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جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم
10/3/1395تاریخ تأیید: 22/7/1394تاریخ دریافت: 

*ناصر جهانیان____________________________________________________________________

چکیده
کارآمدي، سازمانی و دید درخشانش در تمدن قدیم اسالمی، امروزه از هرغم سابقبهنهاد خیرخواه وقف 

ه گوناگون نهاد وقف بهايعدتوان با بررسی باین در حالی است که می؛استرو روبههایی مکتبی با چالش
مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دالیل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از طور نظام

جدیدي براي نظام راه و کرده ها را حل ن چالشاطالعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش ای
نهاد مطلوب کمیت «مقاله این است که هویژه ایران گشود. فرضیاقتصادي اسالمی در کشورهاي اسالمی به

فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش هايعدوقف با توجه به ب
اطالعات يدر مرحله گردآورقیروش تحق».استد ملی درصد تولیدو کشورهاي اسالمی حدود 

ياقتصاديهامتون و در بحثلیمطابق روش تحلیو فقهروایی ،یقرآنيهااجاست. در استنتياکتابخانه
درصد تولید ملی، ده دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ها نشان مییافته.شودیعمل میلیبه روش تحل

وضعیت ترین حالت حدود یک درصد در بینانهو اقتصاد وقف در خوشدرصددو اقتصاد دهش حدود 
تا حدود توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادي نهاد وقف این ظرفیت راکنونی دنیا ظرفیت دارند اما می

درصد تولید ملی ارتقا داد.دو 
.دهشنهاد وقف، اقتصاد بخش سوم، اقتصاد:واژگان کلیدي

,JEL:Z19بنديطبقه Z12, P48.

:Email.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیگروه اقتصاد ت علمیئعضو هی.* nhj1337@yahoo.com.
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مقدمه
اي در ترین اصول پیشرفت فردي، گروهی، اجتماعی، نهادي، سازمانی و جامعهیکی از بنیادي

سوزي، داوطلبی و اهل خیر و طول تاریخ پرفراز و نشیب نوع بشر خیرخواهی، نیکوکاري، دل
سوز به حال چنین پیشرفتی وجود افراد خودشکوفا، خیرخواه و دلهالزمبودن است. معروف

ها و کنند و ناراحتیخود را صرف دیگران میاضافه هایی که وقت و ثروت بشر است. انسان
طور متعارف ه شوند. گاهی هم بخوشحالی و آسایش آنان میباعث هاي آنان را کاهش و رنج

ت اي ایثارگرانه از وقدهد و عدهنیست اما ایثار و از خود گذشتگی رخ میاضافه وقت و ثروتی 
نظر گاهی هم صرفسرانجامگذرند تا دیگران در آسایش و رفاه قرار بگیرند. و ثروت خود می

کردن شخص خود یا و جان خود مایه گذاشته و با شهیدوقت و ثروت، برخی از آبرو فزونی از 
کنند.دیگران را تأمین میشخصیت خود امنیت و آسایش

وند خود براي دیگران، اعم از خداوقت و ثروت فزونی در ادبیات دینی از صرف 
شود و در ادبیات علوم، اعم از اقتصاد، ، دین، انسان و طبیعت به معروف یاد میمتعال
دوستی و در ادبیات اقتصادي از به آلتوریسم یا نوع... شناسی اجتماعی و شناسی، روانجامعه
شود.وم و مانند آن بحث میله در اقتصاد اجتماعی، اقتصاد داوطلبانه، اقتصاد بخش سئاین مس

الحسنه و تعاون نهاد وقف در کنار دیگر نهادهاي اقتصاد بخش سوم مانند نهادهاي قرض
ثروت خود را فزونی هاي دینی است که شخص حقیقی یا حقوقی ترین معروفیکی از مهم

درآمد موقوفه قرار داده و منافع ودر اختیار شخصیتی حقوقی به نام از مالکیت خود خارج و
گیرد. ها و طبیعت قرار می، دین، انسانآن دارایی در اختیار دیگران اعم از خداوند متعال

اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد بخش گوناگون مانند دوست است که در علوم نهادي نوع،این نهاد
گوناگون نهاد وقفهايعدآن سخن گفت. متأسفانه این بهاي گوناگونعدتوان از بسوم می

مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دالیل نقلی، عقلی، علمی و تجربی طور نظامه ب
این در ؛کارآمدي، سازمانی و مکتبی مالحظه نشده استدید هاي آن از بررسی نشده و آسیب

شناسی، هایی که در فقه و حقوق، جامعهحالی است که امکان بررسی این امور با پیشرفت
متناسب فراهم صورت شناسی اجتماعی حاصل شده به اجتماعی و روانمدیریت، اقتصاد

با به ویژه این بررسی جامع، راه نهاد وقف از هاي دشواريرو، ضرورت حل ایناز؛است
رسد.روشن به نظر می(اقتصاد هدیه) تمرکز بر اقتصاد بخش سوم، باالخص اقتصاد دهش 
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از عدم درك حقیقی ناشیتفریطی وجود دارد کهنهاد وقف دو دیدگاه افراطی و رباره د
ناشی جایگاه فقهی، مکتبی و علمی این نهاد در تمدن اسالمی و نظام پویاي اقتصادي اسالمی 

قدر بزرگ بخش سوم را آنينهادهاگریو دنهالحسوقف و قرض،. دیدگاه افراطیاست
از و د را حل کنیجامعه اسالمينظام اقتصادهاي دشواريشتریبا آنها بخواهدمیکه کندمی

که کند میرا کوچک آنها قدرآند اما دیدگاه تفریطی بپردازیاسالميسازبه تمدنراه این 
میباشتوجهیبباید به آنها الزم را ندارند و یی... کاراالحسنه ووقف، قرضگریدگوید می

مقاله این است که هدیدگاه، فرضیدو اینبرابر ). در 410ص،1387: ریاحی سامانی، به(ر.ك
فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در هايعدنهاد وقف با توجه به بمطلوب کمیت «

».استدرصد تولید ملی دو اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهاي اسالمی حدود 
و روایی هاي قرآنی، در استنتاج،ايروش تحقیق در مرحله گردآوري اطالعات کتابخانه

.استهاي اقتصادي به روش تحلیلی روش تحلیل متون و در بحث،فقهی
شود:طراحی میزیر ترتیب منطقی هاي اصلی این نوشته بهبخش
تحقیق؛هادبیات و پیشین.1
معروف، نهاد وقف و پیشتازي پیامبران اولوالعزم؛.2
جایگاه نهاد وقف در فقه؛.3
جایگاه نهاد وقف در مکتب اقتصادي اسالم؛.4
؛ سهم نهاد وقف در اقتصاد دهش.5
.گیريهبندي و نتیججمع.6
هاي مقاله نشانگر این مطلب هستند که: یافته
نهاد وقف از امور معروف و خیر است که در رأس این نهاد مانند دیگر نهادهـاي دینـی   . 1

دهد.بودن جهت میهیدم را به سمت االهاي مرانسان کامل قرار دارد و انگیزه
درصد تولیـد ناخـالص داخلـی    ده ظرفیت اقتصاد بخش سوم در جوامع پیشرفته حداکثر . 2

درصد است. با توجه به اینکه اقتصاد وقف دو این ظرفیت براي اقتصاد دهش حدود .است
سـیار  کنونی ظرفیت این اقتصاد در حـال حاضـر ب  وضعیت در است جزیی از اقتصاد دهش 

باشد.درصد تولید ملی مییککمتر از 
توان ظرفیت آتی نهاد وقف را با توجه بـه الگـوي پیـامبران اولـوالعزم و بـا شـناخت       می. 3

مبانی مکتبی، اخالقی، فقهی و با شناختی که از اقتصاد بخش سـوم  راه تر نهاد وقف از دقیق
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بـا  بایـد  روایـن . ازارتقا داددرصد تولید ملی دو تا حدود آید دست میه و اقتصاد دهش ب
تأسـیس  راه مانند سیاست تأمین اعتبار و پول بـراي نهـاد وقـف از    ـهاییطراحی سیاست

این ظرفیت را به باالترین مقدار خود رساند.ـ بانک وقف

تحقیقهادبیات و پیشین
عه،یفقه شدگاهیاز داما انجام گرفته است یفراوانهايقیموضوع وقف هر چند تحقهباردر

نیاز ایانجام نشده است. بخشيجدقیتحقچیو اقتصاد توسعه هیاقتصاد اسالم
انجام شده است:زیر افراد به وسیله وقف گاهیفراوان در قلمرو جاهايقیتحق

فقه اهل دید از تنمیته،ی: تطوره، ادارتهاالسالمالوقفدر کتاب ق)1421(منذر قحف
و یماليابزارهایبرخ،یخیاحکام، تطور تار،یشناسرا در موضوعیهایسنت بحث

اداره وقف مطرح کرده است. یچگونگ
مهیالتنیفینظام الوقف االسالمدوردر کتاب ق) 1428(الجملمیاحمد محمد عبدالعظ

