ دوگانگی نمی
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 پول آشناست و اصـل پـول    فرع و اصل ۀوا  با عرف ،نیز بانکی امور به مربوط رفتار در
 دانـد و فـرع پـول را     مـی ( اسـکنا  با هر نـوع و مـدل   ) پول اولیه برابر ارزشی و را میزان
  و بـه  پـذیرد  مـی  در عمـل عنوان خسارت تأخیر یا عنوان سود یا عنوان کـاهش ارزش    به

 .  بندد کار می
در خصـوص  ، بایـد از اعیـان باشـد    اًاز سوی دیگر اگر بپذیریم که مال موقوفـه صـرف  

اید عمل کـرد و  چگونه ب، مسائل جدید امروزی یا مواردی که در آینده بروز خواهد داشت
 نور داد؟
آن هـر چـه از    هلوری کـه نویسـند   ب بهاعنوان مرال وقف حق انتشار مقاالت و کت به

هللا اردکـانی   برای نمونه آیت. برای امر خیر وقف کند، آورد انتشار این مطلب به دست می
را وقف کرده بودند که به لالب اهدا شـود یـا منـافع آن را    « جواهر»چاپ و زینگ کتاب 

جالب این است که متـولی ایـن   . رای کمک به دانشجویان علوم دینی به مصرف برسانندب
در اینجـا ایـن    (.294: تـا  بـی ، خسـروی ) هللا گلپایگانی بوده است وقف خود حضرت آیت
شود که اساساً لزوم عینیت مال موقوفه در دیدگاه فقها و اصرار آنها بـر   پرسش مطرح می

 ناشی از چه بوده است؟« اصل» در کنار صراحت حدیث بر« عین»
 شـویم احتمـال دارد کـه لـزوم عینیـت       های مختلف متوجه مـی  با مراجعه به دیدگاه
 ، تـا  بـی ، شـهید رـانی  ) ناشـی از ایـن باشـد کـه برخـی فقهـا      ، مال موقوفه در نوـر افـراد  

کننـد و عـین را در برابـر دیـن و      دین و منفعت تقسیم مـی ، اموال را به عین( 921: 1 ج
 .  شمارند می منفعت

وقف نقود از قبیل وقـف  . تفاوت وجود دارد، بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه
، در وقـف رقبـه  . تفـاوت دارد ، مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبة مـال اسـت  

بقای مالیت با وجود انتفـاع  ، ولی در وقف مالیت، اصل مال باید با وجود انتفاع باقی بماند
ت و با در نور گـرفتن مالیـت و ارزش اقتصـادی در روابـط تجـاری و مبـادالت       کافی اس

 . است پذیرفتنی، اقتصادی امروزه
بانـک سـپرده و   بـه  چه در برابر آن پولی که ) امروزه هیچ فردی دربرابرتعویض پولش
بلکه همین قدر که ؛ دهد واکنش نشان نمی( است چه در برابر آن پولی که به فرد سپرده

 . دشکند و رضایتش حاصل خواهد  برایش کفایت می، کندمالیت و ارزش برابری از نور 
 چـه اشـکال دارد کسـی مـرالً    »: که کردتوان این مسئله را مطرح  با وصف فوق آیا می

آن را در مرکـزی مرـل بانـک    . الحسنه کنـد  یک میلیون تومان پول خود را وقف به قر 
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گیرنـدگان هـم    در اختیار افراد قرار گیرد و قر الحسنه  عنوان قر  قرار دهد و از آنجا به
 «آن را برگردانند؟، بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر

بدیهی است که منوور از ماندگاری و دیر پا بودن مال آن است کـه مـال مـورد نوـر     
بـا  . پـذیر اسـت   شدنی و زوال فنا، ولی مشخص است که هر مال، عمر لوالنی داشته باشد

مانند میـوه و  . برخی از اموال دارای عمر کوتاهی هستند، سا  لبیعت اموربر ا، حال این
 .  شدنی سبزیجات یا مواد فاسد

 : شایان ذکر است زمینه از سویی سه نکته در این
تفکیـک قائـل شـد و    ، اول آنکه ضرورت دارد بین بقای عقد وقف و بقای مال موقوفه

ناشی از عدم تفکیک ایـن دو  ، حاصل ۀرسد شبه نور می به، نباید خلط مبحری روی دهد
است که خـود عقـد وقـف همیشـگی و      این شود محسوب میزیرا آنچه مهم ؛ بحث است
 . نه آنکه مال موقوفه همیشگی و ماندگار باشد، ابدی باشد

 . به روشنی مشخص نیست، دوم آنکه منوور از ماندگاری لوالنی مال موقوفه
  بـه دن کـر عبارتی سـختگیری   و به زمینهاین  کید بیش از حد و اندازه درأسوم آنکه ت

