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  چکیده
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسالمی، الگویی بومی براي موسسات تـامین مـالی خـرد ارائـه     

هـاي   در واقع ضمن طرح الگوي پیشـنهادي و تبیـین روش  . دهد کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می
وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، (تجهیز منابع مالی براي موسسه 

اي، مشـارکتی و   عقود مبادلـه (هاي تخصیص منابع  و همچنین بیان روش) وقف پولی و اوراق وقف گروهی
سنجی فقهی و ضرورت اقتصادي تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار  ، امکان)الحسنه قرض

انتظار از الگوي پیشنهادي را نیز مورد بحث قـرار داده و   هاي مورد ها و چالش عالوه بر این، مزیت. دهد می
کارهایی به منظور به حداقل رساندن ایـن مشـکالت    کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه تالش می

دهد نهاد وقـف در   اند، نشان می هاي نظري بدست آمده هاي این تحقیق که بر اساس تحلیل یافته. ارائه نماید
اقتصادي را دارد که به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامین مالی خرد -اسالمی این ظرفیت فقهیاقتصاد 
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  .در نظر گرفته شود
 الحسنه تامین مالی خرد اسالمی، وقف، نظام تامین مالی اسالمی، ایران، قرض :کلمات کلیدي

  . JEL: L87, O10, O16, Z10بندي  طبقه
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  :مقدمه -1
دهـد کـه در اسـالم، فقـر و      مروري بر آیـات و روایـات وارده در حـوزه اقتصـاد نشـان مـی      

هایی مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسـالمی   هاي اجتماعی پدیده عدالتی بی
از ایـن رو، در جامعـه اسـالمی،    . باشد اقتصاد اسالمی، از بین بردن این موارد میآن و به تبع 

روابط اقتصادي و مالی به نحوي تنظیم گردد که نظام اقتصـادي بتوانـد در    الزم است تمامی
از طـرف دیگـر، نظـام تـامین مـالی      . راستاي تامین اهـداف مـورد نظـر اسـالم حرکـت کنـد      

تر به نام اقتصاد اسالمی، نسبت به تامین اهـداف   اسالمی، به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع
توانـد نسـبت بـه ایـن اهـداف       داراي وظیفـه بـوده و نمـی   مورد نظر اسالم در حـوزه اقتصـاد   

توان ادعـا کـرد کـه تـالش در جهـت رفـع فقـر و         از اینرو می. توجه باشد تفاوت و یا کم بی
، 1صـدیقی (تقویت عدل و احسان در جامعه از جمله اهداف اصلی نظام مـالی اسـالم اسـت    

اري و تـامین مـالی اسـالمی    بنابراین الزم است بانکد). 43، ص 1997، 2؛ خان21، ص 2004
هـاي پـایین درآمـدي توجـه      به اهداف اجتماعی خود مانند رفع فقـر و توانمندسـازي گـروه   

  ). 21، ص 1985، 3چپرا(اي داشته باشد  ویژه
هـاي پـایین    اي خـوب در حـوزه ارائـه خـدمات مـالی بـه گـروه        در چند دهه اخیر تجربه

هـدف اصـلی ایـن نـوع از     . آمـده اسـت   به وجود» 4تامین مالی خرد«درآمدي، تحت عنوان 
توانند از تسهیالت بانکی  تامین مالی، ارائه خدمات به افرادي است که به دالیل مختلف نمی

توان تامین مالی خرد را به عنوان سازوکار عرضه خـدمات   تر، می به طور دقیق. استفاده کنند
کشـاورزان و پیمانکـاران    گـران،  هاي با درآمد پایین، ماننـد صـنعت   مالی گوناگون به گروه

باشـند،   تري مـی  پایین 5این افراد معموال به دلیل اینکه داراي رتبه اعتباري. خرد تعریف نمود
  . گیرند ها و سایر موسسات مالی متعارف، قرار نمی مورد توجه بانک

                                                
1. Seddighi 
2. Khan  
3. Chapra 
4. Micro Finance  
5. Credit worthiness  
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هـاي خـرد،    عالوه بر این، به دلیل باال بودن هزینه نظـارت و ارزیـابی در زمینـه ارائـه وام    
هـا و موسسـات مـالی     لش وثیقه و احتمال باالي نکولی که براي فقرا وجـود دارد، بانـک  چا

، 2009، 1کلـیم و احمـد  (کننـد   هاي خرد به افراد مـذکور خـودداري مـی    معموال از ارائه وام
کـه از  (مؤسسات تأمین مـالی خـرد متعـارف    ، الزم به ذکر است که از حیث جایگاه). 3ص

نظیـر  (بین بـازار مـالی رسـمی    ) کنند ریافت بهره فعالیت میطریق عقد قرض و پرداخت و د
و بـازار مـالی غیـر رسـمی، قـرار گرفتـه و لـذا برخـی         ) ها و مؤسسات مالی و اعتبـاري  بانک

  ).210، ص 1385  طغیانی،(اند  هاي هر یک از این دو بازار را در خود جاي داده ویژگی
خرد اسالمی در چند دهه اخیر رو  از طرفی این یک واقعیت است که تجربه تامین مالی

به رشد بوده است و بر اساس آمارهاي موجود، در حال حاضر این نوع خاص از تامین مالی 
) و بعضـا توسـعه یافتـه   (در اشکال گوناگون و متفاوت، در اغلب کشورهاي در حال توسعه 

سسه پیشرو در به عنوان نمونه، بانک گرامین در کشور بنگالدش، به عنوان مو. 2جریان دارد
هاي خود را شروع کرد و توانسـت بـه نحـوي     فعالیت 1976حوزه تامین مالی خرد، در سال 

موسس بانک، پروفسـور   2006هاي خود را توسعه دهد که در سال  در طول سه دهه فعالیت
. محمد یونس، جایزه صلح نوبل را به دلیل فعالیت در زمینه تامین مـالی خـرد دریافـت کـرد    

درصـدي   5/113دهـد کـه ایـن موسسـه بـا رشـد        و ارقام ارائـه شـده نشـان مـی     بررسی آمار
 14/229هاي خرد ارائـه شـده توسـط ایـن موسسـه از       رو گردیده و حجم وام هایش روبه وام

حبیب، (افزایش یافته است  2011میلیون دالر در سال  41/448به  2001میلیون دالر در سال 
    ).14، ص 2011

تامین مالی خـرد متعـارف، کـه اسـتفاده کامـل از ایـن تجربـه در        مسلما مهمترین چالش 
اصل دریافت و پرداخت بهره و (سازد، مسئله بهره  چارچوب اسالمی را با چالش مواجه می

                                                
1. Kaleem and Ahmed 

برخی از تحقیقات به خوبی تجربه تامین مالی خرد در کشورهاي مختلف از جمله بنگالدش، مصر، هند، پاکسـتان،  . 2
 ). 3ص  ،1387مافی، (اند  مالزي، چین، اردن، قرقیزستان، مالزي و غیره را مورد بررسی و تحلیل قرار داده
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در واقع موسسات تامین مالی خرد متعارف تجهیز و . است) هاي بهره همچنین باال بودن نرخ
رسـد   دهند و بـه نظـر مـی    ت بهره انجام میتخصیص منابع خود را بر اساس پرداخت و دریاف

هـاي بهـره معمـول در     که معموال درصد بهره دریافتی توسـط ایـن موسسـات بـاالتر از نـرخ     
اند که حتی در کشـور بـنگالدش    به عنوان نمونه برخی از تحقیقات نشان داده. اقتصاد است

 30تا  25اي در حدود  باشد، اکثر موسسات نرخ بهره که در زمینه تامین مالی خرد پیشرو می
). 12، 2007، 2؛ صـادق 21، ص 2002، 1لمگیـر عحسـن و  (کننـد   درصد بر فقـرا تحمیـل مـی   

) ضمن بررسی تجربه تعـدادي از موسسـات تـامین مـالی خـرد     (برخی دیگر از تحقیقات نیز 
اي که در تامین مالی خرد متعارف بـه صـورت    هاي بهره دهند که اگر عالوه بر نرخ نشان می

هـاي دریـافتی بـه صـورت غیرمسـتقیم نیـز محاسـبه         ها و هزینـه  شود، نرخ یافت میصریح در
باشد که  درصد می 40شود در حدود  اي که واقعا از فقرا دریافت می گردد، آنگاه نرخ بهره

هـاي متعـارف از متقاضـیان تسـهیالت      اي اسـت کـه در بانـک    هـاي بهـره   بسیار بیشتر از نرخ
  ). 18ص  ،2007، 3منان(گردد  دریافت می

رسد تجربه موفق تامین مالی خرد، این ظرفیت را داشته باشد که در چارچوب  به نظر می
در واقع این امکان وجود دارد کـه  . بانکداري و تامین مالی اسالمی مورد استفاده قرار گیرد

با انجام برخی اصالحات و تعدیالت مـورد نیـاز، از ایـن تجربـه در جهـت کـاهش فقـر در        
المی بهره برد؛ هدفی که قطعا از اهداف اجتماعی نظـام تـامین مـالی اسـالمی     کشورهاي اس

مسلما یکی از مهمترین اصالحات مورد نیاز جهت استفاده از تجربه تامین مـالی خـرد   . است
عقـود  (شـود، بـه کـار بـردن ابزارهـاي اسـالمی        متعارف که بر مبنـاي نـرخ بهـره انجـام مـی     

صدقات، اوقاف، (و نهادهاي موجود در جامعه اسالمی  )الحسنه اي و قرض مشارکتی، مبادله
در تجهیز منابع براي موسسه تامین مالی خرد اسالمی و به طور ) زکات، خمس، انفال و غیره

  . آوري شده است مشابه ابزارهاي مالی اسالمی در تخصیص منابع جمع
                                                
1. Hassan and Alamgir 
2. Sadeq 
3. Mannan 
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و نحـوه اسـتفاده از نهادهـاي مختلـف اقتصـاد      ) اقتصـادي -فقهـی (توان امکان  گرچه می
هاي  اسالمی در تامین مالی خرد را مورد توجه قرار داد، اما این تحقیق با توجه به محدودیت

موجود، تنها به بررسی یکی از این نهادها، یعنی وقف، پرداخته و مسائل مرتبط بـا آن را بـه   
در ایـن تحقیـق پـس از ارائـه الگـوي نظـري تشـکیل        . دهد بحث قرار می طور مختصر مورد

هاي تجهیـز و تخصـیص منـابع، بـا اسـتفاده از       موسسات تامین مالی خرد وقفی و تبیین روش
اي و مـرور ادبیـات تولیـد شـده در حـوزه تـامین        توصیفی، مطالعات کتابخانه-روش تحلیلی

  : سخ داده شودشود تا به سواالت ذیل پا مالی خرد، تالش می
با استفاده از منابعی چون وقف (آیا امکان فقهی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی  -1

با توجه به دیدگاه فقهاي امامیه فـراهم  ) اموال، وقف سهام، وقف پول، و انتشار اوراق وقف
 است؟

کیل الحسـنه در کشـور، تشـ    هاي قرض هاي اسالمی و صندوق آیا با توجه به وجود بانک -2
 موسسات تامین مالی خرد اسالمی ضرورت و توجیه اقتصادي دارد؟ 

هـاي   ها و نقاط قوت موسسات تـامین مـالی خـرد اسـالمی کـدام اسـت؟ چـالش        ویژگی -3
تـوان بـا    ها مواجه شوند کدام اسـت؟ آیـا مـی    احتمالی که موسسه مذکور ممکن است با آن

هـا   کارهایی به منظور حـل ایـن چـالش    اهالمللی، ر مرور تجربه تامین مالی خرد در سطح بین
  ارائه نمود؟ 

بندي این تحقیق بدین صورت اسـت کـه پـس از ایـن مقدمـه و در بخـش ادبیـات         فصل
انـد   تحقیق، برخی از تحقیقاتی که در حوزه کاربرد وقـف در تـامین مـالی خـرد ارائـه شـده      

