
  

  ۱۱۱                                                              ۱۳۱ـ۱۱۱ ، از صفحه۱۳۸۷پاييز ، ۸۹ مقاالت و بررسيها، دفتر
_________________________________________________________________________  

  

  

  ن موقوفه با واقف و آثار آني ارتباط عةل نحويتحل

  راني اي زوال وقف در حقوق مدنقبل و بعد از

  

  ١ ٭زادهاحد قلي

  دانشگاه اصفهاناستاديار 

  )۲۴/۶/۱۳۸۷ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ۷/۳/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

 ماهيت و آثار وقف، ة فقهي درباريپذيري از تفاوتهاي موجود در آرا تاثير

 مدني متضمن فاد مواد قانونماز منجر به پيدايش برداشتهاي مختلف 

 ارتباط عين ةيكي از موضوعات مورد اختالف، نحو .احكام وقف شده است

موقوفه با واقف و در نتيجه امكان يا عدم امكان بازگشت عين موقوفه به 

  با وجوددهد كه حاضر نشان ميةمطالع. واقف، بعد از زوال وقف است

 وقف را ةنظرهاي مخالف، قانون مدني فك ملك از واقف در نتيج اظهار

عليهم يا شخصيت حقوقي وقف نيز  اين مالكيت به موقوف. نپذيرفته است

در نتيجه، تصرفات مالك در ملك موقوفه كه منافي با . منتقل نشده است

بقاي مالكيت مالك بر موقوفه، منجر .  استعليهم نباشد، جايز حق موقوف

ال زايل وقف به سبب هر يك از اسباب زو كه  كه هر زمانشودبه آن مي

به . موجود او، بر آن موقوفه اعاده شودة  كامل واقف يا ورثةگردد، سلط

اين ترتيب، در صورت وجود اشاعه ميان وقف و ملك، با فروش ملك، مالك 

  .مزبور خواهد داشت  نسبت به ملكموقوفه حق شفعه
  

قانون مدني ـ زوال وقف ـ شخصيت حقوقي وقف ـ بيـع وقـف ـ فـسخ و      هاهکليد واژ
  .قاله وقفا

  
  طرح مسأله

حال، اجراي آن   با اين،)۱۰۰، بحرالعلومي(اي چند هزار ساله است  قف داراي سابقهو

در طول تاريخ و در مكانهاي مختلف با تفاوتهاي نسبي همراه بوده بنحوي كه حتي 
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   ۱۱۲

شود و در برداشتهاي فقها از ماهيت و آثار آن نيز در طي قرون تفاوتهايي مشاهده مي

وت آرا برداشتهاي حقوقدانان از احكام وقف در قانون مدني را نيز متاثر اين تفا

 امكان يا عدم ،از جمله موارد اختالف، ارتباط موقوفه با واقف و در نتيجه. ساخته است

  . امكان بازگشت موقوفه به واقف بعد از زوال وقف است

  

   آثار وقفـ۱

شده است   نام برده " خصوصيشدن مالكيت يكي از وسايل عمومي "عنوانه از وقف ب

 اما اين گفته موجه نيست؛ زيرا، نخست اينكه، .)۷۹، ۷۱، ، تحول نهاد وقفكاتوزيان(

شدن مالكيت خصوصي هم نخواهد  وقف اگر وقف خاص باشد، حتي شبيه به عمومي

شود بلكه حق دوم اينكه، حتي در مورد وقف عام، مالكيت نيست كه عمومي مي. بود

    ١.شودوع وقف به عموم داده ميانتفاع از موض

مفيد انتزاع ملك از مالكيت واقف .) م.ق( قانون مدني ۶۱ ة، مفاد ماد بارهدر اين

 اما، آن ماده انتزاع ملك .)۱/۷۰،  امامي؛۷۶ ، تحول نهاد وقف،كاتوزيان( ٢تلقي شده است

 ةحظآن ماده در مقام توضيح ل. کند وقف را ثابت نميةاز مالكيت واقف در نتيج

شدن آن است؛ ولي نتايج مزبور يعني عدم قابليت رجوع،  شدن وقف و نتايج الزم الزم

عليهم، و عدم امكان تعيين متولي،  عدم امكان تغيير وقف، عدم امكان تغيير موقوف

  . حكايت از  انتزاع ملك از مالك ندارند

گرچه،  دليل انتزاع ملك از مالك نيست ابودن حبس در وقف نيز اصوالً دائمي

؛ ۴۹۴ ، مغنيه؛۱/۳۵۰االسالم،  ، شرايعمحقق حلي(ترديدي در دائمي بودن وقف نيست 

ولي دوام وقف تعارضي با دوام مالكيت  ،)۱۶۵۵، ش جعفري لنگرودي ؛۱/۶۹، امامي

_____________________________________________________________ 
) هـا  مالـك بـه اقليـت از شـافعي        (اين نظر در ميان معدودي از فقهـاي اماميـه و بعـض از عامـه                 . ۱

ابـن   ؛۵/۷۱ ،المجلـه   الغطـاء، تحريـر     آل كاشـف   ؛۲۸/۹۰ الكالم،  ، جواهر  نجفي :نكـ  (طرفداراني دارد   

  .)۴۹۶،  مغنيه؛۱۸۷ /۶  المغني،قدامه،

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قـبض الزم اسـت و واقـف                   "داردآن ماده مقرر مي   . ۲

 خارج كند يا كـسي      عليهم كسي را    تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف              نمي

را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد                    

   ".از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند
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۱۱۳

در نتيجه، در مقام شك در دوام يا زوال مالكيت با وقف، اصل بر بقاي . واقف ندارد

  . آن با داليل متقن، نه با مصادره به مطلوب، اثبات گرددمالكيت است، مگر اينكه زوال 

   منظور از حبسـ۱ـ۱

 مال موقوف بايد از نقل "عنوان يكي از خصوصيات ممتاز وقف گفته شده استه ب

 ١".و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارايي مالك خارج شود، يعني حبس شود

 نون مدني ايران بهقا. )۱/۶۸،  امامي؛۷۹، يشهاب:  نكـ ؛ براي نظر مشابه۷۵ كاتوزيان،(

 محقق حلي. داندتاسي از فقه شيعه، وقف را عبارت از حبس عين و تسبيل منفعت مي

 ، درالبحرين مجمع و طريحي در االحكام قواعد و عالمه حلي در النافع المختصردر 

 ؛۷۸ بي،شها (٢.»هو تحبيس االصل و اطالق المنفعه«: اند تعريف وقف اظهار داشته

 ؛ نجفي،۱۰۴اول،  ؛ شهيد۱۵۶ النافع،  المختصر، همو؛۳۴۳ االسالم، شرايعحلي، محقق

۲۸/۳.(  

اما اينكه، حبس بمعني خروج عين موقوفه از شمار دارايي واقف باشد و منجر به 

 قانون ۴۷ ةدر اين مورد، ماد. شدن آن گردد، نياز به اثبات دارد قابل نقل و انتقال غير

به ( حبس ةانواع حق انتفاع اعم از عمري، رقبي و حبس مطلق را از مقول ة هم٣مدني

انتفاع است و به همين  در واقع، وقف نيز از موارد حق. دانسته است) ضم حاء و باء

وقف عبارت است از اينكه  "آمده است. م. ق۵۵ ةدليل است كه در تعريف آن در ماد

 ه، از نظر قانون مدني، حق انتفاع به در نتيج".عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود

عمري، رقبي و حبس مطلق مصاديق حبس موقت و وقف . دو دسته است، دائم و موقت

    .)۱/۷۰ امامي، ؛۷۹شهابي، ( ٤مصداق حبس دانم است

_____________________________________________________________ 
سازد هر چنـد     مالكيت خود را با مال مورد نظر قطع مي         ةرابط... واقف   "همچنين گفته شده است   . ۱

