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Abstract 

The purpose of this study is to perform an analytical study of religious endowment 
(waqf) and to provide a model to institutionalize endowment culture in the 
universities and higher education institutions. This research has a hybrid strategy. 
Therefore, the studied population are qualitatively and quantitatively different. The 
qualitative part of the statistical community includes experts in the field of 
endowment. The quantitative population studied in this study includes all donors 
and high level managers of universities and institutions of higher education of 
Hormozgan province, whose number is 135 according to statistics. For quantitative 
analysis and to test the hypotheses related to the components of the model and the 
whole model of the research, T-test is used. For this purpose, SPSS version 22 is 
used. For the qualitative part, the grounded theory approach and Maxqda10 software 
are used. The research findings show that this research is a model consisting of six 
dimensions (education, facilitator, strategies, culture, barriers, and results) and 42 
components. It was shown that universities and higher education institutions should 
pay attention to the variables of education, facilitator, strategies, culture, barriers, 
and results in order to move towards the institutionalization of endowment.   
Keywords: Waqf, Culture, Model, Institutionalization, Universities and Higher 

Education Institutions.  
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و  ها دانشگاهمدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در  ۀبررسی تحلیلی و ارائ

 عالیمراکز آموزش 

 4، پریوش جعفری1، نادرقلی قورچیان*2مهدی باقری، 3سیاهویی نازیال عامری

 رانیبندرعباس، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد ۀارشد، دانشکد یکارشناس ی. دانشجو1

 رانیبندرعباس، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ار،ی. دانش2

 رانیتهران، ا قات،یعلوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد ۀدانشکد ار،ی. دانش9

 رانیتهران، ا قات،یعلوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ار،ی. استاد0
 (22/51/1055: رشیپذ خی؛ تار1911/ 19/50: افتیدر خیتار)

 

 چكیده

و مؤسسبات آمبوزش    ها دانشگاهادینه کردن فرهن  وقف در نه منظور بهمدلی  ۀهدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائ

کیفی و کلی متفباوت بودنبد.    ۀمورد بررسی در مرحل ۀ)تلفیقی( است. بنابراین جامع ترکیبی راهبرد یداراعالی است. این تحقیق 

اسبتان   اقفبان وخیبرین و   تلامی، شاما پژوهشکلی مورد  ۀوقف است. جامع ۀشاما خبرگان حوز یآمار ۀدر بخش کیفی جامع

تحلیبا   یببرا . استنفر  190که تعدادشان طبق آمار  ندهستو مؤسسات آموزش عالی  ها دانشگاهعالی  سطوحهرمزگان و مدیران 

ایبن کبار    یببرا استفاده شد.  T آزمون ازترتی   مدل و آزمون کا مدل تحقیق به یآزمون فرضیات مرتبط با اجزا منظور بهکلی و 

 هبا  افتبه یاسبتفاده شبد.    Maxqda10 افبزار  نرمبنیاد و  برای بخش کیفی نیز از روش داده .استفاده شد 22 ۀنسخ spss افزار نرماز 

اسبت   مؤلفبه  02، فرهن ، موانع و نتبایج( و هاراهبرد، کننده ایتسهکه این پژوهش مدلی مشتلا بر شش بعد )آموزش،  دادنشان 

برای حرکت ببه سبلت نهادینبه کبردن وقبف بایبد ببه متغیرهبای          و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهکه در آن نشان داده شد 

 .دکنن، فرهن ، موانع، نتایج توجه ها راهبرد، کننده ایتسهآموزش، 

   واژگان کلیدی

  .نهادینه کردن، وقف مدل، فرهن ، ،و مراکز آموزش عالی ها دانشگاه

                                                                                                                                        
 Email: Mbagheri.sbu@gmail.com * نویسنده مسئول:

 1051، تابستان 2، شلارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 ژوهشی()مقاله پ 099-000ات صفح



424  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

 مقدمه. 1

 حبس  ایب دل ببه  مختلبف  لبا م و انیب اد اقبوام،  نیبب  در مهبم  و یلیقد یسنت عنوان به وقف

 یافبراد  هلبواره  و داشبته  وجبود  یفطبر  صورت به گریکدی به عالقه و عشق و یدوست نوع

 یاختصاصب  و یعلبوم  یمند بهره منظور به را خود ییدارا و ثروت از یبخش اند شده حاضر

 .دهند اختصاص جامعه آحاد از یگروه

 غربی کشورهای از بیش یعلل تحقیقات و آموزش ۀزمین در اسالمی کشورهای آنکه با 

 و علبم  ۀمقولب  ببه  شبده  داده اختصباص  یها کلک میزان ،هستند پیشرفت و حرکت نیازمند

 یافتبه  توسعه و پیشرفته کشورهای از کلتر چشلگیری طور به اسالمی کشورهای در پژوهش

 ریتبأث  مسبللان  یکشبورها  در، پبرورش  و آموزش نظام یمال نیتأم یبرا وقف نقش. است

 اقتصباد  تیب تقو یببرا  ای برجسته دیکل  به  تواند یم وقف نظام اساس، نیا بر. ددار بسزایی

 و توقبف  معنبای  ببه  لغبت  در وقبف،  .(9: 1911 فر، رئیسی و احلدزاده) شود ایتبد کشور

 یا منفعت کردن جاری و مال کردن حبس معنای به اسالمی عقود فقها اصطالح در و حبس

. اسبت  عبوض  دریافت بدون مردم، علوم ۀاستفاد ایبر (001ق: 1011)عبداللنعم، آن ۀثلر

 و فبردی  زندگی ساماندهی در که است نیکوکاری و احسان مصادیق برترین از وقفمقولۀ 

 از اسبت،  دیگبران  ببه  کلک بر مبتنی که نیکوکاری و احسان. دارد فراوانی شنق اجتلاعی،

 إنَّ: »اسبت  داده دستور بدان نیز اسالم دین که است انسانی نیکوی صفات و ایفضا برترین

  .(15)نحا/  «اإلحسانِ و بالعدلِ یأمرُ اهلل 

 و تبأثیرات  و مانبد  یمب  باقی جاریه ۀصدق هلچون که یا ستهیشا و کوین یکارها از یکی

 روح از نلبادی  وقبف . اسبت « وقبف » ۀحسبن  سنت ،شود یم جامعه افراد نصی  آن برکات

 اسبت  ایلبان  و واال ۀدیب ا از برخاسبته  و انسبانی  عطوفبت  و هلزیستی تعاون، ،یرخواهیخ

 اسبت،  آمبده  قرآن در احسان و انفاق ،برَّ ،خیر ،صدقه هلچون عناوینی (.1901 عطا، لطف)

 اشباره  وقبف  اسبتحبا   به بسیاری احادیب و کند می صدق وقف بر عناوین این از هریک

 صبریح  نبص  طببق  صبدقات  و است صدقه نوعی وقف. اند داده شرح را آن احکام و کرده

 منبد  عالقه خود اموال به انسان(. 159)توبه/  شود می دهنده صدقه تطهیر و تزکیه سب  قرآن،