مـواردی هـم   . گرداندن افراد جامعه خواهد بود مانع توسعة وقف و موجب روی صورت این
خود بیانگر آنست که موضـوع  ، خورد عنوان تمریل به چشم می که در نگارش آرار فقها به

نـین شـرلی را   عالوه بر آن در صورتی که وجود چ. به این شدت مد نورشان نبوده است
، رسد اگـر عـرف   نور می به، های فقهی های مندرج در کتاب با توجه به مرال، مسلم بدانیم

کـافی دوام داشـته باشـند کـه      ۀبرخی حقوق نیز بـه انـداز  ، باشد« دوام»مالکِ تشخیص 
 .  باشند شدنی وقف

از عنوان مفهومی مسـتقل   عرف و عقال مالیت آن را به، پول زمینۀشایان ذکر است در 
و از سویی نیـز  ( 119: 2916، مجموعه مقاالت، خسروی) انگارند می( اسکنا ) ذات مال

( 164: 2 ج، الورقی ةتکمله العرو، لبالبایی یزدی) برخی فقها« وقف مالیت»در خصوص 
 : اند نیز فرموده
با توجه به عدم حصر معامالت در عنـاوین  ، وقف مصطلح نیست، گرچه این نوع وقف»

تـوان ایـن نـوع معاملـه را تصـحیح       می، ی بودن وقف و عدم رد شارع از آنخاص و عقالی
 . اگرچه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد؛ کرد

مالیت و ارزش اعتبـاری آن رمـر   ، از سویی فهم عرف آن است که در پول و اسکنا 
زیرا عرف عقـال در برابـر کاغـذ اسـکنا  واکـنش نشـان       ، دارد نه کاغذ مادی و ظاهر آن
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کند که ظـاهر اسـکنا  نـو یـا تـازه اسـت یـا چروکیـده و خـط           ند و فرقی نمیده نمی
از اعتبار و مالیت خـارج  ( ای از اسکنا  مانند نداشتن گوشه) بر علتی مگر بنا، شده خطی

 . شده باشد
انحصـار وقـف در اعیـان قابـل     ، با این وصف و وجود مواردی از مسائل نو و مستحدره

 . «در اعیان قابل پذیرش نیست اًصرفبازنگری است و اقدام به وقف 
 

 

 گیری نتیجه

عین مال حبس و منـافع آن تسـبیل   »وقف عبارت است از ، تعریف اکرر فقها بر مبنای. 2
« حَـبسسِ األصـلَ وَسَـبسلِ الررمَـرَةَ    »مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیث نبـوی   و «شود
 ۀوا ، که در حـدیث  در حالی؛ اند رزیدهاصرار و« عین»فقها به فراخور زمانشان بر وا ة. است
و اصـل گسـتره و مفهـومی     یسـتند و این دو مترادف ن« عین»آمده است نه « اصل»حبس 
 ؛  شود تر راشامل می عام
مالحوه « عین» ۀحدیری با وا ، در خصوص مدرک تعریف وقف یعنی همان حدیث. 1

ین امر که مال موقوفه الزامـاً  ا اصرار بر پس. ربت گردیده است« اصل» ۀبا وا  اًنشد و تمام
جای تأمل خواهد داشت و اگر تعریف وقـف ـ بـه سـبب آنکـه نصـی در       ، عین باشد دبای

را « اصـل » ۀکلمـ « عـین » ۀجـای وا   هباشد و بتوان ب پذیر خصوص آن وجود ندارد ـ تغییر  
یابد و همچنـین بـا لحـاظ پـذیرش      موضوعی اموال موقوفه گسترش می ۀدامن، کار برد هب
و  شـدنی  موضوع وقف پول لرح، و وقف مالیت در عرف امروزی( اسکنا ) ال اعتباریامو
 . خواهد بود فتنیپذیر
 

 

 کتابشناسی
 .  قرآن کریم

، موسسه النشر االسالمی، قم، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن منصور، ابن ادریس [.2]
  (.و نرم افزار مکتبة الشاملة) ق 2420، چاپ دوم

و نرم افزار ). ق2406، موسسة النشر االسالمی، قم، البارع مهذبال، عبد العزیز، براج ابن [.1]
  (.مکتبة الشاملة
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: ناشر، عام الجزار، مجموع الفتاوی(، ه211متوفی) احمدبن عبدالحلیم، ابن تیمیه الحرانی [.9]
 . 92عدداالجزاء، ه2416لبعة الرانیة، دار الوفاء

 . تا بی، بیروت، قوانین الفقهیه، محمدبن احمد، ابن جزی [.4]

کتابخانه آیت هللا ، قم، النزوع إلی علمی االصول و الفروع ةغنی، حمزه بن علی، ابن زهره [.1]
 . ق 2440، مرعشی نجفی

