
 

  یبانک-یپول یها فصلنامه پژوهش
 ۱۳۹۴، زمستان ۲۶هشتم، شماره  سال

 ۶۱۶-۵۹۵ صفحات

وقف پول و اثر آن بر توسعه  یبرا یمال یننو ینهادساز
 یجامعه اسالم

 †ساالری ییمابراه یتق *یدحسینیس یدمحمدس

 ۱۳/۰۴/۱۳۹۵: رشیپذ خیارت ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ :افتیدر خیتار

 چکیده
ز یتجه یبرا یمال یه و تنوع نهادهایها است که در کشورمان از تنوع بازار سرما مدت
 ین. در همشود میه صحبت یل سرمایو باال بردن تشک یگذار هیش سرمایو افزا اندازها پس

و  یفرهنگ مؤسساتاز  یاریبس یمال کننده تأمیندر غرب و شرق دور،  یراستا، صندوق وقف
موجب  تواند میران یدر ا یوقف های صندوقن نهادها و یاند و گسترش چن بوده یاجتماع

به  بردن یپمقاله  یندر کشور شود. هدف از ا یگذار هیو رشد سرما یمال یگسترش بازارها
در انجام  مؤثر عامل یک عنوان به — وقف پول — یاسالم یدر ابزار مال ینوآور یک یلپتانس
آن با توسعه از کانال کاهش فقر در جامعه  رتباطو ا یبر عقود اسالم یمبتن گذارییهسرما
 منظور به. است یانسکووار یسماتر یلبر تحل یو مبتن یلیتحل-یمایشی. روش پژوهش پاست
روش  یره،چندمتغ یلو تحل یهدر قالب تجز یرهامتغ ینب یرآزمایشیغ یروابط عل یابیاعتبار
که  دهد مینشان  یقحاصل از تحق یج. نتاستا  کار گرفته شده به یمعادالت ساختار یابی مدل

 یرد،قرار گ مورداستفاده یابزار مال یک عنوان بهوقف پول  ی،اقتصاد اسالم ی اگر در حوزه
 یو قانون یدر قالب انواع عقود اسالم گذارییهسرما یشافزا یبرا یمنبع عنوان به تواند می
 تأمین ینکاهش فقر و همچن هایهدر برنام گذارییهشود و صرف سود حاصل از سرما  یتلق
 در توسعه جامعه داشته باشد. مؤثرینقش  تواند می درآمد کمافراد  یخرد برا یمال

 یمال تأمینتوسعه، فقر،  گذاری،یهوقف، وقف پول، سرما: های کلیدی واژه
   JEL: E22،I30  ،O10،O23بندی  طبقه

                                                                                                                                  
 ، مشهد؛مشهد یدانشگاه فردوس ،یواقتصاد یدانشکده علوم ادار، یدکتر یدانشجو *

sm.sh65@gmail.com  
 ebrahimi @um.ac.irمشهد، مشهد؛  یدانشگاه فردوس ،یواقتصاد یدانشکده علوم ادار استادیار، †

 مسئول( یسنده)نو
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۵۹۶

 مقدمه ۱
های گوناگون از جمله وقف خانه و  وقف مال به قصد انجام دادن کار نیک، همیشه به شکل

تر از امالک و اموال ثابت است و  ی موقوفات گسترده . دامنهداشته استزمین وجود 
. پول، به دلیل رواج بسیار و آسان بودن دسترسی به  گیرد یمنقول را نیز فرا م های دارایی

اجرایی شود و در . وقف پول در صورتی که  ای دارد آن، در میان اموال منقول جایگاه ویژه
و ترویج وقف، مشکالت  شود میی وقف  امور خیریه صرف شود، موجب ترویج سنّت حسنه

.  های اسالمی است . در ایران وقف مبتنی بر ارزش سازد یممالی نیازمندان را برطرف 
اما به   ، انجام شودشده استبنابراین باید در چارچوب اصول مشخصی که برای آن تعریف 

مالی  های داراییی آن و تجهیز بسیاری از  ف محدود از آن امکان گسترش دایرهعلت تعاری
است که همراه با تحول اوضاع و شرایط و  الزمبنابراین . شده استدر قالب آن ناممکن 

  گیرد مسائل جدیدی همچون وقف پول مورد بررسی و تحلیل قرار مقتضیات زمان و مکان،
چرا که همه شود؛  های جایگزینی ایجاد وقاف باید روشتجدید حیات سازمان ا منظور به و

را نداشته  و از این قبیل مردم ممکن است توانایی مالی الزم برای وقف زمین یا ساختمان
است که باید احیا گردد تا  ییکارها راهایجاد نهادهای وقف نقدی یکی از بنابراین .  باشند

از  . از هر مقدار توانایی مالی بتوانند در این امر مهم شرکت نمایند نظر صرفهمه مردم 
، شوند میواگذار  اموال وقفی بدون آنکه مخارج اضافی بر دولت تحمیل کنند، کهآنجایی 

 های دارایی توان میو  شود میگذاری فراهم  برای سرمایه یخوب یاربسفرصت اقتصادی 
 تواند میهدف از وقف پول  سوق داد. خاص قتصادیمولد ا های فعالیترا به سمت  شده وقف

به بازار برای سهیم بودن در توسعه کشور و به  شده وقفکانالیزه کردن سرمایه وقفی یا وجوه 
های وقفی در سیاست وقف پول  پول اهداکنندگانواقعیت رساندن و اجرایی کردن خواسته 

 قر در جامعه باشد.از طریق گسترش منافع و سود حاصل از آن در جهت کاهش ف
های آماری، اثر وقف  بر اساس اطالعات پرسشنامه و تکنیک شود میدر این مقاله سعی 
گذاری بر  گذاری در قالب عقود اسالمی و صرف سود حاصل از سرمایه پول در افزایش سرمایه

جوامع اسالمی، مورد بررسی  یژهو بهاساسی در توسعه جوامع  یرمتغیک  عنوان بهکاهش فقر 
ابتدا مبانی نظری و تجربی در این زمینه تبیین و  شود میقرار گیرد. برای این منظور سعی 

پس از بررسی مفاهیم و اهمیت متغیرهای تحقیق، با استفاده از اطالعات پرسشنامه به 
 :باشند میها به شرح زیر  های تحقیق پاسخ داده شود. این فرضیه فرضیه
گذاری اثرگذار  مالی عقود اسالمی بر افزایش سرمایه تأمیندر قالب  تواند میول وقف پ  ۱)

 باشد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 22

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-220-fa.html


 ۵۹7 یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

های کاهش فقر و  در برنامه شده وقفگذاری وجوه  صرف سود حاصل از سرمایه  ۲)
فقر را در جامعه کاهش دهد و از  تواند می درآمد کممالی افراد فقیر و  تأمینهمچنین 

 این طریق زمینه توسعه جامعه اسالمی را فراهم نماید.

 مبانی نظری ۲
مستقل در بیان وقف و  طور بهای  به صدقه و نیکوکاری آیه یکلرغم تشویق یدر قرآن کریم عل
. در باب احسان و نیکوکاری و نیز ضرورت انفاق، اطعام و خدمت شود نمیاحکام آن دیده 

لن تنالو البر حتی ». از جمله آیه کریمه گردیده استبندگان خدای متعال، آیات زیادی نازل 
طبرسی انفاق را در آیه کریمه فوق را دارای معنایی عام و گسترده «. ۱تنفقوا مما تحبون

که ابا طلحه در موقع نزول این آیه،  داشته استو اظهار  شود میکه شامل وقف هم  داند می
ترین اموالش بود بین اقوامش تقسیم کرد و زید بن حارثه اسبی  ا که محبوببُستانی ر

ص( آورد که آن را در راه خدا اکرم )مند بود و آن را نزد نبی  داشت که بسیار به او عالقه
پسر زِید( داد. بسیاری از مفسران در ذیل آیه کریمه اسامه )انفاق کند. پیامبر آن اسب را به 

ف و تصدق ابو طلحه انصاری و زید حارثه، به بیان اهمیت مسئله وقف ضمن نقل داستان وق
 ،ش ۱۳7۰ ، طبرسی،۹۲: آیه عمران آل بیشتر ر.ک: قرآن کریم، مطالعهبرای اند ) پرداخته

 : ص۳ ، جق ۶7۱ ، قرطبی، م۲۹۰ : ص۲ ، جق ۵7۳ راوندی، م ، قطب7۹۲: ص ،۲ ج
اند: بهترین  ع( فرمودهصادق )(. امام ۹۲ : ص۴ ، جم ۱۹۶۶-۱۹۰۳، سیدقطب، ۱۲۵

های انسان پس از او سه چیز است: فرزند نیکوکاری که برایش آمرزش بخواهد،  بازمانده
ای که از او باقی بماند. پیامبر اکرم  ی نیکویی که از آن پیروی شود و صدقه جاریه شیوه

ه جاریه، علم مگر از سه جهت: صدق شود میاند: با مرگ شخص پرونده عمل او بسته   فرموده
 ۲۶۱-۲۰۶مسلم بن حجاج، بخواهد )مفید و فرزند صالحی که برای او دعا کند و آمرزش 

