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 چکيده

  در علیهم   موقوف  ،  واقف  وقف،شرایط  شرایط  و  آثار  فقهی  و  حقوقی  تبیین  و  بررسی به  تحقیق این  در
 بار امر این بر شرعی و  قانونی  آثار  وقف،  عقد  تحقق  از  پردازیم،پس  می  امامیه  فقه  و  ایران  حقوق 

 ،«منفعت تسبیل و عین تحبیس» آید،می  بر  وقف  قانونی  و  فقهی  تعریف  از  که  گونه  آن.  شودمی

.  سازدنمی  روشن  را  واقعیت  تمام  متواتر،  عبارت  این  اما،.  سازدمی  مال  بر  را  آن  آثار  از  برخی  و  ماهیت

  مهمی  و   عمده  اثر  تدریج  به  موقوفه،  اموال  حفظ  های ضرورت  و  اجتماع  تحول  و  فقها  اندیشه  در  تغییر
ز  آن   مثبت   تغییرات  و  وقف  آثار  مهمترین  از  برخی  تا  آنیم  بر  ما  و  است  کرده  ایجاد  وقف بر  را   جمله  ا

 .دهیم  قرار  حقوق   و  فقه  منظر  از  عمیق  برسی  مورد  را  حقوقی  شخصیت

  بخش  در  و  شیعه   فقه  اول  طراز  کتب بر تکیه  با  تحلیلی_توصیفی  و  ای  کتابخانه  صورت به  مقاله این
 و ایران موضوعه حقوق  قانونی مواد به استناد همچینین و  اسالمی  مذاهب  دیگر  فقه  به  نگاه  هایی

 .است  شده  برسی  و  گرفته  انجام  فقها  آرای  با  آن  تطبیق

   .شیعه فقه موقوفه، واقف،  علیهم، مال وقف، موقوف وقف، آثار  :يديکل واژگان
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 3سجاد عباسی  ،2سعيد عليزاده  ،1سعيد تاجيک زاده

 .یحمل و نقل تجار  ،یدادگستر  یو خدمات ادار  ییارشد،دانشگاه علوم قضا  یکارشناس 1
 .کارشناسی ارشد،دانشگاه شاهد، حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری 2
 .تری، حقوق شرکت های تجاریکارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگس 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 سعيد تاجيک زاده

  نگاهی  با اسالمی فقه نظر  از وقف شرایط و آثار

 ایران اسالمی  جمهوري  موضوعه  حقوق به
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 مقدمه
 درباره فقهی منابع در و شود می محسوب( ع) اطهار ائمه سیره در  نیکوکاری  و  احسان  تجلی  و  اسالمی  زیبای  هایسنت  از

 دریافت بدون آن، ثمره یا منفعت کردن جاری و مال کردن حبس معنای به را وقف فقه، در و شده یاد بسیار آن ثواب  و  فضیلت

 نظر مورد مقصد در آن منافع و جلوگیری آن رفتن میان از یا مال انتقال و نقل از وقف از پس که ترتیب بدین است، آمده  عوض

 بارزترین  از  یکی  صدقه.  ماندمی  باقی  پیوسته  آن  منافع  که  چرا  نامند،می  جاریه  صدقه  را  آن  علت  همین  به  شودمی  هزینه
 آن منافع یعنی فرع و ماند می ثابت انسان مال اصل وقف در. است وقف نیز صدقه مصداق ترینکامل  و  است  تزکیه  هایمصداق

 وقف  ایران  حقوق  در.ندارد  جاودانه  مزیتی  چنین  وقف  چون  ایصدقه  هیچ  و  داشت  خواهد  جریان  اصل،  آن  ثباتِ  و  بادوام  نیز

 نیز است مدنی حقوق در وقف منبع واقع در  که  شیعی  فقه  در.شود  تسبیل  آن  منافع  و  حبس  مال  عین  که  این  از  است  عبارت
: نویسدمی  و  دانسته  آن  منافع  کردن  رها  و  وقفی  مال  حبس  را  وقف  طوسی  شیخ  مثال  عنوان  به  میشود  برداشت  معنا  همین

 وقف،  آثار :از  عبارتند که شود  بیان  بخش چهار در وقف شرایط و آثار شده سعی  مقاله این  در.«المنفعه تسبیل و  االصل تحبیس»

 توان می شود بیشتر  زمینه  این  در  ها  پژوهش  هرچه  که  است  بدیهی.  موقوفه  مال  شرایط  و  علیهم  موقوف  واقف،شرایط  شرایط

  پتانسیل   این  بالفعل صورت  به  بتواند دارد  را اسالمی جامعه در عظیمی  تحول امکان  بالقوه صورت  به که وقف  نهاد که داشت امید
 .نماید  آزاد را خود  نهادینه

 

 آثار وقف-1
عقد وقف، آثار قانون بار م  نیبر ا  یو شرع  یپس از تحقق   ،دیآیوقف بر م یو قانون یفقه فی. آن گونه که از تعرشودیامر 

تسب  نیع  سی»تحب برخ  تیماه  ،منفعت«  لیو  بر مال م  یو  را روشن   تیعبارت متواتر، تمام واقع  نی. اما، اسازدیاز آثار آن را 

 جادیرا بر وقف ا یاثر عمده و مهم جیبه تدر ،حفظ اموال موقوفه یهافقها و تحول اجتماع و ضرورت  شهیدر اند  ریی. تغسازدینم
اس که    یحقوق  تیشخص.  تکرده  جزو   رانیمسلمان است، در حقوق ا  یدر کشورها  دیجد  نیقوان  یاز دستاوردها  یکیموقوفه 

به وجود  یحقوق  تیسازمان و شخص  ،ها()بدون حضور انسان  افتهیاست که صرفاً اموال اختصاص   یاشخاص حقوق  قیمعدود مصاد

 .میپردازیها م؛ لذا در حد ضرورت به آنستین سریمقوله م  نیها در اآن  اتی. ذکر تمام آثار و جزئآورندیم

 

 قطع کامل ارتباط واقف با مال و  حبس شدن مال موقوفه -1-1

به اراد بنا  قابل  گری. مال موقوفه دماندیواقف از انتقال و تلف در امان م یهمنظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که 

 .  گرددیخارج م یو اقتصاد یو از گردونه داد و ستد تجار  ،)مگر در موارد خاص(  ستینقل و انتقال مالکانه ن

ب یمال موقوفه تا زمان بود و فروش آن )و به طور کل  ،نرفته است  نیکه از  انتقال   یهم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد 
 1.گرددیمال محدود م یاحتمال خراب  ای همیموقوف عل انیم یزیرخون  میمانند ب ،( به موارد منحصریشخص حقوق یآن از سو

 ایدر مال  یگونه تصرف چیکه ه یبه نحو ؛دینمایارتباط خود را با مال موقوفه قطع م یپس از تحقق وقف، واقف به طور کل

قرار داده باشد. او پس از وقف نسبت به مال موقوفه  یخود را متول ،مگر آن که در عقد  ،مال مذکور نخواهد داشت  یاداره  ایمنافع 
عنوان متول  گانهیب به  بود و اگر  نما  یخواهد  نما  ،دیمداخله  نه صاحب حق  یشخص حقوق  یندهیصرفاً  قانون  61 یهماد. است 

نم  :اعالم کرده است  یمدن  ایرا خارج کند  یسک همیاز موقوف عل ایدهد   یرییدر آن تغ  ایاز آن رجوع کند    تواندی»... و واقف 

عل  یکس  ایقرار دهد  ینکرده بعد از آن متول نیمع یاگر در ضمن عقد متول ایشود  کیها شربا آن ای دینما  همیرا داخل موقوف 

 دخالت کند«.    تیخود به عنوان تول
معنا که واقف خود را  نی»وقف بر نفس به ا :کندیم دیمجدداً تأکق.م 72 یهار در مادذکه قانون گ یامر تا حد  نیا  تیاهم

 مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...«.   ریسا  ای  ونیپرداخت د  ای  دینما  همیجزء موقوف عل  ای  هیموقوف عل
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)ماده  دیخود موکول نما تیبه رضا ،را ضمن شرط مندرج در عقد یمتول نییتع ایموقوفه  یهادار تواندیحال واقف م  نیبا ا

 خود واقع گردد.  ریمنتفعان از هدف خ  قیاز مصاد  یکیخود    ،ممکن است واقف در وقف عام  نی(. هم چنیقانون مدن  75

 

 مالکيت مال موقوفه -1-2

به مسئله با آن روبرو هستیم. شاید امروز  یکی از دشوارترین مباحثی است که در وقف  حق مالکیت،  سرنوشت  تعیین  ی 

ی دانان ما با مفهوم »شخصیت حقوقی«، از این دشواری مبحث کاسته شده باشد؛ لیکن از نظر مطالعهحقوقدلیل آشنایی کافی 

ناشناخته بودن شخصیتی که بتواند مستقل از انسان باشد، چگونه می توانستند تاریخی در فقه، این اشکال باقی است که با وجود 

 واقف یا موقوف علیه توجیه کنند؟ ی وقف را به عنوان سازمانی جدای از دارایی اداره
ی مالکیت اموال وقف شده، به ی کلی دربارهی جالبی که نباید از نظرها دور بماند این است که فقها از راه تمهید نظریهنکته

عملی ادارهراه حل نیافتههای  به زمینهی وقف دست  با توجه  بلکه  از اخبار،  های اجتماعی و نیازهای عاطفی مردم و استفادهاند، 

ترین راه، نهاد اجتماعی وقف و نیاز و گرایش به مالکیت جمعی را به یک  اند. یعنی از طبیعیبه دست آورده قواعد حاکم بر وقف را
بدین فکر افتادهسازمان حقوقی تبدیل کرده های حقوقی اند که چگونه این سازمان پیش ساخته را در قالب نظریهاند، آن گاه 

 توجیه کنند.  