  .)۱/۷۰  امامي، ؛۲۳امينيان، ( "دتي هدف آن منتفي شودپس از م

   ).۳/۲۸۶ المبسوط، ("فالوقف تحبيس االصل و تسبيل المنفعه" گفته است همچنين، شيخ طوسي. ۲

  .در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است: ۴۷ ةماد. ۳

عنـوان  . ي نيـز وجـود دارد    شدن از اينكه وقف از انواع حق انتفاع است، دليل ديگـر             براي مطمئن . ۴

در ذيل اين عنوان، سه مبحث قرار . است‘ حق انتفاع ’قانون مدنيفصل دوم از باب دوم كتاب اول 

داده شده است كه عبارتند از مبحث اول در عمري و رقبي و سكني، مبحث دوم در وقف و مبحث                

ون مـدني، وقـف از مقولـه        در نتيجه، ترديدي در اينكه از نظر قان       . سوم در حق انتفاع از مباحات     

حق انتفاع است و احكام مربوط به حق انتفاع، در پاسخگويي به مسائل مربـوط بـه وقـف نيـز                     
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   ۱۱۴

كردن چيزي از طرف مالكش به  تحبيس يعني حبس "همچنين، گفته شده است

اشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه وجهي از وجوه، به نحوي كه فروش آن ممنوع ب

 فر، سليمي ("نباشد، فروخته نشود، به رهن و اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود

 منظور اين نويسندگان، ممنوعيت انتقال عين يا منافع  احتماالً.)۲۲ امينيان، ؛۱۲

ان حاصل باشد؛ زيرا، با توجه به قانون مدني، اطمينعليهم مي موقوفه توسط موقوف

منجر به خروج مال از شمار ) حبس(شد كه حبس همان حق انتفاع است و حق انتفاع 

؛ زيرا، قانون مدني در ١شدن موضوع حبس نيست قابل انتقال كننده يا غير دارايي حبس

 انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطالن حق انتفاع " مقرر داشته است۵۳ ةماد

 منجر به فك ملك و خروج موضوع آن از دارايي در نتيجه، حبس. "شودنمي

شود؛ همچنين، محبوس بودن مال، مانع از نقل و انتقال آن توسط كننده نمي حبس

عليهم، و تعلق منافع  اگرچه با توجه به پيدايش حق انتفاع براي موقوف. مالك نيست

يه و نظاير  منافي با وقف و عار ةموقوفه به وقف توسط مالك آن، واقف قادر به اجار

 در تاييد منافات نداشتن حبس ٢.اين استنتاج نيز داراي سابقه است. آنها نخواهد بود

 اين تعريف را به ابوحنيفه نسبت داده است الهدايهمرغيناني مولف  "با مالكيت واقف،

 يعني وقف عبارتست ؛»الوقف هو حبس العين علي ملك الواقف و التصدق بالمنفعه«

  .)۸۳ـ۷۹كبيسي،  ("دادن منفعت آن بر ملك واقف و صدقهمال » عين«از حبس 

                                                                                                                             
طور مطلـق اسـت،     ه  حق انتفاع ب  . م. ق ۵۳ ةضمن اينكه، موضوع ماد   . كاربرد دارد، موجود نيست   

را نيـز   ) قفو(بلكه حبس دائم    ) عمري، رقبي و حبس مطلق    (در نتيجه نه تنها انواع حبس موقت        

  . گيرددر برمي

قابل نقل و انتقال      يعني انتزاع ملك از مالكيت واقف و غير       ‘ حبس عين ’چون فرض شده است كه      . ۱ 

از بين رفته است    » حبس عين «حكمت وجود قيد     " گفته شده است كه    ،)۷۹ـ۷۱ كاتوزيان،(آن  شدن  

طور نيـست؛ زيـرا،      ولي اين  )۷۹،  همان( ".شودو از لحاظ نظري، هيچ نيازي به آن احساس نمي         

  .داردعليهم محفوظ مي حبس است كه مال را از هرگونه تغيير مادي توسط واقف يا موقوف

عليهم منقرض شدند، اگر شرطي       اگر موقوف : گويدابن جنيد مي   "براي مثال، در مورد وقف خاص،     . ۲

ين صـورت، وقـف بـه       شود و در غير ا    مبني بر رجوع به فقرا و امور خيريه باشد به آن عمل مي            

علـيهم موجـود      گردد زيرا كه وقف حبس مال است تا زماني كـه موقـوف            اش بر مي      واقف يا ورثه  

  .)۲۳۳اشتهاردي، ( "باشند
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۱۱۵

وقتي شخص نتواند عين يا منفعت مالي را بفروشد يا "در نتيجه، اين سوال كه

 "توان ادعا كرد كه او مالك است؟ببخشد و مال از او به ميراث نرسد، چگونه مي

است؛ وگرنه با و سوابق فقهي بوده . م. ق۵۳ ة بدون توجه به متن ماد،)۸۱كاتوزيان، (

با در نظر داشتن وجود حق (تواند عين موقوفه را توجه به توضيحات فوق، واقف مي

 عين مزبور از او به بفروشد يا ببخشد و مسلماً) عليهم انتفاع در آن براي موقوف

تواند عين طور مطلق وقف باشند، واقف در عمل نميه  اما، اگر منافع ب١.رسدميراث مي

ه  بپايان منافع، ارزش عين مزبور معموالً بگذارد زيرا با تسبيل بيموقوفه را رهن 

اما در مورد ارث بردن از عين موقوفه، از ميان . عنوان وثيقه طلب كفايت نخواهد كرد

بردن عين موقوفه   به ارثرياضفقها، شهيد اول، شهيد ثاني، فاضل مقداد و صاحب 

 ؛ خميني،۱/۳۵۰، االسالم شرايع حلي، ؛ محقق۲۲۷درياباري، (  قائلندتوسط ورثه واقف

؛ ۳/۱۶۹ ،؛ شهيد اول۱۲۶، الدين المتعلمين في احكام التبصره؛ عالمه حلي، ۱۶م : ۳/۱۱۵

  ).۲/۳۴طباطبايي، 

يكي از ثمرات اين نظر، يعني عدم فك ملك در اثر وقف، آن است كه اگر به نحو 

 آزاد با ةكه، نيم رتياشاعه، قسمتي از ملكي وقف و قسمت ديگر آزاد باشد، در صو

شده، حق شفعه  اش، نسبت به بيع انجام بيع منتقل شود، واقف و بعد از او ورثه

 :نكـ ( يكي ديگر از ثمرات اين نظر آن است كه، بر خالف نظر بعضي ٢.خواهند داشت

_____________________________________________________________ 
منافع مال موقوفه است، پس عين موقوفه       ) عنوان نوعي حق انتفاع   ه  ب( موضوع عقد وقف     اصوالً. ۱

 و در نتيجـه بـه نحـو عمـوم           قوفه را مطلقاً   منافع مو  ۵۵ ةقانون مدني در ماد   . كندرا محدود نمي  

حال حكم صريحي در مورد وقـف بعـضي از منـافع نـدارد و بـا آن              داند، با اين  مشمول وقف مي  

  .االباحه بعيد نيست در نتيجه، صحت چنين وقفي با توجه به اصاله. استكرده مخالفت نيز ن

شـريك وقـف باشـد متـولي يـا           يكـي از دو      ةاگـر حـص    " است كرده مقرر   ۸۱۱قانون مدني در م     . ۲

كند ترديدي در اين حكم نيست؛ ولي اثبات شي نفي ما عداه نمي   . "عليهم حق شفعه ندارند     موقوف

