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  و وضعيت مالكيت مال موقوفهمفهوم و ماهيت وقف
 مدني ايران و حقوق  ماميهدر فقه ا

 
 ۲١ عبداهللا رضيان,٭۱آبادعليحميد ابهري

 كارشناس ارشد دانشگاه مازندران ۲،استاديار دانشگاه مازندران۱
 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا۲۶/۹/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 كيدهچ

به معناي  دارد ونياز   انشاي ارادهبهاز اعمال حقوقي است كه يكي  ,وقف
ايقاع   عقد وةبه دو دستمال حقوقي اع .است منافع آن تسبيل  عين مال وحبس

 ,بودن ايقاع حقوقي وقف از حيث عقد يا درباره ماهيت فقها ،شودتقسيم مي
و بدون نياز به با اعالم اراده واقف )  خاص ـعام( وقف .١: دننظر دار اختالف

 قبول , ولي در وقف عام,داردنياز  وقف خاص به قبول .٢؛ شودواقع ميقبول 
قانون مدني ايران . استقبول شرط , خاص و در وقف عام. ٣الزم نيست؛ 
فقها واقف را   برخي,مالكيت مال موقوفهباره در . است سوممبتني بر نظر

 خدا بعضي هم  وعليهم/عليهموقوف موقوفه را متعلق به برخي عين, مالك
 و وضعيتاهيت حقوقي وقف با بررسي م .دانندميمالك مال موقوفه را 

 ؛عقد است نه ايقاع ,وقف. ١ :كهشود مالحظه مي, موقوفه لمالكيت ما
گيرد كه مالك مال موقوفه  جديدي شكل ميقوقي ح شخصيت,وقف تحققبا  .٢

  .شوندتر ميفقه اماميه به هم نزديك  حقوق مدني ايران و,به اين ترتيب. است
 

 .عليهم/عليه موقوف,وقف، عقد، ايقاع، واقف  هاكليد واژه
 

 لهأسطرح م
يك عمل , وقف .ت آن استيشود، ماهيمورد وقف مطرح م  که دري از مسائليکي

منظور اين , شوديك عمل ميدر اعمال حقوقي وقتي بحث از ماهيت  حقوقي است و
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 اختالف نظر ، وقف درباره ماهيتدر فقه اماميه است كه آن عمل عقد است يا ايقاع؟
بعضي  .دانندبرخي آن را ايقاع مي اند و برخي فقها وقف را عقد دانسته:وجود دارد

قانون مدني ايران مبتني بر  .اندوقف عام را ايقاع دانسته وقف خاص را عقد و, ديگر
ايجاد  , از آنجا كه اثر اين عقد, لكن.داندنظري است كه وقف عام و خاص را عقد مي

اع آمده است  مقررات آن در مبحث حق انتفاست،عليهم /عليهحق انتفاع براي موقوف
 .عقود معين نه

برخي فقها واقف  :درباره مالكيت عين موقوفه نيز در فقه اختالف نظر وجود دارد
مالكيت  ,بعضي. اندعليهم را مالك مال موقوفه دانسته/عليهو برخي ديگر موقوف

در . دانندموقوفه را متعلق به خدا دانسته و برخي ديگر وقف را سبب فك ملك مي
 با در نظر گرفتن ساير ,لكن .ايران در اين زمينه حكمي وجود نداردقانون مدني 
آيد كه مالك وجود ميه يك شخصيت حقوقي ب ,توان گفت كه با انشاي وقفقوانين مي

مالكيت واقف يا  نه(اين چيزي شبيه فك ملك يا مالكيت خدا  شود ومال موقوفه مي
  .استبر مال موقوفه  )عليهم/عليهموقوف

نهايت در  آن و  حقوقي ـ فقهي ماهيتسپس, ابتدا مفهوم وقف ,قالهمدر اين 
 .خواهد شدوضعيت مالكيت مال موقوفه در فقه اماميه و حقوق مدني ايران بررسي 

 
 مفهوم وقف

 :توان تعريف كرد ميبه شرح ذيل ,  حقوقي و فقهيوقف را از سه جهت لغوي،
 معناي لغوي . ۱

 ,ايستادن اي تازي است كه به معاني واژهو, بسمعناي حه  ب,افعالوقف، مصدر باب 
 .)٦٨٨ ,بستانيافرام: نكـ ( رودكار ميه دادن ب اطالع  و كردنتوقف

آمده  در فرهنگ دهخدا. اندكرده معنا و تعريف  راهاي فارسي نيز  وقف در فرهنگ
ا نباشد و براي خد  يعني چيزي را براي خدا گذاشتن، آنچه در ملك كسي,وقف«: است

  ).۶۴/۲۳۵ (»نيز هستآن را گذاشته و البته در بعضي جاها به معناي مطلق عطاء 
تواند داشته باشد، از  عاني ديگري نيز مي مكلمه وقف با توجه به موارد استعمال،

حال ايستاده ماندن، آرام گرفتن، ه ايستادن، اندكي درنگ كردن در بين كالم، ب: جمله
در معناي ( وقف در دو مكان مقدس مني و عرفات )در معناي جمع(آگاهي و اطالع 
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و به معناي نهاد يا سازمان ) در علم تجويد(، تلفظ كلمه به سكون حرف آخر )جمع
 ).۱۷۵ معين،: نكـ (د شو مخصوصي كه براي اداره اموال موقوفه تشكيل مي

گونه ناميده شده كه بر  آمده است كه وقف از آن جهت اينهم در مباحث فقهي 
 معموالً .مشتمل استال بر يك جهت معين و قطع ساير جهات و تصرفات وقف م

شود و جمع آن   نادرست اوقفت گفته ميه بعضي اوقات ب.شود وقفت وقفا گفته مي
 ).۲/۴۲۷ ، الفقهاةتذکر مه حلي،الع: نكـ ( وقوف و اوقاف است

 معناي حقوقي. ۲
ول به وقف اختصاص يافته در قانون مدني، مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم جلد ا

 در ۵۵در ماده . است   به اين موضوع پرداخته شده۹۱ تا ۵۵ ماده از مواد ۳۷و در 
كه عين مال حبس و منافع آن  وقف عبارت است از اين«: تعريف وقف آمده است

 ، مفهوم نگاهداشتن و بازداشتن دردر اصطالح حقوق نيز در وقف .»تسبيل شود
بعضي از حقوقدانان اعتقاد دارند كه وقف داراي دو معناي . همه جا مورد نظر است

به پاداش معنوي، اموال رسيدن  كه در معناي اول، واقف براي استهم ه نزديك ب
شده  باشد و منافع آن در جهتي كه وقفكند تا از دستبرد در امان خود را حبس مي

نيز از نهاد  ناي دومدر مع.  آمده استمذكور همان تعريفي كه در ماده .استفاده شود 
دليل مصطلح نبودن شخصيت حقوقي نام سازمان وقف تعبير شده كه به ه حقوقي ب
 ,لكن .المال و وقف چارچوب مدوني نداشت، مواردي از قبيل مسجد و بيتميان فقها