فه اهمیت عملی شایانی برای آنان نداشت. چندان که مرحوم سید کاظم طباطبایی،  بدین ترتیب جستجوی مالک عین موقو

بررسی میترین نظریهدر عین حال که با کمال دقت و ظرافت، بنیان یکی از مهم کند از های حقوق جدید )شخصیت حقوقی( را 
 د.  بینشود و آن را بی فایده یا از لحاظ عملی کم فایده میاین بحث، تنگ حوصله می

با قبول اداره به شکل سازمان حقوقی و قطع اختیار واقف در این بخش از دارایی خود، با این پرسش در هر حال  ی وقف 

 2اند که مالک عین موقوفه کیست؟ منطقی روبرو شده
یا مالکیت به موقوف علیه/ علیهم انتقال می یابد؟ آیا پس از آیا پس از وقوع وقف، واقف همچنان مالک مال موقوفه است 

برای مالکیت مال موقوفه ایجاد می شود؟ در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد که به تحقق وقف، شخصیت حقوقی مستقلی 

 شود. آن اشاره می

 

 مالکيت واقف -1-3

باقی میعده لزوم حبس عین، با انتقال آن ای از فقها اعتقاد دارند که عین موقوفه، حبس و در ملک واقف  ماند. زیرا ظاهر از 
به عبارت دیگر، »تحبس االصل« به معنی   3رسد.ی مال است که به موقوف علیه/ علیهم میبه دیگری منافات دارد. پس تنها ثمره

ی متصور برای وقف آن است که موقوف علیه/ علیهم  ابقای عین در ملک واقف است و با انتقال آن منافات دارد. بنابراین تنها ثمره

 حق انتفاع دارند.  
بر همین اساس شرط واقف را مبنی بر جواز فروش، به هنگام نیاز واقف  نظریه  به این  به قیمت مال موقوفه جایز معتقدین 

 4دانند.می

نظریه می توان عین را توان گفت: اوالً: لزوم حبس عین با خروج آن از مالکیت واقف هیچ منافاتی ندارد. چون میدر رد این 

نقل و انتقال آن جلوگیری کرد. علیهم حبس و از  علیه/  عین را در ثانیاً دالیلی وجود دارد که اساساً بقای   5در مالکیت موقوف 
آید و این امر کند. از جمله این که مالکیت یک اعتبار عقالیی است که بین شخص و عین به وجود میمالکیت واقف مردود می

نقل و انتقال و هر گونه استیفای ممکن از عین مورد مالکیت است.  عقالیی دارای ثمراتی مانند انتفاع از منافع، دخل و تصرف، 

با عین مال ندارد و تمام اضافات مالکی بین او و عین قطع می، شخص واقف هیچ رابطهحال آن که بعد از وقف  شود. ای 

 
 . 62، ص 1میراث جاویدان، سال اول، شی شخصیت حقوقی وقف در فقه اسالمی، وقف (، سیر پیدایش اندیشه1372ناصر، کاتوزیان) - 2

 .71، نجف، المکتبة المرتضویه، ص2ق(، تحریرالمجله، ج  1359الغطاء)کاشفمحمدحسین، آل -3

 . 226(، االنتصار، چ اول، قم، دارالقرآن، 1405سید مرتضی، علم الهدی) -4

 . 88ص ،االسالمیه دارالکتب تهران، ششم، چ ،24 ج جواهرالکالم، ،(1397)محمدحسن نجفی، - 5
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های طوالنی مدت نیز همین وضع وجود دارد؛ یعنی با ممکن است گفته شود که در وصیت به منافع به صورت تابید یا اجاره

به  این که دیگران از منافع مال استفاده می یا موجر تعلق دارد. پاسخ این است که در وصیت به کنند ولی مالکیت مال  موصی 
یا مستأجر فقط مالک منافع مال می له  یا اجاره، موصی  ندارند و موصی یا موجر منافع  عین مال  به  نسبت  شوند و هیچ حقی 

از تحقق وقف، واقف  ها دارای ارزش بوده و مالیت دارد. در حالی که پسمالک عین مال هستند. این مالکیت بر عین نیز برای آن

حق انجام هیچ عمل حقوقی یا تغییری نسبت به مال موقوفه را ندارد. بنابراین با توجه به عدم حق انجام هیچ عملی )حقوقی یا 

بعد از وقف هیچ گونه رابطهمادی( نسبت به آن مال توسط واقف، نمی ی ملکی بین واقف و توان او را مالک مال موقوفه دانست و 
 ماند.  فه باقی نمیعین موقو

تواند از قانون مدنی مقرر داشته است: »وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، الزم است و واقف نمی 61ی ماده

یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها آن رجوع کند 
 «.گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کندشریک شود یا ا

نون  رود و دیگر به او بازنمیشود که عین موقوفه از مالکیت واقف بیرون میاز این ماده نیز استفاده می گردد. در این ماده، قا

ر مال موقوفه یا استفاده از منافع آن منع کرده، که به معنای سلب مالکیت مدنی واقف را پس از وقف، از رجوع و هرگونه تغییر د

ندارد.  از او است. به طوری که به عنوان مالک نمی  تواند در آن دخل و تصرف کند و حق استفاده از منافع مال موقوفه را 

 

  .مالکيت موقوف عليه/ عليهم -1-4

تملیک عین به موقوف علیه/ علیهم است. یعنی بعد از ایجاد وقف، عین موقوفه بسیاری از فقها اعتقاد دارند که وقف نوعی 

 6شود.به موقوف علیه/ علیهم منتقل می

بر دو اصل استوار است: اول این که در اثر وقف، رابطه شود. ی حقوقی بین مالک و عین قطع میمبنای استدالل این گروه 
ندار بدون مالک امکان  بر این مبنا اعتقاد دارند که ناچار باید موقوف علیهم را مالک شمرد. اینان در دوم این که تصور ملک  د. 

علیه را میبرابر کسانی که می توان مالک شمرد در حالی که نه حق فروش آن را دارد و نه از او به میراث گویند چگونه موقوف 

پاسخ میمی نمیدهند که عدم امکان فروش مال، مالکیت را محدود میماند،  ای کند. به ویژه که در پارهسازد؛ ولی میان تهی 

نیز بیع وقف تجویز شده است.   موارد 
علیهم با مال وقف نشانهرابطه برد و اگر های اصلی مالکیت را داراست. زیرا منافع ملک را موقوف علیه میی حقوقی موقوف 

ن گروه حتی در موقوفات عام )مانند فقراء( و بر جهات )مانند  کند، در برابر او ضامن مثل یا قیمت است. ای  کسی مال وقف را تلف

پل و مساجد و مدرسه( اعتقاد دارند که موقوف علیهم مالکند؛ جز این که در چنین مواردی موقوف علیه کلی است و هیچ مانعی  
 7ندارد که ملکیتی به کلی نسبت داده شود. مانند وصایا و نذور و اموال عمومی.