نويـسندگان قـانون مـدني، ماننـد بـسياري از           . دليل اين حكم به واقف ممكن نيست        و تسري بي  

و از ذكر آنچه كه صـحت       اند به ماده تبديل        اطمينان داشته  موارد، آنچه را كه از صحت آن نسبتاً       

. م. ق ۸۱۱ ةدر نتيجـه، اگرچـه در مـاد       . انـد   كـرده نظر   و سقم آن برايشان مشخص نبوده صرف      

خـودداري  ‘ واقـف ’ از ذكر كلمه      تعمداً اند ولي احتماالً    عليهم نام برده     از متولي و موقوف    صراحتاً

را به واقـف تـسري      . م. ق ۸۱۱ ةگردد كه بتوان حكم ماد    نيز سبب نمي  ‘ متولي ’ةذكر كلم . اند  كرده

داد، زيرا اگرچه متولي در گردآوري و تقسيم منافع و رسيدگي به موقوفه نايب واقف است ولي                 

  . هيچ اختياري ندارد) واقف(اصل بر آن است كه در اخذ به شفعه از سوي مالك 
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   ۱۱۶

ايران، قانون راجع به اموال  منقول در  اگرچه براي تملك اموال غير،)۱/۷۷امامي، 

 و قوانين نظير آن محدوديتهايي براي ۱۶/۳/۱۳۱۰باع خارجه مصوب منقول ات غير

ها در  ، ولي اين محدوديت اند كردهاتباع كشورهاي خارجي قائل شده و آن را استثنايي 

منقولي را  توان مال غيردر نتيجه، مي. عليه واقع شدن ايشان وجود ندارد مورد موقوف

  .ق مانع از اين امر نيستند و قوانين فوكردوقف اتباع كشورهاي خارجي 

   مصونيت از تلف ـ۲ـ۱

 مالك ةمالي وقف است كه عين آن حبس شود، يعني به اراد "گفته شده است كه

" گونه كه قبال  همان.)۱/۶۸؛ امامي، ۷۶كاتوزيان، (" مصون از انتقال و تلف گردد

ولي، . شودشدن عين موقوفه نمي قابل انتقال توضيح داده شد، وقف منجر به غير

 خسارتي كه ةوقتي عين موقوفه توسط واقف تلف گردد او موظف خواهد بود از عهد

در اين مورد، مالكيت واقف نسبت . عليهم وارد آورده است، برآيد  به حق انتفاع موقوف

 زيرا، اگرچه موقوفه همچنان به او ، خسارت وارده نيستةبه موقوفه مانع از مطالب

عليهم تعلق گرفته و تلف موقوفه منجر به   آن به موقوفتعلق دارد ولي حق انتفاع از

 و منتهي به ضرر گردد ميالحصول تفويت منافع يا ممانعت از تحصيل منافع ممكن

عليهم نيز عين موقوفه را تلف كنند وظيفه  جالب اينكه، اگر موقوف. شودايشان مي

خواست او رعايت د و اشنند تا حق مالكيت واقف محفوظ بكدارند بدل آن را فراهم 

  . گردد

  عليهم بر منافع وقف  عدم مالكيت موقوفـ۳ـ۱

  ،امامي(" عليهم است وقف در حكم تمليك منفعت به موقوف "گفته شده است كه

دادن عين  در نتيجه، فرض اجاره.  ولي، قانون مدني اين نظر را قبول نكرده است،)۷۷

 صحيح )۱/۸۸همان،  (ندا كردهعليهم نيز كه بعضي مطرح  موقوفه توسط موقوف

در موارد مجاز، نه توسط . م. ق۸۲ ةدادن عين موقوفه با توجه به ماد  اجاره١.نيست

اگر توليت عين موقوفه با . شودعليهم بلكه توسط متولي انجام مي موقوف

توانند عين موقوفه عنوان متولي ميه عليهم يا با بعضي از ايشان باشد، آنان ب موقوف

_____________________________________________________________ 
-نان نمـي در نتيجه، اگر براي مثال، مكاني براي استفاده مسكوني عده معيني وقف شده باشد، آ         . ۱

از آن “ آنان ناچار خواهند بود كه شخـصا . نندكتوانند آن مكان را اجاره داده يا به ديگران صلح           

نامه ذكري نشده باشد، آن منافع بـا          نند و اگر در وقف    كهم فقط براي سكونت استفاده       مكان، آن 

  . ايشان نخواهد رسيدةعليهم به ورث فوت آن موقوف
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۱۱۷

شود، معامله  در چنين صورتي، چون اجاره توسط متولي انجام مي.را اجاره دهند

تواند براي عليهم، بلكه مي شده نه فقط براي مدت استفاده آن نسل از موقوف انجام

  . نسلهاي بعدي نيز باشد

  امكان بيع مال وقف. ۴. ۱

اينكه، با توجه به مواد قانون مدني، با حصول شرايطي يعني بيم سفك دماء يا 

توان مال وقف را فروخت، به معني آن نيست كه واقف ديگر ب عين موقوفه، ميتخري

با توجه به حق مالكيت مالك يا ورثه او بر موقوفه و حق . مالك عين موقوفه نيست

موقوفه بايد در وضعيتي باشد كه ضمن رعايت حق مالك،  عليهم، اصوالً انتفاع موقوف

عليهم يا در  راين، براي دفع ضرر از موقوفبناب. عليهم نيز رعايت گردد حقوق موقوف

به . شودصورت عدم امكان انتفاع از آن، عين موقوفه با رعايت حق مالك فروخته مي

شود كه منافع آن براي اين نحو كه حاصل فروش به موقوفه جديدي بدل مي

صورت ه شود و عين آن بدل، همچنان متعلق به مالك و بعليهم تسبيل مي موقوف

ضمن اينكه، با توجه به . نيز مويد اين استنتاج هستند. م. ق۵۹۷ و ۹۰مواد . توقف اس

شرايط خاصي كه در آنها بيع وقف تجويز گرديده است، اين موارد احكامي استثنايي 

  . دارند كه ناشي از اوضاع خاص هستندرا بيان مي

  

  شخصيت حقوقي وقف. ۲

بايد آنچه حبس  "ته شده است كه وقف، گفةعنوان يكي از خصوصيات ممتاز و عمده ب

شده در مسير حركت خود به سوي هدفهاي وقف نهادينه شود؛ دارايي وقف اصالت 

مالك بماند، مگر اينكه  تواند بيگردد، زيرا ملك نمي» سازماني حقوقي«يابد و تبديل به 

طور ه  و ب كرده دانشمند احتياطةنويسند .)۷۷كاتوزيان، ( "خود نهادي مستقل باشد

گردد؛ ولي اند كه شخصيت حقوقي وقف مالك عين موقوفه مي شكار ابراز نداشتهآ

ترديدي . اند  الزم را براي ايجاد چنين برداشتي در ذهن خوانندگان فراهم آوردهةزمين

 اما، مطالب زير ١نيست كه موقوفه اعم از عام يا خاص، داراي شخصيت حقوقي است؛

_____________________________________________________________ 
ـ  "۱۳۵۴ اوقاف مصوب     قانون ۳ ةزيرا، مطابق ماد  . ۱  ". عـام داراي شخـصيت حقـوقي اسـت         ةموقوف

 قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب             ۳ ةهمچنين، مطابق ماد  

  ."هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است "۱۳۶۳
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   ۱۱۸