محرم الحرام ، موسسه سید الشهداء العلمیه، قم، عشرایالجامع ، یحیی، الحلی ابن سعید [.6]
 . ق. ه2401

، قم، نشر أدب و الحوزة، ق. ه 2401چاپ ، لسان العرب(، ق. ه 222وفات ، )ابن منوور [.2]
 . ایران

 . بی تا، بیروت، دارالمعرفة، البحر الرائق(، ق. ه320) الشیخ زین الدین، ابن نجیم مصری [.1]
. بی تا، دار امحیاء التراث العربی، بیروت، شرح فتح القدیر، محمد بن عبدالواحد، إبن همام [.3]

  (.و نرم افزار مکتبة الشاملة)
محقـق عبداالسـالم محمـد    ، معجم مقـاییس اللغـة  ، ار  بن زکریاابوالحسین أحمد بن ف [.20]

 .  6عدداالجزاء ، م 2323، ق. ه 2933لبعة ، الدار الفکر، ناشر، هارون
 . ش 2912، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن، حسن، انوری [.22]
 .  ق. ه 2401، محرم الحرام، قم، موسسه النشر االسالمی، الحدائق الناظرة، یوسف، بحرانی [.21]
چـاپ  ، تهران دانشگاه مفیـد ، مجموعه مقاالت، )بررسی اندیشه های اقتصادی شهید صدر [.29]

 .  (ق. ه2916، اول

 . ق2401، دارالفکر، کشاف القناع عن متن القناع، منصوربن یوسف، بهتونی [.24]
 . 2912بهار ، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، اقتصاد و مالیه عمومی، علی، تاجداری [.21]

چاپ ، فرهنگ مشرق زمین، تهران، پنجاه در  در اقتصاد اسالمی، مد علیمح، تسخیری [.26]
 .  2911. اول

، دار الفکـر (، مطبـوع مـع حاشـیه ابـن عابـدین     ) الدرالمختصار، محمد بن علی، الحصکفی [.22]
 .  ه 2916، چاپ دوم، بیروت

چاپخانـه  ، ق. ه 2420سال چـاپ  ، چاپ دوم، ق. ه 131وفات ، السرائر، ابن ادریس، حلی [.21]
 . ة مؤسسة النشر االسالمیمطبع

مجموعـه  ) وقـف در بـازار سـرمایه    همـایش ، میـز گـرد وقـف پـول    ، محمد علی، خسروی [.23]
   (.مقاالت

شـرکة  ، قـاهرة ، مغنی المحتاج الی معرفة معـانی الفـاظ المنهـاج   ، محمد، خطیب شربینی [.10]
 .  ق 2922. مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أوالده
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، الناشردار الفکرللطباعة والنشر والتوزیع، اعانة الطالبین، محمد ابی بکر ابن السید، دمیالی [.12]
 . مکان نشر بیروت

، نامـه دهخـدا  افزار لغتنرم، بی تا، چاپ دانشگاه تهران، نامه دهخدالغت، علی اکبر، دهخدا [.11]
 . 1نسخه

. شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی، قاهرة، نهایة المحتاج، محمد بن أبی العبا ، رملی [.19]
 .  ق. ه 2916. حلبی و أوالدةال

نرم افـزار  ، ق 2401الطبعة الرانیة ، دارالفکر، دمشق، الفقه االسالمی و ادلته، وهبة، زحیلی [.14]
 . مکتبة الشاملة

 .  بی تا، دارالطباعة والنشر بیروت، السراج الوهاج علی متن المنهاج، محمد، زهری الغمراوی [.11]

، حسـین صـمدی  ترجمـه علـی  ، حـال توسـعه   اقتصاد پول در کشورهای در، اگات اگ رات اب س [.16]
 . ش 2922، موسسه تحقیقاتی پولی و مالی

  .()ع(نرم افزار فقه اهل بیت، )ی تاب، جامع الخالف والوفاق، علی مومن، سبزواری [.12]
و نـرم افـزار مکتبـة    . )ق. ه 2406، دار المعرفة، بیروت، المبسوط، شمس الدین، سرخسی [.11]

   (.الشاملة
، بیـروت ، داراالفکـر ، فـتح الغـدیر  ( ه126ت ) بـن عبدالواحـد   کمال الدین محمد، سیوسی [.13]

 . الطبعة الرانیة
سـنة الوفـاة   ، مطالب أولی النهی فـی شـرح غایـة المنتهـی    ، مصطفی، سیولی الرحیبانی [.90]

، 6عدد االجزاء ، دمشق، مکان النشر. ه2362سنة النشر ، المکتب االسالمی، الناشر 2149
 .  مصدر الکتاب فی موقع االسالم

، قـاهره ، مغنی المحتـاج إلـی معرفـة الفـاظ المنهـاج     ، محمد بن أحمد، الخطیب ینیشرب [.92]
 .  ق. ه2922، ی و اوالدهالبابی الحلب چاپخانه مصطفی