نکته خالصه میها میبر این استدالل  ایراد مهمی که علیهم تنها حق انتفاع از مال شود کرد در این  شود، که اگر موقوف 

به سودشان به وجود می باشند، هم منافع از آن ایشان است و هم ضمان تلف  ها را نباید آید. پس این نشانهوقف را هم داشته 

ن دارد و در حقوق ما به روشنی انجام شده، تمیز میان مالکیت »عین« و دلیل مالکیت شمرد. آن چه در این میان اهمیت شایا
بر عین حبس شده حق انتفاع دارند ولی این امتیاز دلیل نمی علیهم  پرهیز از اختالط این دو است. موقوف  شود که »منافع« و 

نیست.  ی اختصاصی و دائم یعنی جای از سلطهمالکیت عین باشند، آن هم مالکیتی که هیچ نشانه  وهر این حق را دارا 

درست است که پس از وقف، مالک نسبت به آن بیگانه است، ولی این واقعیت نیز دلیل تملک مال به موقوف علیهم نیست.  
شود. وانگهی چه مانع عقلی وجود دارد تواند همچون مالِ بدون مالک )مانند ملکی که از آن اعراض شده است( تلقی میزیرا می

اموا این  به دلیل حبس قانونی آنکه  به جهت معین و  یافتن  به دلیل اختصاص  یابد و همچون شخصیتی ل  ها، خود، اصالت 

 ی خود را داشته باشد.  اعتباری و حقوقی در اجتماع زندگی ویژه

 
ی امام صادق، ، چ اول، قم، موسسه1(، تحریراالحکام، ج 1421؛ حسن بن یوسف، عالمه حلی)218جعفر بن حسن، محقق حلی، پیشین، ص  - 6

 .270ص

 .55، ص 2(، شخصیت حقوقی موقوفه، وقف میراث جاویدان، سال هفتم، ش 1379محمد،رحمانی) - 7
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شود که تر از این است که تملیک به سود کسانی قبول به ویژه در مورد اوقاف عام، پذیرش چنین موجودی به مراتب آسان

بر دانشجویان مدرسه )مانند تملیک  ندارند  به سود جهتی که تنها نشانهوجود خارجی  یا  نشده است(،  ی ای که هنوز تاسیس 
بدون این که مالک آن معلوم باشد )مانند وقف بر مساجد و پل  8ها(.ها و مدرسهمصرف وقف است، 

نسبت به علیهم  علیه/  برای مالکیت موقوف  نیز  عین موقوفه استدالل کرده که وقف عقدی است که محتاج  صاحب جواهر 

علیه داخل شود؛ و اال اگر  و در مالکیت موقوف  خارج  واقف  مالکیت  از  عین  که  است  این  عقدی  چنین  مقتضی  است.  قبول 

 9مطرح نباشد به قبول نیاز ندارد. موقوف علیه/ علیهمی دخول عین در ملک  مسئله
نظریه گفته بسیاری از موارد وقف، قبول    اند کهدر رد این  یا حاکم منتفی است. از جمله در اوقاف  موقوف علیه/ علیهمدر 

عام که قبول موقوف علیهم شرط نیست و در جایی که قبول موقوف علیهم را شرط بدانیم، در بسیاری از عقود که شامل ایجاب 

وکالت   عاریه،  عقد  مثل  نیست؛  ملکیت  موجد  عقد،  مطلق  هستند،  قبول  نیست که هر جا قبول هست و  این طور  ودیعه.  و 
باقی نمیالزمه  10ماند.اش ایجاد ملکیت باشد. بنابراین با عدم شرطیت قبول، وجهی برای استدالل صاحب جواهر 

 

  .مالکيت متعلق به خدا است -1-5

به خدا است و در این خصوص   اند که در هر دو قسم از موقوفات گفتهبعضی از فقها اعتقاد دارند که مال موقوفه متعلق 

اگر    11شود و اال ملک متعلق به خدا است.)خاص و عام(، برای موقوف علیه/ علیهم نسبت به موقوفه فقط حق اختصاصی پیدا می

باشد که چون مالک تمام هستی خداوند است پس اموال نیز به عنوان جزئی از عالم هستی  به خدا آن  منظور از تعلق ملکیت 
باید گفت که در علم حقوق، مالکیت به این معنی بررسی نمیی قادر متعال قرار میتحت سلطه شود؛ بلکه هنگام سخن از گیرد، 

به روابط حقوقی معتبر بین آحاد انسان  ها مد نظر است.  ی ایشان بر اموال تحت تصرف آنها و سلطهملکیت اشیا، احترام 

عات   ی متصورمالکیت عبارت است از رابطه بین شخص و شی مادی که قانون با معتبر شناختن آن، حق بهره مندی از انتفا
به مالک می به او معترض شود و از کار او جلوگیری کند. این مالکیت در معانی الزم از آن را  نتواند  به طوری که کسی  دهد؛ 

 12شود.فاده میتری مانند مالکیت منفعت، مالکیت مافی الذمه، مالکیت حق خیار نیز استوسیع

 توان مالکیت اموال موقوفه را به خداوند تبارک و تعالی منتسب کرد؟ با توجه به چنین تصوری از معنای مالکیت، آیا می

بود. با چشم پوشی از اصل اشکال، می پاسخ منفی خواهد  توان رد پای یک شخصیت مستقل حقوقی را در بدیهی است که 
عام   سیله از تعلق موقوفات به اشخاص حقیقی جلوگیری شود. البته این استدالل تنها در موقوفاتاین نظریه پیدا کرد تا به این و

نظر می به  به نظریهمورد اعتقاد فقها است.  ی مالک بودن خداوند در اموال موقوفه، از طریق این اندیشه، درصدد رسد معتقدین 

 13انکار کنند.اند که ضرورت ارتباط و تعلق ملک به اشخاص حقیقی را بوده
باری تعالی هدف واقف است، لکن امروزه نظریه به  تواند قابل قبول باشد. هستی در پرتو ذات الهی ی فوق نمیگرچه تقرب 

 ها را برطرف کند.  ی انسانباقی است، اما فقه و حقوق امور کاربردی است که باید مشکالت روزمره

 

  .فک ملک و ایجاد شخصيت حقوقی -1-6

نوعی عمل حقوقی می نظریه، وقف را  عین موقوفه را از مالکیت واقف خارج میطرفداران این  شود، ولی این امر دانند که 

یکی از فقها میمالزمه ندارد.  به دیگری  با تملیک آن  ای با تملیک آن به گوید: خروج مال از مالکیت واقف هیچ گونه مالزمهای 

 
، ص 48ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ی حقوقی دانشکده، مجله ی آن(، تحول نهاد وقف و دورنمای آینده1379ناصر، کاتوزیان) -8

82. 

 . 6محمد حسن، نجفی، پیشین، ص - 9

 . 216ص  ما، دلیل انتشارات قم، ،3چ ،4 ج الفقهیه، القواعد ،(ش1386)بجنوردی محمدحسن، - 10

 . 270، اصفهان، انتشارات مهدوی، ص2الغطاء)بی تا(، کشف الغطاء، ججعفر، کاشف  - 11

 . 42، ص .اسالمیه انتشارات تهران، هشتم، چ ،1ج مدنی، حقوق ،(1368)سیدحسن، امامی، - 12

 . 369جعفر، کاشف الغطاء، پیشین، ص  - 13
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عراض ش نه مال بدون مالک )مانند مالی که صاحبش از آن ا خص دیگر ندارد. چون آن چه نامعقول است ملک بدون مالک است، 

 14کرده(، و وقف نیز همانند مال بدون مالک است و ضرورتی ندارد که در جستجوی مالک آن باشیم.
نیز می عامه  مملوک است و از حیث عدم لزوم وجود هیچ تفاوتی  ای بین مالک وگوید: مالکیت رابطهوی در مورد موقوفات 

پایه یعنی همان گونه که مملوک میبین این دو  نیست.  تواند تواند معدوم باشد )همانند کلی در ذمه(، مالک نیز میی مالکیت 

 16اند.پذیرفتهفقیهان دیگری نیز این نظریه را   15کلی و معدوم باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که مالک آن موجود باشد.

بر می آید که فقها از گذشته در خصوص ماهیت وقف و مالکیت مال موقوفه تالش و کنجکاوی از آن چه گفته شد چنین 
دانسته و گروهی نیز   مموقوف علیه/ علیهفراوانی داشتند. به طوری که بعضی مال موقوفه را در ملک واقف و برخی آن را در ملک 

اند. پس تفکر  رسید، آن را در مالکیت خداوند دانستهمشکل به نظر می  مموقوف علیه/ علیهیت واقف و به این دلیل که قبول مالک

و   واقف  از  جدای  موقوفه،  مال  برای  مستقل  علیهشخصیتی  علیه/  از این طریق، ارتباط   مموقوف  برخی  و  است  داشته  وجود 
 17اند.مالکیت مال موقوفه به اشخاص حقیقی را منکر شده

آنجا مستقل  از  حقوقی  شخصیت  دارای  که  نهادی  وجود  فقه،  در  نبوده،   که  متصور  باشد،  اشخاص  شخصیت  از  جدای 

پایه گذار چیزی شبیه شخصیت نظریه استدالل،  گونه  این  اما  نشده،  ارائه  فقهی  منابع  در  وقف  مستقل  حقوقی  شخصیت  ی 

 است.   حقوقی مستقل
ها در نظر گرفته شده دانان برای آنهایی از طرف حقوقها، ویژگیآن های حقوقی و تشکیلبه مرور زمان با ایجاد شخصیت

شخصیت این  جمله:  از  به خود و همچنین مدیر و است.  خود، اموال و دارایی مختص  به  مختص  نام  دارای  باید  حقوقی  های 

