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در جستجوي مزایاي وقف در جمعیت 

 :احمر هالل

  حقوقی گاه محض حقوقی تا رئالیسمدیداز 

  3وحید آگاه ،2کیوان صداقتی، 1حسن آقامیري

ي حقوق خصوصی دانشگاه قم، ادکتردانشجوي . 1

مدرس دانشگاه قم و پژوهشگر مؤسسه آموزش عالی 

 ـ کاربردي هالل ایران.  علمی

ي حقـوق عمـومی   ادکتـر  انشـجوي دنویسندة مسـئول:  .2

دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران،      

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دماونـد و پژوهشـگر   

، مؤسسه آموزش عـالی علمـی ـ کـاربردي هـالل ایـران       

  تهران، ایران.

Email: Keyvan.sedaghati@gmail.com  

. دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، 3

واحد علوم و تحقیقات تهـران، مـدرس دانشـگاه عالمـه     

طباطبایی و پژوهشـگر مؤسسـه آمـوزش عـالی علمـی ـ       

  کاربردي هالل ایران.

 13/12/93 پذیرش:      20/5/93 دریافت:

  چکیده

ي مردمــی بــه هــا کمــک بیشــتراز دیربــاز : مقدمــه

احمـر   هـالل سـابق و  سرخ یر و خورشید جمعیت ش

وقف  بوده است. »وقف«، در قالب نهاد حقوقی فعلی

 احمـر  هـالل بـراي جمعیـت   از منظر صرف حقـوقی  

تضـییقات ایجـادي از جملـه     دلیلبه  مطلوب نبود و

سـلطه و   ۀعدم جدایی واقـف (مالـک اولیـه) و ادامـ    

اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متـولی و نـاظر و   

 موقوفه وضعیت حقوقی امکان یا صعوبت تغییر عدم

ــکل  ــراي ش ــدي آن ب ــع، ناکارآم ــه   و در واق ــی ب ده

 ماننـد  مغلوب نهادهاي رقیـب  ،هاي شهروندان کمک

 از منظـر رئالیسـم  حـال،   بـا ایـن   صلح و هبه اسـت. 

و  اسـت  نتیجه عکس شده ،حقوقی و حقوق عمومی

ارجحیت دارد، چـرا کـه در    »هبه«و  »صلح«وقف بر 

نظارت کمک کنندگان به هـالل (واقفـین) تـا    وقف، 

پس از انعقـاد وقـف،    .موقوفه ادامه داردپایان حیات 

گـردد و در واقـع نظـارت     نمی واقف از موقوفه جدا

 ةمردم بر حکومت، یعنی نظـارت واقـف بـر نماینـد    

هنـر   ،اینکـه  یابد. چـه  می حکومت (جمعیت) تحقق

ـ ـ   جامعه در برقراري بازي بـرد  ةحقوق و ادار رد و ب

. بدین لحاظ بـه  تجمیع و تلفیق منافع متعارض است

تأسی از فقه پویاي شـیعه و پـذیرش ایـن نکتـه کـه      

جز با کمک  احمر هاللانجام کامل و صحیح وظایف 

و حکومــت بــه  اســت شــهروندان صــورت نگرفتــه

را نـدارد؛ راه   ، توان مالی تأمین اعتبارات الزمتنهایی

نی بر استفاده از میانه و سوم مطلوب است. نظري مبت

 ۀعالقـ ــ  2مزایاي حقوق عمومی و نظارتی وقف ـ 1

اطالعــات مطلــوب  -3وافــر مــردم بــه نهــاد وقــف 

شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلـوب  

 بایـد  رسد جمعیـت  می عقود صلح و هبه. لذا به نظر

رسانی و تبلیغات گسترده، ضـمن تشـویق و    با اطالع

و جهات مـورد نظـر    ها یتکریم وقف، شرایط، ویژگ

را به مردم معرفی و  در واقع مورد نیاز کشورو  خود

  ، موقوفات را قبول نماید.با توجه به آن

، نظارت احمر هالل: وقف، جمعیت کلیدي کلمات

  .حقوقی مردم بر حکومت، جهات وقف، رئالیسم
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  مقدمه

 از )سـابق  سرخ شیر و خورشید( احمر هاللجمعیت 

قـانون  « 3 ت که به موجب بنداس ییها سازمان جمله

ــا و  ــیمؤسســفهرســت نهاده » ات عمــومی غیردولت

دولتی نهادهاي عمومی غیرة در زمر 19/4/73مصوب

ه مؤسســو ایــن یعنــی وزارتخانــه، شــرکت و  اســت

قــانون  1 ةســازمانی کــه وفــق مــاد .1دولتــی نیســت

خیریه، غیرانتفاعی و داراي اي  همؤسس«اش،  اساسنامه

سـت کـه تـالش بـراي     ا »شخصیت حقوقی مسـتقل 

خدمات امـدادي در هنگـام    ارائهتسکین آالم بشري، 

ــر    ــه ام ــک ب ــی، کم ــروز حــوادث و ســوانح طبیع ب

ـ   ارائه ،توانبخشی  ۀخدمات اجتماعی و کمک بـه تهی

دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیـاز مراکـز   

بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور از جمله وظـایف  

که در ایران همواره بـا   نیازماس 2رود. می آن به شمار

ــوده   ــان اســت نهــاد وقــف عجــین ب  بیشــترو ایرانی

را در قالـب عقـد    جمعیـت ایـن  ي خود بـه  ها کمک

قانون  58و  55اد ووقف طبق ماند.  دهکروقف تنظیم 

 فقـط و  مدنی، حبس عـین اسـت و تسـبیل منفعـت    

وقف مالی جایز است که با بقـاي عـین بتـوان از آن    

ـ  قف میادر وقف، و 3منتفع شد. تولیـت یعنـی    دتوان

در مـدت   یات یـا حال اداره کردن امور موقوفه را مادام

تواند متـولی   میمعینی براي خود قرار دهد، همچنین 

ا مجتمعـاً بـا خـود،    یـ دیگري معین کند که مسـتقالً  

                                                           
ـ حسینی پور اردکانی، سـید مجتبـی، نظـام      1تر رك: بیش مطالعۀ. براي  1

  عمومی غیر دولتی، تهران، جنگل ـ  حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهاي

نظارت مالی بر مؤسسات و «ـ رستمی، ولی،  2. 1389جاودانه، چاپ اول، 

، فصلنامه حقـوق، مجلـه دانشـکده حقـوق و     »نهادهاي عمومی غیر دولتی

  .191ـ  212، صص  88، زمستان 4اره ، شم39علوم سیاسی، دوره 

  .8/2/1367جمعیت هالل احمر مصوب  اساسنامۀقانون  3 مادة. 2

  قانون مدنی. 58 مادة. 3

 همچنـین  همان قانون). 75 مادة( موقوفه را اداره کند

ــواد  ــه موجــب م ــذکور، 81و  78ب ــانون م واقــف  ق

واند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به ت می

ف عامـه کـه   وقـا تصویب یا اطالع او باشـد. امـا در ا  

فقیـه   متولی معین نداشته باشد، موقوفه طبق نظر ولـی 

اگر واقف بـراي   ،طرف ز یکر وقف اد خواهد بود.

اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کـرده باشـد   

و از  )82 مـادة ( ار کندرفت متولی باید به همان ترتیب

دیگر، اگر واقف ضمن وقف، اذن نداده باشـد،  طرف 

 .تواند تولیت را بـه دیگـري واگـذار کنـد     متولی نمی

 ،هاي وقف نیسـت  محدودیت ۀاما این، هم )83 مادة(

چنانکه بیع وقف جایز نیست مگر آنکه خراب شـود  

باشـد بـه نحـوي کـه انتفـاع از آن       یا خوف خرابـی 

 ذرآنهـم در صـورتی کـه عمـران متعـ     ناممکن باشد، 

 مـادة ( .نشـود  حاضـر باشد یا کسی براي عمـران آن  

موقوفـه جـایز باشـد،     وشبا این حال ولو که فر )88

 .شود رض واقف تبدیل میغعین موقوفه به اقرب به 

 نقـانو  3 مـادة برابـر   کـه  هـر موقوفـه  اما  )90 مادة(

اوقـاف و امـور    و اختیارات سازمان حج و تشکیالت

 در دو ،یت حقوقی مستقل استه، داراي شخصخیری

گیرد کـه بـه سـبب     می کلی عام و خاص جاي ۀدست

در راسـتاي جهـات    صرف منافع موقوفات جمعیـت 

ـ یاب مـی  وصف عـام  احمر هاللعامه، موقوفات  در  د.ن

مفـاهیم رقیـب   در مطابقت با نوشتار پیش رو، وقف 

گاه متفاوت، مزایا و دیدشده و از دو مطالعه حقوقی، 

ه است. بـه بیـان   تحلیل شد احمر هاللمعایب آن در 

که آیا وقـف واقعـاً از    استبهتر اثر حاضر در پی آن 

 .کارآمد و مطلوب اسـت  احمر هاللجمیع جهات در 

تطبیقـی وقـف بـا     مطالعـۀ  ،طی سه بند مقالهدر این 



 حسن آقامیري، کیوان صداقتی، وحید آگاه
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ــاتی   ــاي مالی ــه، مزای ــلح و هب ــی   ،ص ــی و ثبت گمرک

ظرفیـت  آسـیب شناسـی   نیـز  و  احمر هاللموقوفات 

قرار  نظر مورداحمر،  توسعه در هالل براينهاد وقف 

  است. گرفته

تطبیقـی وقـف بـا اعمـال      مطالعـۀ ـ   بند نخسـت 

  حقوقی مشابه

بـه دو صـورت عمـده    عقود مجانی در قانون مـدنی  

در بعضی همانند ودیعه و عاریه،  ،است هگر شد جلوه

مجانی بودن عقد به لحاظ وجود عنصر امانت اسـت.  

، وجـه  نه مجانی بـودن  امانی بودن این عقودبنابراین 

آید. در مقابل، بعضـی از عقـود    بارز آنها به شمار می

ــیل تبرعــی، ــه   ۀوس ــاي اشــخاص ب بخشــش و عطای

توان از هبه، صـلح (آن قسـم از    یکدیگر است که می

گـردد) و وقـف نـام     صلح که باعث تملیک مال مـی 

 درهبـه و صـلح    ،بیان قسم اخیـر  در این بند با 1برد.

 گذار قانونمطالعه شده است، چنانکه با وقف  مقایسه

بـا بیـان    احمـر  هـالل  اساسنامۀقانون  19 مادةنیز در 

ها و اعتبارات جمعیت کـه   اموال و دارایی همۀ«اینکه 

از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف، صلح، هبـه  

، براین نظر بود که ایـن عقـود در کنـار    »و امثال آن...

 احمـر  هـالل هـاي کمـک بـه     ین قالبرت مهموقف از 

  د.نباش می

  هبه و وقف ۀمقایسـ  الف

و  اسـت  م، تملیک مال بدون عـوض اهبه در معنی ع

در نتیجه مترادف بـا عطیـه و شـامل هدیـه، جـایزه،      

امـا در معنـاي اخـص،     2.اسـت نحله، صدقه و وقف 

                                                           
، وقـف  »هاي آن وقف و انگیزه«بیشتر رك: فیض، علیرضا،  مطالعۀ. براي 1

  .33-36، صص 1372میراث جاودان، سال اول، شماره چهارم، زمستان 

، دومجلـد  ، 1344اسـالمیه،   تهـران،  قـوق مـدنی،  ح. امامی، سید حسن، 2

 .462ص

است که به موجب آن یک نفـر مـالی    تملیکی عقدي

ایـن مـال    3کنـد.  یـک مـی  را مجاناً به کس دیگـر تمل 

در حـالی کـه    ،منفعت و حقوق باشـد تواند دین،  می

ناظر به عین اموال است. در هبه مالکیـت   فقطوقف 

شود. بنابراین متهب  به طور کامل به متهب واگذار می

تواند هر نوع استفاده که بخواهد از مال بنماید. در  می

هبه بخشـیدن و احسـان بـه فـردي خـاص ملحـوظ       

خواهد جمع  در مواقعی که فردي می رو یناز ااست. 

مند سازد یـا بـه جهـت     از اموال خود بهرهرا بسیاري 

اموال خود را مورد بهـره بـرداري قراردهـد،     ،خاصی

ي با توجه به شرایط عقد وقـف، بهتـرین نمونـه بـرا    

اگـر  باشد. بدین لحـاظ   وقف می ،تأمین هدف مالک

 يبـرا ش را کـه مـال   کنـد خواهد یقین حاصل مالک ب

هاي خود از مالکیت خویش خارج  اهداف و خواسته

اي کـه بـراي وقـف     ه، قانونگذار بـا شـرایط ویـژ   کند

. اعطا کرده است، این اطمینان را به مالک هکردتعیین 

تبـدیل و   در مـورد وجود وضع قوانین سـخت  لذا با 

به وقف مـال بـراي    مالکانتغییر مال موقوفه، رغبت 

بـا طـرح   واقـف   اسـت، چـون  جهت خـاص بیشـتر   

درحـالی   ؛همچنان بر مال تسلط دارد ،وقف اساسنامۀ

از آنجا که تسـبیل  نیز  است.این ویژگی  فاقد که هبه

باشـد، واقـف هـیچ گـاه      منفعت جزیی از وقف مـی 

معوض  در حالی که هبه ،کندتواند شرط عوض  نمی

در واقع ویژگی وقف  ؛است به رسمیت شناخته شده

د خیرخواهانه خود تواند قص این است که واقف نمی

   .کندرا منوط به شرط عوض 

واقـف   هاي وقف این است که رابطۀ از دیگر ویژگی

شود و همین امر  با مال به محض تحقق عقد قطع می

                                                           
 قانون مدنی. 795 مادة. 3
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هاي جمعی است. در حالی کـه   موجب ثبات مالکیت

هبه قابلیت رجوع از طرف واهب را دارد کـه باعـث   

اردي هبه شود. با این حال در مو انحالل عقد هبه می

از سوي واهب الزم اسـت و امکـان رجـوع از آنهـا     

وجود ندارد، مانند هبـه بـه خویشـان نزدیـک، هبـه      

دین به مدیون. بنابراین در هبه،  ۀمعوض، صدقه و هب

ي کـه  اصل قابلیت رجوع واهب است، مگر در موارد

خروج عین موهوبـه   مانند ،امکان رجوع وجود ندارد

بـر مـال موهـوب،     از ملکیت متهب، تعلق حـق غیـر  

تغییــر در عــین موهوبــه، فــوت واهــب یــا متهــب و 

  همچنین تراضی طرفین در عدم حق رجوع واهب.  

  صلح و وقف ۀمقایس -ب

عبارت از تراضی و تسالم بـر امـري    اصطالحاً صلح

است، خواه تملیک عین باشد یـا منفعـت یـا اسـقاط     

قانون مدنی نیز  752ماده  1دین و یا حق و یا غیر آن.

