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 دهيچک

مشکالت اوقاف  برخي تماميت آن است. نحوه مديري، ي اساسي در بهره برداري از موقوفاتهاچالشاز 

موجب از بتن رف ن ن را اصييالم مديريت و رف ار صييحتو م ولتا و انداداره آن دانسيي  را ناشييي از نحوه 
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همواره امکان بروز رف ارهايي از سوي م ولي م فاوت از خواست و ، در راس اي اهداف واقف نتست لزومًا

شييتوه في ي مورد  نيترجيراره موقوفات ب  عنوان در اجا مسييه  اراده واقف وجود خواهد داشييت. اين 

ب  عنوان شاخ  اي از اق صاد  اطالعاتاس فاده در بهره برداري از موقوفات نتز مح مل است. دانش اق صاد 

م يارف ضمن بررسي مشکالت ناشي از نام قارن بودن اطالعات در تيامالت اق صادي ب  ارائ  پتشنهاداتي 
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 پتشنهادي اق صاد اطالعات در جهت رفع مشکالت ناشي از عدم تقارن اطالعات در نهاد وقف بهره برد.

 .م ولي وقف، اداره موقوفات، كژگزيني، كژمنشي، : اطالعات نام قارنهاواژهك تد

  .GEL :D82 ،P4 ،D83بندي طيق 

                                                           
   m.askari@isu.ac.irدانشگاه امام صادق قتصاد،انشيار دانشکده معارف اسالمي و اد *

  sheikhani84@gmail.comدانشجوي کارشناسي ارشد معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق **
 28/11/1391ـ پذيرش:  23/9/1391دريافت: 

mailto:m.askari@isu.ac.ir
mailto:sheikhani84@gmail.com


74    1391، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 

 مقدمه

مشکالت  همة يکه برخيطوربه نحوة ادارة موقوفات است؛، ن موقوفاتييپا يمهم در سودده از مسائل
ن را سبب از ميان ايح متوليصحت و رفتار يرياصالح مد و اندآن دانسته ةاداررا برخاسته از نحوة اوقاف 
 (.77 ص، 1386، ن اماميالدکمال) اندکردهان يب اوقافموجود در مفاسد  از ياريرفتن بس

 ين امکان مواجهة واقر با رفتارهاي( و همچنيني)کژگز ياحتمال اشـــتباه واقر در انت ات متول
ــت و ن ــو يت ويمتفاوت با خواس ــ يمتول ياز س عالوه بر برآورده نکردن ( يدر ادارة موقوفه )کژمنش

 موقوفه به دنبال خواهد داشت.  يرا برا ييهابيآس، ت واقريخواست و ن
صاد اطالعات ) شاخه( که بهInformation economicsدانش اقت صاد خرد يهايتئوراي از عنوان  ، اقت

ر نگرش ييدانش با تغ اينکند. را مطالعه مي هاو بنگاهآثار اطالعات بر اقتصاد و تصميمات اقتصادي افراد 
اين  .(1441ص ، 2000، تزيگليدهد )اســتبه دســت مي يد در تفکر اقتصــاديجد يروشــ، اقتصــاددانان
 ياز فروض رقابت کامل شــکل گرفت که داشــتن اطالعات کامل دربارة کاا يکيدر مواجهه با نگرش 

 .(222ص ، 2009، لريمعامله شده است )م
شاخه ياز جمله مباحث مطرح در ا سن  صاد برر س ياز دانش اقت شي از نامتقارن بودن  يهابيآ نا

اطالعاتي از کااي خود در ، ة يک کاافروشــند، اطالعات ميان دو طرف معامله در اقتصــاد اســت؛ م الً
صص و اختيار دارد که خريدار از آن بي ست و کارگران از ت  بيش از کارفرمايان  شانيهاييتوانابهره ا

 .(2004، منکيو)اند آگاه
( Principal-agent modelکارفرما )ـ ة کارگزار مسئل، وقوع مشکل عدم تقارن اطالعاتترين موارد مهماز 
انجام فعاليت  کارفرما )مدير(ه شود ککارفرما )مدير عامل( در مسائلي بحث ميـ . موضوع کارگزار است

ارائة راهکارهايي  به دنبالکارفرما ـــــ کند. الگوي کارگزار اقتصـادي را به ديگري )کارگزار( واگذار مي
ان يبندي و تعرير مورد اتفاق ما وجود نبود دســـتهت. ببراي همســـوســـازي تمايالت دو طرف اســـ

صاددانان در  سئلاقت سموسن) ة عدم تقارن اطالعاتم صاددانان، (162ص ، 2000، را شتر اقت نامتقارن ، بي
 کنند.و کژمنشي بحث ميبودن اطالعات و آثار آن را در ذيل دو عنوان کژگزيني 

امور موقوفه را به متولي ، وقر يکي از عقود اســالمي اســت که در آن واقر پ  از وقر مال خود
. واقر در تعيين متولي همانند کارفرما )مديري( اســـت که براي تحقه اهدافش در کنديموقر واگذار 

 است. اشموقوفهعاملي( براي انجام امور ر )به دنبال انت ات کارگزا، وقر
ســـان و متقارني با متولي در جهت اطالعات يک لزوماًواقر ، براي ســـنردن امور موقوفه به متولي

ر انت ات متولي و امور مربوط به ادارة موقوفه ن واهد داشــت. در اجارة موقوفه نيز متولي در نقش م ج
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ــترجر )کارگزار( ) ــترجر اطالعا لزوماًکه  پردازديمکارفرما( به تعيين مس ت متولي در جايگاه م جر با مس
 سان ن واهد نبود. متقارن و يک

وقوع عدم تقارن اطالعات در  يهاگاهيجا ين پژوهش ضـــمن بررســـيدر ا، با توجه به مطالب باا
ــ کارفرما پرداخته، کارگزار  يالگو بر اساسو واقر  يان متولين رابطة مييبه تب، وقر براي  ييکارهاراهـ
 .ميدهيمشنهاد يپ مسئلهن ياز ا يناش يامدهايکاهش پ

 قينه تحقيشيپ

چه در ، همچون التزام به شـــروط واقر يبه موارد، کردن اوقافان اهداف ادارهي( در ب1997) قحر
به  يدهر و ناظر و جهتيت انت ات مديفيجهت اهداف وقر و حدود آن و چه در وجوه اداره و ک

م عايدات حاصل از موقوفات همسو با يتقس، براي گسترش نهاد وقر يسازد و فرهنگيجد يهاوقر
به بهتر هداف واقر  کاهش خطرهاي اخالقيا به کمتريدر توز ين روش ممکن و  يدات  عا حد يع  ن 

 .کنديمممکن اشاره 
خيرخواهانه را در کنار دو ب ش  يهاتيفعال، ( با بيان اهميت ب ش ســوم اقتصــاد2003) بوجالل

صي قرار مي صو سهاروشدهد و با توجه به عمومي و خ س شرکتي اين م  صاد ها هي مديريت  در اقت
کند. اين جاي متوليان فردي در ادارة موقوفات را پيشـــنهاد مياســـتفاده از متوليان شـــرکتي به، متعارف
ــ ــس ــکالت و کمبودهاي اجتماعي اي ميان واقفان موقوفات نقدي )قابل ترابطهها هم س ــعه( و مش وس

ــنديم ــالمي از موقوفات براي امور  باش ــتفاده از عقود متنوع اس که با توجه به نيازهاي اجتماعي و با اس
 کنند.مورد نياز استفاده مي

 يدر بررس، يمنفعت يزان درآمد امالک وقفيت بر ميرياز نوع مد يان آثار ناشي( ضمن ب1383) يسور
امنا در ئتيت توســم مجامع و هيريو مد يت دولتيريمد، يت مســتقل متوليريروش مدســه ســه يو مقا

سازمان  يت بعد نظارتيو تقو يادارة موقوفات به ب ش خصوص يد بر واگذاريادارة موقوفات ضمن ترک
 يابين راه ارزيدر ا يامنا را گامئتيت موقوفه توســـم مجامع و هيريه روش مديرياوقاف و امور خ

 . کنديم
کارفرما در حيطة مســـائل اصـــلي و -کارگزار يهرچند مدت زمان فراواني از قرار گرفتن الگو

باره و با بياني متفاوت مباح ي در همين، در آثار اقتصاددانان قديم توانيم، گذردينماساسي اقتصاد 
ـــمييافت؛ م الً  ـــتمز1776) تآدام اس ميان قراردادي ، و تبيين ارتباط طبيعيد ( در بحث تعيين دس

 به شــکلزني که قدرت چانهد ريگيمنتيجه ، اربابان و کارگران و تشــريح تدــاد منافع اين بازيکنان
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ان( و کارگران )کارگزاران( توزيع نشـــده و معمواً اربابان همه قدرت يهمگن ميان اربابان )کارفرما
  د.زني را در اختيار دارنچانه

 ياعتماديرا سبب کاهش ب دکنندهيتولثبت جداگانه و مش ص مقدار توليد هر نيروي ( 1835) بابيج
 کرد. يقرارداد يعني کارفرما و نيروي کار بااستعداد و کوشا معرف دو طرفت براي هر يش مزيو افزا

را به نگارش  عيتوزباز يهااســتيســ( ن ســتين فردي بود که مشــکل انگيزه در 1883) ســدويک
به ترجيح فراغت بر  با توجهمحصوات را  عيدر توزدهي بيشتر به عدالت ة نهايي وزنجينتدرآورد. وي 

 کار از سوي کارگزاران منجر به کاهش در ميزان کل محصول دانست. 