 18ناظرین خاص خود باشند.
تابع مقررات خاص خود است. همان گونه که در شرکت وقف  حقوقی  برشخصیت  اساس   های تجاری تابع قانون تجارت، 

شکل تحقق میاساس این  برنامه  نیز این شخصیت  نامه ایجاد می  یابد، در اموال موقوفه  شود. همچنین وقف یک اساس وقف 

 تواند طرف قرارداد و معامله قرار گیرد. وجود دائمی و همیشگی دارد و حتی می

در قوانین جاریه تدریج،  نیز ایبه  برای وقف یک شخصیت مستقل حقوقی را قائل ی ایران  پذیرفته شد و  نظریه کامالً  ن 
عام دارای شخصیت حقوقی است ...«، به شرح: »موقوفه  1354قانون اوقاف مصوب    3ی  شدند. این شخصیت ابتدا در ماده ی 

به شخصیت حقوقی وقف خاص، مورد انتقاد بود. متع اقباً با تصویب قانون تشکیالت پیش بینی شد. این ماده به دلیل عدم اشاره 

و امور خیریه در سال   اوقاف  و  حج  سازمان  اختیارات  برطرف شد. ماده1363و  دارد: »هر این قانون مقرر می  3ی  ، این ایراد 
نماینده یا سازمان حسب مورد  باشد«. به این ترتیب هر وقفی که ایجاد ی آن میموقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی 

شود. این معنا در تمام اقسام وقف صادق است. مشکل مالکیت عین موقوفه حل می  و  دارای یک شخصیت حقوقی است  شودمی

 ها در متعلق وقف است. یعنی وقف در جهات عام، با وقف خاص فرق ندارد، بلکه صرفاً امتیاز آن
به محض تحقق وقف، یک شخصیت حقوقی ایجاد می موقوفه است و هیچ یک از واقف و  شود که مالک عینبا این اوصاف، 

نیز   موقوف علیه/ علیهمشود و ی واقف با مال موقوفه قطع میمالک مال موقوفه نیستند. با تحقق وقف، رابطه  موقوف علیه/ علیهم

 فقط حق انتفاع از این مال را دارند، بدون این که مالک آن باشند.  

اجازه به  نیازی  که  این  بدون  شخصیت  به وجود میاین  باشد،  یا تشریفات دیگر داشته  ثبت در دفاتر  یا  دولت  آید و ی 
آید؛ ن یافته است به وجود میای اموال یا ملکی که حبس شده و اختصاص به جهت و هدف معیتر این که تنها از مجموعهجالب

 19ای از کشورها مانند آلمان و سوئیس پذیرفته شده است.مفهومی که تنها در حقوق پاره

 
 . 232، ص.داوری ی¬ مکتبه قم، ،1 ج الوثقی، العروه نکمله ،(تا بی)سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی - 14

 . 233همان، ص  - 15

 . 83ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ، چ اول، موسسه3(، البیع، ج1421روح اهلل، موسوی خمینی) - 16

 . 368جعفر، کاشف الغطاء، پیشین،  -17

 . 146-145ص ص دانش، گنج ششم، چ ،3 ج ،(هبه،وقف،وصیت)معین؛عطایا مدنی؛عقود حقوق ،(1387)کاتوزیان ناصر، -18

، ص 65(، تحلیلی بر مفهوم و شخصیت حقوقی نهاد وقف در فقه و قانون، وقف میزان جاویدان، سال هفدهم، ش 1388مهدی، سلطانی رنانی) - 19

11 . 
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بسیاری از اختالف نظرات موجود در فقه  به  به این شخصیت،  برای وقف و تعلق مال موقوفه  قائل شدن شخصیت حقوقی 

به این ترتیب حقوق مدنی ایران و فقه امامیه رابطهی مالکیت موقوفه خاتمه میدرباره کنند. تری با هم پیدا میی نزدیکدهد و 
پی نظرات ارائه شده در فقه امامیه  با مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق زیرا  بر مال موقوفه،  یا مالکیت خداوند  رامون فک ملک 

نه واقف مالک مال موقوفه است نه  با این وصف، هم در فقه و هم در حقوق مدنی،  موقوف علیه/ مدنی شباهت زیادی دارند و 

 م.علیه

نکته ی است که به همین منظور حبس شده و منافع کاهد، وابستگی آن به وجود عینای که از اصالت این شخصیت میتنها 
یافته است. در شخصیت به مصرف معین اختصاص  های حقوقی کنونی، دارایی شخص، مفهومی کلی و مستقل از اجزای آن آن 

نمی بین  بین رفتن هیچ مالی وجود شخص از  از  با  و  عین موقوفه از ارکان اساسی این سازمان است  رود، ولی در وقف، وجود 

به آن   حقوقی نیازی  نظری هیچ  لحاظ  بین رفته است و از  عین« از  و این در حالی است که حکمت وجود قید »حبس  است 
نمی نوع خاص از مالکیت در قانون مدنی، وسیلهاحساس  بینی این  حال پیش  هر  به  برای تبدیل مالکیتشود.  های ی مهمی 

 20های جمعی و عمومی است.خصوصی به مالکیت

 

 فواقشرایط    -2

بررسی شرایط واقف که می  بعد از به  خواهد ملکی را از ملکیت خودش خارج کند و آن را به صورت وقف بررسی آثار وقف 
ا به این صورت که با مطالعه و بررسی نظرات علما به این نتیجه می پردازیم.درآورد می اشد ت باید دارای شرایط زیر ب رسیم، واقف 

 شود.ت مختصر بیان میوقف او صحیح باشد که به صور

 

 بلوغ، عقل، رشد. -2-1

نیست؛ نبودن واقف هیچ اختالفی  با این سه قید، مجنون، محجورالتصرف و سفیه   لذا  مسلم است در مورد رشد و محجور 

نمیخارج شده و وقف آن و  دانندی فقها آن را معتبر میشرایط تکلیف است، همه در مورد بلوغ که یکی از ولی  باشد.ها صحیح 
ی متأخرین صاحب جواهر عدم صحت وقف او را به عامه  21فقط در مورد کودکی که به سن ده سالگی رسیده است اختالف دارند.

 اند.دانند به روایت صدقه استناد کردهکسانی که وقف کردن او را صحیح می 22نسبت داده است.

 دانند.هستند که این وقف را صحیح نمیاز جمله کسانی  25و امام خمینی 24و شهید ثانی 23محقق حلی
در مورد وقف، صغیر هر چند    گوید: شرط داشتن اهلیت از قواعد عمومی معامالت است ودکتر کاتوزیان نیز در این مورد می

تواند به والیت نمیرسد که ولی یا قیم صغیر و مجنون و سفیه به نظر می  26ممیز هم باشد، اهلیت وقف، کردن اموال خود ندارد.

به غبطه نادری که ثابت شود   27ی مولی علیه است.یا قیمومیت، اموال او را وقف کند، مگر در موارد 
 

 .اختيار و قصد -2-2

علمای امامیهمی مطلب دیگری  دانند، اما دراختیار و قصد را از شرایط معتبر در وقف می 29و اهل سنت،  28توان گفت اکثر 

آن راضی شد، آیا رضایت بعدی در صحت وقف تاثیری دارد و یا   اند که اگر کسی به زور مالی را وقف کند، اما بعد ازکردهاختالف 

 
 . 79ی آن، پیشین، ص ناصر، کاتوزیان، تحول نهاد وقف و دورنمای آینده - 20

ی آل البیت علیهم السالم، ، چ اول، قم، موسسه9(، جامع المقاصد، ج1410بن حسین، محقق ثانی)؛ علی 287، صمحمد بن مکی، شهید اول - 21

 .36ص

 .20محمد حسن، نجفی، پیشین،  ص -22

 .445ص اسماعیلیان، ی¬ موسسه قم، دوم، چ ،2 ج االسالم، ،شرایع(1408)حلی محقق حسن، جعفربن -23

 .335ی معارف اسالمی، ص ، چ اول، قم، موسسه5االفهام، ج(، مسالک 1414زین الدین، شهید ثانی) -24

 .69، ص .دارالعلم مطبوعات ی¬ موسسه قم، دوم، چ ،2ج تحریرالوسیله، ،(1427)خمینی، روخ اهلل -25

 .185، پیشین، ص 3ناصر، کاتوزیان، عقود معین، ج -26

 .41تهران، گنج دانش، ص ، چ دوم، 1(، شرح قانون مدنی، ج1382سیدعلی، حائری شاهباغ) -27
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بیان می ندارد؟ صاحب مفتاح الکرامه  باره این طور گفته شده است:  تأثیری  اگر در وقف قصد قربت را معتبر »کند که در این 