صلح ممکـن اسـت یـا در مـورد رفـع      «دارد:  ن میبیا

تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمـالی یـا در   

صلح قـالبی اسـت   ». مورد معامله و غیر آن واقع شود

حاکمیـت  تر از همه عقود معین که براي تحقق  وسیع

نـوعی  «آن، در مفهـوم و جـوهر   اراده فراهم آمـده و  

رد و همـین  هـاي متقابـل وجـود دا    گذشـت تسالم یا 

کنـد   امتیاز است که آن را از سایر معامالت ممتاز می

بـا ایـن    2».آورد اي مستقل در می و به صورت معامله

هدف از صلح ایـن اسـت کـه تملیـک یـا       ،حال گاه

ایجاد تعهد به دلخواه انجام شـود و گریـز از اجـراي    

قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد. بنـابراین اگـر   

س عین و تسبیل منفعت اسـت در  اثر وقف را که حب

                                                           
 .396. امامی، سید حسن، پیشین، ص 1

هایی از عقود معـین،   درسدوره مقدماتی حقوق مدنی: . کاتوزیان، ناصر، 2

 .372ص ، اولجلد ، 1391تهران، گنج دانش، چاپ هجدهم، 

یم، دیگر قـبض شـرط تحقـق آن    قرار دهقالب صلح 

 یعنـی نخواهد بود. اما این صلح باید آثار عقد وقـف  

بنـابراین   را داشته باشـد. حبس عین و تسبیل منفعت 

 احمـر  هـالل خواهد مالی را به جمعیت  اگر مالک می

تملیک کنـد کـه آثـار وقـف را نداشـته باشـد، بایـد        

ین به وسیله بیع یا صلحی که در مقـام بیـع   تملیک ع

توان در قالب عقـد   بدین لحاظ می. کندباشد، منعقد 

و هـم اینکـه از    دکـر  صلح، هم آثار وقف را برقـرار 

صـلح در   علیهـذا  هاي وقـف گریخـت.   گیري سخت

اي جز پرهیز از رعایـت   خصوصیت ویژه ،مقام وقف

 فادهتسهیل از آن است برايتوان  و می ردتشریفات ندا

  .کرد

گمرکی و ثبتی موقوفات  مزایاي مالیاتی، - بند دوم

  احمر هالل

را از ایـن منظـر    احمـر  هاللدر این بند موقوفات در 

کـه آیـا نسـبت بـه صـلح و هبـه، از        کنیم بررسی می

مزیت یا مزایاي مالیاتی، گمرکی و ثبتی کـه موجـب   

 برخوردارند یا خیر؟این عقود شوند،  ترجیح بر

  و گمرکی ي مالیاتیمزایاـ  الف

تـرین درآمـد عمـومی و     ین و قـدیمی تر مهممالیات، 

رود و بـراي هـر دو    ها به شمار مـی  منبع مالی دولت

ـ    حکومتیعنی  سوي آن سـزایی   هو مـردم اهمیـت ب

معموالً از معافیت  ها ، دولتها در بحث مالیات 3.دارد

هـدایت و  بـراي  و تخفیف مالیاتی به عنوان ابـزاري  

ــت ــ ســوق فعالی ــتفاده  اه  و خــدمات شــهروندان اس

حقوق و مزایاي گمرکـی نیـز کـه در واقـع     کنند.  می

مالیات بر واردات و صادرات هر کشور است، یکـی  

رود که  ها به شمار می ین منابع درآمد دولتتر مهماز 

                                                           
   87، ص 1392یزان، چاپ دوم، متهران، . رستمی، ولی، مالیه عمومی، 3
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شود. در  گمرکی درج می ۀاي به نام تعرف در مجموعه

نـدي  ب و سپس نـرخ بندي  این تعرفه، ابتدا کاالها طبقه

ن گمرك و واردکنندگان کاال، شوند تا براي مأمورا یم

برآورد میزان حقوق و عوارض گمرکی (که درصدي 

از ارزش گمرکــی کاالســت) روشــن و قابــل احــراز 

از زوایـاي  در این قسـمت، معافیـت مالیـاتی     1باشد.

اموال و  و احمر هاللر و کمک کننده به اشخاص خی

 قرار گرفته است.اهدا شده، مورد نظر  هاي دارایی

کسـر   :کننـده  معافیت مالیاتی اشـخاص کمـک  ـ 1

از درآمد مشـمول   احمر هاللبالعوض به  يها کمک

  مالیات

ي ها قانون مالیاتاصالحی  172 مادة ۀاصالحی مطابق

بخش از وجوه پرداختی یا تخصیصـی و  آن  مستقیم،

هاي غیرنقدي بالعـوض اشـخاص، اعـم از     یا کمک

تعمیر، تجهیز، احداث و یا  برايحقیقی و یا حقوقی 

، طبق ضوابط تعیین شـده  احمر هاللتکمیل جمعیت 

هاي ذي صالح، از درآمـد مشـمول    تخانهرتوسط وزا

مالیـات عملکـرد سـال پرداخـت منبعـی کـه مـودي        

بـدین   .2باشـد  انتخاب خواهد کـرد، قابـل کسـر مـی    

 هترغیـب اشـخاص و توسـع    بـراي ترتیب قانونگذار 

ي هـا  ت، وجـوه و کمـک  رین به جمعیي خیها کمک

دیـان مالیـاتی بـه جمعیـت را از درآمـد      ؤبالعوض م

 مشمول مالیات قابل کسر دانسته است.

 و هـدایاي دریـافتی   هـا  الیاتی کمکمعافیت مـ 2

  احمر هالل

                                                           
  130، ص همان. 1

امـداد امـام    کمیتـۀ قـانون الحـاق   «ة واحـد  مادة، 29/9/1391. در تاریخ 2

ات مشـمول  مؤسسـ احمر به فهرست نهادها و  و جمعیت هالل (ره)خمینی

طبـق   تصـویب گردیـد و  » هـاي مسـتقیم   اصالحی قانون مالیات 172 مادة

صـورت تـأمین اعتبـار، در قـوانین      ایـن قـانون در  « شدمقرر  آن 1 ةتبصر

  .»دشواجرا  1392سنواتی از ابتداي  ۀبودج

قـانون الحـاق مـوادي بـه      12 مـادة  6به موجب بند 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مصـوب   

یاي اشخاص حقیقـی و  ها و هدا کمک، 27/11/1380

، از احمـر  هاللحقوقی در خارج از کشور به سازمان 

 حکمی که در. هستندپرداخت هرگونه مالیات معاف 

نیـز بـه    ي مسـتقیم هـا  تقانون مالیا 139 مادةبند ب 

ها و هـدایاي دریـافتی    کمک تر تکرار و طور گسترده

از پرداخـت   احمـر  هـالل نقدي و غیرنقدي سـازمان  

  3.استه شدمالیات معاف 

از مالیـات   احمر هاللمعافیت اموال اهدایی به ـ 3

  بر ارزش افزوده

قانون مالیـات بـر ارزش    12 مادة 9و  6طبق بندهاي 

کمیسیون اقتصادي مجلـس،   17/2/87افزوده مصوب 

کاالهاي اهدایی به صورت بالعوض بـه... نهادهـاي   «

] بـا تأییـد   احمـر  هـالل از جملـه  [عمومی غیردولتی 

ــرا  ــأت وزی ــرفی  «و » ن...هی ــوازم مص ــواع دارو، ل ان

درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیـاهی)  

از مصادیق معافیـت  » و خدمات توانبخشی و حمایتی

  باشند. از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می

 احمـر  هاللمعافیت لوازم امدادي و اهدایی به ـ 4

  ديورواز حقوق 

قـانون   119 دةمـا مطابق بند (ر) از تبصره قسمت ث 

ــوب    ــور گمرکــی مص عــالوه بــر  ، 22/8/1390ام

هاي مقرر در جدول تعرفه گمرکـی ضـمیمه    معافیت

نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات،   آیین

                                                           
، احمـر  هاي دولتی به جمعیت هـالل  کمک سازمان. الزم به ذکر است که 3

قـانون تنظـیم بخشـی از     51 مادةاخذ مجوز قانونی جداگانه با توجه به  به

ین مجوز به هالل احمر، اۀ زیرا در اساسنام نیاز ندارد،مقررات مالی دولت 

 ۀقـانون اساسـنام   17 مـادة  4: قـانون تفسـیر بنـد    جمعیت داده شده است

  .11/2/1387احمر مصوب  جمعیت هالل
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ــاي     ــوالنس، خودروه ــه آمب ــه از جمل ــایط نقلی وس

فرماندهی امداد و نجات، خودروهاي ویـژه امـداد و   

پزشکی، طبی و نجات به استناي سواري، دارو، لوازم 

بیمارستانی، بـالگرد و قـایق امـدادي، مـواد غـذایی،      

سـاخته یـا سـایر     هاي پـیش  پوشاك، پتو، چادر، خانه

کاالهاي امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمـک  

دیدگان بالیاي طبیعی یا حوادث غیرمترقبـه   به آسیب

هـاي تصـریح شـده در     یا سایر وظایف و مأموریـت 

جمهـوري   احمـر  هاللکه به نام  راحم هالل اساسنامۀ

شود، با تشخیص وزارت امـور   اسالمی ایران وارد می

دي معـاف  واقتصاد و دارایی از پرداخـت حقـوق ور  

    1باشند. می

الـذکر در   اما نکته اینجاست که بیان و لحن مواد فوق

هاي مالیـاتی و گمرکـی، وقـف را افـاده      باب معافیت

هبـه   وشـامل عقـودي چـون صـلح      فقطو  کند نمی

هـم  » وقـف «است. کمااینکه مقنن هرجا که نظـر بـه   

 مـادة  3ه؛ چنانکه مطابق بند کردداشته، آن را تصریح 

هــاي مســتقیم، امــوالی کــه بــراي  قــانون مالیــات 24

ها، مؤسسـات دولتـی و    هایی چون وزارتخانه سازمان

شـوند   ها مورد وقف، نذر یا حبس واقع می شهرداري

فنـد. لـذا بـا توجـه بـه      از شمول مالیات بـر ارث معا 

سکوت قانونگذار و درنظر گرفتن صرف ایـن مـواد،   

  اموال موقوفه از چنین معافیتی برخوردار نیستند.

