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  باسمه تعالی

  wpp-89-01 :مقالهکد 

  در تامین مالی خرد اسالمی  وقفاقتصادي استفاده از نهاد -سنجی فقهی امکان

  1حسین میسمی

  2محسن عبدالهی

  3اصل مهدي قائمی

  چکیده

الگوي استفاده از نهاد اسالمی وقف در موسسات تـامین مـالی خـرد اسـالمی را      4این تحقیق

تواننـد   رسی انواع گوناگون منابع وقفی که میدر واقع ضمن بر. دهد مورد بررسی و تحلیل قرار می

وال منقول و غیرمنقول، وقف ام(به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامین مالی خرد مطرح باشند 

هاي اقتصادي که در صورت اسـتفاده از نهـاد    ، مزیت)و انتشار اوراق وقف وقف پول ،وقف سهام

نـابع و همچنـین اسـتفاده از عقـود اسـالمی      در حـوزه تجهیـز م   وقف در تامین مالی خرد اسالمی

شود را مورد بحـث قـرار    ایجاد می در حوزه تخصیص منابع،) الحسنه اي و قرض مشارکتی، مبادله(

-دهد نهاد وقـف در اقتصـاد اسـالمی ایـن ظرفیـت فقهـی       هاي این تحقیق نشان می یافته. دهد می

. مین مـالی خـرد در نظـر گرفتـه شـود     اقتصادي را دارد که به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تا

هـا و موسسـات    هاي مناسـبی بـراي بانـک    تواند درس همچنین الگوي ارائه شده در این تحقیق می

  . الحسنه در کشور به همراه داشته باشد قرض

  

  .الحسنه قرض ،ایرانوقف، نظام تامین مالی اسالمی،  تامین مالی خرد اسالمی، :واژگان کلیدي

  JEL :L87; O10; O16; Z10بندي  طبقه
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  مقدمه - 1

 و دهد که از بین بـردن فقـر   روایات و منابع دینی در حوزه اقتصاد نشان می بر آیات،مروري 

از  .آیـد  بـه شـمار مـی    و بالتّبع اقتصاد اسالمی نظام اسالمیاهداف مهم هاي اجتماعی، از  عدالتی بی

نظام مالی به نحوي تنظیم گردد که  و در جامعه اسالمی، الزم است تمامی روابط اقتصادي ،این رو

از طرف دیگر، نظـام تـامین   . حرکت کند الماهداف مورد نظر اس تامین بتواند در راستاي اقتصادي

تر به نام اقتصاد اسالمی، نسبت به تـامین اهـداف    مالی اسالمی، به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع

تفـاوت و   ت به این اهداف بـی تواند نسب نمی و همورد نظر اسالم در حوزه اقتصاد داراي وظیفه بود

ن تقویت عـدل و احسـا   رفع فقر و عا کرد که تالش در جهتتوان اد رو میاز این .توجه باشد یا کم

بنـابراین  ). 1997، 2؛ خـان 2004، 1صدیقی(نظام مالی اسالم است  در جامعه از جمله اهداف اصلی

مانند رفع فقـر و توامندسـازي    هداف اجتماعی خودا الزم است بانکداري و تامین مالی اسالمی به

  ). 1985، 3چپرا(اي داشته باشد  توجه ویژههاي پایین درآمدي  گروه

هاي پـایین درآمـدي،    اي خوب در حوزه ارائه خدمات مالی به گروه در چند دهه اخیر تجربه

ن مـالی، ارائـه   از تـامی هدف اصلی ایـن نـوع    .به وجود آمده است» 4تامین مالی خرد«تحت عنوان 

بـه طـور   . بانکی استفاده کنند توانند از تسهیالت نمی که به دالیل مختلفبه افرادي است  خدمات

هـاي   به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گـروه  د راتامین مالی خرتوان  می ،تر دقیق

این افراد معمـوال بـه   . ودگران، کشاورزان و پیمانکاران خرد تعریف نم با درآمد پایین، مانند صنعت

هـا و سـایر موسسـات مـالی      بانک مورد توجهباشند،  تري می پایین 5راي رتبه اعتباريدلیل اینکه دا

عالوه بر این، به دلیل باال بودن هزینه نظـارت و ارزیـابی در زمینـه ارائـه     . گیرند متعارف، قرار نمی

هـا و موسسـات    ي فقرا وجود دارد، بانکهاي خرد، چالش وثیقه و احتمال باالي نکولی که برا وام

                                                
1. Seddighi  
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3. Chapra  
4. Micro Finance  
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، ص 2009، 1کـالیم و احمـد  (کننـد   هاي خرد به افراد مذکور خودداري می مالی معموال از ارائه وام

3    .(  

از طرف دیگر این یک واقعیت است که تجربه تامین مالی خرد اسالمی در چند دهه اخیر رو 

محمد یونس و بانک گرامین جایزه صـلح نوبـل   در واقع از زمانی که پروفسور . به رشد بوده است

را به منظور فعالیتشان در زمینه تامین مـالی خـرد دریافـت کردنـد، تجربـه تـامین مـالی خـرد در         

 بـه عنـوان نمونـه    .بنگالدش و سایر کشورهاي در حال توسعه، رشد چشمگیري پیدا کـرده اسـت  

هاي خـرد ارائـه شـده     و حجم وام رو گردیده هایش روبه درصدي وام 5/113بانک گرامین با رشد 

 2007میلیـون دالر در سـال    41/448به  2001میلیون دالر در سال  14/229توسط این موسسه از 

  ).   2007احمد، (افزایش یافته است 

، که استفاده کامل از این تجربه در چارچوب مسلما مهمترین چالش تامین مالی خرد متعارف

 در واقع موسسات تامین مالی خرد متعـارف . مسئله بهره استزد، سا اسالمی را با چالش مواجه می

دهنـد و بـه نظـر     دریافـت بهـره انجـام مـی     پرداخت و خود را بر اساس تجهیز و تخصیص منابع

ي بهـره معمـول در   هـا  باالتر از نـرخ  توسط این موسسات رسد که معموال درصد بهره دریافتی می

اند که حتی در کشور بـنگالدش کـه در    قیقات نشان دادهبرخی از تح به عنوان نمونه. اقتصاد است

درصـد بـر    30تـا   25اي در حدود  باشد، اکثر موسسات نرخ بهره زمینه تامین مالی خرد پیشرو می

ضمن (برخی دیگر از تحقیقات نیز ). 2007، 3؛ صادق2002، 2حسن و المگیر(کنند  فقرا تحمیل می

هـاي   دهند که اگـر عـالوه بـر نـرخ     نشان می) لی خردبررسی تجربه تعدادي از موسسات تامین ما

هـاي   هـا و هزینـه   شود، نـرخ  اي که در تامین مالی خرد متعارف به صورت صریح دریافت می بهره

اي کـه واقعـا از فقـرا دریافـت      دریافتی به صورت غیرمستقیم نیز محاسبه گردد، آنگـاه نـرخ بهـره   

هـاي   اي اسـت کـه در بانـک    هاي بهره تر از نرخباشد که بسیار بیش درصد می 55شود در حدود  می

  ). 2007، 4منان(گردد  متعارف از متقاضیان تسهیالت دریافت می
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رسد تجربه موفق تامین مالی خرد، این ظرفیت را داشـته باشـد کـه در چـارچوب      به نظر می