 (.7۳ص  :۵ج  ،ق
حَب ِسِ الْأَصْلَ وَ سَب ِِل »ص( فرموده است: ) یامبرپکه  آمده است در دو حدیث مرسل

وَ سَبَّلْتَ  حَبَّسْتَ اَصْل هُ»( یا ۲۶۰ ص :۲ ج ،ق ۱۴۰۵جمهور، یاب ابن) « الثَّمَرَة  
. شاید نخستین افرادی که در شیعه، وقف  (۴7 ، ص۱۴ ، جق ۱۴۰۸نوری،  یمیرزا«) ث مَرَت هَا

برداری از فقه  یا گرته بوده استاند، با توجه به این دو حدیث مرسل  را اینگونه تعریف کرده
کدام منشأ . به هر حال تفاوتی بین این دو منشأ وجود ندارد، زیرا هر بوده استاهل سنّت 

                                                                                                                                  
 ۹۲آل عمران: آیه  ۱
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۵۹۸

ع( صادق )که امام  آمده است ۱ای . در روایتِ موثقه اند، حج یتِ شرعی ندارد این تعریف بوده
های  مقداری از اموالش را وقف کرد تا چند بخش شود و پس از شهادت ایشان، در زمان

 در روایت صحیحه . (۱7۴ ص :۱۹ ج ،ق ۱۴۰۹ها را انفاق کنند )حرعاملّی،  خاصی آن
ع( زمینی را وقف کرد و شرط کرد در صورتِ نیاز، آن را کاظم )که امام  است آمدهدیگری 

 . (۲۰۲ ص :۱۹ ج ،ق ۱۴۰۹بفروشند و با پولِ آن، مشکل را برطرف سازند )حرعاملّی، 
ی  که در کالم و حدیث نبوی کلمه شود میبا بررسی روایات مشاهده نتیجه این است که 
فقط  است، و  قرار گرفته مورداستفاده« ی جاریه صدقه»عبارت  صرفاًوقف به کار نرفته بلکه 

 قرار گرفته استوقف مورد اشاره  ( کلمهدر تعداد معدودی از احادیث از ائمه اطهار )ع
به علت کاربرد "صدقه جاریه" در احادیث و عدم کاربرد  . (7۸ ص :۱۳۸۶ عباسی،و  )حائری

ریه" ترجیح داده شده و در تعریف آن نیز وقف در صدر اسالم، کلمه "وقف" بر "صدقه جا
 :گردیده استعمدتاً دو تعریف زیر تأکید 

 تحبیس االصل و اطالق المنفعه 
 تحبیس االصل و تسبیل المنفعه 

بنابراین با توجه به دو انتخاب "وقف" به جای "صدقه جاریه" و "اصل" به جای "مال" 
دارای عین خارجی بوده تا تصور تحبیس اند که  حوزه صدقه جاریه را محدود به اموالی کرده

پذیر باشد و همچنین اصل آنها در صورت استفاده زایل نگردد. خالصه  اصل برای آنها امکان
آنکه، تعریفِ اصطالحی وقف در میانِ فقیهان، منشأ روایی ندارد حتّی در روایات 

 . سازد یمالسند، برخی مصادیق و موارد وجود دارد که این تعریف را مخدوش  صحیح
که برخی از فقهای  رسد میاز ظاهر عبارت برخی از فقها به نظر  در زمینه وقف پول،

(. ابن زهره در ۲۹7، ص: ق ۱۴۱7اند، )ابن زهره حلی،  امامیه بر جواز وقف پول فتوا داده
وقف »یعنی « عتد بهیر بال خالف ممن یجوز وقف الدراهم و الدنانیال : »نویسد میاین مورد 
در واقع تعبیر .«  دینار جایز نیست، در این فتوا اختالفِ قابلِ توجهی وجود ندارد درهم و

اند اما  نشانگر آن است که هیچ یک از بزرگان با وقف پول موافقت نکرده« ممن یعتد به»
. اگرچه برخی  اند لیکن جزء فقیهانِ بزرگ نیست کسانی هستند که با وقف پول موافقت کرده

، در میانِ شیعیان این بحث اند یمدع( ۱۲۸ص  :۱۳۸۶) یخسروه از محققان از جمل
ها مواردی از وقف پول در شیعه مطرح  ؛ اما مطابق برخی گزارششده استمطرح  یتازگ به

جدی، مطرح  صورت به، همچنین فقهای امامیه از قرن پنجم به بعد، این بحث را شده است

                                                                                                                                  
 .  حدیث موثق: حدیثی که همة راویان آن راستگو هستند اما حداقل یکی از راویان آن غیرشیعه است   ۱
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 ۵۹۹ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

(. عالوه بر ۲۹7 ص :ق ۱۴۱7زهره،  ؛ ابن ۲۵۰ ص :۳ ج ،ق ۱۳7۸شیخ طوسی، اند ) کرده
، شود میای که به حدود یکصد سال قبل در استان خراسان رضوی مربوط  نامه این در وقف

که با این دو تومان اِسترباح شود و ربح  گفته استو  کرده استواقفی دو تومان را وقف 
( بوده استوقفی  صورت بهکه عمدتاً در قدیم ) یعمومحاصل از این مبلغ برای نظافت حمام 

ای دیگر که به وزیر  نامه (. در وقف۲۱ص  :۱۳۸۴ زاده، قرار گیرد )نظام مورداستفاده
سکّه زر در اختیار تاجری  ۱۵۰تعداد  یمتول شود میداری شاه سلطان حسین مربوط  خزانه

 زاده، نظامشود )تا درآمد حاصل از آن صرف مدرسه علمیه در اصفهان  دهد میمعتبر قرار 
 (.۲۱ص  :۱۳۸۴

 شده انجاممطالعات  ۳
 تشکیل الگوی ارائه: اسالمی خرد مالی تأمین مثابه به وقف(" ۱۳۹۰) همکاران و عبداللهی
 به اشاراتی ضمن و اند داده قرار تحقیق مورد را" کشور در وقفی خرد مالی تأمین مؤسسات
 از را وقفی خرد مالی تأمین موسسه تشکیل اسالم، در وقف نهاد تاریخی سابقه و مفهوم
 منبع یک عنوان به پول وقف مورد در بحث از پس و داده قرار سنجی امکان مورد فقهی منظر
 کشور در وقفی خرد مالی تأمین مؤسسات تشکیل ضرورت ارزیابی به وقفی، خرد مالی تأمین

 منابع بهینه تخصیص اقتصادی، کارایی افزایش قبیل از مؤسسات نوع این تشکیل مزایای و
 . اند پرداخته اشتغال، تقویت و

اند که با  ( " بررسی فقهی وقف پول " را مورد تحقیق قرار داده۱۳۸۶) یعباسحائری و 
بررسی روایات و اشاره به ماهیت و مالیت پول و همچنین اقوال فقها در مورد ا دلّه صحت و 

 . اند  بطالن در زمینه وقف پول، جواز وقف پول را نتیجه گرفته
مالی خُرد منطبق با قواعد شریعت  تأمینمؤسسات و  الگوسازی( " ۱۳۸7) زاده حسن
. در این مقاله قرار داده استی خود مورد تحقیق و بررسی  موضوع مقاله عنوان بهاسالم" را 

مالی  تأمینساختار سازمانی و الگوهای مدیریتی برای نهادهای مالی خُرد اسالمی جهت 
سلمانان تبیین گردیده و ضمن ارائه مباحث نظری در زمینه درآمد م های کم خُرد برای گروه

جدید  یده سازمانگیری به این شکل بوده که باید با استفاده از یک  موضوع تحقیق، نتیجه
ها و مقررات الزم جهت استفاده از منابع و امکانات  نامه و مناسب و همچنین تدوین آیین

و  یرینخهای مردمی، منابع زکات، و تشویق  مالی بالقوه در کشور مانند منابع وقفی، کمک
مالی خُرد موجود، زمینه الزم را برای توسعه این  تأمینافراد خیرخواه در تقویت مؤسسات 

 بخش مالی فراهم آورد.
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۰۰

که اثربخشی منابع  دهند میای نشان  ( در مقاله۱۳۸۵) ینالیعافتخاری و  الدین رکن
پا بسیار باال است و این توفیق  ن و کشاورزان خُردهاعتباری در بهبود شرایط زندگی روستاییا

های  ویژه در سطوح پروژه ارائه اعتبارات در توسعه روستایی در توسعه اقتصادی روستایی به
 .دهد میخُرد را نشان 

 "مالی خُرد روستایی در ایران تأمینهای  بررسی چالش"( در ۱۳۸۴) یدلقوزاده و  حسن
الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگالدش پرداختند.  قرض های به مقایسه تطبیقی صندوق
که  دهد مییک نهاد مالی موفق نشان  صورت بهها و بانک یاد شده  مقایسه بین این صندوق

و به  کرده استتر از گرامین بانک عمل  الحسنه در مواردی بسیار ضعیف قرض های صندوق
ی آنها، نقش کمتری در کاهش فقر ماهیت مجدد رغم بهالحسنه  های قرض صندوق یکلطور 

