تعریف لغوى وقف:

.2

کلمه وقف در زبان فارسی به معنى ایستادن ،توقفف ،بف ک کف،دن ،من کف ،کف،دن
چیزى ،به کسى است و در اصطالح فقه  ،یعنی ب ک مایملك و جلفويی ،از انتقفا
آن به دیگ ، ،چه از راه ف،وش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سفود باصفل
از آن را در راه خداوند قف،ار دادن اسفت کفه در واقفع همفان راه خفدمت بفه مف،د و
ي،هيشایی مشكالت و س ،و سامان دادن به وضعیت عاد و ف،هنگی آنان میباشد.

.3

وقف در قرآن و سنت:
ه ،چند در ق،آن آیه اى که بکورت مستقیم با امف ،وقفف مف،ت باشفد ،وجودنفدارد،
منتهى مواردى از اعما صالح  ،مانند صدقه  ،ق،ض ال سنه  ،تعاون،انففا  ،م فت و
کمك به همنوعان ذک ،شده و به نوعى با روح وقف سازيارى دارد :

.4

وقف خاص  :وقف خاص وقفی است که اختکاص به اف،اد معینى به طفور
تعق داشته باشد مثل وقف ب ،اوالد و ابفاد  .بفه عنفوان مثفا  ،مفالكى
ما غی ،منقو یا ما منقو قابل دوا را وقف میكنفد تفا ف،زنفدان او از
منافع ما به،ه ب ،ند که این عمل را وقف خاص يویند.
وقف انتفاع :وقفی است که مقکود از آن درآمد ماد ن اشد مانند ابداث
مسجد و بسینیه در زمین ملكی خود و یا زمین مواته.
وقف منفعت :وقفی است که مقکود از آن درآمد ماد است ب،ا هزینفه
چیز دیگ ،مثل وقف دکان ب،ا اداره مسجد ،مدرسه و یا بیمارستان

نمونه های از موقوفات حضرت امیر المومنین
ب،خی از موقوفات اما او شیعیان بض،ت امی ،علیهالسال ع ارتند از :

به عنوان مثا آیه زی ،که در ق،آن آمده است :

-1االبم : ،ص ،ایی است در «الَّ،جْالء» بین مدینه و شا  ،نیمی از آن از موقوفات آن
بض،ت و نیم دیگ ،متعلق به وراث بود

الما و ال نون زینه ال یوه الدنیا وال اقیفات الکفال ات خیف ،عنفد ربفك ثوابف و خیف،
آمأل....

-2اذینة  :نا یكی از وادیها «قَ َلِیَّة» در أط،ا مدینه میباشد.امالک و ب،ديان آنجا
صدقهاند ،چنانچه در وقفنامه عمومی آمده.

ما و ف،زندان آرایش زنديانى جهان اند ولكن  ،اعما صالح که تا قیامت باقى است .
(مانند نماز و تهجد و ذک ،خدا و صدقات جارى (موقوفات و خیف،ات در راه خفدا) نفزد
پ،ورديار بسى بهت ،و عاق ت آن نیكوت ،اسفت .کفه بفدین ت،تیف بایفد يففت  :وقفف
مکدا بارز باقیات الکال ات است .

-3ال غی ِغة  :چاهی اسفت در نزدیفك «رشفاء» در اطف،ا مدینفه .از بضف،ت صفاد
علیهالسال از پدرش نقل شده که چون به علی علیهالسال پیدا شدن ایفن چشفمه را
بشارت دادند ف،مود :وارث خوشنود میي،دد ،آنياه ف،مود :وقف است بف ،مسفاکین و
مساف،انی که خ،جی راه ندارند و نیازمندان نزدیك

وقف اقدامى است که در بسیارى از مفوارد اسفتفاده کننفده از منفافع وقفف ،واقفف را
مالقات نك،ده و چه بسا او را نمیشناسد ،ولى از نتیجه لطف او به،ه منفد میشفود هف،
چند ي،وهى نیز در این رابطه به ث،وت اندوزى روى می آورند که قف،آن آنهفا را هفم ،
مورد نكوهش ق،ار میدهد.

