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 در چند در گذشته میان نهاد وقف و دانش و فناوری هر. سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادی اهداف بلند انسانی است

های برقراری  یکی از جلوه توان  امروز می اما، وجود داشتهایی مانند وقف مدارس علمی پیوند عمیقی قالب
سازی دانش و  ری در استفاده از وقف در جهت تجاهای علمی روز را ا پیشرفتتناسب میان اهداف وقف ب

 سازی دانش و فناوری تجاری عین موقوفه را در مسیر  استفاده ازبرای که واقف به این معنامعرفی نمود،  فناوری
فراهم طریق کمک به توسعه اقتصادی از و از این ظرفیت بالقوه برای رشد و تعالی جامعه و تعیین کند 

طور کلی و در  بهوقفی چنین  .گام برداشتآوردن بسترهای تبدیل دانش به کاالی مورد نیاز جامعه 
ز شرایط یک ا منافاتی با هیچ باشد  عدم نقض سایر مسائلی که رعایت آن در شرع و قانون الزامی میصورت

هایی که  دلیل تنوع صورت وقف به این  عالوه بر این،.اساسی صحت وقف در فقه شیعه و حقوق ایران ندارد
مین أرا تمتعددی  خیرین تواند سالیق  میداردو اجتماعی که  برای آن متصور است و آثار متعدد اقتصادی

 با  وسازی تشویق کند  در جهت تجاریآنها را به امر وقفسازی و ارائه الگویی جامع  با فرهنگنموده و 
ای که از آن برخوردار است زمینه جدیدی را در جهت احیای سنت حسنه وقف و در پی آن  شرایط ویژه

  .تحقق تعاون اجتماعی و عدالت اجتماعی فراهم آورد
  

  .JEL: Z10 بندی طبقه
  .، فقه، حقوقسازی، دانش، فناوری وقف، تجاری :های کلیدی واژه

  
  

                                                           
  10/11/1393:           تاریخ پذیرش25/7/1393: تاریخ دریافت* 
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  ه م مقد.1
 نهادی که گسترش .های تحقق بخشیدن به اهداف خیرخواهانه وقف است در اسالم یکی از راه

آن از یک سو سبب تعدیل و توزیع ثروت و از سوی دیگر موجب از بین رفتن نیازهای فرهنگی 
وقف پشتوانه اقتصادی سنت حسنه  نمودتوان ادعا  گردد و می و اجتماعی موجود در جامعه می

د انسانی است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگی مردم برای رشد فرهنگ و اهداف بلن
 زیرا وقف سابقه دیرینه در تاریخ تمدن بشر دارد و تنها ، داشته است بسیاریثیرأدانش بشری ت

مخصوص اسالم و فقه و حقوق کشورهای اسالمی و ایران نیست و نهادهای مشابه آن در تمام 
  2.شود می مشاهده 1کشورهاادیان و حقوق سایر 

 از اموال و مستغالت بخشیدر طول تاریخ اسالم اغلب اینگونه بوده است که مردم نیکوکار 
خود مانند زمین، خانه، باغ و غیره را از مالکیت خود خارج و منافع آن را برای اهداف 

می،  مدارس علها، سیس بیمارستانأت .دادند خیرخواهانه متناسب با نیازهای جامعه اختصاص می
  . وقف بیانگر این ادعاستمراکز فرهنگی و مساجد بر اساس
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازهای جامعه نیز لباس  با گذشت زمان و پیشرفت

های سنتی گذشته  ای که رفع آنها با روش  به گونه، و متحول شده استنمودهجدیدی به تن 
 ،تنها گاهی کارایی الزم را ندارد نیست و نهجامعه امروزی با اسب ن و متنأممکن بوده و در شغیر یا دشوار
  .کند طور کامل ارضا نمی حس خیرخواهی واقف را نیز بهبلکه 

جهان همچون سایر وقف در اسالم در کشورهای پیشرفته علیرغم اینکه نهادهای مشابه 
 هی شکل گرفته تاتوج رایی قابل متحول شده و با کادهای اجتماعی متناسب با تغییراتنها

سفانه در أ اما مت،ثرتر باشدؤهنگی و علمی بیشتر و مهای پیشرفتی اجتماعی، فر موجب جهش

                                                           
 در نظام حقوقی کامن ال کارکردی شبیه وقف در فقه و حقوق ما دارد و بر اساس آن )Trust(اد تراست  مثال، نهعنوان به .1

 شکل گرفته و کشورهایی از نظام حقوقی رومی ژرمنی که چنین ساختاری در قوانین 1985کنوانسیون تراست الهه در سال 
در این کشورها   تراستتعریف .اند نمودهمند  ت آن بهرهاند با پیوستن به این کنوانسیون خود را از آثار مثب خود نداشته
 باشد آنها از است ممکن نیز خود که اشخاص برخی نفع به را  خودمال مالکیت مالک طریق این از که ای رابطه از عبارتست

 افراد سایر یا فعانمنت به مال از دست آمده به منافع صورت این در ،دارد می نگه باشد قانون تأیید مورد که اهدافی برای یا
  ). 1387 پدفیلد،  وبارکر( گرفت خواهد تعلق ذینفع

  .)1386فزیع، ( مانند دانشگاه هاروارد و آکسفورد موقوفه هستند ،ها در جهان امروز به گفته محققان نامدارترین دانشگاه. 2
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 کارگیری های به  و دارا بودن ظرفیتنهاد وقف در عین اهمیت آن در فقه اسالمیکشورهای اسالمی 
هنوز  ی روزهای مختلف تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و غیره متناسب با نیازها در بخش

  .به پیشرفت و کارایی الزم نرسیده است
توان  های علمی روز را می های برقراری تناسب میان اهداف وقف با پیشرفت یکی از جلوه

وقف  عالوه بر؛ یعنی نمودسازی دانش و فناوری بازخوانی  در استفاده از وقف در جهت تجاری
ی پرداخت شهریه طالب و دانشجویان و  مدرسه و دانشگاه یا برا،عنوان کالس درس امالک به

 در جهت ارتقای دانش بشر و وقف واست  راه سنتی مخارج تحصیل آنها از منافع امالک که
دانش و فناوری را با کمک تولید ترویج کنیم تا چرخه و تعریف و پیماید گامی ن جامعه می

  .  و به ظهور و بروز کامل رسانیمنمودهوقف تکمیل 
 و در جهت اثبات امکان استفاده از  استتحقق این هدف نگاشته شده  برایحاضرمقاله 