جایگـاه آن در   گیـرد و بعـد از آن بحثـی مختصـر در رابطـه بـا وقـف و        مورد بحث قرار می
پس از بررسی تاریخچه وقف، الگوي تشـکیل موسسـات   . شود تاریخ اسالم و ایران ارائه می

سنجی فقهی و ضرورت اقتصـادي   تامین مالی خرد وقفی در کشور ارائه شده و سپس امکان
گیـري، نقـاط قـوتی     در نهایت و پیش از نتیجه. گیرد اي مورد بحث قرار می طرح چنین ایده

هاي احتمالی کـه ایـن الگـو ممکـن      رود و همچنین چالش گوي پیشنهادي انتظار میکه از ال



 97/  ...وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسالمی

  

 

کارهـایی بـراي فـائق     شود تـا راه  است با آن مواجه شود، مورد بحث قرار گرفته و تالش می
  . ها ارائه شود آمدن بر این چالش

  تحقیقسابقه  -2
تحقیقات در حوزه تامین دهد که گرچه در دهه اخیر برخی  بررسی ادبیات موجود نشان می

منـان،    ؛2002؛ حبیـب،  2006، 1 ؛ قحـف 1385  طغیـانی، (مالی خرد اسالمی انجام شده است 
اما این تحقیقات معموال مسئله حذف بهره و استفاده از ابزارهاي اسالمی جایگزین،  ،)2007

هادهـاي  انـد و لـذا موضـوع اسـتفاده از ن     مانند عقد فروش اقساطی را مـورد توجـه قـرار داده   
اسالمی از جمله وقف، در تامین مالی خرد، بـه نـدرت مـورد توجـه تحقیقـات قـرار گرفتـه        

  . شود در ذیل به برخی از این تحقیقات اشاره می. است
دهنـد کـه در آن از زکـات و     در تحقیق خود، الگویی ارائه می) 2010( 2حسن و اشرف

در این تحقیق، پـس  . فاده شده استوان منبعی براي موسسه تامین مالی خرد استناوقاف به ع
شـود کـه اسـتفاده از الگـوي پیشـنهادي       هاي زکات و اوقـاف نشـان داده مـی    از بیان ویژگی

از جملـه مسـئله   (محور بـا آن مواجـه هسـتند     هایی که موسسات تامین مالی خرد بهره چالش
  . دهد را کاهش می) پایداري

تصـادي، حسـابداري و مـدیریت    هـاي اق  در تحقیق خود مباحث و چالش) 2007(حبیب 
دهـد اگـر    ریسک موسسات تامین مالی خرد متعارف را مـورد بحـث قـرار داده و نشـان مـی     

الحسـنه تـامین مـالی گـردد، بـا       موسسه تامین مالی خرد وقفی از طریـق وقـف پـول و قـرض    
از جملـه ریسـک   (مشکالتی که موسسات تامین مـالی خـرد متعـارف بـا آن مواجـه هسـتند       

  . مواجه نخواهد شد) 5و پایداري اقتصادي 4خطر اخالقی، 3اعتباري

                                                
1.Kahf 
2.Hassan and Ashraf 
3.Credit Risk 
4.Moral Hazard 
5.Economic Viability 
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هاي اقتصـادي کـه    شود در این تحقیقات بیشتر ابعاد و ویژگی همان طور که مالحظه می
شـود، مـورد بحـث     براي موسسه تامین مالی خرد در صورت استفاده از نهاد وقف فراهم می

تـر در حـوزه تجهیـز و     ویی جـامع از این رو تحقیق حاضر به جهت ارائـه الگـ  . اند قرار گرفته
پذیر بـودن ایـن الگـو بـه لحـاظ فقـه شـیعی، تبیـین ضـرورت           تخصیص منابع، بررسی امکان

هاي احتمـالی ایـن الگـو و     اقتصادي تشکیل این موسسات در کشور و در نهایت بیان چالش
تعـارف،  ها با استفاده از تجربه تامین مـالی خـرد م   ارائه راهکارهایی به منظور حل این چالش

  . باشد از تحقیقات گذشته تفاوت پیدا کرده و لذا داراي نوآوري می

  1نهاد وقف در اسالم تاریخیمفهوم و سابقه  -3
وقف در لغت به معنی متوقف کردن و در اصطالح فقهی به مفهوم حبس کردن اصل مال و 

مـدنى نیـز   در قـانون  . )12، ص 2ج   ق،1411شـهید اول،  ( 2باشد آزاد ساختن منفعت آن می
وقـف عبـارت اسـت از اینکـه عـین مـال حـبس و        «: وقف به این صورت تعریف شده است

مقصود از حـبس عـین مـال آن اسـت     ). 55، ماده 1385قانون مدنی، (» منافع آن تسبیل شود
که تصرف اعتباري در آن بـه صـورت بیـع، هبـه، رهـن، اجـاره و امثـال آن ممنـوع بـوده و          

اما منظور از آزاد ساختن منـافع آن اسـت کـه منـافع و ثمـرات       .رسد موقوفه به ارث نیز نمی
  .شود که وي تعیین نموده است عین از انتفاع واقف آزاد شده و صرف مواردي می

گرچه واژه وقف به طور خاص در قرآن نیامده است، ولی در متون مذهبی از آن تعبیـر  
کـه در قـرآن در رابطـه بـا     تـوان تمـامی آیـاتی     به صدقه و صدقه جاریه شده است و لذا می

نیـز  » صـدقه جاریـه  «اصـطالح  . صدقه آمده است را به نحوي با مفهوم وقف مرتبط دانسـت 
زیرا وقف از آن جهت که نوعی کمک مالی بدون عوض . تعبیري مناسب براي وقف است

                                                
الزم به ذکر است، مباحث متعدد تاریخی و حقوقی در رابطه با نهاد اقتصادي وقف در اسالم قابل طرح است که بـا  . 1

 . شود ها پرداخته می ها و اهداف این تحقیق، تنها به برخی از آن توجه به محدودیت

 و تسبیل المنفعهتحبیس االصل . 2
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هـاي متمـادي از    آید و از آن جهت که منبعی دائمی بوده و نسـل  است، صدقه به حساب می
  ).5ص   ،1381بختیاري، (برند، مفهوم جاري بر آن قابل انطباق است  یآن بهره م

تعریف اقتصادي . توان تعریفی اقتصادي نیز براي وقف در نظر گرفت رسد می به نظر می
منـدي اجتمـاعی بـراي     برداري فردي به بهـره  توان تغییر در کاربرد منابع، از بهره وقف را می

ر آورد که خدمات و یا منـافع آن مـورد اسـتفاده افـراد     هاي آینده به شما نسل حاضر و نسل
در ) غیـر دولتـی  (از این رو توسعه وقف، به عنـوان نهـادي خصوصـی    . گیرد زیادي قرار می

انداز و کاهش مصـرف بـوده و از طـرف     اقتصاد اسالمی، از یک طرف موجب افزایش پس
توانـد   اي که خود می سرمایه .تواند در نهایت به سرمایه تبدیل شود اندازها می دیگر این پس

  مولد کاالهاي خصوصی و یا خـدمات اجتمـاعی در حـال و آینـده بـوده و در نتیجـه زمینـه       
اي  همچنین نهاد وقف به دلیل ماهیـت خیرانـه  . افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورد

منجر به که دارد، موجب تقویت بنیادهاي اجتماعی و روحیه تعاون در جامعه شده که خود 
  ).7ص   ،1381بختیاري، (ارتقاء سرمایه اجتماعی و افزایش کارایی کل اقتصاد خواهد شد 

به لحاظ تاریخی گرچه دقیقا معلوم نیست که در چه سالی قانون وقف در اسالم تشـریع  
گردید، اما اولین اقدام عملی پیامبر پس از مهاجرت به مدینه، ایجاد مسجد قبا و مسجدالنّبی 

ها  امالك متعددي داشت که آن) ع(همچنین حضرت علی . 1س نهاد وقف بوده استبر اسا
به طوري که در اواخر عمـر، عوایـد سـاالنه اوقـاف آن     . را در زمان حیات خود وقف نمود

عـالوه بـر ایـن نهـاد وقـف در تـاریخ اسـالم نیـز سـابقه          . رسید هزار دینار می 24حضرت به 
  ). 81، ص 1377اشکوري، (درخشانی دارد 

گرچه این نهاد در . اي درخشان و طوالنی مدت است در کشور ما نیز وقف داراي سابقه

                                                
الوسـیله در ایـن رابطـه     در تحریر) ره(امام خمینی . باشد الزم به ذکر است که وقف قبل از اسالم نیز داراي سابقه می. 1

؛ بلکه یک امر عقالیی است )این مفهوم توسط شرع جعل نشده است(اي نیست  براي وقف، حقیقت شرعیه«: فرماید می
 ).572، ص1، ج1403امام خمینی، (» که میان پیروان تمامی ادیان و شاید غیر پیروان ادیان نیز مرسوم باشد
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تـوان   هاي مختلف در اقتصاد کشور ما نقشی فعال داشته است، اما دوران صفوي را می دوره
به طوري که در پایان دوران صفوي، در . اوج توسعه و رشد اوقاف در ایران در نظر گرفت

شد که تمام یـا بخشـی از آن    کمتر زمین زراعی و یا خانه مسکونی یافت میشهرهاي ایران، 
وقف در ایـران ابتـدا بـه صـورت زمـین، بـاغ و       ). 12، ص 1381بختیاري، (وقف نبوده باشد 

هـا،   ملک بود؛ ولی بعدها و به مرور زمان، عالوه بر امالك، مستغالت زیادي از قبیل مغـازه 
هـاي عمـومی،    ها، حمام ها، نانوایی لیدي همچون آسیاباماکن تجاري، ابزارهاي مختلف تو

هـاي تجـاري، کتـاب و     هـاي بافنـدگی، کشـتی    پـزي، کارگـاه   هـاي گـچ   ها، کوره قهوه خانه
هاي مقرر دولتی براي برخی از افراد نیز جزو موقوفات گردید  کتابخانه، پول نقد و مستمري

  ).87، ص 1377اشکوري، (
هـاي تولیـدي توسـط نهـاد وقـف انجـام        سیاري از فعالیتدر گذشته و در تاریخ ایران، ب

گرفت و بسیاري از تأسیسـات زیـر بنـائی و نهادهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی بـدون اینکـه          می
در واقـع وقـف از نظـر    . شـدند  اي احساس کنند، توسط مـردم سـاخته مـی    ها وظیفه حکومت

. زانه مردم بوده اسـت اجتماعی و اقتصادي داراي کارکردهاي مهم و فراوانی در زندگی رو
امـروزه  . یکی از این موارد مسئله آموزش رایگان بود، که اثرات فراوانی در جامعـه داشـت  

یکی از عمده مواردي که مستقیم و غیـر مسـتقیم بـر تولیـد کاالهـا و خـدمات مـؤثر اسـت،         
تـرین   آموزش می باشد و هم اکنون در بسیاري از کشورها از جمله کشـور خودمـان عمـده   

هایی است که دولت براي تـأمین سـطوح مختلـف آموزشـی      هاي بخش عمومی هزینه هزینه
اي  در حالی که در گذشته این وظیفه از طریق وقف و بدون تحمیـل هزینـه  . شود متحمل می

دهد که همـه مـدارس بنـا شـده در      شواهد تاریخی نشان می. بر دولت انجام می گرفته است
ان از لحـاظ وسـعت و امکانـات، متکـی بـر وقـف و       هایشـ  طول تاریخ اسالم به رغم تفـاوت 

  ).3، ص 1374ساعاتی، (ها همگانی و رایگان بوده است  تحصیل در آن
اي در  توان نتیجه گرفت که در گذشته، اوقـاف نقـش قابـل مالحظـه     به طور خالصه می