-4فقی،ین :نا دو جاست در اط،ا مدینه که بض،ت پیام  ،ف صلیاللّه علیه و آلفه فف
به امی،المؤمنین بخشیده ،و اصل این نا به معنی چاه یا بفی،ها است کفه بف،ا بفه
کار يذاشتن نخل بف ،میکنند .این زمین باصلخیز در عک ،ما نیز مع،و است و به
زبان م لی «الفُقَیْ »،نامیده میشود.از بض،ت صاد علیهالسال روایفت شفده کفه در
ین ع چشمها ابداث ک،دند ،آبی از آن به ط ،آسمان جوشفید ماننفد يف،دن یفك
شت ،،چون به بض،ت أمی،المؤمنین علیهالسال بشارت دادند ف،مود :بفه وارث بشفارت
دهید ،این چشمه صدقه و وقف است ب،ا زای،ان خانه خدا و مسفاف،ینی کفه نیفاز بفه
خ،ج راه دارند ،ف،وخته و بخشیده و به ارث يذاشته نمیشود.

اهداف عمومي وقف و آثار آن
وقف ارت اط تنگاتنگی بفا مکفالح عمفومی دارد ،مخکوصفا در جفوامعی کفه اخفتال
ط قاتی در آن زیاد باشد .به وسیله وقف ،ث،وتمند به فقی ،می اندیشد و توانا بفه سف،ا
ناتوان میرود و خیلی از نیازمندیها عمومی از این راه میتواند ب،ط ،شود.
اهدا عمومی که میتواند در وقف ت قق پیدا کند ،از این دست هستند:
دستگی ،مستمندان ،کمك به م ،ومفان ،سفامان دادن زنفديی ف،ودسفتان ،تعفدیل
اقتکاد  ،هم سطح ک،دن زنديی م،دمفان ،نشر علم و دانش ،يسفت،ش ف،هنف

و

آموزش به ویژه آموزش معار اسالمی و م انی دینی ،ابداث و ایجاد مسفاجد ،تكایفا،
کتابخانه ها ،مدارس ،بیمارستانها ،پناهگاهها ،م،اکز عا المنفعفه و اداره آنهفا ،ایجفاد و
ابداث راهها و پلها و...
بنابراین اهداف وقف ،در فقراء و معابد محدود نمي شود ،بلكه اهداف عمومي
مثل ایجاد و اداره مراكز علمي و بيمارستانها و ...را هم در پي دارد .
انواع وقف :
.1

وقف عا  :وقف عا وقفى را يویند که راجع به جهفات عامفه باشفد.مثفل
مساجد ،مدارس و ه،چه از این ق یل باشد.

وقف عا مکل ت عا را در نظ ،دارد  ،مثل وقف ب ،مساجد ،پفل هفا و مفدارس ،و یفا
شامل عنوان عا است  ،مثل فق،ا و ایتا  .به تع ی ،دیگ ،میتفوان يففت وقتفى مالفك
ما منقو قابل دوا یا ملكى را ب،اى کارهاى عمفومى و عفا المنفعفه وقفف میكنفد
وقف عا می اشد.

حرکت نوین وقف بسوی تعالي
با آياهى از کلیات سنت بسنه وقف و با عنایت به نقش و جایگفاه ایفن ایفده يف،ان
سن در تاریخ و ف،هنف ایفن مف،ز و بفو کفه همچفون مشفعل ف،وزانفى در مسفی،
انسانهاى آزاده ایفاى نقش نموده است و از آنجا که ام،وزه در دنیا نیز از رهگذر وقفف
و موسسات خی،یه اقدامات اساسی و زی،بنایى ب،اى توسفعه و يسفت،ش علفم و دانفش
انجا میشود و بنا به آمارهاى موجود در کشورهاى ،پیش،فته اى مانند آلمان و آم،یكا
و انگلستان  ،این يونه موسسات نقش بسفیار تعیفین کننفده اى را در تشفكیل و اداره
دانشگاهها و موسسات بزرگ آموزشى و علمی دارند ( از جمله دانشفگاه آکسففورد ) .
بجاست که خی،ین و نیكوکاران کشور ما نیز ب،اى مشارکت در رففع م ،ومیفت هفا و
تگناهاى جامعه به شناخت و رفع این تنگناهفا م فادرت نمفوده و بفا دریاففت آمفار و
اطالعات به مشورت با کارشناسان و صفاب نظف،ان پ،داختفه و در هف ،بخشفى کفه
عالقمند به کمك هستند با آياهى و آشنایى کامفل اقفدا نمایفد زیف،ا يفاهى اوقفات
مشاهده میشود ب،خى داوطل ین در بخش هایى م ادرت به وقف اموا خفود میكننفد
که جامعه نیاز به آن ندارد و عمال یك چنین اقدامى بال استفاده میماند .
پیشنهاد ما وقف در بوزه علم و به صورت مشخص در بوزه نخ گان و ایفده پف،دازان
می باشد .
وقف علمی در واقع وقفی در جهت ارتقا سطح علمی  ،تكنولوژیكی و رفاهی کشفور
با استفاده از تفك ،نی،وها خال  ،م تك ،و کوشا می باشد .به ع فارت دیگف ،بمنظفور
رفع موانع و مشكالت در بوزه تولید علم و جن ش ن ،اففزار و بفه منظفور بمایفت
ها مالی و معنو از ظ،فیت ها مستعد  ,نخ گان و نوآوران شه،سفتان سف زوار و