 كه به آن، شخص , خاصيامروزه وقف سازماني است داراي مدير و ناظر و اموال
 ).۱۱۶ ،حقوق مدني، عقود معين، عطايا کاتوزيان،: كـ ن( شود حقوقي وقف گفته مي

برخي ديگر از حقوقدانان عقيده دارند كه وقف عقدي است از عقود احباس كه به 
موجب آن، مالك مال معين، آن را كامالً حبس و منافع آن مال را به صورت اباحه يا 

ر ترمينولوژي ط دمبسو لنگرودي،جعفري: نكـ ( دكن تمليك به ديگران واگذار مي
قانون مدني ايران در تعريف وقف بايد كلمه :  معتقدند كهچنينهم .)٥/٣٨١٩, حقوق

طور كامل حبس و منافع آن ه  عين مال ب,، زيرا در وقفكرده است را اضافه مي"كامل"
گيرد،  مي حبس كامل و ناقص را فرا۵۵ ماده  از آنجا كه,بنابراين. شودتسبيل مي

 تعريف ناقص , پس.شودميشامل را  و حبس به معني اخص عمري و رقبي و سكني
 ). ۱۷۵، حقوق اموالهمو، : نكـ ( است
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 و حبس مال را نگهداشتن عين مال كرده تكيه ۵۵حقوقدانان ديگر در وقف به ماده 
د، چون شو دانند كه موجب تلف عين مال مي از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي مي

 به همين .اندموقوفه دانسته عليهم از مال هميشگي موقوفغرض از وقف را انتفاع
دليل در فارسي معناي وقف ايستادن و نگهداشتن و غرض از تسبيل منافع نيز 

 ).۱/۶۸ امامي،: نكـ ( است واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي
حبس ست از در اصطالح حقوقي عبارت اوقف  :اندبرخي ديگر از حقوقدانان گفته

 دشوتلف حفظ  انتقال و منظور آن است که عين مال از نقل و. منافعتسبيل عين مال و 
 ).۱/۲۵۰ صفايي،: نكـ ( آن به مصارف خير اختصاص يابد و منافع

  معناي فقهي .۳
 ناشي از آن است كه  كه درباره مفهوم وقف اختالف نظر وجود دارد,از لحاظ فقهي

البته مسائل ديگر . اندشمردهاي ديگر آن را از ايقاعات   و عده اي آن را عقد دانسته عده
 ,به هر حال .لزوم قصد قربت در صحت وقف نيز محل اختالف استلزوم يا عدممانند 

 .را سبب شده است مختلف براي وقف انيمعذكر اختالفات در شرايط تحقق وقف، 
اي جاريه   وقف صدقه,بارت ديگربه ع. دانند برخي از فقها وقف را از صدقات مي

 شهيد اول،: نكـ ( است كه نتيجه آن حبس اصل مال و مطلق شدن منفعت آن است
الوقف « دانند مي حدوا اي نيز وقف و صدقه را موضوععده. )۱/۶۵۲, شيخ مفيد؛ ۲/۲۶۳

اي ديگر وقف را عقد تلقي و  عده ).۵۹۶، ةيالنهاشيخ طوسي،  (» واحدء شيةقو الصد
 ,تحريراالحکامعالمه حلي، : نكـ (دانند   ميةلمنفعااطالقاالصل و بيساقتضاي آن را تح

 ).۲/۴۴۲ محقق حلي،؛ ۱/۲۸۴
اند،   معنا كردهةلمنفعااالصل و اطالقكه وقف را به تحبيس اين :گويدميديگر فقيهي 

كه از   اما اين,»ةتسبل الثمر حبس االصل و« :فرمايد مستفاد از حديث نبوي است كه مي
 جهت است كه كلمة اطالق به مراد و مقصود واقف به آن, تسبيل عدول شدهكلمه 
 چون مقصود واقف، اباحه در تصرف و مصرف عين موقوفه در جهت ,تر استنزديك

 .)۹/۲۷۳طباطبايي، : نكـ  (وقف است
 او ةجه علي ءايقاف الشي«: عبارت است ازيكي ديگر از فقها تعريف وقف از نظر 
ه  ب كهدليل اين تعريف گفته استپيرامون  .»در المنافع منع عليهاشخص او غيرهما، لي

شود از قبيل مساجد، مشاهد، وقوف به جهت  كه براي وقف ذكر مي  طور كلي اقسامي
خاص و غيره، همه و همه در حقيقت اقسام حقيقي براي وقف نيستند، بلكه اين 
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اي است كه  يقت واحدهاال وقف حق تقسيمات با مالحظه متعلقات وقف صورت گرفته و
 در تعريف آن بايد ,بنابراين. شود گونه امتيازي در انواع مختلف آن مشاهده نمي هيچ

 ).۳/۸۲ امام خميني،: نكـ ( دكر و تعريفي را كه جامع همه افراد باشد بيان داشتدقت 
توان به اين نتيجه رسيد كه   قانون مدني، مي۵۵با عنايت به تعريف وقف در ماده 

 :له اشتراك نظر دارندأقها و حقوقدانان در موضوع وقف در دو مسهمه ف
ين معنا كه وقتي مالي ه ا ب.نقل و انتقاالت اعتباري و خارجي حبس مال از تمامي. ۱

 مگر در موارد استثنايي ,يستوقف شد، اصوالً قابل خريد و فروش و نقل و انتقال ن
عليهم د اختالف شديد بين موقوفاست، مانن  كه در فقه و قانون مدني پذيرفته شده

 ؛) قانون مدني۸۸ و ۳۴۹مواد : نكـ (يا خرابي مال موقوفه 
 در وقف، منافع مال .صرف منافع مال موقوفه در جهت خاص يعني ,تسبيل منافع. ۲

شود و قطعاً شخص يا  موقوفه در جهتي كه واقف تعيين كرده است مصرف مي
اگر واقف خود را . شوند مند ميوفه بهرهاشخاصي غير از واقف از منافع مال موق

 يا پرداخت ديون و مخارج خود را از منافع مال موقوفه قرار ,عليهمجزء موقوف
 .) قانون مدني۷۲ماده : نكـ (دهد، وقف باطل خواهد بود 

 
 حقوقي وقف فقهي ـ ماهيت

طالح  در اص).٣٧٠ بستاني،افرام: نكـ  (استعقد در لغت به معني بستن و گره زدن 
عقد عبارت از اين كه يك يا «: كند  قانون مدني در تعريف عقد بيان مي۸۳ ماده ,حقوقي

. »چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد
. شود  نمي عقود تمليكي و همچنين عقود معوض را شامل ناقص است واين تعريف
عقد «: گفتبايد عقد  در تعريف صحيح ,برخي از حقوقدانانر  به نظبا توجه ,بنابراين

 »عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص براي ايجاد ماهيت حقوقي
نيز در فقه اماميه تعاريف ديگري  عقد .)١/٢١, قواعد عمومي قراردادها ،كاتوزيان(