سازی دانش و فناوری بر اساس مبانی فقهی و آثار مثبت آن و ارائه  نهاد وقف در جهت تجاری
دهی واقفین در این راستا را  سازی و جهت الگوی عملیاتی در این زمینه است تا مقدمات فرهنگ

ظرفیت وقف و امکان  خصوص و مطالعات متعددی که در با وجود تحقیقات. فراهم آورد
 در سهامها و تغییرات روز از جمله وقف پول یا وقف  های جدید و متناسب با پیشرفت صورت دادن وقف

 امکان استفاده از نهاد وقف خصوصهای اخیر مطرح و انجام شده است تاکنون محققین در  سال
  پیگیری الزم در جهت، در نتیجهاند ی را منتشر ننمودهسازی دانش و فناوری تحقیق در جهت تجاری

  . نماید تبلیغ و تحقق اهداف تحقیق ضروری می
  

  سازی دانش و فناوری مفهوم وقف در جهت تجاری .2
سازی دانش و فناوری ناگزیر از تعریف وقف و بیان  در راستای بررسی وقف در جهت تجاری

  .سازی دانش و فناوری هستیم تصار و تعریف تجاریبرخی احکام و مسائل آن در حد ضرورت و اخ
  

  شناخت وقف .2-1
انش و فناوری سازی د  آن در تجاریآنچه از نهاد وقف در اسالم برای بررسی امکان استفاده از

مد در این زمینه مورد نیاز است تعریف وقف و بیان برخی انواع و شرایط آن او ارائه الگویی کار
  :واهد شد بیان خادامهاست که در 
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معنای ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن  وقف در لغت به: تعریف وقف -
  و1377دهخدا، ( و آرام گرفتن، حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است

  ).14210 منظور، ابن
  المنفعه)قاالطال(  و تسبیل)االصل(العین نیز تعریف مشهور وقف در فقه تحبیس  در اصطالح

 )55(باشد که بر اساس آن ماده   می)1383 العاملی،  مکی و1387طوسی،  شیخ، 1378خمینی،  موسوی(
وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن : کند چنین تعریف می قانون مدنی وقف را

 که معنای ممنوع کردن نقل و انتقال یا تصرفاتی است حبس در این تعریف به. تسبیل شود
  دائمی باشدبایست میشود و بر اساس نظر فقها برای تحقق عنوان وقف  موجب تلف عین می

 معنای اباحه هرگونه تصرف و استفاده از منافع برای موقوف است  تسبیل نیز به).1414شهیدثانی، (
  ).1404مقداد،  فاضل(

 آنها ه از مشهورترین کنمودبندی  ف را دستهتوان وق به اعتبارهای مختلفی می:  انواع وقف-
 )وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اوالد(قف به اعتبار موقوف علیهم به وقف خاص تقسیم و

 عناوین عامهوقف بر و مانند وقف مسجد و مدرسه  وقف بر جهات و مصلحت عموم(وقف عام و 
  ).1370فر،   سلیمی و1378خمینی،  موسوی( است)  و دانشجویانمانند وقف بر فقرا

مقصود از این نوع وقف کسب درآمد (وقف انتفاع وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه به 
کنند مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین  مادی نیست و از آن با عنوان اصول وقف یاد می

مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی (وقف منفعت و ) ملکی خود یا در زمین موات
 شود تقسیم می) یزی دیگر مانند وقف دکان برای اداره مسجد، بیمارستان یا مدرسهاست برای هزینه چ

  ).1370فر،  سلیمی(
آنچه واقف با آن (وقف دارای ارکانی است که عبارتند از صیغه وقف :  ارکان وقف-

وقف شخصی که بخشی از اموال خود را جهت ( واقف ،)دارد اراداه خویش در وقف را ابراز می
 ،)و مالک باشدبالغ، عاقل، مختار و غیرمحجور   یعنی و شرط است که کاملدهد اختصاص می
 )یا موقوف علیهم افرادی هستند که منافع مال موقوفه برای آنها درنظر گرفته شده است (موقوف علیه

شود و  ای است که احکام وقف بر آن جاری می عین محبوسهمال موقوفه یا  (و عین موقوفه
 انتفاع از بایست میباشد؛ یعنی وقف دین منفعت و مال مبهم صحیح نیست و شرط است که عین 
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 تفاوتی ندارد که این مال منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع مال موقوفه با بقای عین آن ممکن باشد
  این عین در ملکیت واقف بوده و قبض آن برای موقوف علیهبایست می و و شریکی باشد یا مفروز

  ).1378خمینی،   موسوی و1377می، اما( )ممکن باشد
 قانون مدنی ایران پس از تحقق قبض )61( ماده  نظر فقهای امامیه وبر اساس: ماهیت وقف -

 تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم وقف عقدی الزم است و واقف نمی
 منفعت مقصود در وقف را تغییر دهدکسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا 

 شود و حتی اگر در ضمن عقد وقف چنین اختیاراتی را برای خود شرط کرده باشد شرط باطل می
  ). 1368نجفی، (

  اما در اینکه،شود پس از تحقق وقف مالکیت واقف بر عین موقوفه زائل می: ملکیت وقف -
 را  برخی موقوف علیهم.نظر وجود دارد امیه اختالفشود میان فقهای ام این مالکیت به چه کسی منتقل می

خداوند  و در وقف عام دانند و برخی قائل به تفصیل شده در وقف خاص موقوف علیهم مالک آن می
 سازمان  قانون تشکیالت و اختیارات)3( بر اساس ماده ).1380یزدی،  حائری( دانند متعال را مالک می

یابد و به   مال موقوفه خود شخصیت حقوقی می1363حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 
  ).1379کاتوزیان، (  از واقف و موقوف علیهم تعلق نداردیک هیچ

اداره مال موقوفه یا در اصطالح تولیت آن برعهده شخصی است که واقف :  اداره موقوفه-
ورت فردی ص تواند این مهم را برای خود یا افراد دیگر به  باشد که مینمودهوقفنامه مشخص در 

 که واقف در ضمن عقد وقف متولی را مشخص نکرده باشد  اما در صورتی،یا حتی جمعی قرار دهد
در اینکه سرپرست و متولی مال موقوفه  در این صورت 1تواند پس از آن نصب متولی کند، نمی

 :ندک طوسی در این خصوص دو نظر را ذکر می شیخ. نظر وجود دارد چه کسی باشد بین فقها اختالف
  استعلیهم حق نظارت متعلق به موقوف  اینکهدیگرباشد و حق نظارت متعلق به حاکم اینکه نخست 