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%91
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87
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 ۀتزکیب  سبب   خبدا  راه در مال از کندن دل و گذشتن بنابراین،. دارد یدلبستگ آن به و است

« لبن تنبالوا الببر حتبی تنفقبوا ملبا تحببون       »فقها وقف را از مصادیق آیبۀ   .شد خواهد وی

 (. 211ق: 1059( )راوندی، 12/ علران آل) اند دانسته

 مسباجد،  ،یآموزشب  ماننبد  مختلبف  ینهادهبا  از وقبف  در کبه  اسبت  داده نشبان  خیتار

 .اسبت  شده استفاده ،...و ها خوابگاه ،ها کتابخانه ،ها کالج /مراکز /یاسالم مدارس ،ها دانشگاه

 شبکالت م و موانبع  شناسبایی  و زندگی در وقف مثبت پیامدهای و آثار به دستیابی منظور به

 برطبرف  برای عللی یراهکارها ۀارائ و جامعه در وقف فرهن  ۀتوسع و ترویج در موجود

 یهبا  پبژوهش  و تحقیقبات  انجبام  ضبرورت  زمینه، این در موجود مشکالت و موانع کردن

 .(1910 اعوانی،) شود یم احساس بسیار امر اندیشلندان و محققان توسط گسترده

وقف کردم در راه خدا باید آن مال موقوفه  دیگو یمقف فقها بر این باورند که هر گاه وا

در راه انجام حج خانه خدا و جهاد و ساخت مساجد و هر عللی که رضبای الهبی تحقیبق    

 (.101ق: 606پذیرد، مصرف شود )حلی،

 جایگباه  هنوز، وقفی بنیادهای و وقف اسالمی، کشورهای ربیشت در حاضر، حال در متأسفانه

 آن مصبارف  کبه  خیریبه  و وقفبی  بنیادهای تأسیس جهت در دبای و اند ردهنک پیدا را خود اصلی

 اسبالمی  کشبورهای  اوقاف یها سازمان طریق از هم یا گسترده تالش باشد، امور گونه نیا برای

 توانبد  یمب  وقبف . گیبرد  صورت جلعی یها رسانه و نویسندگان و نظران صاح  سوی از هم و

 جامعبه  مبذهبی  و فرهنگبی  اقتصبادی،  اجتلباعی،  نیازهای و مشکالت و مسائا حا راهگشای

 ایفبا  را کارسبازی  و مهم نقش تواند یم جامعه مشکالت از بسیاری حا در وقف هلچنین. باشد

 حبا  را جامعبه  اساسی و واقعی نیازهای که شود کشیده سویی و سلت به باید رو هلین از ،کند

 ۀسبرمای  انسبانی،  ۀسبرمای  ایشافبز  در وقبف  یهبا  ییتوانبا  یافتن فعلیت که است پرواضح. کند

 گسبترش  در آن مثببت  آثار سایر و جامعه در فقر کاهش درآمدی، یها ینابرابر تعدیا اجتلاعی،

 در جامعبه  اعضبای  جذ  برای جدید یها روش و ها وهیش طراحی و« جامعه در وقف فرهن »

 و یاعاجتلب  ی،اقتصباد  فبراوان  آثبار  داشبتن  وجبود  با وقف. ستنیکو سنت این تحقق راستای

 ،دیگبر  سبوی  از .اسبت  بوده مطرح یاسالم ۀجامع در رگذاریتأث ینهاد عنوان به هلواره یفرهنگ
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 آمبوزان  دانبش  محققان، مالی تأمین مانند اساسی اهداف برای زیادی مالی تأمین نیازمند ها دانشگاه

 دیگبری  گزینیجبای  به مسئله این بنابراین،. هستند ها دانشگاه کارکنان و مدیریت یها نهیهز نیز و

 باشبند  خبالق  بایبد  ها دانشگاه نتیجه، یک عنوان به. داردنیاز  بلندمدت مالی پایداری برای منابع از

 عللبی  پیشبرفت  و کارکرد بهبود در وقف اهلیت به توجه با رو . ازاینبیابند را خود مالی منابع تا

 مبدلی  چبه  هکب  اسبت  پرسبش  ایبن  ببه  گوییپاسبخ  در پی پژوهش این ،ها دانشگاه یپژوهش و

 ییراهکارهبا  چبه  د؟کبر  ارائبه  عبالی  آمبوزش  در وقبف  فرهن  کردن نهادینه منظور به تواند یم

 اصبلی  هدف ور ازاین شود؟ واقع ثرمو عالی آموزش مراکز در وقف از استفاده جهت در تواند یم

 آمبوزش  مؤسسات و ها دانشگاه در وقف فرهن  کردن نهادینه منظور به مدلی ۀارائ ،پژوهش این

 در وقبف  فرهنب   اصبلی  یهبا  شباخص  و هبا  مؤلفبه  ابعاد، تعیین دنبال به ادامه در و .است عالی

 و هبا  مؤلفبه  ابعباد،  ببه  توجبه  با موجود وضعیت بررسی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 .میهست عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در شده نیتعی یها شاخص

 گرفتبه  صبورت  متعبددی  یهبا  پژوهش حقوقی و فقهی متون در وقف ۀزمین در هرچند

 ها دانشگاه در وقف فرهن  کردن نهادینه منظور به مدلی ۀارائ در پس پژوهش این اما ،است

 ببا  یپژوهشب  کشور داخا در گذشته مطالعات به ینگاه با. است عالی آموزش مؤسسات و

 عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در وقف فرهن  کردن نهادینه جهت مدلی ۀارائ عنوان

 .است نگرفته صورت

  وقف مفهوم. 2

 اسبت  عقبدی  وقف، عقد بنابراین،. گویند وقف را مال تلبیس و تحبیس لغوی، اصطالح در

 ییهبا  راه در صرف برای را آن منافع و کند تحبیس را خود مال عین فردی آن موج  به که

 .کند رها ،کند یم مشخص که

: است کرده تعریف چنین ،است« احباس» آن عجل که را« حبس» کللۀ اصفهانی، راغ 

 هبذا : شود یم گفته ،دادن قرار ابدی وقف را چیزی است، تحبیس آن ثالثی مصدر که آبگاه

  .(حبس مادۀ ق،1012 راغ  اصفهانی،)خداست  راه در وقف این اهلل، سبیا فی حبیس

نبد.  ا نار وقبف رسانی در ردیف یا ک سه واۀۀ سکنی، رقبی و علری تا حدی از نظر فایده
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شبده از مسبکنی، ببه دیگبری     مند بهبره آید و در آن حق  شلار می از اقسام عطیه به« سکنی»

و آن را حق سکنی گویند. حق سکنی ملکن است به طریق رقبی یا علبری   شود یم واگذار

و اگبر   شبود  یمب نامیده « رقبی»معنا که اگر سکنی به مدتی معلومی موقت شود،  باشد؛ بدین