با هد اب،از جایگاه ب،ت ،علمی و فناور در سطح منطقه و کشور بف،آن شفدیم نیفاز
ها نخ گان را با استفاده از نیات پاک خی،ین در این زمینفه رففع نمفاییم و سف،مایه
ها ماد را به س،مایه ها انسانی و مانديار ت دیل نماییم.
لذا ب ،اساس ب،خى اطالعات و آمارهاى موجود و با عنایت به تناس ف،هنف وقفف و
این نیازها ،پیشنهاداتى به عنوان اولویت جامعه ارائفه میگف،دد .باشفد تفا داوطل فین و
عالقمندان ،با شناخت و آياهى بیشت ،به نیت قل ى خود م،اجعه و اقدا نمایند:

ایجاد وقف جدید ( وقف علمي ) با نیات زیر :


شناسایی نخ گان و ایده پ،دازان شه،ستان س زوار

 پ،ورش نخ گان و ارایه بمایت ها مالی و معنو به نخ گان و
ایده پ،دازان از ق یل :
 ث ت اخت،اعات
 نمونه ساز آزمایشگاهی و مهندسی
 مع،فی ظ،فیت ها مستعد و ایده پ،دازان به م،اکز علمی ,
آزمایشگاه ها و کارياه ها جهت اج،ا پ،وژه
 استفاده از اساتید و کارشناسان خ ،ه و متخکص و متعهد
جهت مشاوره  ،نظارت فنی و ارزیابی ط،بها و ایده ها واصله
 تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت ایجاد نمونه اولیه
 و ....


تقویت جن ه علمی و پژوهشی شه،ستان س زوار در سطح منطقه و
کشور با ایجاد و ارایه بمایت ها مالی و معنو به کمیته ها
علمی



ایجاد و توسعه زی،ساخت ها صنایع  HIGH TECHاز ط،یق
پ،ورش و هدایت نخ گان ,به ع ارت دیگ ،يست،ش کارآف،ینی در
صنایع ب،ت ،و پیش،فته روز



بمایت مالی و معنو از انجا پ،وژه ها ت قیقاتی صنعتی و
غی ،صنعتی مورد نیاز اريانها دولتی



بمایت مالی و معنو از ب،يزار جشنواره ها  ،همایش ها ،
جلسات  ،کارياهها آموزشی  ،سمپوزیو ها  ،مسابقات و بازدید
ها علمی در شه،ستان س زوار به منظور یاديی ،و ت اد
نظ،ات در زمینه ها علمی و تكنولوژیك که تاثی ،قابل مالبظه
ا ب ،اولویت ها وضع شده جهت توسعه دارند .



هدایت و بمایت نخ گان به سمت تجار ساز ایده ها
خالقانه و یا جذب در اريانهاو ش،کت ها دولتی و خکوصی  ،به
ع ارت دیگ ،واسطه میان تولید کننديان ،توسعه دهنديان و تامین
کننديان مالی ت قیقات علمی .



کمك به مع،فی و بازاریابی م کوالت دارا فناور نوین و
نوظهور ش،کتها و موسسات دانش بنیان شه،ستان س زواردر کل
کشور

