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تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری
محسن طاهری دمنه
زهرا حیدری دارانی
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چکیده
امر خیر یا فعالیتهای خیرخواهانه تداعیکنندۀ کمکهای داوطلبانه به نیازمندان است؛ صرف وقت برای انجام امور داوطلبانه،
مانند رسیدگی به سالمندان در آسایشگاهها ،یا صرف پول برای بهبود وضعیت انسانها در حوزههای مختلف با تمرکز بر نیاز
اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد .اینها شناختهشدهترین صورتهای امور خیر هستند .اما آیا ،در نگاهی جدید ،امر خیر میتواند
در خدمت توسعۀ علم و فناوری باشد؟ در این مقاله ،با محور قراردادن مفهوم وقف ،امکانپذیری و ضرورت و مزایای ترویج
فرهنگ امر خیر در کمک به نهاد علم و فناوری بررسی میشود .درنهایت ،با بررسی سیر تاریخی زمینههای وقف در ایران و
نمونهخوانی الگوهای موفق در دنیا ،این نتیجۀ نهایی بهدست میآید که سوقدادن امور خیر بهسمت توسعۀ علم و فناوری،
بهخصوص در حوزۀ رشد شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) ،به ارزش افزودۀ چندین برابری برای کل
شران آن فرهنگسازی در بین ّ
3
خیرین و آحاد جامعه است.
جامعه منجر میشود .خیری که مهمترین پی 
واژگان کلیدی :امر خیر ،وقف ،توسعۀ علم و فناوری ،شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای نوپا

مقدمه
امروزه فعالیتهای اقتصادی کشورها بهطورکلی در سه بخش
خصوصی (بخش اول) ،دولتی (بخش دوم) و سازمانهای امور
خیریه (بخش سوم) شکل میگیرند .دراینمیان ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﻗﺘﺼﺎد
در ﺟﻬﺎن درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش است و روزﺑﻪروز از اهمیت بیشتری
ﺑﺮﺧﻮردار میﺷﻮد .انگیزۀ داوﻃﻠﺒﺎنۀ مبتنی ﺑﺮ اﻳﺜﺎر و ﻧﻮعدوستی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم (وﻗﻒ و اﻣﻮر خیریه) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
خصوصی (ﺑﺨﺶ اول) اﻗﺘﺼﺎد را از کارایی بیشتری ﺑﺮﺧﻮردار
میﻛﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی کمترآن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺶ دولتی (ﺑﺨﺶ دوم)،
در ارائۀﺧﺪﻣﺎت اجتماعی و ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون

ﺟﻮاﻣﻊ به این بخش مهجور شده است (.Lyons, 2001, p
 .)12ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اقتصاد دربرگیرندۀ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ است و
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدهایی اﺳﺖ ﻛﻪ )1 :ﺗﻮﺳﻂ گروهی از اﻓﺮاد
(اﻋﻀﺎ) ﺗﺸﻜﻞ و ﺗﺪاوم میﻳﺎﺑﺪ و بهصورت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ شخصی راهاﻧﺪازی ﺷﺪه است؛  )2ﻣﺮدم آن را ﻛﻨﺘﺮل و اداره
میکنند؛  )3در آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎع و ﺳﻮدآوری ﺣﺎﺻﻞ از فعالیتها
درﺟﻬﺖ اﻫﺪاف تعیینشده ﺻﺮف میشود و ﺳﻮد شخصی و
ﻣﻨﻔﻌﺖ سازمانی محلی از ِاعراب ندارد ( .)Lyons, 2001بخش
اجتماعی اقتصاد نیز
سوم ،كه بخش مستقل یا داوطلبانه یا بخش
ِ

 .1استادیار گروه آیندهپژوهی ،دانشکدۀ علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول)؛ M.taheri@ast.ui.ac.ir

 .2دانشجوی کارشناسیارشد آیندهپژوهی دانشگاه اصفهان.
معنوی ادارۀ کل اوقاف و امور خیریۀ استان اصفهان به زینت طبع آراسته شده است.
 .3این مقاله با حمایت مالی و
ِ
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نامیده میشود ،به دو صورت قابلتصور است:
نخست ،انسانها وقت خویش را به یكدیگر اختصاص میدهند
که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی ،تعلیم،
آموزشوپرورش ،هنر ،مذهب و وكالت را دربر دارد؛ مانند:
هیئتهای مذهبی ،انجمنهای دفاع از حقوق بشر ،نهضت
سوادآموزی و . ...در این صورت ،انباشت سرمایۀ انسانی ایجاد
میشود و بهرهوری به نفع اقشار آسیبپذیر افزایش مییابد .دوم،
انسانها ثروت خویش را با انگیزۀ دیگرخواهی در اختیار دیگران
قرار میدهند ،بدون اینكه انگیزۀ سودجویی داشته باشند (جهانیان،
 ،1390ص  .)107-106بنابراین آنچه در بخش سوم اقتصاد در
اختیار دیگران قرار داده میشود ،زمان و ثروت افراد داوطلب است که
برای پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف میشود .ﺑﺨﺶ سوم در اﻳﺮان
اغلب با نام وﻗﻒ و امور خیریه (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اسالمی) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
(نصرالهی و عبدلی سبحانی ،1393 ،ص  .)76بنابراین ،شاید در
نگاه اول متداولترین نقش وقف را بتوان در رویكرد اقتصادی آن
سوم بزرگتر به اقتصادی توانمندترمیانجامد.
مشاهده كرد .بخش ِ
اما آیا امر خیر بهصورت کلی و مفهوم وقف بهصورت خاص،
بهمنزلۀ یک موتور محرکه ،به اقتصاد شرکتهای دانشبنیان
و شرکتهای نوپا کمک میکند و از این منظر به خلق ثروت
پایدارتر در اقتصاد منجر میشود؟ در ادامه و در راستای پاسخ به
این سؤال ،ضمن تشریح جایگاه امر خیر در اقتصاد ،به نظرورزی
علمی درزمینۀ بسط کارکردهای امر خیر در پیشبرد فعالیتهای
علمی و فناورانه پرداخته میشود.