« علبری »پذیرنبده ب شبود،     دهنده و سبکنی  د به علر یکی از دو طرف ب سکنی موقت و مقی

 ایتسبب  و األصبا  سیتحبب  هو: االصطالح یف (. الوقف959: 1966)فیض،  شود یمخوانده 

 (.001ق: ص 1011)عبداللنعم، الثلرۀ

 مبال  اصبا  که است آن وقف»گوید:  می نیاللتعلل تبصرهحلی در کتا   یوسف بن حسن

 و فبرد  سبامان  ببه  کبه  است نیکی کار ،ریخ. کنند صرف خیر راه در را آن منافع و دارند نگه را

 کبه  اسبت  عقبدی  وقف: »کند یمآن را چنین معنا  الکالم جواهردر  نجفی. «کند کلک اجتلاع

 یبک  ببه  را مبا  تعریف این .(11: 1962 ،نجفی« )رساند یم را منافع ییرها و مال اصا ایستایی

 وقبف  دیگبر،  سخن به و کند می رهنلون ،باشد دوام و استلرار اناهل که وقف در مهم ویژگی

 دسبت  ببه  آن از عایبداتی  و درآمبدها  بتوان که رود یم کار به ماندگاری اموال و امالک مورد در

 قبرار  وقبف  مبورد  بیشبتر  سباختلان  و زمین، بنابراین. دکر مصرف مشخص موارد در و آورد

 بهبادار  اوراق و سهام، احشام، کشاورزی ابزار، کتا  مورد در هرچند دیگر، اشیای تا رندیگ یم

البتبه از نظبر فقهبا دامنبۀ موقوفبه بسبیار        (.115: 1911 ریباحی، ) دارد وجود وقف نیز پول و

(. در نتیجه در هبر  290ق: 1019)صدوق، شود یمارادۀ واقف تعیین  برحس گسترده است و 

، خواه زمین باشد یا سباختلان،  ودش یمامری که موجبات تقر  به خدا را حاصا کند، محقق 

 (.120: 019، محا آ  مانند چاه و... )مفید، ها راهطبقۀ باال، پایین، اشجار، 

ب ماننبد    رمنقولیغبخشی به دیگران شود، چه مال  موقوفه هر آنچه موج  فایده نیبنابرا

 عنبوان  به تواند یم زمین و خانه ب و چه منقول ب مانند اس  و گوسفند و حتی سالح جنگی  

 (.100ق: 1910( حتی نصف خانه )طوسی، 10ق: 1050وقف قرار داده شود )طوسی، 

 منظبور  ببه  خاص اموالی نگهداری و حفظ بر دال است اصطالحی اسالم، دین در وقف

 در فقبط  منبافع،  آنکبه  شرط به خیریه، امور و دوستانه انسان کارهای در آن منافع یریکارگ به

 در (.10: 1915 ،تاجیبک  و پرخیبده ) شبود  مصبرف  آن یاببر  شبده  نیبی تع اهداف یا هدف
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 ،گردد تسبیا آن منافع و گردد حبس مال عین که معناست این به وقف حقوقی اصطالحات

 .شود مصرف اللنفعه عام امور در آن منافع و حبس مالی یا ملک عین که یطور به

 امامیبه  فقبه  در. دارد وجود نظر اختالف حقوقدانان و فقها میان وقف، حقوقی تیماه در

 :است شده ابراز ذیا شرح به مختلف نظر سه وقف بودن عقد یا ایقاع مورد در

 اول ۀطبقبب خبباص، وقببف در قابببا کببه شببود یمبب واقببع قبببول و ایجببا  بببا وقببف .1

 .است حاکم نیز عام وقف در و همیٌعل موقوف

 اجببار  ببا  تللک این و کند یم تللک را آن ،شود یم مال دارای که شخصی هر: استدالل

 وقبف  مثبا  غیرمحصور، وقف در و باشد شخص خود قبول با باید بلکه ؛ردیگ ینل صورت

 ببه  نیبز ... و مسبجد  مدرسه، مثا ،است مسللین سود به که عامه جهات در وقف و فقرا بر

 بایبد  نلایندگی به حاکم معین، و مشخص مکان در آن مصرف منظور به. است ترتی  هلین

 کرد تلقی عقد را آن توان ینل و است ماهیت یک دارای وقف کهاین ژهیو به کند؛ قبول را آن

 (.6: 21 ج، 1962 نجفی،) دانست ایقاع را آن ،باشد غیرمحصور که یدرصورت و

 ،شبود  اعالم قبول که نیست الزم عام وقف در لکن دارد؛ ضرورت قبول خاص، وقف در. 2

 و اسبت  گرفتبه  صبورت  امبری  و تجه یک برای اینجا در وقف و ندارد وجود آن امکان چون

 (.00: 2 ج ق،1051 حلی، محقق) کنند قبول آن که نیست معینی اشخاص یا شخص به مربوط

 اگرچبه  ؛انبد  شبلرده  قبوی  را آن لزوم عدم و ندانسته الزم وقف در را قبول فقها برخی. 9

مبال   (.110 :ق1919 یزدی، طباطبایی) اند دانسته تر کینزد احتیاط به را قبول دانستن ضروری

آن را  تبوان  ینلب (. هلچنبین  120 :019 د،یب مفی یا فروش به غیر را نبدارد ) بر ارثوقفی قابا 

علبیهم گبردد و ببیم     موج  اختالف موقوف که یدرصورتالبته (، 10ق: 1915)طوسی، خرید 

 (.061ق: 1010ویرانی و خرابی آن رود، جایز است آن را به فروش رسانید )شریف مرتضی، 

 وقف ماقسا .1. 2

 کبه  اسبت  وقفبی  عبام،  وقبف . شبود  می تقسیم خاص و عام به علیه موقوف اعتبار به وقف

 فقرا، بر وقف مانند ،نیست معینی ۀطبق و دسته مخصوص و است خیریه امور آن از مقصود
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 کبه  اسبت  وقفبی  آن و است خاص وقف آن مقابا و مساجد، و مدارس و طال  بر وقف

 از خباص  یا طبقبه  یبا  و افراد یا اوالد بر وقف نندما است، خاصی و معین ۀدست مخصوص

 (.92: 1912 کاردوست، و حیدری) مردم

 :شود می تقسیم نوع دو به زمان، اعتبار به وقف

 ببرای  و خباص  افراد برای خدا اهر در مال منفعت تسبیا و عین حبس ؛منقطع وقف .1

 ؛خود اوالد بر باغ یک وقف مثا گویند، می منقطع وقف را خاص مدت

 مطرح آن در زمان و است منقطع وقف مقابا در مؤبد وقف هلیشگی؛ یا مؤبد وقف .2

 .مردم علوم برای مسجد فوق مثا نیست،

وقبف   اند گفتهی وقف به مطلق و مشروط است. فقها در این باره بند میتقسنوعی دیگر 

علبیهم )گیرنبدگان    مطلق آن است که منافع مورد وقف براسباس خواسبت و ارادۀ موقبوف   

ی ندارد و مصرف آنها منوط به تقییدات و توسع، ولی مشروط چنین شود یموقف( مصرف 

 (.250ق: 1051یی است که واقف مشخص نلوده است )طوسی، اه تیمحدود

 وقف و واقف طیشرا .2. 2

(. 216ق: 1050واقف باید فردی دارای اختیار و مالک و نیز عدم محجورت باشبد )حلببی،   

وقبف اسبت )کیبدری،     منظور بههلچنین با لفظی صریح بفهلاند که کاری خیرخواهانه وی 

 (.900ق: 1016

: تنجیبز، دوام، اقبباض و سبل     انبد  دهار شرط برای وقف بیبان کبر  کلی فقها چه طور به