 و توانمندسازی افراد نیازمند دارند.
اسالمی" را  اقتصاد( "وقف در فقه اسالمی و نقش آن در شکوفایی ۱۳7۸) یحائر

نامه مقطع دکتری، مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه مباحثی گسترده در  پایان عنوان به
اقتصاد اسالمی، مباحثی نیز در مورد وقف پول زمینه وقف و آثار آن در توسعه و شکوفایی 

 .کرده استو مجاز بودن آن را اعالم  داشته است
کشور گذاری در توسعه اقتصادی  های سرمایه ( " بررسی نقش شرکت۱۳7۶محمدزاده )

. است یدهرساننامه کارشناسی ارشد خود به انجام  گذشته، حال، آینده(" را در حوزه پایان)
ابزار  ینتر مهمشمسی، استفاده از  ۱۴۰۰نتیجه این پژوهش حاکی از این است که تا سال 

 گذاری برای توسعه کشور یک ضرورت است. های سرمایه بازارهای مالی یعنی شرکت
سازی دستیابی  مالی خُرد را کوششی برای بهینه تأمینای نیز  ( در مقاله۱۳۸۲) ینجف
  انداز به شمار آورده است. در این مقاله، تجربه وام و پسبه خدمات  یدستانو تهفقیران 
ترین نهادهای مالی  های گرامین، بانک بنگالدش و راکیات اندونزی در جایگاه موفق بانک

 .شده استکننده اعتبارات خُرد، بررسی  نمونه پرداخت
یی در مالی روستا تأمینای به ارزیابی و تجارب  ( در مطالعه۱۳۸۲) یارشدزاده و  حسن

که طی دو دهه گذشته درصد  دهد میایران و برخی کشورهای آسیایی پرداختند. نتایج نشان 
پرداخت شده میان خانوارهای روستایی افزایش یافته است. ضمن آنکه  های وامپذیری  نفوذ

گذاری در بخش کشاورزی بوده؛  متوسط بازده اعتبارات خُرد کمتر از متوسط بازده سرمایه
اعتبارات پرداختی بر تشکیل سرمایه ناخالص  کلری اعتبارات خُرد در مقایسه با ولی اثرگذا

 بیشتر است.
مالی خُرد در جهت  تأمینهای جدید برای  شیوه (۱۳۸۲معتمد ) مازار و فرزین عرب

زنان را مطرح کردند. در این مطالعه ضمن مقایسه بین  ویژه بهدرآمد  اقشار کم توانمندسازی
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 ۶۰۱ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

اعتبارات را در قالب چهار  گونه اینهای اعتباری خُرد در بانک کشاورزی،  طرح های ویژگی
اند. در این بررسی، تحلیل عملکرد بانک کشاورزی در  طرح و برنامه در بانک تحلیل کرده

بندی میزان وام پرداختی  ها و بر اساس دسته زمینه اعتبارات خُرد در چارچوب این برنامه
 .گرفته استبانک صورت 

 گذشته از بانکی غیر مالی تأمین ابزارهای مضاربه، و پول وقف تلفیق( "۲۰۰۴) ۱اچیزاک
 تاریخی سابقه مورد در اشاراتی ضمن تحقیق این در.  داده قرار بررسی مورد را"  آینده تا

 با بتوانند اسالمی های بانک و پول وقف اگر که کند می بیان عثمانی، حکومت در پول وقف
 منابع تطابق عدم و مالی تأمین مشکالت: قبیل از مشکالت از بسیاری شوند تلفیق یکدیگر
 . رفت خواهند بین از مالی

مالی خُرد بر مبنای وقف: تشخیص نقش  تأمینای در مورد " ( مقاله۲۰۰7) ۲احمد
مالی اسالمی" را به انجام رسانیده که در آن به وقف و کاربردهای  تأمیناجتماعی حاصل از 

مالی پرداخته که برای این منظور از  تأمینآن اشاره کرده و پس از آن به فنون اقتصادی در 
مالی  تأمینکه  رسیده استو به این نتیجه  کرده استالگوهای ریاضی و نموداری استفاده 

 . در کاهش فقر در جامعه داشته باشد مؤثری نقش تواند میخُرد از کانال وقف 

 وقف پول از دیدگاه برخی از فقها و مراجع تقلید شیعه ۴
 عمده هستند: یهنظرفقهای شیعه در وقف پول و طال و نقره دارای دو 

؛ ابن ادریس، ۲۹7 : صق ۱۴۱7. )ابن زهره،  مطلقاً عدمِ جواز وقف پول و طال و نقره   ۱)
؛ فیض ۳۸۹ ص :۲ ج ،ق ۱۳۸۸؛ فخر المحققین، ۴7۹، ۴7۵ ص :۲ ج ،ق ۱۴۱۰

 (۲۰۸ ص :۳ ج ،ق ۱۴۰۱کاشانی، 
.  شرطِ وجودِ منفعتی که باعثِ از بین رفتنِ اصل نشود جواز وقف پول و طال و نقره به  ۲)

؛ ۳۳۰ ص :۶  ؛ جق ۱۴۱۳؛ عالمه حلی، ۲۵۰ ص :۳ ج ،ق ۱۳۸7)شیخ طوسی، 
؛ ۲۶۹ ص :۲  ، جق ۱۴۱۴؛ شهید اول، ۲۲ : ص۱۰ ج ،ق ۱۴۰۳مقدس اردبیلی، 

 ص ۲7ج  -۱۹ ص :۲۸ ، جق ۱۴۰۹ ؛ نجفی،۲۱۲ ص :۵ ج ،ق ۱۴۱۴ شهیدثانی،
ة یفاک؛ محقق سبزواری، ۳م  ،۱۰۰ -۹۹ ص :۵ ج ،ق ۱۴۰۵، یزدی ییطباطبا ؛ ۳۰۲
؛ ق ۱۴۰۵زدى، یى ی؛ طباطبا۲۰۸ ، ص۳  ، جق ۱۴۰۱، یکاشان ؛۶ ص :۲ ج ام،کاألح

                                                                                                                                  
1 Cizakca 
2 Ahmed 
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۰۲

 ص :۲  ج ،ق ۱۴۰۹، یگانی؛ گلپا۴۴۵ ص :۲ ج ،ق ۱۴۲۲، ینىخم ؛۲۰۶ ص :۱  ج
 (۳۱۳ ص :۳وج  ۴۳۵ ص :۲  ج ،ق ۱۴۲7 ؛ مکارم شیرازی،۳۴۹

بازداشت ریشه و استمرار »فقیهان در وقف پول، آن است که وقف به معنِی  عمدهاشکال 
 تواند نمیدیگری ندارد،  یدهفاو از آنجا که پول جز برای تصریف و تغییر  باشد می« بهره

. اما انصاف این است که در  در آن شدنی نیست« حبس اصل»باشد زیرا مصداق وقف 
که  آمده است؛ حتّی برخی نکات در روایات شود نمیبررسی روایات، چنین تعاریفی یافت 

. در دو پردازیم می. در ادامه به بررسی روایات  آن را مخالفِ ادعای فقها دانست توان می
 « حَب ِسِ الْأَصْلَ وَ سَب ِلِ الثَّمَرَة »فرموده است:  ص() یامبرپکه  آمده است ۱حدیث مرسل

نوری،  یمیرزا«) حَبَّسْتَ اَصْل هُ وَ سَبَّلْتَ ث مَرَت هَا»( یا ۲۶۰ ص :۲ ج ،ق ۱۴۰۵جمهور، یاب ابن)
. شاید نخستین افرادی که در شیعه، وقف را اینگونه تعریف  (۴7 ، ص۱۴ ، جق ۱۴۰۸
بوده برداری از فقه اهل سنّت  یا گرته بوده استحدیث مرسل  اند، با توجه به این دو کرده
. به هر حال تفاوتی بین این دو منشأ وجود ندارد، زیرا هر کدام منشأ این تعریف است
که با  گردد میمطرح  ۲السند . در ادامه برخی روایات صحیح اند، حج یتِ شرعی ندارد بوده

دارایِ وقتِ معلومی باشد، بر ورثه واجب است هر وقفی که »ظاهر این تعریف مخالفت دارد: 
باشد،  شده وقفمطابق آن عمل کنند و هر وقفی که زمانش مشخص نیست و برای مجهول 

(. با توجه به اطالقِ این روایت، هر ۱۹۲ ص :۱۹ ج ،ق ۱۴۰۹)حرعاملّی،  ۳.« باطل است
برای موقوفه است، وقفِ  چیزی اعم از دائم یا غیرِ دائم، قابلیتِ وقف دارد و تنها شرطی که

زهرا . در حدیث دیگری حضرت  موقت آن را وقف نکند صورت بهدائمی آن است یعنی شخص 
ع( و امام حسن )ع( و پس از ایشان امام ) یعلس( اختیار موقوفاتی را به دست حضرت )

 ،ق ۱۴۰۹است، )حرعاملّی، « ابراهیم اموالِ اُم»که یکی از آن موقوفات  دهد میع( ) ینحس
( با توجه به تصریحِ لغویان مبنی بر اینکه اصل مال، طال و نقره است، )ابن ۱۹۸ ص :۱۹ ج