دانند كه در اعتباري ميرا موجود  آن  برخي عقد را عهد يا عهد مؤكد دانسته و:دارد
لفظ طرفين يا لفظ  برخي ديگر عقد را ).١/٣٣ ,نائيني: نكـ (آن الزام و التزام وجود دارد 

 كند  شارع اثر مقصود را بر آن مترتب,نحوي كهبه . داننديكي و فعل ديگري مي
 ).٢٢/١, نجفي: نكـ (
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ن آمده انداخت و  در تعريف ايقاع بايد گفت كه در لغت عرب به معني واقع ساختن
 انشاي از ايقاع عبارت است ,در اصطالح حقوقي. )٦٨٧ ،بستانيافرام: نكـ ( است

، مانند انشاي )٢٢/٣ , نجفيجا؛همان, نائيني: نكـ ( ماهيت حقوقي به اراده يك شخص
تملك سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله كه وسيله شفيع به خريدار 

 ). قانون مدني۸۰۸ماده  : نكـ(شود  داده مي
در فقه  . ميان فقها و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد,در ماهيت حقوقي وقف

 :است  ابراز شدهبه شرح ذيل اماميه در مورد ايقاع يا عقد بودن وقف سه نظر مختلف 
 شود كه قابل در وقف خاص، طبقه اول وقف با ايجاب و قبول واقع مي. ۱

 است؛ف عام نيز حاكم عليهم و در وقموقوف
كند و اين تملك با  شود، آن را تملك مي هر شخصي كه داراي مال مي: استدالل

گيرد، بلكه بايد با قبول خود شخص باشد و در وقف  اجبار صورت نمي
، استجهات عامه كه به سود مسلمين  غيرمحصور، مثل وقف بر فقرا و وقف در

 به جهت مصرف آن در مكان .استب به همين ترتي نيز ... مسجد و ,مثل مدرسه
 كه وقف داراي به ويژه . به نمايندگي بايد آن را قبول كندمشخص و معين، حاكم

رد توان در مواردي كه وقف محصور باشد، آن را عقد تلقي ك  و نمياستيك ماهيت 
 . )٢٨/٦ نجفي،: نكـ (دانست  در صورتي كه غيرمحصور باشد آن را ايقاع و
 در وقف عام الزم نيست كه قبول اعالم ,لكن. بول ضرورت دارددر وقف خاص ق. ۲

شود، چون امكان آن وجود ندارد و وقف در اينجا براي يك جهت و امري صورت 
  كنند كه آن را قبوليستگرفته است و مربوط به شخص يا اشخاص معيني ن

 ؛)٢/٥٥ محقق حلي،: نكـ (
 اگر .اند آن را قوي شمردهلزومعدم و ه وقف الزم ندانستبرخي فقها، قبول را در. ۳

, يزديطباطبايي: نكـ ( اند دانسته ترچه ضروري دانستن قبول را به احتياط نزديك
٢/١٨٥.( 

كافي صرف اعالم اراده واقف براي تحقق آن ,  اگر وقف عقد باشد:فايده اين بحث
 خود را اراده) وقف عام(اكم يا ح) وقف خاص( عليهم /عليهنيست و تا وقتي موقوف

اگر واقف قبل از قبول فوت كند يا , در نتيجه. يابد وقف تحقق نمياندنكرده انشا
,  اراده واقفي اگر وقف را ايقاع بدانيم با انشا,لكن. دشووقف واقع نمي ,محجور شود

 .نيستنيازي  يا حاكم عليهم/عليهشود و به اعالم اراده موقوفوقف محقق مي
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 اراده خود فوت كند يا محجور شود وقف به قوت ياز انشااگر واقف بعد , در نتيجه
 .استخود باقي 
شود به ايجاب از طرف واقف  وقف واقع مي«: دارد  قانون مدني مقرر مي۵۶ماده 

عليهم يا به هر لفظي كه صراحتاً داللت بر آن معني كند و قبول طبقه اول از موقوف
ند، مثل وقف بر اوالد و اگر مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشقائم

عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاكم موقوف
 بايد ,لكن. مطابقت داردفقها ديدگاه قانون مدني با نظريه گروه نخست  .»شرط است

ل شويم، پس از تحقق ايجاب و  كه اگر براي وقف شخصيت حقوقي قائاشتتوجه د
عليهم، مالك مال /عليهشود و نه واقف و نه موقوف يجاد ميقبول اين شخصيت ا
 مال كند و اين  مال موقوفه را از ملك خود خارج مي,واقف. شوند موقوفه محسوب نمي

عليهم از منافع آن /عليهموقوفو گيرد  شخصيت حقوقي ايجادشده، تعلق مي به
 .كنند استفاده مي

دانند كه براي ايجاد حق  لحاقي ميا برخي حقوقدانان وقف را به عنوان يك عقد
 و فقط استعليهم و تشكيل سازمان وقف، قبول ضروري و الزم انتقاع براي موقوف

, نهما كاتوزيان،: نكـ ( كند مي عليهم براي انعقاد آن كفايتقبول طبقه اول موقوف
 حقوقدانان ديگر نيز در بحث مزبور با تقسيم و توجيه هر سه نظريه فقها ).١٦٠ـ١٥٨

 نظريه دسته ا تكيه به در عقد بودن وقف بر اساس قانون مدني ب,خصوصدر اين 
تواند به هر   و مياستمعتقدند كه واقف تا قبل از عقد، مالك مطلق عين موقوفه  اول

گونه تغييري در آن  تواند هيچ ، ولي پس از تحقق نميكندنحو بخواهد آن را وقف 
 مالكيت واقف خارج و رابطه او را از مال قطع بدهد، زيرا عقد وقف مال موقوفه را از

 يا خيار كردتوان شرط عوض   در عقد وقف نمي, قانون مدني۵۵ماده طبق  و كند مي
فسخ قرار داد يا آن را اقاله كرد، زيرا شرط عوض و خيار فسخ و اقاله با مقتضاي 

در ديگري ن حقوقدا. )٧٠ امامي،: نكـ (  منافات دارداستعقد وقف كه تسبيل منفعت 
شايد با معيار تعريف علمي عقد، نتوان وقف را يك عقد «: گويدميعقد بودن وقف 
 . اما از نظر سر و سامان دادن به آن، مصلحت اين است كه عقد باشد,واقعي دانست

وقف عقد عيني است، يعني قبض از عناصر سازنده عقد است، عقد مذكور تشريفاتي 
 الزم دارد و عقد وقف الزم است و ممكن است معلق  يعني ايجاب و قبول لفظي,است

 ).۱/۲۰۷ ،حقوق اموالجعفري لنگرودي، (» يا منجز باشد
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موجب قانون مدني، يكي از عقود ه وقف بگويند چون يمهم بعضي از حقوقدانان 
,  ايجاب از طرف واقف.داردنياز  به ايجاب و قبول و توافق اراده دو طرف ,معين است

 در وقف عام از طرف حاكم  وعليهم/عليه خاص از طرف موقوفدر وقفو قبول 
وقف عام را ممكن است نماينده . شود واقع مي)طور كليه  نماينده جامعه بيعني(