 .1جایگاه امر خیر در اقتصاد
اصطالح بخش سوم اقتصاد یا بخش داوطلبانه 1یا اقتصاد
اجتماعی 2و بخش غیرانتفاعی 3از دهۀ  1370میالدی به بعد رایج
شد ( .)Lyons, 2001, p. 12بخش غیرانتفاعی بهطورکلی به
حوزهای بدون پرداخت سود به صاحبان یا سرمایهگذاران اشاره
میکند .خیرخواهی منبع مهمی برای حمایت از بخش غیرانتفاعی
است ( .)Cheek et al, 2015, p. 364اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ ﯾﮑﯽ از
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﺳﺖ که تبیین آن و تعیین
نسبت آن با نهاد وقف به ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد کمک میکند
(جهانیان ،1395 ،ص  .)93اﻋﻄﺎی ﻓﺰوﻧﯽ ﺛﺮوت و وﻗﺖ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ بعدهای اﻗﺘﺼﺎد بخش سوم اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از آن ﺑﺎ عنوان «اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ» ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
(جهانیان ،1395 ،ص  .)96سه مجموعه از افراد در بازار برای
دهش خیرخواهانه وجود دارند و درک هریک از آنها و روابط
1. Voluntary Sector
2. Social Economy
3. Non for Profit

آنها با یکدیگر برای درک اقتصاد دهش ضروری است .گروه
اول اهداکنندگان یا عرضهکنندگان پول و وقت هستند که پول و
وقت خود را داوطلبانه به مؤسسات خیریه عرضه میکنند .گروه
دوم سازمانهای خیریه هستند ،یعنی طرف تقاضای بازار که
عرضهکنندگان (اهداکنندگان) را با راهبردهای جمعآوری کاالها
و خدمات خیریه سازماندهی میکنند و عامل سوم دولتها
هستند .دولتها به چندین روش در سازمانهای خیریه شرکت
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺆدﯾﺎن
دارند .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه،
ِ
ِ
ﻓﺮدی میتوانند ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎلیاتشان ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ کمک بالعوض مستقیم
میکنند (.)Andreoni, 2007, p. 1
وﻗﻒ ﻋﺎم زیرمجموعۀ اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ است و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ
ﺑﺎ ﺟﺰء اﻋﻄﺎی ﻓﺰوﻧﯽ ﺛﺮوت  -و ﻧﻪ ﺟﺰء اﻋﻄﺎی ﻓﺰوﻧﯽ وﻗﺖ  -در
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد دارد .بنابراین ﻧﻬﺎد وﻗﻒ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ دو ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ
دارد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﺗﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮانۀ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد است.
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺛﺮوت فراوان ﻧﻬﺎدﻫﺎی وﻗﻔﯽ به
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎیۀ ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺛﺮوت این نهادها ﺑﻪ
ﺣﺪی اﻧﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ هم ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ سهم اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ در تولید ملی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
پیشرفته ﺣﺪود دو درﺻﺪ است .ظرفیتهای آتی یا آیندهنگرانه اثر
قابلمالحظهای در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻢخواهد داشت؛ نظامی که
از اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ نیز رﺷﺪ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎد وﻗﻒ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم
دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی وﻗﻔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری است ،بهمنزلۀ ﺑﺨﺶ عمدهای از اﻗﺘﺼﺎد
دﻫﺶ ،در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻮر ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ بود (جهانیان،1395 ،
ص .)101-100
در اکثر کشورهای توسعهیافته بخش سوم بخشی بسیار مهم
تلقی میشود و اغلب به فعالیتهایی میپردازد که دولتها تمایل
و توانی برای انجام آنها ندارند و بخش خصوصی نیز انگیزۀ
الزم برای ورود به حیطۀ اینگونه فعالیتها را ندارد .امروزه در
این کشورها ،با زمینهسازیهای بلندمدت و اصالح ساختارهای
اقتصادی ،بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی و ارائۀ خدمات
اجتماعی بهوسیلۀ بخش سوم انجام میشود که همان بخش وقف
و امور خیریه یا به عبارت کلیتر بخش غیرانتفاعی است.
برای مثال ،در کشور آمریکا در سال  ۲۰۰۷بیش از  6/6درصد
کل تولید ناخالص داخلی متعلق به بخش سوم اقتصاد بوده است.
در همان سال ،تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس گزارش
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صندوق بینالمللی پول14077/65 1میلیارد دالر بوده است که
سهم مربوط به بخش سوم اقتصاد حدود ۹۲۹میلیارد دالر برآورد
شده است .بر اساس همان منبع ،در همان سال ،كل تولید ناخالص
داخلی 2ایران ۳۰۷میلیارد دالر بوده است .این اعداد نشان از آن
دارد که بخش سوم اقتصاد تا چه حدامکان گسترش دارد و اثبات
میکند که توسعۀ اقتصادی از راه بخش سوم نیز امکانپذیر است
(درخشان و نصراللهی ،1393 ،ص .)68
در سال  ،2013تعداد 1/41میلیون سازمان غیرانتفاعی در
سرویس درآمد داخلی آمریکا ثبت شده است که ،به نسبت سال
 2/8 ،2003درصد افزایش یافته است .بخش غیرانتفاعی در سال
 2013حدود 905/9میلیارد دالر به اقتصاد ایاالت متحده کمک
کرد که  5/4درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل
میدهد .حوزۀ فعالیت سازمانهای ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و خیریه دامنۀ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻫﻨﺮ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،خدمات انسانی و ...بوده است
(.)McKeever, 2015, p. 1-2
در سال  ،2015نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد 11/9
درصد از کل شاغالن آمریکا بوده که در رتبۀ سوم (در میان حدود
چهارده عنوان حوزۀ شغلی) ،پس از شاغالن در تجارت خرد و
تولید ،قرار گرفته است ( .)Salamon, 2018, p. 1دادههای مربوط
به بخش سوم اقتصاد فقط توسط تعداد محدودی از کشورها ارائه
شده است .در ایران ،این آمار بهصورت متمرکز وجود ندارد .در
سیزده کشوری که اطالعاتآنها در دسترس است ،بهطور متوسط
 7/4درصد از کل نیروی کار سهم اشتغال در بخش سوم است .این
میزان بیش از سهم اشتغال در بخشهای مهمی همچون حملونقل
و امور مالی است (.)Salamon et al, 2013, p. 2
همچنین در سال  ،2013در پانزده کشوری که اطالعات
آنها در دسترس است 4/5 ،درصد از تولید ناخالص داخلی
ً
به مؤسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد .این تقریبا معادل با
سهم تولید ناخالص داخلی بخش صنعت ساختوساز در این
کشورها است .بخش سوم اقتصاد در کشورهای کانادا ،اسرائیل،
موزامبیک ،آمریکا ،بلژیک ،نیوزلند و ژاپن بهترتیب بیشترین سهم
تولید ناخالص داخلی (بیش از  5درصد) را در میان این پانزده
کشور دارد (.)Salamon et al, 2013, p. 3
بنابراین ،اهمیت ویژۀ بخش سوم اقتصاد زمانی روشن میشود
که اثر آن بر شاخصهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و
شاخص توسعۀ انسانی 3تحلیل شود .اثر مستقیم توسعۀ این بخش
بر رشد تولید و نیز اثر افزایش سهم این بخش در اقتصاد بر ارتقای
شاخص توسعۀ انسانی -بهویژه در کشورهای درحال توسعه با
1. IMF
2. GDP
3. HDI
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ً
تر شاخص توسعۀ انسانی  -کامال قابلمشاهده است
سطح پایین ِ
(درخشان و نصراللهی ،1393 ،ص  .)84یکی از شاخصهایی
که برای سنجش حجم بخش سوم اقتصاد در کشورها استفاده
میشود ،سهم نیروی کار این بخش از کل نیروی کار شاغل در
اقتصاد ملی است .طبق گزارش مرکز جامعۀ مدنی هاپکینز پس از
سال  ،2004در هلند  14/4درصد از کل نیروی کار ،در بلژیک و
ایرلند حدود  10درصد و در آمریکا و انگلیس بهترتیب  9/8درصد
و  8/5درصد از جمعیت فعال در بخش سوم اقتصاد مشغول به کار
هستند و به نسبت جمعیت خود بار بزرگی را از دوش دو بخش
دیگر اقتصاد برداشتهاند (.)Salamon et al, 2004, p. 6
فعالیت بخش سوم اقتصاد ،از طریق توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (با
عناصر اعتماد ،مشارکت و همدلی) و مردممحور بودن فعالیتهای
این بخش ،غیرمستقیم به توسعۀ اشتغال و تولید منجر خواهد شد .در
انجام فعالیتهای اقتصادی ،یکی از اصلیترین و چالشبرانگیزترین
بخشها تأمین مالی است و صاحبان ایده و نوآوری در تجارب
ابتدایی خود تمایل به سرمایهگذاری کمخطر دارند .تأمین سرمایۀ
الزم برای این شرکتها و کسبوکارهای نوپا و کارآفرینی که مستعد
جهش و رشد ارزش و ریسک فراوان است ،سرمایهگذاری پرخطر
نامیده میشود .ورود بخش سوم اقتصاد به تأمین مالی طرحها و
ایدههای نو ،بهصورت خطرپذیر ،در بسیاری از کشورهای دنیا به
این علل آغاز شده است )1 :توجه به توسعۀ اشتغال و کارآفرینی
بهجای سود اقتصادی صرف؛  )۲ورود به بخشهای سرمایهگذاری
خطرپذیر در توسعه و بهروزرسانی کاالهای عمومی؛  )۳بحرانهای
بیکاری و رکود و لزوم همکاری همۀ بخشها برای خروج از بحران؛
 )۴توسعه نیافتن بخش خصوصی و شرکتهای سرمایهگذاری
خطرپذیر .درحالحاضر ،تمامی موارد مذکور در وضعیت موجود
اقتصاد ایران صدقمیکند؛ لذا فعالیت بخش سوم و نهادهای وقف
و خیریه ضروری و اجتنابناپذیر بهنظرمیرسد.
توسعۀ کارآفرینی اجتماعی از دیگر آثار بخش سوم اقتصاد است.
کارآفرینان اجتماعی افرادی هستند که با تشخیص مشکالت اجتماع،
از دانش کارآفرینی برای سازماندهی ،ایجاد و مدیریت سرمایه در
رفع نیاز مربوط استفاده میکنند ،درحالیکه کارآفرینان تجاری
ً
معموال به بررسی بازدهی و سود بازگشتی میپردازند .کارآفرینان
ً
اجتماعی معموال گروهها و سازمانهای غیرانتفاعی بخش سومی
هستند .همچنین بخش سوم میتواند با حمایت از توسعۀ فناوریهای
کاربر (یعنی فناوریهایی که بیشتر به نیروی کار نیاز دارند) به توسعۀ
اشتغال کمک کند (حیدری و درخشان ،1395 ،ص .)8-6