د که با انجـام  در واقع این امکان وجود دار. بانکداري و تامین مالی اسالمی مورد استفاده قرار گیرد

ي اسـالمی  برخی اصالحات و تعدیالت مورد نیاز، از این تجربه در جهت کاهش فقر در کشـورها 

یکـی از  مسـلما  . از اهداف اجتمـاعی نظـام تـامین مـالی اسـالمی اسـت       بهره برد؛ هدفی که قطعا

نـرخ   مورد نیاز جهت استفاده از تجربه تامین مالی خرد متعارف که بـر مبنـاي   مهمترین اصالحات

و ) الحسـنه  اي و قـرض  عقود مشـارکتی، مبادلـه  (ابزارهاي اسالمی  بردن شود، به کار بهره انجام می

در تجهیز منابع  )و غیره ، انفالصدقات، اوقاف، زکات، خمس( نهادهاي موجود در جامعه اسالمی

منـابع  در تخصـیص   به طور مشابه ابزارهاي مالی اسالمی و براي موسسه تامین مالی خرد اسالمی

و نحوه استفاده از نهادهاي مختلـف  ) اقتصادي-فقهی(توان امکان  گرچه می. آوري شده است جمع

اقتصـاد اسـالمی در تــامین مـالی خــرد را مـورد توجــه قـرار داد، امـا ایــن تحقیـق بــا توجـه بــه         

 پرداخته و مسائل مرتبط بـا  ،یعنی وقف ،هاي موجود، تنها به بررسی یکی از این نهادها محدودیت

در واقع ابتدا الگوي استفاده از نهاد وقف در تـامین  . دهد مورد بحث قرار می به طور مختصر آن را

هـاي مـورد انتظـار از ایـن الگـو       مالی خرد اسالمی را ارائه کرده و پـس از آن بـه ارزیـابی مزیـت    

   . پردازد می

   1تاریخی و شروط فقهی سابقه ،وقفمفهوم  - 2

به مفهوم حبس کردن اصـل مـال و    فقهی کردن و در اصطالحوقف در لغت به معنی متوقف 

وقف بـه   نیز در قانون مدنى. )12، ص 2ج   ،ق1411شهید اول، ( 2باشد می آزاد گذاردن منفعت آن

وقف عبارت است از اینکه عین مـال حـبس و منـافع آن تسـبیل     «: این صورت تعریف شده است

آن بـه   سـت کـه تصـرف در   ا حبس عین مـال آن  مقصود از .)55، ماده 1385قانون مدنی، ( »شود

اما منظـور از  . رسد ع، هبه، رهن، اجاره و امثال آن ممنوع بوده و موقوفه به ارث نیز نمیصورت بی

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

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

 تحبیس االصل و تسبیل المنفعه. 2
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که واقف تعیـین کـرده    شود ست که منافع و ثمرات عین، صرف مواردي میا آن آزاد گذاردن منافع

  .است

تعبیـر بـه    از آن ولی در متـون مـذهبی   ست،ا در قرآن نیامده به طور خاص گرچه واژه وقف

توان تمامی آیاتی که در قرآن در رابطه بـا صـدقه آمـده     و لذا می صدقه و صدقه جاریه شده است

نیز تعبیـري مناسـب بـراي     اصطالح صدقه جاریه. است را به نحوي با مفهوم وقف مرتبط دانست

، صـدقه بـه حسـاب    اسـت  بدون عـوض  نوعی کمک مالیجهت که از آن  زیرا وقف. وقف است

 جاریه بر برند، مفهوم بهره می هاي متمادي از آن بوده و نسل دائمی یمنبع آید و از آن جهت که می

   .)5ص   ،1381 بختیاري،( آن قابل انطباق است

تعریـف اقتصـادي   . توان تعریفی اقتصادي نیز براي وقـف در نظـر گرفـت    رسد می به نظر می

گـذاري مولـد کـه     نسل حاضر، به یـک سـرمایه   از مصرف ،ربرد منابعدر کا یریتغتوان  وقف را می

 از ایـن رو  .، در نظـر گرفـت  نمایـد  مـی ایجـاد  هاي آینده  ف نسلدرآمدي براي مصر اخدمات و ی

 موجـب  از یـک طـرف   در اقتصاد اسـالمی، ) غیر دولتی(، به عنوان نهادي خصوصی توسعه وقف

بـه   توانـد در نهایـت   انـدازها مـی   دیگر این پس و از طرف بوده انداز و کاهش مصرف افزایش پس

در  مولد کاالهاي خصوصی و یا خدمات اجتماعی تواند می که خود اي سرمایه. سرمایه تبدیل شود

همچنـین نهـاد   . را فـراهم آورد  افزایش تولید ناخالص داخلـی   زمینه و در نتیجه بوده حال و آینده

در  تقویـت بنیادهـاي اجتمـاعی و روحیـه تعـاون      بموجاي که دارد،  وقف به دلیل ماهیت خیرانه

 شـد  کـارایی کـل اقتصـاد خواهـد     فزایشکه خود منجر به ارتقاء سرمایه اجتماعی و اجامعه شده 

  ).7ص   ،1381 بختیاري،(

ه در چه سـالی قـانون وقـف در اسـالم تشـریع      دقیقا معلوم نیست ک به لحاظ تاریخی گرچه

اولین اقدام عملی پیـامبر پـس از مهـاجرت بـه      ،تلقی شودولی اگر مساجد جزو موقوفات  ،گردید

آموزش و زنـدگی بـر اسـاس نهـاد     ، مسجدالنبی و پایگاهی براي عبادت مدینه، ایجاد مسجد قبا و
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هـا را در زمـان حیـات     امالك متعددي داشت که آن) ع(همچنین حضرت علی  .1وقف بوده است

هـزار   24واید ساالنه اوقاف آن حضـرت بـه   ع ،به طوري که در اواخر عمر. خود وقف نموده بود

اشـکوري،  (عالوه بر این نهاد وقـف در تـاریخ اسـالم نیـز سـابقه درخشـانی دارد       . رسید دینار می

  . )81، ص 1377

گرچـه ایـن نهـاد در    . اي درخشان و طوالنی مـدت اسـت   در کشور ما نیز وقف داراي سابقه

اوج  تـوان  را مـی  دوران صـفوي اشته است، اما هاي مختلف در اقتصاد کشور ما نقشی فعال د دوره

 در شـهرهاي  ،به طوري که در پایـان دوران صـفوي  . در نظر گرفتتوسعه و رشد اوقاف در ایران 

 نبوده باشد وقف تمام یا بخشی از آن شد که کمتر زمین زراعی و یا خانه مسکونی یافت می ،ایران

بـه   و هابعد ولی ؛باغ و ملک بود ن،ورت زمیبه ص ایران ابتدا قف درو ).12، ص 1381بختیاري، (

ها، اماکن تجـاري، ابزارهـاي مختلـف     ل مغازهعالوه بر امالك، مستغالت زیادي از قبی ،مرور زمان

پـزي،   هـاي گـچ   هـا، کـوره   ، قهـوه خانـه  هـاي عمـومی   حمامها،  ها، نانوایی تولیدي همچون آسیاب

هـاي مقـرر دولتـی     خانه، پول نقد و مسـتمري هاي تجاري، کتاب و کتاب هاي بافندگی، کشتی هکارگا