اند و بسیاري از کاالهاي عمـومی و   هاي شغلی داشته تولید کاالها و خدمات و ایجاد فرصت
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هـاي   هاي مدرن توسط دولت انجام گرفته و هم اکنون یکی از چالش وظایفی که در دولت
، انـدازه بهینـه   2سـازي  ، خصوصـی 1ها شده و با طرح مسائلی از قبیل تعـدیل اقتصـادي   دولت
هاي غیردولتـی دارنـد، در    ها به روش و از این قبیل، سعی در انجام آن 4سپاري ، برون3دولت

  ).7ص   ،1381بختیاري، (شده است  وقف در جوامع اسالمی انجام میگذشته از طریق نهاد 
در حال حاضر نیز موقوفات در کشور ما حجم عظیمـی از منـابع را بـه خـود اختصـاص      

اي از  ها و مناطق مختلـف، تنهـا نمونـه    موقوفات عظیم آستان قدس رضوي در شهر. دهد می
اون سازمان اوقاف و امـور خیریـه،   نظر مع بر اساس اظهار. حجم باالي وقف در کشور است

هـزار میلیـارد    100هـاي وقـف شـده در ایـران حـدود       در حال حاضر، ارزش تقریبی دارایی
میلیـارد تومـان اسـت کـه      84حـدود   1387تومان و درآمد ایـن موقوفـات طبـق آمـار سـال      

مایه، روزنامه سر(هزارم است  ها، معادل هشت ده زایی کم آن دهی یا درآمد دهنده سود نشان
علیرغم این ظرفیت باال و همان طور که واقعیت اقتصاد . 5)6، ص 607، شماره 26/12/1388

دهد، در حال حاضر وقف در کشور، دیگر آن کارایی و جایگاه فعال  اقتصاد ایران نشان می
در جهــت حــل ) هــا بــه خصــوص در برخـی دوره (و مـوثري کــه در تــاریخ اسـالم و ایــران   

مسلما یکی از دالیـل مهـم ایـن واقعیـت، اداره     . را ندارد مشکالت اقتصادي به عهده داشت
هـاي بـالقوه ایـن نهـاد      هاي وقف شده و استفاده نکـردن از ظرفیـت   علمی دارایی سنّتی و غیر

رسـد الزم باشـد از    از ایـن رو بـه نظـر مـی    . باشد تاریخی در جهت تامین اهداف اسالمی می
                                                
1. Structural adjustment Policies 
2.Privatization 
3.Optimal Size of Government 
4.Outsourcing 

اند که در حال حاضر، درآمدزایی امـوال وقـف    برخی تحقیقات نیز به درستی و با استفاده از آمار و ارقام نشان داده. 5
نامـه دکتـري خـود بـا عنـوان        سـوري در پایـان  اهللا به عنوان نمونه حجه. تر از اموال مشابه غیر وقفی است به شدت پایین

دهـد کـه    ، نشـان مـی  »مطالعه موردي اداره اوقاف جنوب شـهر تهـران  : برداري از رقبات منفعتی بررسی وضعیت بهره«
هاي وقفی در بازار تهران، بسـیار کمتـر از درآمـد     درآمد رقبات منفعتی وقفی پایین است؛ و یا اینکه درآمدهاي مغازه

 ).1383سوري، (یر وقفی استهاي غ مغازه
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ستفاده شده و تالش شـود بـا اسـتفاده از    هاي مناسبی که در نهاد وقف وجود دارد، ا ویژگی
المللی، الگویی کارا براي بازسازي نقش نهاد وقـف در اقتصـاد جامعـه اسـالمی      تجارب بین
دهـی سـنتی و اسـتفاده از     اجـاره   بـه عبـارت دیگـر الزم اسـت عـالوه بـر روش      . ارائـه نمـود  

هـاي   روشدرآمدهاي حاصـل از اجـاره امـوال وقفـی در جهـت تـامین اهـداف واقفـان، از         
در ایـن  . هـا بهـره بـرد    آوري منابع وقـف و همچنـین تخصـیص آن    جدیدتري به منظور جمع

المللـی   شود تا با استفاده از تجربه تامین مالی خرد متعارف که در سطح بین تحقیق تالش می
   .ارائه شده است، الگویی بومی جهت به کارگیري نهاد وقف در تامین مالی خرد ارائه شود

  تامین مالی خرد وقفی موسسه تشکیلالگوي  -4
اي از  اي غیرانتفاعی است کـه بخـش عمـده    منظور از موسسه تامین مالی خرد وقفی، موسسه
به عبارت دیگر در بخش تجهیـز منـابع   . کند منابع خود را با استفاده از اموال وقفی تامین می

مودار شـماره یـک دیـده    طور که در ن در واقع همان. برد به طور عمده از نهاد وقف بهره می
سـمت راسـت   (هـا   شود، موسسه تامین مالی خرد وقفی در بخش تجهیـز منـابع یـا بـدهی     می

از ) سمت چپ نمودار(ها  از نهاد اسالمی وقف و در بخش تخصیص منابع یا دارایی) نمودار
ابزارهــاي اســالمی اســتفاده کــرده و لــذا در ابعــاد مختلــف از موسســات تــامین مــالی خــرد  

هـاي موسسـه تـامین مـالی      در ذیل به بررسی مختصر ویژگـی . کند ور تفاوت پیدا میمح بهره
  .شود مذکور در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع پرداخته می
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  فرآیند تجهیز و تخصیص منابع در موسسه تامین مالی خرد وقفی): 1(نمودار شماره 

  منابع تجهیز -4-1
پـذیري بـر اسـاس     موسسات تامین مالی خرد متعارف منابع مالی خویش را یا از طریق سپرده

و یـا  هاي دولتـی   مثال کمک(دهند و یا از منابع بیرونی  عقد قرض و پرداخت بهره انجام می
امـا در مقابـل، موسسـات تـامین مـالی خـرد       ). 2002، 1حبیـب (کننـد   استفاده مـی ) المللی بین

در ) الحسـنه  اي و قـرض  شـامل عقـود مشـارکتی، مبادلـه    (توانند از عقود اسـالمی   اسالمی می
تواننـد از نهادهـاي اقتصـادي اسـالم نیـز بـه        عالوه بر این، مـی . ها استفاده کنند جذب سپرده

نهادهایی چون وقف، خمـس، زکـات، انفـال، فـیء و     . ن منابع خویش بهره ببرندمنظور تامی

                                                
1. Habib 

مشارکت (عقود مشارکتی  
مدنی، مشارکت حقوقی، 
 )مضاربه، مزارعه، و مساقات

وقف (درآمدهاي وقفی 
اموال منقول و غیرمنقول، 

سهام، وقف پول و  وقف

فروش (اي  عقود مبادله
اقساطی، خرید دین، و اجاره 

 به شرط تملیک، سلف و 

موسسه 
تامین 
مالی 
خرد 
 وقفی

سود حاصل از تسهیالت 
عقود (غیر مصرفی 

 )اي مشارکتی و مبادله

 الحسنه هاي قرض سپرده الحسنه عقد قرض



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  104

 

در الگوي پیشنهادي این تحقیق، مهمترین منبعی که براي تامین مالی موسسـه در نظـر   . 1غیره
گرفته شده است، نهاد وقف است که در چهـار صـورت وقـف امـوال منقـول و غیرمنقـول،       

همچنـین در کنـار منـابع وقفـی،     . یابـد  ف تجلّی میوقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وق
الحسنه نیز به عنوان یک منبع درآمد فرعـی بـراي موسسـه     پذیري بر اساس عقد قرض سپرده

الزم بـه ذکـر اسـت، بـه دلیـل آنکـه عقـد قـرض عقـدي تملیکـی بـوده و            . شود تعریف می
در مصارف خیرانـه  آورد تا  گذار بر اساس آن وجوه خود را به ملکیت موسسه در می سپرده

مورد استفاده قرار دهد، از این رو مخلوط نمودن این وجـوه بـا منـابع وقفـی مشـکلی بـراي       
  . 2نماید موسسه ایجاد نمی

  منابع تخصیص -4-2
همان طور که ذکر شد تخصیص منابع در موسسات تامین مالی خرد متعارف، به طور عمده 

اما با توجه به حرمت ربا در اقتصـاد  . شود میانجام ) ربا(بر اساس عقد قرض و دریافت بهره 
اسالمی، الزم است در ارائه تامین مالی خـرد اسـالمی از عقـود مختلفـی کـه در نظـام مـالی        

هاي اسالمی نیز بـه منظـور ارائـه     که در بانک(عقود مذکور . اسالم وجود دارد استفاده شود
بندي نمـود کـه    گروه کلی تقسیم توان در چهار را می) گیرد تسهیالت مورد استفاده قرار می

اي بـا بـازدهی    اي بـا بـازدهی ثابـت، عقـود مبادلـه      اند از عقود مشارکتی، عقود مبادله عبارت
سه مورد اول مخصوص تسهیالت تولیـدي و یـا تجـاري بـوده و     . الحسنه متغیر، و عقد قرض

  ).175، ص 1383موسویان، (باشد  مورد آخر غالبا مربوط به تسهیالت مصرفی می

                                                
باشد کـه الزم اسـت    الزم به ذکر است که هر یک از این موارد در فقه شیعی داراي ضوابط مشخص و متفاوتی می. 1

 . موسسه تامین مالی خرد به آن توجه داشته باشد

الحسنه با منابع حاصل از وقـف در آن اسـت کـه در اولـی موسسـه       رسد تنها تفاوت منابع حاصل از قرض به نظر می. 2
گذار بازگردانـد، امـا در دومـی چنـین      اي اصل وجوه را به فرد سپرده باشد و لذا الزم است پس از دوره ضامن مثل می

هـاي زیـادي بـه     الحسنه در اقتصاد اسالمی شـباهت  قرض همچنین الزم به ذکر است که وقف و. اي وجود ندارد مسئله
  . یکدیگر دارند؛ به عنوان نمونه، هدف هر دو کمک به نیازمندان و حل مشکالت اقتصادي طبقات پائین درآمدي است
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  موسسات تامین مالی خرد وقفی تشکیلسنجی فقهی  امکان -5
هاي تجهیز و تخصیص منابع مـالی پرداختـه    در این قسمت الزم است به بررسی فقهی روش

الحسـنه   اي، مشارکتی و قرض در حوزه تخصیص منابع، استفاده صحیح از عقود مبادله. شود
توسط هر موسسه مـالی، بـه لحـاظ    ) بر اساس ضوابطی که در هر یک از عقود مطرح است(

باشد و این مطلب در قانون بانکداري بدون ربا نیز به صراحت ذکر  فقهی مجاز و صحیح می
اما در حـوزه تجهیـز منـابع بـراي موسسـه      ). 111-98، صص 1383موسویان، (گردیده است 

در واقـع الزم اسـت حکـم    . تامین مالی خرد وقفی، الزم است بحث مختصـري انجـام شـود   
الحسنه و همچنین هر یک از چهار منبع وقفی کـه بـراي تـامین مـالی      هاي قرض قهی سپردهف

شـامل وقـف امـوال، وقـف سـهام، وقـف پـول و اوراق        (موسسه تامین مالی خرد مطرح شد 
الحسـنه امـري کـامال     البته دریافت سپرده بر اساس عقد قـرض . مورد بحث قرار گیرد) وقف

از ایـن رو الزم  . بحث زیادي در رابطه با آن وجود ندارد مشروع و بلکه مستحب بوده و لذا
  . است به تحلیل فقهی منابع وقفی پرداخته شود

دهد که به منظور صـحت هـر نـوع وقفـی،      ارزیابی متون فقهی در حوزه وقف نشان می 
ت      : انـد از  وجود چهار شرط عمومی ضروري است که عبـارت  اصـل یـا عـین بـودن، مالکیـ

، قابلیت بقاء اصل یا عـین مـال همـراه بـا انتفـاع و وجـود امکـان اقبـاض         واقف نسبت به مال
در ). 23ق، ص 1403؛ محقـق حلـی،   87ق، ص 1411؛ شهید اول، 13ق، ص 1397نجفی، (