 .2جایگاه وقف در اقتصاد
مراد از امور خیریه ،کارهایی است که طی آن نفعی به غیر میرسد.
در ابواب فقهی موضوعاتی مانند هبه ،وصیت ،صدقه ،نذر ،حبس،
سکنی و ...از این دستهاند .در وقف ،خیرین امکان تأسیس نهادی را
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دارند که برای همیشه مستقل از مالک به حیات اقتصادی و انتفاعی
خود ادامه میدهد؛ ولی در سایر امور خیریه ،مالی به غیر منتقل
میشود و درنهایت به مصرف میرسد (لطیفی و دیگران به نقل از
شاطری و آرزومندان ،1391 ،ص  .)8خیرخواهی در معنای وسیعتر
نیز شامل فعالیتهایی در بخش سوم است که خود وسیلهای برای
ایجاد سرمایۀ اجتماعی است ( .)Salamon, 2010اهداکنندگان به
این علت که هنگام انجام رفتار خیرخواهانه ،قائل به گرفتن بهترین
تصمیم در مناسبترین زمان هستند ،احساس رضایت درونی
میکنند ( .)Andreoni, 2015, p. 358احساس رضایت درونی
بخشی از توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است.
تعریف اقتصادی وقف را میتوان تغییر کاربرد منابع ،از بهرهبرداری
فردی به بهرهمندی اجتماعی ،برای نسل حاضر و نسلهای آینده بیان
کرد که از خدمات یا منافع آن افراد زیادی بهره میگیرند .ازاینرو
توسعۀ وقف ،ازیکطرف موجب افزایش پسانداز و کاهش مصرف
میشود و ازطرف دیگر این پساندازها درنهایت به سرمایه تبدیل
خواهد شد؛ سرمایهای که مولد کاالهای خصوصی یا خدمات
اجتماعی در حال و آینده خواهد بود و درنتیجه زمینۀ افزایش تولید
ناخالص داخلی را فراهم خواهد آورد .همچنین نهاد وقف ،بهسبب
ماهیت نیکوکارانهاش ،موجب تقویت بنیادهای اجتماعی و روحیۀ
تعاون در جامعه میشود که درنهایت به ارتقای سرمایۀ اجتماعی
و افزایش کارایی کل اقتصاد منجر خواهد شد (مصباحیمقدم و
همکاران ،1390 ،ص .)99
در اسالم یکی از راههای تحققبخشیدن به اهداف خیرخواهانه
وقف است .نهادی که گسترش آن ازیکسو سبب تعدیل و توزیع
ثروت و ازسوی دیگر موجب برطرفشدن نیازهای فرهنگی و
اجتماعی موجود در جامعه میشود .میتوان ادعا کرد سنت حسنۀ
وقف پشتوانۀ اقتصادی اهداف بلند انسانی است که در طول تاریخ،
با توجه به سطح زندگی مردم ،در رشد فرهنگ و دانش بشری تأثیر
بسیاری داشته است؛ زیرا وقف سابقۀ دیرینه در تاریخ تمدن بشر دارد
و فقط به اسالم و فقه و حقوق کشورهای اسالمی و ایران تعلق ندارد،
بلکه نهادهای مشابه آن در تمام ادیان و حقوق سایر کشورها وجود
دارد (میرهاشمی و سرهنگیان ،1393 ،ص  .)64یکی از ویژگیهای
وقف خودگردانی و خوداتکایی آن است؛ چراکه ادارة موقوفات بدون
تحمیل هیچ هزینهای به دولت امکانپذیر است و احیا و بهرهوری
موقوفات از طریق خودشان (با توسعۀ راهها ،پلها و کاروانسراها و
حفظ و نگهداری مساجد و مدارس علمی) انجامشدنی است (کائینی،
 ،1391ص  .)78در خالل قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسالمی،
همواره وقف بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین میکرده و
ارائۀ برخی کاالها و خدمات ،که در اقتصاد مدرن کاالهای عمومی
نامیده میشوند ،تا مدتها بر دوش واقفان و از طریق موقوفات بوده
است  -قبل از اینکه ارائۀآنها را دولتها برعهده گیرند .نمونههایی
مانند کاروانسراها ،آبانبارها ،بیمارستانها ،حوزههای علوم دینی