.استبه اقتصاد وقف مصر عمل کردهیچارچوب با نگاهنیدر همزینالمعاصرههیاالقتصاد
ترجمه شده با به تازگی یخوباریکتاب بسیاسالمیعربياقتصاد وقف کشورهابارهدر

یو قانونیاسیس،ياقتصاد،يگوناگون ادارهايعدکه بساختار وقف در جهان اسالمنام 
کرده است.یوقف را بررس

وقف و گاهیو جاریدر موضوع اخدانیجاوراثیوقف، مدر مجله هاي انبوهی همقال
دارند.ییاعتبار باالآنها ازیوجود دارند که برخدیجدهیریخينهادها

دوستانه و اقتصاد بخش سوم با نهاد وقف به غیر در ایران در موضوع ارتباط اقتصاد نوع
از يبرداربهرهتیوضعیبررسبا عنوان ) 1381(اهللا سوريحجتي اارزشمند دکترهاز رسال

که در اداره اوقاف جنوب شهر تهرانيموقوفات کشور: مطالعه موردیرقبات منفعت
پردازد، فقط دو دوستی و ارتباطش با نهاد وقف میهاي مقدماتی آن به اقتصاد نوعبخش

ند از:هستمقاله نوشته شده است که عبارت
و یرانتفاعیغينظارت بر نهادهايالگویبررس«) در مقاله 1392(فاضل مریدي فریمانی.1
اي بـراي  ساز وضع الیحهزمینهاین مقالهاحتمالبه طور که » کشورها)ی(تجربه برخهیریخ

، بـه اقتصـاد بخـش سـوم، علـل رشـد آن و       اسـت هنظارت سازمان اوقاف بر امـور خیریـه  
پردازد.هاي خیریه مینظارت بر سازمانامربه آنگاه،کمبودهاي نظري و آماري آن پرداخته



فص
ی/

الم
 اس

صاد
 اقت

شی
ژوه

ی پ
علم

مه 
لنا

وم
ش س

 بخ
صاد

 اقت
 در

ف
 وق

هاد
اه ن

ایگ
ج

83

اثـر توسـعه  لیـ تحل«اي با عنوان ) در مقاله1393(ینصراللهجهیخدودرخشانیمرتض.2
، ضمن تبیین »رانیتوسعه آن در ايهاو راهکارياقتصاديهابخش سوم اقتصاد بر شاخص

در کنـار دولـت و بخـش    يمهـم اقتصـاد  يهـا از بخـش یکیعنوان بخش سوم اقتصاد به
هاي دولتـی و  نسبت به بخشهاتیالفعی و تبیین کارآمدي این بخش در برخی از خصوص

ی، اثـر مثبـت ایـن    در جبران شکست دولت و بخش خصوصـ آن هژیوگاهیجاخصوصی و 
) و شـاخص توسـعه  GDP(یناخـالص داخلـ  دیـ مانند تولياقتصاديهاشاخصبخش بر

.کنندمیلیتحلرا ) HDI(یانسان
باید طور کلی، ادبیات این بحث از منابع خارجی است. در اینجا دو نوع مطالعه را ه اما ب

...؛ ادبیات مربوط به اقتصاد بخش سوم یا اقتصاد اجتماعی و : الف) زمان تعقیب کردهم
و هاباکتادبیات مربوط به اقتصاد بخش سوم بارهدرادبیات مربوط به اقتصاد دهش. ب) 
باید اشاره کرد. در کتاب به یک کتاب و یک مقالهفقط شده که بسیاري نوشتههايهمقال

ترین نکته تبیین تفاوت بخش سوم در فرهنگ اروپایی با بخش مهمبخش سوم در اروپا
» بخش سوميپردازهیو نظرفیتعرندیفرا«همریکایی است. در مقالاسوم در فرهنگ مسلط 

بخش سوم و هشناسانشناسانه و معرفتهستیهاي به انواع تعریفم) 2010(اوالف کاري
پردازد.ها میپردازي مرتبط با هر یک از این تعریفنظریه
اقتصاد متمایز است. جیمز آندرئوتیادبیات مربوط به اقتصاد دهش دو اثر بارهدر

که است هاي فراوان دو اثر مهم با مشابهتم)2007(اقتصاد دهشو م)2001(دوستینوع
وتقاضاي پول و وقت رفتار خیرخواهانه را بررسی کرده و عرضههصاددانان درباردیدگاه اقت

دهد.را تا حدودي توضیح میآنها ها و نقش دولت در کمک بهداوطلبانه به خیریه

معروف، نهاد وقف و پیشتازي پیامبران اولوالعزم
هی است. واژهاي معروف در تمدن اسالمنهاد وقف یکی از مشهورترین و بارزترین چهره

تواند داشته باشد:عی دو معنا میدر زبان عربی به معناي مشهور است و در اصطالح شر» معروف«
هی اعم از واجـب یـا مسـتحب    اسمی است براي هر عمل با قصد قربت االمعناي اعم:. 1

ثروت و دیگر کارهاي کریمانه و خوب.فزونی نماز، زکات، نیکوکاري و بخشیدن مانند 
(ر.كاسمی است براي هر عمل مستحبی قربی مربوط بـه حقـوق امـوال   معناي اخص:.2
).347ص،1ج،ق1382مازندرانى، : به
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بر هر دو هی بناهاي مالی با قصد قربت االویژه بخششبنابراین هر کار خیر مستحبی به
وقت یا فزونی خداوند متعالبراي معنا در اصطالح شرعی معروف است و کسانی که 

رفاه و آسایششان قرار دهند کار خیر و معروف انجام براي ثروت خود را در اختیار دیگران 
يخوار وو روزيعیال خداوند متعال،عالمهاي همه آفریدهاند. از دیدگاه توحیدي داده

ترین افراد بشر کسانی و محبوب)485ص، 7ح، 4ج، 1375(کلینى، هستند و سودمندترین
هستند هایشان کوشاتر تر و در تأمین نیازمنديمهربانهستند که به عیال خداوند متعال

جامع، کوشش براي رفع انواع روایتی . در )199ص،10ح،2جق،1407(کلینى، 
هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و خانوادگی افراد بشر سبب گشایش در قیامت، نیازمندي
،1364(مجلسى، شودقرارگرفتن میو در ضمانت خداوند متعالپیامبر اکرمشادشدن 

بردن آن، تکامل روح انسان و باالبراي . چه چیز ارزشمندتر)196ـ 195ص،47ح،1ج
انسان کاملی که د؟باشاثرگذار تواند و انسان کامل میاکرمبیش از شادمانى پیامبر 

همه رسانی به و مسئول و متولی خدمتیم خداوند متعالمطلق و مستقهجانشین و خلیف
هاي متقی و . فرشتگان و انسانباشدمیهستند وند متعالکه عیال خداها آفریده

رسانی هستند هی مانند جود و بخشش و کمکاالينیکوکاري که مظهر برخی از اسما
و تحت يجانشین وو جانشینانمتعالمحدود و غیرمستقیم خداوند هجانشینان و خلیف

دهند و از این دیدگاه، فعالیت میهاشراف انسان کامل به خیرخواهی و سودمندي خود ادام
؛هستندخوار سودمندترین موجود جهان ممکنات یعنی انسان کامل روزيها آفریدهههم

).228ص،1389،یآمليجواد(»السماءبوجوده ثبتت األرض وبیمنه رزق الورى و«
توحیدي پذیرش والیت انسان کامل در تمام امور هايترتیب از دیدگاه مکتببه این

کلیدي است که در تکامل هايهوقت و ثروت از جمله نکتفزونی معروف از جمله بخشش 
معنوي انسان و ساخت نظام شخصیت افراد نقش کلیدي دارد. از آنجا که انسان کامل تمام 

شود تا در ساخت فردي، گروهی، دهد این روشی میاین امور را با قصد قربت انجام می
و نهادي، سازمانی، اجتماعی و در ساخت جامعه مدنی و نظام اجتماعی به این روح توحیدي

ست که نهادهاي خیرخواه در جوامع توحیدي از جمله اروایناز؛هی توجه کرداالهانگیز
هی االهتوانند مجاز باشند اما انگیزهی میغیراالههاي دیگرخواهانچند با انگیزهنهاد وقف هر

دهد.الشعاع خود قرار میها را تحتدیگر انگیزهو شدت دوستی خداوند متعال
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، نوححضرتپیشتازان و مؤسسان نهاد وقف پیامبران اولوالعزم یعنیدر این میان،
که با ساخت محمدحضرت و عیسیحضرت ، موسیحضرت ، ابراهیمحضرت 

کشتی، مسجدالحرام، دوازده چشمه آب، تبلیغ عمیق بر جوانان ثروتمند و مسجدالنبی و 
.هستندجدیدي براي معروف گشودند راه گانه هاي هفتوقف باغ

نهاد وقف در فقهگاهیجا
براي تبیین جایگاه نهاد وقف در فقه و کشف ماهیت آن ابتدا باید بررسی کرد که چه 
چیزهایی وقف نیستند. این واقعیت که در طول تاریخ وجود داشته و اسالم آن را به تکامل 