ـ معافیت درآمد صرف شده موقوفـات عـام در   5

                                                           
 ،22/8/1390قانون امور گمرکی مصـوب   163 مادةهمچنین به موجب  .1

رسـانی در   به منظور پـیش آگـاهی، پیشـگیري و آمـادگی مقابلـه و امـداد      

ز کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی حوادث و سوانح، معادل نیم درصد ا

گیـرد، از واردکننـدگان اخـذ و بـه      که به کاالهاي وارده به کشور تعلق می

خزانه داري کل کشور واریز و معـادل آن در بودجـه سـاالنه بـه حسـاب      

هـاي قـانونی    اي مأموریـت تگردد تا در راس جمعیت هالل احمر منظور می

  .هزینه نماید

  بالیاي طبیعی و حوادث غیرمترقبه

هاي مسـتقیم،   قانون مالیات 139 مادةمستند به بند ح 

که مطابق مـوازین   آن قسمت از درآمد موقوفات عام

شرعی به مصرف اموري از قبیل بهداشـت و درمـان،   

دیدگان حـوادث ناشـی    کمک به مستضعفان و آسیب

ــش  ــه، آت ــیل، زلزل ــوادث   از س ــگ و ح ــوزي، جن س

غیرمترقبه دیگر برسد، مشـروط بـر اینکـه درآمـد و     

هاي مزبـور بـه تأییـد سـازمان اوقـاف و امـور        هزینه

 و الیات معاف استخیریه رسیده باشد، از پرداخت م

 روقــف بــدانــیم از یــک ســو،  گونــه کــه مــی همــان

 ةصـرف در مصـالح عامـه، در زمـر     براي احمر هالل

از جملــه ، و از ســوي دیگــر اســتموقوفــات عامــه 

خـدمات امـدادى در    ارائـه جمعیـت،   ةوظایف عمد

سیل ، هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعى مثل زلزله

ر است. بنابراین در داخل و خارج از کشومانند آن و 

مشـمول مفـاد حکـم     احمـر  هـالل ، کردتوان ادعا  می

نقـش  کـه  گـردد. تفسـیري    مقرر در ایـن قـانون مـی   

سزایی در بسط و تعمیم فرهنگ وقف به جمعیـت   هب

اسـت کـه   نیز قابل ذکر  2د.کرایفا خواهد  احمر هالل

به موجب رأي هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري    

ــمار  ــه ش ــه  ةب ــورخ 240دادنام ــه 2/5/1391 م ، هم

هاي موقوفات عام، علی االطـالق از   درآمدها و هزینه

است که درآمدها در نیاز و  ندمعافیت برخوردار نیست

این مقصود  لذاامور مورد نظر قانونگذار هزینه گردد. 

اظهارنامـه   ارائـه گـردد، مگـر از طریـق     حاصل نمـی 

ــا    ــان ت ــه و حســاب و ســود و زی ــاتی و ترازنام مالی

                                                           
متـولی موقوفـه   هاي مستقیم،  قانون مالیات 39 مادة. در وقف به موجب  2

اي  مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد، اظهارنامـه 

حاوي ارزش مال مورد  ،از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شدهنمونه  وفق

به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صـالحیتدار، تسـلیم و    ،وقف

  رسید دریافت دارد.
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موقوفه به چه میـزان درآمـد حاصـل    مشخص گردد 

و چه میزان از آن در امور مورد نظر قانونگـذار   کرده

 مـادة  2کما اینکـه قانونگـذار در تبصـره    ، هزینه شده

اقتصـادي،   ۀپنج ساله پـنجم توسـع   ۀقانون برنام 119

، تسـلیم  25/10/1389اجتماعی و فرهنگـی مصـوب   

اري اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را شرط برخورد

بنـابراین  از هرگونه معافیت مالیاتی ذکر کرده اسـت.  

هاي  برخورداري از معافیت براي احمر هاللجمعیت 

یاد شـده  ملزم به رعایت تشریفات  ،مذکور در قانون

  باشد. می

  معافیت از پرداخت حق الثبت: مزایاي ثبتیـ  ب

قانون دفـاتر اسـناد رسـمی و کـانون      51 مادةمطابق 

هر نـوع  ،  25/4/1354اران مصوب سردفتران و دفتری

ــع    ــه نف ــه ب ــف و حبســی ک ــال بالعــوض و وق انتق

هاي فرهنگـی و   ات مذهبی و خیریه و سازمانمؤسس

بهداشتی مصرح در مواد مربـوط بـه معافیـت قـانون     

ــات ــت    مالی ــذیرد، از پرداخ ــام پ ــتقیم انج ــاي مس ه

با عنایت به اینکـه نـام    و ثبت معاف خواهد بودال حق

 139 مـادة  به صراحت در بنـد ب  راحم هاللسازمان 

هــاي مســتقیم و مبحــث مربــوط بــه  قــانون مالیــات

توان نتیجه گرفت هـر نـوع    ، میها درج شده معافیت

انتقال اموال منقول یا غیر منقول در قالـب وقـف بـه    

هـایش،   این سازمان به عنوان نهـادي کـه از کـارویژه   

دارو و وسـایل و تجهیـزات پزشـکى     ۀکمک به تهیـ 

ز مراکز بهداشتى، درمانى و آموزشـى کشـور   مورد نیا

معافیتی که  است.الثبت معاف  از پرداخت حق 1است،

از دو وجــه جمعیــت،  اساســنامۀقــانون  20 مــادةدر 

ــر آمــده: یکــی اینکــه عــالوه بــر جمعیــت  کامــل  ؛ت

                                                           
  احمر جمعیت هالل اساسنامۀقانون  3 مادة 8. بند 1

 درصد 99ی با حداقل یها مؤسسات وابسته و شرکت

به شرط صرف درآمد آنها در راستاي  ،سهام جمعیت

، و شـامل شـده  را نیـز   احمـر  هاللداف و وظایف اه

امـوال،  الثبت را بـه تمـامی    دوم اینکه معافیت از حق

امالك، مستغالت، وسایط نقلیه، کاالها و خودروهاي 

ــدایی و  ــۀاه ــارجی و واردات و   هم ــدهاي خ خری

تعمـیم  تجهیزات ضروري و حیـاتی امـداد و نجـات    

جملـه   داده و در واقع عالوه بر وقف، عقود دیگر از

صلح و هبه را نیـز دربـر گرفتـه اسـت. بنـابراین در      

تـر، معافیـت از پرداخـت     مزایاي ثبتی یا به بیان دقیق

و  اسـت الثبت نیز، وقـف در کنـار صـلح و هبـه      حق

  ارجحیتی ندارد.