   ).1387طوسی،  شیخ(
اند و در اوقاف عامه والیت را از آن   به تفصیل شدهقائل در تحریرالوسیله) ره(امام خمینی 

 تعمیر و حفظ ،قف مصلحت ودر خصوصدانند و در اوقاف خاصه نیز در خصوص آنچه  حاکم می
 و  منفعت بردنخصوص در اما ،دانند  میحاکمرا ی بطون الحقه است متولی اصول و اجاره وقف برا

                                                           
   قانون مدنی)75(ماده . 1
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 دانند میموقوف علیهم موجود را ولی وقف اصالحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مت
نموده و  تکلیف را روشن )81(قانون مدنی در ماده  خصوصدر این  ).1378، خمینی موسوی(

 ،که واقف متولی معین نکرده باشد در وقف عام اداره موقوفه را به ولی فقیه سپرده است در صورتی
قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف  )1( ماده "1"در موقوفات خاصه برابر بند  اما

فات که مصلحت وقف و بطون الحقه یا رفع اختال تنها در صورتی1363و امور خیریه مصوب 
  .شود وسیله این سازمان اداره می فقیه باشد به موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی

  

  یسازی دانش و فناو تجاریتعریف . 2-2
ها، خدمات و فرایندهایی است که  وردهآمعنای تبدیل نتایج پژوهش به فر سازی به تجاری

 آفرینی اقتصادی پژوهش و ارزشتوانند موضوع معامالت تجاری باشند و بر کاربردی نمودن نتایج  می
های جدید به محصوالت  سازی فرایند تبدیل فناوری عبارت ساده، تجاری  به .کید داردأآنها ت

  ). 1391 دالور،  وپور محمودپور، رحیمیان، عباس( موفق تجاری است
هاست که قادر به کسب و تملک  ای از فعالیت سازی شامل مجموعه ، تجاریواقعدر 

سازی فناوری به مرحله رشد رساندن آنها با دانش مکمل، توسعه فناوری  اریهای تج ایده
های جدید، توسعه فرایند ساخت و  یافته تحقیقاتی، ساخت نمونه اولیه با استفاده از فناوری تحقق

های  تولید کاالهای قابل فروش جدید، عرضه محصول به بازار، ایجاد موقعیت فروش و زیرساخت
   ).1392زاده،   محمدی ومتین و 1391 کالتهایی،  وفارسی ییدالله( جدید است

  

  سازی دانش و فناوری وقف در جهت تجاری. 2-3
سازی دانش و فناوری ارائه گردید روشن است که وقف  با شناختی که از مفهوم وقف و تجاری

ط ای شرایکه واقف عین معینی از اموال خود را که داراین معناست سازی به  در جهت تجاری
  و فناوریل دانش و منافع آن را با هدف استفاده در مسیر تبدی خود خارج کنداز مالکیت وقف باشد
 عین هت استفاده ازتواند در حین عقد وقف ج  میوی .دینما در راه خدا واگذار  ثروتبه تولید

ری سازی دانش و فناوری تعیین کند یا دانش و فناو تجاریمطلق  استفاده در مسیر موقوفه را
 .طور خاص معین کند چیز دیگر را به خاصی مانند تولید داروها، تولید مواد پتروشیمی یا هر

  .دخاص و عام تصور شوتواند به دو صورت  موقوف علیهم در این قرارداد می
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 ف علیهم که موقونخستدر صورت : سازی دانش و فناوری  در جهت تجاریوقف خاص -
میده خواهد شد و موقوف علیهمی که تبع آن وقف خاص نا  وقف نیز بهدر عقد وقف خاص باشند

  : توانند هر یک از دو گروه زیر باشند منافع حاصل از وقف را به آنها اختصاص دهد می دتوان واقف می
 صاحب دانش و محققی خاص یا فالن موقوف علیهم در عقد وقف اینکه نخستگروه 

 سازی به این شخص ام عایدات تجاریر نهایت تم تا ددر نظر گرفته شوندکننده دانش   عرضهسسهؤم
  .یا اشخاص خاص اختصاص یابد

  صاحبان دانش و فناوریبجزگروه دوم اینکه موقوف علیهم در عقد وقف افراد خاص دیگری 
 مثال، موقوف علیهم که منافع مادی این عنوان به .کننده دانش باشند سسات عرضهؤو محققان و م

فرزندان تنها باید توجه داشت این  اما ،ه فرزندان شخص واقف باشندوقف به آنها اختصاص یافت
 ، به عبارت دیگر.باشند مینش و فناوری اسازی د مجاز به استفاده از مال موقوفه در جهت تجاری

 این موقوف علیهم شریک صاحبان دانش و فناوری و محققانی هستند که از این عین موقوفه در جهت
لیهم از منافع برداری موقوف ع گیرند و تنها راه بهره وری خود بهره میسازی دانش و فنا تجاری

  .سازی دانش آنهاست در جهت تجاری و نها با صاحبان دانشعین موقوفه شراکت آ
 در رفع این بایست میدلیل مشارکتی بودن آن تردید شود  اگر در صحت چنین وقفی به

  و قانون مدنیر شناخت وقف بیان شد از نظر فقه همانطور که پیش از این نیز د.تردید متذکر شویم
وقف مال مشاعی له موردنظر یعنی ئباالتر از مس )قانون مدنی 58ماده   و1378خمینی،  موسوی(

 به واندت می  از عقد وقف مالک عین موقوفه است و پیش همچنین واقف تا ،باشد نیز صحیح می
 فردی همانطور که صحیح است ،واقعدر . هر نحو و با هر شرطی که بخواهد آن را وقف نماید

آنها نیمی از آن در ملکیت اوست برای فرزندانش با این شرایط وقف کند که تنها ای را که  خانه
 بلکه موظف به بستن قرارداد ،صورت مستقیم امکان استفاده از منفعت خانه را نداشته باشند به

ند و منافع حاصل از اجاره ملک به گروهی خاص شوفرد و اجاره با شخصی غیرمعین یا حتی 
بر اساس هدفگذاری ، موقوف علیهم له موردنظر نیز صحیح استئدر مس آنها تعلق گیرد

اد شرکت با صاحبان دانش و موظف به بستن قرارد واقف در عقد وقف سویشده از  تعیین
های  فروش میوه ملک،بهای   اجارهمانند درآمد حاصل از آن  شوند تا عین موقوفه و بعضاًفناوری