و ...شواهدی بر این مدعاست .بهعبارتدیگر ،وقف نهادی است که
از طریق آنمیتوان بخش عمدهای از مشکالت و تنگناهای جامعه
را شناخت و اموال و داراییهای افراد نیکوکار را داوطلبانه درجهت
رفع آن بهکار بست .امروزه این نهاد ،با وجود قدمت بسیار زیاد و
ارائۀ خدمات فراوان ،آنطور که شایسته است مورد بهرهبرداری قرار
نگرفته و نقش آن در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی و فرهنگی جامعه
تا حدودی کمرنگ شده است .لذا بسیاری از وظایفی که روزگاری
بدون دخالت دولت و از طریق نهاد وقف و امور خیریه (بخش سوم)
ً
و البته بهصورت کامال داوطلبانه انجام میگرفت ،امروزه بهناچار
برعهدۀ دولتهاست تا از منابع حاصل از فروش ثروتهای عمومی
ً
تأمین مالی و انجام شوند .همانطور که قبال اشاره شد ،در دیگر
کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد یکی از سه موتور محرکه برای
توسعۀ تولید و اشتغال است و دولتها بر ظرفیتهای بخش سوم
و فعالیتهای نیکوکارانه در دوران رکود و بیکاری حساب ویژهای
باز میکنند .اهمیت این بخش برای ترمیم اقتصادی در شرایط
رکود حتی بیشتر از دو بخش دیگر خواهد شد؛ زیرا زمانیکه بخش
خصوصی (انتفاعی) بهسبب فضای اقتصادی دچار رکود میشود و
دولت بهعلت کاهش درآمدها (هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای
مالیاتی) دچار کسری مالی میشود ،تنها امید برای حل مشکالت
بیکاری و رکود بخش سوم خواهد بود (حیدری و درخشان،1395 ،
ص  .)2-1وقتی دولت توان حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان و
نوپا را نداشته باشد و ّ
خیرین آگاه شوند که کمک آنها ،در قالبهای
گوناگون ازجمله وقف ،موجب شکوفایی اقتصاد دانشبنیان و ایجاد
ً
اشتغال در این قسمت  -که عموما جوانان تحصیلکرده و بااستعداد
درحال مدیریت آن هستند  -میشود ،بخش سوم به بهترین شکل
ممکن به اقتصاد درو نزا و تابآور تبدیل خواهد شد.

 .3وقف در اقتصاد ایران
بر اساس گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ،۱۳۹۵
وضعیت موقوفات و رقبات موجود در کشور بدین شرح است:
مجموع موقوفات حدود 170هزار است که بهترتیب ۴۸
درصد عرصۀ مسکونی ۴۶ ،درصد کشاورزی ۵ ،درصد تجاری
و یک درصد باقیمانده نیز متفرقه و در اجارۀ مستأجران است و
مستأجران ،برابر نظر کارشناس ،سالیانه اجارهبهای آن را پرداخت
میکنند .همچنین بر اساس گزارشهای مالی سازمان ،مجموع
درآمد موقوفات در سال  ۱۳۶۳حدود ۲میلیارد ریال بوده و در
سال  ۱۳۸3مبلغ ۳۶۱میلیارد ریال گزارش شده است .بنابراین
متوسط رشد درآمد در دو دهه حدود ۱۸هزار درصد بوده است.
بر مبنای گزارش دیگر ،درآمد بقاع متبرکه (اعم از امالک،
نذورات ،هدایا و )...در سال  ۱۳۶۰که با اوقاف مرتبط بودند
حدود یک میلیارد ریال و در سال  ۱۳۸۲حدود ۲۲۲میلیارد ریال
بوده که بیشترین مبلغ از نذورات و هدایا جمعآوری شده است.
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جدول  :1وضعیت فعلی موقوفات و رقبات موجود در کشور

تعداد کل موقوفات کشور

174هزار موقوفه

از ابتدای انقالب تا سال 89

 6300وقف جدید

از سال  89تا کنون

بیش از  9690وقف جدید

94هزار موقوفه انتفاعی است

 80هزار موقوفه منفعتی است

از 80هزار موقوفۀ منفعتی

 12هزار موقوفه دارای متولی است

از ابتدای انقالب تا سال 89

بهطور میانگین  150تا  200وقف جدید در هر سال

از سال  89تا کنون

 2800وقف جدید در سال

مجموع درآمد موقوفات در سال 1363

2میلیارد ریال

مجموع درآمد موقوفات در سال 1384

از این درآمد ،بیشترین مقدار صرف عمران و آبادانی امامزادهها
و بخشی نیز صرف امور فرهنگی و پرسنلی شده است .وضعیت
موقوفات و رقبات موجود در کشور تا سال  ،1395بر اساس
گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه ،در جدول  1آمده است (دفتر
همکاریهای علمی ،1395 ،...ص )62-61
با وجود این ظرفیت باال و با توجه به واقعیت اقتصاد ایران،
درحال حاضر وقف در کشور دیگر آن کارایی و جایگاه فعال و
مؤثری را ندارد که در تاریخ اسالم و ایران (بهخصوص در برخی
ً
دورهها) برای حل مشکالت اقتصادی داشت .مسلما از علل
مهم این واقعیت ادارۀ سنتی و غیرعلمی داراییهای وقفشده و
استفادهنکردن از ظرفیتهای بالقوۀ این نهاد تاریخی درجهت
تأمین اهداف اجتماعی است .ازاینرو ضروری بهنظر میرسد
از ویژگیهای مناسب نهاد وقف استفاده شود و ،با بهکارگیری
تجارب بینالمللی ،الگویی کارا برای بازسازی نقش نهاد وقف
در اقتصاد جامعۀ اسالمی ارائه شود (مصباحیمقدم و همکاران،
 ،1390ص  .)102-101بهنظر میرسد ساحت علم و فناوری
یکی از عرصههای جدید و ضروری برای ورود واقفان است.