كند كه ملك در اثر وقف از قف ثابت نميداشتن و دهد كه شخصيت حقوقينشان مي

 كند كه شخصيت حقوقيمالك منتزع شده و فك ملك اتفاق افتاده؛ همچنين، ثابت نمي

  . وقف مالك عين يا منافع موقوفه شده است

   عدم مالكيت شخص حقوقي بر عين موقوفهـ۱ـ۲

 و تواند مالك باشد؛ زيرا مانند شخص حقيقي مستعد داشتن مالشخص حقوقي مي

 به معني مال بودن، لزوماً بودن مانند شخص حقيقي تكليف است؛ ولي شخص حقوقي

وقف داراي شخصيت حقوقي است و ترديدي در آن . داشتن يا مالك بودن نيست

دهد كه آن شخص حقوقي، يك از مواد دو قانون فوق نشان نمي ولي، هيچ. نيست

. راي حق انتفاع در موقوفه استمالك عين موقوفه يا مالك منافع موقوفه بوده يا دا

عليهم است نه   ولي اين حق متعلق به موقوف،حق انتفاع نسبت به موقوفه وجود دارد

  . متعلق به شخص حقوقي

 منجر به قطع تمام "عالوه بر مطلب فوق، تشكيل شخصيت حقوقي لزوما

هاي شخص موسس با اموالي كه او در اختيار شخص حقوقي قرار داده است،  عالقه

ن يك شركت، منافع اعنوان يكي از موسسه براي مثال، ممكن است شخصي ب. شودنمي

صورت رقبي به آن شركت بياورد؛ ه نقدي ب  غيرةعنوان آورده يك ساختمان را ب

چنين عملي موجب منتزع شدن مالكيت آن موسس نسبت به ساختمان نخواهد شد؛ 

  . مادي در ملك خود نباشداگرچه تا وقتي حبس باقيست او مجاز به دخل و تصرف 

   انحالل شخصيت حقوقي وقفـ۲ـ۲

  دليل١.ممكن است وقف منتفي و شخصيت حقوقي آن به داليل مختلف منحل گردد

مادامي  "داردمي كه مقرر است. م. ق۴۵ ةحقوقي آن، ماد انحالل شخصيت وقف و انتفاء

انقراض آنها حق زائل كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از 

در (عليه منحصر فوت كرد، حق انتفاع   در نتيجه، براي مثال، وقتي موقوف".گردد مي

، با استناد به  بارهدر اين. رسد تا دوام يابدگردد و به ارث نميزايل مي) اينجا، وقف

مانند وقف بر كساني كه (فقيهاني كه وقف منقطع  " اظهار شده استالوثقي عروهكتاب 

 بعض از ةدانند و همچنين وقف درباررا درست و از اقسام وقف مي) شوندقرض ميمن

_____________________________________________________________ 
نوجـوان در   نوجواني وقف كرده باشد و آن ةاي را فقط براي استفاد     براي مثال، اگر مالك، رايانه    . ۱

  .گرددزماني كه هنوز رايانه باقيست فوت كند، وقف منتفي، و شخصيت حقوقي آن منحل مي
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۱۱۹

 "بينند شده را ملك واقف مي شمرند، در اين دو مورد عين حبسمنافع را نافذ مي

ز نظر ماهيت، ميان وقف خاص و وقف عام يا وقف ا البته، قانون مدني )۸۱كاتوزيان، (

 زوال را مطلقاً. م. ق۴۵ ة و مادائل نشده تفكيك قمطلق منافع و وقف بعض منافع

عليهم متصور    است، اگرچه در مورد وقف عام، در عمل، انقراض موقوفكردهمطرح 

   ١.نيست تا به زوال وقف منجر شود

 درياباري، ("پذيردمانند هر عقدي، سرانجام پايان مي... وقف  "گفته شده است كه

 در هر حال، ٢.پذيردا هر عقدي پايان نمي اما اين گفته چندان صحيح نيست زير،)۲۱۹

تر  كار بردن اين مفهوم، پايان يافتن در عقود جايز آسانه با فرض صحيح بودن ب

عنوان يك عقد الزم، در ه در نتيجه، اينكه حق انتفاع و به تبع آن وقف ب. شودانجام مي

 شده و پايان عليهم يا تلف شدن مال موضوع انتفاع، زايل مواردي مانند زوال موقوف

  . يابد، امري اصولي نيست مي

_____________________________________________________________ 
يا آنكه به چند بطن كـه بـه     . وقف كند بر زيد، و اقتصار كند بر همين قدر          "محقق حلي ابراز داشته است اگر     . ۱ 

آيند، و نگويـد      عمل مي ه   از او ب   اي كه    يا آنكه رها كند در اوالد خود و سلسله         ،شوندحسب غالب برطرف مي   

: انـد  اند باطل است و بعـضي گفتـه         اگر منقرض شوند چه كرده شود و اگر چنين وقفي كند، بعضي گفته            : كه

اند و اين قـول اشـبه اسـت و بنـابراين      كنند آن را تا آنكه منقرض شوند كساني كه نام برده شده جاري مي 

عليـه و اول اظهـر         موقـوف  ةاند به ورث    واقف، و بعضي گفته    ة برميگردد وقف به ورث    ،هرگاه منقرض شوند  

عـالوه بـر آن، گفتـه        .)۱۵۶النافع في فقه االماميه،        المختصر ،همو؛  ۱/۳۵۰،  االسالم  شرايعمحقق حلي،    ("است

االنقـراض شـود، نظيـر وقـف بـر             ممكـن  "االنقراض نباشد ولي عادتـا      حنابله وقفي را كه معلوم     "شده است 

مالكيـه و بعـضي از       "گفته شده است كـه     همچنين .)۸۳ـ۷۹ كبيسي، ("دانندل آن صحيح مي   هاشم و امثا    بني

كنـد، بلكـه    كردن، مالكيت واقف را زايل نمـي        حنبل، عقيده دارند كه وقف     حنفيه و شافعيه، و بنا به نقلي ابن       

پـس از انقـراض      " همچنين، گفته شده است كه عين موقوفه       .)۸۳ـ۷۹ ،همانجا( "كنداختيارات او را محدود مي    

گردد، چون يا وقف از ملكيتش خارج نشده و يا اگر خارج شده يك خروج                 عليهم به ورثه مالك برمي      موقوف

عليهم بمانند، پس در صورت انقراض آنها بـه ورثـه مالـك               مشروط به اين شرط بوده است كه اگر موقوف        

   .)۲۷۷بجنوردي،  ("گرددبرمي

پذيرنـد و  ضه، هبه، صلح و وصيت، جز به اقاله، فسخ يا انفـساخ پايـان نمـي       براي مثال، عقود بيع، معاو    . ۲   

ساير عقود الزم نيز . حتي از بين رفتن طرفين عقد يا از بين رفتن موضوع عقد نيز پايان و زوال آنها نيست                

ننـد  انـد، يـا ما      طورند مگر اينكه مانند اجاره از جمله عقودي باشند كه براي مدت معيني تشكيل شده               همين

دادن عمل معيني بوده يا اينكـه ماننـد كفالـت و رهـن                مزارعه، مساقات، ضمان و حواله، موضوع آنها انجام       

ـ   كاره در اين موارد نيز ب    . شدن فعل معيني باشد     خالصي از آنها منوط به انجام      چنـدان  ‘ پايـان  ’ةبـردن كلم

اگرچه تداوم و پويايي عقد منتفي است       مناسب نيست، زيرا براي مثال با فسخ عقد بيع يا اتمام مدت اجاره،              

ولي آثار قبل از فسخ در مورد بيع و قبل از انقضاي مدت در مورد اجاره همچنان پابرجاسـت؛ همچنـين در          

پذيرد در واقع تكليف ناشي از عقد است، وگرنه خود مورد عقودي مانند عقد ضمان يا حواله، آنچه پايان مي