رسانده چه چیزهایی نیست؟

وقف عطیه است نه کسب
کرد بندي علمی براي عطایا تدوین فقیهی که در جهان اسالم نوعی دستهنخستین ظاهر در 

یابد و مالکیت واقف بر اي است که با قول تحقق میعطیهوي باشد. وقف از دیدگاه شافعی
طوسی، (شیخمبسوطدر طوسی). شیخ53ص،ق1403شافعی، (رسدمالش به پایان می

) 152ص،3ج،ق1410ی، ادریس حلّ(ابنسرائردر یادریس حلّابنو )286ص،3ج،1387
،اندبزرگانی که وقف را نوعی صدقه دانستههاند. همیید کردهابندي آن را تبا تکرار این دسته

و ایقاعات هابنابراین وقف بیع، اجاره، شرکت و دیگر عقد؛کنندبودن وقف را تأیید میعطیه
جویند. ي حالل به این ابزارها تمسک میباب تجارت نیست که مردم مؤمن براي سود و روز

که نواقص شمارند میاز این جهت، امروزه نهاد وقف را بخش خیریه یا بخش سوم اقتصاد 
کند.بخش بازار و بخش دولت را در تأمین نیازهاي واقعی جامعه برطرف می

استحباب وقف
موسوي (دعملی است استحبابی که فضیلتی بسیار و ثواب فراوان دارتذادر وقف 

طور عارضی و با نذر و مانند آن گاهی واجب ه ) البته ب62ص،2ج، ]تابی[، یخمین
ها هاي انتقالی دولتکنند و پرداخت، خمس و زکاتی که مردم پرداخت میبرابرشود. در می

خواهانه عدالتهاياي است که در چارچوب هدفالزامیهايالمال تکلیفاز انفال و بیت
از خیرخواهی واقفان ناشی نفعان نیست بلکه بنابراین وقف حق ذي؛اسالم قابل تصور است
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هاي انتقالی دولت به خمس، زکات و پرداختاما عملی است استحبابی؛ در نتیجه است
حق در چارچوب مفهوم عدالت و اعطاي حق هر ذي؛ بنابراین نفعان استمردم حق ذي

اما گیردوقف در چارچوب مفهوم احسان و خیرخواهی قرار می؛ پس استقابل تصور 
هاي انتقالی و واجب دولت در چارچوب مفهوم عدالت.خمس، زکات و پرداخت

وقف وقف است
ا دارد؟ ههاي است مستحب، چه تفاوتی با دیگر عطیحال که وقف عطیه

، عمري، سکنی، رقبی، هاي خاصی دارد که آن را از حبسوقف ویژگیها، از میان عطیه
کند.میمتمایز صدقه، عاریه، هبه، وصیت و دیگر اعمال خیرخواهانه 

وقف و حبس.1
گونه حقی براي خودش واقف هیچ.وقف متمایز از حبس، عمري، سکنی و رقبی است

؛قائل نیست... ـه و یعار، اجاره،رهن،هبه،بیعاعم از ـ براي تصرف ناقله در عین مالش
در حالی که حابس، عامر، ساکن و راقب این حق را براي خودشان قائل هستند و واقف 

در حالی که حابس به )؛مییانتفاع دا(کندمنافع موقوفه را به دیگران تملیک دائمی می
).71ص،5ج،ق1359الغطاء، کاشف(آل)انتفاع موقت(آوردتملیک موقت در می

رود، جایی است که ها از بین میس و وقف فاصلهموردي که بین دو مفهوم حبیگانه 
اند. در دانان پاسخ مناسب دادهو حقوقنهایبراي این مورد هم فقاما حبس مؤبد باشد 

بین وقف و حبس و ملحقاتش که واقف دیگر نخست همین تفاوت علت ، به حقیقت
حقوق گونه حقی براي خودش براي تصرف ناقله قائل نیست، مالکیت خصوصی به هیچ

تواند به سود که میآید پدید میپیوندد و سازمان دائمی و مستقلی عمومی و جمعی می
در حبس مؤبد تا چه رسد به حبس موقت، امکان فروش مال اما جهت وقف اداره شود

).142، ص1377کاتوزیان، /(صانعی، درس اولهمواره به دالیل عقالیی وجود دارد
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وقف و صدقه.2
صدقه اتفاق وجود دارد که باید هدربار،اوالًًهستند اما متعارف هر دو مستحبهوقف و صدق

الوقف «در این تعبیر که ،ثانیاً؛در حالی که در وقف این اتفاق نیست*؛با قصد قربت باشد
رفع نیاز . 2فک ملک؛ .1اند که وجه شباهت وقف به صدقه دو چیز است: گفته» صدقۀ جاریۀ
که ست هااهت وقف به صدقه در وجه قصد قربت یکی دیگر از احتمالشباما نیازمندان. 

در وقف قصد قربت را شرط صحت علت اند و به همین آن را نپذیرفتهنهایبسیاري از فق
است که جهت از این » صدقه جاریه«اند بلکه فقط شرط کمال است البته تعبیر به ندانسته

دائمامامان معصومطور که در اوقاف مانه،ها در اسالم به قصد قربت بودهلب وقفاغ
بودن وقف تعبیر به بعضی از افراد تعبیر به صدقه؛ بنابراین چنین قصدي وجود داشته است

اي قمی، پور قمشهاسماعیل(نه اینکه تمام افراد وقف به قصد قربت استاست شاخص 
طور در وقف ایناما آیدمینفع درعین صدقه به تملیک ذي،ثالثاً؛)30و 10، صص1387

اصل در صدقه اموال منقول ،رابعاً؛آیدمینفع درنیست بلکه فقط عین منافع به تملیک ذي
فقهی وقف اموال هاي(عقار) است البته بیشتر مذهباصل در وقف اموال غیرمنقولاما است

اطالق صدقه گاهی ،خامساً؛)71صق،1359الغطاء، کاشف(آلدانندمنقول را هم جائز می
است که شامل وقف هم » مطلق خیررسانی مجانی«به مفهوم عام صدقه است که به معناي 

» تملیک مجانی به قصد قربت«شود و گاهی به مفهوم خاص صدقه است که به معناي می
).5ص،22ج، ق1413سبزوارى، (شودمتعارف اطالق میهباشد که فقط بر صدقمی

وقف و عاریه.3
مال خود را ند و شباهتشان این است که در هر دو انسان هستو عاریه هر دو مستحبوقف 

،خمینیموسوي (نگیرديدهد تا از آن استفاده کند و در عوض چیزي از ومیبه دیگري 
ملک انجام نگرفته جدایی ) اما تفاوتشان در این است که در عاریه 591، ص1ج،]تابی[

در عاریه مالک اما شود نفع در وقف مالک منافع میضمن اینکه ذي.خالف وقفه است، ب
شود و فقط حق انتفاع دارد.منافع نمی

).103، ص4ج، ق1413،میرزاى قمى(ر.ك: » المتبرع بها باالصالۀ من غیرنصاب للقربۀۀهى العطی«. *
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وقف و هبه.4
است که قراردادي طور مجانی و بدون عوض است و ه هبه یا عطیه یا نحله تملیک عین ب

ت و در ) اما وقف تملیک مجانی منافع اس56ص،2ج، همان(نیاز به ایجاب و قبول دارد
اختالفی است. ،یا ایقاعباشد قرارداد میاینکه 

وقف و وصیت تملیکیه.5
مانند وصیت نیز هاي بسیاري از لحاظ آثار دارند: این نوع شباهت*وقف و وصیت تملیکیه

،2جهمان، (وصیت به نوع؛ ب)وصیت به شخصالف) شود: وقف به دو قسم تقسیم می
فقیران، سادات، هایی مانند عنواندن براي کروصیت. وصیت به نوع، )5له ئ، مس94ص

مساجد، مانند مذهبی هايو نیز وصیت براي جهت...عالمان، یتیمان، سالخوردگان و
ها، سدها، ها، جاده... و وصیت براي مصالح عامه اقتصادي مانند پلمراسم عزاداري و

کاهش فقر آثار مثبت بر وقفمانند ز گیرد؛ بنابراین، وصیت نیمیبر... را درها وبیمارستان
.را داردرشد اقتصاديو افزایش ، و نابرابري

در حالی که ؛وصیت تملیک عین است،اوالً،با این وجود، وقف وصیت نیست چون
تملیک در وصیت از ثلث مال براي پس از مرگ انسان ،ثانیاًاست؛وقف تملیک منافع 

، حقیقتدهد. در تملیک در وقف پیش از مرگ انسان خیرخواه رخ میاما خیرخواه است
وقف ادامه طبیعی حقوق مالکیتی است که انسان در حال زندگی کسب کرده است اما 

اش هنگام مرگ به بندهمتعالکه خداوند باشد میلی وصیت اجازه استثنایی است و تفضّ
شود که از ثروتش داده میيدنیا به واعطا کرده است. این اجازه در هنگام وداع فرد با 
انسان آمادگی بیشتري براي انفاق و هاهبراي جهان جدید آخرت استفاده کند. در این لحظ