(، البته در این میبان شبرط دوام و ببه اصبطالح فقهبای      00ق: 1010ملکیت از مالک )آبی، 

 (.290ق: 1016ی دارد )اسکافی، ابن جنید، ا ژهیوجایگاه « دیتاب»متقدم، 

 یآموزش و یفرهنگ ینهادها در وقف کارکرد. 3

 فرهنگبی  و آموزشی کارکرد تاکنون، دور های گذشته از اسالمی ۀجامع در وقف کارکرد نیتر مهم

 یبک  عنوان به وقف. است گسترده بسیار اسالمی جوامع در وقف فرهنگی و آموزشی ابعاد. است

 عللبی  مراکبز  و مبدارس  بسیار چه و است داشته مردمی ۀپشتوان عللی، مراکز مالی مستلر منبع

http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%82%D9%81_%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF
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 از اسبتفاده  با بزرگ عاللان از بسیاری و اند یافته گسترش و ایجاد فوق طریق از اسالم جهان در

 بعبد  از وقبف  در کبریم  نآقبر  .برسبند  عللبی  عبالی  مبدارج  ببه  انبد  توانسبته  اوقاف درآمدهای

 نبام  آن، در کبه  دانبد  مبی  راهبی  را نهاد این در عضویت و است کرده استفاده انسان خوددوستی

 ،دارد مبدنظر  کبه  مبواردی  در و شبود  مبی  تضبلین  ابد تا او یها ییدارا و اموال مالکیت و انسان

 کبه  وقبف  نهاد اجتلاعی دوم بعد(. 1: 1911 شاطری، و فاریابی) رسد می مصرف به آن عایدات

 بعبد،  ایبن  در. اسبت  یبی گرا مبردم  و یرخواهیخ ،یدوست نوع است، برخوردار بیشتری زیبایی از

 زنبدگی  ببه  نسببت  یتفاوت یب و فردپرستی تن  دیوارهای و دشو می حاکم انسانی روابط بهترین

 شبریعت  مقاصبد  و دیبن  اهبداف  تحقبق  بسترسباز  و سباز  نبه یزم وقبف . ریبزد  مبی  فرو دیگران

 آمبوزش  و عللبی  مرکبز  ببه  آنهبا  از معتنابهی بخش که دهد می نشان موقوفات بر مروری .است

 نهباد  فرهنگبی  یکبرد رو از کبه  دارد اختصاص.... و تحقیقاتی مرکز مدارس، ،ها دانشگاه هلچون

 تعبداد  و شبد  یمب  اداره موقوفات طریق از مرکز این از بسیاری گذشته در کند، می حکایت وقف

 و بودنبد  برخبوردار  هبم  درخشبانی  اسبتعدادهای  از برخبی  که جامعه درآمد کم اقشار از زیادی

و  اخگبری ) شدند می وارد مرکز و مدارس این به نبودند تحصیا به قادر امکانات نداشتن علت به

 (.1: 1911 ،هلکاران

 وقف فرهنگ کردن نهینهاد. 4

 یبک  تنهبا  منظبور  ایبن  برای کرد، ترویج را وقف فرهن  باید جامعه در وقف شکوفایی برای

 در تبا  انبد  موظبف  کشبور  اجرایی و تبلیغی های دستگاه ۀهل بلکه ،نیست مسئول ارگان یا نهاد

 را آن شبکوفایی  یهبا  نهیزم و نندک اریهلک یکدیگر با جامعه در وقف فرهن  اعتالی جهت

 ،اسبت  وقف فرهن  گسترش راه نیتر مهم مردم، سوی از وقف به علا هرچند آورند، فراهم

 زمینبه  ایبن  در عللبی  دینبی  یهبا  آمبوزش  و راهنلبایی  نیازمند مردم که داشت توجه باید اما

 ببا  تواننبد  مبی  رهنگبی ف و مذهبی امور اندرکاران دست ژهیو به کشور مسئوالن رو نیازا هستند،

 وقبف  فرهنب   سبلت  ببه  علومی افکار دهی جهت در اصولی سیاست و صحیح یزیر برنامه

 کنبونی  شبرایط  در کنبد  مبی  ایجباد  وقبف  که عاطفی حاالت و انسانی مالحظات. باشند مؤثر

 و احسبان  ببارز  مصبادیق  از وقبف  ۀحسبن  سبنت . اسبت  الزم و مفیبد  جامعبه  ببرای  توسعه،
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 ۀصبحن  در و نهباده  بنیان دیرباز از را آن انبیا تعالیم از یریگ بهره با انانس که است یرخواهیخ

 نهباد  در خیرات در سبقت و اجتلاعی تعاون ۀروحی. است گذارده ودیعت به اجتلاعی حیات

 فرهنگبی،  نیازهبای  موقوفبات  اغل . زند یم ابدیت مهر واقف علا به و ابدی یم عینیت وقف

 (.0: 1910 حسینی، و فاطلی) کنند یم مینتأ را جامعه اقتصادی و اجتلاعی

 کنبد  یمب  ایجبا   جامعه در اقتصادی و فرهنگی اجتلاعی، یها نهیزم در وقف مثبت آثار

 ،شبود  علبا  حسنه سنت این به اگر چراکه ،باشیم داشته جدی تالش وقف گسترش در که

  (.9: 1916، اسدی و آرمون) بود خواهد حا قابا ما جامعه فعلی مشکالت از بسیاری

 پژوهش ۀنیشیپ. 5

 پژوهش تجربی ۀپیشین ۀخالص .3 جدول

 ردیف رگذاریتأثعوامل  سال محقق

 6931 آزمون و اسدی
ناآشنایی مردم با مسائل فقهی و  .9آثار وقف،  نکردنتبیین  .۲دخالت دولت، .6

ترویج  .5اسالمی،  ممالکایجاد نگرش منفی به وقف در بین  .4شرعی وقف، 
 ، اقتصادی و فرهنگیعمومی یراهکارها

6 

 ۲ خیریه ۀارتباط میان فرهنگ و مسئل 6931 اعوانی

کاربخش راوری و 
 یراور یسرکانیتو

 9 مردم اطالعاتو  یآگاه شیافزا 6935

 4 ینیآفر ارزش ۀتوسع 6934 پور حاجی

 5 م آموزشی و فرهنگ غالب جامعهنظا 6934 جماعتی و همکاران

 6939 احسنی و اصغرزاده
اجتماعی، طرز تفکر و عقیده، نگرش  -اجرایی، فرهنگی -انونیعوامل ق