  ).87، ص 1377اشکوري، ( براي برخی از افراد نیز جزو موقوفات گردید

 گرفت هاي تولیدي توسط نهاد وقف انجام می در گذشته و در تاریخ ایران، بسیاري از فعالیت

اي  ها وظیفـه  تتماعی و فرهنگی بدون اینکه حکومبسیاري از تأسیسات زیر بنائی و نهادهاي اج و

در واقـع وقـف از نظـر اجتمـاعی و اقتصـادي داراي      . شدند توسط مردم ساخته می ،احساس کنند

ایـن مـوارد مسـئله آمـوزش     یکی از . کارکردهاي مهم و فراوانی در زندگی روزانه مردم بوده است

م و غیـر  یکی از عمده مـواردي کـه مسـتقی   امروزه . که اثرات فراوانی در جامعه داشت ،بودرایگان 

کشورها آموزش می باشد و هم اکنون در بسیاري از  ،د کاالها و خدمات مؤثر استمستقیم بر تولی

أمین هایی است که دولت براي ت هاي بخش عمومی هزینه هزینهترین  از جمله کشور خودمان عمده

دون در حالی که در گذشته این وظیفه از طریق وقف و ب. شود ل میسطوح مختلف آموزشی متحم

                                                
بـراي  «: فرماید الوسیله در این رابطه می در تحریر) ره(امام خمینی . باشد یالزم به ذکر است که وقف قبل از اسالم نیز داراي سابقه م. 1

؛ بلکه یک امر عقالیی است که میان پیروان تمامی ادیان و شاید )این مفهوم توسط شرع جعل نشده است(اي نسیت  وقف، حقیقت شرعیه

  ).572، ص1، ج1403امام خمینی، (» غیر پیروان ادیان نیز مرسوم باشد
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که همه مدارس بنـا  دهد  شواهد تاریخی نشان می .دولت انجام می گرفته است اي بر تحمیل هزینه

هایشان از لحاظ وسعت و امکانـات، متکـی بـر وقـف و      شده در طول تاریخ اسالم به رغم تفاوت

  .)3، ص 1374ساعاتی، ( ها همگانی و رایگان بوده است تحصیل در آن

لیـد  اي در تو در گذشته، اوقاف نقش قابـل مالحظـه  ه گرفت که توان نتیج به طور خالصه می

الهاي عمومی و وظایفی کـه  بسیاري از کا اند و هاي شغلی داشته کاالها و خدمات و ایجاد فرصت

ها شـده و بـا    دولت هاي یکی از چالش نجام گرفته و هم اکنونهاي مدرن توسط دولت ا در دولت

و از  4سـپاري  ، بـرون 3دولـت  بهینه اندازه، 2سازي خصوصی ،1طرح مسائلی از قبیل تعدیل اقتصادي

ته از طریـق نهـاد وقـف در    در گذشـ  هاي غیردولتی دارند، ها به روش سعی در انجام آن ،این قبیل

  ).7ص   ،1381 بختیاري،( است شده جوامع اسالمی انجام می

. دهد صاص میدر حال حاضر نیز موفوقات در کشور ما حجم عظیمی از منابع را به خود اخت

اي از حجـم بـاالي    ها و مناطق مختلـف، تنهـا نمونـه    موقوفات عظیم آستان قدس رضوي در شهر

نظر معاون سازمان اوقاف و امـور خیریـه، در حـال حاضـر،      بر اساس اظهار. وقف در کشور است

هـزار میلیـارد تومـان و درآمـد ایـن       100هاي وقـف شـده در ایـران حـدود      ارزش تقریبی دارایی

دهـی یـا    دهنـده سـود   میلیـارد تومـان اسـت کـه نشـان      84حـدود   1387وفات طبق آمار سال موق

، ص 607، شماره 26/12/1388، سرمایهروزنامه ( هزارم است ها، معادل هشت ده زایی کم آن درآمد

دهـد، در حـال حاضـر     علیرغم این ظرفیت باال و همان طور که واقعیت اقتصاد ایران نشان می). 6

به خصوص (ایران  اسالم و جایگاه فعال و موثري که در تاریخ کارایی و ، دیگر آنوقف در کشور

یـل ایـن واقعیـت    دل . در جهت حل مشکالت اقتصادي به عهده داشت را ندارد) ها در برخی دوره

هـاي بـالقوه    از طرفیـت  هاي وقف شده و استفاده نکـردن  علمی و سنتی دارایی چیزي جز اداره غیر

رسـد الزم باشـد از    ه نظـر مـی  از این رو ب. در جهت تامین اهداف اسالمی نیست این نهاد تاریخی

بـه عبـارت دیگـر الزم    . پذیري که در نهاد وقف وجود دارد استفاده شـایانی نمـود   ویژگی انعطاف

                                                
1. Structural adjustment Policies 
2. Privatization 
3. Optimal Size of Government 
4. Outsourcing 
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دهی سنتی و استفاده از درآمـدهاي حاصـل از اجـاره امـوال وقفـی در       اجاره  است عالوه بر روش

و همچنـین   آوري منـابع وقـف   جمع تري به منظورجدید هاي فان، از روشجهت تامین اهداف واق

 و همچنـین  امـوال قابـل وقـف    از تر تعریف وسیعرسد با ارائه  به نظر می .ها بهره برد تخصیص آن

تشویق خیرین و افراد نیکوکار بـه مشـارکت   توان موجبات  ، میاداره علمی و کارآمد اموال موقوفه

  . فراهم آورد را در این سنّت پسندیده

   تامین مالی خرد وقفی موسسهالگوي تشکیل  - 3

منابع خـود را   اي از که بخش عمده است اي منظور از موسسه تامین مالی خرد وقفی، موسسه

از نهـاد   به طور عمده به عبارت دیگر در بخش تجهیز منابع. کند با استفاده از اموال وقفی تامین می

شود، موسسـه تـامین مـالی     دیده می طور که در نمودار شماره یک نع همادر واق .برد وقف بهره می

نهادهاي اسـالمی و در بخـش تخصـیص    ابزارها و از  )ها بدهی( خرد وقفی در بخش تجهیز منابع

و لذا در ابعاد مختلف از موسسات تـامین مـالی    از ابزارهاي اسالمی استفاده کرده )ها دارایی( منابع

 هاي موسسه تامین مالی مـذکور  در ذیل به بررسی مختصر ویژگی. کندمحور تفاوت پیدا  خرد بهره

  .پردازیم می در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع
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  فرآیند تجهیز و تخصیص منابع در موسسه تامین مالی خرد وقفی): 1(نمودار شماره 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عقود مشارکتی 

مشارکت مدنی، (

مشارکت حقوقی، 

  )مزارعه، و مساقات

  

 الحسنه عقد قرض

فروش (اي  عقود مبادله

اقساطی، خرید دین، و 

، اجاره به شرط تملیک

 )سلف و جعاله

منابع سهامداران  :منابع تامین مالی موسسه شامل

ز ، سود حاصل اگذاران و سپرده

درآمدها منهاي مخارج اداري (ها  گذاري سرمایه

وقف (درآمدهاي وقفی  و همچنین )و اجرایی

وقف سهام، وقف  ،اموال منقول و غیرمنقول

   )پول و انتشار اوراق وقف

موسسه تامین مالی 

 وقفیخرد 
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  ابعمن تجهیز - 3-1