نافذ است، اما اگر   30قصد قربت بعد از عقد موثر نیست«. ... قصد قربت را معتبر بدانیم ممکن است خیال شودندانیم، این وقف 
 کند.البته خود ایشان این را تضعیف می

 

 .مالک بودن -2-3

باشد که آن را وقف می باید مالک ملکی  کند، اگر مالک آن نباشد، کند، باید مالک آن باشد. لذا آنچه را که وقف میواقف 

 31صحیح نخواهد بود.وقف 

اند این وقف اما بحث دیگری که در این جا مطرح است این است که اگر مالک بعداً اجازه داد چه حکمی دارد؟ بعضی گفته
این را قبول دارند. ولی بعضی این وقف را قبول ندارند. چون عبادت    33و محقق ثانی 32باشد. شهید ثانیفضولی است و صحیح می

بی اثر می بیع فرق وجود دارد  باشد وانسان فضولی،  توان گفت که بیع فضولی صحیح است، وقف فضولی هم و نمی بین وقف و 

 34صحیح است.
نیز مالک بودن واقف را شرط می علمای مذاهب  دیگر اختالف نظر دارند.دانند ولی در بعضی فروعات مذاهب اسالمی دیگر 

 35دیگر اختالف دارند. دیگر، در صحت وقف در حال مریضی، وقف مال موهوب، وقف حق الشفعه با هم

واقف باید مالک باشد که بتواند وقف کند به عالوه دارای اهلیتی باشد که  »قانون مدنی هم تصریح شده است:   57ی در ماده

گوید: وقف نیز تواند مال خود را وقف کند، دکتر کاتوزیان میراجع به صدر این ماده که هر مالکی میدر معامالت معتبر است«. 
ی لزوم مالک بودن واقف را نباید قرینه بر بطالن گذار درباره  ی قانونتابع قواعد عمومی معامالت فضولی است و تصریح دوباره

 36ود دارد.وقف فضولی دانست. زیرا در هبه نیز چنین تصریحی وج

حقوق  از  امامی،بعضی  دکتر  جمله  از  دیگر  باغ،  37دانان  شاه  بر این ماده قانون، وقف فضولی را صحیح   38حائری  متفرع 
به قسمت دوم این ماده قانونی باید گفت: چون   39داند.دانند. ضمن اینکه در مقابل، دکتر جعفر لنگرودی صحیح نمیمی اما راجع 

باید دارای اهلیتکند و مجاناً فک ملک میدخالت میواقف در اموال خود   به طور مسلم  قانونی که برای معامالت الزم  نماید، 

 در قبل هم آن را توضیح دادیم. است باشد، که

 

  .اسالم -2-4

نیست که مسلمان باشد، بلکه وقف   شرط دیگر  یا الزم  باشد  باید واقف مسلمان  کافر هم در مورد واقف این است که آیا 
بود؟   لذا دانند؛مسلمان بودن واقف را شرط نمی 42امام خمینی، و 41ابن ادریس  40غالب فقها، همچون شیخ مفید،  صحیح خواهد 

 
 آل ی¬ موسسه قم، دوم، چ ،18 ج الکرامه، مفتاح ،(ش 1376)عاملی حسینی جواد، محمد سید؛ 36علی بن حسین، محقق ثانی، پیشین، ص  -28

 .5ص البیت،

 .367االسالمیه، ص ی دارالکتاب ، چ سوم، قم، موسسه2ش(، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1385محمد جواد، مغنیه)  -29

 .178سید محمد جواد، حسینی  عاملی ، پیشین ص  -30

 .572ش(، النهایه؛به تحقیق محمد تقی دانش پژوه، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص  1360محمد بن حسن، شیخ طوسی) -31

 .165زین الدین، شهید ثانی، پیشین، ص -32

 .16پیشین، ص علی بن حسین، محقق ثانی،  -33

 .288محمد بن مکی،شهید اول، پیشین، ص  -34

 .174، چ دوم، دمشق، دارالفکر، ص  8(، الفقه االسالمی وادلته، ج1405وهبه، زحیلی) -35

 .113ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص  -36

 .175ص  اسالمیه، انتشارات تهران، هشتم، چ ،1ج مدنی، حقوق ،(1368)امامی حسن، -37

 .57ص  دانش، گنج تهران، دوم، چ ،1ج مدنی، قانون شرح ،(1382)شاهباغ یحائر سیدعلی، -38

 .210، ص دانش  گنج انتشارات تهران، پنجم، چ اموال، حقوق ،(1380)محمد جعفر، جعفری لنگرودی -39

 .654ی نشر اسالمی، ص (، المقنعه، چ دوم، قم، موسسه1410محمد بن محمد، شیخ مفید) -40

 .155ی قم، ص ی علمیهی مدرسین حوزه، چ دوم، قم، جامعه3ش(، السرائر، ج 1369منصور، ابن ادریس حلی)محمد بن   -41
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نمودن کافر هم صحیح می باشد، و هم چنین مواردی که مطابق مذهب خودش اشکالی ندارد، وقف نمودن  در مواردی که وقف 

 ها هم صحیح است.او نسبت به آن
اتفاق   -که نه در دین ما و نه در دین او قربت نیست  –قهای اهل سنت بر باطل بودن وقف غیر مسلمان بر جهت معصیت  ف

ذمی باید جهت وقف قربت  گویند: در وقفمی 44حنفیه 43اند.ادیان گوناگون است، اختالف کرده دارند، اما در مواردی که دیدگاه

بر فقرا و ه هم در اعتقاد او و هم در اعتقاد اسالم قربت است، اما وقف غیر مسلمان بر مسجد و مسجد قدس ک  باشد. مانند وقف 

 اعتقاد خودش قربت است صحیح نیست. با این که در  «هم چنین وقف او بر »کنیسه
به طور مطلق، و بر کنیسه  است. بطالن وقف کافر مثل مسجد، رباط، مدرسه و...  نظر معتمد در مالکیه، بطالن وقف ذمی 

ظر هم می  46حنابله شافعیه و 45ها و ما با هم است.قربت در نزد آن یعنی مالک همان جهت خیر و ن گویند: مالک قربت بودن در 

باشد یا نباشد، لذا وقف کافر بر مسجد صحیح است؛ چون در نظر اسالم قربت است ولی  اسالم است، خواه در اعتقاد واقف قربت 
 آتشکده و... صحیح نیست، چون در نظر اسالم قربت نیست. و  وقف او بر کنیسه

 

 شرایط موقوف عليهم  -3
کتب   در  بودن،فقها  موجود  همچون  شرایطی  علیهم  موقوف  برای  را ذکر   خودشان  و...  بودن  معین  تملک،  برای  اهلیت 

 47اند.نموده

 پردازیم.در این قسمت به طور خالصه به بررسی این شرایط می

 

 وجود داشتن: -3-1

علیهم، موجود بودن آنهمان  یکی از شرایط در مورد موقوف  ها در هنگام وقف است که علما بعد از ذکر طور که ذکر شد 

به جایز نبودن وقف بر معدوم    این شرط، فروع دیگری را متفرع نمودند. به این صورت که علمای امامیه با ذکر کردن این شرایط، 

کند اند: مذهب این را اقتضا میادعای عدم خالف نموده وبیان کرده 49صاحب جواهر و 48به طوری که صاحب مفتاح  اند.پرداخته

  دیگر اینکه چون وقف یک  مجهول صحیح نباشد. به دلیل اینکه معدوم صالحیت برای قبول وقف را ندارد. و که وقف بر معدوم و
 رای معدوم امکان تملیک نمودن نیست.ب و  توانند مالی را تملیک نمایندباشد، افراد موجود مینوع تملیک می

نموده بیان  علما  به چنین شرطی  بر »جنین« صحیح نمیبا توجه  صاحب مفتاح، عدم خالف را حکایت  باشد.اند که وقف 

برای عدم صحت وقف بر جنین، این است که جنین اهلیت تملیک را ندارد«.»گوید:  طور میاین  نموده است و علما  اما  50دلیل 
بعده نیز در حکم معدوم دانستهای  معدوم  ی صحیح نبودن وقف براند، وقف کردن بر او را به خاطر ادلهه دلیل اینکه جنین را 

 51دانند.باطل می

 
 .69روح اهلل، موسوی خمینی، پیشین، ص  -42

 .298، چ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ص4(، کشاف القناع،تحقیق محمد بیضون، ج1418منصوربن یونس، بهوتی) -43

 .192ن، ص وهبه، زحیلی، پیشی -44

 .78ص  ،العربی الترث داراحیاء بیروت، سوم، چ ،2 ج المحتاج، مغنی ،(1337)محمدبن احمد، شربینی -45

 .273منصور بن یونس، بهوتی، پیشین، ص  -46

 یوسفی، هادی و حسنی احمد المتعلمین؛تحقیق تبصره ،(ش1368)حلی عالمه یوسف، بن حسن؛ 445جعفر بن حسن، محقق حلی، پیشین، ص -47