 تعاون و دیگر خواهی ۀخیرین، روحی
1 

 7 عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 6939 یشامحمد

 8 فرهنگ غالب جامعه ۲167 حسین و عبدالرشید

 3 واقف یگذار هیسرما ۲165 ماهامود و راهمن
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 قیتحق ابزار و روش. 6

 روش در رایبج  ادبیبات  براسباس . کرد یبند دسته مختلف مبانی براساس توان یم را تحقیق انواع

 یدارا تحقیبق  ایبن . است تقسیم قابا داده نوع و هدف نتیجه، کلی ۀدست سه به مبانی این تحقیق

 تحقیبق  دو تحقیبق،  یهبا  هیفرض و سؤاالت بررسی یبرا یعنی؛ است( تلفیقی) ترکیبی یاستراتژ

 تحقیبق  در کبه  آنجبا  از. اسبت  گرفته انجام کیفی یکردیرو با یگرید و کلی یکردیرو با یکی

 کلبی  و کیفبی  ۀمرحلب  در بررسبی  مورد ۀجامع بنابراین ،شود یم استفاده تلفیقی روش از حاضر

 خبرگبان . اسبت  وقبف  ۀحبوز  رد خبرگبان  شباما  یآمار ۀجامع کیفی بخش در. متفاوت بودند

 کلبی  ۀجامعب . هستند یا حرفه خبرگان و وقف ۀحوز در فعال و دانشگاهی استادان شاما عللی

 سبطوح  مبدیران  و هرمزگبان  اسبتان  واقفبان  و خیرین تلامی شاما پژوهش این در مطالعه مورد

 آنجبا  از. ببود  نفبر  291 آمار طبق تعدادشان که ندهست عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه عالی

 ۀمرحلب  در بررسبی  مبورد  ۀنلونب  بنبابراین  ،شود یم استفاده تلفیقی روش از حاضر تحقیق در که

 یریب گ نلونبه  تحقیبق،  ایبن  کیفبی  بخبش  یریب گ نلونه روش. بود خواهند متفاوت کلی و کیفی

 قضباوت  با یتعداد یا حرفه خبرگان و عللی خبرگان از که معنا بدین. است هدفلند یا ترجیحی

 ایبن  از اسبتفاده  ببا . گرفبت  انجبام  علیبق  ۀمصاحب آنها با و ندشد انتخا  نلونه عنوان به محقق،

 تجرببه،  تحصبیالت،  چبون  معیارهبایی  براساس هدفلند شکا به مطالعه مورد ۀنلون افراد شیوه،

 فرمبول  از تحقیبق  ایبن  در. شبدند  انتخبا   جیتدر به مطالعه مورد موضوع با آشنایی سلت، نوع

 رادافب  کبا  از یریگ نلونه برای. شد استفاده کلی بخش ۀنلون حجم آوردن دست هب یبرا کوکران

 هبر  سهم طبقاتی تصادفی صورت بهکه  شودمی تعیین نلونه حجم عنوان به نفر 162 تعداد جامعه

 قللبرو  و محبدوده  .انبد  شبده انتخبا    ساده تصادفی روش به سرانجام و شده مشخص معاونت

 .هرمزگان بود استان عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه تلامی حاضر تحقیق در مطالعه مورد

 ها داده لیحلوت هیتجز. 7

 یببرا . شبد  اسبتفاده  ها داده ایوتحل هیتجز یبرا کلی و کیفی یها روش از پژوهش، این در

 و کلبی  تحلیا یبرا. شد استفاده محتوایی و موضوعی ایوتحل هیتجز روش از کیفی تحلیا

 آزمبون  از ترتی  به تحقیق مدل کا آزمون و مدل یاجزا با مرتبط فرضیات آزمون منظور به
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 از نیبز  کیفبی  بخش برای و spss یافزارها نرم از کار این یبرا. شد استفاده ای لونهن تک تی

 .شد استفاده Maxqda10 افزار نرم و بنیاد داده روش

 پژوهش یها افته. ی8

 در هگرفت انجام یها ایتحل با که است شده ارائه 2 جدول در ها داده محوری کدگذاری نتایج

 فرهنب   کبردن  نهادینه مدل برای مدلی ۀارائ خصوص در زیر اردمو به دستیابی مرحله، این

 :شد ریپذ امکان عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در وقف

 (اول سطح) محوری کدگذاری نتایج. 2 جدول

 فرعی یها مقوله محوری یها مقوله شرایط ردیف

 آموزش 6

 مجازی یها آموزش
 اجتماعی یها شبکه

 ی آنالینآموزش یها دورهبرگزاری 

 آموزش حضوری

 آموزشی یها دورهبرگزاری 

 برگزاری سمینار

 مرتبط با وقف یها انجمنتشکیل 

 وقف ۀحمایت از تحقیقات و مطالعات در زمین

 کننده لیتسه ۲

 تبلیغات فیزیکی

 تبلیغات بنری در محیط دانشگاه

 مجله و روزنامه و کتاب

 ر بحث وقفاستفاده از افراد مطلع د

 موقوفه گرفتن قرارتبلیغ در محل 

 تبلیغات مجازی

 ساخت فیلم و کلیپ

 ن وبیان موقوفات آنهااتکریم واقف

 حضور فعال در فضاهای مجازی

 هاراهبرد 9

 فرهنگ
 برای وقف یزیر برنامه

 تغییر نگاه عوامل اجرایی به وقف

 راهکار

 وقف ۀدر زمین یساز شفاف

 هماهنگی بین نهادها

 جامعه روزهدایت وقف مطابق با نیاز 

 فرهنگ 4
 فرهنگ وقف ۀتوسع

 ن بزرگااز واقف یالگوساز

 مشارکتی)جمعی( یها وقف ۀتوسع

 مصادیق وقف ۀگسترش و توسع حمایت
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 فرعی یها مقوله محوری یها مقوله شرایط ردیف

 و هنجارهای صحیح اجتماعی ها ارزشترویج 

 تبلیغ فرهنگ وقف

 دیق کالنبودن به مصانمحدود 

 علمی-مقبول واقع شدن وقف فرهنگی

 قوانین ۀتوسع موانع 5

 قوانین مانع

 مشکل شرعی در وقف پول

 شده استفاده از وقف در موضوعات غیر تعریف

 عدم حفظ و حراست از آثار وقف

 موانع نتایج 1

 رشد اعتقادات دینی

 عدالت اجتماعی ۀتوسع

 فقرزدایی

 ها ارزش حفظ

 جلوگیری از ظلم و اجحاف

 اقتصادی ۀتوسع

 فرهنگی ۀتوسع

 گسترش علوم و فنون

 تعاون ۀتوسع

 