).544ص،1375(صدر، خیرات دارد و اگر از آن استفاده نکند سزاوار سرزنش است

اش را بـراي  وصیت سه قسم است: تملیکی، عهدي، فکی. وصیت تملیکی آن است که بخشـی از ترکـه  .*
بر حق تحجیر و مانند آن هم به این قسم از وصـیت  نرایشدن زید یا فقوصیت کند. مسلطنرایزید یا فق

شود. وصیت عهدي آن است که وصیت کند به کارهایی مانند مراسم کفن و دفن، حـج  تملیکی ملحق می
. وصیت فکی آن است که وصیت کند به فک ملک مانند وصـیت بـه آزادکـردن    ... و نماز و روزه قضا و 

).93، ص2ج، ]تابی[خمینی، موسوي (بنده
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وقف و تراست.6
Settlor«دهنده تراستبه عنوان تشکیلدر تراست صاحب مال of the trust « شرط

یا ) به نفع یک یا چند شخص Trustees(به وسیله یک یا چند نفر امینکند که اموالش می
خاستگاه ).345ص،1375وید،ا(د) اداره شودBeneficiary(نفع، به نام ذيگروه یا جهت

؛ بنابراین شدمانع از توارث زمین می»الکامن«قواعد اوسطهاي قرندر این نهاد این بود که 
که تراست هاد پیچیده نبود. این شرایط سبب شد تا »الکامن«تراست، راه گریزي از قواعد 

آید. پدید انتفاع است، نمایندگی وهبه،ترکیبی از
هاي فراوانی دارند:هایی که با یکدیگر دارند، تفاوترغم مشابهتبهوقف و تراست 
تراست مبنایش یـا خیرخـواهی   اما گیردانجام میهی طور عمده با نیت قرب االه الف) وقف ب

طور عمده براي پـس از مـرگ   ه هاي شخصی. در ضمن، تراست باندیشیصرف است یا مآل
اینکه بیشتر اقسام آن با حـبس  افزون بر آن یابد و در تراز وصیت است. صاحب مال تحقق می

نه دائمی.سنخیت دارد نه وقف؛ به عبارت دیگر بیشتر اقسام آن موقتی است 
دو نهـاد وجـود   ، از نظر طرف مقابل تفـاوت بـین ایـن   قرارداد بشماریمگر تراست را نوعی ب) ا
.استعلیه تراستی و طرف قبول وقف، موقوفامین یا متولی یا زیرا طرف قبول تراست، ؛دارد
بودن وقـف  بر عقـد بنااست؛ در نتیجه علیه در وقف خاص مالک منافع موقوفه، موقوفج) 
صـورت  به ایـن  شود در حالی که در تراست مالکیت تجزیه می؛طرف قبول واقع شودباید 

تراسـتی  است اما نفع و واقعی آن ذي، حکمی که مالک قانونی مال، تراستی و مالک انصافی
تراسـت  پدیدآمـدن  نفع هـیچ نقشـی در   نفع و به عبارت دیگر ذينه ذيکند میآن را قبول 

شود.نفع منتقل میاقسام تراست مالکیت عین به ذي. در ضمن برخی از ندارد
و منـافع آن بـراي موقـوف    اسـت  وانتقال یعنی مصون از نقل؛شوددر وقف عین حبس مید) 

در تراسـت عـام در عـین    شود اما ) میدر راه خداوند متعالزي(اختصاص چیعلیه تسبیل 
و مـال مـورد تراسـت را بـراي     کـرد  تـوان دوام را شـرط   میاما شود حال که عین حبس نمی

ه بـ خود قرار داد و منافع آن را به جهت یـا اشـخاص آن تسـبیل کـرد.    ویژه همیشه در جهت 
لزومی ندارد که اما تر فایده وقف که تسبیل منفعت باشد در تراست وجود دارد عبارت روشن

وضـوع  توانـد مـال م  مالک یا عـرف و قـانون مـی   هايعین حبس شود و تراستی بنا بر دستور
.)320ص،1387: اسالمی، به(ر.كکندتبدیل وانتقال دهد و به اموال دیگري تراست را نقل



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/
یان

جهان
صر 

نا

90

وقف و بنیاد خیریه.7
) دو معناي مرتبط با امور Foundation(بنیاده)، واژم2005(مطابق تعریف فرهنگ وبستر

مترادف وجوه اعطایی براي حمایت دائمی از یک نهاد است که : الف) خیریه دارد
)Endowmentراه سازمان یا نهادي است که از ب) . است(هدیه، بخشش و وقف) ) یا نحله

سازمان و پایداري آتی ههاي آیند(نحله) تشکیل شده که البته ترتیبات نیازمنديوجوه اهدایی
,Merriam-Webster Collegiate® Dictionary(بینی کرده استرا هم پیش © 2005

Merriam-Webster, Incorporatedه). در تطابق با این تعریف دوم است که دانشنام
هبه یا راه داند که شخص از هاي عمومی می) را نوعی از بنگاهFoundation(حقوقی، بنیاد

بنابراین، ...؛ انبار و آورد مانند تأسیس بیمارستان، مدرسه، پل، آبآن را پدید میتوصی
هو در زمرداشته هاي غیرانتفاعی شخصیت حقوقی یگر سازمانها و دبنیادها نیز مانند انجمن

).65ص،1375(جعفري لنگرودي، هستند اشخاص حقوقی داراي هدف غیرانتفاعی 
دو مطابق قانون مدنی ایران شخصیت حقوقی و چند هروقف و بنیاد خیریه هر

هاي فراوانی با یکدیگر دارند:خیر دارند اما تفاوتهايهدف
طور عمـده مبنـایش   ه بنیاد باما گیردهی انجام میطور عمده با نیت قرب االه الف) وقف ب

خیرخواهی صرف است.
ب) وقف یک نهاد است اما بنیاد یک سازمان و بنگاه.

لزومـی نـدارد   اما تراست وجود دارد بنیاد خیریه مانند فایده وقف که تسبیل منفعت باشد در ج) 
دیـد  . از کندتبدیل وانتقال دهد و به اموال دیگري را نقلعین تواند میبنیاد که عین حبس شود و 

خیریه نسبت به الگوي سنتی وقف بیشتر خواهد بود.قابلیت تبدیل عین کارآمدي بنیاد
دو راه پیشنهاد شده است: دشواري براي حل این 

کیل محترم ابتدا بنیاد وقفی به مثابه سازمان غیرانتفاعی تشواقفان از این به بعد، .1
؛اولیه به بنیاد ببخشندهشده براي وقف را به عنوان سرمایگرفتهنظرسپس اموال در؛دهند
این کار امروزه رایج شده و بنیادهاي وقفی در ایران تشکیل شده است.طور که همان
بررسی فقهی اقتصادي «شده در مقاله الگوي سنتی وقف فراموش شود و الگوي ارائه.2

است که شامل دارایییاي ثروتمل شود. مطابق این الگو، هر موقوفهع» مالکیت در وقف
اي دارد که نامهباشد. این ثروت مانند شرکت سهامی اساس(اصل مال) و درآمد آن می
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با شرط تغییر دارایی باشد علیامام هناممطابق الگوي وقفباید نامه است و همان وقف
ترتیب باشد میارزش شود. در این حالت، آنچه مهم در صورتی که درآمد تقلیل یابد یا بی

یابد که براي موقوفات است. این مهم هنگامی تحقق میگفته پیشنامه با شرایط اثر به وقف
گان واقف یا و نمایندنالیکه ترکیبی از وک» وقفیههیئت مدیر«خاص یا عام قابل توجه 

(متکفل نانامه) و امام جمعه یا جماعت مورد اعتماد واقف یا واقف(مجري وقفناواقف
(متکفل امور اقتصادي) هستند، امور شرعی) و حسابرس و کارشناس اقتصادي مورد وثوق

قضائیه به استحکام این الگو کمک شایانی هتشکیل شود. ثبت قانونی موقوفات و نظارت قو
، گفتهپیشپذیرش شخصیت حقوقی براي وقف و اصل قرار گرفتن الگوي کند. بامی

شود و علیهم، متولی، ناظر و حاکم شرع نسبت به وقف اصالح میواقف، موقوفاندیشه 
یافتن موقوفه پس از با اثبات اصالتحقیقت. در شودمیزمینه براي اصالح نهاد وقف آغاز 

شود و این شخص حقوقی مانند فه اعتبار میانعقاد وقف، شخصیت حقوقی براي خود موقو
شود. شخصیت حقوقی موقوفه قرض و حقوقی میهاشخص حقیقی صاحب تکلیف

تواند داشته باشد. هاي بانکی جداگانه میحساب یا حسابگیرد و حق شفعه دارد، می
. اموال و امالکی آوردنخواهد پدید رقبه به ملک دیگر تزلزلی در آن شخصیت یک تبدیل 
تواند وام بدهد و وام بگیرد و در و موقوفه میکردتوان به آن شخصیت هبه و تملیک را می