آید و با استفاده از ادبیات موجود در حوزه وقف، بـه بررسـی وجـود چهـار      آنچه در پی می
   .شود الی موسسه پیشنهاد شد، پرداخته میشرط مذکور در چهار نوع منبعی که براي تامین م

  اموالوقف  -الف
یکی از منابع تجهیز براي موسسه تامین مالی خرد وقفی، دریافت و استفاده از امـوال منقـول   

ر بـه منظـور        و غیرمنقولی است که داراي چهار ویژگی فوق الذّکر بـوده و توسـط افـراد خیـ
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، اموال مـذکور را بـر اسـاس    1ه عنوان متولّیدر واقع موسسه، ب. شود کمک به فقرا وقف می
شـود تـا ایـن امـوال را تنهـا در جهـت حـل         صیغه وقف از واقفان دریافت کرده و متعهد می

ت تـامین مـالی خـرد و      . مشکالت فقرا به مصرف برساند الزم به ذکر است با توجه بـه ماهیـ
در جامعـه دارد،   هاي پایین درآمدي و حل مشکل فقر اهدافی که در جهت کمک به گروه
تواند با آن دسته از واقفان همکاري کند که به منظـور   موسسه تامین مالی خرد وقفی تنها می

از این رو واقفانی کـه اهـداف دیگـري ماننـد     . کنند حل مشکل فقر، اموال خود را وقف می
 هـا و غیـره،   هـا و معـابر، احـداث و تجهیـز قبرسـتان      ساختن و یا کمک به مساجد، تعمیر پل

البتـه همـان طـور کـه در     . توانند با موسسه تامین مالی خرد وقفی همکاري کننـد  دارند، نمی
شـده   بخش قبل مالحظه شد، به لحاظ تاریخی اکثر موقوفات با هـدف رفـع فقـر انجـام مـی     

   .است
آورد  همچنین الزم به ذکر است که موسسه مذکور این امکان را براي واقفان فراهم مـی 

ی از فقـرا     را به صورت عام وقف فقرا کننـد و یـا وقـف گـروه    که یا اموال خود  هـاي خاصـ
؛ که در صورت دوم، موسسه به عنـوان متـولّی وقـف،    )به عنوان نمونه کارگران فقیر(نمایند 

هـاي تعیـین شـده بـه      متعهد است که منافع حاصل از این اموال را فقط در جهت همان گروه
آورد که بین ارائـه   امکان را براي واقف فراهم می عالوه بر این، موسسه این. مصرف برساند

؛ چرا که همـان  2به فقرا انتخاب نماید) تولیدي یا تجاري(تسهیالت مصرفی و یا غیرمصرفی 

                                                
. و متـولّی ) عـین موقوفـه  (بر اساس ضوابط فقهی، ارکـان وقـف عبارتنـد از واقـف، موقـوف علـیهم، مـال موقـوف         . 1

علـیهم و مـورد وقـف را عـین      پذیرد را موقوفها صورت میرا واقف و کسانی که وقف براي استفاده آنکننده  وقف
تواند از منافع واقف می. شود گیرد نیز متولّی وقف گفته می به کسی که اداره امور موقوفه را بر عهده می. موقوفه گویند

معـین نمایـد و اگـر معـین نکـرده باشـد، متـولی مسـتحق          التّولیه بـراي متـولی   موقوفه، سهمی را به عنوان اجرت یا حق
  ).572، ص1، ج1403امام خمینی، (المثل عمل است  اجرت

هایی است که توسط افراد بـراي رفـع نیازهـاي مصـرفی دریافـت       الزم به ذکر است منظور از تسهیالت مصرفی وام. 2
هایی است که نه بـا هـدف    سهیالت تولیدي، واماما منظور از ت). مثال وام براي خرید یک کاال جهت مصرف(شود  می

  . گیرد مصرف، بلکه به عنوان سرمایه جهت تولید یا ارائه کاال و یا خدمتی در آینده مورد استفاده قرار می
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پرداخـت    طور که در بخش بعـد خـواهیم دیـد، در موسسـه مـذکور هـر دو نـوع تسـهیالت        
    .شود می

  وقف سهام -ب
توان ادعـا کـرد کـه از چهـار      بودن وقف آن، میپذیر  ها و امکان در خصوص سهام شرکت

شرط اصل یا عین بودن، مالکیت واقف نسبت به مال، قابلیت بقاء اصل یا عین مال همراه بـا  
انتفاع، وجود امکان اقباض، موارد دوم و سوم، در مورد سـهام بـدون هـیچ تردیـدي وجـود      

منـدي از   و امکـان بهـره  ) دوم شـرط (در واقع سهام، در تملّک دارنده آن قـرار داشـته   . دارد
اما در رابطه با قابلیـت قـبض و   ). شرط سوم(منافع آن همراه با باقی ماندن عین، فراهم است 

قـانون   40و  39مـواد  (توان گفت هم به لحـاظ عـرف و هـم بـه لحـاظ قـانون        اقباض نیز می
بـا سـهام    تنها موردي کـه در رابطـه  . ، امکان قبض و اقباض برگه سهام وجود دارد)تجارت

، 28، ج 1981نجفـی،  (تواند محل اختالف باشد مورد اول یعنی اصل یا عین بودن است  می
انـد کـه بـا توجـه بـه اینکـه        در این رابطه نیز برخی تحقیقات به درسـتی نشـان داده  ). 14ص 

منظور از سهام برگه یا ورق سهام نبوده و حصه یا بخشی از مال شرکت است که بر اسـاس  
گیرد، لذا شرط اصل یـا عـین بـودن نیـز در مـورد سـهام برقـرار         تیار فرد قرار میبرگه در اخ

  . 1)16، ص 1386مقدم و شکري،  مصباحی(باشد  می
رسد وقف سهام نیز بتواند به عنـوان منبـع دیگـري بـراي      بنابر آنچه مطرح شد به نظر می

ا و موسسـاتی کـه   هـ  در واقع خیران سهام شرکت. موسسه تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد
. دهنـد  در اختیار دارند را در راه خدا وقف کرده و موسسه را متولّی مصرف منافع قـرار مـی  

در اینجا هم باید واقفان تنها به منظور کمـک بـه فقـرا سـهام خـود را وقـف کـرده باشـند و         
 همچنین امکان انتخاب در رابطه با مصرفی و یا تولیـدي بـودن اسـتفاده از منـافع و همچنـین     

                                                
وقف سهم مشاع از «الزم به ذکر است در کتب فقهی فصلی مرتبط با موضوع وقف سهام وجود دارد و آن موضوع . 1

  .)2014، ص 28، ج 1981نجفی، (اند  در این رابطه برخی فقها صحت آن را اجماعی دانسته. باشد می» ملک مشترك
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برنـد، بـراي واقفـان فـراهم      عام یا خاص بودن فقرایی که از منافع این نوع از وقف بهره مـی 
   .خواهد بود

  وقف پول -ج
رسد از چهار شرط مذکور موارد مالکیت واقـف و وجـود    در رابطه با وقف پول، به نظر می

امـا در رابطـه بـا دو    . امکان اقباض در مورد پول نیز به لحاظ عرفی کامال قابـل تصـور باشـد   
شرط اصل یا عین بودن و قابلیت بقاء همراه با انتفاع، اختالفـاتی میـان اندیشـمندان اسـالمی     

انـد کـه آنچـه در وقـف بـه       در این میان، برخی از محقّقین به درستی نشان داده .وجود دارد
» حـبس عـین  «باشد و نـه صـرفا    می» حبس اصل«لحاظ شرعی الزم است رعایت شود مسئله 

به عبارت دیگر، در کل دو نوع حبس در وقف ). 11، ص 1388مقدم و دیگران،  مصباحی(
باشـد و دیگـري    می) کاالها(خصوص عروض قابل تصور است؛ یکی حبس عین مال، که م

بنـابراین در وقـف   . باشـد  ، کـه مخصـوص نقـود مـی    )قـدرت خریـد مـال   (حبس مالیت مال 
با وجود انتفاع، شرط اسـت؛ ولـی در وقـف نقـود، بقـاي      ) عین مال(عروض، بقاي رقبه مال 

ي کـه عـین آن   از این رو، در رابطه با پـول اعتبـار  . باشد مالیت مال با وجود انتفاع، شرط می
باشـد، اگـر    دارنده مـی  اهمیتی نداشته و قدرت خرید این کاغذ مورد توجه نگه) کاغذ پول(

بتوان از آن به نحوي استفاده کرد که این قدرت خرید محفوظ باشد و در عین حال منافعی 
ه مثال این وجوه وقفی در صندوقی قرار گرفته و با اسـتفاده از آن بـ  (از این پول ایجاد گردد 

، 1386فـر،   دادگر و سعادت(توان این منافع را وقف نمود  ، می)الحسنه داده شود افراد قرض
تواند به عنـوان   بنابراین وقف پول نیز می). 13، ص 1388مقدم و دیگران،  مصباحی  ؛16ص 

در واقع خیران وجوهی که در . منبع دیگري براي موسسه تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد
ند را در راه خدا وقف کرده و موسسه را متولّی استفاده از منافع در جهت خاص، اختیار دار

مصـرفی و تولیـدي بـه فقـرا، بـه       تسهیالتموسسه از این وجوه به منظور ارائه . دهند قرار می
در اینجا هم باید واقفان تنها . کند نحوي که قدرت خرید وجوه ثابت باقی بماند، استفاده می

فقرا وجوه خود را وقف کرده باشند و همچنین امکان انتخاب در رابطـه  به منظور کمک به 
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با مصرفی و یا تولیدي بودن استفاده از منافع و همچنین عام یـا خـاص بـودن فقرایـی کـه از      
  . 1برند، براي واقفان فراهم خواهد بود منافع این نوع از وقف بهره می

  انتشار اوراق وقف -د
منابع مالی براي موسسـه تـامین مـالی خـرد وقفـی انتشـار اوراق       هاي تجهیز  یکی دیگر از راه

صــکوك غیــر (ایــن دســته از اوراق، در گــروه اوراق اســالمی غیــر انتفــاعی  . وقــف اســت
دارندگان اوراق وقف افرادي هستند که به هر دلیلـی تمایـل   . گیرندقرار می) گذاري سرمایه

رسـد   به نظر مـی ). 5، ص 1387وش، سر(دارند هاي کم یا زیاد خود  به وقف نمودن دارایی
نـوع اول  . تواند حداقل از دو نوع اوراق وقف بهره ببـرد  موسسه تامین مالی خرد اسالمی می

نهاد، مبتنی بر وقف پول بوده و صحت آن مشروط » اوراق وقف پول«توان نام آن را  که می
توان نـام آن   میاما نوع دوم اوراق مبتنی بر وقف کاالیی است و . به صحت وقف پول است

  .پردازیم در ذیل به توضیح این دو نوع می. نهاد» اوراق وقف گروهی«را 
شـود، در انتشـار    همان طور که در شکل شماره دو مالحظه مـی  :اوراق وقف پول -الف 

در واقـع موسسـه بـا    . کنـد  عنوان بانی عمـل مـی   این اوراق، موسسه تامین مالی خرد وقفی به
دام به انتشار اوراق وقف نموده و وجوه بدست آمده را در اختیار تأسیس یک نهاد واسط اق

در این نوع اوراق، بانی موظّف اسـت وجـوه بدسـت آمـده را بـر اسـاس امیدنامـه        . گیرد می
در اینجا نیز الزم است واقفان تنهـا بـه   . منتشره هنگام فروش اوراق، صرف نماید) نامه وقف(

کرده باشند و همچنین امکان انتخاب در رابطـه بـا   منظور کمک به فقرا وجوه خود را وقف 
مصرفی و یا تولیدي بودن استفاده از منافع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که از منـافع  