، الطبعة االولی، ر االسالمیموسسه النش، قم، الدرو  الشرعیه، محمد بن مکی، شهید اول [.91]
 .  ق. ه 2424

سـالک االفهـام الـی تنقـیح شـرایع      م، زین الدین بن علی بـن احمـد عـاملی   ، شهید رانی [.99]
  .()ع(و نرم افزار مکتبة اهل بیت) تا بی، االسالم

  (.و نرم افزار مکتبة الشاملة) بی تا، تکملة العروة الورقی، محمد کاظم، لبالبایی یزدی [.94]
و نـرم  ) تـا  بـی ، انتشـارات داوری ، قم، ملحقاة عروة الورقی، محمد کاظم، لبالبایی یزدی [.91]

  (.لةافزار مکتبة الشام
چـاپ  ، دار الفکـر ، مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیـل ، محمد بن عبدالرحمن، لرابلسی [.96]

 .  ه 2931، بیروت، دوم
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. ق. 2402. داراارائد العربـی . بیروت، األسعاف احکام األوقاف. إبراهیم بن موسی، لرابلسی [.92]
 (.و نرم افزار مکتبة الشاملة)

سـال چـاپ   ، چاپ الجزیرة، ق. ه 460وفات ، الخالف، محمد بن حسن، ابو جعفر، لوسى [.91]
 . تابعة الجماعة المدرسین بقم، چاپخانه مؤسسة النشر االسالمی، ق. ه 2422

المکتبـة  ، جلـد  1، المبسـوط فـي فقـه اممامیـة    ، محمـد بـن حسـن   ، ابو جعفـر ، لوسى [.93]
 . ق  ه 2912، سوم، ایران، تهران، المرتضویة محیاء اآلرار الجعفریة

 . چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، عمید فرهنگ فارسی، حسن، عمید [.40]

مصباح المنیردراسة والتحقیـق یوسـف الشـیخ    ، احمد بن محمد بن علی، قیومی المقری [.42]
 . موقع مکتبة المدنیة الرقمیة، مصدر الکتاب؛ تک جلدی، ناشر مکتبةالعصویة، محمد

 . ش2964، انمازندر، رجمه صادق گلدرت، احکام وقف در شریعت اسالم، محمد، کبیسی [.41]
 .  بی تا، بی جا، بی چا، بی نا، مجمع المسائل، سید محمد رضا، گلپایگانی [.49]

، 21عدد االجـزاء  ، بیروت، دار الفکر، دار النشر، الحاوی الکبیر، عالمه ابوالحسن، الماوردی [.44]
الصـفحات مـذکور داخـل    کتاب موافق لطبعة دار الفکر و ترقیم االجـزاء و  ، ملهوفة مهمة
  .صفحات الکتاب

 626وفات ، شرایع االسالم، نجم الدین جعفر بن الحسن الهندی، ابی القاسم، محقق حلی [.41]
 . ناشر انتشارات استقالل تهران، قمچاپخانه امیر ، ق. ه 2403سال چاپ ، چاپ دوم، ق. ه

، قـم ، المختصـر النـافع  ، نجم الدین جعفر بـن الحسـن الهنـدی   ، ابی القاسم، محقق حلی [.46]
 .  ق. ه2429چاپ ، مؤسسة البعرة

 2420سال چـاپ  ، چاپ اول، 340وفات ، جامع المقاص، علي بن الحسین، محقق کرکی [.42]
 .  قم، الحیاء والتراث، ناشر مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپخانه مهر قم، ق. ه

و . )ناشر دارالمعرفة للطباعـة والنشـر  ، ق. ه 164وفات ، المختصر، اسماعیل المذنی، مذنی [.41]
 (.املةنرم افزار مکتبة الش

االنصـاف فـی معرفـة    ، عالء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان، صالحیالمرداوی الدمشقی  [.43]
ناشر دار احیـاء  ، ق. ه 111متوفی ، الراجح من الخالف علی مذهب االمام احمد بن حنبل

 .  ه ق 2423، چاپ اول، لبنان، بیروت، التراث العربی
چـاپ  ، قم، سسه دار الکتب االسالمیمو، الفقه علی المذاهب الخمسة، محمد جواد، مغنیه [.10]

 .  ق. ه 2404، هفتم

تحقیق زهیر ، الکافی فی فقه االمام أحمد بن حنبل، محمد بن أحمد بن قدامة، المقدسي [.12]
 .  ق. ه 2401، الطبعة الخامسة، بیروت، المکتب االسالحی، الشادیش

 .ق. ه2424، دارالفکر، بیروت، الشرح الکبیر، محمد بن أحمد بن قدامة، المقدسي [.11]
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