و متولی در حکم کندگذاري کند و با موقوفات دیگر نیز مشارکت کارهاي سودآور سرمایه
وکیل و امین وقف است نه واقف. متولی از سوي هیئت مدیره وقف به عنوان مدیر وقف 

مدیریت گیرد. ت تمام و مسئولیت کامل امور موقوفه را بر عهده میانتخاب شده و با قدر
؛مالیت موقوفه تا هنگام بقاي آن حفظ شودکوشد میوقف با توجه به الگوي علوي وقف 

به هیئت مدیره اعالم باید هاي کاهش ارزش موقوفه احساس شود هنگامی که نشانهبنابراین 
شود. روشن است که ساختار گرفته یل به احسن وانتقال و تبدنقلبارهگیري درو تصمیم

هخود خواهد بود. این نکتهايجدید مدیریت وقف مسئول افراط و تفریط در تصمیم
).24ص،1389جهانیان، (مهمی در فرایند کارآمدکردن وقف خواهد بود
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اسالمينهاد وقف در مکتب اقتصادگاهیجا
اي است براي تنظیم زندگی اقتصادي اسالم در جامعه اسالمی مکتب اقتصادي اسالم برنامه

عدالتی در زندگی اقتصادي حل ناشی از رواج ظلم و بیهاي دشواريکه بر طبق آن 
هاين، هدفاهاي واقفمستلزم بررسی انگیزهشود. تبیین جایگاه نهاد وقف در این مکتب می

ارتباط این نهاد با مانند مکتبی هايبررسی مسائل مرتبط با عنصرسو و از یکنهاد وقف، 
.استمالکیت، آزادي اقتصادي و عدالت اجتماعی از سوي دیگر 

و شود. اصول دین توحید، معادن از اصول عقیدتی اسالم استنباط میاهاي واقفانگیزه
نهاد وقف معنوي شده و قصد هشود صبغمیباعث . اصل توحید استنابودن معصومالگو

شده که خدامالکی باعث قربت محتواي عمومی آن شود. از سوي دیگر، نگاه توحیدي به اموال 
بودن انسان در نقش خلیفهجهت ن شده و وقف اموال در ااقتصادي مؤمناندیشه جریان اصلی 
ن تعمیق اخواهی واقفآخرتهشود انگیزمیباعث . اصل معاد شودلحاظ يداري وزمین و امانت

هانگیزسرچشمه پدیدساختن شده و باقیات صالحاتی براي خودشان از پیش بفرستند اما 
محمدو ابراهیم، آدماز حضرات نان خود معصوماخواهی واقفخدامحوري و آخرت

هگیزاند که با اخالق و منش خود شوق و انبودهعلیمؤمنان ویژه امیربهامامان معصومتا 
.پدید آوردندخیرخواهی، مواسات، ایثار، انفاق و وقف را در دیگران 

نظام هاي جهت هدفی دارد که در هایهدف،نهادهاما وقف در طول تاریخ و به مثاب
الملل . تولید معنویت، امنیت، پیشرفت، عدالت و نظم بیناستفرهنگی اسالم ـاجتماعی

.هستنداصلی نهاد وقف هاي هدف
موقوفه شخصیتی حقوقی ،اوالً؛وقف جایگاه واالیی در مکتب اقتصادي اسالم داردسرانجام

هاي انگیزهاما وقف با آزادي اقتصادي منافاتی ندارد،ثانیاً؛کندن رفتار میادارد و مانند مالک
اي شود که واقف به وقف اموالش داوطلبانه اقدام کند و البته برمیباعث هی و خیرخواهانه اال

این يهاقاشود و یکی از مصداقدام نیازهاي شدید واجب کفایی است که به رفع این نیازها 
؛ کند و هم به تأمین اجتماعیوقف هم به توازن اجتماعی کمک می،ثالثاًاست؛کردن اقدام وقف

اي اخالقی دارد و از مقوله احسان است اما چهره حقوقی هم دارد و از چند چهرههربنابراین 
از آنجا که اما وقف وظیفه اخالقی بخش سوم اقتصاد است،رابعاًاست؛ مقوله عدالت نیز 

؛ علیهم باید رعایت شود(چه عام چه خاص) شخصیت حقوقی است و مصالح موقوفموقوفه
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دولت اسالمی و ولی فقیه باید سازوکار نظارتی طراحی کند تا این مصالح در معرض بنابراین 
قرار نگیرد. از این جهت، نهاد خصوصی وقف باید نظارت شود اما در اتالف یا ناکارآمدي

).1390: جهانیان، به(ر.كهاي اقتصادي و عدالت اجتماعی اسالمچارچوب آزادي
ویژه که در صدر اسالم به تکامل هايین ترتیب، وقف نهادي خاص است با هدفه اب

اي مانند حبس، هبه، عاریه، خیرخواهانهخود رسیده است و با نهادهاي دیگر ویژه 
خیرخواهی مکتب اقتصادي هکاملی از اندیشه به نسبتالحسنه، صدقه و وصیت بستقرض

اسالم به جهانیان ارائه کرده است که در طول تاریخ تمدن قدیم اسالمی نواقص بخش 
یی، خصوصی و بخش دولتی را در تأمین نیازهاي واقعی جامعه با کمال لطافت، زیبا

هایی که امروزه در نهادهاي اما با توجه به پیشرفت؛حکمت و کارآمدي پوشش داده بود
تواند طبیعی است که نهاد وقف میپدید آمده خیرخواه، اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش 

تمدن نوین اسالمی ایفاء کند. ازيخود را در ارتقاهجایگاه بایستهاهبا استفاده از این تجرب
اي به تعریف بخش سوم و اهمیت روزافزون آن به تبیین در بخش آتی ضمن اشارهرو این

مهمی از اقتصاد بخش سوم پرداخته و سپس به جایگاه نهاد وجزهاقتصاد دهش به مثاب
پردازیم.وقف در اقتصاد دهش و سهم آن در این اقتصاد می

نهاد وقف در اقتصاد دهشسهم
رو براي شناخت این ایناز؛ي اقتصاد بخش سوم استهااقتصاد دهش یکی از زیرمجموعه

روشن شوند:زیر اقتصاد الزم است مسائل 
تعریف بخش سوم؛.1
اهمیت روزافزون اقتصاد بخش سوم؛.2
تبیین اقتصاد دهش؛.3
نسبت نهاد وقف با اقتصاد دهش..4

تعریف بخش سوم
بخش سوم ابداع کرد، در کتابم1973را در » بخش سوم«، کسی که واژه )Etzioni(اتزیونی

دهد و آن را بخش جایگزین جدا و در تعریفی سلبی از بخش سوم ارائه میو رسالت محلی
شوند. هاي متمایز از یکدیگر تلقی میها بخشدهد و این بخشبرابر دولت و بازار قرار می
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دولت به ـ ک فرماناگر سازمانی نه در تحت منطق بازار بگنجد و نه در زنجیره بوروکراتی
شمرد باید قسمتی از بخش سوم هقاعدبنا به قرار گیرد، ـماکس وبرزور قانونی، به تعبیر همثاب

,Corry(شود 2010, p.13بخش وهاي بخش تعاونی را هم جز). هرچند گاهی سازمان
عریف هاي غیرانتفاعی تالملل، بخش سوم با سازمانامروزه در سطح بینشمارند اما میسوم 

*هايها سازماندو نوع سازمان در آن است که غیرانتفاعیشوند. تفاوت اصلی اینمی

را با دو معیار ـاز بخش دولتی و بخش سودطلبـ و مستقل***خودگردان**خصوصی
) )non-profit-distributing() و (عدم توزیع سود)Not-for-profit((نه براي سود

اما به طور معمولرا کافی دانسته ـنه براي سودـ همعیار و انگیزهاکند اما تعاونیتعریف می
هاي بخش کنند. این معیار است که سازمانها اقدام میتعاونیيبه توزیع سود در میان اعضا

,Evers(کندد تفکیک میهاي مولّسوم را از دیگر سازمان Laville, 2004, p.13.(
افزا هاي مهارتهاي مدنی، سازمانجنبش****،ههاي داوطلب خیرخواسازمانبنابراین
از ـکنندهاي اجتماعی که سود را بین اعضاء تقسیم نمیبنگاهـ گراهاي تجارتو سازمان

,Salamon(شوندهاي تعاونی خارج میبخش سوم هستند و سازمانياجزا 2012, p.2.(

اهمیت روزافزون اقتصاد بخش سوم
سرویس درآمد داخلی هشده در ادارهاي غیرانتفاعی ثبتسازمان، شمار م2012م ـ 2002از 

میلیون 1.44یافت. این درصدي 8.6میلیون افزایش 1.44میلیون به 1.32ایاالت متحده از 
هاي غیرانتفاعیشود:میزیر هاي شامل سازمان،هامتنوعی از غیرانتفاعیهسازمان شامل دامن