 از مسبتخرجه  یهبا  مؤلفه و ابعاد کیتفک به علی شرایط موجود تیوضع نییتع منظور به

 مبورد  نیگانیب م ببا  موجود تیوضع در ریمتغ هر میانگین ۀسیمقا یبرا یا نلونه تک t آزمون

 انتظبار  مبورد  میبانگین  با ریمتغ هر ۀشد مشاهده میانگین روش این در که شد استفاده انتظار

 در تحقیبق  ۀپرسشبنام  نکهیا به توجه با .شود یم مقایسه( 9 ۀنلر یعنی مقیاس متوسط ۀنلر)

 براببر  انتظار مورد میانگین ،است 9 آن متوسط ۀنلر که شده تنظیم لیکرت ای گزینه 0 طیف

 . است شده گرفته نظر در 9
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 n=135)) مدل یها مؤلفه موجود وضعیت بررسی برای یا نمونه تک تی آزمون خالصه .1جدول 

 متغیرها
میانگین 

 شده مشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین مورد 
 آزادی ۀدرج t ۀآمار 3انتظار = 

سطح 
 یمعنادار

 تفاوت میانگین

 116/1 694 -15/۲9 -9613/6 51555/1 1896/6 اجتماعی یها شبکه

 یها دورهبرگزاری 
 آموزشی آنالین

8871/6 1۲۲69/1 66۲4/6- 71/67- 694 116/1 

 یها دورهبرگزاری 
 آموزشی

۲۲86/۲ 75595/1 77634/1- 66/61- 694 116/1 

 116/1 694 -19/۲1 -1389/6 5۲136/1 3161/6 برگزاری سمینار

 یها انجمنتشکیل 
 مرتبط با وقف

3716/6 17785/1 1۲98/6- 35/64- 694 116/1 

حمایت از تحقیقات و 
ۀ مطالعات در زمین

 وقف

1478/۲ 78138/1 35۲۲4/1- 37/66- 694 116/1 

تبلیغات بنری در 
 محیط دانشگاه

1498/۲ 18134/1 351۲۲/1- 31/69- 694 116/1 

مجله و روزنامه و 
 کتاب

9476/۲ 86436/1 15۲81/1- 39/7- 694 116/1 

ده از افراد مطلع استفا
 در بحث وقف

۲161/۲ 86418/1 79838/1- 38/8- 694 116/1 

 قرارتبلیغ در محل 
 موقوفه گرفتن

8594/6 53816/1 6411/6- 38/68- 694 116/1 

 116/1 694 -34/۲9 -918۲/6 51557/1 1967/6 ساخت فیلم و کلیپ

بیان  و واقفانتکریم 
 موقوفات آنها

6416/۲ 768۲1/1 85331/1- 85/66- 694 116/1 

حضور فعال در 
 فضاهای مجازی

641۲/۲ 77477/1 85978/1- 31/61- 694 116/1 

برای  یزیر برنامه
 وقف

6639/۲ 76173/1 88176/1- 61/6۲- 694 116/1 



443  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

 متغیرها
میانگین 

 شده مشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین مورد 
 آزادی ۀدرج t ۀآمار 3انتظار = 

سطح 
 یمعنادار

 تفاوت میانگین

تغییر نگاه عوامل 
 اجرایی به وقف

1493/۲ 79511/1 3516۲/1- 87/6۲- 694 116/1 

در زمینه  یساز شفاف
 وقف

6717/۲ 76111/1 8۲3۲3/1- 55/66- 694 116/1 

 116/1 694 -44/61 -8118۲/1 86119/1 693۲/۲ هماهنگی بین نهادها

هدایت وقف مطابق 
 جامعه روزبا نیاز 

653۲/۲ 8۲63۲/1 8418۲/1- 6۲/61- 694 116/1 

 واقفاناز  یالگوساز
 بزرگ

118۲/۲ 59115/1 39684/1- 98/67- 694 116/1 

 یها وقف ۀتوسع
 )جمعی( مشارکتی

1945/۲ 11811/1 31556/1- 7۲/65- 694 116/1 

 ۀگسترش و توسع
 مصادیق وقف

7461/6 .11734/1 ۲583/6- 15/68- 694 116/1 

و  ها ارزشترویج 
هنجارهای صحیح 

 اجتماعی

7491/6 163۲6/1 ۲514/6- 18/۲1- 694 116/1 

 116/1 694 -۲5/۲4 -6۲39/6 41183/1 8711/6 تبلیغ فرهنگ وقف

محدود بودن به عدم 
 مصادیق کالن

1641/۲ 18478/1 3811۲/1- ۲4/64- 694 116/1 

مقبول واقع شدن 
 علمی-وقف فرهنگی

7911/6 18861/1 ۲139/6- ۲1/68- 694 116/1 

 116/1 694 -33/64 -17۲1/6 71754/1 3۲81/6 قوانین مانع

مشکل شرعی در 
 وقف پول

171۲/6 58553/1 9۲97/6- 97/۲9- 694 116/1 

ستفاده از وقف در ا
موضوعات غیر 

 شده فیتعر

7۲77/6 51866/1 ۲7۲9/6- 78/۲4- 694 116/1 
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 متغیرها
میانگین 

 شده مشاهده

انحراف 
 استاندارد

میانگین مورد 
 آزادی ۀدرج t ۀآمار 3انتظار = 

سطح 
 یمعنادار

 تفاوت میانگین

عدم حفظ و حراست 
 از آثار وقف

3۲41/6 54365/1 1754/6- 98/63- 694 116/1 

 116/1 694 -44/65 -35393/1 16431/1 1411/۲ رشد اعتقادات دینی

عدالت  ۀتوسع
 اجتماعی

6151/۲ 54197/1 83493/1- ۲1/61- 694 116/1 

 116/1 694 -11/66 -857۲4/1 7۲7۲1/1 64۲8/۲ فقرزدایی

 116/1 694 -61/69 -1194/6 75495/1 3315/6 ها ارزشحفظ 

جلوگیری از ظلم و 
 اجحاف

9۲18/۲ 8۲135/1 17961/1- 66/8- 694 116/1 

 116/1 694 -88/61 -31۲14/1 8۲198/1 1381/۲ اقتصادی ۀتوسع

 116/1 694 -37/69 -1619/6 76553/1 3837/6 فرهنگی ۀتوسع

گسترش علوم و 
 فنون

7۲99/6 5349۲/1 ۲717/6- ۲1/۲6- 694 116/1 

 116/1 694 -741/4 -.3۲964/1 18456/1 4916/۲ تعاون ۀتوسع

 

 ،دارد وجبود  معنباداری  تفاوت مطلو  و موجود وضعیت در ها مؤلفه ۀهل میانگین بین

 ۀهلب  میانگین که  یترت نیبد(. P<50/5) است کلتر 50/5 از آنها ۀهل یمعنادار سطح زیرا

 تفباوت ) اسبت  تبر  کوچک مطلو  وضعیت در آنها میانگین از موجود وضعیت در ها مؤلفه

 تبوان  یمب  درصبد  10 نبان یاطل ببا  و دشو یم رد صفر فرض نیبنابرا(. است منفی ها نیانگیم