اند؛  ( حتّی برخی لفظ مال را مختص به طال و نقره دانسته۳7۳ ص :۴ ج ،ق ۱۴۰۹اثیر، 
ابراهیم، طال و نقره و پول  ( پس باید بخشی از موقوفاتِ ام۱۴ ص :ق ۱۴۱۰)عباس نجفی، 

دیگری  ایت صحیحه. در رو س( قرار داشتزهرا )موقوفه در اختیار حضرت  انعنو بهباشد که 
ع( زمینی را وقف کرد و شرط کرد در صورتِ نیاز، آن را بفروشند کاظم )که امام  آمده است

در روایتِ  . (۲۰۲ ص :۱۹ ج ،ق ۱۴۰۹و با پولِ آن، مشکل را برطرف سازند )حرعاملّی، 
                                                                                                                                  

 .  اند روایت مرسل: روایتی که برخی از راویان آن در سلسله سند ذکر نشده   ۱
 . : روایتی که همة راویانِ آن شیعة راستگو و عادل باشندروایت صحیح   ۲
 . ف هُوَ بَاطِلٌ  -رِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ  وَ كُلَّ وَقْفٍ اِل ى غ ی -ف هُوَ وَاجِبٌ عَل ى الْوَرَث ةِ  -اَنَّ كُلَّ وَقْفٍ اِل ى وَقْتٍ مَعْلُوم     ۳
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 ۶۰۳ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

ع( مقداری از اموالش را وقف کرد تا چند بخش شود و دق )صاکه امام  آمده است ۱ای موثقه
 :۱۹ ج ،ق ۱۴۰۹ها را انفاق کنند )حرعاملّی،  های خاصی آن پس از شهادت ایشان، در زمان

 ص :۱۳ ج ،ق ۱۴۰۹)حرعاملّی، « صدقة جاریه»همچنین از اطالق روایاتِ  . (۱7۴ ص
 . جوازِ وقف پول را استفاده کرد توان می( ۲۹۳ -۲۹۲

خالصه آنکه، تعریفِ اصطالحی وقف در میانِ فقیهان، منشأ روایی ندارد حتّی در روایات 
. در  سازد یمالسند، برخی مصادیق و موارد وجود دارد که این تعریف را مخدوش  صحیح

ص  :۳ ، جق ۱۴۱۰، یس حلیضمن فتوای برخی قدمای شیعه مانند سید مرتضی )ابن إدر
( و ابویوسف از فقهای حنفیه )ابن ۲۹۳ : ص۳ج  ،ق ۱۳۸7 ،یخ طوسی؛ ش۱۵۶ -۱۵۵

 ۱۴۰۹، یکاشان ؛۳77 ، ص۳ ، جق ۱۴۱۴، یسمرقند؛ ۵۴۵ص  :۴ ، جق ۱۴۱۵عابدین، 
 :7، ج ق ۱۴۱۶، ینی( و ابن حاجب و خلیل از فقهایِ مالکی، )حطاب رع۲۱۹ص  :۶، ج ق

اند؛ در واقع حتّی الزم نیست موقوفاتی که عین  ( وقفِ موقت را نیز صحیح دانسته۶۲۶ص 
که امروزه یکی از ارکاِن « حبس االصل»دائمی وقف گردد یعنی  صورت بهها دوام دارد،  در آن

، در واقع این فتاوایِ قُدمای نداشته است، در فتوای گذشتگان جایی رود میوقف به شمار 
، ناسازگار است و اعتبارِ تعریفی شده استکه در نسل بعدی فقها مطرح  مسلمان با تعریفی

 . را زیر سؤال ببرد گردد مییک اصلِ پذیرفته شده مطرح  عنوان بههای بعد  که در دوره
در اینجا الزم به یادآوری است، اگرچه بر اساس تحقیقات انجام گرفته، به نظر 

ی صحیح است؛ اما با توجه به مخالفت مشهور های اسالم نویسندگان وقف پول مطابق آموزه
کارهای جایگزین دیگری ارائه شود تا مردم و  فقهای امامیه با این مطلب الزم است راه
. حال با توجه به اینکه در اکثر فتوای مند گردند جامعه بتوانند از برکات این کار خیر بهره

فه باید باقی بماند، وقفِ پول صحیح فقهای امامیه این اشتراط وجود دارد که عینِ مالِ موقو
برداری از این منبع مردمی برای  کارهای ارائه شده برای بهره نیست، لذا در ادامه برخی از راه

 :شود میمالی امور مختلف اشاره  تأمین
محلِ مورد نظر  کیپول را از طریقِ هر نوع عقد یا ایقاعی مانند هدیه یا صلح، به تمل  ۱)

آوری شده از افراد متوّل را از طریق  وجوه نقدی جمع توان میال مث عنوان بهدرآورد. 
نیازهای  تأمینی  هبه به مالکیت مؤسسات خیری ه درآورد تا آنها از این وجوه در زمینه

به افراد فقیر در سطح جامعه استفاده نمایند  یرسان کمکهای  مالی خود در برنامه
 (.۴۳۵ ص ،۲، جلد ق ۱۴۲7رازى، یشارم کعلی، استفتاء مؤلفان؛ م منتظری، حسین)

                                                                                                                                  
 .  حدیث موثق: حدیثی که همة راویان آن راستگو هستند اما حداقل یکی از راویان آن غیرشیعه است   ۱
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۰۴

یا صندوق وقف الحسنه ) قرضا صندوق ی کخود مبلغى را به بان  اتیشخص در حال ح  ۲)
منوط اندازند ان ین صورت به جریند بعد از وفات آن را به همکپول( بسپارد، و وصی ت 

ورثه را در  هش از ثلث اموال اوست، اجازیا اگر بیش از ثلث اموال نباشد، یه بکن یبه ا
، ق ۱۴۲7رازى، یارم شکعلی، استفتاء مؤلفان؛ م منتظری، حسین)  ردیات بگیحال ح
 (.۳۱۳ ص ،۳جلد 

استفتاء سید صادق پول )وقفِ اعتبار و قدرتِ خریدِ ناشی از در اختیار داشتنِ   ۳)
. شده است. پول حامل ارزش و اعتباری است که بر اساس قرارداد به آن داده  شیرازی(
گوییم وقف یکه م امروز . ه برای پول امروزی اهمیت دارد بحث اعتبار پول استآنچه ک

. بنابراین در وقف پول، آنچه که وقف   پول و سهام، ارزش اعتباری آن مقصود ماست
، مثل این است کند میمثالً اگر فردی یک میلیون ریال وقف  . اعتبار پول است شود می

، خواه این پول به شکل وجه نقد، کرده استکه بگوییم یک میلیون ریال اعتبار وقف 
بنابراین چنانچه فردی پول موقوفه را برای مدتی  . چک یا پول الکترونیک باشد

همان میزان  یتدرنهاای از آن استفاده نماید و  معامالت مضاربه و دردراختیار بگیرد 
 . در واقع همان عین موقوفه را برگردانده است را برگرداندپول 

ها  کننده چیزی با آن هایی را جمع کنند و وکالت بدهند که شخص جمع پول توانند می  ۴)
. طبق این پیشنهادات وجوه  استفتاء شخصی ناصر مکارم شیرازی()بخرد و وقف کند 

مان و از قبیل ملک تجاری یا ساخت هایی داراییآوری شده صرف خرید  نقدی جمع
تشکیالت تولیدی یک کارخانه یا مرکز تولیدی شود و این ملک به اجاره گذاشته شود و 

در جهت کاهش فقر( شود یا در ملک تجاری ) یریهخدرآمد حاصل از اجاره صرف امور 
های اهداء شده اقدام به آموزش و استخدام  یا مرکز تولیدی خریداری شده توسط پول

درآمد( در جهت افزایش اشتغال در  تخدام افراد فقیر و کمبا تأکید بر اسکار )نیروی 
کشور صورت گیرد. یا این وجوه صرف خرید سهام یا اوراق قرضه شوند و سود حاصل از 

است،  پذیر امکاندیگری نیز  صورت بهآن وقف امور خیریه شود. همچنین وقف پول 
ن را تبدیل به سکه پول خود را وقف کند آ خواهد میبدین صورت که مثالً شخصی که 

بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا 
تورم نیز صدمه  مسئله. در این فرض  ها را برگردانند ها بعد از رفع نیاز عین آن سکه آن

 . به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود
، پول «بانک یا صندوق»راهی را مطرح کرد که  توان میبا توجه به فتاوای فقها،   ۵)

گذاری  این ذخیره، در امور خیریه سرمایه پشتوانهاما به  کند میموقوفه را بلوکه و حبس 
های ابقاء عین پول، این است که بانک یا صندوق یا نهاد مالی  کند. بنابراین، یکی از راه
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 ۶۰۵ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

گذاری کند یا  ها را در نزد خود نگه دارد و به اعتبار آنها، سرمایه مورد نظر، عین پول
 وام و تسهیالت ارائه کند.