 .4جایگاه وقف در توسعۀ علم و فناوری
وقف در ایران سابقهای طوالنی دارد ،بهطوریکه نذورات و وقف
اموال برای آتشگاهها و معابد از دوران باستان متداول بوده و در
دورۀ اسالمی نیز ،با تحول در شکل و احکام آن ،ادامه پیدا کرده
است (صفاییپور و همکاران ،1393 ،ص  .)92گسترش جریان
اوقاف در امور خیریه از اوائل سدة سوم هجری آغاز شد و در پی آن
تأسیس مدارس خصوصی و پسازآن دولتی نقطۀ عطف و مرحلۀ
تحولی در زندگی دانشپژوهان و آغاز دو رهای نوین در امر آموزش
و پژوهش بوده است .مروری بر موقوفات نشان میدهد که بخش
اعظمی از آنها به مراکز علمی و آموزشی همچون دانشگاهها،
مدارس ،مراکز تحقیقاتی و ...اختصاص داشته است (شاطری
و آرزومندان ،1391 ،ص  .)9در گذشته مراکز آموزشی بر مبنای
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وقف اداره میشدند ،چه در مرحلۀ احداث و چه در زمان تأمین
منابع مالی برای مخارج ساختمانی و انسانی .بنابراین وقف بهمنزلۀ
یکی از مهمترین ابزارهای حمایتکننده از پژوهش و پژوهشگران
بهمنظور رسیدن به توسعۀ علمی و اقتصادی در جوامع اسالمی،
بهخصوص در دوران شکوفایی تمدن اسالمی ،جایگاه بزرگی داشته
است (مهدینژاد و مقیمی ،1396 ،ص .)56
در عصر حاضر نیز ،از بزرگترین موقوفههای علمی ـ آموزشی
کشور میتوان به موقوفۀ حاج محمدحسن کاظمی شیرازی در
شیراز اشاره کرد که با هدف توسعۀ علم و دانش و حمایت از
نخبگان علمی ،دانشجویان ،طالب و پژوهشگران ایجاد شده
است .همچنین انستیتو پاستور ،موقوفات علمی سید حسین
فالح نوشیروانی ،پژوهشگاه رویان و مجمع ّ
خیرین حامی فناوری
نمونههایی از وقف علم و فناوری در ایران معاصرند .نمونههای
بیشتری بهصورت خالصه در جدول  2ارائه شده است (دفتر
همکاریهای علمی ،1395 ،...ص .)114-65
در آمریکا هزاران موقوفۀ کوچک و بزرگ وجود دارد که بیش
از  ۲۴۰۰موقوفه وقف امور علمی و مراکز پژوهشی شده است.
بنیادهای وقفی بزرگ آمریکایی مدیون قوانین سنگین مالیاتی و
تغییر نگرش ثروتمندان به کارهای عامالمنفعه هستند .بنیادهای
فورد ،راکفلر و کارنگی سه نمونۀ مهم و تأثیرگذار از این بنیادها
هستند که به سه خانوادۀ مشهور ثروتمند آمریکا وابستهاند.
بیشترین مراکز مهم تحقیقاتی و علمی آمریکا موقوفههایی
هستند که سالها پیش توسط متموالن این کشور پایهریزی
شدهاند .فرهنگ وقف در آموزش عالی در دیگر کشورها سابقۀ
درخشانی دارد .دانشگاههای پرینستون ،هاروارد و استنفورد در
آمریکا ،دانشگاه آمستردام در هلند و دانشگاه مکگیل در کانادا
از طریق حجم گستردهای از موقوفات اداره میشوند .مؤسسۀ
وقفی تویوتا ،که در سدۀ بیستم برای حمایت از علوم اجتماعی و
توسعۀ جامعه تأسیس شده است ،نمونهای از موقوفات شرکتهای
بزرگ تولیدی در ژاپن بهشمار میآید .بنیاد فولکس واگن یکی از
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جدول  :2برخی موقوفات علم و فناوری در ایران معاصر

 .1موقوفۀ علمی و آموزشی حاج
محمدحسن کاظمی شیرازی

هدف یا نیت
حمایــت از نخبــگان علمــی ،دانشــجویان ،طــاب و پژوهشــگران؛ توســعۀ علــم و
دانــش؛ ارتقــای ســامت اداری؛ ســاخت آسایشــگاه و ســرای ســالمندان و ســاخت
اســتراحتگاه همراهــان بیمــار.

نام موقوفه

 .2انستیتو پاستور

خدمات پزشک؛

 .3بنیاد فرهنگی موقوفۀ البرز

اشــاعۀ فرهنــگ اســامی از طریــق اعطــای جوایــز بــه دانشآموختــگان و صاحبــان
ابتــکار و ابــداع ،چــاپ و نشــر کتــاب و مقــاالت علمــی و تحقیقــی در ابعــاد گوناگــون
فرهنــگ اســامی؛ اعطــای وام بلندمــدت و بــدون بهــره بــه دانشپژوهــان؛ احــداث یــا
خریــد ســاختمانهای مناســب ب ـرای ایجــاد مــدارس بــا حــق تقــدم مناطــق محــروم و
مســتضعف؛ تشــکیل مجالــس و محافــل متعــدد علمــی و تحقیقــی.

 .4بنیاد علمی و آموزشی قلمچی

گسترش دانش و آموزش
گسترش علم و دانش و بهداشت

 .5موقوفات سید حسین فالح نوشیروانی
 .6مؤسسۀ پژوهش ّ
خیرین رویان
 .7انجمن توسعة علم و فناوری ایرانیان
 .8نهضت ّ
خیرین در دانشگاه تهران
 .9جایزۀ علمیفناوری پیامبر اعظم (ص)
(جایزة مصطفی(ص))
 .10صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری
جایزۀ علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
 .11مجمع ّ
خیرین حامی فناوری
 .12بنیاد نژادقلی و علیزاده
 .13بنیاد خیریۀ مرتضی سلطانی

کمک به پژوهش عملی در حوزههای جدید
تشویق و حمایت از برتری و نوآوری علمی ایرانیان
اعتالی دانش بشری
شناســایی و تجلیــل از دانشــمندان برجســتۀ جهــان اســام و حمایــت از تحقیقــات و
تجار یســازی
بهخدمتگرفتــن علــم و فنــاوری در رفــاه ،امنیــت و ســامت بشــریت و بــا شــعار هــر
مســلمان یــک ســهم بـرای توســعۀ فنــاوری در جهــان اســام
ایجاد بستری برای اشتغال
تأمین منابع مالی موردنیاز طرحهای تحقیقاتی دانشگاهیان
توســعۀ علــم و فنــاوری ،تحقیــق و پژوهــش در کشــور بــا اخــذ نمایندگــی از مؤسســات
آموزشــی و دانشــگاههای معتبــر جهــان و مبــادالت علمــی و فرهنگــی

مهمترین بنیادهای مستقل وقفی آلمان است که درآمد حاصل
از آن درجهت اهداف معینی هزینه میشود (دفتر همکاریهای
علمی ،1395 ،...ص  .)93-78در انگلیس ،حدود  12درصد،
کانادا حدود  28درصد ،آلمان حدود  20/9درصد ،آمریکا حدود
 17/1درصد و استرالیا حدود  18درصد از حجم فعالیتهای
خیرخواهانه صرف پیشرفت امور آموزشی و پژوهشی میشود
(کمیتۀ یاوران وقف علم و فناوری)1396 ،
تفاوت بین کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه در
زیرساختهای علم و فناوری و توسعۀ این دو مقوله در این کشورها
است .شرط الزم برای رشد علمی هر کشور شناخت اهمیت
سیستم آموزشی صحیح است .این یکی از مهمترین عواملی
بود که به پیشرفت اقتصادی ژاپن کمک شایانی کرد .امروزه در
کشورهای توسعهیافته پژوهش سرمایهگذاری بلندمدت محسوب
میشود و در دانشگاهها باالترین اولویتها به پرورش استعدادها
و تربیت دانشجویان داده میشود و آنچه در این اولویتبندی
قابلتوجه است ،ارتباط نزدیک آموزش و رشد اقتصادی است.