کار گرفته شود  سازی محصول دانش و فناوری به در جهت تجاری باغ یا درآمد کارخانه و غیره
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سازی با صاحبان دانش بر اساس عقد شرکت  و موقوف علیهم در منافع حاصل از این تجاری
  . شوند شریکشده بسته

 صورت نیز نموقوف علیهم در ای: سازی دانش و فناوری  وقف عام در جهت تجاری-
  : زیر در نظر گرفته شوندهای  گروهتوانند هر یک از می

اینکه موقوف علیهم در عقد وقف، صاحبان دانش و فناوری و محققان و نخست گروه 
هر صاحب فناوری بتواند از  در نظر گرفته شوند تا صورت عام بهکننده دانش  سسات عرضهؤم

ام عایدات در نهایت تم خود بهره گیرد و سازی دانش و فناوری این موقوفه در جهت تجاری
 به این نوع وقف عام وقف بر .کننده اختصاص یابد سازی نیز به خود این افراد استفاده تجاری

وقف به  این البته برخی از . که در اینجا صاحبان دانش و فناوری هستندشود اطالق می عنوان عام
  اما با توجه به،کنند آن را در زمره وقف خاص تلقی می و اند نمودهتعبیر وقف برای طبقه خاصی از مردم 

تعاریفی که از وقف بر عنوان عام و مصادیق آن مانند وقف بر فقرا یا وقف بر دانشجویان و طالب 
ارائه شده است وقف بر عنوان محققین نیز وقف بر عنوان عام است که هر محقق و صاحب دانشی 

   .مصداق آن خواهد بود
  خود صاحبان دانش و فناوریبجزعنوان عامی  ه موقوف علیهم در عقد وقف بهاینکگروه دوم 

داروسازی سازی دانش   واقف استفاده در تجاریسوی مثال، جهت وقف از عنوان به .تعلق گیرد
 مانند  صورتایندر . تعیین شود و موقوف علیهم آن بیماران نیازمند داروهای تولیدی قرار داده شوند

 با صاحبان دانش و وم موقوف علیهم وقف خاص بیان شد موقوف علیهم با عنوان عامآنچه در گروه د
 سازی دانش به نسبتی که در عقد شرکت شوند و درآمدهای حاصل از تجاری فناوری شریک می

صاحبان دانش و فناوری و شود بین  توافق می)  شودسپردهبا مدیر یا تولیت وقف توافق تواند  می(
 لحاظ شود که سهم تواند به این صورت  میفوق این امر در مثال .شود م میموقوف علیهم تقسی

  . موقوف علیهم از قیمت دارو که مورد نیاز درمانی آنهاست کسر شود
انعقاد عقد شرکت میان موقوف علیهم تذکر این مطلب ضروری است که هر جا سخن از 
عنوان مسئول  واقف شخصی را بهکه  عام با صاحبان دانش و فناوری باشد، این امر در صورتی

تواند در این   همچنین واقف می،عهده متولی و مدیر وقف خواهد بودرآن معرفی نکرده باشد ب
 هایی را برای نسبت شراکت موقوف علیهم وصاحبان دانش و فناوری موارد در ضمن عقد وقف حداقل
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 کامل به امین یا ناظر یا متولی طور گیری در مورد آن را به در این قراردادها معین کند یا تصمیم
  .یا حتی به عرف سپارد

سازی دانش و فناوری و در جهت مصلحت عموم  تجاریاینکه وقف در جهت گروه سوم 
  . در نتیجه موقوف علیهم آن عموم مردم خواهند بود،طور مطلق منعقد گردد به

 احبان دانش و فناوریف با ص متولیان وقسوینیز نیازمند انعقاد عقد شرکت از در این صورت 
نفع  بهکاال تواند از قیمت  گیرد می عموم تعلق میبه سازی که  هستیم و سهم سود حاصل از تجاری

منعقد شده است  وقف منفعتصورت  بهاز آنجا که عقد وقف در چنین صورتی از ابتدا  یا عموم کسر شود
  .المنفعه خاصی در نظر گرفته شود  واقف در حین عقد وقف برای مصرف در مورد عامسویمنافع آن از 

شویم که در چنین صورتی استفاده از عین موقوفه در جهت اهداف دیگر  مجدد متذکر می
 ممکن نبوده و استسازی دانش و فناوری   هدف واقف که استفاده در جهت تجاریبجز

  . شود خالف نیت واقف تلقی می
  

  ریسازی دانش و فناو مبانی فقهی وقف در جهت تجاری. 3
  :سازی به دالیل زیر تمسک نمود عنوان بیان مبنای جواز وقف در جهت تجاری توان به می

  

  سازی دانش و فناوری عدم وجود منافی در پیوند میان ماهیت وقف و تجاری. 3-1
ارچوب و ضوابط شرعی تواند در چ طور کلی می  بهسازی دانش فناوری  تجاریوقف در جهت

قوق مدنی ایران که منبعث از آرای فقهای شیعه است تصور شود و و ح وقف در اسالم و قانونی
ی عقد وقف ،واقعدر . ها و شرایط صحت عقد وقف در شرع و قانون منعقد گردد منطبق با مالک

 که پیش از این در این مقالهی یها  صورتبه یکی ازسازی دانش و فناوری   در جهت تجاریکه
 کلی و در صورت عدم نقض سایر مسائلی که رعایت آن طور به . منعقد شده باشدمعرفی گردید

در فقه شیعه  وقف یک از شرایط اساسی صحت اتی با هیچهیچ مناف استدر شرع و قانون الزامی 
  . نداردو حقوق ایران

له موردنظر ما این است که ئ مس وله در بررسی مبنای فقهی و حقوقیئترین مس ، مهمواقعدر 
 واقف در ضمن عقد شده پیش از این اشاره چی و قانون مدنی چنانبر اساس مبانی فقهبدانیم 
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 8های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    72

 ).1377امامی، (  ملک خود را وقف نماید1به هر نحو با هر شرط و در هر جهت مشروعیتواند  وقف می
 له برای روشن شدنئتوضیح هر یک از قیود جهت مشروع به هر نحو و هر شرط در این مس

  :ز آنها توضیح مختصری در ذیل ارائه خواهد شددر مورد هر یک امطلب ضروری است که 
، واقعدر : سازی دانش و فناوری است  مشروعیت جهت عقد وقفی که در جهت تجاری-

کننده از عقد قرارداد  جهت معامله در حقوق ایران عبارتست از غرض و هدف اصلی که معامله
ف که همان جهت و در مورد بحث ما هدف و غرض اصلی واق) 1392صفایی، ( داشته است