با .  وقف با هدف آن ارتباط دارد قبول كندسازمان اوقاف يا سازمان ديگري كه نوعاً
 بلكه با ,زم نيست در وقوع عقد صرفاً لفظ التوجه به اصل رضايي بودن عقود،

 صفايي،: نكـ ( دشوعمل و هر چيز ديگري كه بر قصد داللت كند واقع مي نوشته،
 ).٢٥٢ـ١/٢٥١

رسد كه وقف عقد  نظر ميه ب قانون مدني ٥٦ عنايت به حكم مذكور در ماده با
قبول احتياج دارد و بديهي است كه   طبق ماده مذكور، وقف به ايجاب وزيرا, باشد

 عقد وقف با عقود ,لكن .ه با ايجاب و قبول واقع شود عقد است نه ايقاععمل حقوقي ك
مانند . استاي نسبت به عقود ديگر  هايي دارد و داراي خصوصيات ويژه ديگر تفاوت

 و قابل اقاله هم نيست كه با اين استكه وقف، عقدي دائمي و غير قابل فسخ  اين
توان آن را در قالب ساير   و نميشود خصوصيات، عقد وقف از ساير عقود متمايز مي

 به همين جهت قانون مدني نيز آن را در مبحث جداگانه مطرح .عقود معين قرار داد
عليهم آن را از ايقاع /عليه لزوم ايجاب واقف و قبول موقوف,حال هردر .  استكرده

 .توان پذيرفت  ايقاع بودن وقف را نميمدعيانكند و ادعاي  جدا مي
 

 مال موقوفه مالكيت وضعيت
 در منابع شماريبيهاي پس از تحقق وقف، بحثتعلق مالكيت مال موقوفه درباره 

 مطرح اين است كه آيا پس از وقوع وقف، واقف ؤالس. فقهي و حقوقي وجود دارد
يابد؟ آيا پس  عليهم انتقال مي/عليههمچنان مالك مال موقوفه است يا مالكيت به موقوف

شود؟ در  ايجاد ميبراي مالكيت مال موقوفه ي مستقلي از تحقق وقف شخصيت حقوق
 .شود اين زمينه نظرات مختلفي وجود دارد كه به آن اشاره مي

 ايجاد نوعي حق انتفاع. ۱
ماند، زيرا  اي از فقها اعتقاد دارند كه عين موقوفه، حبس و در ملك واقف باقي مي عده

 پس تنها ثمره مال است .ات داردظاهر از لزوم حبس عين با انتقال آن به ديگري مناف
 عبارت ديگر، به ).۵/۷۱الغطاء، کاشفآل: نكـ ( رسد عليهم مي/عليهكه به موقوف



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- مفهوم و ماهيت وقف و وضعيت مالكيت مال موقوفه در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

 
۱۹

 .با انتقال آن منافات دارداست و در ملك واقف معني ابقاي عين  به "االصلتحبيس"
 .رندعليهم حق انتقاع دا/عليهآن است كه موقوفبراي وقف تنها ثمرة متصور , بنابراين

 ,جواز فروشمعتقدين به اين نظريه بر همين اساس، شرط واقف را مبني بر 
 ).۲۲۶ م الهدي،لع: نكـ ( دانند ه قيمت مال موقوفه، جايز ميبواقف به هنگام نياز 

لزوم حبس عين با خروج آن از مالكيت واقف : اوالً :توان گفت در رد اين نظريه مي
عليهم حبس و از نقل /عليهن را در مالكيت موقوفتوان عي هيچ منافاتي ندارد، چون مي

داليلي وجود دارد كه اساساً : ثانياً؛ )۲۸/۸۸ ,نجفي: نكـ (كرد و انتقال آن جلوگيري 
مالكيت يك اعتبار عقاليي از جمله اين كه  .كندبقاي عين را در مالكيت واقف مردود مي

مانند ي داراي ثمراتي آيد و اين امر عقالي وجود ميه است كه بين شخص و عين ب
عين مورد  گونه استيفاي ممكن از دخل و تصرف، نقل و انتقال و هر انتفاع از منافع،

اي با عين مال ندارد و  از وقف، شخص واقف هيچ رابطه كه بعد  حال آن. استتيمالك
 .شود تمام اضافات مالكي بين او و عين قطع مي

هاي  يا اجارهتابيدصورت  هممكن است گفته شود كه در وصيت به منافع ب
كه ديگران از منافع مال استفاده  يعني با اين ,همين وضع وجود دارد مدت نيزطوالني

 در وصيت  پاسخ اين است كه. تعلق دارد ولي مالكيت مال به موصي يا موجر,كنندمي
هيچ حقي  شوند وجر فقط مالك منافع مال ميأله يا مست موصي,به منافع يا اجاره

اين مالكيت بر عين . هستندموجر مالك عين مال   به عين مال ندارند و موصي يانسبت
واقف  , پس از تحقق وقف,كه در حالي. ماليت دارد نيز براي آنها داراي ارزش بوده و
با , بنابراين. تغييري نسبت به مال موقوفه را ندارد حق انجام هيچ عمل حقوقي يا

 , توسط واقفنسبت به آن مال) قوقي يا ماديح( عملي انجام هيچتوجه به عدم حق 
بعد از وقف هيچ گونه رابطه ملكي بين  و دانست  را مالك مال موقوفهاوتوان مين

 .ماند نميباقي واقف و عين موقوفه 
 بعد از وقوع آن به نحو صحت و ,وقف« : مقرر داشته است قانون مدني۶۱ ماده 

آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا تواند از  حصول قبض، الزم است و واقف نمي
عليهم نمايد يا با آنها عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوفاز موقوف

شريك شود يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود 
وقوفه از شود كه عين م  نيز استفاده مي از اين ماده.»به عنوان توليت دخالت كند
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در اين ماده، قانون مدني واقف  .گردد رود و ديگر به او بازنمي مالكيت واقف بيرون مي
 منع گونه تغيير در مال موقوفه يا استفاده از منافع آن  و هر از رجوع,را پس از وقف

تواند در   به عنوان مالك نمي,به طوري كه. كه به معناي سلب مالكيت از او است, ردهك
 .ندارد مال موقوفه رااز منافع حق استفاده  و كندتصرف آن دخل و 

گر چه مالك  ,شود و راهنالزم مي, تصور شود كه رهن نيز پس از تحقق قبضاگر
مربوط به  با توجه به مقررات. را نداردآن  در تصرف حق ولي, استعين مرهونه 

 :رددا  رهن و وقف از جهات مختلف تفاوت وجودشود كه بين مالحظه مي,رهن
مال مرهونه نزد ,  مرتهن حق استفاده از عين مرهونه يا منافع آن را ندارد, در رهن.١

, و چنانچه مديون دين خود را نپرداخت)   قانون مدني٧٨٩ ماده: نكـ (او امانت است 
در وصول طلب خود از وجه حاصله بر ديگران  وي حق دارد آن مال را بفروشد و

اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب  ). قانون مدني٧٨٠ماده: نكـ ( حق تقدم دارد
, اين در حالي است كه در وقف .مرتهن فروخته شود مازاد متعلق به مالك است

 ؛عليهم حق استفاده از منافع موقوفه را دارند/عليهموقوف
تواند در رهن تغيير يا تصرفات ديگري انجام دهد كه براي رهن نافع باشد  راهن مي.٢

تواند با حفظ راهن مي ,) قانون مدني٧٩٤ماده: نكـ (  حقوق مرتهن نباشدو منافي
رويه قضايي نيز چنين معامالتي , بفروشد يا اجاره دهد حقوق مرتهن مال مرهون را

تواند با اذن مرتهن در رهن تصرفي كند كه منافي حتي راهن مي. كندرا تجويز مي
  طبق نص صريح ماده,كه  در حالي.)قانون مدني ٧٩٣ ماده: نكـ ( حق مرتهن باشد

 ه تغيير در مال موقوفه ممنوع است؛ واقف از هر گون, قانون مدني٦١
 يعني بر ,توان مازاد آن را در رهن ديگري قرار دادمي وقتي مالي در رهن است. ٣

ممكن است يك نفر « :دارد مذكور مقرر ميقانون ٧٧٦ماده . تعداد مرتهنين افزود
 .»... ل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهدمالي را در مقاب

 تواند كسي را داخل واقف نمي, بعد از تحقق وقف٦١  طبق ماده,كه در حالي
 .كندعليهم /عليهموقوف

مالكيت واقف نسبت به (قبول اين نظريه كه  شود  مي ز قانوني مدني نيز استنباطا
 هفووقمتوان به عنوان مالك مال  ف را نميدشوار است و واق بسيار) موقوفه مال

 با مال اورابطه و  كرده، چون پس از تحقق وقف، واقف مال را از خود رد پذيرفت
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اختياري در دخل و تصرف در مال مورد وقف براي او وجود هيچ  است و شدهقطع 
 .ندارد

 عليهم/عليهمالكيت موقوف. ۲
 عليهم/عليهتمليك عين به موقوف از فقها اعتقاد دارند كه وقف نوعي بسياري

 شود عليهم منتقل مي/عليهاست، يعني بعد از ايجاد وقف، عين موقوفه به موقوف
عالمه حلي،  ؛۳/۲۹۰, ةميفقه االما المبسوط في ؛ شيخ طوسي، ۲/۲۱۸محقق حلي، : نكـ (

. )۶/۷, قدامهبه بعد؛ ابن ۲۸/۲۹ نجفي،؛ ۲/۵۲ ،محقق ثاني ؛۱/۲۷۰،  االحکامتحرير
 :كنند يد نظر خود به سه دليل استناد مي اين نظريه براي تأيطرفداران
در عين موقوفه موجود , يعني استحقاق نماء و ضمان تلف عين, فايده ملك. دليل اول

عليهم /عليهشود كه موقوف مشخص مي, بردن از اثر به مؤثراست و طبق قاعدة پي
از . كيت نماء، مالكيت عين را در پي داردمال, به عبارت ديگر. مالك عين موقوفه هستند

بين ضمان و مالكيت تالزم . كنندة عين موقوفه، ضامن آن خواهد بودتلف, طرف ديگر
ضمان را , ١»من اتلف مال الغير فهو له ضامن«  در روايت, چنان كه.وجود دارد

ه عين عليهم نسبت ب/عليهمالكيت موقوف, بنابراين. دائرمدار مالكيت قرار داده است
 ).محقق حلي، همانجا: نكـ (شود  موقوفه ثابت مي

اي بين مالكيت نماء و مالكيت  مالزمه:  بايد گفت كه اوالًدر بررسي اين استدالل
 ولي ,سته در عين مستأجره نيز مستأجر، مالك نماء ,كهچنان  .عين وجود ندارد

اعده اتالف است، بايد له ضمان نيز كه مستفاد از ق درباره مسأ:ثانياًيست؛ مالك عين ن
تر از  آن شرعي نيست و دايره ضمان وسيعأگفت كه اين قاعده عقلي است و منش

 و بايد بدل استكند، ضامن   مثالً اگر شخصي عين مرهونه را تلف.بيان مذكور است
. )۳/۸۵امام خميني، : نكـ ( دكنعنوان رهن به مرتهن اعطا ه  بوعين مرهونه را تأديه 

 . به معناي مالكيت مرتهن نسبت به عين مرهونه نيست اين امر,لكن
 عليهم نسبت به عين موقوفه/عليه مالكيت موقوفايبر ،جواهرصاحب . دليل دوم
 مقتضي چنين عقدي اين .وقف عقدي است كه محتاج قبول است كرده كهاستدالل 

                                                 
چنان مورد استفاده فقها قرار بسيار مشهور است و  ,كنل .شود عبارت در كتب حديث ديده نمياين. ١

 در بسياري از متون ديگر نيز كلماتي نظير .گرفته است كه در حديث بودن آن ترديدي وجود ندارد
  به نقل٢٤٣ـ١٨/٢٣٨ و ١٢٩ـ١٣/١٢٥, الشيعهوسايل , حر عاملي: نكـ  ( وجود داردلهون اين جممضم

 ).١١٠ ,از محقق داماد
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اگر اال  عليه داخل شود واست كه عين از مالكيت واقف خارج و در مالكيت موقوف
  ندارد نياز مطرح نباشد به قبول وجهعليهم/عليهله دخول عين در ملك موقوفأمس

 ).۶/۲۸: نكـ (
عليهم يا /عليه در بسياري از موارد وقف، قبول موقوف كهاند در رد اين نظريه گفته

عليهم شرط نيست و در حاكم منتفي است، از جمله در اوقاف عام كه قبول موقوف
عليهم را شرط بدانيم، در بسياري از عقود كه شامل ايجاب و وف كه قبول موقييجا

اينطور . قبول هستند، مطلق عقد، موجد ملكيت نيست مثل عقد عاريه، وكالت و وديعه
 با عدم شرطيت , بنابراين.اش ايجاد ملكيت باشد نيست كه هر جا قبول هست، الزمه

, بجنورديموسوي: نكـ ( ماند نمي  باقيجواهرقبول، وجهي براي استدالل صاحب 
۴/۲۱۶(. 