پذیري بـر اسـاس    موسسات تامین مالی خرد متعارف منابع مالی خویش را یا از طریق سپرده

هـاي دولتـی و یـا     مـثال کمـک  (دهند و یـا از منـابع بیرونـی     عقد قرض و پرداخت بهره انجام می

اما در مقابل موسسات تامین مـالی خـرد اسـالمی از    ). 2002، 1حبیب(کنند  استفاده می) المللی بین

. برنـد  بهـره مـی   ها دهدر جذب سپر )الحسنه اي و قرض شامل عقود مشارکتی، مبادله( د اسالمیعقو

. ین منـابع خـویش بهـره ببرنـد    توانند از نهادهاي اقتصادي اسالم نیز به منظور تام عالوه بر این، می

 در الگوي پیشـنهادي ایـن  . 2الحسنه، خمس، زکات، انفال، فیء و غیره چون وقف، قرض نهادهایی

تحقیق، مهمترین منبعی که براي تامین مالی موسسه در نظر گرفته شده است، نهاد وقف است کـه  

) ، وقف سهام، وقف پـول و انتشـار اوراق وقـف   منقول و غیرمنقول وقف اموال(در چهار صورت 

ر در هـ . پردازیم فقهی هر یک از این موارد میبه بررسی  به صورت مختصر در ذیل. یابد ی میتجلّ

شرایطی که عمومی بوده و الزم اسـت کـه در    ست چهار شرط فقهی مورد توجه باشد؛الزم ا مورد

عین بودن، مالکیـت واقـف نسـبت بـه     : اند از عبارت این شرایط. هر مال وقفی وجود داشته باشند

؛ 87، ص ق1411شـهید اول،  (مال، قابلیت بقاء عین مال همراه بـا انتفـاع، وجـود امکـان اقبـاض      

  ). 23، ص ق1403محقق حلی، 

  وقف اموال -الف

یکی از منابع تجهیز براي موسسه تامین مالی خرد وقفی، دریافت و استفاده از اموال منقول و 

توسط افراد خیر به منظور کمک به فقـرا   کر بوده والذّ داراي چهار ویژگی فوق غیرمنقولی است که

ذکور را بر اساس صیغه وقـف از واقفـان   ، اموال م3متولّیدر واقع موسسه، به عنوان . شود وقف می

                                                
1. Habib  

باشد که الزم است موسسه تامین مالی  الزم به ذکر است که هر یک از این موارد در فقه شیعی داراي ضوابط مشخص و متفاوتی می. 2

  . خرد به آن توجه داشته باشد

کننـده را واقـف و    وقـف . و متـولّی ) عین موقوفه(س ضوابط فقهی، ارکان وقف عبارتند از واقف، موقوف علیهم، مال موقوف بر اسا .3

به کسی که اداره امور موقوفه . علیهم و مورد وقف را عین موقوفه گویند پذیرد را موقوفها صورت میکسانی که وقف براي استفاده آن

ولیه بـراي متـولی   التّ تواند از منافع موقوفه، سهمی را به عنوان اجرت یا حقواقف می. شود ی وقف گفته میگیرد نیز متولّ را بر عهده می

572، ص1، ج1403امام خمینی، (المثل عمل است  ن نکرده باشد، متولی مستحق اجرتمعین نماید و اگر معی.(  
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شود تا این اموال را تنها در جهت حل مشکالت فقرا به مصرف برسـاند  د میدریافت کرده و متعه .

هـاي   تامین مالی خرد و اهدافی که در جهت کمک بـه گـروه   تبا توجه به ماهی الزم به ذکر است

تواند بـا آن   میتنها مین مالی خرد وقفی سه تاموس پایین درآمدي و حل مشکل فقر در جامعه دارد،

از ایـن رو  . کنند دسته از واقفان همکاري کند که به منظور حل مشکل فقر، اموال خود را وقف می

هـا و معـابر، احـداث و     ساختن و یا کمک به مساجد، تعمیـر پـل  دیگري مانند  واقفانی که اهداف

البتـه  . سه تامین مالی خرد وقفی همکـاري کننـد  تواند با موس ها و غیره، دارند، نمی تجهیز قبرستان

همان طور که در بخش قبل دیدیم، به لحاظ تاریخی اکثـر موقوفـات بـا هـدف رفـع فقـر انجـام        

  . شود می

آورد که یـا   همچنین الزم به ذکر است که موسسه مذکور این امکان را براي واقفان فراهم می

به عنـوان  ( نمایند ی از فقراهاي خاص وقف گروه اموال خود را به صورت عام وقف فقرا کنند و یا

متعهد است کـه منـافع    ،وقف متولّی؛ که در صورت دوم، موسسه به عنوان )نمونه دانشجویان فقیر

 ،عالوه بر این. هاي تعیین شده به مصرف برساند حاصل از این اموال را فقط در جهت همان گروه

هاي مصرفی و یا تولیدي بـه فقـرا    رد که بین ارائه وامآو موسسه این امکان را براي واقف فراهم می

  وام در موسسه مذکور هر دو نوع ،دیدانتخاب نماید؛ چرا که همان طور که در بخش بعد خواهیم 

   .  شود پرداخت می

   وقف سهام -ب

توان ادعا کرد که از چهار شـرط   پذیر بودن وقف آن، می ها و امکان در خصوص سهام شرکت

مالکیت واقف نسبت به مال، قابلیت بقاء عین مال همراه با انتفاع، وجود امکان اقباض،  عین بودن،

در تملّـک دارنـده    سهام،در واقع . موارد دوم و سوم، در مورد سهام بدون هیچ تردیدي وجود دارد

 تمندي از منافع آن همراه با باقی ماندن عـین، فـراهم اسـ    امکان بهره و) شرط دوم(آن قرار داشته 

توان گفت هم به لحاظ عرف و هـم بـه    در رابطه با قابلیت قبض و اقباض نیز می اما ).شرط سوم(

تنهـا  . قبض و اقباض برگـه سـهام وجـود دارد    ، امکان)قانون تجارت 40و  39مواد (لحاظ قانون 

عین بـه   .تواند محل اختالف باشد مورد اول یعنی عین بودن است موردي که در رابطه با سهام می
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صـاحب  (اند از دین، مال مبهم و منفعت  گیرد که عبارت لحاظ فقهی در مقابل سه موضوع قرار می

بـا   انـد کـه   نشـان داده  به درستی در این رابطه نیز برخی تحقیقات ).14، ص 28ج  ،1981 جواهر،

 ال شرکت اسـت کـه  ق سهام نبوده و حصه یا بخشی از ممنظور از سهام برگه یا ورتوجه به اینکه 

 باشد گیرد، و لذا شرط عین بودن نیز در مورد سهام برقرار می در اختیار فرد قرار می بر اساس برگه

  ).16، ص 1386، مقدم و شکري مصباحی(

رسد وقف سهام نیـز بتوانـد بـه عنـوان منبـع دیگـري بـراي         به نظر میبنابر آنچه مطرح شد 

هـا و موسسـاتی کـه در     سـهام شـرکت   در واقع خیران. موسسه تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد

در اینجا هم . دهند مصرف منافع قرار می متولّیاختیار دارند را در راه خدا وقف کرده و موسسه را 