چراکه افزایش نرخ رشد اقتصادی با حمایت و پشتیبانی از آموزش
و علم در دانشگاهها بهدست میآید (دفتر همکاریهای علمی،...
 ،1395ص .)27-26
كجكاركردهای ساختار اقتصادی كشور در طی یكصد سال
گذشته و وابستگی ِصرف آن به منابع دولتی حاصل از فروش
ذخایر نفت و سپس گاز باعث نوعی نابسامانی در فرایند تأمین
منابع مالی علمی شده است؛ بهطوریکه كه مؤسسات آموزشی،
پژوهشی و فناورانه ،كه خود باید مولد ارزش افزودۀ اقتصادی
باشند ،تنها و تنها چشم به دستان دولتها دوختهاند تا منابع مالی
موردنیاز برای ادارۀ امور جاری خود را تأمین كنند .این موضوع
دامنگیر دانشگاههای نوپا و نیز دانشگاههای برتر كشور است،
بهطوریكه اگر دولت درآمد دانشگاههای برتر كشور را كه بعضی
از آنها بیش از پنج دهه سابقة فعالیت دارند قطع كند ،این
مؤسسات توان ادارة امور خود را حتی برای یك سال مالی ندارند
(حسینیمقدم ،1396 ،ص .)28
وضعیت شرکتهای دانشبنیان و نوپاها از این هم بدتر است.

تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری

زیرا نهتنها دولت در کمک به آنها مانند دانشگاهها تکلیفی برعهده
ندارد ،بلکه بخش سوم اقتصاد و واقفان که مایل به انجام امر خیر
ً
هستند نیز اصوال شناختی از این نوع شرکتها و جایگاه آنها
ندارند .تجاریسازی علم و فناوری در کلیت اقتصادی جامعه اثر
بهمراتب برجستهتری از توسعۀ ِصرف مراکز آموزشی دارد؛ زیرا
نتایج حاصل از آن نهتنها به توسعۀ علمی کشور منجر میشود،
بلکه به تولید ثروت و ایجاد اشتغال نیز میانجامد.

 .5کارکرد وقف در تجاریسازی علم و فناوری
در طول تاریخ اسالم اغلب اینگونه بوده که نیکوکاران بخشی
از اموال و مستغالت خود را با اهداف خیرخواهانه ،متناسب
با نیاز زمانه ،وقف میکردهاند .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 تغییر کرده و رفعآنها با روشهای
سنتی گذشته دشوار یا غیرممکن است و در شأن و متناسب با
جامعۀ امروزی نیست و نهتنها گاهی کارایی الزم را ندارد ،بلکه
ً
حس خیرخواهی واقف را نیز کامال ارضا نمیکند (میرهاشمی و
سرهنگیان ،1393 ،ص .)93-78
یکی از جلوههای برقراری تناسب میان اهداف وقف و
پیشرفتهای علمی روز این است که بتوان استفاده از وقف را در
مسیر تجاریسازی دانش و فناوری قرار داد ،یعنی عالوهبر شیوههای
سنتی وقف ،همچون وقف امالک برای کالس درس ،مدرسه و
دانشگاه یا برای پرداخت شهریۀ طالب و دانشجویان و مخارج
تحصیل آنها از منافع امالک و وقف ،گامی نو با هدف ارتقای
دانش بشر و جامعه تعریف و ترویج شود تا چرخۀ تولید دانش و
فناوری با کمک وقف تکمیل شود و به ظهور و بروز کامل برسد
(میرهاشمی و سرهنگیان ،1393 ،ص  .)65تجاریسازی بهمعنای
تبدیل نتایج پژوهش به فراوردهها ،خدمات و فرایندهایی است که
موضوع معامالت تجاری قرار خواهند گرفت و بر کاربردی کردن
نتایج پژوهش و ارزشآفرینی اقتصادیآنها تأكید دارد .به عبارت
ساده ،تجاریسازی فرایند تبدیل فناوریهای جدید به محصوالت
موفق تجاری است (محمودپور و همکاران ،۱۳۹۱،ص  .)3درواقع،
تجاریسازی شامل مجموعهای از فعالیتهاست که میتواند به این
اهداف منجر شود :کسب و تملک ایدههای تجاریسازی فناوری ،به
مرحلۀ رشد رساندنآ نها با دانش مکمل ،توسعۀ فناوری تحققیافتۀ
تحقیقاتی ،ساخت نمونۀ اولیه با استفاده از فناوریهای جدید،
توسعۀ فرایند ساخت و تولید کاالهای قابلفروش جدید ،عرضۀ
محصول به بازار ،و فراهمکردن موقعیت فروش و زیرساختهای
جدید (یداللهی فارسی و کالتهایی ،1391 ،ص  .)27عرضۀ
محصوالت فناورانه و دانشبنیان و تجاریسازی آن مهمترین عامل
موفقیت در دنیای کسبوکار است .تجاریسازی فناوری ،حلقۀ
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اتصال فناوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقههای انتهایی زنجیرۀ
ارزش است (ثقفی و افتخاری ،1396 ،ص  .)16وقف در مسیر
تجاریسازی به این معناست که واقف عین ّ
معینی از اموال خود را،
که دارای شرایط وقف است ،از مالکیت خود خارج کند و منافع آن
را در مسیر استفاده از دانش و فناوری برای تولید ثروت واگذار کند
(میرهاشمی و سرهنگیان ،1393 ،ص .)68
نگاه به عملکرد کشور در دو دهۀ گذشته نشان میدهد که بهرغم
فراهمساختن برخی زیرساختهای موردنیاز برای توسعۀ اقتصاد
دانشبنیان ،همچون نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده،
ارتقا و تجهیز زیرساختهای آزمایشگاهی و نیز پیشرفتهای
چشمگیر علمی در حوزۀ کسبوکارهای دانشبنیان ،در کسب
ثروت از طریق فعالیتهای دانشی موفقیتی درخور توجه کسب
نشده است .یکی از اصلیترین محورهای توسعۀ کسبوکارهای
دانشبنیان خدمات مالی تخصصی مرتبط با توسعۀ نوآوری در این
بنگاهها است .تا سال  ،1396هجده صندوق پژوهش و فناوری
غیردولتی در کشور تأسیس شده تا مشارکت بخش خصوصی
و عمومی را برای توسعه و تولید محصول در این شرکتها ،از
طریق سرمایهگذاری خطرپذیر ،تسهیل بخشد .باوجوداین،
ً
درحا ل حاضر تقریبا هیچکدام از این صندوقها از طریق حمایت
از شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری خطرپذیر کسب
درآمد نمیکنند .همچنین مدلهای حمایت مالی مبتنی بر وام
با بهرههای زیاد و عدم مشارکت بانکها در پذیرش ریسک،
مشکالت فراوانی را بهوجود میآورد (نریمانی ،1396 ،ص .)13
بررسی شاخص جهانی نوآوری نشان میدهد كه كشور ایران
در تولید علم و تبدیل علم به فناوری پیشرفت داشته است .اما در
تبدیل علم و فناوری به ثروت یا بهعبارتدیگر تجاریسازی علم
و فناوری مشكل دارد؛ مسئلهای که وظیفۀ شرکتهای دانشبنیان
است .در سال  1395حدود  3/4میلیون دانشجو در دانشگاهها
مشغول به تحصیل بودهاند كه حدود یك میلیون نفر از آنها
در مقاطع تحصیالت تكمیلی بودهاند .همچنین ساالنه حدود
700هزار دانشآموخته وارد بازار كار میشوند .وقتی زیستبوم
شركتهای دانشبنیان از نشاط و وسعت الزم برخوردار نباشد،
شاهد افزایش تعداد فارغالتحصیالن بیكار خواهیم بود .بنابراین،
برای تبدیل علم و فناوری به ثروت ،باید از شركتهای دانشبنیان
حمایت كنیم (آذری ،1396 ،ص  .)14-13از موانع تجاریسازی
علم در ایران میتوان به عوامل فرهنگی ،کمبود نیروی انسانی
متخصص ،کافی نبودن درآمد تحقیق برای محققان ،محدودیت
منابع مالی و فیزیکی و فقدان برنامهریزی راهبردی اشاره کرد
(سالمی و خطیبی عقدا ،1394 ،ص .)82
وقف با هدف تجاریسازی دانش و فناوری میتواند در
چارچوب و ضوابط شرعی و قانونی وقف در اسالم و حقوق
مدنی ایران قرار گیرد و منطبق با مالکها و شرایط صحت عقد