 هعليه را مالك مال موقوفبرخي فقهاي عامه با استدالل ديگري موقوف. دليل سوم

تصور ملك بدون مالك و همچنين بقاي مالكيت واقف، امري معتقدند كه  دانند ومي
، شود  عين موقوفه از مالكيت واقف خارج مي, تحقق وقفبا, بنابراين. غيرمعقول است

 آنهااضافه شود و به ملكيت ) عليهم/عليهموقوف(به ملكيت طرف مقابل ي است ضرور
 ).۱۷۳ عبيدالکبيسي،؛ ۲/۱۹۸ قدامه،ابن: نكـ ( درآيد

 اين كه عين موقوفه از مصاديق ملك است، قابل  كهدر رد اين نظريه نيز بايد گفت
دن متفرع بر  بو اين امر نوعي مصادره به مطلوب است، يعني ملكزيراپذيرش نيست، 

عليهم نيز بر ملك بودن عين ملكيت موقوفعليهم است و صدق تحقق ملكيت موقوف
 است و وجود مال "مال"قدر مسلم اين است كه موقوفه مصداق . استمتوقف موقوفه 

 آنها مال ي مباحات جنبه ماليت دارند و به ازا,در اصل. بدون مالك هيچ اشكالي ندارد
ها اعراض  ك ندارند و نيز اموالي كه صاحبانشان از آن ولي مال,شود پرداخت مي

ها تسلط نيافته، در ملك كسي داخل نيستند و مالكي  اند، تا وقتي كه فردي بر آن كرده
 ).۲/۲۳۲, يزديطباطبايي؛ ۴/۲۱۸ بجنوردي،موسوي: نكـ ( ندارند

توان  در اوقاف عام وجود ندارد، نميچون قابليت تملك معتقدند برخي از فقها كه 
 :اند  وقف موبد را دو قسم دانسته،به ملكيت قائل شد

 اين حق را دارند  وشوند  منفعت عين را مالك مي, هنگام تملك موقوفهعليهمموقوف. ۱
 اگر كسي بدون ,بنابراين .كنند اجرت آن را به نفع خويش مصرف ,با اجارة عينكه 

 شود؛ المثل مياجازه از آن استفاده كند، ضامن اجرت



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- مفهوم و ماهيت وقف و وضعيت مالكيت مال موقوفه در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

 
۲۳

 صرفاً فك يعني, عليهم تنها حق انتفاع از عين را دارند از وقف، موقوفنوعي در .۲
وقف مساجد، مدارس و ، مانند گيرد گونه تملكي در آن صورت نمي ملك است و هيچ

مثالً ( گونه حقي ساكن اين اماكن شود اگر كسي بدون هيچ,بنابراين .هاپادگان
 شود المثل بر ذمه او ثابت نمي ت، اجر)بردچندين روز بدون اجازه در مدرسه بسر ب

 ). ۱۶۶ انصاري،: نكـ (
وارد كردن مال مورد وقف در ولي , هستندچه فقهاي زيادي طرفدار اين نظريه  گر

 مالك نسبت در هر حالرسد، چون  ميننظر به عليهم قابل قبول /عليهمالكيت موقوف
خل و تصرف در آن، اين حق را تواند با د  كه مي اختيارات زيادي را داردبه ملك،
هاي زيادي را در مال  عليهم محدوديت/عليه اين در حالي است كه موقوف.كنداعمال 

اين . مورد وقف دارند و تنها حقي را كه دارا هستند همان استفاده از منافع وقف است
حق در بعضي از عقود ديگر نيز مانند عقد اجاره و حبس اعم از عمري و رقبي و 

كنند اي كه اشخاص مي  استفادهه دليل در اين عقود ب,لكن. متصور است سكني
فقط حق در عقد وقف نيز . مالكيتي نسبت به عين تصور كردبراي آنان توان  نمي

آن به حق با تسري توان  شود و نمي عليهم ايجاد مي/عليهموقوفاستفاده از مال براي 
 شودتصور مي ,بنابراين. دكرم داخل عليه/عليه مالكيت را در حقوق موقوف,مالكيت

 .را حل كنداين نظريه قابل قبول نباشد و نتواند مشكل مالكيت مال موقوفه 
با داخل شدن شود، ولي اين امر  اگر چه عين موقوفه از مالكيت واقف خارج مي

اي تحقق پيدا ندارد و اصالً چنين رابطهاي مالزمه عليهم/عليهعين در ملك موقوف
  از منافع موقوفهحق استيفا,  نسبت به وقفعليهم/عليه بلكه تنها حق موقوف،كند نمي
 .است
 
 ست  امالكيت متعلق به خدا. ۳

خصوص  در اين  وبعضي از فقها اعتقاد دارند كه مال موقوفه متعلق به خدا است
عليهم نسبت /عليهبراي موقوف) خاص و عام(هر دو قسم از موقوفات در  اند كهگفته
  استشود و اال ملك متعلق به خدا حق اختصاصي پيدا ميفقط وقوفه به م

 كه چون مالك باشد آن ,ملك به خدااگر منظور از تعلق , )٢/٢٧٠ الغطاء،كاشف: نكـ (
 جزيي از عالم هستي  تحت سلطه ه عنوانتمام هستي خداوند است، پس اموال نيز ب
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سي برروق، مالكيت به اين معني  بايد گفت كه در علم حق,گيرد قادر متعال قرار مي
بين آحاد  معتبر روابط حقوقِياحترام به ،  اشياملكيتهنگام سخن از  بلكه ,شودنمي

 .مد نظر است,  بر اموال تحت تصرف آنهاايشانها و سلطه انسان
  قانونكه,  ماديءبين شخص و شيرابطة متصور مالكيت عبارت است از 

 دهددي از انتفاعات الزم از آن را به مالك ميمنبهره حق ,با معتبر شناختِن آن
 اين مالكيت. كند از كار او جلوگيري به او متعرض شود وكسي نتواند , به طوري كه

 نيز الذمه، مالكيت حق خيار مالكيت منفعت، مالكيت مافيمانندتري در معاني وسيع
 ).١/٤٢ امامي،: نكـ (شود استفاده مي

توان مالكيت اموال موقوفه را   آيا مي,معناي مالكيتبا توجه به چنين تصوري از 
 به خداوند تبارك و تعالي منتسب كرد؟ 

توان رد   مي,از اصل اشكالپوشي با چشم.  كه پاسخ منفي خواهد بودبديهي است
ين وسيله از تعلق ه اپاي يك شخصيت مستقل حقوقي را در اين نظريه پيدا كرد تا ب

البته اين استدالل تنها در موقوفات عام . شودگيري موقوفات به اشخاص حقيقي جلو
رسد معتقدين به نظرية مالك بودن خداوند در اموال  نظر ميبه  . استمورد اعتقاد فقها

اند كه ضرورت ارتباط و تعلق ملك به درصدد بوده, اين انديشهاز طريق , موقوفه
 ).٢/٣٦٩ ،ءالغطاكاشف: نكـ ( اشخاص حقيقي را انكار كنند

تواند   نميفوق ةنظريامروزه  ,است لكنتعالي هدف واقف ر چه تقرب به بارياگ
 هستي در پرتو ذات الهي باقي است، اما فقه و حقوق امور كاربردي .قابل قبول باشد

 . كندها را برطرف است كه بايد مشكالت روزمره انسان
 
 فك ملك. ۴

 از مالكيت  را  كه عين موقوفهدانند ، وقف را نوعي عمل حقوقي مياين نظريهطرفداران 
 يكي از فقها .اي با تمليك آن به ديگري ندارد شود، ولي اين امر مالزمه خارج ميواقف 
اي با تمليك آن به شخص ديگر  گونه مالزمهخروج مال از مالكيت واقف هيچ: گويدمي