 اهمیت و جایگاه فقر در توسعه جوامع ۵
کاهش  یدار برایپا یه و متقابل دارد. توسعه اقتصادیارتباط دوسو یفقر با توسعه اقتصاد

 :۱۳7۵ ،یاریز.)کند مین یتوسعه را تضم یداریز پایفقر ضرورت دارد و کاهش فقر ن یدائم
ها در جامعه رو به توسعه، هم به  انسان یازهاید توجه داشت که ابعاد نیالبته با(. ۴۸ص 

از  یاریت بسیوضع یابند، و بررسی یش مرت، گستیفیلحاظ تنوع و هم به لحاظ ک
قر در جامعه ف مسئلهبا تحوالت توسعه،  الزاماً که دهد می افته نشانیتوسعه  یکشورها
ابد و هم به یهم فقر ادامه  تواند میازها، ین گسترشل یکند بلکه به دل یدا نمیکاهش پ

(. ۵۲ص  :۱۳7۵ ،انیانیبنبزند )از جامعه دامن  یا تازه یها در گروه یشتریاحساس فقر ب
هم  هایی که قراراست هم ابزار و توجه به وضع اقتصادی انسان فراینده توسعه؛ بنابراین، در

در فرایند خود در  تواند نمیهدف توسعه باشند اهمیت بسیار دارد. توسعه با هدف انسانی 
باشد. ابزارهای توسعه دموکراتیک  تفاوت یب جامعه در و فقر ها انسان برابر وضع اقتصادی

سیاسی و مشارکت همگانی  های اقتصادی؛ اجتماعی؛ نیز حضور گسترده مردمان در صحنه
و توسعه منابع  گردد نمیی منابع انسانی میسر  وسعه کشور بدون توسعه. بنابراین تاست

و شرایط زندگی  ها مهارتو  ها تواناییانسانی در معنای عام با افزایش و بهبود کمی و کیفی 
 (.7ص  :۱۳7۳. ")سرکار آرانی، گردد میاو عملی 

 و شرایط تحقق آن ۱گذاریسرمایه ۶
گذاری ارائه شده است.  مشابهی از مفهوم سرمایههای گوناگون و در عین حال  تعریف

گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی دیگر  گفت سرمایه توان می
که با هدف به دست آوردن سود، برای مدتی در زمان آینده نگهداری خواهد شد. به بیان 

سک )خطر( مشخص یا نامشخص گذاری در زمان حال، به همراه پذیرفتن ری دیگر، سرمایه
را به  یگذار یهسرما (.۲۳ص  :۱۳۸۹شهرآبادی، باشد ) میبرای کسب سود در آینده 

 :نندک یم بندی تقسیم یمختلف های روش
 موضوع به دو  برحسب یگذار هی: سرمایگذار هیبر اساس موضوع سرما یگذار هیسرما

 .شود میم یتقس یمال یگذار هیو سرما یواقع یگذار هیدسته سرما
                                                                                                                                  
1 Investment 
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۰۶

  به  توان میرا  یگذار هیزمان، سرما برحسب: یگذار هیا مدت سرمایبر اساس زمان
 .ردکم یسال تقس کیش از یا بی بلندمدتسال و کیثر تا کا حدای مدت کوتاه

 افتن یا احتمال تحقق نیزان یه مکن ی: بر اساس ایگذار هیسرما کسیا ریخطر  برحسب
ز یگر متمایدکیاز  توان میرا  یگذار هینوع سرما ( چقدر باشد، سهکسیا ری) یآتمنافع 

 شتریب ینسب کسیبا ر یگذار هیمتناسب، سرما کم یا کسیبا ر یگذار هیساخت: سرما
 (.۲۳ : ص۱۳۸۹ )شهرآبادی، یکسیا ری پرخطر یگذار هی(، سرمابازی سفته)

 :باشد میگذاری سه مرحله باید طی شود که به شرح زیر  برای تحقق سرمایه
 وکار کسبگذاری: یعنی کارآفرینان باید با مناسب تشخیص دادن فضای  تقاضای سرمایه

گذاری  انداز روشنی از انتظارات بازدهی سود، راغب به سرمایه و شرایط بازار و داشتن چشم
 باشند.

انداز و وضعیت ذخیره  ها و مردم برای پس عرضه وجوه: عرضه وجوه نتیجه تصمیم بنگاه
مالی داخلی،  تأمینها وجود دارد:  مالی بنگاه تأمینها است. سه روش برای  استهالک بنگاه

 مالی سهامی. تأمینمالی از طریق بدهی و قرض،  تأمین
ای در  سرمایه یکاالهاای: رد صورت تحقق دو شرط فوق، باید  عرضه کاالهای سرمایه

پذیر باشد  ا امکانگذاری بر روی آنه بازار وجود داشته باشد تا امکان خرید یا سرمایه
 .(7۴۱- 7۳7 ، ص۱۳۸7 )شاکری،

. به باشد می، نقش کمکی و مؤثر آن در عرضه وجوه رود میآنچه از وقف پول انتظار 
کمک  تواند میمالی را به عهده دارد که از این طریق  تأمینعبارتی وقف پول نقش 

 خُرد داشته باشد. گذاران سرمایه ویژه بهگذاران و  چشمگیری در اعطای وجوه به سرمایه

 مالی خرد تأمینوقف پول و  ۷
 توان مییا فقیر را  درآمد کمعملکرد وقف پول در اعطای تسهیالت و اعتبارات خُرد به افراد 

به این شکل ساماندهی کرد به این ترتیب که صندوق وقف پول ایجاد گردد و از طریق 
 تأمیناسالمی به انجام  یها قرارداد ژهوی بهها  در انواع قرارداد شده وقفگذاری وجوه  سرمایه

درآمد شود. بنابراین در این حالت  مالی خُرد پرداخت و منافع حاصل را صرف افراد فقیر و کم
گذاری کارآمد اموال موقوفه است که با  از اصل وقف کمتر نیست، سرمایه یتشاهمآنچه که 

 رسد میبه نظر  . شود یمها موجب تقویت هرچه بهتر جریان وقف  حمایت قانونی و دولت
مزایای اقتصادی و اجتماعی مهمی به  تواند میمالی خُرد وقفی  تأمیناستفاده از مؤسسات 
مالی خُرد در تجهیز منابع از نهاد اسالمی  تأمین. در واقع اگر مؤسسه   همراه داشته باشد

ده کند، وقف پول بهره برده و در قسمت تخصیص منابع نیز از ابزارهای اسالمی استفا
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 ۶۰7 یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

کند. به طور کلی مزایای بالقوه اجرایی شدن وقف پول در  ایجاد  تواند میمثبتی  های ویژگی
 :به موارد زیر خالصه کرد توان میقالب اعتبارات خُرد را 

(۱ درآمدیهای  ترین گروه حل چالش کمبود منابع مالی و توجه به پایین 
و یا به ) ینگراماعطایی خُرد: این شیوه که نوآوری بانک  های واماز  یقه ملکیحذف وث  ۲)

مالی خُرد( در زمینه وثیقه کردن دارایی است به معنای "دسترسی به  تأمینطور کلی 
گیرنده  به این مفهوم که عدم پرداخت اقساط وام از سوی یک وام باشد میوام در آینده" 

 .شود میموجب عدم دسترسی همه اعضاء گروه به وام 
(۳ آوری و استفاده بهینه از منابع خُرد و مشارکت بیشتر افراد در سنّت حسنه وقف جمع 

 گذاری قراردادهای اسالمی مالی وقف پول در سرمایه تأمین ۱. ۷
. مدیر سرمایه یا وجوه وقفی مسئولیت  باشد یم ۱چارچوب وقف پول بر اساس مفهوم امانت

بهترین تالش برای موفقیت در امر  یریکارگ بهدر امانتدار  ای و یک فرد حرفه عنوان بهباالیی 
ای از الگوی  . در اینجا مناسب است تا نمونه گذاری در قراردادهای اسالمی دارد سرمایه

بر اساس قراردادهای اسالمی  شده وقفهای  گذاری توسط پول عملیاتی برای انواع سرمایه
 ارائه شود که در شکل زیر نشان داده شده است.

گذاری در هر یک از قراردادهای اسالمی مذکور،  مالی و سرمایه تأمینبه هر حال با 
انتظار بازدهی مناسب و مبتنی بر شریعت اسالم کسب نمود و این سود و منفعت را  توان می

در جهت کاهش فقر در جامعه به کار گرفت و از این طریق فرایند توسعه جامعه اسالمی را 
 تقویت بخشید.