  .برند، براي واقفان فراهم باشد این نوع از وقف بهره می

                                                
بررسـی و  . باشـد  الزم به ذکر است که بحث وقف پول از جمله مباحث مورد اختالف بین فقهـا و پژوهشـگران مـی   . 1

توان به تحقیقات انجـام شـده در    هاي مخالفان و موافقان وقف پول خارج از حوصله این مقاله بوده و می تحلیل دیدگاه
  ).16، ص 1386فر،  دادگر و سعادت(این زمینه مراجعه نمود 
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  فرآیند انتشار اوراق وقف پول): 2(نمودار شماره 
تفاوت اصلی این نوع اوراق با اوراق وقف پولی در آن اسـت   :اوراق وقف گروهی -ب

به عنوان نمونـه، موسسـه تـامین مـالی     . شود اي انجام می که این وقف بر روي کاالي سرمایه
ها را که متقاضی خرید یـک دسـتگاه تراکتـور جهـت      خرد وقفی درخواست یکی از گروه

هـاي اولیـه و تاییـد     پس از انجام بررسـی . کند باشد، دریافت می انجام فعالیت کشاورزي می
در واقع اگر هزینه . سازد سوابق گروه، به منظور تامین هزینه خرید تراکتور اوراقی منتشر می

د باشد، بر روي آن یکصد برگه منتشر کرده و آن را در اختیـار واقفـان   این کار یکصد واح
بخشـی از   هـا  در این شرایط هر یک از واقفان با خرید هر یـک از برگـه  . دهد خرد قرار می

شـود، ایـن    طور که از این مثال مشـخص مـی   بنابراین و همان. دهد وقف تراکتور را انجام می
  . شود کاال منتشر می نوع اوراق بر اساس ایده وقف گروهی

اقتصادي تشکیل موسسات تامین مالی خـرد وقفـی در    ضرورتارزیابی  -6
  کشور

سوالی که الزم است در این قسمت به آن پاسخ داده شـود آن اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن        
هاي اسالمی وجود دارند که یکی از عقـود مـورد    مطلب که در حال حاضر در کشور بانک

باشـد و همچنـین    الحسـنه مـی   اس قانون بانکداري بـدون ربـا عقـد قـرض    ها بر اس استفاده آن
نیز به ارائه تسهیالت خرد  1اند اي که با هدف رفع فقر تشکیل شده الحسنه هاي قرض صندوق

                                                
موسـویان،  (انـد   صـندوق برشـمرده   7000الحسنه موجـود در کشـور را تـا     هاي قرض برخی تحقیقات تعداد صندوق. 1

  ).12، ص 1383

 پرداخت وجوه

 دریافت اوراق

 گذاران سرمایه پرداخت وجوه
  )واقفین(

موسسه تامین 
مالی خرد 

 اسالمی

 )واسط(ناشر 
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به فقراي نیازمند مشغول هستند، چه ضرورت و یا توجیه اقتصـادي بـراي تشـکیل موسسـات     
  باشد؟ تواند قابل تصور تامین مالی خرد وقفی می
شود تا پاسخ به این سوال از طریق بررسـی تطبیقـی مهمتـرین نقـاط      در این قسمت تالش می

هـاي فعـال در کشـور و همچنـین      اشتراك و افتراق موسسه تامین مالی خرد وقفـی بـا بانـک   
هـا و   رسد گرچه الگوي پیشنهادي با بانک به نظر می. الحسنه، ارائه گردد هاي قرض صندوق
هـا تفـاوت پیـدا     هـایی دارد، امـا در ابعـاد مختلـف بـا آن      الحسنه مشابهت هاي قرض صندوق

در ذیـل بـه   . کند کند و این خود ضرورت اقتصادي تشکیل چنین موسساتی را توجیه می می
  :شود بررسی برخی از این ابعاد پرداخته می

  ماهیت موسسه -الف
مین مالی خرد وقفی طور که در جدول شماره یک اشاره شده است، ماهیت موسسه تا همان

به این معنـی کـه گرچـه در الگـوي پیشـنهادي موسسـه مـذکور از عقـود         . غیرانتفاعی است
گردد، اما بر اساس  اي نیز استفاده کرده و لذا درآمدهایی برایش ایجاد می مشارکتی و مبادله

دازد؛ گـذاران سـودي بپـر    و یا سـپرده ) واقفان(کنندگان خود  مالی تواند به تامین ماهیت، نمی
. هـاي خـود اسـتفاده کنـد     سازي فعالیـت  بلکه الزم است از این وجوه جهت توسعه و پایدار
هـاي   هاي اسـالمی تفـاوت و بـا صـندوق     موسسه تامین مالی خرد وقفی از این لحاظ با بانک

  .کند الحسنه مشابهت پیدا می قرض

  استفاده موردعقود  -ب
موسسـه تـامین مـالی خـرد وقفـی در حـوزه       هاي قبل نیز اشاره شد،  همان طور که در بخش

از ایـن رو  . کنـد  الحسـنه اسـتفاده مـی    اي و قـرض  تخصیص منابع از عقود مشـارکتی، مبادلـه  
به فعالیت  1فعال در اقتصاد کشور که بر اساس قانون بانکداري بدون ربا  هاي موسسه با بانک

                                                
ــوري        . 1 ــزي جمه ــک مرک ــایت بان ــود در س ــا، موج ــدون رب ــداري ب ــانون بانک ــتن ق ــه آدرس  م ــران ب ــالمی ای : اس

http://www.cbi.ir..  
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چـرا کـه بـر    . وت داردالحسـنه تفـا   مشغول هستند، مشابهت پیدا کرده، اما با موسسات قرض
ــاده   ــاس م ــیس،  «، 22اس ــی تاس ــتورالعمل اجرای ــندوق    دس ــر ص ــارت ب ــت و نظ ــاي  فعالی ه

الحسـنه در تخصـیص    توانند از عقد قـرض  الحسنه تنها می هاي قرض ، صندوق»1الحسنه قرض
  . وجوهی که در اختیار دارند استفاده نمایند

  و یا درخواست ضامن معتبر وثیقهدریافت  -ج
الحسـنه از دو شـیوه    هاي قـرض  هاي فعال در کشور و همچنین صندوق ضر بانکدر حال حا

دهنـد،   براي تضمین بازگشت وجوهی که بر اساس عقود مختلف در اختیـار افـراد قـرار مـی    
امـا در موسسـه   . 2یکی دریافت وثایق معتبـر و دیگـري درخواسـت ضـامن    . کنند استفاده می

دارد، ایده وثیقه گروهی جایگزین موارد دیگـر   تامین مالی خرد وقفی، بر اساس ماهیتی که
شـود، امـا در    به این نحو که از افراد هیچگونه درخواست وثیقـه و یـا ضـامنی نمـی    . شود می

مقابل الزم است هر فرد تالش کنـد تـا عضـو یـک گـروه شـده و از ایـن طریـق تسـهیالت          
ویژگی موسسات تامین ترین متوان گفت ایده وثیقه گروهی، مه به جرات می. 3دریافت کند

المللــی موفقیــت خــود را در تضــمین  باشــد کــه حتــی در ســطح بــین تــامین مــالی خــرد مــی
  .4بازپرداخت منابع اثبات نموده است

                                                
موجـود در سـایت بانـک مرکـزي     الحسـنه،   هـاي قـرض   فعالیت و نظارت بر صـندوق   دستورالعمل اجرایی تاسیس،. 1

  ..http://www.cbi.ir: جمهوري اسالمی ایران به آدرس
، اجـازه  الحسـنه  هـاي قـرض   بـر صـندوق  فعالیت و نظـارت    دستورالعمل اجرایی تاسیس،قانون بانکداري بدون ربا و . 2

دهی گروهی و دریافت تعهـد   دهد، اما در رابطه با وام الحسنه می ها و موسسات قرض دریافت ضامن و وثیقه را به بانک
  .به عنوان وثیقه ساکت است) دهی گروهی وام(طرفین 

الحسنه این نکته قابل ذکر است که با توجه به خرد بودن حجـم   هاي قرض در رابطه با وثایق دریافتی توسط صندوق. 3
  .  باشد هاي مرتبط، اصال مقرون به صرفه نمی وام، به اجرا گذاشتن وثایق و تحمل هزینه

هـا   زپرداخت باالتري نسبت به بانکالزم به ذکر است که موسسات تامین مالی خرد متعارف، در اکثر موارد نرخ با. 4
کـه بـه   (هـا در بانـک گـرامین بـنگالدش      اند که میزان بازپرداخـت وام  ، برخی تحقیقات نشان دادهمثال به عنوان. دارد

  ).508، ص 1387مافی، (درصد بوده است  98باالي ) دهد صورت گروهی وام می
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  دهی به صورت گروهی  تسهیالت -د
الحسنه رسـمی کـه در    هاي قرض هاي کشور و یا صندوق در حال حاضر هیچ یک از بانک 

اما در الگوي پیشنهادي . 1نمایند هیالت اعطا نمیکشور حضور دارند، به صورت گروهی تس
تمامی تسهیالت مصرفی و غیرمصرفی به صورت گروهی ارائه شده و اعضاي گـروه تعهـد   

با انجام این کار فقرایی که به هیچگونه وثیقـه یـا   . گیرند بازپرداخت یکدیگر را بر عهده می
وسسـه تـامین مـالی خـرد وقفـی      توانند از خدمات مـالی م  ضامنی دسترسی ندارند، بازهم می

   .استفاده کنند
نماید که تسهیالت تخصیص یافته به هدف مورد نظـر اصـابت    انجام این کار تضمین می

گردد؛ چرا که اوالً، سبب  ضمن اینکه این مسئولیت مشترك، سبب کاهش ریسک می. کند
خـاب ناصـحیح   شود که گروه، اعضاي بدحساب را در میان خود نپذیرند و این هزینه انت می

کند  اي در میان اعضاء ایجاد می ثانیاً، این شیوه انگیزه. کند در اعطاي تسهیالت را حذف می
گیرنده، وام را به مصارف تعیـین شـده برسـاند؛ چـرا کـه        تا مراقب باشند که عضو تسهیالت

م خـود را  شود تا اعضاء گروه، افرادي که وا ثالثاً، باعث می. باید بتواند آنرا بازپرداخت کند
ها را بر عهـده گیرنـد؛ کـه     هاي آن اند، تحت فشار قرار داده و حتی پرداخت بدهی نپرداخته

، ص 1385  طغیانی،(گردد  این موضوع نیز سبب حذف هزینه عدم بازپرداخت تسهیالت می
210.(  

  تمایز بین تسهیالت تولیدي و مصرفی -ه
الحسـنه، هنگـام اعطـاي     ات قرضهاي فعال در کشور و همچنین موسس در حال حاضر بانک

شود  تسهیالت به افراد، معموال به این مطلب که این تسهیالت با اهداف مصرفی دریافت می
و یا قرار است فرد از این وام به عنوان سرمایه استفاده کرده و تالش کند در آینـده کـاال یـا    

                                                
در این رابطه  الحسنه هاي قرض فعالیت و نظارت بر صندوق  تاسیس،دستورالعمل اجرایی قانون بانکداري بدون ربا و . 1

  . ساکت است



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  114

 

بـر اسـاس تجربـه تـامین      اما در الگوي پیشنهادي. شوند خدمتی ارائه نماید، تمایزي قائل نمی
مالی خرد متعارف در سایر کشورها، بین فقرایی که نیازهاي مصرفی صرف دارند و فقرایی 

رسـد ایـن    به نظر می. شود تفاوت قائل می) باشند فاقد سرمایه می(که نیازهاي تولیدي داشته 
از چـرا کـه آنچـه    . تفکیک با اهداف نظام اقتصـادي اسـالم سـازگاري بهتـري داشـته باشـد      

آید آن است که در اسالم این نوع  الحسنه بدست می مجموع آیات و روایات در باب قرض
عقد به طور عمده براي تامین نیازهاي مصرفی فقـرا ارائـه شـده اسـت، و دیـن اسـالم بـراي        