( مسئلة کژمنشي در صنعت بيمه را مطالعه و اين بحث را مطرح کرد که برخي بازارهاي 1963) ارو
شوند. او با توجه به مسائل اخالقي موضوع رو ميبهرو با شکستي وجود مسئلة کژمنش به علتاي بيمه

، (1974) پولي د.ير رفتارهاي اخالقي بويراهکارهايي براي تغ به دنبالو براي رفع مشـــکل کژمنشـــي 
خطي( در شرايم اطالعات  يهامتيق( نشان دادند که بازارهاي رقابتي بيمه )با 1975) افونتو  هيلمن

 (.9ص ، 2001، افونت و مارتي مونتد )باشنيمناقص ناکارآمد 

اي حل پوشش محدود بيمهرويي با مشکالت ناشي از کژمنشي در بيمه از دو راهيااقتصاددانان در رو
ــاهدة ميزان اقدامات بيمهبه ــش کامل و مش ــتفاده جاي پوش ــگيري از حادثه اس . اندکردهگذار براي پيش
د کامل انجام شود پوشش کامل ممکن خواهد بو صورتبهگر مهمشاهدات بي کهيصورتفقم در عملدر
 (.542ص ، 1979، شاول)

ــــ ( به تبيين مســئلة چگونگي تطبيه الگوي کارگزار 1389) يقوامباره نيدر هم در قالب ، کارفرماـ
شارکتي  بازينظريه شارکت مدن، داربه)مبر عقود م ستي در بانک (يم سيا داري پرداخت و آنرا ابزاري 

ة مسئل( به تبيين اشکاات قراردادهاي ترمين مالي اسالمي از ديدگاه 1387) يحسينشاهبدون ربا دانست. 
 اطالعات نامتقارن پرداخت.

 ة عدم تقارن اطالعات در وقفمسئلن ييتب

سي ) يدر لغت به معناوقر  ستفاده ک صر کردن چيزي براي ا  ر( وذيل وق، ده داحب  کردن و منح
صطالح فقه صل و رها يدر ا ساختن نگه»ا ي گذاردن منفعت آنمحبوس کردن ا صل و جاري  شتن ا دا

 (.از قانون مدني 55قانون شماره ؛ 286ص ، ق1387، وسىط) است« منفعت
ياتي وقر از چهار رکن واقر ناظر وقر ، همموقوف علي، از حيث عمل يا  فه و متولي  مال موقو

اقر صاحب و مالک مال موقوفه را گويند که بايد مکلر و عاقل باشد و وقر ايشان د. وشوتشکيل مي
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شد  صد و با اختيار با شرعاًبا ق صرف کند ) و  سوي خمينىنيز بتواند در مال خود ت ، 3ج ، ق1425، مو
صالحيت ، معين باشد؛ سوم، دوم؛ موجود باشددر حين عقد ، که بايد ن سته وقوف عليم .(119ص 

ال موقوفه که بايد مملوک و قابليت م .(178، ص، 3ج ، ق1410، هيد ثانىشــد )تملک را داشــته باشــ
شد شد و همچنخارجى بوده و قبض نيع، تمليک به غير با شديپذير با ص ، همان) ن متعله حه غير با

دارد.  بر عهدهدر ارتباط با موقوفه را  ياتينقش عملترين مهم يا ناظر در جايگاه رکن چهارم ي(. متول173
ا مشــترک يطور مســتقل به، مدتى ييا برا ميدابراى واقر جايز اســت که توليت وقر و نظارت آن را 

 (.145ص ، 3ج، ق1425، ينيموسوي خمد )قرار ده يگريبراى خود و د
به دنبال ، تحقه اهدافش در وقر ي( اســـت که برايريهمانند کارفرما )مد ين متولييواقر در تع
، ير جهت ســـنردن امور موقوفه به متولد. دباشـــ اشموقوفه( براي انجام امور يعاملر )انت ات کارگزا

سم يهمچن و يودر انت ات  يبا متول يسان و متقارنکياطالعات  لزوماًواقر  ن نحوة ادارة موقوفه تو
آن را به  توانديمت مصالح موقوفه ياز موقوفه و با رعا يبرداردر بهره ين متولياو ن واهد داشت. همچن

 عنوان م جر با مسترجر متقارن ن واهد نبود. به يز اطالعات متوليموقوفه ن ةاجارة دهد. در اجار يگريد
سئلوقوع  يهاگاهيجادر ادامة  سه ب ش تعم نحوة ، ين متوليية عدم تقارن اطالعات در وقر را در 

 م کرد.ياز موقوفه بحث خواه يبردارة بهرهنحوو  يمتولادارة موقوفه توسم 

 تعيين متولي

د شويمرابطة واقر از آن مال قطع ، واقع؛ درشوديممال موقوفه پ  از وقر از مالکيت واقر خارج 
به متولي وقر 115ص ، 3ج، ق1425، ينيموســـوي خم) يت وقر را  (. واقر ادارة امور وقر و تول

 . کنديمتفويض 
ست که خود توليت موقوفه را  شارع به واقر اين اختيار را داده ا ص ، گيرد )همان بر عهدههرچند 

ــان از وقر( و 145 ــتيابي به اهداف مطمح نظرش ــتر واقفان براي اطمينان از دس بر خود اين کار را ، بيش
موقوفه براي  نگراني از نحوة ادارة، عمر محدود انســـان در مقابل حيات جاويدان وقر، رنديگيم عهده

 زمان پ  از حيات واقفان را همواره براي واقفان به همراه دارد. 
فه و بهره نايي متولي در ادارة موقو مورد نظر واقر در انت ات  يژگيوترين مهم برداري از آنتوا

ست  يمتول ست. واقر در اين مرحله ممکن ا شود ا شتباه  صحيحي در انت ات متولي دچار ا و انت ات 
ــبب انگيزهبه متولي ، ندهد؛ زيراانجام  ــت بهس ــي ممکن اس ــ ص رغم ناتواني براي انجام امور هاي ش
اين . خود را مت صـــص در اين امر معرفي کند و واقر را در انت ات خود دچار اشـــتباه کند، موقوفه
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عنوان با توجه به وجود واقر و کارگزار به د.شويمدر اقتصاد اطالعات با عنوان کژگزيني مطرح  مسئله
صر ازم برا شک يدو عامل و وجود ديگر عنا ـ و اطالعات  يديعا، جينتا، اقدامات -ک همکاري يل يت

 ک نمودار همراه با اطالعات نامتقارن بيان کرد.يرا در قالب  مسئلهن يمربوط به ا ين شکل درختتوايم
 متولي تحت شرايط کژگزيني -: الگوي واقف1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 (.2000، راسموسن) ينيط کژگزيکارفرما تحت شرا-کارگزار ياز نمودار الگومنبع: استفاده 

(، از آنجا که واقر در انت ات متولي در رابطه با مهارت و توانايي متقاضــي توليت، 1نموداربا توجه به )
سبت به خود آن فرد دارد، نمي شد. بنابراين اطالعات کمتري ن شته با شي دا تواند در تعين نوع متولي نق

 د.گيرقرار مي _عاملي خارجي و خارج از کنترل واقر  به عنوان _تعيين نوع متولي برعهده طبيعت 
ستکار و دارايام يت موقوفة فرديدهندة تولشنهاديفرد پ کهيصورتدر و از نوعي  يمهارت کاف ين و در

