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اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
و اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آن
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ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد وﻗﻒ و داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف وﻗﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز را در اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ واﻗﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ وﻗﻔﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ وﻗﻒ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﯾﻖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ و در ﭘﯽ آن
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
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در اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ وﻗﻒ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش
آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﻗﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ دارد و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﻼم و ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺗﻤﺎم
ادﯾﺎن و ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﻏﻠﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎغ و ﻏﯿﺮه را از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﺑﺮای اﻫﺪاف
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯽ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎس
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺷﻮار ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و در ﺷﺄن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ واﻗﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ارﺿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻗﻒ در اﺳﻼم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در

 .1ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻬﺎد ﺗﺮاﺳﺖ ) (Trustدر ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﺒﯿﻪ وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺮاﺳﺖ ﻻﻫﻪ در ﺳﺎل  1985ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﻮد را از آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از راﺑﻄﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد
ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﺎرﮐﺮ و ﭘﺪﻓﯿﻠﺪ.(1387 ،
 .2ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد و آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻓﺰﯾﻊ.(1386 ،
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اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ65 ...

در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف وﻗﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز را ﻣﯽﺗﻮان
در اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻗﻒ
اﻣﻼک ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻼس درس ،ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻃﻼب و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻼک ﮐﻪ راه ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﺑﺸﺮ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
وﻗﻒ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﮐﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن و اراﺋﻪ
اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺟﻬﺖدﻫﯽ واﻗﻔﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ وﻗﻒ و اﻣﮑﺎن
ﺻﻮرت دادن وﻗﻒﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات روز از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﻒ ﭘﻮل ﯾﺎ وﻗﻒ ﺳﻬﺎم در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ
در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم در ﺟﻬﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .2ﻣﻔﻬﻮم وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻗﻒ و ﺑﯿﺎن
ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن در ﺣﺪ ﺿﺮورت و اﺧﺘﺼﺎر و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 .1-2ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻗﻒ

آﻧﭽﻪ از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎراﻣﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻗﻒ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع و ﺷﺮاﯾﻂ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
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و آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺴﯽ اﺳﺖ )دﻫﺨﺪا 1377 ،و
اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر.(14210 ،
در اﺻﻄﻼح ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﻬﻮر وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ ﺗﺤﺒﯿﺲ اﻟﻌﯿﻦ )اﻻﺻﻞ( و ﺗﺴﺒﯿﻞ )اﻻﻃﻼق( اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
)ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ ،1378 ،ﺷﯿﺦﻃﻮﺳﯽ 1387 ،و ﻣﮑﯽاﻟﻌﺎﻣﻠﯽ (1383 ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺎده )(55
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﻗﻒ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﻗﻒ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﺣﺒﺲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن
ﺗﺴﺒﯿﻞ ﺷﻮد .ﺣﺒﺲ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﻋﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ .(1414 ،ﺗﺴﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺑﺎﺣﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ
)ﻓﺎﺿﻞﻣﻘﺪاد.(1404 ،
 اﻧﻮاع وﻗﻒ :ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﻗﻒ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺗﻘﺴﯿﻢ وﻗﻒ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻪ وﻗﻒ ﺧﺎص )وﻗﻒ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﺑﺮ اوﻻد(
و وﻗﻒ ﻋﺎم )وﻗﻒ ﺑﺮ ﺟﻬﺎت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ و وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( اﺳﺖ )ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ 1378 ،و ﺳﻠﯿﻤﯽﻓﺮ.(1370 ،
وﻗﻒ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ وﻗﻒ اﻧﺘﻔﺎع )ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻧﻮع وﻗﻒ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل وﻗﻒ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ در زﻣﯿﻦ
ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮات( و وﻗﻒ ﻣﻨﻔﻌﺖ )ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻧﻮع وﻗﻒ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺎدی
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ دﮐﺎن ﺑﺮای اداره ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺳﻠﯿﻤﯽﻓﺮ.(1370 ،
 ارﮐﺎن وﻗﻒ :وﻗﻒ دارای ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﯿﻐﻪ وﻗﻒ )آﻧﭽﻪ واﻗﻒ ﺑﺎ آناراداه ﺧﻮﯾﺶ در وﻗﻒ را اﺑﺮاز ﻣﯽدارد( ،واﻗﻒ )ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ وﻗﻒ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﻣﺨﺘﺎر و ﻏﯿﺮﻣﺤﺠﻮر و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ(،
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ )ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(
و ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ )ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم وﻗﻒ ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﻒ دﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﺎل ﻣﺒﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﻔﺎع از
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اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ67 ...