 ها دادهه و تحلیل تجزی ۸
نفر از اعضای هیأت علمی و  ۱۱۰ ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با گردآوری داده

دانشجویان مقطع دکتری در رشته علوم اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی 
های اجرایی مانند  سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، کارشناسان دستگاه

. گرفته استسازمان اوقاف و همچنین کارشناسان مذهبی صورت  کارشناسان ها، بانک
آوری شده  ی تکمیل و جمع پرسشنامه ۱۱۰پرسشنامه توزیع و از این تعداد  ۱۵۰تعداد 

است. برای بررسی پایایی، با استفاده از روش محاسبه آلفا کرونباخ که معتبرترین آزمون 
اقدام به محاسبه ضریب  SPSSافزار  نرمسازگاری درونی است، عمل کرده و با استفاده از 

                                                                                                                                  
1 Trustee concept 
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۰۸

 باشد می ۰٫7آلفا کرونباخ نموده شده است. مقادیر حاصل برای تمامی متغیرها باالتر از 
 شده است.ارائه  ۱که این نتایج در جدول  باشد میدهنده پایایی مناسب ابزار  که نشان

 

 
 شده وقفهای  گذاری در عقود اسالمی توسط پول الگوی عملیاتی برای انواع سرمایه .۱شکل 

 ۱ جدول
 گیری پایایی ابزار اندازه

 (αمقدار ضریب آلفا کرونباخ ) تعداد پرسش نام متغیر
 ۰٫7۹ ۴ گذاری بودن وقف پول بر افزایش سرمایه مؤثر
 ۰٫۸۱ ۵ گذاری وجوه وقفی بر کاهش فقر بودن سود سرمایه مؤثر

 های پژوهش منبع: یافته .یادداشت
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 ۶۰۹ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

 ۲ جدول
 های پرسشنامه برای گویه (CFA)نتایج تحلیل عاملی تأییدی 

 نتیجه سطح معناداری وزن رگرسیونی  گویه
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫7۱۳ ۱
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۶۳7 ۲
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۵۰۸ ۳
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۸۴۳ ۴
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫7۱۱ ۵
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۶7۱ ۶
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۵۴۴ 7
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۶۸۳ ۸
 معنادار ۰٫۰۰۰ ۰٫۵۴۲ ۹

χ۲ = ۴7۴٫۰۲۶; df = ۴۰۹; χ۲/df = ۱٫۱۵۹ 
CFI= ۰٫۹۶; TLI= ۰٫۹۵; IFI= ۰٫۹۶; RMR= ۰٫۰۶۲; RMSEA= ۰٫۰۴۵ 

 RMR. برازش یمربع خطاها یانگینم یشه: شاخص رRMSEAاند:  کار رفته به این شرح نمادهای به .یادداشت
یقی. :  شاخص برازش تطبCFIییس. :  شاخص توکرلوTLI. :   شاخص بنتلر بونتNFI. مانده یانگینم یشه: ر

GFIبرازش یکویی: شاخص ن .df/2χی. دو به مربع درجه آزاد-ی:  نسبت آماره خdf۲ی. : درجه آزادχ : آماره
های  منبع: یافته مولفه در مدل است. یکسوال به عنوان  یا یهاثر هر گو یزانم یبه معن یونیوزن رگرس. دو یخ

 پژوهش

ی  ها و آزمون فرضیات و همچنین برازش الگوی معادله تجزیه و تحلیل داده منظور به
های مورد  قرار گرفت. تحلیل مورداستفادهی ساختاری  یابی معادله روش مدل ساختاری،

ی  و بسته (AMOS v.20) ۱ی گشتاوریافزارهای تحلیل ساختارها نظر با استفاده از نرم
صورت گرفت. پیش از ارزیابی مدل ساختاری  (SPSS v.19) ۲آماری برای علوم اجتماعی

های مختلف پرسشنامه در  ارائه شده، الزم است معناداری وزن رگرسیونی )بار عاملی( سازه
ی و قابل قبول گیر های اندازه های مربوطه بررسی شده تا از برازندگی مدل بینی گویه پیش

ها اطمینان حاصل شود. این مهم، با استفاده از  گیری سازه ها در اندازه بودن نشانگرهای آن
به انجام رسید. با توجه به اینکه  AMOSافزار  و نرم ۳(CFA)تکنیک تحلیل عاملی تأییدی 

های مربوطه در  گویه بینی پیشیافته، وزن رگرسیونی همه متغیرها در  برازش CFAدر مدل 

                                                                                                                                  
1 Analysis of Moment Structures-AMOS 
2 Statistical Package for Social Sciences-SPSS 
3 Confirmatory Factor Analysis-CFA 
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۱۰

ها این است  دار با صفر بود. مبنای معناداری گویه تفاوت معنا دارای ۰٫۹۹سطح اطمینان 
گویه از پرسشنامه، مورد  ۹، یتدرنهاباشد. لذا  ۰٫۰۵ها زیر  که سطح معناداری برای آن

همراه های معنادار به  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه
ها نشان از برازش  ارائه شده است. این شاخص ۲در جدول  CFAهای برازش مدل  شاخص

شده به متغی ر  داری بار شدن هر متغی ر مشاهده گیری داشته و معنا های اندازه مطلوب مدل
 مکنون مربوطه مورد تأیید قرار گرفت.

 ها فرضیهآزمون  ۱. ۸
تای استاندارد برای روابط موجود در مدل پس از برازش مدل ساختاری پژوهش، ضرایب ب

. معناداری بارهای عاملی شود میمالحظه  (۴صورت جدول شماره ) گزارش شد که به
گیری، مورد تأیید قرار گرفت  های اندازه های هریک از متغیرهای اصلی موجود در مدل مؤلفه

ضریب در رابطه  ترین ( آورده شده است. بزرگ۲آن در جدول شماره ) داری معنیکه سطوح 
اسالمی توسط  قراردادهایمالی  تأمینگذاری در  سرمایه ی ، مربوط به رابطهمتغیر  بین سه
. و رابطه باشد میهای کاهش فقر  مالی پروژه تأمینصرف سود حاصل در  و شده وقفوجوه 

اسالمی توسط وجوه  قراردادهایمالی  تأمینگذاری در  بین صندوق وقف پول و سرمایه
 دارای کمترین ضریب است که معناداری آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. شده وقف

 

 
های  منبع: یافته توضیحات در متن ارائه شده است. .ضرایب بتای استاندارد بین متغیرها .۲شکل 

 پژوهش

وسیله  ها به مدل معادالت ساختاری، به درمورد میزان مطلوبیت برازش داده
 ۳قرار جدول  ها به ترین این شاخص که معمول شود میهای برازش مدل قضاوت  شاخص

ها جهت مقایسه با مقادیر  است. در این جدول مقادیر قابل قبول برای هریک از شاخص
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 ۶۱۱ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

های ریشه میانگین  جز شاخص به شود میطور که مالحظه  مدل، آورده شده است. همان
ها از مقادیر قابل  ، سایر شاخص۲و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ۱ماندهیمربعات باق

. دهند میبخش مدل معادالت ساختاری را نشان  قبول، بهتر بوده و برازش نسبتاً رضایت
 .باشد میبخش کمتر  است که از سطح رضایت ۰٫۰۹و  ۰٫۱۱ترتیب  ها به مقادیر این شاخص

 ۳ جدول
 مدلهای برازش  شاخص

 df/۲χ GFI CFI TLI NFI RMR RMSEA 
 ≤۰٫۰۵ ≤۰٫۹ ≥۰٫۹ ≥۰٫۹ ≥۰٫۹ ≥۰٫۹ ≤۳ مقادیر قابل قبول

 ۰٫۰۹۱ ۰٫۱۱۴ ۰٫۹۹ ۰٫۹۰ ۰٫۹۵ ۰٫۹۳ ۱٫۸۳ مقادیر مدل
 های پژوهش منبع: یافته را ببینید. ۱یادداشت جدول  .یادداشت

افزار برای  شده توسط نرم های پژوهش از سطح معناداری گزارش آزمون فرضیه منظور به
ها این است که سطح  . مبنای تأیید فرضیهشود میشده استفاده  هریک از روابط فرض

تمام  شود میمالحظه  ۴طورکه در جدول  باشد. همان ۰٫۰۵ها کمتر از  معناداری برای آن
 .شوند میپژوهش به لحاظ آماری معنادار هستند و تأیید  یها فرضیه

 ۴ جدول
 خالصه نتایج آزمون فرضیات

 ی آزمون نتیجه سطح معناداری بتای استاندارد فرضیه
 )معنادار( تأیید فرضیه ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۵ گذاری افزایش سرمایه ←وقف پول

گذاری در  صرف سود سرمایه
کاهش ←های کاهش فقر برنامه
 فقر

 )معنادار( تأیید فرضیه ۰٫۰۰۰ ۰٫۸۴

 های پژوهش . منبع: یافتهیادداشت

                                                                                                                                  
1 RMR 
2 RMSEA 
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۱۲

 گیری و پیشنهادات نتیجه ۹
یک منبع  عنوان به تواند میها، وقف پول  حاصله از تحقیق و تأیید فرضیه یجنتابر اساس 

 نظرگذاری در قراردادهای اسالمی در  سرمایه ویژه بهگذاری  مالی برای انجام سرمایه تأمین
مالی خرد در کشور کمک  تأمینگذاری و  گرفته شود و از این طریق به افزایش سرمایه

های کاهش فقر نیز  در برنامه شده وقفگذاری وجوه  نماید. صرف سود حاصل از سرمایه
باشد. از این رو  مؤثریک عامل مهم در توسعه جوامع اسالمی  عنوان بهبه تقلیل فقر  تواند می

وقف پول تأکید نموده و بستر  ویژه بهمسئولین مملکتی به اهمیت وقف  که شود میپیشنهاد 
نفعان که معموالً از قشر یمناسب را برای اجرایی شدن وقف پول در کشور فراهم نمایند تا ذ

از این ابزار مالی نوین اسالمی در قالب اعتبارات خرد مالی  باشند میدرآمد جامعه  کم
کن شدن فقر در جامعه برداشته شود و  گامی در جهت ریشهمند گردند و از این طریق  بهره

 فرآیند توسعه جامعه اسالمی تقویت گردد.