 . 162ص  فقیه، انتشارات تهران، اول، چ

 . 81سید محمد جواد، حسینی عاملی، پیشین، ص  -48

 . 27محمدحسن، نجفی، پیشین، ص -49

 . 81سید محمد جواد، حسینی عاملی، پیشین، ص  - 50

 . 27محمد حسن، نجفی، پیشین، ص  -51
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اوالً  »کند که گونه استدالل می این  نماید وی مذکور را رد میداند و ادلهدر مقابل صاحب عروه، وقف بر جنین را صحیح می

نیست که  این بلکه موجود است. ثانیاً همانطور  نباشد،  به تبع موجود، وقف را جنین موجود  بر معدوم  گونه که در موارد وقف 
 52دانید، در اینجا هم باید وقف را صحیح بدانید«.صحیح می

وف گوید: وقف به معنای تملیک مال به موقدانند میدکتر کاتوزیان هم در رد نظر کسانی که وقف بر جنین را صحیح نمی

نیست. جوهر وقف، ایجاد سازمان حقوقی است که از جمع به مصرف معین اختصاص یافته است  علیهم  یعنی وقف . اموالی که 

به شخصیت حقوقی موقوفه است و آید. پس هیچ مانعی این شخصیت حقوقی هم به محض عقد وقف به وجود می  تملیک مال 
به او تعلق یابد. همچنین حمل موجودی است قابل زیستن و اگر زنده متولد ندارد که حق انتفاع از این اموال پس از تولد حمل 

نبایستی در حکم معدوم آن را شمرد.  53شود، انسانی است مانند دیگران و 

بر اینکه زنده متولد شود«. بنابراین باید  حمل از حقوق مدنی متمتع می»قانون مدنی:    957ی به موجب ماده گردد، مشروط 
 54اهلیت دانست و زنده متولد شدن او را کاشف از صحت وقف قرار داد.حمل را دارای  

به تبع موجود میمسئله بر معدوم  بر این شرط، وقف کردن  باشد، مثل اینکه کسی مالی را بر اوالد خویش ی دیگر متفرع 

و تعدادی دیگر   56دروس 55تذکره  کتب مثل بسیاری از  ها که بعداً متولد خواهند شد وقف نماید.که موجود هستند، و بر اوالد آن

اند که این از مقتضیات کالم خاصه و عامه، بدون هیچ اختالفی است.  اند و ذکر کردهبه صحیح بودن این نوع از وقف تصریح نموده
باشد و عادتاً ممکن  به شرط اینکه وجود تابع،  برای تملک داشته باشد. اما اگر عادتاً ممکن نباشد، یا ق  البته  ابلیت برای قابلیت 

بود. قانون مدنی در ماده نخواهد  باشد، وقف صحیح  نداشته  عبد  وقف بر معدوم صحیح »تصریح کرده است:  69ی تملک، مثل 

 بالمانع است«. نیست، ولی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح و
اسالمی: مذاهب  بر معدوم را صحیح    58حنابله  و  57شافعیه  دیدگاه  وقف  امامیه  ها وجود موقوف دانند. چون ایننمیمثل 

ها وجود موقوف علیهم را در هنگام دانند، چون اینوقف بر معدوم را صحیح می 59دانند. مالکیههنگام وقف معتبر می علیهم را در

 ی فقهای مذاهب صحیح است.دانند. اما وقف بر معدوم به تبع موجود طبق نظر همهوقف معتبر نمی

 

 (.)صحت تملک براي تملکاهليت  -3-2

علیهم می برای موقوف  به وسیلهمنظور از این شرط، صالحیت تملک داشتن  علما  ی این قید مواردی را از قبیل باشد که 

بر عبد، وقف  بر  غیره را خارج نموده  وقف  بر مالئکه وجن و  بهایم، وقف  بر جماد و  اند و وقف بر این موارد را باطل جنین، وقف 

 دانند.می
عنوان شرط مشخص است، منظور ما در اینجا  انهم نه   «عدم اهلیت تملک»طور که از  عدم اهلیت تصرف«. عدم »است، 

نند  نماینده یتواند به طور مستقیم یا به وسیلهاهلیت تملک، حالت کسی است که نمی ی قانونی خود طرف قرارداد واقع شود، ما

که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن را حتی برعکس، عدم اهلیت تصرف، وضع کسی   ی قیمبه وسیله  صغیر  ندارد.  نیز  و ولی 
برخورداری از حق را دارد، ولی این حق را فقط به وسیله تواند اعمال ی قانونی خود میی نمایندهاست که حق معامله کردن و 

 60ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد.نمایندهتواند برای سکونت خود، خانه کرایه کند، ولی  کند. مانند سفیه که می

 
 . 209سید محمد کاظم، طباطبایی یزدی، پیشین، ص  -52

 . 197ناصر ، کاتوزیان، پیشین، ص  -53

 . 75سید حسن، امامی، پیشین، ص  - 54

 . 428ی آل البیت الحیاء التراث، ص ، چ اول، قم، موسسه2ش(، تذکره الفقها، ج 1368حسن بن یوسف، عالمه حلی) - 55

 . 296ص، .یلدا نشر موسسه تهران، دوم، چ الدمشقیه، اللمعه ،(ش.1374)محمد بن مکی، شهید اول - 56

 . 379محمد بن احمد، شربینی، پیشین، ص  - 57

 . 244، ص.العلمیه دارالکتب بیروت، اول، چ ،6 ج المغنی، ،(1414)عبداهلل بن احمد، ابن قدامة المقدسی - 58

 . 300محمد جواد، مغنیه، پیشین، ص  - 59

 . 107نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص ی مقدماتی حقوق مدنی؛ اعمال حقوقی، چ (، دوره1383ناصر، کاتوزیان) - 60
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اند که البته در بعضی کتب این و... به این شرط تصریح نموده 63صاحب ریاض 62کاشف الغطا، 61شهید اول،دیدگاه امامیه:  

 صحت تملیک« ذکر شده است.»  شرط با تعبیر
قانون  958ی به عنوان نمونه ماده شرط تصریح شده است.های حقوقی نیز در مورد شرایط موقوف علیهم، به این در کتاب

لیکن هیچ کس نمی: »داردمدنی مقرر می بود،  تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد 

ی اشخاص طبیعتاً همه»گذاری چنین آمده است:  سیر تحوالت قانون برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد«. در کتاب وقف و

نظر واقف که در وقف نامه قید نموده است، صاحب حق در استفاده از منافع  بودن اوصاف مورد  طبیعی، در صورت واجد شرایط 
 16/3/1310ها دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. به عنوان مثال، برابر قانون منافع تعلق به آن  موقوفه هستند و

استقالل  گذار حفظ حاکمیت ملی و  توانند در ایران امالک مزروعی تملک کنند. بر همین اساس چون منظور قانونبیگانگان نمی

نمیسیاسی کشور می بیگانگان به نحوی که منافع آن در جهت بیگانگان و باشد، باید گفت هیچ واقفی    تواند ملک خود را به سود 
سایر کشورهای    رار گیرد، وقف کنند. ولی اگر واقفی ملک خود را وقف کند تا مسلمانانی که ازخالف مصالح کشور مورد استفاده ق

به آن کشور می بهرهاسالمی  ندارد. و  مندآیند، از منافع مذکور  برخی ایرانیان  شوند اشکال  برای عتبات   یا اینکه  ملک خود را 

یا یا سایر مشاهد مشرفه در کشورهای اسالمی  عراق  در  غیر  عالیات  به امور مسلمانان کشورهای  اسالمی وقف   برای رسیدگی 

 .اند، این نوع وقف منعی نداردکرده
باید آن تشکل حقوقی یا اداره یا  همچنین اگر ملکی وقف شود تا منافع آن صرف امور یک تشکیالت حقوقی شود، حتماً 

باشد، تا مجاز به بهره مندی از برابر قانون تشکیل شده  قوفه باشد و در غیر این صورت، اهلیت برای بهره مندی از منافع مو نهاد 

 64آن منافع را نخواهد داشت«.
هر کدام از  اکثر فقهای مذاهب اربعه قائلند باید موقوف علیه، شایستگی برای تملک داشته باشند و اسالمی: دیدگاه مذاهب

بعضی از موارد قید  این  با  مذاهب  بر حیوان، جنین، میت،    این  به   جن، ملک، شیطان ومثل وقف  نموده و فتوا  غیره را خارج 

 65اند.بطالن وقف داده

 

 .معين بودن موقوف عليهم -3-3

بودن در هنگام وقف می  یکی دیگر از:  دیدگاه اماميه علیهم، معین  به این شرط، فقها   لذا  باشد؛شرایط موقوف  با توجه 

)مردد( و مجهول را  حقوق غیر معین  بر موارد  بنابراین اگر کسی بگوید این خانه را بر مرد یا زنی  66اند.باطل دانستهدانان وقف 

نکند   مصرف آن را   ولی مورد  ای را وقف کند،یا اینکه مثالً کسی خانه ، و(وقف مجهول)وقف کردم، ولی آن مرد یا زن را مشخص 
نکند   بدون ذکر مصرف(، و)مشخص  بگوید من این باغ را بر   وقف  یکی از اشخاص فالن روستا وقف نمودم، وقف یا اینکه واقف 

 باطل است.