وکار و هاي کسبو اتحادیه،هاي کارگرياتحادیه،وقهنر، سالمت، آموزش، و دفاع از حق

هاي بخش سوم را . این معیار سازماند ارندهاي نهادي یعنی آنها برخی واقعیت؛یافته هستندآنها سازمان. *
سازد.متمایز می» بخش چهارم«هاي بخش خصوصی یا غیررسمی مانند خانواده یا دوستاناز سازمان

یعنی به لحاظ نهادي از دولت جدا هستند.؛آنها خصوصی هستند.**
و بـه طریـق اولـی از کنشـگران     ـ این معیار اشاره دارد تلویحاً به استقالل از کنشگران دولت یا بازار.***

Salamon(ـهاي اقتصادي خارجیهاي خارجی و بنگاهدولت & Anheier, 1997, p.9.(
هـاي  سـازمان ها وها، بنیادها، کلیساها، مساجد، معابد، موقوفههاي غیردولتی، تراست. مانند سازمان****

المللی.امداد و نجات محلی، ملی و بین
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هاي اي و تخصصی. با این وجود، این طیف گسترده فقط شامل سازمانهاي حرفهانجمن
کنند کار میمریکااهاي غیرانتفاعی که در شود؛ تعداد کل سازمانشده میغیرانتفاعی ثبت

دالر درآمد ساالنه نیازي 5000از هاي مذهبی با کمترناشناخته است. اجتماعات و سازمان
کنند. ثبت نام میآنها چند بسیاري ازبه ثبت نام در اداره سرویس درآمد داخلی ندارند، هر

میلیون سازمان 1.44شده وسعت بخش غیرانتفاعی را به فراتر از هاي غیر ثبتاین سازمان
,McKeever(دهندگسترش می 2014, p.2.(

میلیارد دالر به 887.3، بخش غیرانتفاعی با درآمد م2012سال مطابق همین گزارش، در
GDP (5.4(مریکا کمک کرد که سهمش از تولید ناخالص داخلی این کشورااقتصاد 

,Ibid(درصد بود p.1مریکا تولید ناخالص اهیافتهایی که کشور توسعه). این سهم در سال
طور مثال، در سال ه ب؛درصد بودسهمیلیارد دالر داشت کمتر از هزار داخلی کمتر از 

12.2میلیارد دالر بود و درآمد بخش غیرانتفاعی 543.3، تولید ناخالص داخلی م1960
Bureau(شددرصد می2.25میلیارد دالر بود، که سهمش از تولید ناخالص داخلی حدود 

of Economic Analysis, 2015.(
، مرکز تحقیقاتی م2013ارد اما در سال براي کشورهاي دیگر آمارهاي مناسبی وجود ند

هاي غیرانتفاعی در کشور به این نتیجه رسید که سهم سازمانشانزده براي جانز هاپکینز
پنجکشور این سهم بیش از ششتولید ناخالص داخلی میان کشورها متفاوت است؛ در 

این .)5.2ژاپن(،)6.6(ایاالت متحده،درصد)8.1(طور مثال، کاناداه ب؛ درصد است
اي دارددهند که بخش غیرانتفاعی در این کشورها نقش قابل مالحظهنشان میهارامقد

)The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies | ccss.jhu.edu .(
ند که هستبگیردر بخش غیرانتفاعی دو دسته نیروي کار وجود دارد. دسته اول حقوق

دهند اما دسته دوم داوطلبان هستند که در سه کشور کانادا، یل میاي را تشکبخش عمده
و ژاپن فقط حدود یک درصد در تولید ناخالص ملی نقش دارند البته برخی کشورهاي امریکا

اسکاندیناوي مانند نروژ و برخی کشورهاي قاره استرالیا مانند نیوزیلند بخش داوطلب نقش 
درصدي که بخش غیرانتفاعی نیوزیلند در تولید ناخالص 5.3طور مثال، از ه ب؛بیشتري دارد

است و در نروژ که بخش GDPدرصد 2.5ملی کشورش نقش دارد، ارزش کار داوطلبان 
).Ibid(درصد است2.7درصد نقش دارد، ارزش کار داوطلبان GDP4.6غیرانتفاعی در 
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سرعت بهافتهیتوسعهيدر کشورهابه ویژه و اینقاط دنتمام در سوم بخش در مجموع، 
م1990از اواخر دهه یبخش در هشت کشور صنعتنیدر حال رشد است. متوسط رشد ا

دیکه متوسط رشد تولیدرصد بوده در حال7.3حدود دیتا اواسط دهه اول قرن جد
.)4ص،1392،یمانیفريدیمر(درصد است5کشورها حدود نیناخالص ا

ند از:ستهبخش عبارتنیرشد اعللاز یبرخ
ربط؛يذينهادهاپدیدساختن يبراکوشش و یجامع مدنهايمومفهجیترو.1
؛يدر مواقع رکود اقتصادبه ویژه از شکست بازار و دولت یجبران آثار ناشيبراکوشش .2
کشور.  یعمومتیریدر مدیعنوان ابزار کمکبخش بهنیبه ادینگاه جد.3
حاکم بر کشورها متفاوت ياقتصادـ یاسیبخش در اقتصاد متناسب با نظام سنیانقش

یرفاههايهفیدانستن وظمفروضعلت مانند نروژ به يطور نمونه، در کشوربه؛است
.(همان)تر استرنگکمکایمرابا سهیبخش در مقانیدولت، نقش ا

در ياگستردهيکمبودهاافته،یتوسعهيکشورهایو حتایحال در اغلب نقاط دننیابا
ند از: هستها عبارتضعفنی. اشودیمشاهده مهاعدتمام ب

بخش در اقتصاد؛ نیاگاهیجانییتب.1
ها؛بخشدیگر رابطه آن با میتنظ. 2
بخش؛نینظارت بر ایچگونگ.3
حاکم بر آن؛نیقوان.4
ها؛تیفعاليبندطبقه.5
؛یمالنیاندازه، گستره و منابع تأمثیاز حفقدان نظام آماري دقیق.6
.(همان)آنيهارمجموعهیبخش و زنیاقیدقفیتعر.7

تبیین اقتصاد دهش
ن این قدر متیقّاما گوناگون، پیچیده، متداخل و گاهی متغایري دارد هايعدبخش سوم ب

این اقتصاد است که در هايعدترین بثروت و وقت یکی از مهمفزونی است که اعطاي 
ین ترتیب شاید بتوان ه اکنند. بیاد می» اقتصاد دهش«ادبیات اقتصادي بخش سوم از آن با 
هاي داوطلب خیرخواه هاي بخش سوم، فقط سازمانگفت که از میان چهار قسم سازمان

و هاموقوفه،معابد،مساجد،ها، بنیادها، کلیساهاهاي غیردولتی، تراستمانند سازمان
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گرایی هاي تجارتالمللی و بخشی از سازمانهاي امداد و نجات محلی، ملی و بینسازمان
یعنی ؛اقتصاد دهش باشد و سه قسم دیگر بخش سوموها هستند، جزکه در خدمت خیریه

گرایی که در خدمت هاي تجارتافزا و سازمانهاي مهارتهاي مدنی، سازمانجنبش
.هستنداز اقتصاد دهش خارج باشندمیي غیرانتفاعی هاهاي مدنی و سازمانجنبش

تعریف اقتصاد دهش
کند که منظور کنندگان و تقاضاکنندگان دهش روشن می) هنگام بحث از عرضهم2006(آندرئوتی

نویسد:ي می. وستآنهاهاي داوطلبانه و تقاضاياز اقتصاد دهش بخشش دالرها و ساعت
و کیـ وجود دارنـد و درك هـر   رخواهانهیدهش خيراسه مجموعه از عوامل در بازارها ب

:  مهم استهاهیریدرك خيبراگریکدیدرك روابطشان با 
هسـتند کـه دالرهـا و    یعامل واهباننخستین :هاهیریعرضۀ پول و وقت داوطلبانه به خ.1

.کنندیعرضه مهاهیریداوطلبانه را به خيهاساعت
ـ پول و وقـت داوطلبانـه و تول  يتقاضا.2 عامـل  نیدومـ :رخواهانـه یکاالهـا و خـدمات خ  دی

اعانـات و  يگـردآور يبـا راهبردهـا  آنها بازار.يطرف تقاضایعنی؛استرخواهانهیخيهاسازمان
.کنندیمیدهواهبان را سازمانشدهدهیبا دالرها و وقت بخشدشدهیتولهرخواهانیکاالها و خدمات خ

تیـ هـا فعال از راهيدر شـمار هـا هیـ ریهـا در خ سوم دولت است. دولـت گریباز:دولت.3
ممکن است قادر يفردیاتیمالانیمتحده، مؤداالتیامانند از کشورها، ياری. در بسکنندیم

بـه  زیـ هـا ن کسر کنند. دولـت اتشانیرا از درآمد مشمول مالرخواهانهیخيهاباشند بخشش
,Andreoni(بخشندیبالعوض ميهاکمکبه شکل هاهیریبه خمیمستقطور  2007.(