  به هدف خوددستیابیمنظور  سازی دانش و فناوری است که واقف به شود تجاری وقف نامیده می
 قانون مدنی که از فقه امامیه )217(بر اساس ماده . نماید در ضمن عقد وقف به آن تصریح می

 صورت  ایندر غیر  مشروع باشد بایست میگرفته شده است، اگر جهت در معامله تصریح شده باشد 
 تا گردد سازی دانش فناوری به خودی خود امری نامشروع تلقی نمی اهد بود و تجاریمعامله باطل خو

سازی دانش خاصی نامشروع   ثانوی تجارییعنوان البته اگر به. وقف در جهت آن باطل باشد
 .د گرفته باشد باطل خواهد بوسازی آن دانش صورت طور خاص برای تجاری  وقفی که بهباشد
با هدف سازی کاالیی حاصل از فناوری جدید باشد که   اگر هدف واقف تجاری، مثالعنوان به

کنندگان و  خلق و تولید شده است یا ثابت شود که برای مصرفها  ضرر به انسان و در جهت
نامشروع بوده و وقف در  2افرادی که در معرض آن هستند ضرر دارد، با توجه به قاعده الضرر

  .)1387داماد،  محقق( یح نخواهد بودجهت آن صح
عبارتی صدقات  به نیکو بودن عمل وقف و:  بنای عقال مبنای گستردگی موضوع وقف-

کند   دلیل عقالی عالم فردی را که اقدام به چنین عملی میاینامری عقالیی است و به جاریه 
ه بیشتر مستندات وقف از آنجا ک. کنند در تمام اعصار و قرون و در تمام نقاط جهان ستایش می

، برخی فقها )1392زاده،   هندی وفر نمازی( بر پسندیده بودن آن داللت دارندتنها در روایات نیز 
 که دانند میو مستند بر حکم عقل ای قائل نیستند و آن را امر عقالیی  برای وقف حقیقت شرعیه

در کتاب البیع در ) ره( م خمینی اما، مثالعنوان به . استنموده شارع ما را به آن ارشاد واقعدر 
                                                           

 اگر تصریح شده امامعامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود؛ در  دارد قانون مدنی که مقرر می) 217( بر اساس ماده .1
  . معامله باطل خواهد بوددر غیر این صورت مشروع باشد بایست میباشد 

شود و مستند بسیاری از   ابواب فقه به آن استناد میاغلب قاعده فقهی الضرر از مشهورترین قواعد فقهی است که در .2
  .باشد با مضمون ال ضرر و ال ضرار فی االسالم می) ص( ند آن روایتی از رسول اکرمترین مست مسائل فقهی است و مهم
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که ی است یای وجود ندارد بلکه وقف امر عقال برای وقف حقیقت شرعیه: سندنوی این مورد می
  روایناز  .)1410خمینی،  موسوی( میان پیروان ادیان و شاید نزد غیر پیروان ادیان متعارف و مرسوم می باشد

کان و زمانی آن را پسندیده بدانند موضوع وقف به گستردگی آنچه عقالی عالم در هر م
ده  و شرایط کلی تصریح شخواهد بود به شرطی که منطبق با شرایط عامه صحت عمل در شرع

 و  دلیلاینبه .  و شارع از آن منع نکرده باشدباشد شارع در باب وقف برای ارکان آن سویاز 
 ک خود را وقف نمایدمل تواند به هر نحو فقها معتقدند واقف می 1بر اساس قاعده سلطنت

 روایتی ضمن اینکه برخی محققین برای اثبات این مطلب به برخی روایات از جمله. )1387داماد،  محقق(
 )1404صدوق، (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها  :فرمایند که می) ع(از امام حسن عسگری 

  .)1392طباطبایی، (دارد  که اشکاالتی اند نمودهنیز استناد 
تواند منطبق با شرایط عام شرعی و قانونی صحت  تنها می سازی نه وقف در جهت تجاری حال

 از باشد و به صرف شاید عدم ذکر و استفاده  مینیزید عقالی عالم یأ بلکه مورد ت،معامالت منعقد شود
  .  دانست شرعی ممنوعلحاظاز توان آن را  چنین وقفی در گذشته و عدم اشاره به آن در متون فقهی نمی

که است معنای توافقی  در عالم حقوق گاهی شرط به:  شروط صحیح ضمن عقد وقف-
 چنین شروطی از نظر فقه و قانون مدنی به دو دسته شروط صحیح و باطل. کنند افراد ضمن عقدی می

 اصل بر این است هر شرطی که ضمن عقد صحیحی آورده شود صحیح است مگر اینکه. شوند تقسیم می
 قانون مدنی )233( و )232(شروط باطل نیز بر اساس مواد . ذار آن را باطل شناخته باشدقانونگ

شوند که دسته اول شامل شرط  به شروط غیرمفسد عقد و شروط مفسد عقد تقسیم می
فایده و شرط نامشروع است و دسته دوم شرط خالف مقتضای عقد و شرط  ، شرط بیغیرمقدور

واقف نیز بنا بر اصل بر این اساس . گیرد  شود را در بر میمجهولی که موجب جهل به عوضین
 واقفاز جمله  تواند ضمن عقد وقف هر شرطی که از نظر شرع و قانون باطل نباشد را بیاورد می
سازی   تجاری در راستایتنهاتواند شرط کند که موقوف علیهم خاص عین موقوفه یا منافع آن را  می

طور کلی در وقف عام شرط کند که عین موقوفه و منافع آن  ا بهکار گیرند ی دانش و فناوری به
تواند در ضمن عقد وقف هر شرط   همچنین واقف می،در این راستا مورد استفاده قرارگیرد

                                                           
تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از   مفاد قاعده سلطنت این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می.1

  .مادی و حقوقی کند مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خالف آن ثابت گردد
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 نسبت تقسیم سود میان موقوف علیهم و صاحبان  یا میزان تعیینچگونگی دیگر صحیحی مانند
 .رکتی بسته شود شرط کنددانش را در موردی که باید میان آنها عقد ش

 

  توسعه موقوفات در اسالمسیاست احیای سنت وقف و  .3-2
ثیر بسزایی در ترغیب افراد أهای روز ت تطبیق و برقراری تناسب میان احکام شرعی با پیشرفت

با توجه به  ،سویی از .پایبندی به شرع به اجرای احکام شرعی داردمختلف جامعه با هر درجه از 
توان نتیجه گرفت که سیاست شارع بر توسعه  ره موضوع وقف در اسالم میگستردگی دای