تـوان بـا    براي مثال، بعد از اتمام عقـد اجـاره، نمـي          . ست جاوداني است  عقد و آثاري كه از آن حاصل شده ا        

  .هاي اخذ شده را مسترد دارد االجاره يافتن اجاره از موجر خواست كه مال تمسك به پايان
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   ۱۲۰

 قانون تشكيالت و ۸ ة، تبصره ماد نيزالمصرف شدن موقوفه در مورد متعذر

درآمد  "دارد، مقرر مي۱۳۶۳١اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 

با تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ... موقوفات متعذرالمصرف 

مقصود از متعذرالمصرف  "؛ و در ادامه آن آمده است كه"رسدبه مصرف ميدر محل 

آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا 

 آن تبصره با تعريفي كه از ".انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد

عليهم،   فوق، يعني انقراض موقوفتواند مثالعمل آمده، ميه موارد متعذرالمصرف ب

نظر ه  فوق، بةو تبصر. م. ق۴۵را در برگيرد؛ در نتيجه، در مقام رفع تعارض ميان م 

عمل آمد، در مورد وقف ه رسد مفاد آن تبصره با استداللي كه در مورد انتفاء وقف بمي

؛ كردل خاص قابل اعمال نباشد و فقط بتوان آن را در موارد مربوط به وقف عام اعما

-  در مورد وقف عام مقرر مي۹۱ ةزيرا بر خالف وقف خاص، قانون مدني نيز در ماد

در . ۱: در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد "دارد

 ؛المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد صورتي كه منافع موقوفه مجهول

در مورد خاصي كه واقف معين كرده است در صورتي كه صرف منافع موقوفه . ۲

   ٢".متعذر باشد

  

   موارد زوال وقفـ۳

عليهم كه در فـوق توضـيح داده شـد و تلـف شـدن                 قانون مدني، جز انقراض موقوف    

ـ     . موضوع انتفاع، موارد ديگري را براي پايان وقف ذكر نكـرده اسـت              ةاز فـسخ و اقال

عـدم قبـول طبقـه بعـدي        . نام بـرد  عنوان موارد ديگر زوال وقف      ه  توان ب وقف نيز مي  

   ٣.عليهم نيز در اين باره جاي بحث دارد موقوف

_____________________________________________________________ 
  . است۱۳۵۴ قانون اوقاف مصوب ۸ ةاين ماده، با تفاوت جزيي، تكرار تبصره ماد. ۱ 

كه اعمال آن را فقط به موقوفـات عامـه اختـصاص داده،             . م. ق ۹۱بعضي بدون توجه به صدر م       . ۲ 

: نكــ   (انـد     آن ماده را، هم در مورد وقف خاص و هم در مورد وقف عام، قابل اعمال دانـسته                  حكم

   .)۱/۷۰ امامي،

دليل اهميت كمتر، در اين مقالـه بـه         ه  توانند مورد مطالعه قرار گيرند ولي ب      موارد ديگري كه مي   . ۳ 

ده است عبارتند از زوال وقف در اثـر احكـام اجتمـاعي، خـروج قهـري وقـف از       آنها پرداخته نش  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱۲۱

  انجام يا انتفاء هدف وقف. ۱. ۳

 اظهار شده مثالً. دانندبعضي، از بين رفتن هدف وقف را نيز موجب پايان آن مي

 دارايي خود را با قيد اين كه تنها صرف كشف داروي بيماري ةاگر فردي كلي "است كه

گردد و در ند، با كشف داروي آن بيماري، هدف واقف محقق ميك شود، وقف معيني

ديگر اينكه ممكن است هدف،  .)۲۲۰درياباري، ( ١"نتيجه بايد قايل به پايان وقف شد

براي مثال، بيماران مبتال به مرضي كه كشف . بدون اينكه انجام شود، منتفي گردد

طور كامل مانع از ه اختراع گردد كه بداروي آن هدف وقف بوده فوت كنند و واكسني 

. رسد در چنين صورتي نيز انتفاء وقف محتمل استنظر ميه ايجاد آن بيماري شود؛ ب

كند؛ بلكه بايد عام يا خاص ، صرف هدف، وضعيت وقف را مشخص نمي بارهدر اين

 ۹۱ ة ماد۲بودن آن وقف مشخص گردد تا بتوان در مورد زوال يا دوام و مطابق بند 

، شهيد ثاني بين موردي  باره در اين٢.، تبديل آن به اقرب به غرض واقف نظر داد.م.ق

 اپذيرد و آنچه دوام دارد و بطور معمول پايان ميه كه وقف بر مصلحتي شده كه ب

داند كه االخر مي  مورد اول را تابع وقف منقطع. گذاردشود، تفاوت مياتفاق منتفي مي

                                                                                                                             
براي مثال، گاهي ضرورتهاي اجتماعي نظير نياز . عليهم وقفيت، و اعراض از وقف توسط موقوف

-به تعريض خيابانها يا ساختن سد، تبديل وقف و پايان آن نسبت به عين موقوفه را ايجاب مـي                  
اي جز گردن نهـادن بـه مقـررات مـصوب             ونه كه در امالك آزاد چاره     گ در اين صورت، همان   . كند

كـه موضـوع     همچنين، در صـورتي   . نيست، در مورد اوقاف نيز وضع به همين نحو خواهد بود          

وقف زمين كشاورزي و نظاير آن باشد، در صورتي كه بدون استفاده بماند، به استناد مقـررات                 

. گـردد از وقـف نيـز رهـايي خواهـد يافـت            ك آزاد مـي   گونه كه از مل    مربوطه، باير تلقي و همان    

توانند از حق انتفاعي كه نسبت به موقوفـه          مي عليهم اصوالً   همچنين، ترديدي نيست كه موقوف    

   . كننددارند اعراض

وقف براي تعمير و مرمت پلي باشـد كـه روسـتا را بـه      "همچنين گفته شده است كه ممكن است . ۱ 

تي رودخانه مربوط تغيير مـسير دهـد و نيـازي بـه وجـود پـل               كند و پس از مد    شهر متصل مي  

  . در اين صورت نيز ممكن است وقف پايان يابد)۲۴امينيان،   ("نباشد

عليهم خاص باشند، با انتفاء هدف، موضوع وقف، از جمله ابزار و لـوازمي كـه بـراي                اگر موقوف . ۲

 و منافع، تحت سلطه مالك قرار       تحقيقات در مورد هدف تهيه شده و هنوز موجودند، از نظر عين           

اي بوده است كه وقف در آن محدوده شـكل    در واقع، در اين مورد، انجام هدف محدوده       . گيرندمي

  .گرفته بوده و با انجام آن، وقف زايل خواهد شد
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   ۱۲۲

او برسد ولي در مورد دوم، اعتقاد به مصرف آن در امور بايد به ورثه واقف يا خود 

   .)۵/۳۵۶، االفهام  مسالكشهيد ثاني، (خيريه دارد

   فسخ وقفـ۲ـ۳

در مورد اينكه واقف بتواند در وقف شرط كند كه با حصول شرايطي بتواند آن را 

رف  يا به نحو ديگري در آن تصشدفروبد و عين موقوفه را همراه با منافع آن نفسخ ك

طور مطلق، شرط فروش عين ه قاضي ابن براج ب. مختلفي در فقه وجود دارد آراي ند،ك

دليل عدم امكان فروش عين ه موقوفه، هر وقت كه واقف اراده كند را نادرست و ب

البته، مشخص  .)۸۶قاضي ابن براج،  (داندموقوفه، آن را مخالف مقتضاي عقد وقف مي

قوفه همراه با منافع آن كه به وقف تعلق گرفته است كه منظور ايشان فروش عين مو

توان  در ميان حقوقدانان نيز بعضي معتقدند كه در عقد وقف نمي١.باشداست، مي

نظر ايشان شرط خيار، با مقتضاي ه  ب.)۱/۷۰ امامي، ؛۳۷، ۶شهيدي، (شرط خيار كرد 

استدالل وافي اما، اين  ).همانجا (خواهد داشتمنافات عقد وقف كه تسبيل منافع است 

به مقصود نيست زيرا اگر چنين باشد، در هيچ عقدي نبايد بتوان شرط خيار كرد، 

كه شرط خيار خالف تداوم آثار  زيرا مقتضاي همه عقود تداوم آنهاست، در حالي

  .  آنهاست

تمام  ".م. ق۴۵۶قانون مدني نيز، نظر فوق را اتخاذ نكرده است؛ زيرا، مطابق م 

ع معامالت الزمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان انواع خيار در جمي