هاي آناقتصاد دهش و شاخصهانداز
میلیارد دالر، 260، دهش خیرخواهانه در ایاالت متحده به سر جمع بیش از م2005در سال 

مهمی از اقتصاد شد. دهش وکه جزطوري درصد درآمد شخصی رسید، به 1.9یا حدود 
درصد، وصیت و دوزاده در حالی که بنیادها ؛کنددرصد این مقدار را گزارش می77فردي 
,Giving USA(درصدپنج ها درصد و شرکتهفت ارثیه  درصد وبیش هفتاد کم). 2006

اً در حالی که ایاالت متحده نوع؛کنندها را گزارش میمریکایی دهش به خیریهاخانوارهاي 
دیگر .شده را داردمطالعهههاي خیرخواهانترین بخشیکی از بزرگترین و گسترده

,Andreoni(کشورهاي اطراف جهان نیز دهش خیرخواهانۀ مهمی دارند 2007.(
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هاي خیرخواهانه در انگلیس ثبت شده بنیاد کمکبه وسیله مطابق شاخص جهانی دهش که 
توان تا حدودي به وضعیت دهش و اند میکردهکشور جهان سه نماگر تهیه 135و براي 

کمک مالی به «پی برد. دو نماگر م2013هاي خیرخواهانه در این کشورها در سال کمک
Donating money to a(»هاهدیه به خیریه«، )Helping a stranger(»هاغریبه

charity( کارهاي نماگراما ثروت به دیگران است فزونی مربوط به تخصیص داوطلبانه
.استوقت به دیگران فزونی مربوط به تخصیص داوطلبانه )Volunteering time(المنفعهعام

در اینجا فقط وضعیت پنج کشور مهم مسلمان ایران، عربستان، اندونزي، مالزي و ترکیه، 
World(کنیمسو و وضعیت دو کشور ایاالت متحده و انگلستان را بررسی میاز یک

Giving Index, 2014,(.
م)2014، انتشار سال م2013تحقیق سال م (2013سال ـ جدول شاخص جهانی دهش

رتبه جهانیکشور
کمک مالی به 

هاغریبه
هدیه به 

هاخیریه
کارهاي 

المنفعهعام
میانگین 

امتیاز

13اندونزي
درصد 48

)67رتبه (
درصد 66

)10رتبه (
درصد40

)13(رتبه 
درصد51

46)50(24)20(52)22(1962ایران

18)132(5)112(12)106(12838ترکیه

37)107(11)47(31)7(4769عربستان

55)10(41)15(60)19(763مالزي

64)5(44)9(68)1(179ایاالت متحده

55)33(29)4(74)24(761انگلستان
فزونی ها به لحاظ تخصیص داوطلبانه دهد در حالی که ایرانیاین شاخص نشان می

وقت به فزونی اما به لحاظ تخصیص داوطلبانه *ثروت به دیگران وضعیت بدي ندارند

و بررسی آن بـه اقتصـاد   شودصله رحم و کمک به خانواده در اقتصاد دهش بررسی نمیهايالبته بحث.*
.بخش چهارم یا اقتصاد خانواده مربوط است
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ها وقتشان را وقف دیگران درصد ایرانی24زیرا فقط ندارند؛ دیگران وضعیت خوبی 
شش ها در این شاخص نسبت به اندونزيرانیکنند و این نماگر باعث شد وضعیت ایمی

را دارد. 67ها رتبه چند اندونزي هم در نماگر کمک مالی به غریبهرتبه کاهش یابد، هر
یافته انگلستان وضعیت مالزي در هر سه نماگر متعادل و خوب است و در حد کشور توسعه

).Ibid(. ایاالت متحده و میانمار در این شاخص رتبه اول را دارنداست

نسبت نهاد وقف با اقتصاد دهش
مربوط نخست تواند داشته باشد. پیوند نهاد وقف با اقتصاد دهش دو نوع پیوند داشته یا می

هنگرانهاي آتی و آیندههاي کنونی این نهاد است اما پیوند دوم مربوط به ظرفیتبه ظرفیت
هاییتواند تغییردو نوع پیوند میباشد. نسبت این نهاد با اقتصاد دهش در ایناین نهاد می

داشته باشد که قابل بررسی است.

هاي کنونیظرفیت
است یا *امامیه یا عامنهاینفعان به تعبیر فقعلیهم و ذيوقف از جهت نفع به موقوف

وقف ***.یا خیري است یا خانوادگیهاي چهارگانه مذهبنهاقیو به تعبیر ف**خاص
توان داخل در اقتصاد بخش چهارم یا اقتصاد خانواده دانست و از خاص یا خانوادگی را می

سـدها،  هـا، هـا، جـاده  وقـف بـراي پـل   مصـالح عمـومی ماننـد    هاياین موقوفات گاهی وقف بر جهت.*
مانند: فقیران، سـادات، عالمـان،   کلی هايناهاست و گاهی وقف بر عنوو مانند اینها، مدارسبیمارستان

).178، ص3ج،1379، خمینىموسوي(هستند اهللا سبیل، و فیزدگان، معلوالن، سالخوردگان، یتیمانجنگ
ـ فرزندان خـود  يرا برامال خودیکسنکهیااست مانند افراد خاص يموقوفات وقف برانیا.** اقـوام  ای

).178(همان، صکند وقف يگریفرد خاص دایدوستان خود ایخود 
ـ امامنهای، فقدیدنیدارد. از ایانواعرساندیمهمیعلکه به موقوفیانتفاعایوقف به لحاظ منفعت .*** هی

یو مـالک یشـافع ،یحنفـ ،یحنبلهچهارگانهايمذهبنهایاند و فقکردهمیوقف را به عام و خاص تقس
ـ ید.1: شودیممیخود به دو قسم تقسيری. وقف خیو خانوادگيریوقف را به خ ـ ید.2لص؛خـا ین ین

ه بيریخيهاانواع وقفعیشامل جميویدنینیخالص وقف مساجد است و وقف دینیدوقف.يویدن
ـ تربيبراتامیاهخانه،یطور مثال، وقف مدارس علمه ب،شودیجز وقف مساجد م آمـوزش، حرفـه و   ت،ی
).99و 94م، صص 2001،يدصبری(سعو آرامستانمارستانیسرا، هتل، بصنعت، پل، کاروان
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این جهت از اقتصاد بخش سوم و بالمآل از اقتصاد دهش خارج است اما وقف عام یا 
اعطاي وخیري داخل در اقتصاد دهش قرار دارد و از این جهت، پیوند تنگاتنگی با جز

این اقتصاد دارد البته اقتصاد دهش شامل ـوقتفزونی اعطاي وو نه جزـ ثروت فزونی 
، دارددر حالی که نهاد کنونی وقف بنیادهاي وقفی ناچیزي ؛ها و بنیادها هم هستتراست

زادگان را با این وسعت ندارد.هاي قدسی امامان و امامدر عوض هیچ جاي دنیا آستان
در درآمد ملی بسیار اندك است. طبق برخی با این وجود در چنین وضعیتی، سهم نهاد وقف 

هاي اوقاف در کشور حدود غیررسمی مسئوالن اوقاف، ارزش تقریبی امالك و داراییهايگزارش
آمار منتشرشده از طرف سازمان اوقاف، ارزش واپسین که بر اساس *پنجاه هزار میلیارد تومان است

دهم بوده است که به طور تقریبی دو 1389تقریبی درآمد این امالك حدود ده میلیارد تومان در سال 
وري اندك خودش را در ). این بهره47ص،1391ریاحی سامانی، درصد از ارزش دارایی آن است (

هاي امدادي کشور نیز نشان نسبت به دیگر سازمانتوجهی دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه کم
300هزار و 3، 94در سال ینیامداد امام خمتهیطور مثال، برآورد کمک دولت به کمه ب؛دهدمی

باشدیتومان ماردیلیم94سازمان اوقاف يبرآورد برانیکه ایدر حال؛تومان استاردیلیم
)http://nasimonline.ir/detail/News/957729/168هاست که مطابق گفتیدر حالنی). ا
سازمان قرار گرفتنیااریتومان بودجه در اختاردیلیم37فقط 1393سال درسازمان اوقاف سیرئ
)1393/12/08 ،http://www.icana.ir/Fa/News/272982.( مستقل هبودج، 1394البته در سال

که نشان از سطح ـ است میلیون دالرسیصد حدود ـ هزار میلیارد تومانحدوديآستان قدس رضو
هاي مقدسه تواند الگویی براي دیگر آستانو میباشد میهاي این سازمان وقفی باالي نسبی فعالیت

).http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/02/774706در سراسر جهان باشد (
وقفی نسبت به سرمایه کنونی با وجود ثروت باالي نهادهاي وضعیت تقدیر در هربه

د کشور ایران که نسبت به بسیاري از کشورهاي اسالمی وضعیت بهتري دارد اما مولّ
درصد تولید ملی درآمدهاي ناشی از این ثروت به حدي اندك است که حتی به یک