 و هبا  دانشبگاه  در وقبف  فرهنب   کبردن  نهادینبه  مبدل  یها مؤلفه کنونی وضعیت که گفت

 کشور نامطلو  است.  عالی آموزش مؤسسات
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 جهینت. 9

 در وقبف  فرهنب   کبردن  نهادینه مدل مکنون متغیرهای ریتأث که داد نشان پژوهش این یها افتهی

 ببرای  وضبعیت  ایبن  .سطح شبایان تبوجهی قبرار دارد    در عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 هبا  مؤلفبه است و برای سبایر   رگذارتریتأثاز سایر متغیرها  اجتلاعی یها شبکهرسانه و  متغیرهای

 تشبکیا  سلینار، برگزاری آموزشی، یها دوره برگزاری آنالین، آموزشی یها دوره برگزاریمانند 

 در بنبری  تبلیغبات  وقبف،  ۀزمینب  در مطالعات و تحقیقات از حلایت وقف، با مرتبط یها انجلن

 محبا  در تبلیب   وقبف،  بحب در مطلع افراد از استفاده کتا ، و روزنامه و مجله دانشگاه، محیط

 در فعبال  حضبور ، آنهبا  موقوفات وبیان واقفان تکریم کلیپ، و فیلم ساخت موقوفه، گرفتن قرار

 در یسباز  شبفاف ، وقبف  ببه  اجرایی عواما نگاه تغییر وقف، برای یزیر برنامه مجازی، فضاهای

 واقفبان  از یالگوسباز  ،جامعبه  روز نیاز با قمطاب وقف هدایت نهادها، بین هلاهنگی وقف، زمینه

 هبا  ارزش تبرویج  وقف، مصادیق ۀتوسع و گسترش ،(جلعی) مشارکتی یها وقف ۀتوسع بزرگ،

 واقبع  مقبول کالن، مصادیق به بودنن محدود وقف، فرهن  تبلی  اجتلاعی، صحیح هنجارهای و

 در وقبف  از فادهاسبت  پبول،  وقبف  در شبرعی  مشبکا  مانع، قوانین عللی،-فرهنگی وقف شدن

 ۀتوسبع  دینبی،  اعتقبادات  رشد وقف، آثار از حراست و حفظ عدم ،شده فیتعر غیر موضوعات

 اقتصبادی،  ۀتوسبع  اجحباف،  و ظلبم  از جلبوگیری  ،ها ارزش حفظ فقرزدایی، اجتلاعی، عدالت

 امبر  این که است صادقدر سطوح بعدی  تعاون ۀتوسع و فنون و علوم گسترش فرهنگی، ۀتوسع

 یسبرکان یتو و راوری کباربخش  ،(1916) اعبوانی  ،(1916) اسبدی  و آرمبون  پبژوهش  نتبایج  با

 راوری تویسرکانی و راوری کاربخش ،(1919) فرد حیدری ،(1910) پور حاجی ،(1910) یراور

 و مارهبببانوم ،زانینبببورعز ،(2510) عبدالرشبببید و حسبببین ،(1912) یشبببامحلد ،(1919)

 هبا  دانشبگاه  یمبال  نیتأم هدف با که( 2510) راهلن و ماهامود پژوهش و ،(2516) فازافخراناس

 سبازگاری  و هلخوانی ،است هگرفت انجام وارسته (یها کلک) یها یگذار هیسرما وقف، قیطر از

 ببه  عالقبه  گسبترش منظور  به ازمندانین یبرا یآموزش فرم پلت قیطر از وقفدر نتیجه اگر  .دارد

ی ببرای  بهتر یزندگ و خو  یاقتصاد رشد ،برای کشور تواند یم شود،آماده  ایتحص و آموزش

 .شد خواهد ایتبد افتهی توسعه یکشور  به ایران وجامعه ایجاد کند 
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شبرایط و   نیتبر  در میان جوامع موجود، جلهوری اسالمی ایران مناسب   رسد ینظر م به

اقتصبادی(   ۀتوسبع  ۀعنبوان شبالود   وقف به ۀبرای حرکت به جهت موردنظر )توسعرا بستر 

متناسب  ببا    بر وقبف ویژۀ مقام معظم رهبری  امید است با یاری خداوند و نگاه داراست و

تکاما یابد  جیتدر شده به مطرح ۀتالش بندگان مخلص او، اید نیازهای روز جامعه، هلچنین

کبه   دشبو  محقق جامعه در جانبه هلهی اقتصادی و اجتلاع ۀمحوری برای توسع وقف ۀدیو ا

و مؤسسات آمبوزش   ها دانشگاهدر  نیآنال یآموزش یها دورهالزمۀ آن برگزاری سلینارها و 

ی در خصوص فرهن  وقف و نهادینه کردن آن است. در اجتلاع یها شبکهی و طراحعالی 

ی مرتبط با وقف تشکیا شوند و در آنهبا  ها انجلن که یدرصورت میریگ یماین تحقیق نتیجه 

 واقفبان معنبوی و تکبریم   تحقیق و مطالعات وقفی صورت گیرد، شباهد حلایبت مبادی و    

خواهیم بود که تبعات آن تشویق و جذ  خیرین در علا به سنت حسنۀ وقبف و تبرویج   

رونبق اسبتانداردهای زنبدگی و بسبط عبدالت       تیب نهااخالقیات و توسعۀ اقتصبادی و در  

 اجتلاعی در جامعۀ اسالمی بیش از پیش خواهیم بود.
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 کتابنامه

 ب قران کریم

، قبم: دفتبر انتشبارات    2، ج النیای   مصت یر  شرح یی الرموز فکشق(. 1010)آبی، فاضا  .1

 اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین.  

 مرکبز  :قبم  ،نامعه لر وقف یرلن  یشناس بیآس .(1916) عبداهلل ،اسدی ؛عسگر ،آرمون .2

  .خواهران ۀعللی یها حوزه مدیریت

 یریی گ شیکی  بیا  تعامیی  لر یتیلو ارزش: وقف(. 1919) علی، اصغرزاده ؛خاطره ،احسنی .9

 در جدیبد  یها افق یالللل نیب کنگره اولین آمی، شهر: یمورل همطالع داریپا یاسالم شهر

 .معلاری و هنرۀ دانشکد مدرس تربیت دانشگاه :تهران شهرسازی، و معلاری

 و یعلم مراکز ةتوسع لر وقف نقش یبررس(. 1911) محدثه، فر رئیسی و فرید ، احلدزاده .0

 در وقبف  کارکرد ملی هلایش اولین ،وقف ةتوسع یالگولا و  موان بر دیتأک با یآموزش

 دانشبگاه  ،آبباد  شوکت پردیس -بیرجند دانشگاه عللی، وقف بر دیتأک با انسانی ۀتوسع

 .بیرجند

 لر وقیف  یرلنی   یبررسی  (.1911) زهره،محلدی ؛زهرا ،محلددوست مهدی؛ ،اخگری .0

 ملبی  هلایش اولین ،رورشپ و آموزش ةنیزم لر یعلم کرلیرو با یننوب خراسان استان

 پبردیس  -بیرجنبد  دانشبگاه  عللبی،  وقبف  بر دیتأک با انسانی ۀتوسع در وقف کارکرد

 . بیرجند دانشگاه ،آباد شوکت

، دیی نن ابین  ییتیاو  مجموعهق(. 1016جنید، محلد بن احلد کات  بغدادی ) اسکافی، ابن .6
 قم: دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین.