مزایـاي   ۀرغم موارد یاد شده و در واقـع غلبـ   اما علی

و تسـاوي  » وقـف «گمرکی و مالیاتی هبه و صلح بـر  

قـانون   20 مـادة الثبـت،   ت از پرداخـت حـق  در معافی

، به کمک وقف آمـده و  احمر هاللجمعیت  اساسنامۀ

تر از آنهـا قـرار    آن را در کنار صلح و هبه و نه پایین

واحـده قـانون    مـادة مـذکور و   مـادة داده است. طبق 

مؤسسـات  ت، جمعی، 28/2/1379اصالح آن مصوب 

 درصـد  99هـایی کـه حـداقل     وابسته به آن و شرکت

سهام آنها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهاي آن در 

راستاي اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسـد،  

، عوارض، حقـوق گمرکـی، سـود    از پرداخت مالیات

در خصـوص   بازرگانی و هر گونـه عـوارض دیگـر   

اموال، امـالك، مسـتغالت، وسـایط نقلیـه، کاالهـا و      

خریــدهاي خــارجی و  همــۀخودروهــاي اهــدایی و 

و تجهیزات ضروري و حیاتی امداد و نجات  واردات

  د.نباش معاف می
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 بـراي شناسی ظرفیت نهاد وقـف   آسیب - سومبند 

  احمر هاللتوسعه در 

 بـا نگـاه  یـابی و نقـد نهـاد وقـف      در این بند، مسـأله 

دو قسمت  طی احمر هاللدر نظام حقوقی  اي توسعه

، بـا نگـاه صـرف    واکاوي شده است: در قسمت الف

  رئالیسم حقوقی. ۀسمت ب، از زوایقی و در قحقو

  نگاه حقوقی محضـ  الف

در جسـتجوي مزایـاي   « بـا عبـارت   پژوهش حاضـر 

و ناگفتـه  آغـاز شـده   » احمـر  هاللوقف در جمعیت 

انتخـاب  عنوان مزبور با این جهت و فرض  ،پیداست

کمـک   شده که وقف، وضعیت حقوقی مطلوبی براي

 و بـا  اسـت  احمـر  هـالل به انجـام وظـایف سـازمان    

ــد عوامــل توســعه آن را   ابعــاد شــناخت ــانونی بای ق

وقوف بـه مشخصـات   . اما با کردشناسایی و تقویت 

رسـد.   می به نظرتردیدهایی در این زمینه نهاد وقف، 

توضیح اینکه در عقد وقف دست کم با سه عامل سر 

ــ نـاظر؛ کـه در    3ـ متـولی  2واقف  -1و کار داریم: 

وقاف و امـور  سازمان ا«مواردي عامل چهارمی یعنی 

بدین صورت که چنانچـه   ،شود هم داخل می »خیریه

 از نظـر  -واقف را پس از جاري شدن صـیغه وقـف   

اینکه عمالً توانایی دخل و تصرف یا تأثیرگذاري بـر  

کنـار بگـذاریم، کماکـان بـا دیگـر       -موقوفه را ندارد

 متـولی  ،یم. از طرفـی هسـت عوامل یـاد شـده مواجـه    

یا افـراد تعیـین شـده بـه      که غالباً واقفحضور دارد 

ه، در ید مالک موقوف ةو این یعنی ادار هستنداراده او 

تقریباً سـلطه   احمر هاللو  استسابق یا همان واقف 

ین بخش مـرتبط بـا   تر مهمـ  وقف ةو اقتداري در ادار

رسانی ـ ندارد. لذا از منظر حقوقی، اگر چـه    خدمات

ز امـورد  وقـف بـر یـک یـا چنـد      اي،  ابنیـه امالك و 

شود، اما همچنـان   می احمر هاللکارکردها و وظایف 

خارج اسـت و در   احمر هاللمدیریت موقوفه، از ید 

عموم موارد، واقف با تعیین مدیرــ در اغلـب مـوارد    

نسالً بعد نسل ـ و در واقع تا پایان عمرِ مورد وقـف،   

گـذاري   را از مـدیریت و سیاسـت   احمـر  هاللدست 

ال ممکن است انتقـاد  . حکند رسانی کوتاه می خدمت

ـــ اعــم از حقیقــی و  شــود کــه اشــخاص خصوصــی

ـ با وقف اموال خـود در راسـتاي کمـک بـه      حقوقی

دنـدان  «تر  ه و به بیان عامکردوظایف حکومت اقدام 

و بـراي حکومـت،   » شـمرند  کـش را نمـی   اسب پیش

کمک شهروندان به انجـام وظـایف خـود ـ سـازمان      

ار داشـت، مـردم   ـ مهم است و نباید انتظـ   احمر هالل

مصـالح عامـه وقـف     برايکه  مدیریت اموال خود را

اند به حکومت بسپارند و امثالهم؛ کـه در اینجـا    هکرد

کـه وقتـی مـدیریت و     گان ایـن اسـت  ویسندنپاسخ 

ـ   احمـر  هـالل گذاري در یـد نهـاد متـولی ـ      سیاست

حقـوقی، وضـعیت چنـدان     صـرف  نیست؛ از منظـر 

هرچـه از  «عیـت  و ما در واقع در موق نیستمطلوب 

  قرار داریم!» دوست رسد نیکوست

اما در مورد عامل دوم یعنی ناظر، وضعیت بهتر است 

 احمـر  هـالل  1،وقف شـده  و تقریباً در نیمی از موارد

ناظر قرار گرفته است که اندکی مشکل پیش گفتـه را  

، چـرا کـه نـاظر نـه     »انـدکی «کند. البتـه   بر طرف می

ــد بــراي موقوفــه، مــدیر تع مــی ــه  کنــدیــین توان و ن

ــوارد انحــراف  سیاســت ــد و صــرفاً در م  گــذاري کن

هـاي   وقف یـا نابسـامانی   درخصوصمتولی  احتمالی

مـواردي را   توانـد  می ،مدیریتی از جمله انضباط مالی

  د.کنگوشزد 

                                                           
اسناد وقف در هالل احمر رك: اردکـانی، عبـاس، میـراث     مطالعۀ. براي 1

  .1380ماندگار: مجموعه اسناد وقفی جمعیت هالل احمر، تهران، تندیس، 
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یعنــی  ،همچــون عامـل نخســت اسـت   ،عامـل سـوم  

هـایی   در مواردي ممکن است با وضـعیت  احمر هالل

لتی، پاي سازمان اوقاف به رو به رو شود که به هر ع

دیگـر ـ    حکـومتی نهاد یک و عمالً با ورود  یدمیان آ

نظارت ـ مواجه شـود کـه از منظـر     اعم از دخالت یا 

ــوقی    ــا وضــعیت حق ــر حــال، اداره ی ــوقی در ه حق

نماید. هرچنـد کـه    می تر طوالنیموقوفه را پیچیده و 

دهد که در بسیاري  نشان می 1ها وقفنامه مطالعۀاوالً ـ  

بـراي   ،نـاظر  رغم تعیین متولی یـا  وارد، واقفین علیم

زمان پس از مرگ یـا نـاتوانی متـولی یـا نـاظر ولـو       

 ــ  ثانیاًاند.  را متولی قرار داده احمر هاللها بعد،  نسل

و به دلیـل هـم    استسازمان اوقاف نهادي حکومتی 

 بـه احتمـال زیـاد    احمر، جهت بودن اهدافش با هالل

  خواهد داشت. احمر هاللسازنده با تعاملی 

مـدیریتی، نیـز از   با این حال از منظر عقالنـی، نگـاه   

در  اصوالً و قاعدتاً احمر هالل دریچه محض حقوقی؛

عـواملی نظیـر   کـه  » وقف«حقوقی  تأسیسا بمقایسه 

متولی، ناظر و سازمان اوقاف را وارد کنش و واکنش 

نهادهاي دیگر همچون صلح و هبه  باد کن حقوقی می

ــن  ــه ای ــه گو ک ــتندن ــد    نیس ــا ص ــفر ت ــاً ص و تقریب

ــه خــود   سیاســت ــدیریت و نظــارت را ب ــذاري، م گ

سینه تواند دست رد به  گذارند، نمی وا می احمر هالل

وقف را انتخـاب   و بزندتأسیساتی چون هبه و صلح 

کند. چـه اینکـه در هبـه یـا صـلح، موضـوع بسـیار        

  :چنانکه .تر از وقف است ساده

مستلزم ناظر یا  لی واوالًـ هبه و صلح داراي متو

ورود سازمان اوقاف نیست و هنگامی که مالی به 

هبه یا صلح شد، دیگر افراد یا نهاد  احمر هالل

                                                           
  .همان.  1

و مال مورد مصالحه یا موهوبه،  نیستدیگري دخیل 

موقعیتی  :است احمر هاللدر تسلط و مالکیت کامل 

  خالص و بدون ورود دیگران.