 مالي مانند(نامعقول است، ملك بدون مالك است، نه مال بدون مالك ندارد، چون آنچه 
مال بدون مالك است و ضرورتي  نيز همانند و وقف) كردهكه صاحبش از آن اعراض 

وي در مورد ). ۲/۲۳۲يزدي، طباطبايي: نكـ (ندارد كه در جستجوي مالك آن باشيم 
-اي بين مالك و مملوك است و از حيث عدم مالكيت رابطه: گويدموقوفات عامه نيز مي
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گونه كه مملوك   دو پايه ملكيت نيست، يعني همانلزوم وجود، هيچ تفاوتي بين اين
. تواند كلي و معدوم باشد مالك نيز مي) همانند كلي در ذمه(تواند معدوم باشد  مي

 فقيهان ديگري). ۲/۲۳۳, همو: نكـ (ضرورتي ندارد كه مالك آن موجود باشد , بنابراين
 ).٣/٨٣ امام خميني،: نكـ ( اند نيز اين نظريه را پذيرفته

 از گذشته در خصوص ماهيت وقف و آيد كه فقها  آنچه گفته شد چنين برمياز
 مال بعضي, به طوري كه. مالكيت مال موقوفه تالش و كنجكاوي فراواني داشتند

 دانسته و گروهي عليهم/عليه آن را در ملك موقوفبرخيموقوفه را در ملك واقف و 
رسيد،  نظر ميه  مشكل بعليهم/هعليكه قبول مالكيت واقف و موقوفاين دليل نيز به 

 , مال موقوفهشخصيتي مستقل برايفكر ت ,پس. اند آن را در مالكيت خداوند دانسته
 ارتباط , است و برخي از اين طريقوجود داشتهعليهم /عليهجداي از واقف و موقوف

 ).٣٦٨ الغطا،كاشف: نكـ ( اندشدهمالكيت مال موقوفه به اشخاص حقيقي را منكر 
 وجود نهادي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل جداي از شخصيت در فقهنجا كه از آ

 متصور نبوده، نظريه شخصيت حقوقي مستقل وقف در منابع فقهي ,اشخاص باشد
 .استگذار چيزي شبيه شخصيت حقوقي مستقل   استدالل، پايهگونه اما اين,ارائه نشده

هايي از طرف   آنها، ويژگيهاي حقوقي و تشكيل  با ايجاد شخصيت,به مرور زمان
 هاي حقوقي بايد  اين شخصيت: از جمله.است  حقوقدانان براي آنها در نظر گرفته شده

  مدير و ناظرين همچنين  اموال و دارايي مختص به خود و ,نام مختص به خودداراي 
 .)١٤٦ـ١٤٥، حقوق مدني، عقود معين، عطايا كاتوزيان،: نكـ ( خاص خود باشند

هاي   در شركت,گونه كه  همان. استقي وقف تابع مقررات خاص خود شخصيت حقو
يابد، در اموال  تجاري تابع قانون تجارت، بر اساس اساسنامه اين شكل تحقق مي

همچنين وقف يك وجود  .شود نامه ايجاد ميموقوفه نيز اين شخصيت بر اساس وقف
 .مله قرار گيردتواند طرف قرار داد و معا و هميشگي دارد و حتي مي  دائمي

اين نظريه كامالً پذيرفته شد و براي وقف يك  در قوانين جاريه ايران نيز, به تدريج
 قانون اوقاف ٣ماده  اين شخصيت ابتدا در.شخصيت مستقل حقوقي را قائل شدند

 .بيني شد پيش»... موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است« :به شرح ١٣٥٤مصوب 
  متعاقباً . مورد انتقاد بود,به شخصيت حقوقي وقف خاصره به دليل عدم اشااين ماده 

 امور خيريه در سال اوقاف و اختيارات سازمان حج و با تصويب قانون تشكيالت و
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هر موقوفه داراي « :دارد مقرر مي قانوناين ٣  ماده.اين ايراد برطرف شد, ١٣٦٣
به اين . »باشدا سازمان حسب مورد نماينده آن ميشخصيت حقوقي است و متولي ي

مشكل مالكيت   واست يك شخصيت حقوقي داراي  شود،  هر وقفي كه ايجاد مي,ترتيب
اين معنا در تمام اقسام وقف صادق است، يعني وقف در . شود عين موقوفه حل مي

 با .استندارد، بلكه صرفاً امتياز آنها در متعلق وقف فرق  با وقف خاص ,جهات عام
شود كه مالك عين   يك شخصيت حقوقي ايجاد مي, وقفاين اوصاف، به محض تحقق

با . يستندعليهم مالك مال موقوفه ن/عليهيك از واقف و موقوف و هيچموقوفه است
عليهم نيز فقط حق /عليهشود و موقوف  رابطه واقف با مال موقوفه قطع مي,تحقق وقف

 .اشندكه مالك آن ب انتفاع از اين مال را دارند بدون اين
به , تعلق مال موقوفه به اين شخصيت  شدن شخصيت حقوقي براي وقف ولئقا

ه دهد و ب درباره مالكيت موقوفه خاتمه مي, موجود در فقهبسياري از اختالف نظرات
زيرا , كنندتري با هم پيدا ميفقه اماميه رابطه نزديك  حقوق مدني ايران و,ين ترتيبا

فك ملك يا مالكيت خداوند بر مال موقوفه با در فقه اماميه پيرامون شده نظرات ارائه
هم در , مفهوم شخصيت حقوقي در حقوق مدني شباهت زيادي دارند و با اين وصف

 .عليهم/عليهقف مالك مال موقوفه است نه موقوف نه وا,فقه و هم در حقوق مدني
در نظر گرفتن شخصيت حقوقي براي موقوفه از لحاظ عملي و كاربردي نيز حائز 

عليهم /عليه زيرا اگر واقف را همچنان مالك مال موقوفه بدانيم و موقوف, استاهميت
توانند براي وصول طلب طلبكاران واقف مي, آن مال را داشته باشند حق انتفاع از

 واقف مالك مال موقوفه ,چون طبق اين نظر,  عين مال موقوفه را توقيف كنند,خود
 بديهي است كه عين مالي كه .را دارند  از آنعليهم فقط حق انتفاع/عليهموقوف است و

داشته و از طرف طلبكاران قابل  ماليت و ارزش ، در آن حق انتفاع داردديگري صرفاً
, عليهم بدانيماگر مالكيت مال موقوفه را متعلق به موقوف, از طرف ديگر. توقيف است

 را  حق توقيف و فروش آن مال براي وصول طلب خود,طلبكاران اين اشخاص
,  اگر اين مال را متعلق به شخص حقوقي وقف بدانيم,كه در حالي .خواهند داشت

نظير  .عليهم هيچ حقي نسبت به آن مال نخواهند داشت/عليهطلبكاران واقف و موقوف
مصداق , هستندحقوقي  هاي تجاري كه داراي شخصيتاين موضوع در مورد شركت