باید واقفان تنها به منظور کمک به فقرا سهام خود را وقف کرده باشند و همچنین امکـان انتخـاب   

افع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که از در رابطه با مصرفی و یا تولیدي بودن استفاده از من

  .  برند، براي واقفان فراهم خواهد بود منافع این نوع از وقف بهره می

  وقف پول -ج

مذکور موارد مالکیت واقف و وجود  رسد از چهار شرط اما در رابطه با وقف پول، به نظر می

اما در رابطه با دو شرط عین . ور باشدامکان اقباض در مورد پول نیز به لحاظ عرفی کامال قابل تص

مالیت را در مورد پـول   مسئله بقاءبودن و قابلیت بقاء همراه با انتفاع، برخی از محققین به درستی 

یکی حبس عـین  . ر استدر واقع در این دیدگاه، دو نوع حبس در وقف قابل تصو. اند مطرح کرده

ـ  باشد و دیگر می) کاالها(که مخصوص عروض  ،مال کـه مخصـوص نقـود     ،ت مـال ي حـبس مالی

ولـی در   ؛شرط است ،با وجود انتفاع) عین مال(بنابراین در وقف عروض، بقاي رقبه مال . باشد می

؛16، ص 1386فـر،   دادگـر و سـعادت  (باشد  شرط می ،ت مال با وجود انتفاعوقف نقود، بقاي مالی  

تواند به عنـوان منبـع دیگـري     نیز می بنابراین وقف پول). 13، ص 1388مقدم و دیگران،  مصباحی

در واقع خیران وجوهی که در اختیار دارند را در . براي موسسه تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد

موسسـه از ایـن    .دهنـد  ع قـرار مـی  متولّی استفاده از مصرف منـاف  راه خدا وقف کرده و موسسه را

ن در اینجا هـم بایـد واقفـا    .کند استفاده می هاي مصرفی و تولیدي به فقرا وجوه به منظور ارائه وام
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خود را وقف کرده باشند و همچنین امکان انتخاب در رابطـه بـا    تنها به منظور کمک به فقرا وجوه

مصرفی و یا تولیدي بودن استفاده از منافع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که از منـافع ایـن   

  . هم خواهد بودبرند، براي واقفان فرا نوع از وقف بهره می

  انتشار اوراق وقف  -د 

هاي تجهیز منابع مالی براي موسسه تـامین مـالی خـرد وقفـی انتشـار اوراق       یکی دیگر از راه

) گـذاري  صکوك غیر سـرمایه (این دسته از اوراق، در گروه اوراق اسالمی غیر انتفاعی . وقف است

هر دلیلی تمایل به وقف نمـودن دارایـی   دارندگان اوراق وقف افرادي هستند که به . گیرندقرار می

همان طور که در شـکل شـماره دو مالحظـه    ). 5، ص 1387 سروش،( دارندخاص با مبالغ اندك 

در واقـع  . کنـد  عنوان بانی عمل مـی  شود، در انتشار این اوراق موسسه تامین مالی خرد وقفی به می

مـوده و وجـوه بدسـت آمـده را در     موسسه با تأسیس یک نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق وقف ن

ف اسـت وجـوه بدسـت آمـده را بـر اسـاس امیدنامـه        در این نوع اوراق بانی موظّ. گیرد اختیار می

در اینجا نیز الزم است واقفان تنها به منظور . منتشره هنگام فروش اوراق، صرف نماید) نامه وقف(

نتخاب در رابطه بـا مصـرفی و یـا    کمک به فقرا وجوه خود را وقف کرده باشند و همچنین امکان ا

تولیدي بودن استفاده از منافع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که از منافع این نـوع از وقـف   

  .باشد برند، براي واقفان فراهم بهره می

  

  فرآیند انتشار اوراق وقف): 2(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  گذاران سرمایه

 )واقفین(

موسسه تامین 

مالی خرد 

 اسالمی

ناشر 

 )واسط(

وجوه پرداخت  

اوراقدریافت   

وجوه پرداخت  
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  تخصیص منابع - 3-2

به طور عمـده   ،متعارف خرد تامین مالیر موسسات تخصیص منابع د همان طور که ذکر شد

توجـه بـه حرمـت ربـا در اقتصـاد       اما بـا . شود انجام می) ربا(بر اساس عقد قرض و دریافت بهره 

اسالمی، الزم است در ارائه تامین مالی خرد اسالمی از عقـود مختلفـی کـه در نظـام مـالی اسـالم       

هاي اسالمی نیز به منظور ارائه تسهیالت مـورد   نککه در با(عقود مذکور . وجود دارد استفاده شود

انـد از عقـود    عبـارت  بنـدي نمـود کـه    توان در چهار گروه کلی تقسـیم  را می) گیرد استفاده قرار می

سه . الحسنه اي با بازدهی متغیر، و عقد قرض اي با بازدهی ثابت، عقود مبادله مشارکتی، عقود مبادله

در ذیل  .باشد هاي مصرفی می بوده و مورد آخر مربوط به وام هاي تولیدي مورد اول مخصوص وام

  ):175-166، صص 1383موسویان، (پردازیم  می از این موارد به بیان هر یک

در این عقود موسسه مالی تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیـاز بـه منظـور    : عقود مشارکتی -

کنـد و در نهایـت و بـر     تـامین مـی   را) تولیدي، تجاري و یا خدماتی(انجام یک فعالیت اقتصادي 

این عقـود در نظـام   . گردد اساس قراردادي که با کارفرما منعقد کرده است، سود فعالیت تقسیم می

 .مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، و مساقات: اند از عبارت 1بانکداري بدون ربا

شـی از سـرمایه مـورد    در این دسته از عقود نیز موسسه تمام یـا بخ : عقود با بازدهی ثابت -

کند؛ بـا ایـن    نیاز به منظور انجام فعالیت اقتصادي و یا برطرف نمودن نیاز یک خانوار را تامین می

. تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادي سود موسسه معلوم و معین اسـت 

قتصادي مورد نظر، ارتباطی به سود بنابراین تحوالت آتی اقتصاد و یا تغییرات ایجاد شده در طرح ا

فروش اقساطی، خرید دیـن، و اجـاره بـه    : اند از این عقود عبارت. کند و مطالبات موسسه پیدا نمی

 .شرط تملیک

                                                
قانون (می در چارچوب مدل بانکداري بدون رباي شیعی و ایرانی الزم است توجه شود که در این مقاله الگوي تامین مالی خرد اسال. 1

بلکه میان الگوهاي مختلف بر اسـاس  . دانیم که این الگو تنها الگوي این نوع بانکداري نیست اما می. شود طرح می) بانکداري بدون ربا

الی که طبق فقه اهل تسنّن عقد مضاربه عقـدي  مثال در ح. شود هاي دیده می اختالفات فقهی که بین مذاهب اسالمی وجود دارد، تفاوت

باشد، بر اساس فقه شیعه و قانون عملیات بانکی ایران، مضاربه تنها در بخش تخصیص منابع آن هم براي بخش بازرگانی  موسع و عام می

مباحث مطرح شده در این  توان به هر حال می). 7، ص 1383موسویان، (در واقع در این الگو مضاربه عقدي مضیق است . کاربرد دارد

هاي انجام شده،  واضح است که انجام این کار تغییر اساسی در تحلیل. مقاله را در قالب دیگر الگوهاي بانکداري اسالمی نیز بررسی کرد