شد ست به و، خوت با ن کار يجة ايامد و نتين پيت موقوفه را ندهد؛ بنابرايشنهاد توليپ يواقر ممکن ا
 يمتول ياقر از سوشنهاد ويصورت پذيرش پن حالت و دريصفر خواهد بود. در ا يواقر و متول يبرا
 هر دو طرف حاصل خواهد شد. يجه برايامد و نتين پيبهتر

را براي  -فرد نامناسب و ناتوان  –عوامل محيطي و خارج از دسترس واقر نوع بد  که يصورتدر 
 يول، آيددســـت نميبه ياجهينت، ت ندهديشـــنهاد تولين فرد پياگر واقر به ا واقر مشـــ ص کند،

دســت خواهد آورد. در جة نامطلوبي بهيانت ات و نت، ن مرحلهيواقر در ا، شــنهاديصــورت قبول پدر
صورت رد پيک از ايهر سوين دو حالت و در  ست کنندگان تول يشنهاد واقر از  ، ت موقوفهيدرخوا
 ن حالت رقم خواهد خورد.ين و بدتريميان بهتر يگريج دينتا

 شدهموقوفه توسط متولي تعيين ةنحوه ادار -3-2

تقرت الهي و انجام کاري ، انگيزه و قصــد واقر از وقر کهآنجااز، از تعيين متولي از ســوي واقرپ  
از موقوفه براي امور خير مورد نظرش است. در برابر  يديعاواقر به دنبال کسب بيشترين ، الهي است
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هدف او تنها  پي انجام وظاير خود اســـت؛ زيرااين انگيزه را نداشـــته و فقم در لزوماًمتولي موقوفه 
که واقر پ  از وقر  شوديمرسيدن به دستمزد و پاداش عملش است. اهميت موضوع زماني بيشتر 

، هرچند واقر در زمان حياتش( 115ص ، 3ج ، ق1425، ينيموسوي خماي با موقوفه ندارد )هيچ رابطه
 است باقي خواهد ماند.گيرد. اين مشکل در ادامه براي وقر که ميراثي جاويدان  بر عهدهخود توليت را 
شي با پنهان توانيماين مطلب را  صاد اطالعات تبيين کرد. در اين در قالب الگوي کژمن کاري در اقت

شکلي روبه داي اطالعات شود و متولي را بهرو نميحالت واقر در انت ات متولي با م ستي و در ف در
گرفته و واقر از نحوة انجام آن مطلع  عهدهبرموقوفه را  ةعمل متولي اداراما در، کنديمکامل انت ات 

 م کرد.ير ترسيدر قالب نمودار ز توانيمرا  ياين باز ينيست. شکل درخت
 : الگوي واقف متولي زير شرايط کژمنشي با پنهان کاري2نمودار 

 
 
 
 
 
 

 (.2000، نکاري )راسموسط کژمنشي با پنهانيکارفرما تحت شرا-کارگزار يمنبع: استفاده از نمودار الگو

ننذيرفتن  در صورتکه  دهديمشنهاد يادارة موقوفه را پ، واقر به کارگزار، (2)شمارة نمودار با توجه به 
در صورت پذيرش آن از سوي متولي، اين عوامل خارج از دسترس جه صفر خواهد بود و يو نت يديعا

نهايت تالش  يريکارگبه .کنديماست که نوع تالش متولي در اداره موقوفه را تعيين  -طبيعت  –واقر 
جة نامطلوت را به يحداقل تالش نت يريکارگبهجة مطلوت و ينت، ت موقوفهيدر کار تول يمتول ياز ســـو

 همراه خواهد داشت. 
، کاري متولي در انجام وظايفش پيشگيري کرده باشداي از پنهانگونههمچنين ممکن است واقر به

ــتر از  ــتيابي به آن اهداف اطالعاتي بيش اما متولي دربارة نتايج و اهداف مورد نظر واقر و چگونگي دس
با حالت کژمنشي با  توانيمواقر داشته باشد و آن اطالعات را در اختيار واقر قرار ندهد. اين مورد را 

 کتمان اطالعات در اقتصاد اطالعات تطبيه داد. 
ت صـــحيح متولي براي موقوفه و اطمينان از انجام نهايت تالش وي در واقر پ  از تعيين و انت ا

ــت که متولي اطالعاتي دربارة نحوة تحقه نتايج و اهداف مد  جهت نيت و هدفش از اين نکته غافل اس
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اين  ي. شــکل درختکنديمبهره اســت و متولي آن را کتمان نظر واقر دارد که واقر از آن اطالعات بي
 شود.ر مشاهده مييبا کتمان اطالعات و در نمودار ز يد کژمنشز در فراينيحالت ن

 : الگوي واقف متولي تحت شرايط کژمنشي با کتمان اطالعات3نمودار 

 
 
 
 
 

 (2000، راسموسنط کژمنشي با کتمان اطالعات )يکارفرما تحت شراـ  کارگزار يمنبع: استفاده از نمودار الگو

شمارة نمودار در  شاهده 3) سويکه پ  از پذيرفتن تول ميکنيم( م با توجه به عدم بهره ، يمتول يت از 
مندي واقر از اطالعات متولي، اين عوامل خارج از دســترس واقر اســت که کتمان و يا عدم کتمان 

ــوي متولي را مشــ ص خواهد کرد. جة نامطلوت و در ينت، در صــورت کتمان اطالعات اطالعات از س
 دست خواهد آمد.جة مطلوت بهينت يمتول يصورت عدم کتمان اطالعات از سو

مادامي که ، براي دوران پ  از حياتش نيز بيشتر خواهد بود؛ زيرا مسئلهواقر از اين  يمطمئناً نگران
اش دربارة نگراني، کنديمت نظارت يدارد و بر امور تول بر عهدهواقر خود مســئوليت توليت موقوفه را 

 گذارد.ديگران مي بر عهدةآن را  ةاست که ادار تر از زمانيکم جينتانحوة اداره موقوفه و حصول 
ساجاره، از اختيارات متولي در ادارة موقوفه شدادن موقوفه ا برداري از بهرهجهت رع براي متولي ت. 

ســـازد که موقوفه را اجاره داده و از درآمد آن اهداف واقر از وقر را موقوفه اين امکان را فراهم مي
سو ضر(. درحال142ص ، 3ج ، ق1425، ينيي خممحقه کند )مو شيوه اجاره، حا هاي رايج در يکي از 

 ه است.يريسازمان اوقاف و امور خ يموقوفات از سو ةادار
سترجر روبه ستدر اجاره نيز ما با دو طرف م جر و م سترجر را در  ميرو ه که م جر منافع عين م

(. متولي در مقام م جر قانون مدني 466)ماده  آورديمبه تمليک مســـترجر در ، قبال عوض معلومي
پردازد و در برداري از موقوفه ميو مســترجر به بهرهکند مياقدام به اجاره دادن موقوفه به مســترجر 
ـــت اجاره هايي را به متولي پرداخت کند و متولي آن را در جهت قبال اجارة موقوفه موظر اس ب

 . کنديماهداف واقر هزينه 
همين دليل اطالعات ارد مسترجر موقوفه آشنايي بيشتري با نحوة کارايي موقوفه دارد. بهدر بيشتر مو

ست در  سه با م جر که متولي موقوفه ا شايد يکي نحوة بهره ةزمينبهتري در مقاي برداري از موقوفه دارد. 
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ستفاده از روش اجاره در ادارة و بهره شتن ت صص ازم ، دست متوليانبرداري از موقوفه بهاز علل ا ندا
 ژهيوبهبرداري از آن از موقوفه باشد. اطالعات بيشتر مسترجر دربارة موقوفه و شيوة بهره يبرداردر بهره

سازمان اوقاف با موقوفات فراوان روبه سبب ايجاد عدم تقارن در ، باشدرو در حالتي که متولي همچون 
متولي را در يافتن مســترجر مناســب براي ،  جرم توانديمکه  شــوديماطالعات ميان م جر و مســترجر 
 رو سازد.موقوفه با مشکل کژگزيني روبه

در جهت اهداف متولي که در جهت اهداف  لزوماًاز ســوي ديگر در اين باره نيز اهداف مســترجر 
ست سترجر فقم به فکر بهره، وقر ا شينه قرار ندارد و م سب منافع خود و بي برداري از موقوفه براي ک
 سودش است. کردن 