اي را ارائه نموده است کـه در آن نـه    هاي تولیدي و تجاري، عقود مشارکتی و مبادله فعالیت
کننده منابع مالی برطرف گردیده بلکه بخشـی از سـود    تجاري دریافت-لیديتنها نیازهاي تو

  . 1رسد فعالیت اقتصادي به تامین مالی کننده نیز می

ــت    -و ــر فعالی ــه ب ــم موسس ــارت دائ ــورتی و نظ ــدمات مش ــه خ ــاي  ارائ ه
  گیرندگان  تسهیالت

خـدمات   الحسـنه،  هاي قرض هاي فعال در کشور و نه در صندوق در حال حاضر نه در بانک
همچنین بانک، پیگیر ایـن  . شود گرفتن دارند، ارائه نمی  اي به افرادي که قصد قرض مشاوره

باشـد و فقـط بـه     رسـانند، نمـی   مطلب که افراد وجوه دریافتی را در چه راهی به مصرف مـی 
این در حالی است که در تامین مالی خـرد،  . داده شده توجه دارد بازگشت اصل وجه قرض

بـه فقرایـی کـه    ) هاي اقتصادي، قـوانین و غیـره   در رابطه با فرصت(اي  مشاوره ارائه خدمات
                                                

الزم است به این نکته توجه شود که هـم بـر اسـاس ضـوابط فقهـی و هـم بـر اسـاس قـانون بانکـداري بـدون ربـا و             . 1
تواند  وده و می، عقد قرض، عقدي تملیکی بالحسنه هاي قرض فعالیت و نظارت بر صندوق  دستورالعمل اجرایی تاسیس،

اما بحث آن است که خواستگاه تـاریخی ایـن ابـزار مـالی اسـالمی، بیشـتر رفـع        . براي نیازهاي تولیدي هم به کار رود
این امر باعث شده است که برخی از محققین مانند آیت اهللا بجنوردي، آْیت اهللا صـانعی و  . نیازهاي مصرفی بوده است

را مخصوص حالت غالب آن، یعنی نیازهاي مصرفی بدانند؛ گرچه این دیـدگاه  دکتر کاتوزیان، رباي محرم در اسالم 
، امـا  )155، ص 1386موسـویان،  (مورد اشکال قرار گرفته و برخی شواهد تاریخی و روایی در رد آن ارائه شده اسـت  

هاي غیرمصرفی افـراد و  اي بیشتر براي رفع نیاز توان به این نتیجه رسید که در تاریخ اسالم، عقود مشارکتی و مبادله می
  . الحسنه بیشتر به منظور رفع نیازهاي مصرفی افراد مورد استفاده بوده است عقد قرض
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، امـري حتمـی و مهـم    )به منظور توانمندسـازي آنـان  (هاي اقتصادي را دارند  توانایی فعالیت
تلقی گردیده و همچنین ناظر موسسه ضمن برگزاري جلسات متعدد با اعضاي گروه، بر این 

نمایـد   مورد توافق بـه اسـتفاده رسـیده اسـت، نظـارت مـی      هاي  مطلب که تسهیالت در محل
  ).54، ص 1387مافی، (

  ): 1(جدول شماره 
  برخی از مهمترین نقاط اشتراك و افتراق موسسات تامین مالی خرد وقفی

 موسسه تامین مالی خرد وقفی الحسنه موسسات قرض هاي اسالمی بانک 

 غیرانتفاعی غیرانتفاعی انتفاعی ماهیت موسسه. 1

 عقود مورد استفاده. 2
اي، مشارکتی و  مبادله

 الحسنه قرض
 الحسنه قرض

اي، مشارکتی و  مبادله
 الحسنه قرض

 ندارد دارد دارد دریافت وثیقه و یا ضامن فردي. 3

 دارد ندارد ندارد دهی گروهی  تسهیالت. 4

تمایز بـین تسـهیالت مصـرفی و    . 5
 تولیدي

 دارد ندارد ندارد

مشورتی و نظارت ارائه خدمات . 6
هــاي   دائــم موسســه بــر فعالیــت   

 گیرندگان  تسهیالت

 دارد ندارد ندارد

 

  تامین مالی خرد وقفی در کشور موسساتمزایاي تشکیل  -7
سسـات تـامین   رسد استفاده از الگوي پیشنهادي در این تحقیـق جهـت تشـکیل مو    به نظر می

در واقـع اگـر   . ي اقتصادي و اجتماعی مهمـی بـه همـراه داشـته باشـد     مالی خرد وقفی، مزایا
موسسـه تــامین مـالی خــرد در تجهیـز منــابع از نهـاد اســالمی وقـف بهــره بـرده و در ســمت       

کند کـه در   هاي مثبتی ایجاد می تخصیص منابع نیز از ابزارهاي اسالمی استفاده کند، ویژگی
  . شود ها پرداخته می این قسمت به بررسی آن
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  حل چالش کمبود منابع مالی -الف
اند یکی از مشکالتی که موسسـات تـامین    طور که برخی تحقیقات به خوبی نشان داده همان

به این معنی که این . باشد باشند، مسئله تامین نقدینگی می مالی خرد متعارف با آن مواجه می
در ) 2002(نمونـه حبیـب   به عنوان . باشند دسته از موسسات معموال با کمبود منابع مواجه می

دهـد کـه    تحقیق خود بر روي تعدادي از موسسات تـامین مـالی خـرد بـنگالدش، نشـان مـی      
روي رشـد و فعالیـت ایـن دسـته از      هـاي اصـلی پـیش    کمبود منابع مالی یکی از محـدودیت 

هایی کـه   رسد یکی از ویژگی این در حالی است که به نظر می. آید موسسات به حساب می
شنهادي در این تحقیق وجود دارد، آن است که اجراي صحیح این الگو منجـر  در الگوي پی

در واقع در این الگو منـابع  . شود به ایجاد منابع قابل توجهی براي موسسه تامین مالی خرد می
خرد و کالن واقفان چه به صورت کاال و اموال منقول و غیر منقول و چه به صورت وجـوه  

به عنوان منبعـی رایگـان بـراي موسسـه تـامین مـالی خـرد بـه         آوري شده و  نقد و سهام جمع
  . آید حساب می

  مدیریت صحیح و کارآمدسازي استفاده از منابع وقفی -ب
هایی که نظام وقف در کشور ما و اکثر کشـورها بـا آن مواجـه اسـت مسـئله       یکی از چالش

برخــی از طـور کـه    در واقـع همــان . عـدم اسـتفاده صــحیح و کارآمـد از منـابع وقفــی اسـت     
آید بسـیار نـاچیز    اند، میزان درآمدي که از حجم عظیم وقف بدست می تحقیقات نشان داده

داد، امروزه دیگـر   بوده و وظایف اقتصادي که وقف در گذشته در جوامع اسالمی انجام می
ایـن در حـالی اسـت کـه در الگـوي      ). 5، ص 1388مقدم و دیگران،  مصباحی(وجود ندارد 

اي مشخصی وجود دارد که منجـر بـه افـزایش کـارایی اسـتفاده از منـابع       ه پیشنهادي ویژگی
بـراي موسسـه تـامین مـالی خـرد       1هـاي مقیـاس   در واقع به دلیل وجود صـرفه . شود وقفی می

شود که براي واقفان فـردي و سـنتی    هایی براي موسسه ممکن می وقفی، امکان انجام فعالیت

                                                
1. Economies of scale 
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عنوان نمونه تمییز بین فقراي واقعی و افرادي کـه  به . چنین مزایایی به هیچ وجه فراهم نیست
هاي تولیدي از فقرا  در واقع فقیر نیستند و یا بین نیازهاي تولیدي و مصرفی فقرا، ایجاد گروه

بـه صـورت گروهـی، نظـارت بـر اسـتفاده بهینـه از منـابع وقفـی، ارزیـابی             و ارائه تسهیالت
هـا،   شـود و انتخـاب کارآمـدترین آن    میهاي خرد ارائه  هاي مختلفی که توسط گروه پروژه

هـا   هـایی کـه موسسـه بـا آن     مصرفی و تولیدي، مدیریت ریسـک  تسهیالتنظارت دائمی بر 
  .باشد و غیره مواجه می

بهینه از منابع خرد و مشارکت افـراد بیشـتري در    استفادهآوري و  جمع -ج
  سنت حسنه وقف

. صرفد که اموال خـود را وقـف کننـد    هاي خرد نمی در حال حاضر براي افراد داراي دارایی
چرا که در این صورت الزم است فرد واقف براي مطمئن شدن از تامین اهدافی که از وقف 

اي  اما با توجه به خرد بودن وقـف، درآمـد حاصـل از آن بـه انـدازه     . دارد، متولّی تعیین کند
ایـن در حـالی اسـت کـه در الگـوي پیشـنهادي،       . تمزد متـولّی را بنمایـد  نیست که تامین دسـ 

موسسه به عنوان متولّی رایگان براي تمامی وجوه خرد عمل کرده و لذا اموال و وجوه خـرد  
  . توانند در سنت حسنه وقف مشارکت کنند نیز می

  افزایش کارایی اقتصادي -د
نهاده کمتر است و کارایی تخصیصی کـه در اینجـا   کارایی به معنی تولید بیشتر با استفاده از 

اي اسـت کـه تولیـد کـل حـداکثر       مورد توجه است، به معنی تخصیص منابع جامعه به گونه
گـذاري در   وري نهـایی سـرمایه   شود که در کل اقتصاد بهـره  این امر زمانی برقرار می. گردد

است که سرمایه بایـد در جـایی     نتیجه این حالت نسبتا ایده آل، آن. تمامی صنایع برابر باشد
امـا  ). 2002، 1الجرحـی (را داشـته باشـد   ) سوددهی(گذاري شود که حداکثر بازدهی  سرمایه

در شرایطی که موسسه تامین مالی خرد از عقد قرض در تامین مالی گروه استفاده کنـد، در  

                                                
1. Al-Jarhi 
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. گرانـی دارد ن) و نه الزاما موفقیـت طـرح اقتصـادي   (پرداختی  رابطه با بازپرداخت تسهیالت 
شود که اعضاي گروه قبـل از دریافـت وام، بـه     می  ها زمانی به بهترین نحو مرتفع این نگرانی

آیـد، منـابع کـافی در     منظور مواجه شدن با تعهدات پرداختی کـه از ایـن وام بـه وجـود مـی     
انـد، وابسـتگی    اش وام دریافـت کـرده   اختیار داشته و به موفقیت طرحی که براي تامین مالی

اعضاي گروه اولین مـوردي اسـت    1به همین دلیل است که شایستگی اعتباري. داشته باشندن
بینـی موفقیـت و    البتـه داشـتن پـیش   . گیـرد  مـی  که تامین مالی کننده در نظام متعارف در نظر

ایجاد سود توسط اعضا نیز بسیار مهم است؛ ولی این شاخصه رتبه دوم از مواردي که تامین 
این در حالی است که در الگـوي  . دهد می  گیرد را به خود اختصاص می رمالی کننده در نظ

تجاري خود را بر اساس عقـود اسـالمی ارائـه    -پیشنهادي به دلیل آنکه موسسه منابع تولیدي
اي کـه   از اینرو اولـین و مهمتـرین مولفـه   . ها نگرانی دارد کند، در رابطه با موفقیت پروژه می

کـه از  (هـاي گونـاگون    به منظور اعطـاي تسـهیالت بـه طـرح     موسسه تامین مالی خرد وقفی
بینـی موفقیـت و سـوددهی     گیرد، پیش در نظر می) هاي مختلف ارائه شده است طرف گروه

صـدیقی،  (گیـرد   باشد و شایستگی اعتبـاري اعضـاي گـروه در رتبـه دوم قـرار مـی       طرح می
  ).103ص   ،2004

  منابع و تقویت اشتغال بهینهتخصیص  -ه
-اي از تسـهیالت موسسـه تـامین مـالی خـرد اسـالمی تولیـدي        ه به اینکه بخش عمدهبا توج