46

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1397

وقف در شرع و قانون منعقد شود .درواقع ،عقد وقفی که بهمنظور
تجاریسازی دانش و فناوری منعقد شده باشد ،در صورت عدم
نقض 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 .برای این نوع وقف میتوان ،بر اساس تعیین
ِ
سازی آن موردنظر واقف است و بر اساس
دانشی که تجاری ِ
ٌ
موقوفعلیه وقف ،صورتهای عام و خاصی را درنظر گرفت
(میرهاشمی و سرهنگیان ،1393 ،ص  .)80از آثار وقف درجهت
تجاریسازی دانش و فناوری میتوان به این موارد اشاره کرد:
هدف تحقق عدالت اجتماعی؛ کمک به توسعه و رشد
گامی با ِ
اقتصادی کشور؛ کمک به پیشرفتهای علمی؛ رضایتمندی
محققان؛ ایجاد انگیزۀ نوآوری در دانشگاهها؛ ایجاد و افزایش
اشتغال (میرهاشمی و سرهنگیان ،1393 ،ص .)76-74
سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند نقش تعیینکنندهای در
وقف علم و فناوری و حمایت از نوآوری و همچنین تجاریسازی
ایفا کنند .این سازمانها با استفاده از مفهوم «شریک نوآوری»
1و تجارب مختلف فرهنگی و تخصصی خود میتوانند بازارهای
نوظهور را به صاحبان ایده و نوآوری معرفی نمایند .یا به شیوهای
دیگر ،سازمانهای مردمنهاد با وقف داراییها خود به صاحبان
ایده و نوآوری کمک میکنند تا به بازارهای درحالتوسعه وارد
شوند ،کارایی باالتری داشته باشند و تأثیر اجتماعی خود را افزایش
دهند (.)The Guardian, 2014

 .6وقف علم و فناوری در اسناد باالدستی
در نقشۀ جامع علم و فناوری کشور ،بخش راهبردهای کالن
ً
علم و فناوری ،سرفصل اقدامات ملی ،در بندهای زیر صراحتا به
موضوع وقف علمی و بهرهبرداری از این پتانسیل درجهت توسعۀ
علم و فناوری اشاره شده است:
بند  :۴افزایش سهم وقف و خیریه در توسعه و پشتیبانى از
مؤسسات و نهادهاى علم و فناورى (شورای عالی انقالب
فرهنگی  ،1389 ،ص .)24
بند  :۷حمایت از مشاركت مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی
و همچنین گسترش فرهنگ وقف در حوزۀ آموزش عالی با حفظ
كاركردهای سیاستگذاری و نظارتی دولت (شورای عالی انقالب
فرهنگی ،1389 ،ص .)37
همچنین در برنامۀ ششم توسعه ،در بخش آموزش عمومی،
آموزش عالی و علم و فناوری ،ذیل مادۀ ( 65بند ث) آمده است:
دولت موظف است ،با تشویق ّ
خیرین و واقفان و رفع موانع
موجود ،بهگونهای برنامهریزی کند تا سهم وقف و خیریه از تأمین
1. Innovation Partner

مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری
افزایش یابد (برنامۀ ششم توسعه ،1396 ،بند ث).
در برنامۀ ششم توسعه ،بهصورت خیلی محدود ،به استفاده از
وقف و امور خیریه در تأمین منابع مالی در برخی بخشها اشاراتی
شده است ،اما به استفاده از این ظرفیت قابلاعتنا بهصورت
نظاممند توجهی نشده است .وقف در علم و فناوری ،بیشتر از
آنکه نیاز به قوانین باالدستی داشته باشد ،به فرهنگسازی نیازمند
است .حاکمیت نمیتواند نیت واقفان را بهصورت دستوری تعیین
کند و یا موقوفات کنونی را در مسیر خاصی سازماندهی کند ،اما
میتواند با فرهنگسازی و آگاهیدادن واقفان را به وقف در فضای
علم و فناوری تشویق و ترغیب کند.

نتیجهگیری

منابع ّ
خیرین و واقفان همیشه در خدمت ضروریترین نیازهای
مردم بوده است .این قاعدهای كلی در همۀ زمانها و مكانهاست.
ّ
خیرین نیازهای جامعه را از صداها و درخواستهایی كه
میشنوند و مشاهدات عینی خود تشخیص میدهند .نیازهای
ضروری در هر دورهای و در هر منطقهای ،بسته به شرایط ،متفاوت
است (آذری ،1396 ،ص  .)13طی چند دهۀ گذشته ،برخالف
روند پرسرعت تحوالت اجتماعی و فرهنگی و فناورانه ،میزان
تحوالت در دایرۀ مفهومی وقف ،چه در تعریف عین و چه در
تعریف تسبیل منافع ،دچار رخوت و سنتگرایی شدید شده
است .این سنتگرایی حتی در نوع نگاه به «نوگرایی» در سنت
وقف نیز مشاهده میشود .مهمترین ویژگی رویههای جاری
حتی در وقف برای اهداف علمی ،باقیماندن در کلیشۀ وقف
بناها یا امكانات زیرساختی است .موضوعات وقف نیز از چند
ً
موضوع محدود ،عمدتا مرتبط با ساخت بناهای عمرانی و ایجاد
امكانات زیرساختی و در برخی موارد حمایت مالی از تحصیل
دانشآموزان و دانشجویان ،خارج نمیشود .ساخت دانشگاه،
تجهیز آزمایشگاهها و كارگاهها و همچنین استفاده از موقوفات
برای درآمدزایی با استفاده از روشهای فناورانه ،روشهای اصلی
موردتوجه در رویکرد جدید وقف برای علم و فناوری است (اکبری
نوری و سلطانی ،1396 ،ص  .)17بررسی فهرست نیات واقفان،
که در سال  1391به اهتمام دفتر اسناد اوقافی سازمان اوقاف و
امور خیریه از تمامی اسناد وقفی موجود در کشور استخراج شده،
مؤید همین مطلب است .گفتنی است این نیتها ،که از تمام
اوراق وقفنامهها و اسناد وقفی موجود در دفتر اسناد اوقاف با
دقت فراوان استخراج شده 776 ،نیت واقفان را بیان مینماید که
در  10عنوان و  47موضوع دستهبندی شده است:
 .1حفظ و نگهداری با  4موضوع و  10نیت ( 1/29درصد)؛
 .2حقوق اوقافی با  4موضوع و  7نیت ( 0/90درصد)؛

تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری

 .3نیتهای مذهبی با  8موضوع و  176نیت ( 22/68درصد)؛
 .4نیتهای خیریه با  10موضوع و  267نیت ( 34 /41درصد)؛
 .5نیتهای اجتماعی با  6موضوع و  183نیت ( 23/58درصد)؛
 .6عتبات عالیات با  5موضوع و  27نیت ( 3/48درصد)؛
 .7مطلقه و مجهولالمصرف با  2موضوع و  2نیت ( 0/26درصد)؛
 .8مدارس و حوزههای علمیه با  2موضوع و  56نیت (7/22
درصد)؛
 .9مساجد با  3موضوع و  29نیت ( 3/74درصد)؛
 .10بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با  3موضوع و  19نیت ( 2/45درصد) .
با بررسی این عناوین پی میبریم که بیشترین نیات دربارۀ
موضوعات اجتماعی و مذهبی است و واقفان ،عالوهبر آنکه
در وقف دغدغۀ دین را داشته و خود را موظف به حمایت از
دین میدانستهاند ،امورات اجتماعی و رفاهی مردم را نیز مهم
ً
دانستهاند و موقوفات فراوانی را صریحا به آن اختصاص دادهاند،
ازجمله موارد اول ،چهارم ،پنجم و هشتم ،که در مجموع 506
نیت از مجموع  776نیت یا حدود  67درصد از کل نیتها را دربر
میگیرد (سجادی ،1393 ،ص .)76-75
از بعد اقتصادی نیز میتوان نتیجه گرفت بخش سوم اقتصاد ،که
در ایران بیشتر با فعالیتهای وقف و امور خیریه شناختهمیشود،
ً
انسجام نظری و عملی موردنیاز برای توسعۀ اقتصاد را ندارد و غالبا
فعالیتهایی اخالقی و فرااقتصادی شناخته میشود .بنابراین در
سیاستهای توسعۀ اقتصادی و برنامههای بلندمدت هیچ گام
مشخصی در توسعۀ این بخش مهم از اقتصاد برداشته نشده است.
حالآنکه بخش سوم اقتصاد  -با تعریفی که ارائه شد  -یگانه
بخشی است که میتواند شکستهای بخش خصوصی و بازار
(بخش نخست) و دولت (بخش دوم) را در برخی از فعالیتهای
اقتصادی جبران کند و درجهت حداکثرکردن رفاه اجتماعی گام
بردارد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ جهان اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10درﺻﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد دﻫﺶ ﺣﺪود  2درﺻﺪ
و اﻗﺘﺼﺎد وﻗﻒ در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ از
تولید ملی ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻬﺎد وﻗﻒ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪود  2درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ارﺗﻘﺎ داد (جهانیان ،1395 ،ص  .)85این هدفگذاری ،با وقف
درجهت علم و فناوری ،سببشود تا اقتصاد بخش سوم بر پیکرۀ
اقتصاد کشور تأثیر مثبت بگذارد.
اكنون
اگرچه سنت وقف ریشه در تاریخ این سرزمین دارد،
ِ
جامعه و مهمتر از آن ،آیندۀ جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد و
در شكلگیری آن نقشآفرینی میكند (صیامیان گرجی،1396 ،
ص  .)47نگرش آیندهنگرانه پرداختن به ترویج وقف در حوزۀ
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علم و فناوری را به چند صورت ضروری مینمایاند :نخست
فرهنگسازی در امور خیر و وقف در حوزههای علم و فناوری
که فارغ از مسائل مذهبی ،به بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایۀ
اجتماعی میانجامد .دوم وقف زمان ازسوی کارآفرینان و نخبگان
جامعه برای رشد و تعالی کسانی که بهتازگی شروع به فعالیت در
حوزۀ دانشبنیان و شرکتهای نوپا کردهاند و درنهایت بخشش
قسمتی از ثروت در قالب وقف یا امر خیر بهمنظور پیشبرد اهداف
اقتصاد دانشبنیان در کشور.

منابع
آذری ،علیرضا (« .)1396نقش وقف علم و فناوری در تقویت ساخت درونی
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توسعۀ پایدار نظام آموزشی :مدارس وقفی» .مجموعه مقاالت اولین همایش
وقف علم و فناوری  ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ص .18-17
برنامۀ ششم توسعه.1396 ،
ثقفی ،فاطمه ،افتخاری ،حسین (« .)1396تبیین مهمترین چالشها و عوامل
موفقیت تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه :پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات)» .نشریۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت فردا.22-1 ،16 ،
درخشان ،مرتضی ،نصراللهی ،خدیجه (« .)1393تحلیل اثر توسعۀ بخش
سوم اقتصاد بر شاخصهای اقتصادی و راهکارهای توسعۀ آن در ایران ».
فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمی.88-61 ،)55( 14 ،
دفتر همکاریهای علمی و امور نخبگان شهید فهمیده منطقۀ شمال شرق
( .)1395وقف علم و فناوری .مشهد مقدس.
جهانیان ،ناصر (« ،)۱۳۹۵جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم» .مجلۀ
اقتصاد اسالمی.106-79 ،)62( 16 ،
جهانیان ،ناصر (« .)۱۳۹۰مبانی ،اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی
اسالم» .مجلۀ اقتصاد اسالمی.۱۱۶- ۸۷ ،)42( 11 ،
حسینی مقدم ،محمد (اسفند « .)1396روندهای جهانی ،چشماندازها،
راهبردها و آموزههای ملی وقف علمی» .مجموعه مقاالت اولین همایش
وقف علم و فناوری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ص .14-13
حیدری ،محمدرضا ،درخشان ،مرتضی (اسفند « .)1395تحلیل کارکردهای
بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعۀ اقتصادی و اشتغال» .مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در
ایران) ،تهران ،بنیاد خیریۀ راهبری آاله ،ص .15-1
دفتر همکاریهای علمی و امور نخبگان شهید فهمیده منطقۀ شمال شرق با
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اصول ( .»)1وقف میراث جاویدان.86-51 ،)85( 22 ،
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