عنوان کاری خیر و خداپسندانه و قابل بقا دائمی در راستای  حداکثری استفاده از حکم وقف به
 سازی طرح وقف در جهت تجاری. تحقق عدالت اجتماعی و برای رسیدن به جامعه آرمانی است

عنوان  دهنده وجود تناسب میان احکام شرعی اسالم به تواند نشان دانش و فناوری میان خیرین می
ها حداقل در حوزه حکم وقف بوده و مشوق بسیاری از خیرین  ها و مکان  زمانتمامدین خاتم با 

نواندیشی باشد که مترصدند اموال خود را در جهاتی که هرچه بیشتر برای پیشرفت جامعه خود 
 جهت  وقف درهایی که برای رخی صورتباینکه در ضمن . ثر باشد مصرف کنندؤو حتی بشر م

تواند ضمن  میسازی دانش متصور است و در این مقاله به آنها اشاره شد چنین وقفی  تجاری
 کمک به توسعه اقتصادی جامعه از طریق فراهم آوردن بسترهای تبدیل دانش به کاالی مورد نیاز

طور خاص فراهم آورد که در برخی موارد   بهه تا حدودی منافعی را برای موقوف علیهمجامع
توانند خانواده خود واقف در نظر  می  بعضاًگیرد موقوف علیهمی که این سود به آنها تعلق می

 ای که از آن برخوردار است سازی دانش با شرایط ویژه  از این جهت وقف در جهت تجاری.گرفته شوند
 و موجب توسعه در موقوفات نمایدایجاد سنه وقف تواند زمینه جدیدی را در جهت احیای سنت ح می

  . گردد که سیاستی در جهت تحقق تعاون اجتماعی و عدالت اجتماعی خواهد بود
  

  سازی دانش و فناوری آثار وقف در جهت تجاری. 4
 سازی دانش و فناوری ایجاد شود آثار مثبت متعدد اقتصادی و اجتماعی برای وقفی که در جهت تجاری

  :ن برشمردتوا را می
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   گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی.4-1
عنوان یکی از ارکان اقتصاد اسالمی است و آنگونه که شهید صدر در کتاب  عدالت اجتماعی به

 های تحقق آن مبتنی بر اصل تکافل و همیاری است کنند یکی از پایه اقتصاد آن را تبیین می
یگر شدن و منبعث از اصل مسئولیت است که معنای کفیل یکد اصل تکافل به. )1408صدر، (

آن ید ؤخوبی م این حدیث به. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته: فرمایند می) ص( پیامبر اکرم
 است که درک مفهوم مسئولیت متقابل در ذات و جوهره تعالیم اسالمی وجود دارد و عدالت اجتماعی

  .پذیرد بدون آن تحقق نمی
 واقفی مسئول و با سویسازی دانش و فناوری از   جهت تجاری وقفی که درطور قطع، به

هدف همیاری و حمایت مالی صاحبان دانش در تبدیل دانش آنها به محصول انبوه مورد نیاز 
نوعی پرداخت  یابد مصداق بارز درک مسئولیت متقابل در اجتماع بوده و به جامعه تحقق می

  .دالت اجتماعی خواهد بودهایی است که گامی بزرگ در جهت تحقق ع هزینه
  

  کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور . 4-2
تواند در راستای اهداف نهادهای   نهادی برخاسته از فقه و حقوق است میواقعوقف که در 

سازی دانش را به   دیگر، تجاریسویاز . مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کند
حال وقفی که در جهت استفاده برای . شود دی میسرمایه تبدیل و باعث توسعه اقتصا

سازی دانش و فناوری ایجاد شده است با توجه به خدماتی که در بخش تولید ارائه  تجاری
ها و نهادهای اقتصادی تولیدی و در پی آن  تواند موجب تحولی عظیم در بنیان خواهد نمود می

  . کشور خواهد بودساز توسعه و رشد اقتصادی صادراتی ایجاد کند که زمینه
  

  مندی محققین های علمی و رضایت کمک به پیشرفت. 4-3
 دهد  و افزایش مینمودهرا تحریک ها  سازی نوآوری در دانشگاه عقیده بر این است که تجاری

 بیشترین زمانی یک محقق و دانشمند ).1393 پورمرادی،  وطالقانی، گودرزوند چگینی(
ثیرگذار أها تالش علمی خود را حداقل ت که حاصل سالرضایت را از کار خود خواهد داشت 

ثیرگذار در ارتقای سطح کیفی زندگی مردم در جامعه أاش و حداکثر ت در سفره خود و خانواده
که بسیاری از   در حالی،سازی دانش و فناوری محقق نخواهد شد ببیند و این امر جز با تجاری
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زی دانش خود یا از حداقل و حداکثر این موهبت سا دلیل فقدان سرمایه برای تجاری محققین به
سازی   اما سود حاصل از تجاری،رسند هایی از آمال خود می چند به جنبه مانند یا هر بهره می بی

 وقف در جهت. شود اند سرازیر می دارانی که در این راه زحمتی نکشیده دانش آنها به جیب سرمایه
 ، محققین و دانشمندان را با سهولت بیشتری تحقق بخشدتواند این آرزوی تنها می سازی نه تجاری

  . سازی خواهد بود های تجاری بلکه مشوقی برای محققان برای تولید دانش با قابلیت
  

  ایجاد و افزایش سطح اشتغال. 4-4
سازی این است که با توجه به نیاز نیروی کار برای  از دیگر دستاوردهای وقف در جهت تجاری

های  حصولی که قابلیت استفاده تجاری داشته باشد این امر موجب ایجاد شغلتبدیل دانش به م
 طور قطع، به. متعدد برای افراد جویای کار و رساندن نان به سفره افراد متعددی از این طریق است

این موضوع و تبلیغ آن طبع خیرخواهانه واقفین را از هر وقف دیگری بیشتر سیراب نموده و 
 بجزهی وقف آنها در این مسیر خواهد بود؛ زیرا در این نوع از وقف د مشوقی برای جهت

  . آمد موقوف علیهم منافعی قابل توجه برای شاغلین در این مسیر نیز فراهم خواهد
  

  سازی دانش و فناوری وقف در تجاریدر جهت تحقق الگوی عملیاتی و پیشنهادی  .5
سازی و تهیه الگوها و  ش و فناوری فرهنگسازی دان دو گام مهم برای تحقق وقف در جهت تجاری

  .زیمپردا می آنها به ادامههای قابل دسترس برای واقفین است که در  پیشنهادهایی در قالب وقفنامه
  

  سازی فرهنگ .5-1
کارایی تحقق قابل اجراست و   شرعی و قانونیلحاظسازی از  روشن است که وقف در جهت تجاری