 تقارن اطالعات در وقف از عدم يهاي ناشراهکارهاي کاهش هزينه

ــ يبرا ــکالت ناش ــده در ي بيانهاحلاز راه توانيماز نامتقارن بودن اطالعات در وقر  يکاهش مش ش
 توانيمن با توجه به ماهيت و صـــورت خاص اين قرارداد ياقتصـــاد اطالعات الگوبرداري کرد. همچن

  ويژه اين عقد نيز ارائه داد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ييهاحلراه

 راهکارهاي مقابله با کژگزيني

دهي و گزينش براي کاهش کارفرما از دو عنصــر عالمت، مشــکل کژگزيني در تعيين کارگزار در برابر
 .کنديمخطرهاي ناشي از اين مشکل استفاده 

 دهي و گزينشعالمت -الف

، تقارن اطالعات در بازار کاا با عدمراي کااي با کيفيت بااتر در صـــورت مواجهه فرد دا همچنان که
ــعي در طراحي فرايندي براي تمايز ميان کااها در بازار دارد ــم کارفرما نيز ، س در انت ات کارگزار توس

يان سن و... تمايز م، کوشد با ارائة شواهد و عاليمي همچون مدارک تحصيليفرد با ت صص بيشتر مي
شکار کن صورت 356ص ، 1973)  سنناد. خود و ديگر رقبايش را براي کارفرما آ ست در  ( معتقد ا

ن يا يد. در ازايم رسيک از دو طرف معامله به تعادل خواهيتوسم هر ياطالعات ش ص يآشکارساز
 يبرداريقابل کنن عاليم يا، بر آن؛ و افزون شونديمرو روبه ييهانهيهزدو طرف معامله با ، يآشکارساز
 (.392ص ، 1999، ست )گالهز يديگران ن ياز سو

کردن  با توجه به حساسيت واقر در موقوفه و اينکه پ  از وقر، دربارة رابطة ميان متولي و واقر
شکل کژگزيني در انت ات متولي ، شوديمکامل قطع  طوربهرابطة واقر با موقوفه  واقر براي فرار از م
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ساسفرايندي طراحي کند که  توانديم صداقت خود در  ييهاگناليسآن متوليان با دادن عالمت و  بر ا
شکل درخت سئلهن يا يتوانايي اداره موقوفات را براي واقر نمايان کنند.  در  يدر قالب باز توانيمرا  م

 ر مشاهده کرد.يو در نمودار ز يدهنوع عالمت
 دهيعالمت: الگوي واقف متولي تحت شرايط 4 نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2000، دهي )راسموسنط عالمتيکارفرما تحت شرا-کارگزار يمنبع: استفاده از نمودار الگو

ساس ) ضي توليت موقوفه، 4نمودار بر ا ( در اين مرحله به علت عدم تقارن اطالعات ميان واقر و متقا
شرايم محيطي  ست که در ابتدا نوع کارگزار را براي واقر تعيين  -طبيعت  -عامل خارجي و   .کنديما

کارگزار پيش از عقد قرارداد با اقدامات مناســـب و خوت ، ينين مرحله و براي کاهش خطر کژگزيدر ا
شکل عدم تقارن اطالعات را رفع ميگونههخود ب شد اطالعات م فمي يکند و با دادن عاليماي م  يکو
 متفاوت خواهد بود.  ين بازيج ايامد و نتايپ، واقر را نمايان سازد. با توجه به حاات م تلر يبرا

 بر اساس تلر طراحي کند که متوليان م ياگونهبهفرايند جذت متولي را  توانديمباره واقر در اين
موازي  يهاتيفعال، رفتارشان با دادن عاليمي همچون ميزان تحصيالت بر اساساظهارات خود يا حتي 

به فه و...  هت ادارة موقو که و در ج با اين روش واقر  ند.  ياري کن نوعي واقر را در انت ات بهتر 
با توجه به اطالعات و عاليمي که متوليان در  توانديماطالعات کمتري دربارة نحوة ادارة موقوفه دارد 

در همان آغاز و پيش از تنظيم قرارداد به گزينش متولي از ميان متوليان م تلر ، دهنديماختيار او قرار 
برعهده گرفتن  يبرا يليتوان دليبنردازد. عدم توانايي و اطمينان واقر در انت ات صـــحيح متولي را م

 اتش دانست.يدر زمان ح واقر يت موقوفه از سويتول
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 استفاده از شيوه مزايده در اجاره موقوفه. ب

 غالباً اســتفاده از روش مزايده اســت. در مزايده ، ي کاهش خطر کژگزيني در معامالتهاروشيکي از 
سه با فروشنده دربارة کااي مورد معامله دارد و فروشنده نيز   خواهدينمخريدار نکات بيشتري در مقاي

اســـتفاده از مزايده راهي براي گســـترش ، از قيمتي را براي فروش پيشـــنهاد دهد؛ بنابرايندر همان آغ
 . ديآيماطالعات به شمار 
. داننديم ييگوراست( بهترين سياست در مزايده براي فروشنده را 1096ص ، 1982ميلگرام و وبر )

شده در مزايده دربارة کااي خود از  شندة کااي معامله  شت عمومي از اينکه فرو با توجه به وجود بردا
ست  ست مندبهرهاطالعاتي پنهان که در اختيار خريدار ني شنده بايد قبل از مزايده اين اطالعات را ، ا فرو

يار همگان  نده از دادن اطالعات خودداري کندقرار دهددر اخت خريداران اطالعات را ، . اگر فروشـــ
کيفيت و معيوت بودن کاا قلمداد خواهند کرد. عدم دانند و اين موضـــوع را دليلي بر بينامطلوت مي

اي که تقارن اطالعات در ميان خريداران نيز در پيشــنهادهاي ايشــان اثرگذار خواهد بود. پيشــنهاد دهنده
شته باش قيمت ، اندبهرهد که ديگر رقيبان از آن اطالعات بياطالعاتي ناخوشايند از کااي مورد معامله دا

 در مزايده پيشنهاد خواهد داد.  يترنييپا
ست  شده ا صلحت وقر و بهره برايکه در قانون اوقاف ايران ترکيد  صحيح بايد رعايت م برداري 
شناس يا خبررقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقر  راهحلي از م ةنامه و قوانين مربوطه و جلب نظر کار

ارات سازمان اوقاف و امور يالت و اختيقانون تشک يينامة اجرانييآ 11مادة ) کردمزايده به اجاره واگذار 
 (. 10/2/65ه مصوت يريخ

را در ســـال  1يرمتصـــرفيغ يرقبات منفعت يااجاره يزان درآمدهاي( م121ص، 1383) يســـور
سال يبرا 1380 صرف يمنفعتشش برابر رقبات ، هر متر مربع در  ست. همچنيب يمت ن با يان کرده ا

ـــازمان اوقاف و امور خيريه ـــار اطالعات در ، توجه به ماهيت حکومتي س وجود رانت و انحص
ـــماريببرداري از موقوفات بهره ـــتبر عهدآن  تيکه تول يش ـــازمان اس يکي از عنوان به ة اين س

مزايده در اجارة موقوفات افزون خطرهاي مهم ادارات دولتي همواره مطرح است. استفاده از روش 
برداري از موقوفات نيز آمدن انحصار در بهره وجودبهاز ، بر حل خطر کژگزيني در انت ات مسترجر

 . کنديمجلوگيري 
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 اجارة موقوفه توسط متوليـ ج 

اجاره در عقد وقر در رابطة م جر با عين مســترجره اســت. در اجارة م جر مالک عين  يهاتفاوتاز 
 ولي در اجارة موقوفه م جر متولي موقوفه است نه مالک آن.، مسترجره است
و ممکن است واقر  کنديمواقر را تهديد ، اشاره کرديم خطر کژگزيني در تعيين متولي کههمچنان

 درستي انت ات نکند. در انت ات متولي دچار انت ات معکوس شده و متولي را به
در کنار تفاوت رابطة متولي و  ،يعني احتمال کژگزيني در انت ات متولي از سوي واقر، اين موضوع

مداعر خواهد م جر با عين مسترجره امکان وقوع خطر کژمنشي ناشي از نبود انگيزة ازم در متولي را 
برداري هرچه بهتر از هرچند وجود انگيزة کافي در واقر براي حفاظت از موقوفه و بهره، واقعکرد. در