علما است؛ به طوریصاحب کتاب مفتاح الکرامه نقل می ها  که در کتب خیلی از آن کند این مطلب اقتضای کالم بسیاری از 
نیستند. زیدلیل بطالن وقف را در این صورت، این طور بیان می تصریح شده است، و را آنچه معین کند که موقوف علیهم موجود 

نیست. و در کتاب جواهر نیز  67تملیک به غیر معین صحیح نیست. نماید واز طرفی هم وقف، اقتضای تملیک می  نباشد موجود 

 68ضمن بیان استدالل فوق بر بطالن چنین وقفی، ادعای عدم خالف شده است.

 
 . 294محمد بن مکی، شهید اول، پیشین، ص -61

 . 372جعفر، کاشف الغطا، پیشین، ص  - 62

 . 373ی نشر اسالمی، ص ، چ اول، قم، موسسه9ق(، ریاض المسائل، ج  1412سید علی، طباطبایی) - 63

 . 84ص .نوید انتشارات شیراز، اول، چ موقوفات، در قانونگذاری تحوالت و سیر و وقف ،(1379)نادر سامانی، ریاحی - 64

 . 193وهبه، زحیلی، پیشین، ص  - 65

 . 286، ص (ع)صادق امام ی¬ موسسه قم، اول، چ ،3 ج تحریراالحکام، ،(1421)حسن بن یوسف، عالمه حلی، تحریراالحکام - 66

 . 83، ص البیت آل ی¬ موسسه قم، دوم، چ ،18 ج الکرامه، مفتاح ،(ش 1376)سید محمد جواد، حسینی عاملی - 67

 . 50محمد حسن، نجفی، پیشین، ص  -68
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کسی چیزی را وقف بر یکی از دو نفر یا یکی از  اگر»نویسد: می از فقهای معاصر، امام خمینی به این شرط تصریح نموده و 

علما قائل به بطالن شده  69دو مسجد نماید و آن را تعیین نکند وقف باطل است«. اند.  نسبت به وقف بدون ذکر مصرف هم مشهور 
نکند، این نوع موقوف علیه را ذکر  کسی مالی را به صورت مطلق وقف کند و که اگر» کند:که شیخ طوسی تصریح می  به طوری

نیست. و به دلیل شرعی دارد، در حالیکه دلیل شرعی به   وقف صحیح  نیاز  بر عدم صحت هم این است که صحت وقف  دلیل 

مجهول  شود و همان طور که وقفصحت چنین وقفی وجود ندارد. و دیگر اینکه این وقف هم یک نوع وقف مجهول محسوب می

 70است«.  باطل بود، در اینجا به طریق اولی باطل
غیر محصوراز فروع دیگری که تحت این شرط مورد بررسی قرار می باشد، مثل اینکه کسی مالی را  می  گیرند، وقف بر موارد 

ین وقف بر یک قبیله ی بزرگ مثل قریش و بنی تمیم کند، که گفته شده است که چنین وقفی صحیح است. دلیل بر صحت آن ا

 71ها ایجاد اشکال کند.جهت است نه بر افراد، تا محصور نبودن آن است که چنین وقفی در حقیقت وقف بر

معین بودن موقوف علیهم   دانند وحنابله، همچون امامیه، وقف بر مجهول را صحیح نمی حنفیه و:  دیدگاه مذاهب اسالمی

بدون اشکال می دانند. اما شافعیه ورا شرط می  72دانند.مالکیه چنین وقفی را 
 مبهم و  معین باشند و موقوف علیهم باید معلوم و».  «وقف بر مجهول صحیح نیست»قانون مدنی آمده است:   71ی در ماده

علیه در عقد ذکر نشده نباشند. پس اگر خصوصیات موقوف  یا اینکه مالی بر یکی از دو  نتوان او را تشخیص داد، و باشد و مردد 

ا نفر یا بر یکی از مساجد بدون   ب تعیین، وقف گردد، باطل خواهد بود. زیرا منفعت وقف اختصاص به موقوف علیه دارد که این امر 

بدیهی است که دادرسی تا جایی که  و  ابهام  و مقدور است باید کوشش کند از چنین وقفی رفع ابهام کند تردید منافات دارد، و 
نباشد«.مواردی حکم به بطالن دهد ک تنها در غرض واقف را دریابد، و  73ه امکان تفسیر 

باشد، مثالً قطعه زمین معلومی را وقف کند. زیرا وقف عقد مبتنی بر نکته باید اجماالً معلوم  ی مهم این است که موقوفه 

مسامحه است و ضرورت ندارد که مانند عقد بیع، مورد معامله از نظر جنس و وصف و اندازه و از هر جهت معین باشد؛ بلکه علم 
 کند.  ق.م است که علم اجمالی به آن کفایت می  216ی یعنی وقف یکی از استثنائات ماده  74افی است.اجمالی ک

 

 .مشروع بودن وقف نسبت به موقوف عليهم  -3-4

به گونه  باید  به وسیلهوقف  بتوان  باشد که  یا ای  برای جهت  به خداوند تقرب حاصل کرد و اگر در مواردی ملکی  ی آن 

باشد، این وقف صحیح نخواهد بود. همچون وقف مسلمان بر کافر حربی، وقف بر افراد   اشخاص وقف گردد که از لحاظ شرع حرام 

 هر مورد که باعث معصیت خداوند باشد. ف برای معصیت ویا مصر طغیانگر، وقف برای کمک کردن زانی و
یکی از شروط موقوف علیه را چنین ذکر می محقق حلیامامیه:    دیدگاه  نباشد.  کند که وقف کردن بر آندر شرایع  ها حرام 

باشد، زیرا کمک بر  یعنی اینکه مسلمان نمی جنگ علیه مسلمین است تواند بر کافر حربی چیزی را وقف کند، اگرچه از ارحام او 

 75باشد.باشد، ولی وقف بر کافر ذمی هر چند بیگانه باشد، صحیح میکه حرام می
علیه را که ذکر می باشد که وقف بر او »نویسد:  کند، میشهید اول در دروس، شروط موقوف  باید از کسانی  علیه  موقوف 

 76ها وقف کند، باطل است«.انجیل یا آتشکده کتابت تورات و واگر کسی ملکی را بر زناکاران، محارب، نوشتن   لذا صحیح باشد؛

 
 . 71روح اهلل، خمینی، پیشین، ص  -69

 . 544، چ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ص 3(، الخالف، ج1411محمد بن حسن، شیخ طوسی) - 70

 . 38علی بن حسین، محقق ثانی، پیشین، ص  - 71

 . 193وهبه، زحیلی ، پیشین، ص  - 72

 . 58ص  سمت، تهران، اول، چ قوانین، و حقوق دیدگاه از وقف ،(1381)مدرس امینیان محمد، - 73

 . 207محمدجعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص - 74

 . 445جعفر بن حسن، محقق حلی، پیشین، ص  - 75

 . 259محمد بن مکی، شهید اول، پیشین، ص - 76
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نمیدیدگاه سایر مذاهب:   بر کافر حربی مجاز  در شرع اسالم از نیکی  چون ما .باشدجمهور فقهای اهل سنت قائلند، وقف 

او نیست. در حالیکه یکی  باشد و هیچ گونه دوامی در ایم. دیگر اینکه کافر حربی در معرض قتل میکردن به کافر حربی منع شده
ندارد. از شرایط وقف دوام و  77استمرار است و در کافر حربی دوامی وجود 

 

 :شرایط مال موقوفه  -4

نمودن ملکی که واقف میفقها و حقوق برای وقف  نماید، شروطی را ذکر کردهدانان  اند. اگر مال موقوفه خواهد آن را وقف 

بود وگرنه وقف آننمودن آناین شروط را داشته باشند، وقف  فقها  :فرمایدها باطل خواهد بود. صاحب شرایع میها صحیح خواهد 
نموده ، مملوکة، ینتفع بها مع ناًیع»شرائط الموقوف أربعة: أن تکون  فرماید:اند. صاحب شرایع میبرای موقوف، چهار شرط ذکر 

 78بقائها، و یصح اقباضها«.