 نموده واقفین را به خود جلب تواند نظرات بسیاری از دارد که میهای مختلف را  صورت و اجرا به
 نخستین عدم آگاهی عموم از این موضوع .و به منویات خیرخواهانه آنها جامه عمل بپوشاند

 نخستینعنوان   از میان برداشته شود و بهبایست میسدی است که در مسیر نیل به تحقق این مهم 
سازی  سازی دانش و فناوری فرهنگ تجاریقق وقف در جهت  و تحنمودن در جهت عملیاتی گام

  : صورت گیردبایست میدر این زمینه با پیشنهادات زیر 
 :سازی دانش و فناوری سوی وقف تجاری  و هدایت آنها بهتبلیغات در جهت آگاهی و تشویق مردم -

 نمودنیدار  بپس ازسازی دانش و فناوری  های گسترش فرهنگ وقف در جهت تجاری یکی از راه
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 باورهای دینی مردم و حس دیگرخواهی و همکاری و تکافل در جامعه افزایش آگاهی مردم در زمینه
و منافع و آثار آن برای پیشرفت جامعه سازی، انواع،   تجاری وقف در جهتویژه وقف به
 نموده انگیزه ایجادتوانند  میهای نامبرده در صورت تحقق  لفهؤ م.است نیازهای آن نمودنبرطرف 
در این زمینه ضمن  .دهی نموده و در نهایت عملی کنند ها را در جهت این نوع وقف جهت یا انگیزه

ها باید صدا و سیما و حتی سازندگان فیلم  های تبلیغی و استفاده از نشریات و روزنامه تهیه جزوه
ن آثاری در جهت ها را از شرایط و آثار مثبت آن آگاه نموده و به ساخت و نویسندگان فیلمنامه

   .نشان دادن آنها به عموم تشویق نمود
الزم است : سازی دانش و فناوری  حمایت قانونی از واقفان و اوقاف در جهت تجاری-

جدیدی قوانین  بلکه ،طور واضح شرح داده شود تنها قوانین کنونی وقف به برای تشویق واقفین نه
. های جدید به تصویب برسند اقفین و موقوفهها و تسهیالت بیشتر برای و برای ارائه معافیت
های بیشتر به  توانند با ارائه معافیت ترین قوانین، قوانین مالیاتی هستند که می  مهمدر این خصوص

  .سازی کمک کنند صورت وقف در جهت تجاری ها به جلب سرمایه
  

 الگوی پیشنهادی در قالب وقفنامه. 5-2
تواند شامل تمام اطالعات  شود و می تهیه و تکمیل میوقف است که توسط واقف وقفنامه سند 

. شود های مربوط به وقف در آن منعکس می مربوط به وقف باشد و نیات واقف در تمام زمینه
سازی پس از  واقفین برای اقدام به وقف در جهت تجاریدهی  در راستای ترویج و جهت

شتر باشد تسهیل امر وقف با  موجب تشویق بیتواند سازی در این زمینه آنچه می فرهنگ
نکات سازی و در نظر گرفتن تمام  سازی الگوی اولیه و خام یک وقفنامه در جهت تجاری آماده

ان از اطمینآرامش و  شود واقف با احساس مهم فقهی و حقوقی در آن است که موجب می
ه رغبت کامل بودن و در نظر گرفتن تمام شرایط و جوانب و نکات الزم برای اداره موقوف

حاوی اطالعات الگویی توان   میعنوان مثال، به. تر وقف داشته باشد بیشتری به انجام هرچه سریع
  :ترتیب زیر ارائه نمود و تذکرات مورد نیاز واقف به

 ،شود  نام واقف و مشخصات کامل او آورده میبخش نخستین ابتدای وقفنامه در :واقف -
 در زمان وقف در نهایت اعتدال مزاج و سالمت ویگردد که  طور معمول قید می همچنین به
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احوال بوده و با دارا بودن شرایط واقف اعم از کمال و عدم محجوریت با کمال رغبت باطنی 
  . استنمودهاقدام به این کار 

آنها را وقف   از وقفنامه مشخصات کامل اموالی که واقف مالکبخش این در: موقوفه -
  .شود  است آورده مینموده
 سوم وقفنامه نام و اسامی یا مشخصات و بخشطور معمول در   به:موقوف علیهم -
در . شود های فرد یا افرادی که واقف قصد دارد از مال موقوفه منتفع شوند آورده می ویژگی

 بجزتوانند فرد یا افرادی خاص  سازی دانش و فناوری موقوف علیهم می وقف در جهت تجاری
خود محققین و صاحبان دانش و فناوری در نظر گرفته شوند؛ صاحبان دانش و فناوری یا 
  .تواند افراد دارای عنوانی عام یا عموم مردم در نظر گرفته شوند همچنانکه موقوف علیهم می

 هدف یا اهداف وقف و بخشدر این  : و تعیین جهت استفاده آنهدف یا اهداف وقف -
نکته قابل توجه اینکه اگر . گردد ان می بیاستموارد استعمال عایدات وقف که مدنظر واقف 

 تغییر  ووقفنامه وقف را محدود به استفاده در امری خاص نماید ممکن است با گذشت زمان
 که کار گرفته شده اجرای وقفنامه با اشکال مواجه شود، در حالی نیازهای جامعه و تغییر ابزارهای به

واقفین  بنابراین مطلوب است ،ه محسوس باشدهای دیگر نیاز به پشتوانه مالی در جامع در زمینه
 گستره صورتی تنظیم نمایند که قابلیت در برگرفتن هدف و جهت استفاده از وقفنامه را حداقل به

ترتیب برای  ها را حتی تحت موضوعی واحد داشته باشد یا چند اولویت را به وسیعی از فعالیت
   .)1392ه، زاد  هندی وفر  نمازی( نماینداستفاده وقف مشخص 

 سازی دانش و فناوری تواند استفاده در جهت تجاری سازی هدف می در وقف در جهت تجاری
 یا سازی هر نوع دانش و فناوری باشد ای در نظر گرفته شود که شامل تجاری طور عام یعنی به گونه به
 حال به هر. ی نوع خاصی از دانش در نظر گرفته شودزسا تواند استفاده در جهت تجاری می

که امکان استفاده از وقف در این جهت نباشد  های دیگر نیز برای صورتی مطلوب است اولویت
عایدات تواند برای  اگر موقوف علیهم این وقف عموم باشند واقف میهمچنین  ،بینی گردد پیش