عدم وجود اين انگيزه در متولي اين ، رسانديمآن احتمال انت ات معکوس در تعيين متولي را به حداقل 
چندان خواهد زماني اهميتي دو ئلهمســشــدت افزايش خواهد داد. اين احتمال را در انت ات مســترجر به

 يافت که واقر در انت ات خود دچار کژگزيني و انت ات معکوس نيز شده باشد. 
ــئلهکاهش اين  يهاراهيکي از  ــت.  مس در  غالباًکه واقر  گونههماندادن اجاره موقوفه به متولي اس

خطرهاي ناشـــي از عدم تقارن نتيجه آن گيرد و درمي عهدهبرزمان حيات خود ادارة موقوفه را خود 
در اجارة موقوفه توسم متولي و براي کاهش خطرهاي ناشي از ، رسانديماطالعات را به حداقل ممکن 

بگيرد. اين  بر عهدهخود اجارة موقوفه را  توانديممتولي ، عدم تقارن اطالعات ميان م جر و مســـترجر
با توجه به اين ، خطر کژمنشــي را نيز، مطلب افزون بر جلوگيري از خطر کژگزيني در انت ات مســترجر

برداري هرچه بهتر از موقوفه نسبت به غير او بيشتر خواهد انگيزه متولي در اداره و بهره مسلماًمطلب که 
 بود کاهش خواهد داد.

 راهکارهاي مقابله با کژمنشي -4-2

ــي و مهم واقر پ  از تعيين متولي موقوفه يهايراننگاز  ــاس ــحيح موقوفه در ، اس اطمينان از ادارة ص
ست. علت اين کار را  سه با واقر  توانيمجهت اهداف واقر ا شتر متولي در مقاي بارة دردر آگاهي بي

ـــل از موقوفه و عدم توانايي واقر در نظارت کامل و جامع بر  يديعانتايج و   ةادارچگونگي حاص
بيشتري به نسبت زمان  ينگران، مرگشپ  از  ژهيوبه، آينده موقوفهدربارة موقوفه دانست. واقر همواره 

 حياتش دارد.
ــع احکام و  ــرع با وض ــروط عدالت قرار دادنهرچند ش ــرايطي همچون تعيين ش و  يدارامانت، ش

ي پيشنهادي هاروشگيري از با بهره توانيم، توانايي ادارة موقوفه در کاهش اين مشکالت کوشيده است
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ـــاد متعارف نيز ضـــمن افزايش اطمينان واقر به آيندة موقوفه در  يوربهرهافزايش ميزان ، علم اقتص
 نتيجه ترغيب خيرين به سنت وقر و افزايش ميزان موقوفات را دنبال کرد. موقوفات و در

 ارزيابي عملکرد )نظارت(ـ الف 

يابي عملک ما براي ارز کارگزارکارفر ند و ، رد  يان ک مد نظر خود را در قرارداد ب تار مطلوت  يد رف با
کنترلگرهايي را براي انجام اين ارزيابي در طول انجام برنامه قرار دهد. نکتة مهم آن اســت که در فرايند 

صله جبران يهايديعاهاي آن از ارزيابي بايد هزينه شند؛ حا سياري موارد زير نظر  کهچراشدني با در ب
 (.74ص ، 1979، گرفتن کامل رفتارها امري بسيار پرهزينه و ناممکن است )هالمسترم
ست. در وقر شارع به اين مطلب دربارة وقر ا اين اختيار را به واقر داده ع شار، نکتة مهم اهتمام 

يا چند  کي يمتولافزون بر ، جهت انگيزه و اهداف وقر اســـت که براي اطمينان از اقدامات متولي در
 عنوان ناظر بر امور اجرايي متولي براي نظارت بر مال موقوفه تعيين کند. را به نفر

وي را ميان دو ، شـارع با توجه به نوع شـناخت واقر از متولي و نحوة ادارة موقوفه، اسـاس نيبر ا
ست. از صوابي و اطالعي م ير کرده ا ست صوابي اقدامات متولي با  کهآنجانوع نظارت ا ست در نظارت ا

صويب قبلي ناظر اجرا مي سديمشود و در نظارت اطالعي اقدامات متولي فقم به آگاهي ناظر ت در ، ر
از نظارت ، مواردي که واقر اطمينان بيشــتري به متولي و گزينش درســت و مناســب او داشــته باشــد

از نحوة ، گريز بودهباشـد يا واقر فردي ريسـکاطالعي و در مواردي که حسـاسـيت ادارة موقوفه باا 
 . کنديمانت ات و گزينش متولي ادارة موقوفه اطمينان کافي نداشته باشد از نظارت استصوابي استفاده 

شــود و شــارع در جهت اطمينان هرچه بيشــتر اهتمام شــارع در کار نظارت به اين مرحله ختم نمي
اي از وايت و حه نظارت بر موقوفه و نحوة ادارة آن درجه، واقر از ادارة موقوفه براي اهداف وقر
با  توانديماســت که حاکم  اياســت. اين نظارت تا مرحله قرار دادهتوســم متولي را براي حاکم شــرع 

 (.280ص ، 1380، حائري يزديد )حصول شرايم متولي را از منصبش عزل کن
ظارت متولي يا کارگزار بر محصـــول و ن، ي ســـاده در نظارت و ارزيابي عملکردهاروشيکي از 

ست. از يديعا صله ا شرع رعاآنجاحا شروع قرارداديکه  شروط م )ر.ک:  کندد ميييشدة واقر را ترت 
متولي را ملزم به ، نامهبا قرار دادن شـــروطي در وقر توانديم يو، (145ص، 3ج، ينيموســـوي خم

صول و  ست نيامدن نتيجة  يديعابرآوردن مح صورت به د ش ص کند و ناظر را در عزل متولي در  م
ادامة توليت منوط به حصـــول نتايج و اهداف مورد نظر واقر در وقر ، واقعمورد نظر م ير کند. در
صورت تحقه اهداف وقر، خواهد بود. در مقابل شويه و پاداش براي متولي در  ستفاده از ت اي شيوه، ا
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ضمن افزايش  ست که  انگيزه وي را در جهت انگيزة واقر قرار خواهد ، انگيزة متولي در ادارة موقوفها
دهي از ســوي متولي پ  از پذيرفتن توليت دانســت و شــکل نوعي عالمت توانيمدهد. اين موارد را 

 م نمود.ير ترسيز به صورت يم غربالگريتحت شرا ين مورد را در قالب بازيا يدرخت
 ولي تحت شرايط غربالگري: الگوي واقف مت5نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.2000، راسموسن) يغربالگر طيشراکارگزار کارفرما تحت  يمنبع: استفاده از نمودار الگو

عملکرد  يکوشــد از چگونگگاه طرفي که اطالعات کمتر دارد مي، در شــرايم بازار با اطالعات نامتقارن
دهي خود را برطرف سازد. در اين بازي عالمت يدست آورد و نقصان اطالعاتبه يطرف قرارداد اطالعات

همانطور که در نمودار نشان گيرد. دادن نوع خود پ  از قرارداد انجام ميتوسم يک بازيکن براي نشان
باشـــد شـــروع کننده بازي و شـــود با توجه به اينکه واقر از توانايي و نوع کارگزار مطلع نميداده مي
که صــورتيدر خواهد بود. -طبيعت  –ارجي و خارج از کنترل کارفرما کننده نوع کارگزار عامل ختعيين

ولي اگر قرارداد پذيرفته شـــود و کارگزار براي اثبات ، رســـدبازي به پايان ميد واقر قرارداد را ننذير
 نامند. مي يرا غربالگر ين حالتيچن، دهي کندخود شروع به عالمت ييکارايي و تالش باا

 ارائة تضمين. ب

کننده توانايي مشاهدة نحوة توليد محصول را ندارد و در مواردي که مصرف غالباًگارانتي( )ارائة تدمين 
ن يي( در تب1986) مونزياشود. استفاده مي، ممکن است با خطر کژمنشي بنگاه در نحوة توليد مواجه شود

ــئل ــاهدة ک يداران برايخر يية عدم توانامس ــده در ديتول يت کاايفيمش د و احتمال وجود يزمان تولش
 يت را گارانتيفيباک يد کاايکننده به تولديب توليترغ يحل براتنها راه، کنندهديدر رفتار تول يکژمنشـــ