اشد.  3. واقف، مالک آن باشد.  2. عین باشد.  1باشد:   چهار شرط»مال موقوف باید دارای    ب . قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته 

باشد«.4 بتوان آن را تحویل داد قابلیت اقباض داشته  دانان دیگر، های فقها و حقوقالبته عالوه بر موارد مذکور، در میان گفته . 
 وقوفه، معلوم بودن مال موقوفه، متعلق حق دیگری نبودن و... را نام برد.شروط دیگری از قبیل مملوک بودن مال م  توانمی
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 وقف طوسی شیخ نمونه باب از. اندگرفته کار به وقف تعریف در را «حبس» مفهوم  فقیهان  تمام:  گفت  توانمی  که  گفت  توانمی

 نگه وقف شیخ، تعریف طبق.«المنفعه تسبیل و االصل تحبیس: »نویسدمی  و  دانسته  آن  منافع  کردن  رها  و  وقفی  مال  حبس  را
 راه  در که است  جاریه  صدقات از وقف  که  شودمی روشن  «تسبیل» یکلمه  با و  باشدمی منفعت گذاشتن آزاد  و  ملک اصل داشتن

 آورده  چنین  وقت  تعریف  در  شیعی  دیدگاه  از  استفاده  با  نیز  ایران  حقوق  در.  ببرند  بهره  آن  از  تا  شودمی  گذاشته  آزاد  خدا
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 در مانند شده انجام مهم این اجرای در هایی کوشش نمایند،البته  سازی  پیاده  جامعه  روز  شرایط  به  توجه  با  را  اسالمی  احکام  و

 .میرسد نظر  به عقالنی و  نیک  بسیار عمل  که نهاد  این  برای حقوقی  شخصیت گرفتن نظر
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 .دانش  گنج  انتشارات  تهران،  پنجم،  چ  اموال،  حقوق   ،(1380)جعفر  محمد  لنگرودی،  جعفری [6]

 .دانش  گنج  تهران،  دوم،  چ  ،1ج  مدنی،  قانون  شرح   ،(1382)سیدعلی  شاهباغ،  حائری [7]

رات  تهران،   اول،  چ  یوسفی،  هادی   و  حسنی  احمد  المتعلمین؛تحقیق  تبصره  ،(ش1368)حلی  عالمه  یوسف، بن  حسن [8] تشا   ان
 .163  ص  فقیه،

 اسالمیه  انتشارات  تهران،  هشتم،  چ  ،1ج  مدنی،  حقوق   ،(1368)امامی  حسن، [9]

 .البیت  آل  ی¬ موسسه  قم،  دوم،  چ  ،18  ج  الکرامه،  مفتاح   ،(ش  1376)جواد  محمد  سید  عاملی،  حسینی [10]

 .2  ش  هفتم،  سال  جاویدان،  میراث  وقف   موقوفه،  حقوقی  شخصیت  ،(1379)محمد  رحمانی، [11]
 .نوید  انتشارات  شیراز،  اول،  چ  موقوفات،  در   قانونگذاری  تحوالت  و  سیر  و  وقف  ،(1379)نادر  سامانی،  ریاحی [12]

 .دارالفکر  دمشق،  دوم، چ  ،  8ج  وادلته،  االسالمی  الفقه  ،(1405)وهبه  زحیلی، [13]

  سال  جاویدان،   میزان  وقف  قانون،  و  فقه  در   وقف  نهاد  حقوقی  شخصیت  و  مفهوم بر  تحلیلی  ،(1388)مهدی رنانی،  سلطانی [14]

 .65  ش  هفدهم،
 دانش،  گنج  تهران،  دوم،  چ  ،1ج  مدنی،  قانون  شرح   ،(1382)شاهباغ   حائری  سیدعلی، [15]

 .العربی  الترث  داراحیاء  بیروت،  سوم،  چ  ،2  ج  المحتاج،  مغنی  ،(1337)ادریس  بن  محمد  شربینی، [16]

 .یلدا  نشر  موسسه  تهران،  دوم،  چ  الدمشقیه، اللمعه ،(ش.1374)مکی  بن  محمد  اول،  شهید [17]
 .اسالمی  معارف  ی ¬ موسسه  قم،  اول،  چ  ،5ج  االفهام،  مسالک  ،(1414)الدین  زین  ثانی،  شهید [18]

 . تهران   دانشگاه  انتشارات تهران،  اول،  چ  پژوه،  دانش تقی  محمد  تحقیق  به  النهایه؛  ،(ش  1360)حسن بن  محمد  طوسی،  شیخ [19]

 .اسالمی  تبلیغات  دفتر   قم،  چهارم،  چ  ،3ج  الخالف،  ،(1411)حسن بن  محمد  طوسی،  شیخ [20]

 .اسالمی  نشر  ی¬ موسسه  قم،  دوم، چ  المقنعه،  ،(1410)محمد  بن  محمد  مفید،  شیخ [21]
 .داوری  ی¬ مکتبه  قم،  ،1  ج الوثقی،  العروه  نکمله  ،(تا  بی)کاظم  سیدمحمد  یزدی،  طباطبایی [22]

 .اسالمی  نشر  ی¬ موسسه  قم،  اول،  چ  ،9  ج  المسائل،  ریاض ،(ق   1412)علی  سید  طباطبایی، [23]

 .التراث  الحیاء   البیت  آل  ی¬ موسسه  قم،  اول،  چ  ،2ج  الفقها،  تذکره  ،(ش  1368)یوسف بن  حسن  حلی،  عالمه [24]

 (.ع)صادق   امام  ی¬ موسسه  قم،  اول،  چ  ،3  ج  تحریراالحکام،  ،(1421)یوسف بن  حسن  حلی،  عالمه [25]
 .دارالقرآن  قم،  اول،  چ  االنتصار،  ،(1405)مرتضی  سید الهدی،  علم [26]

 سیاسی علوم و حقوق  ی¬ دانشکده حقوقی ی¬ مجله آن، ی¬ آینده دورنمای و وقف نهاد  تحول  ،(1379)ناصر  کاتوزیان، [27]

 .48  ش  تهران،  دانشگاه

 .انتشار   سهامی  شرکت  تهران،  ششم،  چ  ،1ج  ،(تملیکی  عقود  معوض،  معامالت)معین  عقود   ی¬ دوره  ،(1379)ناصر  کاتوزیان، [28]
 .انتشار   سهامی  شرکت  تهران،  نهم،  چ  حقوقی،  اعمال  مدنی؛  حقوق   مقدماتی  ی¬ دوره  ،(1383)ناصر  کاتوزیان، [29]

 .مهدوی   انتشارات  اصفهان،  ،2ج  الغطاء،  کشف  ،(تا  بی)جعفر  الغطاء،  کاشف [30]

 .7  ش  ،(1375)بیت  اهل  فقه  بجنوردی،  موسوی   حسن  سید  با  گفتگو [31]
 .السالم  علیهم  البیت  آل  ی¬ موسسه  قم،  اول،  چ  ،9ج  المقاصد،  جامع  ،(1410)حسین بن علی ثانی،  محقق [32]

 .استقالل  انتشارات  تهران،  سوم،  چ  ،3  ج  االسالم،  شرایع  ،(1403)حسن  جعفربن حلی،  محقق [33]

 .داراالضواء  انتشارات  بیروت،  سوم،  چ  ،2ج  النافع،  المختصر  ،(1405)حسن  جعفربن حلی،  محقق [34]

 سمت  تهران،  اول،  چ  قوانین،  و  حقوق   دیدگاه   از  وقف  ،(1381)مدرس  امینیان  محمد، [35]

 ، قم، انتشارات دلیل ما3، چ4، ج  ش(، القواعد الفقهیه1386محمدحسن، بجنوردی) [36]

 .االسالمیه  دارالکتاب  ی¬ موسسه  قم،  سوم،  چ  ،2ج  الخمسه، المذاهب  علی  الفقه  ،(ش1385)جواد  محمد  مغنیه، [37]
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 .خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم   ی¬ موسسه  اول،  چ  ،3ج  البیع،  ،(1421)اهلل  روح  خمینی،  موسوی [38]

 .دارالعلم  مطبوعات  ی ¬ موسسه  قم،  دوم،  چ  ،2ج  تحریرالوسیله،  ،(1427)اهلل  روح  خمینی،  موسوی [39]
ول،  سال  جاویدان،   میراث  وقف  اسالمی،  فقه  در  وقف  حقوقی  شخصیت  ی¬ اندیشه  پیدایش  سیر  ،(1372)کاتوزیان  ناصر، [40]   ا

 1ش

 دانش  گنج  ششم،  چ  ،3  ج  ،(هبه،وقف،وصیت )معین؛عطایا   مدنی؛عقود  حقوق   ،(1387)کاتوزیان  ناصر، [41]

 .االسالمیه  دارالکتب  تهران،  ششم،  چ  ،24  ج  جواهرالکالم،  ،(1397)محمدحسن نجفی، [42]

http://www.joce.ir/