شـد. بـا   میلیـارد دالر مـی  45ها حدود ، ارزش این دارایی1389تومان در سال 1100با احتساب دالري .*
هاي وقفی د دالر باشد سهم این داراییمیلیار750وبیش کمتوجه به اینکه سرمایه مولد ایران در این سال 

هـاي قـدس   هـاي آسـتان  شد که سهم کمی نیسـت و اگـر دارایـی   درصد میششدر سرمایه مولد حدود 
درصد هم برسد.ده ن بیفزائیم این سهم شاید به ه آزادگان را هم بهاي مقدس و امامرضوي و دیگر آستان
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پیش طوري که رسد؛ این در حالی است که اقتصاد دهش در کشورهاي پیشرفته هماننمی
باشد.درصد میدو دود گفته شد، حاز این 

نگرانههاي آتی و آیندهظرفیت
هاي اول، دوم و سومش در نظام اقتصادي سالم و درست نظامی است که از ابتدا تمام بخش

ها رشد جاي خودش قرار گرفته باشند و به تناسب پیشرفت متناسب جامعه این بخش
داري باشد که بخش سوم زائده و مند داشته باشند. این نظام نه باید مانند نظام سرمایهنظام

یا دشواري اول و بخش دوم فرض شود و هنگامی که نظام دچار پسماندي در میان بخش
ابزاري صورت گیرد و نه باید مانند نظام کمونیستی باشد هبحران شود از بخش سوم استفاد

جایگاه اقتصاد بخش سوم در بخش مردمی جایگاه مستقلی از دولت ندارد اما در اساسکه 
و نقش این اقتصاد با توجه به داشت مند امکل نظام اقتصادي صدر اسالم چنین جایگاه و نظ

جایگاه معروف و احسان و تمایزشان با عدالت باید درك شود تا بتوان در عصر حاضر 
هاقتصادهاي بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و حتی بخش چهارم یا اقتصاد خانواد

.پدید آوردسازي متناسب با ظرفیت مکتب اقتصادي اسالم را براي نظام
هنگرشی و بر اساس الگوي علوي نهاد وقف و بنیادهاي وقفی با کارکرد مشاببا چنین

اقتصاد بخش سوم و بالمآل اقتصاد ههاي جدیدي براي آیندتوان ظرفیتالگوي علوي می
ریزي ویژه ایران اسالمی تصور کرده و به مرحله طرح، برنامهدهش در کشورهاي اسالمی به

بخش قابل توجهی از اقتصاد دهش درهتصاد وقف به مثابو اجرا رساند. در این حالت، اق
آید که شامل موقوفات عام دینی و دنیوي و بنیادهاي وقفی کوچک، متوسط و بزرگ، می

المنفعه و حتی بانک وقف خواهد شد. هاي تجاري در خدمت امور عامها و شرکتبنگاه
و سهمش پدید آورد می تواند جهشی در اقتصاد دهش در نظام اسالتأسیس بانک وقف می

که با فرض وضعیتی هاي اقتصادي اسالمی پیشرفته افزایش دهد. در چنین را در نظام
هاي وقفی وري ثروتگیرد بهرهمدیریت کارآمد و جهادي مبتنی بر الگوي علوي شکل می

یابند و نقش نهاد وقف در اقتصاد ملی از سطح ها رشد مضاعف میافزایش یافته و درآمد
یافتگی کشورهاي اسالمی در این ی به مراتب بیشتر خواهد شد البته سطح توسعهکنون
تر و ثروتمندتر باشد سهم این نهاد و هر قدر کشوري پیشرفتهفراوانی دارد له اهمیت ئمس
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عادي بعید است وضعیت چند که در هر؛در اقتصاد دهش و تولید ملی بیشتر خواهد شد
توان امید داشت که در ین ترتیب میه ابیشتر شود. بدرصد تولید ملی این سهم از یک

مانند » هاي پیشرفت خیرخواهی اقتصاديسیاست«و » الگوي علوي«کشور اسالمی که 
درصد برسد.دو تأسیس بانک وقف محقق شده سهم وقف در تولید ملی به حدود 

گیريیجهبندي و نتجمع
هی معروف است و کسانی قربت االهاي مالی با قصد ویژه بخششهر کار خیر مستحبی به

رفاه و به علت وقت یا ثروت خود را در اختیار دیگران فزونی خداوند متعالبراي که 
هاي آفریدهاند. از دیدگاه توحیدي تمامآسایششان قرار دهند کار خیر و معروف انجام داده

رین افراد تهستند و سودمندترین و محبوبخوارش و روزيعالم عیال خداوند متعال
هایشان تر و در تأمین نیازمنديمهربانبشر کسانی هستند که به عیال خداوند متعال

از دیدگاه مکاتب توحیدي پذیرش والیت انسان کامل در تمام امور معروف .هستندکوشاتر 
کلیدي است که در تکامل معنوي هاي تهوقت و ثروت از جمله نکفزونی از جمله بخشش 
نظام شخصیت افراد نقش کلیدي دارد. از آنجا که انسان کامل تمام این انسان و ساخت 

شود تا در ساخت فردي، گروهی، نهادي، دهد این روشی میامور را با قصد قربت انجام می
سازمانی، اجتماعی و در ساخت جامعه مدنی و نظام اجتماعی به این روح توحیدي و 

نهادهاي خیرخواه در جوامع توحیدي از جمله ست کهارواینهی توجه کرد. ازاالهانگیز
هتوانند مجاز باشند اما انگیزهی میغیراالههاي دیگرخواهانچند با انگیزهنهاد وقف هر

دهد.الشعاع خود قرار میها را تحتدیگر انگیزههی و شدت دوستی خداوند متعالاال
يهی و اولیاپیامبران االادیان توحیديدید دوستی در جهان از الگوي خیرخواهی و نوع

پایدار و هسوزاندلکوشش هی و هستند که با نیت خالص االمتعالخداوند
کنند.خوارانش میو عیال و روزيناپذیر محبت خود را نثار خداوند متعالخستگی

نهاد وقف با چنین نگرشی در نظام اقتصادي صدر اسالم نوسازي شد و گسترش یافت 
ينظیر در تمدن قدیم اسالمی دست یافت. نهاد وقف یکی از اجزابیو به چنان بالندگی

ویژه جوامع اسالمی است. این نهاد با دیگر مهم اقتصاد بخش سوم در تمام جوامع به
الحسنه، هبه، وصیت تملیکی، تراست و بنیادهاي خیریه اي مانند قرضنهادهاي خیرخواهانه
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ویژه هنگامی ، بهداردخالقی و ثواب بیشتري تفاوت دارد. وقف احسان ماندگار و ارزش ا
برداري شود. کارآمدي بهرهطور که مطابق با الگوي علوي به 

و استدرصد ده کشورها در بهترین حالت کمتر از GDPسهم اقتصاد بخش سوم در 
کنونی سهم نهاد وقف در اقتصاد دهش اندك وضعیت درصد. در دوسهم اقتصاد دهش 

وري، وضعیت در حال بهرهدید تاریخی این نهاد از هاي دشواريبرافزون زیرا ؛است
شدید دولت در اقتصاد، فقدان سازمان مرکزي هبودن کشورهاي اسالمی، مداخلتوسعه

و حضور مراکز موازي ـفقدان متولی براي بخش سوم اقتصادـ گردآوري خیرات و مبرّات
، بنیاد مستضعفان، نهضت خمینیکمیته امداد امام مانند امور خیریه بارهفعال در

شوند که میباعث هاي خیریه المنفعه و انجمنن، بنیادهاي عاماخیربه وسیله سازي مدرسه
وقف بسیار اندك باشد.هگذاري مردم در حوزسرمایه

یا ـبازار، دولت و خیرخواهیـ اما اگر قرار باشد نظام اقتصادي سالم مبتنی بر اسالم سه
بازار، دولت، تعاون، ـبخشییا پنجـار، دولت، تعاون و خیرخواهیبازـچهاربخشی

و اگر قرار است از الگوي علوي براي افزایش پدید آوریمطراحی و ـخیرخواهی و خانواده
با استفاده از فقه مترقی اسالم در باید ظرفیت نهاد وقف در امر خیرخواهی استفاده کنیم، 

هاي اعتقادي و اخالقی خیرخواهی و وقف و ، ارزشوقف، مکتب اقتصادي اسالمهزمین
وري بنیادهاي خیریه و افزایش بهرهباره اطالعاتی که از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش در

مانند ـ »هاي پیشرفت خیرخواهی اقتصاديسیاست«شود به دنبال طراحی وقفی حاصل می
.باشیمـبانک وقفتأسیس راه سیاست تأمین اعتبار و پول براي نهاد وقف از 

خذآو ممنابع
، ۀالمرتضویالمکتبۀ :نجف، 5ج؛المجلۀتحریر محمدحسین، آل کاشف الغطاء، شیخ.1
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.1387انتشارات اسوه، : اصفهان،یوقف و تمدن اسالم
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