 تا این نمایدسازی دانش و فناوری مورد مصرف خاصی را تعیین  حاصل از وقف در جهت تجاری
  .شده مصرف شوند نفع عموم در همان راه مشخص ت بهعایدا
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 .نمایدتواند متولی و مسئول اداره موقوفه را خود به شخصه تعیین  واقف می :متولی و ناظر وقف -
تواند این امر را به خود، فرزندان یا شخص و اشخاص خاصی اختصاص دهد و میزان  واقف می

سازی در  خصوص وقف در جهت تجاریدر .  را نیز مشخص نمایدآنها اجرت و دستمزد
مواردی که نیاز به انعقاد عقد شرکت یا صلح میان موقوف علیهم و صاحبان دانش و فناوری 

 تواند مسئولیت تعیین شرایط این قرارداد، فراهم آوردن بستر مناسب آن و در نهایت باشد واقف می
عهده متولی یا هر ریهم را بارتباط و انعقاد عقد میان صاحبان دانش و فناوری و موقوف عل
نظر نموده و از پیش آمدن  شخص دیگری واگذار نماید تا در مواقع لزوم در این زمینه اعمال

هرگونه خلل و مشکلی میان موقوف علیهم و صاحبان دانش جلوگیری کرده و در موارد خاص 
  .گیری نماید در راستای حل اختالف تصمیم

 استفاده موقوفه داشته باشد  خصوصیا توضیحی دراگر واقف شرط  :شروط و توضیحات -
 ، مثالعنوان به. کند  بیان میبخش در این نمایدو بخواهد در مورد مسائل مرتبط با وقف اظهارنظر 

 عقد شرکت یا صلحی که در برخی موارد نیاز است میان موقوف علیهم و خصوصتواند در  می
نمونه این الگو را (  کندمشخصیط آن را اظهارنظر نموده و شرا  منعقد گرددصاحبان سهام

   .)1385-1386 شکری،  ومقدم مصباحی( )های دیگر نیز مورد استفاده قرار داد توان در وقف می
  

  گیری  نتیجه.6
توان در  های علمی روز را می های برقراری تناسب میان اهداف وقف با پیشرفت یکی از جلوه -

  .نمودنش و فناوری معرفی سازی دا استفاده از وقف در جهت تجاری
که واقف عین معینی از اموال خود را که این معناست سازی به   وقف در جهت تجاری-

 و منافع آن را با هدف استفاده در مسیر نمایددارای شرایط وقف باشد از مالکیت خود خارج 
ن عقد وقف تواند در حی  میوی. تبدیل دانش و فناوری به تولید ثروت در راه خدا واگذار کند

  .دانش و فناوری تعیین کندسازی  جهت استفاده از عین موقوفه را استفاده در مسیر تجاری
تواند در چارچوب و ضوابط شرعی و  سازی دانش و فناوری می وقف در جهت تجاری -

ها و شرایط صحت  قانونی وقف در اسالم و حقوق مدنی ایران تصور شود و منطبق با مالک
سازی دانش و  ، عقد وقفی که در جهت تجاریواقعدر . و قانون منعقد گرددعقد وقف در شرع 
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فناوری منعقد شده باشد و در صورت عدم نقض سایر مسائلی که رعایت آن در شرع و قانون 
  .یک از شرایط اساسی صحت وقف در فقه شیعه و حقوق ایران ندارد باشد هیچ منافاتی با هیچ الزامی می

های مختلفی را بر اساس تعیین  توان انواع و صورت سازی می جاریبرای وقف در جهت ت -
های  صورت  سازی آن موردنظر واقف است و بر اساس موقوف علیهم وقف به دانشی که تجاری

  .عام و خاص در نظر گرفت
سازی متصور است انعقاد عقدی  ها که برای وقف در جهت تجاری  در برخی صورت-

  .ن موقوف علیهم و صاحبان دانش و فناوری ضروری استدیگر مانند شرکت و صلح میا
 سازی را در قالب آنها منعقد نمود توان وقف در جهت تجاری هایی که می دلیل تنوع صورت به -

مین نموده و آنها را به امر وقف در جهت أ را ت متعددی خیرینتواند سالیق نوع وقف میاین 
   .سازی تشویق کند تجاری
دهنده  تواند نشان سازی دانش و فناوری میان خیرین می تجاری طرح وقف در جهت -

ها حداقل در  ها و مکان  زمانتمامعنوان دین خاتم با  وجود تناسب میان احکام شرعی اسالم به
حوزه حکم وقف بوده و مشوق بسیاری از خیرین نواندیشی باشد که مترصدند اموال خود را در 

  . ثر باشد مصرف کنندؤ جامعه خود و حتی بشر مچه بیشتر برای پیشرفت جهاتی که هر
تواند  ای که از آن برخوردار است می سازی دانش با شرایط ویژه  وقف در جهت تجاری-

  .زمینه جدیدی را در جهت احیای سنت حسنه وقف ایجاد کند و موجب توسعه در موقوفات گردد
مسئول و با هدف  واقفی سویسازی دانش و فناوری از   وقفی که در جهت تجاری-

 مورد نیاز جامعه ههمیاری و حمایت مالی صاحبان دانش در تبدیل دانش آنها به محصول انبو
 که هایی است نوعی پرداخت هزینه یابد مصداق بارز درک مسئولیت متقابل در اجتماع بوده و به تحقق می

  .گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود
دهد   و افزایش مینمودهها را تحریک  سازی نوآوری در دانشگاه  وقف در جهت تجاری-

  .و رضایتمندی محققین را در پی خواهد داشت
  با توجه به نیاز نیروی کار برای تبدیل دانش به محصولی که قابلیت استفاده تجاری داشته باشد-

سفره افراد های متعدد برای افراد جویای کار و رساندن نان به  این امر موجب ایجاد شغل
 این موضوع و تبلیغ آن طبع خیرخواهانه واقفین را از هر طور قطع، به. متعددی از این طریق است
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 ،دهی وقف آنها در این مسیر خواهد بود وقف دیگری بیشتر سیراب نموده و مشوقی برای جهت
سیر نیز  موقوف علیهم منافعی قابل توجه برای شاغلین در این مبجززیرا در این نوع از وقف 

  . فراهم خواهدآمد
 ابتدا اقدام به بایست  میسازی دانش و فناوری برای تحقق وقف در جهت تجاری -

 سپس الگوها و پیشنهادهایی را در قالب نمود،رسانی در مورد آن  سازی و اطالع فرهنگ
  .های قابل دسترس برای واقفین تهیه نمود وقفنامه
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