و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﯿﻦ در ﻣﻠﮑﯿﺖ واﻗﻒ ﺑﻮده و ﻗﺒﺾ آن ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ( )اﻣﺎﻣﯽ 1377 ،و ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ.(1378 ،
 ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻗﻒ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺎده ) (61ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾوﻗﻒ ﻋﻘﺪی ﻻزم اﺳﺖ و واﻗﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮی دﻫﺪ ﯾﺎ از ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ
ﮐﺴﯽ را ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را داﺧﻞ در ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮد در وﻗﻒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻧﺠﻔﯽ.(1368 ،
 ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒ :ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ وﻗﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ زاﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪاﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ را
ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺪه در وﻗﻒ ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و در وﻗﻒ ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺣﺎﺋﺮیﯾﺰدی .(1380 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ) (3ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺞ و اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺼﻮب  1363ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از واﻗﻒ و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن.(1379 ،
 اداره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ :اداره ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﺗﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒدر وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ واﻗﻒ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﻣﺘﻮﻟﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻨﺪ 1،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺷﯿﺦﻃﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دو ﻧﻈﺮ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺳﺖ
)ﺷﯿﺦﻃﻮﺳﯽ.(1387 ،
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اوﻗﺎف ﻋﺎﻣﻪ وﻻﯾﺖ را از آن
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در اوﻗﺎف ﺧﺎﺻﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺣﻔﻆ
اﺻﻮل و اﺟﺎره وﻗﻒ ﺑﺮای ﺑﻄﻮن ﻻﺣﻘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮدن و
 .1ﻣﺎده ) (75ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
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)ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ .(1378 ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده ) (81ﺗﮑﻠﯿﻒ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ واﻗﻒ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ در وﻗﻒ ﻋﺎم اداره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ " "1ﻣﺎده ) (1ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و اوﻗﺎف
و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺼﻮب 1363ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﻒ و ﺑﻄﻮن ﻻﺣﻘﻪ ﯾﺎ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﻣﯽﺷﻮد.
 .2-2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوی

ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﻮدﭘﻮر ،رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﻋﺒﺎسﭘﻮر و دﻻور.(1391 ،
در واﻗﻊ ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﺗﻤﻠﮏ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﮑﻤﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری
ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ )ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﻼﺗﻬﺎﯾﯽ 1391 ،و ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪیزاده.(1392 ،
 .3-2وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮم وﻗﻒ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ
در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ
وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت در راه ﺧﺪا واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺗﺼﻮر ﺷﻮد.
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اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ وﻗﻒ را ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ69 ...

در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺒﻊ آن وﻗﻒ ﺧﺎص ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻤﯽ ﮐﻪ
واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از وﻗﻒ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ و ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻓﻼن
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه داﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﯾﺪات ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎص اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺮوه دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ اﻓﺮاد ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
و ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه داﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﯾﻦ
وﻗﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺨﺺ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺷﺮاﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺻﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﻔﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮدن آن ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در رﻓﻊ اﯾﻦ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻗﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
)ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ 1378 ،و ﻣﺎده  58ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﻒ ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻒ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻓﺮدی
ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن در ﻣﻠﮑﯿﺖ اوﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد
اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮد و ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪﻓﮕﺬاری
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﺳﻮی واﻗﻒ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﺑﻌﻀﺎً درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﻠﮏ ،ﻓﺮوش ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﺑﺎغ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
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ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
 وﻗﻒ ﻋﺎم در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری :ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺤﻘﻘﺎن و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه داﻧﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوری ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﯾﺪات
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻗﻒ ﻋﺎم وﻗﻒ ﺑﺮ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎم اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﻗﻒ ﺑﻪ
وﻗﻒ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن را در زﻣﺮه وﻗﻒ ﺧﺎص ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ از وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﺎم و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﯾﺎ وﻗﻒ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻖ و ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﯽ
ﻣﺼﺪاق آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺠﺰ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﻬﺖ وﻗﻒ از ﺳﻮی واﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ داروﺳﺎزی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ آن ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ در ﮔﺮوه دوم ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ وﻗﻒ ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺎم ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
)ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺖ وﻗﻒ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد( ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ از ﻗﯿﻤﺖ دارو ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﺴﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ
ﻋﺎم ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ واﻗﻒ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل
آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮ وﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻮارد در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ وﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
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و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ71 ...

ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺳﭙﺎرد.
ﮔﺮوه ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ آن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن وﻗﻒ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪﻧﻔﻊ
ﻋﻤﻮم ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت وﻗﻒ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ آن از ﺳﻮی واﻗﻒ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﻣﻮرد ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺪد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ
ﺑﺠﺰ ﻫﺪف واﻗﻒ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و
ﺧﻼف ﻧﯿﺖ واﻗﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 .3ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻮاز وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﻮد:
 .1-3ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻗﻒ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری

وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻗﻒ در اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از آرای ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ در ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ ،ﻋﻘﺪ وﻗﻔﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن
در ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ
و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ واﻗﻒ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
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ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﯿﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و ﻫﺮ ﺷﺮط در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ :در واﻗﻊ،ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻏﺮض و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺻﻔﺎﯾﯽ (1392 ،و در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﺪف و ﻏﺮض اﺻﻠﯽ واﻗﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ
وﻗﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ) (217ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻣﺮی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ آن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﺑﺎﺷﺪ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﺎریﺳﺎزی آن داﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻫﺪف واﻗﻒ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
و در ﺟﻬﺖ ﺿﺮر ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮر دارد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر 2ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮده و وﻗﻒ در
ﺟﻬﺖ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺤﻘﻖداﻣﺎد.(1387 ،
 ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ :ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ وﻗﻒ و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺪﻗﺎتﺟﺎرﯾﻪ اﻣﺮی ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻼی ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮدی را ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻗﻒ
در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮدن آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ )ﻧﻤﺎزیﻓﺮ و ﻫﻨﺪیزاده ،(1392 ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺮای وﻗﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮﻋﯿﻪای ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن را اﻣﺮ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺷﺎرع ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ در
 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ) (217ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ ﻻﺿﺮر از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ آن رواﯾﺘﯽ از رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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وﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮط و در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯽ 1ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ )اﻣﺎﻣﯽ.(1377 ،

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ73 ...

ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻮﺳﻮیﺧﻤﯿﻨﯽ .(1410 ،از اﯾﻦ رو
ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻼی ﻋﺎﻟﻢ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻣﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ در ﺷﺮع و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﺷﺎرع در ﺑﺎب وﻗﻒ ﺑﺮای ارﮐﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎرع از آن ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ 1ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﻣﺤﻘﻖداﻣﺎد .(1387 ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺘﯽ
از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی )ع( ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﻟﻮﻗﻮف ﺗﮑﻮن ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻮﻗﻔﻬﺎ اﻫﻠﻬﺎ )ﺻﺪوق(1404 ،
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ دارد )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(1392 ،
ﺣﺎل وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺤﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻘﻼی ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم ذﮐﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﯿﻦ وﻗﻔﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺪم اﺷﺎره ﺑﻪ آن در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺖ.
 ﺷﺮوط ﺻﺤﯿﺢ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ :در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮط ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪاﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوﻃﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺮوط ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎﻃﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺤﯽ آورده ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ) (232و ) (233ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮوط ﻏﯿﺮﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ و ﺷﺮوط ﻣﻔﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮط
ﻏﯿﺮﻣﻘﺪور ،ﺷﺮط ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺷﺮط ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و دﺳﺘﻪ دوم ﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط
ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺷﻮد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﻗﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺎورد از ﺟﻤﻠﻪ واﻗﻒ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺧﺎص ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در وﻗﻒ ﻋﺎم ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ ﻫﺮ ﺷﺮط

 .1ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ اﻋﻢ از
ﻣﺎدی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.
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داﻧﺶ را در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﺮط ﮐﻨﺪ.
 .2-3اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ وﻗﻒ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت در اﺳﻼم

ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی روز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺮع ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ دارد .از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﯾﺮه ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ در اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎرع ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﮑﻢ وﻗﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎری ﺧﯿﺮ و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎ داﺋﻤﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮح وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان
دﯾﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮزه ﺣﮑﻢ وﻗﻒ ﺑﻮده و ﻣﺸﻮق ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﯿﺮﯾﻦ
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪﻧﺪ اﻣﻮال ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
و ﺣﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻌﻀﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد واﻗﻒ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .4آﺛﺎر وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﺮای وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺠﺎد ﺷﻮد آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:
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دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ75 ...

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در ﮐﺘﺎب
اﻗﺘﺼﺎد آن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﮑﺎﻓﻞ و ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺖ
)ﺻﺪر .(1408 ،اﺻﻞ ﺗﮑﺎﻓﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮐﻔﯿﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪن و ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﮐﻠﮑﻢ راع و ﮐﻠﮑﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﯿﺘﻪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺆﯾﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ذات و ﺟﻮﻫﺮه ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺪون آن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری از ﺳﻮی واﻗﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻫﻤﯿﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ در ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺒﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز درک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2-4ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر

وﻗﻒ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی و در ﭘﯽ آن
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .3-4ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآوری در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
)ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﮔﻮدرزوﻧﺪ ﭼﮕﯿﻨﯽ و ﭘﻮرﻣﺮادی .(1393 ،ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
رﺿﺎﯾﺖ را از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
در ﺳﻔﺮه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
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 .1-4ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه زﺣﻤﺘﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ آرزوی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .4-4اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل

از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮه اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻃﺒﻊ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ واﻗﻔﯿﻦ را از ﻫﺮ وﻗﻒ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮده و
ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖدﻫﯽ وﻗﻒ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع از وﻗﻒ ﺑﺠﺰ
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .5اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
دو ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﻬﯿﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای واﻗﻔﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 .1-5ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ
و اﺟﺮا ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده
و ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺤﻘﻖ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد:
 ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺳﻮی وﻗﻒ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری:ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮدن
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ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ77 ...