ست؛ از سته ا صوات دان سرمايه کردن مح ستفاده اين روش در  به اين روش که ، شوديمگذاري نيز ا
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گذار با انجام عملکردش با منافع ســرمايه ييســتاراهمکارپرداز براي کاهش خطرهاي کژمنشــي و اثبات 
دســـت به پروژه دييرتيا با ، مشـــ ص براي تســـهيل فرايند ارزيابي يهاگزارشاقداماتي همچون ارائة 

 .کنديمعنوان ارائة تدمين استفاده ش ص ثالث معتبر و مشهور به
ماهانه يا فصــلي براي افزايش قدرت  يهاگزارشمتولي را ملزم به ارائة  توانديمدر وقر نيز واقر 

ارزيابي عملکرد وي کند. اين روش توسم سازمان اوقاف و امور خيريه براي نظارت بر عملکرد متوليان 
ستفاده مي ساسشود. ا سال بودجة ، قانون اوقاف بر ا سه ماهة آخر  متوليان موقوفات بايد حداک ر در 

موجودي و بدهي و مطالبات ، هانهيهز، درآمدها ريز ارقام، موقوفات را که حاوي مشـــ صـــات رقبات
با بررسي اين مستندات  ماهکياست به ادارة اوقاف محل موقوفه تحويل دهند؛ ادارات اوقاف نيز ظرف 

 يينامة اجرانييآ 20دهد )مادة دســـت ميدربارة نحوة عملکرد متولي در جهت اهداف وقر گزارش به
 (. 10/2/65ه مصوت يريوقاف و امور خارات سازمان ايالت و اختيقانون تشک

نديمهمچنين واقر  هداف وقر توا با ا نان از عملکرد متولي همســـو  از وي ، براي افزايش اطمي
نامه تقاضـــاي ارائة تدـــمين در قبال عملکردش در ادارة موقوفه کند و با گنجاندن اين مطلب در وقر

 مصونيت وقر را در برابر عملکرد متولي باا برد. 

 نظيم قراردادت. ج

نحوة تنظيم قرارداد ، از موارد بســيار مهم در کاهش خطرهاي ناشــي از کژمنشــي در روابم طرفيني
گيري از اطالعات اثرگذار بر حوة بهرهن، موضـــوع در مديريت نيترياســـاســـ کهيطورهباســـت؛ 
همچنين ســازي کارگزاران در قراردادهاي اشــتغال براي اثر بر ميزان تالش آنان اســت؛ تصــميم

، باره عنوان شده است )فريدريکسنگريز مورد ديگري است که در ايناثرگذاري بر کارگران ريسک
 (.709ص ، 2004

تواند نامه توســـم واقر ميگويند. نحوة تنظيم وقرنامه ميبه قرارداد وقر در اصـــطالح وقر
که واقر  ابدييماهميت دوچندان کنندة آيندة موقوفه و نيز نحوة ادارة آن باشد. اين مطلب زماني ترسيم

صيغة وقر براي موقوفه حکم اجنبي را پيدا کند و حه ادارة موقوفه به متولي تعيين شده پ  از اجراي 
نامه توليت را در زمان حياتش براي خود در وقر توانديم. هرچند واقر شوديمدست واقر سنرده به

ــروط واقع در ، برابر عمر ابدي موقوفهولي با توجه به عمر محدود واقر در ، قرار دهد وقر  قراردادش
 است که آيندة موقوفه را تعيين خواهد کرد. 

شروط مرتبم با نحوة ادارة موقوفه بهواقر در تنظيم وقر ست متولي را نامه بايد  تنظيم  ياگونهبهد
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سير اهداف وقر ضمن ايجاد انگيزه در متولي براي ادارة موقوفه در م شي و رفتار امکا، کند که  ن کژمن
 هاي متمايز از اهداف واقر را به حداقل برساند.هاي ش صي و انگيزهزهيانگمتولي در جهت 

ــتفاده از گزينه ــورت بهاس ــت نيامدن نتايج و هاي تنبيهي در ص هاي گزينه، مقرر براي موقوفه يديعادس
عملکرد ماهيانه و  يهاگزارش ةملزم ساختن متولي به ارائ، تشويقي در صورت تحقه اهداف مورد نظر وقر

تعيين شرايم متولي با ، يا استصوابي با توجه به ماهيت وقر و نحوة تعيين متولي تعيين ناظر اطالعي، فصلي
ستمزد و اجرت متولي با ميزان ، توجه به ماهيت وقر ساختن د صل از ادارة موقوفه براي  يديعامرتبم  حا

سهيم کردن وي در انگيزة متولي در ادارة وقر و هم شيافزا ست که  يضررهاچنين  احتمالي و... مواردي ا
، نامه با کاهش خطرهاي ناشـــي از عدم تقارن اطالعات خود با متوليبا گنجاندن آن در وقر توانديمواقر 

 اطمينان خود را براي تحقه هرچه بهتر اهداف وقر در زمان حيات و پ  از آن افزايش دهد. 

 ساير راهکارها. د

ـــالم و  با توجه خاصـــي که اين عقد در ميان ديگر عقود  يهايژگيوبه ماهيت عقد وقر در اس
اي از پيشنهادها را براي کاهش کژمنشي متولي دسته توانيم، اسالمي به خود اختصاص داده است

شايد برخي از  شده و حتي توسم هم آنهادر ادارة موقوفه ارائه داد که  ستفاده  اکنون در قوانين نيز ا
 ت. شرع پيشنهاد شده اس

 ا ناظر از ميان موقوف عليهميانتخاب متولي 

ر قحنبود انگيزة کافي در متولي موقوفه براي ادارة آن است. ، واقر در وقر يهاينگراناز مشکالت و 
راســتا کردن هم، موقوفات يوربهرهش يافزا زه دريجاد انگيا يان ارائة راهکار براي( در ب28ص ، 1997)

هدف مديران وقر با اهداف واقر از وقر در چارچوت رقابت را گامي براي حل اين مشـــکل بيان 
دادن موقوف عليهم در جايگاه متولي قرار، ي افزايش انگيزه متولي در ادارة وقرهاروش. يکي از کنديم

ست. موقوف عليهم که او اداره شان واگذار کنندة وقر ا ستيفاى منافع موقوفه به اي سوي واقر حه ا ز 
حاصل از موقوفه براي ايشان است. اين  يديعا کهچرا انگيزة کافي را در ادارة موقوفه دارند؛، شده است
سئله ش اص و افرادي معين مانند وقر بر اواد  ژهيوبه م در موقوفات خاص که در آن موقوف عليهم ا
 .قابل اجراست، باشنديم

نديمهمچنين واقر  به توا ناظران بر امور موقوفه و نحوة ادارة متولي قرار موقوف عليهم را  عنوان 
ضمن افزايش کارايي وقر  صل از  ديعوا کهآنجااز، در نحوة ادارة موقوفه ژهيوبهدهد و با اين روش  حا
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ــاص  ــان براي جلوگيري ، ابدييمموقوفه به موقوف عليهم اختص متولي از انجام رفتارهاي از انگيزة ايش
ر و مسئول يمدرس طالت نقش مد، يدر مدارس موقوفة دورة صفو، کژمنشانه استفاده کند؛ براي نمونه

س ست و در موارد ب شته ا سه را دا سه حه  ياريمدر ست و بابت ادارة امور مدر نيز ناظر موقوفه بوده ا
 (.40ص، 1381، يکرده است )احمديافت مينظارت در

 ييهيئت امنا ةفات با چند متولي يا به شيواداره موقو

ست، ي تعيين متولي در ادارة موقوفاتهاروشاز  شرع نيز ا ستفاده از چند متولي براي ، که مورد ترييد  ا
نسبت به يکديگر در ادارة موقوفه حالت مستقل داشته باشند يا  تواننديمادارة موقوفه است. اين متوليان 

 (.147ص ، 3ج، ق1425، يگيري کنند )موسوي خمينبراي ادارة موقوفه مجتمعاً دربارة موقوفه تصميم
ــازمان اوقاف و امور خيريه نيز در ادارة موقوفات عام و موقوفات مجهول ــاس، التوليهس قانون  بر اس

عنوان امين يا امنا تعيين زير نظر اين ســـازمان به، داري موقوفاتاي اداره و نگهشـــ ص يا هيئتي را بر
نامة نحوة نييآ 1 ةمادد )شويمشمار ايشان با توجه به خصوصيات و اقتداي موقوفات معين که  کنديم

، تو موقوفا ياماکن مذهب يئت امنايا هي، نير اميارات و وظايم و حدود اختيشرا، يانت ات و برکنار
صوت  ست10/2/65م سازمان اوقاف و امور خيريه ا  صورتبه يول، (. در اين موارد توليت موقوفه با 

 .شوديمامانت موقوفه به هيئت امنا واگذار 
عنوان به توانديمدر مقابل ســنردن آن به متولي خاص نيز ، ســنردن توليت موقوفه به جمعي از افراد

راهکاري در جهت کاهش خطرهاي ناشـــي از عدم تقارن اطالعات ميان واقر و متولي تحليل شـــود. 
، آورد به وجودهرچند سنردن توليت موقوفه به چند متولي ممکن است اشکااتي را نيز در ادارة موقوفه 

 ةگرفتن ادار هاوياز امکان ز توانيماز ايشـــان  کيهراما با تعيين نحوة تعيين متوليان و حدود اختيارات 
 موقوفه از اهداف واقر در ادارة وقر توسم متوليان جلوگيري کرد.