 همان قانون، وقف، عقد و الزم ۶۱؛ و مطابق م "و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است

است و نه فقط در مورد خيار شرط، بلكه در مورد ساير خيارات نيز استثنا كردن 

م انواع خيارات در وقف در نتيجه، ترديدي در امكان وجود تما. شودوقف مالحظه نمي

البته، اين نظر در مورد خيار شرط، در فقه نيز با . از نظر قانون مدني وجود ندارد

 از جمله شيخ مفيد شرط واقف را مبني بر اين كه اگر ،اندكي تفاوت طرفداراني دارد

احتياج به عين موقوفه پيدا كرد، آن را پس بگيرد و بفروشد، نافذ دانسته و آن را 

_____________________________________________________________ 
اگر وقف كند و شرط كند كه آن را هر وقت خواست بفروشـد، وقـف                 "داردشيخ طوسي ابراز مي   . ۱

المبـسوط،  ( "شـود  شرط خالف مقتضاي عقد اسـت؛ زيـرا وقـف فروختـه نمـي              باطل است؛ زيرا  

  .  البته اين نظر در مورد فروش عين موقوفه، بعد از فسخ وقف، نيست،)۳/۳۰۰
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۱۲۳

سيد مرتضي نيز شرط  .)۱۷شيخ مفيد، ( ١.داندعدم خلل در صحت عقد وقف ميموجب 

 شيخ طوسي نيز در .)۴۰سيد مرتضي، (رجوع وقف را به واقف روا دانسته است 

 بر اين اعتقاد گفته، چنين شرطي را صحيح دانسته و ظاهراً جايي غير از مورد پيش

حتاج شدن واقف، وقف است كه در صورت وجود چنين شرطي در وقف، به محض م

نظر خوانساري، بيشتر فقها شرط برگشت وقف به هنگام نياز را ه  ب٢.شودمنفسخ مي

، شرط واقف در تحريرالوسيلههمچنين، خميني در  .)۴/۱۰خوانساري، (اند  پذيرفته

شدن منفعت، زيادي ماليات، اختالف  وقف، مبني بر فروش عين موقوفه در صورت كم

ا از شرايط فروش عين ر...  حصول ضرر، نياز آنها به فروش وعليهم و ميان موقوف

  "ابراز داشته استنيز محقق حلي . )۷۳م /۳، الوسيله تحريرخميني،  (٣داندموقوفه مي

 صحيح است شرط، و باطل ،اگر شرط كند كه هرگاه محتاج شود، برگردد به خودش

" ، و بعد از او ميراث استگردد در آن با احتياجاست وقف، و حبس خواهد بود، و برمي

ولي در اين مورد به  ،)۱۵۶النافع،  لمختصر همو، ا؛۱/۳۵۱االسالم،  محقق حلي، شرايع(

با توجه به قانون مدني، الزم نيست كه خيار شرط مندرج .  توجه نشده است٤نكاتي

_____________________________________________________________ 
 جاز له ان يشرط انه ان احتاج اليه في حال حياتـه             من وقف وقفاً   ":عين عبارت ايشان چنين است    . ۲ 

  . "كان له بيعه و االنتفاع بثمنه

هرگاه كه واقف شرط كند كه وي هرگاه كه محتاج بود به چيزي از آن، وي را بـود                    "نويسداو مي . ۱

، آن شرط درست بود، و وي را بود كه آن شـرط بكنـد، و                )آن(كه بفروشد، و تصرف كند در وي        

 عـين   ".لكن چون بميرد و حال اين بود كه ما ذكرش بكرديم؛ با ميراث افتد، و وقف درسـت نبـود                   

اذا شرط الواقف انه متي احتاج الي شيء منه كان له بيعه و التصرف               ":ايشان چنين است  عبارت  

، و كان له ان يفعل ما شرط، اال انه اذا مـات و الحـال مـا ذكرنـاه رجـع                      "فيه، كان الشرط صحيحا   

 سالر نيز همين ،)۲/۶۱۲ النهايه في مجرد الفقه و الفتوي،شيخ طوسي، ( " و لم يمض الوقفميراثاً

 عالمه حلي نيز بر اين باور است كه شـرط و وقـف هـر دو                 .)۷۹سالر،  ( "ر را تاييد كرده است    نظ

اما در اين باره گفته شده است كـه ايـن نظـر             ) ۶/۲۵۴،  مختلف الشيعه ،  عالمه حلي (صحيح است   

   .)۲۷۹رحماني،  (باشد او در قواعد مي ةعالمه حلي بر خالف نظري

  ةلاصـا  و عالمه حلي     )۵/۲۲۳خويي،   (" با سنت منافات ندارد    شرط رجوع وقف  " گفته است     خويي .۲ 

    .)۶/۲۵۵ ، همانعالمه حلي، (داند را دليل صحت شرط خيار در عقد وقف ميالصحه

شـود گفـت كـه    اول اينكه، واقف قصد وقف داشته است، پس يا وقف واقع شده يا نشده و نمـي          . ۳ 

پس اگر اين شرط با وقف منافات داشته  . قصد وقف داشته ولي در عوض، حبس واقع شده است         

 هـر شـرط     زيـرا، اصـوالً   . باشد، اين شرط است كه بايد باطل شده باشد و وقف بايد باقي باشد             
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   ۱۲۴

مثل محتاج شدن واقف (در عقد وقف، متضمن يكي از حالتهاي مندرج در عبارات فقها 

.  صحيح استباشد تا صحيح تلقي شود، بلكه خيار شرط در وقف مطلقاً) قوفهبه مو

ضمن اينكه با توجه به وضعيت، شرايط و احكام وقف، ممكن است ساير خيارات، از 

  .   جمله خيار تخلف شرط، نيز در آن وجود داشته باشند

   وقفة اقالـ۳ـ۳

 اقاله با مقتـضاي عقـد كـه    ، زيرا كردتوان اقالهگفته شده است كه عقد وقف را نمي    

 ةخواهد داشت و شرط خالف مقتضاي عقـد طبـق مـاد           منافات  تسبيل منافع آن است،     

 ولي مخـالف مقتـضاي تـسبيل تلقـي       .)۱/۷۰امامي،   (باطل و مبطل عقد است    . م. ق ۲۳۳

  .دليل است كردن اقاله در اين مورد، مصادره به مطلوب و بي

  بر طبـق قـانون واقـع شـده باشـد بـين             عقودي كه  ".م. ق ۲۱۹ ة مطابق ماد  اصوالً

 االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علـت             مقام آنها الزم    متعاملين و قائم  

  در نتيجه، عقد وقف هم مانند ساير عقود الزم قابل اقالـه اسـت و               ".قانوني فسخ شود  