 فهرست منابع
، "وقف در فقه اسالمی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسالمی؛ "(۱۳7۸) ؛محمدحسن حائری،
 .۴۱۸ و ۴۱۵ص  ،ت دانشگاه فردوسی مشهدادکتری، دانشکده الهی نامه یانپا
 مالی خُرد منطبق با قواعد شریعت اسالم"، تأمینمؤسسات و  الگوسازی(؛"۱۳۸7) ؛یعل زاده، حسن

های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و  مقاالت هجدهمین کنفرانس سیاست مجموعه
 .۱۲۹ص  بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول،

خرد در توسعه روستایی"؛ مجموعه (؛ "نقش اعتبارات ۱۳۸۲) ؛یعل ،یارشد ؛یعل زاده، حسن
مقاالت سیزدهمین کنفرانس سیاست پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک 

 .۱۸۲-۱۳۹ص  اول، چاپ مرکزی،
مالی خرد روستایی در ایران"، فصلنامه  تأمینهای  (؛ "چالش۱۳۸۴) ؛صالح ،یدلقو ؛یعل زاده، حسن

ریزی و اقتصاد کشاورزی، سال سیزدهم،  های برنامه شاقتصاد کشاورزی و توسعه، مؤسسه پژوه
 .۱۶۸-۱۴۱ص  ،۴۹شماره 
 های یسخنران و مقاالت مجموعه ؛«پول وقف»موضوع  با ؛ "میزگرد(۱۳۸۶) محمدعلی؛ خسروی،

 .۱۲۹و  ۱۲۸ ص اول، چاپ مفید، دانشگاه انتشارات موسسه سرمایه"، بازار در وقف همایش
 وابسته اسالمى انتشارات دفتر جلد، ۳ ،(«نىیخم امام) استفتاءات» ؛(ق ۱۴۲۲) الله، روح نى،یخم

 .۴۴۵ ص ،۲ جلد پنجم، چاپ قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به
بانک کشاورزی در  ارزیابی اعتبارات خرد (؛ "۱۳۸۵) ؛یدجمش ،ینالیع ،عبدالرضا افتخاری، الدین رکن

شهرستان )مطالعه موردی روستاهای حوزه آبریز رودخانه خرارود: توسعه اقتصادی روستایی
 .7۰-۴۵، ص۵۶اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ("،خدابنده
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 ۶۱۳ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

، ۱۵(، آموزش و پرورش و توسعه، فصلنامه فرهنگ توسعه، شماره ۱۳7۳؛ )محمدرضا سرکار آرانی،
 .7 ص
، مجله وقف، میراث جاویدان، سال «فقهی وقف پول سنجی امکان» (،۱۳۸۵) فر، جواد، سعادت

 .۵۰-۱۹صص  ،۵۴ چهاردهم، شماره
بر فقر و اشتغال،  یدتأک(، بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با ۱۳۹۱سیدحسینی، سیدمحمد، )

نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،  پایان
 دانشگاه فردوسی مشهد.

 جلد نویسا، پارس انتشارات ؛ تهران:«ها یاستو س ها یهکالن نظر اقتصاد» ؛(۱۳۸7) ؛عباس شاکری،
 .7۴۱-7۳7 ص دوم،

گذاری در بورس اوراق بهادار؛ تهران: سازمان بورس  (؛ مدیریت سرمایه۱۳۸۹شهرآبادی، ابوالفضل؛ )
 .۲۳ رسانی و خدمات بورس، ص اوراق بهادار، اطالع

 منبع مثابه به "وقف ؛(۱۳۹۰) ؛غالمرضا مقدم، یمصباح ؛یمهد ،اصل یقائم ؛محسن عبداللهی،
 کشور"؛ در وقفی خُرد مالی تأمین مؤسسات تشکیل الگوی ارائه :اسالمی خُرد مالی تأمین

 و ۱۰۸ ص ،۵ شماره دوم، سال اقتصادی، توسعه و رشد های پژوهش پژوهشی-علمی فصلنامه
 .۱۱۵ و ۱۱۲ و ۱۱۱

سازی روستاییان  (؛ "نقش بانک کشاورزی در توانمند۱۳۸۲) ؛ارغوان معتمد، ینفرز ؛عباس مازا، عرب
، ص ۲ گیری از اعتبارات خرد"، فصلنامه پژوهشی بانک و کشاورزی، دوره جدید، شماره با بهره

۸7-۱۱۰. 
: قم جلد، ۵ ،(«یگانیللگلبا) المسائل مجمع» ؛(ق ۱۴۰۹) ،یدمحمدرضاس گانى،یگلپا

 .۳۴۹ ص ،۲ جلد دوم، م، چاپیرکال دارالقرآن
کشور اقتصادی  توسعهگذاری در  های سرمایه (؛ بررسی نقش شرکت۱۳7۶) ؛مسعود محمدزاده،

گرایش مالی(، دانشگاه ) یبازرگاننامه کارشناسی ارشد مدیریت  یانپا گذشته، حال، آینده(؛)
 .۱۰7-۱۰۳ تهران، ص

 امام مدرسه انتشارات: قم جلد، ۳ ،(«ارمکم) دیجد استفتاءات» ؛(ق ۱۴۲7) ناصر، رازى،یش ارمکم
 .۳۱۳ ص ،۳ جلد ،۴۳۵ ص ،۲ جلد دوم، چاپ السالم، هیعل طالب ابى بن على
ی پولی  پژوهشکده ،«فرهنگ اصطالحات فقهی و حقوقی معامالت» ؛(۱۳۸۶عباس ) یدس موسویان،

 .۱۵۳ص  و بانکی،
Ahmed, Habib; (2007), “Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role 

of Islamic Finance”, Paper Writen for the International Seminar on 
‘Integrated Waqf in the Islamic Finance Sector’, Singapore, March6 . PP3-
15 
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Cizakca, Murat; )1998); “Awqaf in History and its Implication for Modern 
Islamic Economics”, Islamic Economic Studies, Vol 6, No .1, November, 
PP53-60 

Cizakca, Murat; )2004); “Incorporated cash waqfs and Mudaraba, Islamic 
non-Bank Financial Instruments from the Past to the Future”; Paper 
submitted during the International Seminar on Non-bank Financial 
Institutions, Kuala Lumpur, Jan . 26-28, 2004 .PP 2, 3 

Lahsasna,Ahcene;)2010); “The Role of Cash Waqf in Financing Micro and 
Medium Size Eterprises )MMES)”;Seventh International Conference–The 
Tawhidi Epistemology : Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, PP 98, 
108, 110, 112, 114 

Masyita, Dian; Tasrif, Muhammad; Suryadinata Telaga, Abdi ;)2005); “A 
Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative 
Instruments for The Poverty Alleviation” ;Submitted to The 23rd 
International Conference of The System Dynamics Society 
Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005, 
PP 1 to7 and 23 ,26 

Torman, Cengiz; Tuncsiper, Bedriye; Yilmaz, Sinan; )2004) “Cash Awqaf in 
the Ottomans as Philanthropic Foundations and Their Accounting 
Practices” Balikesir University of Turkey, P 12 

 :جلد، قم ۵، «ث و األثریب الحدیغر یة فیالنها» ؛(ق ۱۴۰۹) محمد، بن مبارک ،جزریریابن اث
 ۳7۳، ص ۴جلد  اول، چاپان، یلیمطبوعاتى اسماع مؤسسه

، «عه تا قرن هشتم(ی)فقه ش السرائر» ؛(ق ۵۹۸م  -ق ۱۴۱۰) منصور، محمدبن حلی(،) یسادرابن 
 ،۱۵۵ ،۱۵۶ ص ،۳، جلد ۴7۹و  ۴7۵، ۳7۹ص  ،۲جلد  دوم، چاپ نشر اسالمى، مؤسسه :قم

۱۵۴، ۱۵۲ 
ة رد المحتار علی الدر المختار )فقه یحاش» ؛(ق ۱۲۵۲ م - ق ۱۴۱۵) ،ن، محمدامینیابن عابد

 ۵۴۵، ص ۴جلد  ر،کدار الف :روتی، ب«حنفى(
البحر الرائق فی شرح » ؛(ق ۹7۰ م - ق ۱۴۱۸الدین بن ابراهیم بن محمد )، زین یم المصریابن نج

ضون و یب یمحمد عل منشورات :روت، لبنانیرات، بیا عمیرکخ زی، ش«کنز الدقائق )فقه حنفى(
 ۳۱۵ ،۳۱۳ ص ،۵ جلد ة،یتب العلمکدار ال