و مالکیت واهب  هبه و صلح، مال از سلطهثانیاً ـ در  

و کـالً در اختیـار و سـلطه     شـود  میو مصالح خارج 

گیرد و بدون موانعی چون متولی،  قرار می احمر هالل

توانـد آن را در   می احمر هاللناظر یا سازمان اوقاف، 

راستاي وظایف قانونی خـود و بـه تشـخیص خـود     

در  احمـر  هـالل . به لسان حقوق عمـومی،  کندصرف 

ــالحیت ت   ــه ص ــا ن ــیاینج ــالحیت  بل ،کلیف ــه ص ک

ــه 2تشخیصــی ــق آن،  دارد ک ــا ادارهوف  3تشــخیص ب

طبق موازین قانونی از قدرت تشخیص و  احمر هالل

برخـوردار   در صرف اموال هبه یا صلح شده انتخاب

، بـرخالف  احمـر  هاللباري در صلح و هبه به  .است

نامه و هبه نامه، جهتی  وقف؛ در غالب موارد در صلح

صـالح و  ز انتقـال مالکیـت از م  نشـده و پـس ا  تعیین 

بـا در نظـر گـرفتن     این سازمان، احمر هاللواهب به 

ها در انجام وظـایف   ها و کاستی ها، نیازمندي اولویت

اسـتفاده از مـورد   » جهـت «خود در سراسـر کشـور،   

ه گفتنـی  البت .کند مصالحه و عین موهوبه را تعیین می

» جهـت «صالح و واهـب،  است که در برخی موارد، م

تفاده از مــورد مصــالحه و موهوبــه را نیــز تعیــین اسـ 

صلح یـا هبـه   «دارند که  المثل اذعان می و فی کنند می

شود بـراي احـداث درمانگـاه، کمـک بـه ایتـام و        می

                                                           
ري یـا اختیـاري نیـز خوانـده     . صالحیت تشخیصی به صـالحیت تخییـ  2

ــی ــود م ــ: ش ــوقی   ر.ك: مش ــام حق ــري: نظ ــالحیت تخیی ــی، ص هدي، عل

مجریه، تهـران، معاونـت حقـوقی ریاسـت      ةهاي تخییري در قو صالحیت

جمهوري، معاونت تحقیقات، آمـوزش و حقـوق شـهروندي، چـاپ اول،     

1391.  

هر شخص حقوقی یا سازمانی اسـت   ،در حقوق عمومی منظور از اداره .2

هـاي   . بنابراین تمامی سازمانحاکمیتی را بر عهده دارد ایکه اعمال تصدي 

 شود. حکومتی، اداره محسوب می
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اي با عقد صلح و  که البته این مورد مالزمه 1،»امثالهم

تواند باشد یـا نباشـد، امـا در وقـف،      و می ردهبه ندا

تعیـین   ،ب به اتفاق مواردجهت وقف در اکثریت قری

بـه   - تواند جز نیت واقـف  نمی احمر هاللو شود  می

. کنـد دیگري از مورد وقـف   ةاستفاد -جز موارد نادر

و در واقع بر خالف وقف،  استامري که بسیار مهم 

از امکـان تبـدیل نـوع     احمـر  هـالل در صلح و هبـه،  

  استفاده از مال مورد صلح یا هبه برخوردار است.

توان  موارد استثنایی، نمی برخالف وقف که جز ثالثاًـ

وضعیت حقوقی موقوفه را تغییر داد و اعمال عقودي 

چون بیع، هبه، صلح و اجـاره بـه شـرط تملیـک در     

توان  در شرایطی میخصوص آن منتفی است و نهایتاً 

؛ در هبه و صـلح،  کرداز عقودي چون اجاره استفاده 

لحه شـده و  مالک موهوبـه و مـورد مصـا    احمر هالل

اختیاري کامل در فروش، اجاره، هبه، صلح، معاوضه 

و سایر عقود معین و اقسام عقـود نـامعین در قالـب    

محـدودیتی مواجـه    قـانون مـدنی دارد و بـا    10 مادة

نیست. لذا مقایسه شود مـوردي را کـه زمینـی بـراي     

شود  احداث درمانگاه در شهرستانی کوچک وقف می

درمانگـاه در آنجـا در   اگر به هـر دلیلـی، سـاخت     و

اولویت نباشد، موقوفه از منظر وضعیت حقـوقی بـه   

ت واقـف را تـا ابـد    است و باید نی» قفل«زبانی ساده 

 احمـر  هـالل ادامه داد؛ با موردي که همان زمـین بـه   

شـود تـا بـه تشـخیص جمعیـت در       صلح یا هبه مـی 

 رسـت بشـهروندان و البتـه در    ۀصالح و صرفراستاي 

  ت قانونی صرف شود.وظایف و اختیارا

از منظر طور که در بند قبل، شرح آن رفت؛  نیز همان

                                                           
اسناد صلح و هبه در هالل احمر رك: اردکانی، عباس، آثار  مطالعۀ. براي 1

ماندگار: مجموعه اسـناد صـلح و هبـه جمعیـت هـالل احمـر جمهـوري        

  .1384اسالمی، تهران، تندیس، 

نسـبت بـه    وقف هم،مزایاي مالیاتی، گمرکی و ثبتی 

و در شرایط تساوي با عقـود   یستن برتر صلح و هبه

الذکر از  یاد شده قرار دارد. چنانکه فارغ از مواد سابق

تنظــیم بخشــی از «، »هــاي مســتقیم مالیــات«قــوانین 

، »مالیـات بـر ارزش افـزوده   «، »ات مالی دولـت مقرر

ــی« ــانون  «و » امــور گمرک ــاتر اســناد رســمی و ک دف

که حکایت از برتري صـلح و  » سردفتران و دفتریاران

ــف دارد؛    ــر وق ــه ب ــادةهب ــانون  20 م ــنامۀق  اساس

و اصالحیه آن، بـه یـاري وقـف آمـده و      احمر هالل

بازي باخته وقـف بـه عقـود مـذکور را بـه تسـاوي       

هـاي کمـک بـه     قالب همۀه و با ادبیاتی جامع، کشاند

از جمله وقف، صلح، هبـه و غیـره را در    احمر هالل

 یمزایـاي مالیـاتی، گمرکـی و ثبتـی از معـافیت      تمامی

  مطلق برخوردار گردانیده است.

علیهذا هرچند وقف در خصوص مزایاي یاد شده در 

هـاي   وضعیتی مشابه قرار دارد، اما به دلیل محدودیت

، در مجمـوع در جایگـاهی   احمـر  هاللي براي ایجاد

محـض  تر از صلح و هبه قرار گرفته و از زاویه  پایین

نسبت به وقف  احمر هاللحقوقی، هبه و صلح براي 

  ارجح است.

ب ـ نگاه رئالیستی: تحلیل وقف از منظـر حقـوق    

  عمومی

، در اینجـا نگـاه مـا بـه تطبیـق      قسمت الفبرخالف 

حقوق عمومی و شرایط صلح و هبه با وقف از منظر 

فرهنگــی و اجتمــاعی جامعــه ایــران اســت. حقــوق 

ــی اســت: 2عمــومی ــوقِ حقــوق حکمران  نحــوة حق

 3حکومت بر شهروندان. در حقوق عمومی از دولـت 

شود. دولتی که از سه عنصر سرزمین، مردم  بحث می

                                                           
2.Public law 
3.State 
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بـر   »حکومت« ،شود و در آن تشکیل می 1و حکومت

ــردم« ــره  »م ــرزمین«در دای ــال »س ــت«، اعم  »حاکمی

شــرّ «. در حقــوق عمــومی از حکومــت بــه کنــد مــی

شـود. شـرّي کـه بایـد باشـد و البتـه        یاد مـی » ضرور

ق و حداقلی. همچون سایر شرها بسیار محدود، مضی

جامعه را  ةحکومت نهادي است که به ضرورت، ادار

بــر عهــده دارد و خــدماتی را کــه از شــهروندان بــر 

در معرض فسـاد   دهد. نهادي شدیداً می ارائهآید  نمی

و رانتی شـدن کـه نیازمنـد نظـارت گسـترده اسـت.       