  .ندكقن اثبات كند، بايد ادعاي خود را با داليل متكه خالف اين اصل را بيان مي كسي

با جريان وقف در طول اعصار، نياز به تطبيق و تطابق آن با طرحها و تـصميمات                 

 وقف، انعطـاف الزم را بـراي امكـان         ةامكان اقال . ناپذير است   اجتماعي و شهري اجتناب   

 خاصي كه در اين مورد وجود خواهد داشـت          ةنكت. سازدايجاد چنين تطابقي فراهم مي    

 شخص باشد، آنان با فوت مورث خود، هم واقـف و هـم              ة ورث آن است كه اگر وقف بر     

  .توانند وقف را اقاله كرده و به آن پايان دهندعليهم خواهند بود و مي موقوف

                                                                                                                             
نكته ديگر اينكه، اگر اين حبس است، چگونه حبسي اسـت؟ عمـري نيـست،               . باطلي مبطل نيست  

يـست، چـون فاقـد      رقبي هم ن  . عنوان مدت براي آن مشخص نشده است      ه  چون طول عمر كسي ب    

كننده نيـز از      اگر حبس مطلق حساب شود، بايد نه فقط با احتياج، بلكه با فوت حبس             . مدت است 

 و رجوع  نيازمند نشدگاه حبس خارج گردد؛ در واقع، تعيين تكليف نشده است كه اگر واقف هيچ

 وقف است،   شود، يا اينكه چون در واقع     نكرد، آيا وقف چون حبس مطلق است با فوت او زايل مي           

تعبير شود و چنين فرض ‘ منفسخ’در كلمات ايشان به ‘ باطل’همچنين، اينكه . تداوم خواهد يافت

شـود و بـه     گردد كه تا وقتي محتاج نشده، وقف است و بعد از احتياج، وقف از هم گسـسته مـي                  

گردد، نيازمند قصد خاصي، متضمن دو عقد در يك قصد، خواهـد بـود كـه معمـول       حبس بدل مي  

  . رسديست و چندان موجه به نظر نمين
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۱۲۵

  عليهم  عدم قبول طبقه بعدي از موقوفـ۴ـ۳

عليهم وقف را قبول نكنند و در نتيجه وقف زايل  ممكن است نسل بعدي موقوف

دانند،  كساني كه قبول را شرط ميةهم "، گفته شده است كهالبته، در اين رابطه. گردد

 با توجه به .)۱۵۰ـ۱۴۱كبيسي،  ("قبول دارند كه اگر نسل اول قبول كنند كافي است

عليهم كه آن   اول موقوفة، ترديدي نيست كه وقف خاص نسبت به طبق١.م. ق۵۶ ةماد

 قبول طبقه اول را بمعني توانشود؛ ولي چگونه مي واقع ميكنند، مسلماًرا قبول مي

ضمن اينكه، رابطه ميان طبقات قبلي با طبقات بعدي . قبول طبقات بعدي نيز تلقي كرد

 ةمقامي نيست كه قبول طبقه قبلي را بتوان قبول به جانشيني از طبق  رابطه قائملزوماً

رسد، پس در مواردي كه طبقه بعدي، همچنين، وقف به ارث نمي. بعدي هم تلقي كرد

-رث طبقه قبلي هستند، حق قبول شده توسط طبقه اول به طبقه بعدي به ارث نميوا

شدن عقد نسبت به طبقات بعدي بدون قبول آنها   حقوق مدني فرض واقعاصوالً. رسد

شود كه وقوع در نتيجه، آنچه در اين ماده مقرر گرديده چنين تفسير مي. پذيردرا نمي

 و نسبت به طبقات بعدي، قبول آنان مورد  اول مسلم استةوقف تنها نسبت به طبق

   ٢.نياز خواهد بود

   ابدال و استبدال وقف ـ۴

. م. ق۳۴۹ و ۸۸طور ارادي در اجراي مواد ه طور قهري يا به ممكن است عين موقوفه ب

  آن قانون، به مال ديگري تبديل شود؛ در اين صورت، مالي كه قبال۹۰ً ةمطابق ماد

  . شودشده تلقي مي گردد و وقف نسبت به آن تماميوقف بوده از وقفيت آزاد م

   تبديل قهريـ۱ـ۴

، منظور )است(كردن  استبدال از باب استفعال، يعني معاوضه "گفته شده است كه

. از استبدال در مبحث وقف آن است كه عين موقوفه با رقبه ديگري معاوضه شود

_____________________________________________________________ 
شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كـه صـراحتاً داللـت بـر                   وقف واقع مي   "داردمقرر مي . ۱ 

مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور         معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم           

 يا وقف بر مصالح عامه باشد در ايـن          محصور  باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف عليهم غير         

   ".صورت قبول حاكم شرط است

عليهم در طبقات بعدي، وقف را قبول و بعـضي رد كننـد،              ا چنين فرضي، اگر بعضي از موقوف      ب. ۲ 

  . يابد و نسبت به بقيه از وقفيت آزاد خواهد شداند تداوم مي وقف نسبت به كساني كه قبول كرده
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   ۱۲۶

 "شوده اطالق ميگاهي استبدال به مفهومي اعم از بيع و معاوضه عين موقوف

ممكن است عين موقوفه در اثر عمل ديگري از بين برود  .)۱۳۷ رياحي، ؛۱۲۵ابوسعيد،(

برخي از فقها، از جمله  "در اين صورت،. كننده گرفته شود شده از تلف و بدل مال تلف

اينها، معتقدند كه با اتالف . گويند كه استبدال وقف صحيح نيستاالئمه مي شمس

شود و استبدال وقف،  كه انتفاع از عين موقوفه است منتفي ميوقف، هدف واقف

 قانون مدني دو برخورد مختلف .)۵/۳۴۵مصري،  ("موافق با قصد و هدف واقف نيست

، در صورت تلف عين مرهونه، بدل ۷۹۱نخست اينكه طبق م . در مورد بدل داشته است

اشخاص مختلف نسبت  حقوقي را كه ةرا جايگزين موضوع اصلي تلقي و در نتيجه هم

 وكالتي ۷۹۲ است؛ اما همين قانون، در ماده كردهاند به بدل نيز تحميل  به اصل داشته

را كه مرتهن براي فروش عين مرهونه داشته قابل تسري به بدل ندانسته و از اين 

  . استكرده نظر بدل را جايگزين اصل تلقي ن

بت به بدل قابل تسري عقد رهن را نس. م. ق۷۹۱در هر حال، همانگونه كه م 

رسد با توجه به معني بدل، اصل بر تسري كليه حقوق مربوط به نظر ميه دانسته، ب

. م. ق۹۰اصل به بدل است، مگر اينكه خالف آن ثابت شود، در نتيجه، در مورد ماده 

عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل  "داردنيز كه مقرر مي

     ١.باشدعليهم مي  بدل عين موقوفه، ملك واقف و در وقف موقوف".شود مي

   تبديل عقديـ۲ـ۴

فروختن عـين موقوفـه اسـت بـه منظـور      ... ابدال از باب افعال  "گفته شده است كه   

 قـانون مـدني در      .) همانجـا  ريـاحي، ؛  ۱۲۵ابوسـعيد،    ("جاي آن ه  خريدن رقبه ديگري ب   

 اما، امكان بيـع وقـف بـه معنـاي آن            ٢.ه است موارد استثنايي بيع وقف را مجاز دانست      

_____________________________________________________________ 
الدين بن نووي از فقهاي اهل سـنت         بدل در فقه نيز طرفداراني دارد؛ محيي        تداوم وقف در   ةنظري. ۱ 

النـووي،   (باشـد  واجب است كه آن هم وقف مـي        ةكنند  معتقد است كه مثل عين موقوفه بر اتالف       