مادام كه شركت تضامني منحل نشده « :ددار قانون تجارت مقرر مي١٢٤ماده  .دارد
طلبكاران شركت , و پس از انحالل مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد
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 ند براي وصول مطالبات خود به هر يك از شركا كه بخواهند يا به تمام آنهانتوامي
دارايي ,  تا وقتي شخصيت حقوقي شركت باقي است, ترتيببه اين. »...رجوع كنند 

بديهي است طلبكاران شخصي  . است مستقل از دارايي شركاي شركتكت كامالًشر
 ١٢٩ماده  .شركا نيز براي وصول طلب خود حق مراجعه به دارايي شركت را ندارند

دارايي  طلب خود را از شركا حق ندارند طلبكاران شخصي«: دارداين قانون مقرر مي
 شخصيت حقوقي شركت ةدهنداناين مقررات نش .»... مين يا وصول كنندأشركت ت

ايجاد شخصيت  در مورد وقف نيز با انعقاد وقف و. جداي از شخص شركا است
 ,استعليهم /عليهموقوف نه متعلق به به واقف ونه متعلق مال موقوفه , حقوقي وقف

 .ندارندحقي  بر آن ,ايشانو طلبكاران است  مالك آن مال ،بلكه شخص حقوقي وقف
ر اين خصوص اعتقاد دارند كه شخص حقوقي، مالك و متعهد خي حقوقدانان د بر
دانند و انتقال  شود و در فقه اسالم در باب وقف، جهات عامه را شخص حقوقي مي مي

توان براي   مي, به همين جهت.مال به جهات عامه به معني مالكيت جهات عام است
عبارتي ه ض شود و بتواند مقرو  مسجد مي,بر اين بنا. موقوفه مانند مسجد وام گرفت

به , به منزله انسان زندهرا توان مال  شود، پس مي مسجد هم مالك و هم متعهد مي
 .)٢٠٢ حقوق اموال، لنگرودي،جعفري: نكـ ( شود  مالك مي و مسجدمسجد تمليك كرد

 
  نتيجه

 تبعيت از منابع فقهي، وقف را به حبس عين مال و تسبيل منافع آن هقانون مدني ب
 عين موقوفه از هر گونه معناي مصون ماندنِِحبس عين مال به . ده استتعريف كر

 مگر در موارد استثنايي كه در فقه و . است بعد از تحقق وقف, نقل و انتقال و معامله
 .قانون تصريح شده است

منظور از تسبيل منافع اين است كه منافع مال موقوفه در جهتي كه واقف تعيين 
 ست كه امنظور از تسبيل منفعت آن, به عبارت ديگر .شدكرده است، مصرف خواهد 

 ).١/٢٥٠ ,صفايي: نكـ (  مال موقوفه به مصارف خير برسدتمنفع
 ,كه در صورتي. داردنياز وقف از عقود عيني است كه به ايجاب، قبول و قبض 

 شخص يا اشخاص معين باشند، قبول آنها براي تحقق وقف الزم عليهم/عليهموقوف
محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، قبول حاكم  غير،عليهمموقوفنچه است و چنا

با اين ).  قانون مدني۵۶ ماده: نكـ  (استعليهم شرط به نمايندگي از طرف موقوف
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 چرا كه عمل حقوقي كه ،ماند كه وقف عقد است و نه ايقاع وصف، ترديدي باقي نمي
 در تدوين قانون مدني، ,رو از اين. نياز به ايجاب و قبول داشته باشد، عقد خواهد بود

 از نظر آن دسته از فقها پيروي شده است كه وقف اعم از خاص يا عام را عقد
كافي ست كه اراده واقف به تنهايي براي تحقق وقف  افايده اين بحث آن .دانندمي

يا حاكم به نمايندگي از ) محصور(عليهم موقوف/عليهكه موقوف نيست و تا زماني
اراده خود مبني بر قبول وقف را بيان نكنند، وقف ) غيرمحصور(عليهم قوفطرف مو

 .شد محقق نخواهد
قبولي خود را ) وقف خاص يا عام(عليه يا حاكم  تا وقتي موقوف,با اين وصف

 مانع از تحقق ,شود و فوت يا حجر واقف قبل از قبولاند وقف واقع نمياعالم نكرده
جاب و قبول در ايجاد وقف كافي نيست و قبض مال  صرف اي البته.وقف خواهد بود

 قانون ٥٩ ماده .از شرايط صحت اين عقد است عليهم/عليهموقوفه از طرف موقوف
شود عين موقوفه را به تصرف ندهد وقف محقق نمي, اگر واقف«: داردمدني مقرر مي

د عيني  عقد وقف از عقو,به اين ترتيب. »شودو هر وقت به قبض بدهد وقف تمام مي
بود،   اگر وقف، ايقاع ,كه در حالي. است كه قبض شرط صحت آن شود محسوب مي

عليهم در تحقق موقوف/ عليهبود و اراده موقوفه تنها اراده واقف براي ايجاد آن كافي 
اگر واقف بعد از اعالم اراده خود فوت ,  بر اين اساس.نداشتنقشي اين نهاد حقوقي 

 .ه قوت خود باقي خواهد بودوقف ب, كند يا محجور شود
شود كه مالك عين موقوفه  پس از تحقق وقف، شخصيت حقوقي جديدي ايجاد مي

 پس از انعقاد عقد وقف، نه واقف مالك مال موقوفه است و نه ,رو  از اين.شود مي
 قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور ۳ماده . عليهم/عليهموقوف

در منابع . ، چنين شخصيت حقوقي را به رسميت شناخته است۱۳۶۳خيريه مصوب 
  پيرامون فك ملك و اختصاص مال موقوفه به خداوند، برشده ارائهفقهي نيز نظريات

كه در فقه وجود نهادي داراي شخصيت   با عنايت به اين,لكن .استهمين اساس 
ناخته مانده  نظريه شخصيت حقوقي ناش,حقوقي مستقل از اشخاص قابل تصور نبوده

ها كه اشخاص  ولي امروزه در حقوق ايران، وجود چنين نهادي در كنار انسان,است
الذكر، مواد  قانون فوق۳است و عالوه بر ماده   حقيقي هستند به رسميت شناخته شده

 نيز شخصيت حقوقي را به ۱۳۱۱ مصوب , قانون تجارت۵۸۸ و ۵۸۷, ۵۸۴, ۵۸۳
تواند داراي كليه شخص حقوقي مي« :داردرر مي مق٥٨٨ماده .  استرسميت شناخته
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تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه  حقوق و
 مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و. بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد

 .»امثال ذلك
هم به , صيت شخصيت حقوقي براي موقوفه و تعلق مالكيت مال به اين شخپذيرش

دهد و هم حقوق مدني اختالفات مطروحه در فقه درباره مالكيت اين مال پايان مي
از لحاظ عملي نيز طلبكاران  ,عالوهه ب. كندتر ميايران را به فقه اسالمي نزديك

 اگر ,كه  در حالي.اين مال نخواهند داشت  حقي برعليهم/عليهشخصي واقف يا موقوف
توانند براي وصول  را مالك آن مال بدانيم اين طلبكاران مييهمعل/عليهواقف يا موقوف
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