با ساز و کارهـاي حکـومتی   از آن نظارتی که بخشی 

است و بخشی با مردم. به بیان بهتر، دو قسم نظـارت  

نظارت درون حکومتی و نظـارت   بر حکومت داریم:

حکومتی، حکومـت  درون برون حکومتی. در نظارت 

ر نظــارت بــرون و د کنــد  بــر حکومــت نظــارت مــی

حکومتی یا مردمی، مردم بر حکومت. نظـارت مـردم   

بر حکومت اقسام مختلفی دارد. نظـارت مطبوعـات،   

و  2هـاي غیـر دولتـی یـا مـردم نهـاد       احزاب، سازمان

نظامات صنفی که در لسان حقـوقی و سیاسـی از آن   

شود. لـذا   بر حکومت یاد می 3به نظارت جامعه مدنی

ي »ضـرور «است امـا   حکومت نهادي کامالً ضروري

  کامالً مهار و کنترل شود. بایدکه 

حال در بحث ما، صحبت از برتري یا ضـعف وقـف   

ایـران.   ۀدر مقابل صلح و هبه است، آن هم در جامع

 ،دهـد  سیر تاریخی آن نشان مـی  مطالعۀاي که  جامعه

اعتماد شهروندان (مردم) به حکومت مطلـوب نبـوده   

رخواسـت و مطالبـه   اي متوقع و پر از د جامعه 4است.

                                                           
1.Government 
2.Nongovernmental organization 
3.Civil society 

. به عنوان مثال رك: کاتوزیان، محمدعلی همایون، تضاد دولت و ملـت:  4

یب، تهران، نـی، چـاپ   طعلیرضا  ۀنظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجم

و در جسـتجوي   اعتمـاد بـه آن   از دولت و البتـه بـی  

و  نیسـت  ! پارادوکسی که تحلیل آن، بحث مـا آزادي

بـا ایـن حـال در مقـام      طلبـد.  می البته مجال دیگري

نهادهـاي  بـین  تعامل مطلوب  دلیل نبودبینی، به  واقع

، بدیهی است کـه وقـف ارجـح بـر     و مردم حکومتی

در صلح و هبه، مال از سـلطه   ،صلح و هبه است. چه

و بــا  شــود مــیو مالکیــت مصــالح و واهــب خــارج 

ـ   احمر هالل اختیاراختیاراتی وسیع و تقریباً کامل در 

و بـا   که در هر حال گیرد حکومت ـ قرار می  ةنمایند

هر ماهیتی (ولو که ظاهراً نهادهاي عمومی غیردولتی 

، وابسـتگی کمتـري نسـبت بـه     احمـر  هـالل از جمله 

، بخشــی از سســات دولتــی بــه حکومــت دارنــد)مؤ

اعتمـادي بـه آن    بـی  سیاسی و حکومت است و نگاه

، ابـداً بـاز   احمر هالل. اما در وقف، دست وجود دارد

قـف از یـک طـرف،    و بسیار محدود است. وا نیست

و حتـی   دهـد  مـی را متولی قـرار   خود یا معتمدینش

 نیـز بـا   رار ندهـد. را ناظر هم قـ  احمر هاللتواند  می

کنترل نماینده حکومت را  وتعیین جهت وقف، مهار 

را مجري نیات خود  احمر هاللو عمالً  کند میکامل 

، حقـوقی  شناسـی  نظـر جامعـه  دهد. لـذا از م  قرار می

حقـوقی، نهـاد   رئالیسم  حقوق عمومی و به بیان بهتر

 مـردم  چون ،تر است وقف از منظر شهروندان مطمئن

فسـاد یـا انحـراف     اوالًــ امکـان   :در وقـف  دانند می

شــود. ثانیاًـــ در  حکومــت بســیار کمتــر مــی ةنماینــد

صورت فسـاد یـا انحرافـات احتمـالی، سـاز و کـار       

اي اسـت کـه امکـان     تأسیس حقوقی وقف، به گونـه 

عملی نظارت مـردم بـر حکومـت را بسـیار بهتـر و      

اینکــه  تــر مهــمکنــد و از همــه  تــر فــراهم مــی کامــل

                                                                            
  .1392دهم، 
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ر نظـارتی واقـف   مندي نهاد وقف از سـاز و کـا   بهره

) تا پایـان حیـات   احمر هالل(مردم) بر موقوف علیه (

موقوفه برقرار است و حتی پایان حیات موقوفـه نیـز   

بـه  اي اسـت کـه    داراي شرایط بسیار صعب و ویـژه 

  یاد کرد. »ناممکن«توان از آن به  میراستی 

، در لذا فارغ از تحلیـل صـرف حقـوقی پـیش گفتـه     

ـ    گرای و نگـاهی واقـع   رئالیتی  ۀانـه بـه موضـوع، زاوی

بـدین  تحلیل و بالطبع، نتیجه تحلیل متفـاوت اسـت.   

اگر در مجموع، خروجی نگاه حقوقی محـض  لحاظ 

نسبت به صـلح  مزیتی ، نهاد وقف فقطاین بود که نه 

یندي کلی، نسبت بـه آن در  ابلکه در بر ،و هبه ندارد

گرایی در  تر هم قرار دارد؛ از منظر واقع موضعی پایین

یعنی با توجـه بـه    ؛شود قوق، نتیجه عکس میعالم ح

هـا   اعتمادي عمومی جهانی شهروندان به حکومت بی

هـا در   تـدبیري و فسـاد حکومـت    و بی ،از یک طرف

هـا تـاجر، صـنعتگر و     جامعه و اینکه حکومـت ة ادار

حتی مدیر خوبی نیستند و بخش خصوصـی در ایـن   

تـــر از  تـــر و توانمنـــد هـــا، بســـیار چابـــک زمینـــه

اتفاقـاً وقـف بـر     اسـت، از طـرف دیگـر؛   ه کومتح

در  ،ایسـتد. چـه   تر از صلح و هبه مـی  جایگاهی رفیع

 ۀ، مال مـورد مصـالحه و موهوبـه در سـلط    این عقود

، این نهاد حکومتی اسـت و نظـارت   احمر هاللکامل 

نظـارت بـر امـوال دولتـی      ةدر نهایت در دایر ،بر آن

و البتـه تـا   بر  نبر، زما دانیم، هزینه گیرد که می قرار می

آمد است. اما در وقف، خود بخـش  حد بسیاري ناکار

ــوقی     ــا حق ــی ی ــخاص حقیق ــی اش ــی یعن خصوص

خصوصی در غالب موارد با نصب خود (واقـف) بـه   

راه  ،عنوان متـولی و حتـی در مـواردي تعیـین نـاظر     

هـا و فسـادها را ممنـوع یــا     اعتمـادي  بسـیاري از بـی  

مردم بر « و شمایی از نظارت کارآمد کنند میمحدود 

را بـه  » مردم بـه حکومـت  «در عین کمک » حکومت

گرایانـه، مـردم    گذارند. لذا در نگـاه واقـع   نمایش می

شناختی و جامعه شناختی، وقف هم هدف حکومت 

ـ     را تأمین مـی  اري حکومـت بـه   کنـد یعنـی دسـت ی

هـاي شـهروندان را    و کمـک فشـارد   میشهروندان را 

ي مردم بـه  ماداعت و هم اینکه مشکل بی کند جلب می

تواننـد   چـون واقفـین مـی    کنـد،  حکومت را حل مـی 

متولی و نـاظر را خـود انتخـاب و مـدیریت کننـد و      

بدین ترتیب راه فساد حکومتی در امر خیر را مسدود 

  نمایند.

  گیري نتیجه

(شـیر و   احمر هاللدر سازمان اداري ایران، جمعیت 

سابق) یـک نهـاد عمـومی غیردولتـی     سرخ خورشید 

در ســاختار حکومــت کــه وابســتگی  اســت. نهــادي

هـا و   ها، شـرکت  سازمانی کمتري نسبت به وزارتخانه

اهداف   احمر با عنایت به ات دولتی دارد. هاللمؤسس

تـرین   تـرین و انسـانی   و وظایف خود، حقوق بشـري 

هدف تواند  می رو، و ازاین 1سازمان اداري ایران است

 ها و اعانات نقدي و غیر نقـدي  اصلی دریافت کمک

در ایـن نوشـتار   شهروندان و حتی اتباع بیگانه باشد. 