ــمگيري کاهش خواهد يافت؛ زيرا در اين روش هزينه هاي مربوط به نظارت وقر نيز به ميزان چش
 اعداي هيئت امنا به نوعي بر عملکرد ديگري نظارت خواهند کرد.

عاملي براي تقويت درآمد موقوفات منفعتي  توانيمرا  مديريت موقوفات توسم مجامع يا هيئت امنا
ستقل و مديريت يدر مقا ست. علت اين کار وجود انگيزه  يهاسازمانسه با مديريت متولي م دولتي دان

و  شانيزندگدر ميان هيئت امناي محلي براي افزايش درآمدزايي موقوفه در جهت بهبود وضعيت محل 
است. در اين حالت آن ازهاي محلي و وضعيت ملک و نحوة واگذاري همچنين اطالع کامل ايشان از ني

 (.121ص، 1383، يسورت )سازمان اوقاف به تقويت بُعد نظارتي خود خواهد پرداخ
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ادارة اوقاف جنوت تهران که به دو مجموعة رقبات  يصـورت گرفته دربارة رقبات متصـرف يبررسـ
سازمان اوقاف و امور خي)تول يادار ص)واگذار ييئت امنايه( و هيريت  صو سيشده به ب ش خ م ي( تق
انه دو برابر متوسم يسال ييئت امنايانه هر متر مربع رقبات هيدهد که متوسم درآمد سالياند نشان مشده

 يهاز دو برابر رقبهين ييئت امنايو متوســـم اجارة ســـاانه هر متر مربع از رقبات ه يدرآمد رقبات ادار
 (.120ص ، همانبوده است ) يادار

شد موقوفه نفع  ستفاده از موقوف عليهم و يا افرادي که از آباداني و ر داي اين  برنديما در ميان اع
ــتا کردن هيئت نيز در هم ــاعر کردن تالش هيئت امناي در جهت انگيزه هازهيانگراس هاي وقر و مد
 ترثير ن واهد بود.موقوفه بي

 انتخاب متولي از ميان معتمدين محل

سوم در توليت موقوفات هاروشاز ديگر  ست ژهيوبهي مر ، دربارة وقر عام که وقر بر عناوين عامه ا
انت ات ، کمک به فقيران و ايتام و...، دارو و درمان، اطعام، داريتعزيه، مدارس، مانند وقر بر مســـاجد

شهرت و اعتبار مذهبي افراد در به ست.  سممتولي از ميان معتمدين محل بوده ا ست آوردن  ت توليت د
 ياشرفون يمحمد ، است؛ براي نمونه آمدهيمشمار موقوفه در اين روش از ادارة موقوفات امري مهم به
که موقوفات در آن  يامام جمعه و جماعت شهر، در وقفنامة خود در صورت انقراض نسل )اواد( خود

آن شهر  يو اورع علما يتقن کرده است و نظارت را برعهدة اييموقوفات تع يواقع است را در مقام متول
 (.416ص، 1387، يقرار داده است )صالح

کژگزيني و کژمنشــي( به )در اين روش واقر براي کاهش خطرهاي ناشــي از عدم تقارن اطالعات 
ست و با در  صالحيت ديني پرداخته ا اعتبار مذهبي و ديني  نظر گرفتنيافتن متولي از ميان افراد داراي 

که فرد در  شــوديمدر اين افراد ســبب  يدارنيد. عنصــر ســنارديمرا به ايشــان  اين افراد ادارة موقوفه
ــکل کژگزيني رو ــتورهاي ديني در حفق موقوفه و رعايت بهانت ات خود با مش ــود و وجود دس رو نش

نگراني واقر در تحقه اهداف مورد نظرش در ، جوانب وقر و اثرپذيري افراد مزبور از اين دســـتورها
 . کنديمادارة موقوفه را کمتر 

همچون  يان شروطين روش باشد. بيييدي بر ارت توانديمز ين يمتول ينيهاي دتوجه شرع به ويژگي
سوي خميني يدارامانت( و 184ص ، 22ج، ق1405، يعدالت )بحران را ( 145ص ، 3ج ، ق1425، )مو

 ن مطلب قلمداد کرد.يبر ا يدييتر توانيمشارع  ياز سو يمتول يراب
ستفاد بر افزونران يه در ايريسازمان اوقاف و امور خباره نيدر هم سازمانياز متول ها ، ان و کارمندان 
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ه و اماکن يامور موقوفات مجهول التول ةن اجازه را دارد که از وجود افراد مورد اعتماد و م من در اداريا
صد يمذهب ستفاده ئيا هين يعنوان امد بهخو يتحت ت ستفاده از احالدر کند.ت امنا ا ضر با ا  ةن اجازيحا
ــر کشــور از همکار يقانون ــراس ــتفاده مئيا هين يام منزلةنفر به 9401ش از يب يدر س  کند کهيت امنا اس

 (.14ص، 1378، زاده)نظام گان استيرا باًيمربوطه تقر يموقوفات و اماکن مذهب ين افراد برايخدمت ا

 حاصل از موقوفه ديعوامرتبط کردن دستمزد متولي با 

ــ، انگيزه متولي در ادارة موقوفه شيافزااز ديگر اقدامات براي  چگونگي ت. نحوة تعيين اجرت متولي اس
در قانون اوقاف کشور . م تلر متفاوت است يدر کشورهامحاسبة اجرت متولي در ازاي ادارة موقوفه 

نشــده اســت و فقم وزارت اوقاف ده درصــد از مجموع درآمد  نظر گرفتهمتولي در  يبرا ياجرتمصــر 
ــله از موقوفات تحت  ــاسکند و اجرت متولي را دريافت مي اشادارهحاص ــالحديد واقر يا  بر اس ص

سبه  شرع محا شور در قانون . شوديمحاکم  وقر ذري( از ص )اگر وزارت اوقاف در وقر خا، اردنک
در نهايت ده درصد و اگر اين توليت دار توليت وقر شده باشد، ي( خود عهدهجانب حاکم شرع )قاض

منزلة اجرت برايش محاســبه خواهد پنج درصــد از درآمد وقر بهرا با کمک متولي ديگري انجام دهد، 
 (.187ص ، 2008، حياليد )ش

شده ه ميزان تعيينب« النظارهحه»و « التوليهحه»ران يا ياسالم يبر اساس قانون اوقاف کشور جمهور
ــتدر وقر ــده اس ــورت نبود وقردر. نامه ارجاع داده ش به مقدار « التوليهحه»نامه يا عدم تعيين آن ص

و معادل « الم لاجرت»ميزان نيز به« النظارهحه»و معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و « الم لاجرت»
ارات سازمان يالت و اختيقانون تشک يينامه اجرانييآ 33ماده ت )پنج درصد همان درآمد تعيين شده اس

 (. 10/2/65مصوت ه، يرياوقاف و امور خ
اين  قرار دادنولي با ، معين کرده اســـت« الم لاجرت»ظاهر قانون اجرت متولي و ناظر را هرچند در

  «هالنظارحه» درصد آن براي پنجو « التوليهحه»به ميزان ده درصد درآمد خالص ساانه براي « الم لاجرت»
از موقوفه و ميزان دســـتمزد و اجرت وي ارتباط برقرار کرده  يوربهرهبه نوعي ميان تالش متولي در قبال 

ـــت. از موقوفه و ذکر آن در  يبردارزان بهرهيبا م يبا مرتبم کردن دســـتمزد متول توانديمز ياقر نو اس
 اهداف خود از وقر قرار دهد.انگيزة متولي براي ادارة موقوفه را در جهت ، نامهوقر