: ۵۸۶، مشاركتها ـ صلح ـ عطايـا   كاتوزيان، ( بعضي از حقوقدانان نيز به اين نظر معتقدند .)۲۷۱

  .)۱۳۸ش : ۳/۲۵۶ ين،عقود مع ، همو؛۳۲۶ش 

بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابـي                 ".م. ق ۸۸ ةمطابق ماد . ۲

گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يـا                    
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۱۲۷

آنچه مسلم است آن    . نيست كه جايگزين عين موقوفه سابق، از حالت وقف خارج شود          

در واقـع،  .  اسـت كـرده بيني    تداوم وقف را در بدل آن پيش       ۹۰كه قانون مدني در ماده      

 يزعلـيهم جـا     تقسيم مـال موقوفـه بـين موقـوف         ".م. ق ۵۹۷ ةگونه كه مطابق ماد    همان

   ١.باشدعليهم نيز جايزنمي ، تقسيم حاصل فروش موضوع وقف در ميان موقوف"نيست

در اين رابطه، قانونگذار ايران در تجويز بيع وقف، مشخص نكـرده كـه فروشـنده           

بعمل آمد، همچنين، با توجـه      ‘ حبس’با تحليلي كه در مورد معني كلمه        . چه كسي است  

ده، در مالكيت شخصيت حقوقي وقف نـسبت         توضيح داده ش   به شكي كه به نحو قبالً     

و رضـايت   ) واقـف ( مالـك    ة، بيع وقف نيازمند اراد    "به عين موقوفه وجود دارد، اصوال     

در زمان حيات واقف، اين اراده با اوست و بعد از او، اين امر              . عليهم خواهد بود    موقوف

عليهم در مال     اما با توجه به توام بودن حق مالك و حق موقوف          .  او خواهد بود   ةبا ورث 

، دادگـاه   .م. ق ۳۴۹ و   ۸۸موضوع وقف، در صورت حاصل شدن شرايط مندرج در مواد           

عليهم داراي آن اختيـار نخواهنـد         مجاز به فروش وقف است و مالك يا موقوف        ) حاكم(

   .كنندبود كه از فروش امتناع يا ممانعت 

توانـد  ت و او مي ثابت شد كه موقوفه بعد از وقف، همچنان در ملكيت واقف اس           قبالً

در آن مـوارد، حـق      . ند، براي مثـال، آن را بفروشـد       كصورت حقوقي تصرف    ه  در آن ب  

-تغيير پيدا مـي   ) واقف(ماند اگرچه مالك موضوع وقف      عليهم محفوظ باقي مي     موقوف

 ديگري است؛   ةمطرح شده، وضع به گون    . م. ق ۳۴۹ و   ۸۸ولي در بيعي كه در مواد       . كند

شـود   با بيع، مالكيت مالك از موضوع وقف به ثمن آن منتقل ميبه اين نحو كه نه تنها   

عليهم نيز از موضوع وقف به ثمن آن و به تبع تبديل ثمن بـه                 بلكه حق انتفاع موقوف   

                                                                                                                             
 صحيح نيست بيع مال وقف   ".م. ق ۳۴۹ ة همچنين، مطابق ماد   "كسي براي عمران آن حاضر نشود     

عليهم توليد اختالف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر    مگر در موردي كه بين موقوف     

  ".به خرابي مال موقوفه گردد

 در مـوارد فـروش      المقاصد  جامعاين نظر در فقه نيز داراي طرفداراني است؛ براي مثال، صاحب            . ۱ 

 تاكيـد دارد و آن را نزديكتـر بـه مقـصود             عين موقوفه، بر خريد بدل مال موقوف با ثمن حاصله         

 نيز بر عمل به نزديكترين غرض واقف، الشتات جامعصاحب  .)۹/۱۱۷محقق كركي،  (داندواقف مي

  .)۴/۴۰ميرزاي قمي، (تاكيد دارد 
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   ۱۲۸

 بنابراين الزم نيست كه آنچنان. شوداقرب به غرض واقف، به موضوع جديد منتقل مي

 موضوع وقـف از وقـف آزاد   ،)۲۳۲به نقل از درياباري،  ( معتقد است     شرايع كه صاحب 

گونه كه قانون مدني نيز تصريح دارد اين عـين           گردد تا قابل فروش باشد، بلكه همان      

گردد و عوض حاصله جـايگزين      شود و با فروش آزاد مي     موقوفه است كه فروخته مي    

 در واقع، با توجه به مواد قانون مدني، بيع وقـف منجـر بـه                ١.گرددموضوع سابق مي  

  .  شود، بدون اينكه به خود وقف آسيبي رسيده باشدع وقف ميتبديل موضو

شود، امكان بيع اجباري مال وقف استنباط مي. م. ق۳۴۹ و ۸۸همچنانكه از مواد 

  . باشداستثنايي است و محدود به موارد مندرج در آن دو ماده مي

  

  گيري  نتيجهـ۵

به فك ملك شود، تا به در مواردي، ممكن است اين خواست واقف باشد كه وقف، منجر 

عليهم باشند، هيچ راهي براي   او نيز، حتي اگر خودشان موقوفةاين وسيله ورث

دهد  فوق نشان ميةگشودن وقف و بازگرداندن آن به ملك نداشته باشند، اما مطالع

عليهم يا  مالكيت موقوفه به موقوف. كه قانون مدني فك ملك در وقف را نپذيرفته است

در نتيجه، تصرفات مالك در ملك . قف نيز منتقل نشده استشخصيت حقوقي و

شخصيت حقوقي براي . باشدعليهم نباشد، جايز مي موقوفه كه منافي با حق موقوف

صورت تقليدي، در نظر گرفته شده و ه وقف، بدون دقت كافي در ماهيت آن و شايد ب

مالك بر بقاي مالكيت . كاربرد اين شخصيت و حقوق و تكاليف آن مشخص نيست

گردد كه در هر زمان وقف به سبب هر يك از اسباب زوال زايل موقوفه منجر به آن مي

بقاي مالكيت . شود موجود او بر آن موقوفه اعاده مية كامل واقف يا ورثةگردد، سلط

واقف بر موقوفه داراي آثار خاصي نيز هست، به اين ترتيب كه در صورت وجود 

روش ملك، مالك موقوفه حق شفعه نسبت به ملك مزبور اشاعه ميان وقف و ملك، با ف

  . خواهد داشت و اين نكته با قانون مدني منافات ندارد

_____________________________________________________________ 
عبارت بهتر گفته شده است كه موضوع سابق وقف نه با جـايز شـدن فـروش آن، بلكـه بـا                      ه  ب. ۱ 

  .)۸۷ ،۷۸، ۲/۶۵شيخ انصاري، (شود ميآن، از وقفيت خارج فروش 
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۱۲۹

تحقيق فوق نادرستي بعضي تفاسير از مواد قانون مدني در مورد ارتباط ميان 

متاسفانه، برداشتهاي ناصحيح و مبتني بر مصادره به . كردواقف و موقوفه را اثبات 

سازمانهاي ن  مواد قانون مدني، و اعتماد و پيروي مردم و مسئوالمطلوب از مفاد

پذيري وقف  گونه برداشتها، سبب گرديده است كه انطباق دولتي و شهرداريها از اين

با مقتضيات زمان و مكان كه در واقع در اين مورد در مواد قانوني وجود دارد، ناديده 

 است با گذشت مدتي از انعقاد و انگاشته شود و وقف كه از عوامل رفاه اجتماعي

اجراي آن، بعنوان مانعي بر سر راه اجراي طرحهاي مربوط به توسعه اقتصادي و 
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