هـا   هاي کسب و کار پیشنهادي توسـط گـروه   تجاري بوده و در این دسته از تسهیالت، طرح
تـرین   گیرد، منـابع وقفـی بـه صـورت بهینـه بـه بهتـرین و سـودده         مورد ارزیابی دقیق قرارمی

این تسهیالت تولیدي منجر بـه اشـتغال فقـرا گردیـده و      همچنین. یابد ها اختصاص می پروژه
در واقـع در ایـن   . این خود در بلند مدت آثار قابل توجه اقتصادي و اجتماعی به همراه دارد

   .شود الگو از ظرفیت تولیدي فقرا در جهت ایجاد اشتغال استفاده می

                                                
1. Creditworthiness   



 119/  ...وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسالمی

  

 

  هاي درآمدي گروه ترین پایینتوجه به  -و
دهند، معموال موسسات تامین مالی خرد بـه   تامین مالی خرد نشان میطور که تحقیقات  همان
، 3؛ چـادهري 1997، 2نورالزمان(کنند  توجهی نمی) 1فقیرترین فقرا(ترِ فقرا   هاي ضعیف گروه
: شود آن است که معموال توجیهی نیز که در این رابطه ارائه می). 2007، 4؛ کرانشاوي1999

شود، بلکه به  ها نمی هاي به شدت فقیر نه تنها باعث نجات آن ارائه تامین مالی خرد به گروه«
شود هر چه بیشـتر مـدیون گردیـده و در آینـده      علت عدم توانایی در بازپرداخت، باعث می

امــا در الگـوي پیشــنهادي بخشــی از  ). 189، ص 2008، 5بـادراکس و کــن (» فقیرتـر گردنــد 
   .شود به فقیرترین فقرا ارائه می الحسنه بر اساس عقد قرض) هاي مصرفی وام(تسهیالت 

  6خطر اخالقی چالشکاهش  -ز
منظور از خطر اخالقی آن است که وجود یک قرارداد میان دو طرف، ممکن اسـت باعـث   

چـالش خطـر اخالقـی مربـوط بـه بعـد از        در واقـع . ها گردد تغییر رفتار هر دو یا یکی از آن
کننده تسهیالت  هنگامی است که دریافتباشد و آن  قرارداد و در انتهاي فعالیت شرکت می

به انگیزة کسب سود بیشتر، سود یا زیان فعالیت اقتصـادي را بطـور صـحیح گـزارش ندهـد      
دلیل . رسد در الگوي پیشنهادي چنین مشکلی وجود نداشته باشد به نظر می). 2006فاروق، (

بل تصور است، تجاري که مسئله خطر اخالقی قا-این امر آن است که در تسهیالت تولیدي
هـاي   نماینده موسسه تامین مالی خرد وقفی در تمامی مراحل به عنـوان نـاظر و مشـاور طـرح    

اقتصادي حضور داشته و از میزان سود و زیان طرح اقتصادي آگاه است و لذا چالش خطـر  
  . گردد اخالقی کمرنگ می

                                                
1. The poorest of the poor  
2. Nuruzzaman 
3. Chowdhury 
4. Karanshawy 
5. Boudreaux and Cowen 
6. Moral hazard  
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  1اطالعات نامتقارن -ح
د که دریافت کننـده تسـهیالت در مواجهـه    آی نامتقارن بودن اطالعات هنگامی به وجود می

ها و درآمـدهاي حاصـل    با تامین مالی کننده، تمایل به افشاي کامل اطالعات در مورد هزینه
رسـد چـالشِ    به نظـر مـی  ). 101، ص 1999، 2کارا(از طرح یا فعالیت اقتصادي نداشته باشند 

می از عقـود مشـارکتی   هـاي اسـال   اطالعات نامتقارن که یکی از دالیل عـدم اسـتقبال بانـک   
دلیل این امر آن است که در ایـن الگـو موسسـه    . است، در الگوي پیشنهادي کمرنگ گردد

تولیدي کـه  تسهیالت ها در  تامین مالی خرد وقفی در تمامی مراحل بر اجراي صحیح پروژه
   .کاهد کند نظارت دارد و این از چالش اطالعات نامتقارن می ارائه می

  انحراف تسهیالت تولیدي تر پاییناحتمال  -ط
باشند آن است که  یکی از مشکالتی که موسسات تامین مالی خرد متعارف با آن مواجه می

کنند، امکان  به دلیل آنکه افراد وام خود را بر اساس عقد قرض و پرداخت بهره دریافت می
مصـرفی فـرد   هـاي   آن وجود دارد که این وجوه در حوزه تولید وارد نشده و صـرف هزینـه  

اما در الگوي پیشنهادي و در حوزه تسهیالت تولیـدي، رابطـه مشخصـی بـین بخـش      . گردد
به عبارت دیگر اسـتفاده از عقـود   . شود واقعی و پولی برقرار گردیده و حتما کاال جابجا می

چرا کـه در اکثـر مـوارد عقـود     . گردد اسالمی منجر به کاهش مشکل انحراف تسهیالت می
بـه کارفرمـا تحویـل    ) و نـه پـول نقـد   (کاالي واقعی انجام شده و ایـن کـاال   اسالمی بر روي 

  ).13، ص 1387عیوضلو و میسمی، (گردد  می

  سازي بخش دولتی غیردولتی بودن و کوچک -ي
در واقع نهاد وقـف در  . هاي مهم الگوي پیشنهادي غیردولتی بودن آن است یکی از ویژگی

و متعلّق به عموم افراد جامعه بـوده کـه در راسـتاي    تاریخ اقتصادي اسالم، نهادي غیردولتی 

                                                
1. Asymmetric information  
2. Kara  
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هـاي مهـم الگـوي     این خصلت یکـی از ویژگـی  . کند اهداف اجتماعی و دولتی حرکت می
دولت اسـالمی در حـوزه   ) داري بنگاه(گري  پیشنهادي است که باعث کاهش وظیفه تصدي

  . در اسالم استاي که بدون شک یکی از مهمترین وظایف دولت  گردد؛ مسئله رفع فقر می

هاي تشکیل موسسات تامین مالی خـرد وقفـی در کشـور و ارائـه      چالش -8
  راهکار

رسد استفاده از الگوي پیشنهادي در این تحقیـق جهـت تشـکیل موسسـات تـامین       به نظر می
در ایـن قسـمت بـه مهمتـرین     . هایی به همراه داشـته باشـد   مالی خرد وقفی در کشور، چالش

کنیم  پردازیم و تالش می این الگو ممکن است با آن مواجه شود میهاي احتمالی که  چالش
تا با استفاده از تجربـه تـامین مـالی خـرد متعـارف، راهکارهـایی بـراي حـداقل نمـودن ایـن           

   .ها ارائه نماییم چالش

  شرعیچالش  -الف
تواند به این الگو وارد شـود آن اسـت کـه در حـوزه تجهیـز منـابع        یکی از اشکاالتی که می

راي موسسه از برخی از انواع وقف، ماننـد وقـف پـول و یـا اوراق وقـف پـول نیـز اسـتفاده         ب
اما همان طور که قبال نیز ذکر شد، وقف پول همواره از مباحث اختالفی بـین فقهـا   . شود می

دادگـر و  (داننـد   رایـج را غیرشـرعی مـی     بوده و برخـی از فقهـا و مراجـع تقلیـد وقـف پـول      
تـوان ارائـه داد آن اسـت     راهکاري که براي حل این مشکل می). 16، ص 1386فر،  سعادت

نامه با تامین مالی کنندگان به ایـن نکتـه توجـه نمایـد      که موسسه مذکور هنگام تدوین وقف
دانـد، از   را ناصحیح می) و در نتیجه اوراق وقف پول(که اگر مرجع تقلید واقف، وقف پول 

عـالوه بـر ایـن، همـان طـور کـه       . تفاده نمایـد انوع دیگر وقف، مثال اوراق وقف گروهی اس
توان براي این دسته از واقفان از عقد صلح استفاده  اند، می برخی محققین به خوبی نشان داده

بدین صورت که بـه جـاي اسـتفاده از عقـد وقـف بـه       ). 1388موسویان و نصرآبادي، (نمود 
و موسسه تامین مـالی خـرد   منظور دریافت وجوه، عقد صلح ابتدایی بین دارنده وجوه نقدي 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  122

 

البته تمامی شروط و ضوابطی که در وقـف پـول وجـود داشـت در اینجـا نیـز       . شود بسته می
گردد که از وجـوه دریـافتی    وجود خواهد داشت؛ مثال موسسه در این عقد صلح، متعهد می

   .مصرفی و تولیدي به فقرا استفاده نماید تسهیالتتنها به منظور ارائه 

  تنظارچالش  -ب
بـا آن مواجـه اسـت،    ) هـاي اسـالمی   مشابه بانـک (هایی که الگوي پیشنهادي  یکی از چالش

هاي تمامی الگوهاي تـامین   در واقع اشکال آن است که یکی از ویژگی. مسئله نظارت است
در واقـع موسسـه   . مالی خرد، از جمله الگوي پیشنهادي در این تحقیق، مسئله نظـارت اسـت  

ت براي هر گروه ناظري تعیین کرده و این ناظر به طـور دائـم بـه    تامین مالی خرد موظف اس
بـر   در اینجا مسئله هزینه. هاي گروه نیز نظارت نماید اعضاي گروه مشورت داده و بر فعالیت

باشـد آن اسـت کـه     اي که در این رابطه قابـل ذکـر مـی    نکته. آید بودن نظارت به وجود می
هـاي   تـر از نظـارت در بانـک    به دو دلیل کم هزینهمسئله نظارت در تامین مالی خرد حداقل 

، اعضاي گروه، خود بـر یکـدیگر   1اوال، به دلیل استفاده از ایده فشار گروهی. اسالمی است
نظارت خواهند داشت تا وجوه دریافتی به درستی استفاده شـده و بازپرداخـت گـردد؛ چـرا     

. شـوند  لـه بعـد محـروم مـی    که در غیر این صورت، سایر اعضا از دریافت تسهیالت در مرح
باشد، هزینه نظارت بـر   ثانیا، با توجه به اینکه نظارت بر افراد منفرد نبوده و بلکه بر گروه می

  ).220، ص 1387مافی، (باشد  کمتر می 2اساس اصل اقتصادي بازده به مقیاس

  چالش خرد بودن تسهیالت -ج
ا آن مواجه باشد آن اسـت کـه   تواند ب چالش دیگري که الگوي پیشنهادي در این تحقیق می

هاي ذاتی که دارد، تسهیالت خرد بـه افـراد ارائـه     موسسه تامین مالی خرد، بر اساس ویژگی
شـود،   این بحث در مورد تسهیالت مصرفی که با استفاده از عقد قرض انجـام مـی  . نماید می

                                                
1. Group pressure   
2. Return to scale 
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دي با اسـتفاده  کند؛ اما در رابطه با تسهیالت تولیدي که در الگوي پیشنها مشکلی ایجاد نمی
مثال (هاي تولیدي  چرا که فعالیت. کند شود، مشکالتی ایجاد می از عقود مشارکتی انجام می

اولیه زیادي دارند که این با ماهیت خـرد بـودن     معموال نیاز به سرمایه) تاسیس یک کارخانه
یـات  اي کـه در ادب  ایـده . شـود، تعـارض دارد   تسهیالت تولیدي که به اعضاي گروه ارائه می

بـدین معنـی کـه    . است 1تامین مالی خرد براي حل این مشکل ارائه شده است، مسئله تجمیع
هـاي مختلـف را بـه یـک مجموعـه تبـدیل        کند تا در صورت امکان گروه موسسه تالش می

هاي مختلف در  در این شرایط گروه. ارائه نماید) و نه افراد(ها  کرده و تسهیالت را به گروه
انجام این کـار موجـب بـاال رفـتن     . نماید رفته و ضمانت یکدیگر را مییک مجموعه قرار گ