  . کند ایجاد نمی
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در این عقود نیز موسسه بخشی از سرمایه مـالی مـورد نیـاز بـراي     : عقود با بازدهی متغیر -

به مقتضاي ماهیت این . کند انوار را تامین میانجام یک فعالیت اقتصادي و یا پول مورد نیاز یک خ

هاي نسبی در بازار واقعی  عقود، سود موسسه متغیر بوده و بستگی به تحوالت اقتصادي و یا قیمت

رود که سودي براي موسسه رخ نـداده و بلکـه متحمـل ضـرر نیـز       بلکه حتی احتمال آن می. دارد

 .   گردد و جعاله می این عقود شامل دو مورد یعنی معامالت سلف. 1گردد

در این عقد موسسـه مـالی منـابعی کـه در اختیـار دارد را بـر اسـاس عقـد         : الحسنه قرض -

الحسنه در اختیار بنگاه تولیدي و یا خانوار نیازمند قرار داده و تنها به گرفتن کـارمزد بـانکی    قرض

  . کند اکتفا می

  تامین مالی خرد وقفی موسساتتشکیل مزایاي  -4

پیشنهادي در این تحقیق جهـت تشـکیل موسسـات تـامین      رسد استفاده از الگوي به نظر می

در واقـع اگـر موسسـه تـامین     . به همراه داشته باشد اقتصادي و اجتماعی مزایایی ،مالی خرد وقفی

و نهادهـاي اسـالمی بهـره بـرده و در     ) عقـود (از ابزارها ) تجهیز منابع(مالی خرد در سمت بدهی 

هـاي مثبتـی ایجـاد     از ابزارهاي اسالمی اسـتفاده کنـد، ویژگـی    نیز )تخصیص منابع(ی سمت دارای

  . 2پردازیم ها می کند که در این قسمت به بررسی آن می

  حل چالش کمبود منابع مالی -الف 

اند یکی از مشکالتی کـه موسسـات تـامین     طور که برخی تحقیقات به خوبی نشان داده همان

به این معنی که این دسـته  . باشد مسئله تامین نقدینگی می ،باشند مواجه میمالی خرد متعارف با آن 

در تحقیق خـود  ) 2002(به عنوان نمونه احمد . باشند از موسسات معموال با کمبود منابع مواجه می

                                                
گردنـد   به عقود گـروه دوم مـی  گردد و در واقع مشا الزم به ذکر است معموال در عمل، بازدهی این عقود با اتخاذ تمهیداتی ثابت می. 1

  .  اي با بازدهی ثابت در نظر گرفت توان گروه دوم و سوم را عقود مبادله با توجه به این مطلب، می). 187، ص 1383موسویان، (

راین بناب. باشد الزم است توجه شود که مزایاي مطرح شده در این بخش، مختص الگوي پیشنهادي بوده و در سایر الگوها موجود نمی. 2

دهـی گروهـی    وام حل مشـکل وثیقـه بـا اسـتفاده از     هاي عمومی تامین مالی خرد مانند به منظور جلوگیري از اطاله کالم از بیان مزیت

  .خودداري شده است
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دهد که کمبود منابع مالی یکی از  بر روي تعدادي از موسسات تامین مالی خرد بنگالدش نشان می

ایـن در  . آیـد  روي رشد و فعالیت این دسته از موسسات به حساب مـی  صلی پیشهاي ا محدودیت

وجـود   در ایـن تحقیـق   هایی که در الگوي پیشنهادي یکی از ویژگیرسد  حالی است که به نظر می

اجراي صحیح این الگو منجر به ایجاد منابع قابل توجهی بـراي موسسـه تـامین    آن است که  ،دارد

قع در این الگو منابع خرد و کالن واقفان چـه بـه صـورت کـاال و امـوال      در وا. شود مالی خرد می

آوري شده و به عنـوان منبعـی بـراي     وجوه نقد و سهام جمعمنقول و غیر منقول و چه به صورت 

  . آید موسسه تامین مالی خرد به حساب می

  کارآمدسازي استفاده از منابع وقفیمدیریت صحیح و  -ب

م وقف در کشور ما و اکثر کشورها با آن مواجه است مسئله عـدم  هایی که نظا یکی از چالش

طـور کـه برخـی از تحقیقـات نشـان       در واقع همـان  .از منابع وقفی است و کارآمد استفاده صحیح

آید بسیار ناچیز بوده و وظایف اقتصادي  وقف بدست می اند، میزان درآمدي که از حجم عظیم داده

مقـدم و   مصـباحی ( داد، امروزه دیگر وجـود نـدارد   ی انجام میکه وقف در گذشته در جوامع اسالم

هـاي مشخصـی وجـود     این در حالی است که در الگوي پیشنهادي ویژگی). 5، ص 1388دیگران، 

بـه دلیـل وجـود بـازده بـه       در واقع. شود دارد که منجر به افزایش کارایی استفاده از منابع وقفی می

شود  ایی براي موسسه ممکن میه امکان انجام فعالیتقفی، براي موسسه تامین مالی خرد و 1مقیاس

به عنوان نمونه تمییـز بـین   . فراهم نیست به هیچ وجه براي واقفان فردي و سنتی چنین مزایایی که

هـاي   فقراي واقعی و افرادي که در واقع فقیر نیستند و یا بین فقراي تولیدي و مصرفی، ایجاد گروه

ارزیـابی  به صورت گروهی، نظارت بـر اسـتفاده بهینـه از منـابع وقفـی،        تولیدي از فقرا و ارائه وام

هـا، نظـارت    شود و انتخـاب کارآمـدترین آن   هاي خرد ارائه می هاي مختلفی که توسط گروه پروژه

  .هاي مصرفی و تولیدي و غیره دائمی بر وام

                                                
1. Return to scale  
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حسـنه   آوري و استفاده بهینه از منابع خرد و مشارکت افراد بیشـتري در سـنت   جمع -ج

  وقف 

چرا  .صرفد که اموال خود را وقف کنند هاي خرد نمی ر حال حاضر براي افراد داراي دارایید

ی کـه از وقـف دارد،   ن از تـامین اهـداف  شـد براي مطمئن فرد واقف  است که در این صورت الزم

که تـامین  اي نیست  به اندازه آن حاصل از اما با توجه به خرد بودن وقف، درآمد. کند متولّی تعیین

 متـولّی موسسـه بـه عنـوان     ،در الگـوي پیشـنهادي   این در حالی است که. را بنماید متولّیدستمزد 

توانند در سـنت حسـنه    براي تمامی وجوه خرد عمل کرده و لذا اموال و وجوه خرد نیز می رایگان

  . وقف مشارکت کنند

  ش کارایی اقتصاديیافزا -د

ه کمتر است و کارایی تخصیصی که در اینجا مـورد توجـه   کارایی به معنی تولید بیشتر با نهاد

این امـر زمـانی   . اي است که تولید کل حداکثر گردد است، به معنی تخصیص منابع جامعه به گونه

نتیجـه  . گذاري در تمامی صنایع برابر باشد وري نهایی سرمایه شود که در کل اقتصاد بهره برقرار می

گذاري شود که حداکثر بازدهی  که سرمایه باید در جایی سرمایه است  این حالت نسبتا ایده آل، آن