 اجاره موقوفه به موقوف عليهم

برداري از موقوفه مســـترجر به بهرهعنوان به توانديمکه آيا متولي  مســـئلهاي از فقيهان در بيان اين عده
همچنين از اند. دادهگفته حکم به عدم جواز يکي شدن م جر و مسترجر در فرض پيش به علت، بنردازد
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 توانديمموقوفه به متولي( افزايش اختيارات متولي است که  ةده بر فرض مزبور )اجارشاشکالت مطرح
شد. از شته با ست و در آنجاييخطرهايي را براي موقوفه همراه دا که فرض مزبور نوعي معامله با خود ا

صي ست منافع ا شعاع منافع متولي با خطر روبهل )معامله با خود ممکن ا ، شودرو واقر و موقوفه( در 
دادن موقوفه به خود فقم محدود به مواردي که متولي در معامله با خود و اجاره کندياحتياط حکم م
 (.229ص ، 1996، نيالد)کمالچنين کاري را داده باشد  ةصراحت به او اجازشود که واقر به
ـــت و ک منفعيرا اجاره تمليزعنوان م جر در اجاره عمل کنند؛ توانند بهينم هميموقوف عل ت اس
؛ (6ص، 1390، ي)امام اجاره دهند يگريســـتند تا بتوانند آن را به ديمنافع موقوفه ن کهم ماليموقوف عل

 يمسترجر در اجاره امر يبا توجه به قواعد عموم، عنوان مسترجر موقوفه واقع شوندشان بهينکه ايا يول
 ممکن است.

 و بهينه از موقوفه برخوردار اســت؛ زيرابرداري درســت هاي کافي در بهرهموقوف عليهم از انگيزه
شده براي اجارة مشکالت مطرح، ديآيمبراي موقوف عليهم به شمار  يديعامنافع حاصل از موقوفه به 

 دست متولي را نيز ن واهد داشت.موقوفه به

 تمديد قرارداد اجارهة نحو

رجر پ  از عقد قرارداد کاهش خطرهاي ناشــي از کژمنشــي در اجارة موقوفه از ســوي مســت يهاراهاز 
به مرتبم کردن تمديد اجارة موقوفه با نحوة اســـتفاده از آن اشـــاره کرد. اجارة موقوفه  توانيماجاره 
سترجر در بهرهطواني صورتبه سب از موقوفه را بهمدت انگيزة م ست و منا شدت کاهش برداري در
سي متولي در جلوگيري و کاهش مي سا سوي دهد و يکي از ابزارهاي ا خطرهاي اخالقي محتمل را از 

 برد.يمسترجر از ميان م
معتقدند که مدت در عقد ، حداک ر ميزان مدت در عقد اجارهاماميه در خصـــوص  يهانمشـــهور فق

ــد که تواند تا اندازهاجاره مي ل يتوان به دايم جمله آن از. گيرندطرف عقد اجاره در نظر ميدو اي باش
 ةت اجاريممنوعو بر جواز اسـت  ياصـل عمل، فقيهان اجماع( که شـامل 493ص ، 3)ج يخ طوسـيشـ
ست که در ايازمند دلين، يطوان صوص دليل ا ست امدهين يلين خ شاره کرد. البته رعا، ا شروطي يا ت 

عنوان مدت اجاره در نظر گرفته است که به ين مسترجره در ظرف و بعد از مدتيع يت بقايابلهمچون ق
، بارهنيدر ا(  316ص، ق1388) ينه عالمه حلين زميه بوده است. در ايکانون توجه عالمان امام، شوديم

به ، باشـــد ين زمان طوانياگرچه ا، مانديم ين در طول آن باقيکه ع يدر مدت زمان ينياجاره کردن ع
بر کند. يم يفمعردانشمندان  ةنظر هم شمارد و آن رايز ميکنند جامش ص  را ن شرط که حدود زمانيا
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مگر با جلب موافقت سرپرست ، بيش از ده سال باشد تواندينممدت اجاره در موقوفات ، قانون اساس
 11ماده ت )ميان موقوفات عام و خاص در نظر نگرفته اســ يتفاوتنامه ســازمان. در اين خصــوص آيين

 (.10/2/65مصوت ، هيريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختيقانون تشک يينامه اجرانييآ

 تنظيم قرارداد ةنحو

گنجاندن تشـــويه و ، ايجاد انگيزه در مســـترجر براي کاهش خطرهاي اخالقي ايجاد يهاراهاز ديگر 
شويه به ادامه و تمديد عقد اجاره در  ييهاهيتنب ست. ت سترجران ا در قرارداد اجاره براي افزايش انگيزة م

صالح موقوفه در اجاره و نح صورتوة بهرهصورت رعايت م الزام ، برداري و تمديد نکردن در غير آن 
، برداري از موقوفة اجاره داده شــدهاي در جهت چگونگي بهرهمنظم دوره يهاگزارشمســترجر به دادن 

 پردازنديمبرداري از آن مالياتي براي مسـترجراني که براي مصـالح موقوفه به بهره يهاتيمعاف دادن قرار
 استفاده شود. توانديمه در اين جهت و... مواردي است ک

 يريگجهينت

ان ين ميدر ادارة موقوفه و همچن يان واقر و متولية عدم تقارن اطالعات ممســئلن ييبا توجه به امکان تب
به) يمتول ترجر  بة موجر( و مســـ فات يبرداردر بهره يوة فعليشـــ نيترجيرام ا از  توانيم، از موقو

امدها ين پيکاهش ا يبرا، توسم اقتصاد متعارفمسئله ن يا يامدهايبراي کاهش پ يشنهاديپ يراهکارها
ت و ساختار نهاد يبر ماه يد مبتنيجد يهاوهيشنهاد شيپ، راهکارها نيبر اة وقر بهره برد. افزون مسئلدر 

 ممکن خواهد بود. يز امريوقر ن
افزون بر  توانديمواقر ، نشيگزو  يدهوة عالمتياز دو شـــ يواقر با الگوبردار، ين متولييدر تع
 صــورتبهادارة موقوفه  يرا که خود با توجه به نوع موقوفه برا يطيشــرا، م عام مورد نظر شــرعيشــرا

احراز آن در افراد داوطلب  يرا برا ييهاوهيشـــو  هاشـــاخصن و ييتع، دانديمازم  يمتول يخاص برا
 کند. يطراح
 يعملکرد متول يابيارز توانديمواقر ، واقر يهازهياهداف و انگنان از ادارة موقوفه براي ياطم يبرا

را  يا ناظرانيناظر  يعملکرد متول يبررســ ينامه قرار دهد و برامشــ ص را در وقر يدر فواصــل زمان
دمين کند. همچنييتع شويدر حصول نت ين از متولين گرفتن ت ستفادة از ت ه و يجة مطمح نظر واقر و ا
ــول نته در ارتباط با يتنب ــول و عدم حص  نامه بهرهن مطالب در وقريجة مورد نظرش و گنجاندن ايحص
ش توانديمن واقر يرد. همچنيگ شگيري از وقوع کژمن سم متول يبراي پي ت موقوفه از يدر کار تول يتو
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ش يهمچون انت ات چند متول ييراهکارها ت به موقوف يسنردن تول، ييئت امنايوة هيو ادارة موقوفه به 
حاصـــل از اداره موقوفه  يديعابا  ين محل و مرتبم کردن اجرت متولياز معتمد يانت ات متول، هميعل
 ز بهره ببرد.ين

وة ياستفاده از ش، زياز موقوفات ن يبرداردر بهره يج فعليرا يهاوهياز ش يکيم ابة در اجارة موقوفه به
در  ينيبراي کاهش خطر کژگز ييراهکارها به يا اجاره دادن موقوفه به متولياجارة موقوفه  يده برايمزا

باط ميا، همين اجارة موقوفه به موقوف عليانت ات مســـترجر و همچن از  يبرداران نحوة بهرهيجاد ارت
ــترجر و تمدموقوفه به ــت مس ــتفاده از و م قرارداد ين دقت در نحوة تنظيو همچن يد اجاره با ويدس اس
شو يبندها سترجر بهيم يميه در قرارداد تنظيه و تنبيت براي کاهش خطر  ييعنوان راهکارهاان م جر و م
 .شوديمشنهاد يمسترجر در اجارة موقوفه پ ياز سو يکژمنش
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