صلح و هبه با وقف، مشخص تطبیقی  مطالعۀپس از 

                                                           
تـالش  «که اهداف جمعیت را  2 مادةـ 1جمعیت:  اساسنامۀ. ر.ك: قانون 1

هـا و کوشـش در جهـت     تـأمین احتـرام انسـان   براي تسکین آالم بشـري،  

هـا و همچنـین    برقراري دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میـان ملـت  

هـا بـدون درنظـر گـرفتن هـیچ گونـه        حمایت از زندگی و سالمت انسان

ایجاد حس تعاون «که  3 مادة 6و  5ـ بندهاي 2داند.  می» تبعیض میان آنها

تالش در جهت تسکین آالم «و » مردمو تفاهم و دوستی و نیکوکاري بین 

هـاي انسـانی و    بشري و کمک بـه امـر سـالمت جامعـه و دفـاع از ارزش     

کوشش در جهت برقراري دوستی و تفاهم متقابـل و صـلح پایـدار میـان     

ـ 3را از وظایف جمعیت در داخل و خارج از کشور برشمرده است. » ملت

کوچک و بـزرگ بـدون   هرکس از زن و مرد و «دارد:  که اشعار می 6 مادة

  ».تواند عضو جمعیت گردد رعایت مالحظات سیاسی، مذهبی، نژادي... می



 حسن آقامیري، کیوان صداقتی، وحید آگاه

100  

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

ی
لم

 ع
مۀ

نا
صل

ف
 - 

رة
ما

ش
 ،

م
فت

 ه
ل

سا
 ،

ت
جا

و ن
د 

دا
ام

ی  
ش

وه
پژ

1 
 ،

13
9

4
 

 

 

مطلـوب  ابعـاد   ۀدر همـ  احمـر  هاللدر  شد که وقف

دهـی   و کارآمدي یا نا کارآمدي آن براي شکل نیست

هـاي شـهروندان از دو منظـر قابـل بررسـی       به کمک

  است:

حیت و عه صـال توسـ صرف حقوقی یا  از منظر - اول

در ایـن دیـدگاه بـه دلیـل     کـه  ، احمر هالل اختیارات

ــ  1شـامل:   احمر هاللتضییقات ایجادي وقف براي 

ف و صـعوبت یـا محـال    انعطاف ناپذیري جهت وقـ 

واقـف (مالـک    ناپـذیري  جـدایی ــ  2ودن تغییر آن.ـب

 سلطه و اقتدار آن بر موقوفـه از طریـق   ۀاولیه) و ادام

ـ  و متولی تعیین  یـا   ممکـن نبـودن  ــ  3ار.ناظر یـا نظّ

ی موقوفـه و در یـک   وضـعیت حقـوق  صعوبت تغییر 

موقوفه از جهت اعمـال صـالحیت   » قفل بودن«کالم 

تواند به فراخور نیـاز   و اینکه جمعیت نمی احمر هالل

ها در جهـت نیازهـا اسـتفاده     کشور یا منطقه از کمک

 ،و حتماً باید در جهت نظر واقـف حرکـت کنـد    کند

ي کشور یا منطقه مورد دیگري ها ندينیازمولو اینکه 

کننــدگان بــه  کمــک دســتمهندســی امــر در . باشــد

بـه عنـوان    احمـر  هاللجمعیت یعنی واقفین است و 

مجـري   فقـط نهاد متولی خدمات امدادي در کشـور،  

 احمـر  هـالل  ظـر منویات واقفین است. امري که از من

در صلح و هبه در اکثـر مـوارد،    زیرا ،مطلوب نیست

ــو ــس از وق ــت پ ــت، جمعی ــال ملکی ــد و انتق  ؛ع عق

توانــد بــا صــالحیت  و مــی ردصــالحیت وســیعی دا

با فراغ اش  تشخیصی خود در راستاي وظایف قانونی

  .کندرسانی  بال خدمت

 ،منظر رئالیسـم حقـوقی و حقـوق عمـومی    از  -دوم

و وقف بر صلح و هبه ارجحیـت   استنتیجه عکس 

دارد، چــرا کــه نظــارت کمــک کننــدگان بــه هــالل  

قفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه داشته و پس از (وا

گردد. در ایـن   انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی

نظـارت و مـدیریت    دیدگاه، واقفـین پـس از وقـف،   

شان را از طریق متولی یا نـاظر یـا   خود به ملک سابق

 باشـد موقت ن تواند می دهند. امري که هر دو ادامه می

د. لـذا  داشـته باشـ  تمرار و تا پایان عمـر موقوفـه اسـ   

نظارت مردم بر حکومـت یعنـی نظـارت واقـف بـر      

یابد. در ایـن   ) تحقق میاحمر هاللحکومت ( ةنمایند

د و بـا  آور فساد مـی  ،شود که قدرت دیدگاه بحث می

از طریـق جمعیـت    کمک به حکومت در قالب وقف

انحراف و سـوء اسـتفاده از    ،، امکان فساداحمر هالل

رسـد و   تـرین حـد ممکـن مـی    مال کمک شده به کم

صـرف امـوال    نحوةکنندگان (واقفین) از  خیال کمک

 گردد. کمک شده در جهت تعیینی آسوده می

اما هنر حقوق و اداره جامعه در برقراري بازي بردــ  

برد و در واقع تجمیع و تلفیقِ منافعِ متعارض اسـت.  

بدین لحاظ به تأسی از فقه پویاي شیعه که در غالب 

 و سـعی در اخـذ   شنود میمختلف را  يانظرهموارد 

نظـري کامـل    ارائهو  هانکات قوت و مثبت همه نظر

کـه انجـام کامـل و صـحیح     پذیرش این نکته  دارد و

کمک شـهروندان صـورت    جز با احمر هالل وظایف

 تـأمین بـه تنهـایی، تـوان مـالی      و حکومت گیرد نمی

اعتبارات الزمه را نـدارد؛ راه میانـه و سـوم مطلـوب     

مزایـاي حقـوق    -1نظري مبتنی بر اسـتفاده از  است. 

وافر مردم بـه نهـاد    ۀعالق-2عمومی و نظارتی وقف 

اطالعـات مطلـوب شـهروندان از وقـف و      -3وقف 

البته جمع کردن آن با نکات مطلوب عقـود صـلح و   

 رسـد راهکـار متناسـب جمعیـت     هبه. لذا به نظر می

، تشویق شـهروندان بـه وقـف در جهـات     احمر هالل
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رسـانی و کـار    نیاز کشور اسـت کـه بـا اطـالع    مورد 

پــذیر اســت. لــذا  جمعیــت امکــاناجرایــی مطلــوب 

ترغیب بـه  با تبلیغات گسترده، ضمن  باید احمر هالل

 -  ها و جهات مورد نظـر خـود   وقف، شرایط، ویژگی

به مـردم  به طور فراگیر در واقع مورد نیاز کشور ـ را  

 . ندکها را قبول  معرفی و در راستاي آن، وقف

ایــن مقالــه برگرفتــه از طرحــی پژوهشــی بــا عنــوان 

بررســی وضــعیت حقــوقی وقــف در جمعیــت     «

است کـه در  » و عوامل موثر بر توسعه آن احمر هالل

براي مؤسسه آموزش عالی علمی ـ   1392ـ   93سال 

  کاربردي هالل ایران انجام شده است.
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Abstract 
Background: From yesterday till now, people helped to Iranian Red Crescent society 
(former Red lion and sun society of Iran) in form of endowment. Endowment in 
opinion of absolute law was not desirable because it may cause many problems for 
Red Crescent society for examples: difficulty in changing the goals of endowment or 
continuation of authority and ownership of property dedicated. On the contrary, in 
opinion of legal realism and public law, endowment has superiority over settlement 
and donation, because of the control of endower continued until the end of endowed 
property. In fact, people supervision on government is accomplished in Red Crescent 
society. Also, other advantages of endowment are equal to settlement and donation. 
Finally, it should be said that endowment is better than settlement and donation in 
Red Crescent society in view of legal realism and public law. 
Keywords: endowment, Red Crescent society, people's control on government, goals 
of endowment, legal realism 