  ).22، ص 1380رحیمی، ( 2گردد حجم تسهیالت می

  قانونیچالش  -د
بیان این چـالش بـدین صـورت اسـت کـه موسسـه تـامین مـالی خـرد وقفـی الزم اسـت در            

امـا  . چارچوب قوانین موجود در کشور در حوزه تامین مالی خرد بـه فعالیـت مشـغول شـود    
دسـتورالعمل اجرایـی   «باشـند یعنـی    اي که مرتبط با تامین مالی خرد مـی  نامه بررسی دو آیین

دسـتورالعمل تاسـیس و فعالیـت    «و » الحسـنه  هاي قرض وقفعالیت و نظارت بر صند  تاسیس،
دهد که گرچه در حـوزه تجهیـز منـابع     ، نشان می»ها الحسنه و نظارت بر آن هاي قرض بانک

الحسـنه، موقوفـات بـه عنـوان یکـی از منـابع تـامین مـالی          هاي قرض ها و بانک براي صندوق
هادي بـا خـال قـانونی مواجـه     و لـذا از جهـت تجهیـز منـابع الگـوي پیشـن      (شناخته شده است 

اي و مشـارکتی فـراهم    ، اما در حوزه تخصیص منابع، امکان اسـتفاده از عقـود مبادلـه   )نیست
تواننـد در چـارچوب قـوانین موجـود      از این رو موسسات تامین مالی خرد وقفی نمی. نیست

                                                
1. Aggregation 

هاي تولیدي تنها در مورد بخشی از فقرا قابلیت کاربرد دارد و نـه تمـامی    البته الزم به ذکر است که ایده تجمیع وام. 2
ها  هاي مشابهی دارند را در قالب یک گروه در نظر گرفته و به آن که زمینبه عنوان نمونه موسسه، چند کشاورز . ها آن

 . کند تسهیالت تولیدي به صورت گروهی ارائه می
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همگام توان براي حل این مشکل ارائه داد آن است که دولت  راهکاري که می. توسعه یابند
و دستورالعمل اجرایی تاسـیس، فعالیـت و نظـارت بـر موسسـات        نامه با بانک مرکزي، آیین

تامین مالی خرد وقفی را نیز به تصویب برساند و یا اینکه قوانین موجود را به نحوي اصـالح  
   .کند که اجازه فعالیت به موسسات تامین مالی خرد وقفی را نیز بدهد

  تورمچالش  -ه
تواند الگوي پیشنهادي را با مشکل مواجه سازد مسئله تورم  هایی که می چالش یکی دیگر از

چرا که بر اساس تعریف، موسسه مذکور بخشی از منابع خود را از طریق وقـف پـول   . است
کند؛ و در مباحث فقهی به این مطلب اشاره شد که در بهترین حالـت، وقـف پـول     تامین می

. د که مالیت پـول و یـا قـدرت خریـد آن حفـظ گـردد      تواند صحیح باش تنها در صورتی می
اي بـه میـزان نـرخ     توان براي حل این مشکل ارائه داد، نگـه داشـتن ذخیـره    راهکاري که می

تواند بخشی از منابع خود  همچنین موسسه مذکور می. تورم دوره گذشته، در هر دوره است
  ). 17، ص 2007حبیب، ( 1را به عنوان ذخایر نگه دارد

  انداز تحقیقات آینده سیاستی و چشم هاي توصیهگیري،  نتیجه -9
واقعیت آن است که نظام بانکداري اسالمی در ایران و در سطح جهان، بـر حـل مشـکالت    
فقهی و اجرایی خود متمرکز شده و از اهداف اجتماعی، انسـانی و اسـالمی ماننـد عـدالت،     

تجربه تـأمین مـالی خـرد    . ور شده استهاي ناصحیح اجتماعی، و رفع فقر د کاهش نابرابري
تواند با انجام اصالحات و تعدیالت مورد نیاز در نظام بانکداري اسـالمی مـورد    متعارف می

هـاي اسـالمی در جهـت انجـام وظـایف اجتمـاعی کـه دارنـد          استفاده قرار گرفته و به بانک

                                                
الزم به ذکر است در رابطه با وقف اعیان نیز مسئله جلوگیري از بین رفتن و یا کم ارزش شدن عـین موقوفـه وجـود    . 1

داري و یـا تعمیـر آن    بخشی و یا تمام درآمد حاصل از عین صرف نگه به نحوي که در چنین شرایطی الزم است. دارد
  .  گردد
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دي دیگـر از  توانـد بـه عنـوان بعـ     در واقع تجربه تامین مـالی خـرد اسـالمی مـی    . کمک کند
  . اسالمی شدن نظام بانکداري در کشور مطرح باشد

در واقـع  . در این تحقیق الگوي بومی تامین مالی خرد، بر اساس نهاد وقف ارائه گردیـد 
شامل وقـف  (هاي تجهیز منابع مالی براي موسسه  ضمن طرح الگوي پیشنهادي و تبیین روش

و همچنـین بیـان   ) نتشـار اوراق وقـف  اموال منقول و غیرمنقول، وقف سـهام، وقـف پـول و ا   
سنجی فقهـی و   ، امکان)الحسنه اي، مشارکتی و قرض عقود مبادله(هاي تخصیص منابع  روش

عالوه بر ایـن،  . ضرورت اقتصادي تشکیل چنین موسساتی در کشور مورد بحث قرار گرفت
ه و تـالش  هاي مورد انتظار از الگوي پیشنهادي نیز مورد توجه قـرار گرفتـ   ها و چالش مزیت

کارهایی به منظور بـه حـداقل رسـاندن ایـن      گردید با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه
دهد نهـاد وقـف در اقتصـاد اسـالمی ایـن       هاي این تحقیق نشان می یافته. مشکالت ارائه شود

اقتصادي را دارد که به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامین مالی خـرد در  -ظرفیت فقهی
رسد استفاده از الگوي پیشـنهادي در ایـن تحقیـق، زمینـه بازیـابی       به نظر می. گرفته شود نظر

در . جایگاه وقف در توسعه اقتصادي کشورهاي اسـالمی، از جملـه ایـران، را فـراهم نمایـد     
شود جایگاه رفیعی که نهاد وقف در تاریخ اسالم، کشورهاي اسالمی و ایران  واقع باعث می

  . یاء گرددداشت، تا حدودي اح
توصیه سیاستی این تحقیق که بر اساس تحلیل نظري انجام شده، آن است کـه نهادهـاي   
ه،          فعال در حوزه وقف و تامین مـالی خـرد در کشـور، ماننـد سـازمان اوقـاف و امـور خیریـ

، )الحسنه در کشور را بـر عهـده دارد   که وظیفه مدیریت نظام قرض(سازمان اقتصاد اسالمی 
و ) وظیفه نظارت بر تمامی موسسات فعال در بازار پول را بـر عهـده دارد   که(بانک مرکزي 

هـاي پـائین    که وظیفـه رفـع فقـر و محرومیـت در میـان گـروه      ) (ره(کمیته امداد امام خمینی 
هـاي   ، در جهت اصالح نظام وقف در کشـور و تشـکیل صـندوق   )درآمدي را بر عهده دارد

توانـد یکـی از ابعـاد طـرح تحـول نظـام        ها مـی  شاین تال. تامین مالی خرد وقفی تالش کنند
عـالوه بـر   ). که خود یکی از هفت محور مطرح شده در تحول اقتصادي اسـت (بانکی باشد 
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الحسـنه را بـه نحـوي     توان به لحاظ قانونی و با اصالح قـوانین موجـود، نظـام قـرض     این، می
و رعایـت برخـی   الحسـنه، بتواننـد در صـورت تمایـل      هاي قرض بازطراحی کرد که صندوق

شروط مشخص، به موسسات تـامین مـالی خـرد وقفـی تبـدیل شـده و عـالوه بـر تسـهیالت          
در ایـن زمینـه   . مصرفی به ارائه تسهیالت خرد تولیدي به صـورت گروهـی نیـز اقـدام کننـد     

تشکیل موسسات تـامین مـالی خـرد      نامه شود ابتدا الگوي اجرایی، قانونی و آیین پیشنهاد می
الحسنه به موسسات تامین مـالی خـرد وقفـی ارائـه شـود، و       یل موسسات قرضوقفی و یا تبد

هاي گروهی و همچنین در نظـر گـرفتن    پس از آن و با انجام اقدامات فرهنگی توسط رسانه
الحسـنه   هاي الزم براي تبدیل شدن اختیاري موسسات قرض هاي مالیاتی و غیره، زمینه مشوق

الزم بـه ذکـر اسـت ضـرورتی وجـود      . فی فراهم شـود فعلی به موسسات تامین مالی خرد وق
شوند،  اي که تازه به موسسات تامین مالی خرد تبدیل می الحسنه هاي قرض ندارد که صندوق

اي از منابع خود را به تسـهیالت تولیـدي و تجـاري اختصـاص دهنـد؛ بلکـه در        بخش عمده
تولیـدي و تجـاري   تواننـد تنهـا بخـش کـوچکی از منـابع را بـه تسـهیالت         کوتاه مـدت مـی  

  .اختصاص دهند و اگر این تجربه موفق بود به تدریج این نسبت را افزایش دهند
هـاي مختلـف توسـعه داده و     توان مباحـث مطـرح شـده در ایـن تحقیـق را در حـوزه       می

بـه طـور مشـخص،    . هاي کاربردي شدن هرچه بیشتر الگوي مطرح شده را فراهم کـرد  زمینه
  :ر جهت پاسخگویی به سواالت ذیل انجام شوندتوانند د تحقیقات آینده می

اقتصادي توسعه الگـوي پیشـنهادي و اسـتفاده از سـایر نهادهـاي      -سنجی فقهی آیا امکان -1
الحسنه، انفال، خمـس، زکـات و غیـره بـه عنـوان       ، شامل قرض)عالوه بر وقف(اسالمی 

  منابع دیگري براي موسسه تامین مالی خرد اسالمی وجود دارد؟
باشد کـدام اسـت؟    هایی که موسسه تامین مالی خرد وقفی با آن مواجه می انواع ریسک -2

 الگوي مدیریت ریسک مناسب براي موسسه کدام است؟

هـایی کـه الزم اسـت موسسـه بـه منظـور مواجهـه بـا          در الگوي پیشنهادي، انواع ذخیـره  -3
  نگه دارد کدام است؟) به عنوان نمونه مسئله تورم(هاي احتمالی  چالش
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یی بهینه براي تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفـی کـدام اسـت؟ رابطـه     الگوي اجرا -4
الحسـنه،   الحسنه، بانک قـرض  مناسب این نهاد با سازمان اقتصاد اسالمی، موسسات قرض

  هاي اسالمی، سازمان اوقاف و بانک مرکزي کدام است؟ بانک
کدام اسـت و چـه    الگوي بهینه در جهت تعیین متولّی و ناظر و تبیین نحوه رابطه این دو -5

  هایی باید داشته باشد؟ ویژگی
الگوي نظارتی بهینه براي فعالیت موسسه تامین مالی خرد وقفی کدام است و وظیفه چـه   -6

  باشد؟ هایی می سازمان
در موسسـه  ) انـد  که با هدف رفع فقر وقف شده(الگوي بهینه استفاده از موقوفات سنتی  -7

توان از ساختار موسسه در جهت هـدایت   تامین مالی خرد وقفی کدام است؟ چگونه می
  موقوفات جدید استفاده کرد؟

بـراي موسسـه   ) شـود  که در فقه وقف مطرح مـی (فرآیند و الگوي بهینه ابدال و استبدال  -8
 هایی دارد؟ تامین مالی خرد وقفی کدام است و چه ویژگی

به عنوان (دالیل معتقدان به نقش منفی نهاد وقف در توسعه اقتصادي کشورهاي اسالمی  -9
  توان به این انتقادها پاسخ داد؟ کدام است؟ چگونه می) 1نمونه تیمور کوران

  

                                                
1. TimurKuran 
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