وﻗﻒ ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ،اﻧﻮاع ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و آﺛﺎر آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻗﻒ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻤﻦ
ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﯾﺎت و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را از ﺷﺮاﯾﻂ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن آﮔﺎه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺛﺎری در ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺎن دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از واﻗﻔﺎن و اوﻗﺎف در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری :ﻻزم اﺳﺖﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ واﻗﻔﯿﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻗﻒ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ﺷﺮح داده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای واﻗﻔﯿﻦ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
 .2-5اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻗﺎﻟﺐ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ

وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ وﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻗﻒ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎت واﻗﻒ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻒ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺟﻬﺖدﻫﯽ واﻗﻔﯿﻦ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﭘﺲ از
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ وﻗﻒ ﺑﺎ
آﻣﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﻪ و ﺧﺎم ﯾﮏ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد واﻗﻒ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻮاﻧﺐ و ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای اداره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ رﻏﺒﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ وﻗﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
و ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﻗﻒ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:
 واﻗﻒ :اﺑﺘﺪای وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎم واﻗﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ او آورده ﻣﯽﺷﻮد،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ وی در زﻣﺎن وﻗﻒ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال ﻣﺰاج و ﺳﻼﻣﺖ
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ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم و ﺣﺲ دﯾﮕﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﮑﺎﻓﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ
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اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻒ ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ را وﻗﻒﻧﻤﻮده اﺳﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ :ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎم و اﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ووﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ واﻗﻒ ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ آورده ﻣﯽﺷﻮد .در
وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺧﺎص ﺑﺠﺰ
ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد دارای ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻋﺎم ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف وﻗﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده آن :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف وﻗﻒ وﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﯾﺪات وﻗﻒ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ واﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ وﻗﻒ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺮی ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺮای وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ واﻗﻔﯿﻦ
ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮه
وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده وﻗﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﻧﻤﺎزیﻓﺮ و ﻫﻨﺪیزاده.(1392 ،
در وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻫﺪف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻫﺮ ﻧﻮع داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از داﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻒ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ اﯾﻦ وﻗﻒ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺪات
ﺣﺎﺻﻞ از وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻋﺎﯾﺪات ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم در ﻫﻤﺎن راه ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
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اﺣﻮال ﺑﻮده و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻒ اﻋﻢ از ﮐﻤﺎل و ﻋﺪم ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل رﻏﺒﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ79 ...

واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺷﺨﺺ و اﺷﺨﺎص ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻣﯿﺰان
اﺟﺮت و دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺧﺼﻮص وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ارﺗﺒﺎط و اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و از ﭘﯿﺶ آﻣﺪن
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و در ﻣﻮارد ﺧﺎص
در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺷﺮوط و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :اﮔﺮ واﻗﻒ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻗﻒ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را
ﻣﯽﺗﻮان در وﻗﻒﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد( )ﻣﺼﺒﺎﺣﯽﻣﻘﺪم و ﺷﮑﺮی.(1385-1386 ،
 .6ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
 ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف وﻗﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز را ﻣﯽﺗﻮان دراﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
 وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒ ﻋﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﮐﻪدارای ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت در راه ﺧﺪا واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ وﻗﻒ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ وﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻗﻒ در اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮر ﺷﻮد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ
ﻋﻘﺪ وﻗﻒ در ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ ،ﻋﻘﺪ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و
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اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ وﻗﻒ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﺪارد.
 ﺑﺮای وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦداﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی آن ﻣﻮردﻧﻈﺮ واﻗﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ وﻗﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮرتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪیدﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی را در ﻗﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮداﯾﻦ ﻧﻮع وﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﯾﻖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
 ﻃﺮح وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهوﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﺣﻮزه ﺣﮑﻢ وﻗﻒ ﺑﻮده و ﻣﺸﻮق ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪﻧﺪ اﻣﻮال ﺧﻮد را در
ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
 وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪزﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﮔﺮدد.
 وﻗﻔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری از ﺳﻮی واﻗﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﻤﯿﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ در ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺒﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز درک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآوری در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪو رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮه اﻓﺮاد
ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻃﺒﻊ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ واﻗﻔﯿﻦ را از ﻫﺮ
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ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد وﻗﻒ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ81 ...

زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع از وﻗﻒ ﺑﺠﺰ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ.
 ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻗﻒ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ
وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای واﻗﻔﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
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