د یدار س :، قمجلد ۴ ،«ةیزیالعز یاللئال یعوال» ؛(ق ۱۴۰۵) على، بن ، محمداحساییجمهور ابى ابن
 ۲۶۰، ص ۲ جلد اول، چاپ الشهداء للنشر،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 22

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-220-fa.html


 ۶۱۵ یوقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسالم یبرا یمال یننو ینهادساز 

 

 مؤسسه قم: ،«الفروع و األصول یعلم إلى النزوع ةیغن» ،(ق ۱۴۱7) على؛ بن حمزة حلى، زهره ابن
 ۲۹7 اول، ص السالم، چاپ هیعل صادق امام

دار : یروتب ،«ر علی متن المقنع )فقه حنبلى(یبکالشرح ال» ؛(ق ۶۸۲ معبدالرحمن ) قدامه، ابن
 ۱۸۸ ،۱۸۵، ص ۶ ، جلدیتاب العربکال

 المدرار الغیث من المختار المنتزع األزهار شرح» ؛(ق ۸۴۰ م) جنداری، عبدالله احمدبن احمدمرتضى،
 ۴۶۱-۴۵۹ ،۴۵۸ ، ص۳ غمضان، جلد انتشارات من:ی ،«(یدیز فقه)

 7۴۸ ص ،۱ جلد ،یالعرباء التراث یدار إح :روتی، ب«نیة العارفیهد»؛ (م ۱۹۵۱) اسماعیل پاشا،
 ،«(شافعى فقهالطالب ) منهج بشرح الوهاب فتح» ؛(ق ۹۳۶ م -ق ۱۴۱۸محمد )  بن یازکر انصاری،

 ۴۴۰ ، ص۱ اول، جلد چاپ ة،یالعلم تبکال بیروت: دار
 ی النشراالسالمی، چاپ اول، جلد : موسسهقم ،«الحدائق الناضرة»؛ (ق ۱۴۰۵) ،یوسف بحرانی،
 ۶۱۰، ص ۲۱

ح الشرائع یشرح مفات یاألنوار اللوامع ف» ؛ق( ۱۴۱۰) ن بن محمد،یعصفور، حس بحرانى آل
 ۲۸۰ ص ،۳جلد اول،  چاپ ة،یمجمع البحوث العلم: ، قم«ض(ی)للف

 یمجمع اإلمام المهد :قم ،«(یزین )للتبریمنهاج الصالح» ؛ق( ۱۴۲۶) زى، جواد بن على،یتبر
 ۳۱۰، ص ۲جلد اول،  چاپ )عجل الله تعالى فرجه(،

، ۲۱۴ص  ،۱جلد  ،یاء التراث العربیدار إح :روتی، ب«شف الظنونک» ؛(ق ۱۴۰۰) ،هیفخل یحاج
 ۱۰۱7، ص ۲جلد 
هم یت علیمؤسسه آل الب: ، قمجلد ۲۹ ،«هیعوسائل الش» ؛ق( ۱۴۰۹) ؛حسن محمدبن حر عاملى،

 ۱7۴ ،۱۹۲ ،۱۹۸ ،۲۰۲ ،۱۹۳، ص ۱۹جلد السالم، اول، 
 انتشارات استقالل، :، قم«قات على شرائع اإلسالمیالتعل» ؛ق( ۱۴۲۵) ؛دصادقیرازى، سینى شیحس

 ۴۵7، ص ۱جلد ششم،  چاپ
المختار فی شرح تنویر االبصار )فقه  الدر»؛ (ق ۱۰۸۸م  - ق ۱۴۱۵)؛ عالءالدین محمد ،یفکحص

 ۲۱۱ ، ص7؛ جلد ۵۳۲، ص ۴جلد  ر،کدار الف: روتی، ب«حنفى(
ل فی شرح مختصر الخلیل یمواهب الجل» ؛(ق ۹۵۴ م -ق ۱۴۱۶) ؛محمد بن محمد ،ینیرع حطاب

 ۶۲۶، ص 7جلد  نخست، چاپ ة،یتب العلمکدار ال: روتی، ب«ى(ک)فقه مال
تا، یمکتبه الرضویه إلحیاء االثر الجعفریه، ب ،«التحریر» ؛(ق ۱۴۲۱) مطهر، بن بن یوسف حسن حلی،

 ۳۱۲ص  ،۳جلد 
، ۱جلد  تا،یالرضویه إلحیاء االثر الجعفریه، ب، مکتبه «الفقها تذکرة»مطهر؛  بن یوسف بن حسن حلی،

 ۵۱۰ ص
 :، قم«عه تا قرن هشتم(یع )فقه شیالجامع للشرا» ؛(ق ۶۸۹ م -ق ۱۴۰۵) ،دیى بن سعیحی، یحل

 ۳۶۹ص  الشهداء، یدس
 :، قمجلد ۴ ،«ح الرائع لمختصر الشرائعیالتنق» ؛ق( ۱۴۰۴) ورى،یس هبن عبدالل  مقداد حلّى،

 ۲۵7 ص ،۲جلد اول،  چاپ ره، -مرعشى نجفى ة الله یآ کتابخانه
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 ۱۳۹۴ / زمستان۲۶سال هشتم/ شماره  ۶۱۶

دارالعلم،  ی مطبوعات  موسسه انتشارات ، قم:«تحریرالوسیله»؛ (ق ۱۰۴۸) الله، روح خمینی،
 7۰ ، ص۲ ، جلدیتاب دوم، چاپ
 ، ص۱ی اسماعیلیان، قم، چاپ اول، جلد  ، موسسه«کتاب البیع»؛ (ق ۱۴۲۱) الله، روح خمینی،
۳۳۳ ،۵۵۹ 
تب کداال :یروتب ،«تحفة الفقهاء )فقه حنفى(»(، ق ۵۳۹م -ق ۱۴۱۴) ،الدین، عالء یسمرقند

 ۳77 ص ،۳جلد دوم، چاپ ة، یالعلم
 ۳۰۵ ص ،«الوقف – لةیالوس ریتحر لیدل» ؛(ق ۱۴۲۰) بر،کا على مازندرانى، فىیس
 ۱۴7ص  مؤلف،: قم ،«ینیاألم العالمة مع قرن ربع» ؛(ق ۱۴۱7) ؛ینحس ،یرکشا
اء یدار إح: روتی، ب«المحتاج )فقه شافعى( یمغن» ؛ق( ۹77م  - ق ۱۳77) ؛حمدا محمدبن ،ینیشرب

 ۳7۶ ، ص۲، جلد یالتراث العرب
ی النشر االسالمی، چاپ  : موسسهقم ،«الدروس الشرعیة»؛ (ق ۱۴۱۴) مکی، شهیداول، محمدبن

 ۲۶۹ ، ص۲ اول، جلد
اول،  چاپ االسالمیه، المعارف ی موسسه ، قم:«مسالک االفهام» ؛(ق ۱۴۱۴) الدین، ینز شهیدثانی،
 ۲۱۲، ص ۵ جلد

، قم: مکتب نویداسالم، الطبعةالثانیة، «ةیالبه الروضة»(؛ ش ۱۳۸۰) علی؛ بن الدین ینز شهیدثانی،
 ۳۲7 ، ص۴ جلد

 دیس: قیوتعل یقتحق ،«(فقه –عهیش ثیحد مصادر) امکاألح بیتهذ» (؛ش ۱۳۶۵) ،یطوس خیش
 چاپ چهارم ة،یاإلسالم تبکال دار تهران: خرسان، یموسو حسن

عه یالمبسوط فی فقه اإلمامیة )فقه ش» ؛(ق ۴۶۰ م-ق ۱۳۸7) ،حسن ، ابوجعفر محمدبنیخ طوسیش
 ۲۸۶ ،۲۹۲ ،۲۹۳، ۲۸7 ،۲۵۰ ، ص۳جلد ة، یاء آثار الجعفریة إلحیالمرتضو :، قم«تا قرن هشتم(

 ۹۹ ان، صیلی، قم: اسماع«اسبکة المیحاش»، (ق ۱۴۱۰) اظم،کدمحمدیزدى، سی طباطبایی
تابفروشى ک: ، قمجلد ۲ ،«ملة العروة الوثقىکت» ؛(ق ۱۴۰۵) ،یدمحمدکاظمس زدى،ی یطباطبای

 ۱۰۰و  ۹۹ ص ،۲ جلد ؛۲۰۶ ص ،۱جلد اول،  چاپ داورى،
 ۹ ،«عةیالشر امکأح یف عةیالش مختلف» ؛(ق ۱۴۱۳) مطهر اسدى، بن وسفی بن حسن حلّى، عالمه

 ۳۱۳ص  ،۶جلد  دوم، اسالمى، انتشارات دفتر: قم جلد،
 ۲۰ی  ؛ مزمل آیه۱77ی  آیه ؛ بقره ۹۲ ی عمران آیه آل قرآن کریم،

 –عهیش ثیحد مصادرالمسائل ) ومستنبط الوسائل مستدرک» ،(ق ۱۴۰۸) ؛ینحس نوری، میرزای
 ۴7، ص ۱۴البیت، جلد  آل مؤسسة قم: ،«(فقه
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