اما در شرایطی که موسسه تامین مالی خـرد از عقـد   ). 2002، 1الجرحی(را داشته باشد ) سوددهی(

و نـه الزامـا موفقیـت    (پرداختی  قرض در تامین مالی گروه استفاده کند، در رابطه با بازپرداخت وام

شود که اعضـاي گـروه    می  ها زمانی به بهترین نحو مرتفع این نگرانی. دنگرانی دار) طرح اقتصادي

آیـد،   قبل از دریافت وام، به منظور مواجه شدن با تعهدات پرداختی که از ایـن وام بـه وجـود مـی    

انـد،   اش وام دریافـت کـرده   منابع کافی در اختیار داشته و به موفقیت طرحی که براي تـامین مـالی  

اعضـاي گـروه اولـین مـوردي      2به همین دلیل است که شایستگی اعتباري. ندوابستگی نداشته باش

بینی موفقیت و ایجـاد   البته داشتن پیش. گیرد می در نظر در نظام متعارف است که تامین مالی کننده

سود توسط اعضا نیز بسیار مهم است؛ ولی این شاخصه رتبه دوم از مواردي که تامین مالی کننـده  

                                                
1. Al-Jarhi 
2. Creditworthiness   
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این در حالی است که در الگوي پیشنهادي بـه دلیـل   . دهد می  د را به خود اختصاصگیر می در نظر

کنـد، در رابطـه بـا موفقیـت      آنکه موسسه منابع تولیدي خود را بر اساس عقود اسـالمی ارائـه مـی   

اي که موسسـه تـامین مـالی خـرد وقفـی بـه        از اینرو اولین و مهمترین مولفه. ها نگرانی دارد پروژه

در نظـر  ) هاي مختلف ارائه شده اسـت  که از طرف گروه(هاي گوناگون  وام به طرح منظور اعطاي

باشد و شایستگی اعتباري اعضـاي گـروه در رتبـه     بینی موفقیت و سوددهی طرح می گیرد، پیش می

  ).103ص   ،2004صدیقی، (گیرد  دوم قرار می

  و تقویت اشتغال تخصیص بهینه منابع -ه

هاي تولیـدي   هاي موسسه تامین مالی خرد اسالمی وام اي از وام با توجه به اینکه بخش عمده

مـورد ارزیـابی دقیـق     ها پیشنهادي توسط گروه هاي کسب و کار طرحها  در این دسته از وامبوده و 

. یابـد  هـا اختصـاص مـی    تـرین پـروژه   منابع وقفی به صورت بهینه به بهترین و سودده ،گیرد قرارمی

منجر به اشتغال فقرا گردیده و ایـن خـود در بلنـد مـدت آثـار قابـل        هاي تولیدي همچنین این وام

در واقع در این الگو از ظرفیت تولیدي فقرا در جهـت  . توجهی اقتصادي و اجتماعی به همراه دارد

   . شود ایجاد اشتغال استفاده می

  هاي درآمدي ترین گروه توجه به پایین -و

دهند، معموال موسسات تامین مالی خرد بـه   میطور که تحقیقات تامین مالی خرد نشان  همان

؛ 1999، 3؛ چـادهري 1997، 2نورالزمان(کنند  توجهی نمی) 1فقیرترین فقرا(ترِ فقرا   هاي ضعیف گروه

ارائـه تـامین   «: شود آن است کـه  معموال توجیهی نیز که در این رابطه ارائه می). 2007، 4کرانشاوي

شـود، بلکـه بـه علـت عـدم       هـا نمـی   تنها باعث نجات آنهاي به شدت فقیر نه  مالی خرد به گروه

» و در آینـده فقیرتـر گردنـد    شود هر چه بیشـتر مـدیون گردیـده    توانایی در بازپرداخت، باعث می

                                                
1. The poorest of the poor  
2. Nuruzzaman  
3. Chowdhury  
4. Karanshawy  
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بـر   )هاي مصرفی وام( ها الگوي پیشنهادي بخشی از وام اما در). 189، ص 2008 ،1بادراکس و کن(

   . شود ئه میالحسنه به فقیرترین فقرا ارا اساس عقد قرض

  2کاهش چالش خطر اخالقی -ز

منظور از خطر اخالقی آن است که وجود یک قرارداد میان دو طـرف، ممکـن اسـت باعـث     

چالش خطر اخالقی مربوط به بعـد از قـرارداد و    در واقع. ها گردد تغییر رفتار هر دو یا یکی از آن

رنده به انگیزة کسـب سـود بیشـتر،    گی باشد و آن هنگامی است که وام در انتهاي فعالیت شرکت می

رسـد در   به نظر مـی ). 2006فاروق، (سود یا زیان فعالیت اقتصادي را بطور صحیح گزارش ندهد 

هـاي تولیـدي    دلیل این امر آن است که در وام. الگوي پیشنهادي چنین مشکلی وجود نداشته باشد

مین مالی خرد وقفـی در تمـامی   که مسئله خطر اخالقی در آن قابل تصور است، نماینده موسسه تا

هاي اقتصادي حضور داشـته و از میـزان سـود و زیـان طـرح       مراحل به عنوان ناظر و مشاور طرح

  . گردد اقتصادي آگاه است و لذا چالش خطر اخالقی کمرنگ می

  3اطالعات نامتقارن -ح

دهنـده،   وامگیرنـده در مواجهـه بـا     آیـد کـه وام   نامتقارن بودن اطالعات، هنگامی به وجود می

ها و درآمدهاي حاصل از طرح یا فعالیت اقتصـادي   تمایل به افشاي کامل اطالعات در مورد هزینه

از دالیـل   اطالعات نامتقارن که یکی رسد چالشِ به نظر می). 101، ص 1999، 4کارا(نداشته باشند 

دلیـل  . گ گـردد کمرن د مشارکتی است، در الگوي پیشنهاديهاي اسالمی از عقو عدم استقبال بانک

تمامی مراحل بر اجراي صحیح  در تامین مالی خرد وقفی این امر آن است که در این الگو موسسه

کنـد نظـارت دارد و ایـن از چـالش اطالعـات نامتقـارن        هاي تولیدي که ارائـه مـی   ها در وام پروژه

  .  کاهد می

                                                
1. Boudreaux and Cowen 
2. Moral hazard  
3. Asymmetric information  
4. Kara  
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  هاي تولیدي تر انحراف وام احتمال پایین -ط

باشند آن است که به  متعارف با آن مواجه می تامین مالی خرد ساتیکی از مشکالتی که موس

کنند، امکان آن وجود  دلیل آنکه افراد وام خود را بر اساس عقد قرض و پرداخت بهره دریافت می

الگوي پیشـنهادي   اما در. دارد که این وجوه در حوزه تولید وارد نشده و صرف مصارف فرد گردد

گردیده و حتمـا کـاال    رابطه مشخصی بین بخش واقعی و پولی برقرار، هاي تولیدي و در حوزه وام

هـا   به عبارت دیگر استفاده از عقود اسالمی منجر بـه کـاهش مشـکل انحـراف وام    . دشو جابجا می

و نـه  (چرا که در اکثر موارد عقود اسالمی بر روي کاالي واقعی انجام شـده و ایـن کـاال    . گردد می