، «فرهنب   و علبم  پیشببرد  در وقبف  شبدن  نهادینبه  اهلیت» .(1910) رضاغالم، اعوانی .0

 .1-10، ص 2 ش، ماندگار ریخ ةی لنام

، قم: ناشرمؤسسۀ امام عهیالشر لم باح عهیالش اصباحق(. 1016) نیالد قط دری، یبیهقی ک .1

 .)ع(صادق
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 رشبد  تأمین در اقتصادی امنیت اهلیت و نقش»(. 1915) مهدی تاجیک، احلد؛ پرخیده، .1

 .19-16 ص ،01ش نشریه نامه اتاق بازرگانی،،«پایدار ۀتوسع و

(. 1910) بهبروز ، زاللبی  ؛مهبدی  ،جهبان  حضبرتی  ،شبهرام  ،زاده ب  شهزاد؛ ،جلاعتی .15

 جیتیرو  یلا روش و اسالم لر یلمگان یلا مشارکت ةتوسع لر آن نقش و وقف تیریمد

 تبلیغبات  کبا  ۀادار ،اردبیبا  دینی، پژوهش و تفکر یالللل نیب ۀکنگر دومین ،نامعه لر

 .اردبیا مناجات تبلیغی فرهنگی کانون اردبیا، استان اسالمی

 ،موقوییات  لر ینی یآیر ارزش ةتوسیع  بیه  کیاستراتژ کرلیرو .(1910) بهلن پور، حاجی .11

 .اهواز چلران دیشه دانشگاه، مدیریت ۀدانشکد

مؤسسبۀ امبام   ق(. غنیه النزوع الی عللی االصول و الفروع، قم: 1050حلبی، ابن زهره ) .12

 .)ع(صادق

، قم: مؤسسۀ 1، جهیاالمام یقه یی النای  مصت رق(. 606حلی، محقق، جعفر بن حسن ) .19

 اللطبوعاتی الدینیه.

 و وقببف ۀگسببتر و عوامببا مبببانی»(. 1912) خدیجببه کاردوسببت،؛ حسببین حیببدری، .10

  .10-02 ص ،11 ش ،دانیناو را یم وقف ،«وقف شبه

 .القرآن الفاظ مفرلاتق(. 1012راغ  اصفهانی، حسین بن محلد. ) .10

 اهلل مرعشی. یتآ، قم: انتشارات کتابخانۀ 2، جالقرآن یقهق(. 1059) نیالد قط راوندی،  .16

 ببر  مبروری  و صبفوی  عصر اصفهان مدارس در وقف»(. 1911) محلدحسین ریاحی، .10

-115 ص ،00-01 ش ،دانیی ناو را یی م وقیف ، «آن یها نامه وقف برخی یها یژگیو

111. 

 ،«یمبذهب  و یاقتصباد  ،یاجتلباع  ،یفرهنگب  اثرات و وقف» .(1912) رمنی ،یمحلد شا .11

 .1-11ص ،11 ش ،قدر یةنشر

قبم: دفتبر انتشبارات     ،یقیتطب یاستدالل یقهق(. 1010شریف مرتضی، علی بن حسین ) .11

 اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین.
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، قبم: دفتبر   0، جهیی الفق حضیر  ی ال مین ق(. 1019صدوق، محلد بن علبی ببن بابویبه )    .25

 نتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین.ا

موسسببه االعللببی  ،یالییوثق عییرو  ملحقییات (.1919) محلببدکاظم یببزدی، طباطبببایی .21

 .2جلللطبوعات،

، تهبران:  9، ج هیی االمام یقیه  یی المبسوفق(. 1910طوسی، ابوجعفر، محلد بن حسن ) .22

 مکت  مرتضویه. 

، 0، ج االخبیار  من اختلف امیی االستب ارق(. 1915طوسی، ابوجعفر، محلد بن حسن ) .29

 تهران: دارالکت  االسالمیه، 

، تهببران: دارالکتبب  0، ج الصییال ق(. 1050طوسببی، ابببوجعفر، محلببد بببن حسببن )  .20

 االسالمیه. 

، قبم: انتشبارات   لهیالفضی  ییی ن یال لهیالوسق(. 1051طوسی، محلد بن علی، بن حلزه ) .20

 اهلل مرعشی. کتابخانۀ آیت

 .ۀیمعجم اللصطلحات و االلفاظ الفقهق(. 1011)، عبداللنعم، محلود عبدالرحلان .26

 یننیوب  خراسان پرورش و آموزش لر وقف گا ینا (.1911) مفید ،شاطری ؛مرضیه ،فاریابی .20

 انسبانی  ۀتوسبع  در وقبف  کارکرد ملی هلایش اولین ،خانیعبدالعل حاج وقفنامه بر دیتأک با

 .بیرجند دانشگاه ،آباد شوکت پردیس -بیرجند دانشگاه عللی، وقف بر دیتأک با

 دیتأک با یاقت ال ةتوسع لر یرلن  نقش یبررس(. 1910) عالیه، حسینی ؛مهدی ،فاطلی .21

 ببا  ایبران  در خیبر  امبور  ارزیبابی  و مطالعه) ماندگار خیر ملی هلایش دومین ،وقف بر

 .آالء راهبری خیریه بنیاد :تهران ،(امروز ایران در نیکوکاری یها چالش بر تلرکز

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اصول و یقه یمبال (. 1966) ارض یعلفیض،  .21

 فرهنب   جیترو یها راه» .(1910) فاطله ،یراور یسرکانیتو ماشااهلل؛ راوری، کاربخش .95

 و یلنیر  ،ییرلنگی  معاونت ةی لنام، «جامعه در موقوفات ۀتوسع و یکوکارین و وقف

 .هیریخ امور و اوقا  سازمان یانتماع
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 وقف ةی لنام ،«جدید تحوالت عرصۀ در وقف به نگاهی»(. 1901) اهللاسد عطاء، لطف .91

 .95 ش هشتم، سال ،دانیناو را یم

 ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ مفید.المقنعهق(. 019مفید، محلد بن نعلان ) .92

 نیوالر  (.1962) معبروف ببه صباح  جبواهر     میعببدالرح محلدحسن بن باقر بن  ی،نجف .99

 .21، ناشر دار الحیا التراث العربی، ج لۀ عباس قوچانیترج ،االسالم شرائ  شرح یی الکالم
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