  ).13، ص 1387عیوضلو و میسمی، (گردد  ل میبه کارفرما تحوی) پول نقد

  سازي دولت خصوصی بودن و کوچک -ي

نهـاد وقـف در   در واقـع  . هاي مهم الگوي پیشنهادي خصوصی بودن آن است یکی از ویژگی

تاریخ اقتصادي اسالم، نهادي خصوصی بوده که در راسـتاي اهـداف اجتمـاعی و دولتـی حرکـت      

 ي مهم الگـوي پیشـنهادي اسـت کـه باعـث کـاهش وظیفـه       ها این خصلت یکی از ویژگی. کند می

اي که بدون شـک یکـی    گردد؛ مسئله دولت اسالمی در حوزه رفع فقر می )داري بنگاه( گري تصدي

  . از مهمترین وظایف دولت در اسالم است

  انداز تحقیقات آینده هاي سیاستی و چشم گیري، توصیه نتیجه -5  

اسالمی در ایران و در سطح جهـان، بـر حـل مشـکالت     واقعیت آن است که نظام بانکداري 

فقهی و اجرایی خود متمرکز شده و از اهداف اجتماعی، انسانی و اسالمی ماننـد عـدالت، کـاهش    

 متعـارف  تجربـه تـأمین مـالی خـرد    . هاي ناصحیح اجتماعی، و رفع فقر دور شـده اسـت   نابرابري

نظام بانکداري اسـالمی مـورد اسـتفاده قـرار     تواند با انجام اصالحات و تعدیالت مورد نیاز در  می

  . هاي اسالمی در جهت انجام وظایف اجتماعی که دارند کمک کند گرفته و به بانک

این تحقیق الگوي استفاده از نهاد اسالمی وقف در موسسـات تـامین مـالی خـرد اسـالمی را      

تواننـد   ابع وقفی که میدر واقع ضمن بررسی انواع گوناگون من. دهد مورد بررسی و تحلیل قرار می
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وال منقول و غیرمنقول، وقف ام(به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامین مالی خرد مطرح باشند 

هاي اقتصادي که در صورت اسـتفاده از نهـاد    ، مزیت)و انتشار اوراق وقف وقف پول ،وقف سهام

ه از عقـود اسـالمی   در حـوزه تجهیـز منـابع و همچنـین اسـتفاد      وقف در تامین مالی خرد اسالمی

شود را مورد بحـث قـرار    ایجاد می در حوزه تخصیص منابع،) الحسنه اي و قرض مشارکتی، مبادله(

-دهد نهاد وقـف در اقتصـاد اسـالمی ایـن ظرفیـت فقهـی       هاي این تحقیق نشان می یافته. دهد می

. گرفتـه شـود  اقتصادي را دارد که به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامین مـالی خـرد در نظـر    

هـا و موسسـات    هاي مناسـبی بـراي بانـک    تواند درس همچنین الگوي ارائه شده در این تحقیق می

  . الحسنه در کشور به همراه داشته باشد قرض

نهادهاي فعـال  آن است که  ،انجام شده که بر اساس تحلیل نظري توصیه سیاستی این تحقیق

با همکاري سازمان اقتصـاد اسـالمی    مور خیریه،انند سازمان اوقاف و امدر کشور،  در حوزه وقف

الحسنه در کشـور را بـر عهـده دارد و همچنـین بانـک مرکـزي، در        که وظیفه مدیریت نظام قرض

. مـالی خـرد وقفـی تـالش کننـد      هاي تـامین  جهت اصالح نظام وقف در کشور و تشکیل صندوق

الحسـنه   هاي قرض کرد که صندوقي بازطراحی الحسنه را به نحو توان نظام قرض عالوه بر این می

هاي خرد  هاي مصرفی به ارائه وام به موسسات تامین مالی خرد اسالمی تبدیل شده و عالوه بر وام

 شـود ابتـدا الگـوي اجرایـی،     نهاد مـی در این زمینه پیشـ . تولیدي به صورت گروهی نیز اقدام کنند

الحسنه  و یا تبدیل موسسات قرض تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی هاي نامه و آیین قانونی

هاي  به موسسات تامین مالی خرد ارائه شود، و پس از آن و با انجام اقدامات فرهنگی توسط رسانه

 هـاي الزم بـراي تبـدیل شـدن     هاي مالیاتی و غیره، زمینه گروهی و همچنین در نظر گرفتن مشوق

الزم به ذکر . د وقفی فراهم شودالحسنه فعلی به موسسات تامین مالی خر موسسات قرض اختیاري

اي که تازه به موسسات تامین مالی خـرد   الحسنه هاي قرض است ضرورتی وجود ندارد که صندوق

هاي تولیدي اختصاص دهند؛ بلکه در کوتاه  اي از منابع خود را به وام شوند، بخش عمده تبدیل می

ـ   توانند تنها بخش کوچکی از منابع را بـه وام  مدت می دي اختصـاص دهنـد و اگـر ایـن     هـاي تولی

  . تجربه موفق بود به تدریج این نسبت را افزایش دهند
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هـاي   هاي مختلف توسعه داده و زمینـه  توان مباحث مطرح شده در این تحقیق را در حوزه می

به طـور مشـخص، تحقیقـات آینـده     . کاربردي شدن هرچه بیشتر الگوي مطرح شده را فراهم کرد

  :ویی به سواالت ذیل حرکت کنندتوانند در جهت پاسخگ می

باشـد کـدام اسـت؟     مواجـه مـی   هایی که موسسه تامین مالی خرد وقفی با آن انواع ریسک -ا

  الگوي مدیریت ریسک مناسب براي موسسه کدام است؟

هـایی کـه الزم اسـت موسسـه بـه منظـور مواجهـه بـا          در الگوي پیشنهادي، انواع ذخیره -2

  نگه دارد کدام است؟) نمونه مسئله تورمبه عنوان (هاي پیشنهادي  چالش

الگوي اجرایی بهینه براي تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفـی کـدام اسـت؟ رابطـه      -3

هـاي   الحسـنه، بانـک   الحسنه، بانک قرض بهینه این نهاد با سازمان اقتصاد اسالمی، موسسات قرض

  کدام است؟ و بانک مرکزي سازمان اوقاف ،اسالمی

در جهت تعیین متولّی و ناظر و تبیین نحوه رابطه این دو کدام اسـت و چـه    الگوي بهینه -4

  هایی باید داشته باشد؟ ویژگی

الگوي نظارتی بهینه براي فعالیت موسسه تامین مالی خرد وقفی کدام است و وظیفه چـه   -5

  باشد؟ هایی می سازمان

در موسسـه  ) انـد  نجام شـده که با هدف رفع فقر ا(الگوي بهینه استفاده از موقوفات سنتی  -6

تواند از ساختار موسسه در جهت هدایت موقوفـات   تامین مالی خرد وقفی کدام است؟ چگونه می

  جدید استفاده کرد؟

بـراي موسسـه تـامین    ) شـود  که در فقه مطرح می(فرآیند و الگوي بهینه ابدال و استبدال  -7

  هایی دارد؟ مالی خرد وقفی کدام است و چه ویژگی

به عنـوان  ( کشورهاي اسالمی ل معتقدان به نقش منفی نهاد وقف در توسعه اقتصاديدالی -8

   توان به این انتقادها پاسخ داد؟ چگونه می کدام است؟) 1نمونه تیمور کوران

                                                
1. Timur Kuran 
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