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مقدمه مولف

وقف یک نهاد حقوقی و فقهی می باشد که امروزه در 
کش��ور ما دارای کاربردهای زیادی است و امالک موقوفه 
فراوان��ی وج��ود دارد  که نیاز به تبدیل و اس��تفاده بهتر و 
استیفاء منفعت بیشتری از آن ها دارد و غیر قابل فروش و 
تغییر بودن امالک موقوفه مشکالت فراوانی برای زارعان 
صاحب نس��ق ایجاد نمود و در م��واردی به موجب قوانین 
قبل��ی صرفا با هدف و نگاه اج��رای برنامه های عمومی و 
عمرانی اس��نادی برای متصرفین اینگون��ه امالک صادر 
گردید که غیر ش��رعی و قانون��ی و نقل و انتقال مزبور به 
موجب قانون موخر سبب ابطال اسناد صادره آنان در قالب 
قانون ابطال اس��ناد فروش، رقب��ات، اب واراضی موقوفه 
گردی��د که این امر موجب عدم اعتم��اد مردم به قانون و 
قانون گذاران و مجرمان آن می ش��ود. اما اصول و موازین 
حقوقی در قوانین ما ناش��ی از عرف و نظریات حقوقدانان 



وجود دارد که به نام حقوق مکتسبه مشهور است که اجرا 
این ح��ق با در نظر گرفتن دیگر اص��ول حقوقی از جمله 
اصل عدم تاثی��ر قوانین موجب ارضا خاطر متصرفین این 
گونه امالک تا ح��دی خواهد بود که از بی اعتباری و بی 
اعتم��ادی آنان ممانعت به عمل آورد و موجب احیا اراضی 
موقوفه و با رعایت حقوق اکتسابی آنان تحت عنوان حق 
تق��دم و اولویت در ایجار و اذن اح��داث و تملک اعیان و 

حق نقل و انتقال مالکانه حقوق متعلقه به غیر می گردد.

تردیدي نیست که غرض قانونگذار از تصویب تبصره 
هاي 1و4 قانون فوق االش��عارکه مق��رر مي دارد، تبصره 
1 )پ��س از ابطال س��ند مالکیت در م��واردي که موقوفه 
قابل اجاره باش��د و متصرف تقاضاي اجاره کند با رعایت 
مصلحت وقف و حقوق مکتس��به متص��رف قرارداد اجاره 
ب��ا متصرف تنظیم و مق��ررات تبصره 4 قان��ون مزبور به 
اینکه. .. در صورتي که متصرف یا زارع صاحب نس��ق در 
مواعدي که بوس��یله واحدهاي اوقافي تعیین و به وسائل 
مقتض��ي در محل آگهي میش��ود از تنظیم س��ند اجاره یا 
موقوفه خودداري نماین��د، از طریق مراجع قضایي از آنها 



خلع ید ش��ده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده 
خواهدشد0(، جز این نبوده و نیست که وقتي سند مالکیت 
) متص��رف ( ابطال گردید نامبرده براي جبران زحمتي که 
در راه عمران ملک کش��یده و مخارجي که براي بهسازي 
آن کرده و در نتیجه )حقوق مکتسبي( در ملک مزبور پیدا 
نم��وده، ) اولویت ( در اجاره ک��ردن موقوفه مورد بحث از 
اداره اوقاف داش��ته باشد تا قسمتي از زیانهاي وارده به او 
جبران ش��ود و حال آنکه تبصره 4 ماده 6 آئین نامه قانون 
مزبور با ای��ن عبارت، تبص��ره 4 ) در صورتیکه موقوفات 
مزروع��ي این آئین نامه در محدوده خدمات ش��هري قرار 
گرفت��ه و کارب��ري زراع��ي آن تغییر کرده ی��ا قابل تغییر 
باش��د برابر م��اده 15 آئین نامه اجرائي قانون تش��کیالت 
و اختیارات س��ازمان اوقاف موضوع تصویب نامه ش��ماره 
2295270 و ب��ا تایید مقامات ذیصالح و تامین و پرداخت 
حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني 

مجاز به اجاره واگذار خواهد شد(



فصل اول : 

مفهوم، شخصیت حقوقی و 

سیر تاریخی نهاد وقف



مبحث اول : مفهوم، خصوصیات و اقس�ام 
وقف

در این مبحث به بررسی مفهوم وقف از حیث لغوی، 
فقهی و حقوقی  پرداخته و سپس به تبیین  خصوصیات 

و اقسام وقف میپردازیم. 

گفتار اول : مفهوم لغوی و فقهی - حقوقی  وقف

بند اول : مفهوم لغوی

کلم��ه وقف یک لغ��ت عربی و مص��در ثالثی مجرد 
ب��ر وزن َضَرَب، َیضِرُب بوده ب��ه صیغه اوقف و موقوفات، 

موقوف جمع بسته می شود.



وقف در لغت به معنی ایس��تاندن، یه حالت ایس��تادن 
مان��دن، آرام گرفت��ن، اقامت کردن، س��اکن کردن، منع 
کردن، جلوگیری، بازداشتن، حصر کردن، منحصر ساختن 
چیزی را به کسی یا چیزی، مخصوص کردن، فرونشاندن، 
جوش��ش دیگ به آب و آن چه در ملک کسی نباشد و آن 
را براه خدا گذاشتن، در بعضی از جاها به معنی مطلق عطا 

استعمال گردیده است. 1

کلمه وقف درعبارات نیز استعمال شده و دارای معنایی 
متفاوتی است مثاًل: َوَقَف فی المسئله: یعنی شک در مسئله 
و توقف نمودن درآن، یا َوَقَف َعلی المر : مطلع شدن برکار 
یا اوقفهم فی اشبهات : برای قضاوت، برگزیدن کسی که 
درنگ کننده تر است در شبه ها، یا وقف الرض المساکین 
یعن��ی مل��ک را برای مس��اکین نمود، یا ه��و الوقف علی 

سال  تهران،  دانشگاه  انتشارات   ،49 ج  نامه،  لغت  اکبر،  علی  دهخدا،   .1
1385، ص 235، معین،  محمد، فرهنگ فارسی، ج 4، انتشارات امیر کبیر، 

چاپ دوم، سال 1386، صص5047 و5048



الضمائر : خداود برنیات آگاهی دارد. 1 

کلمه وقف با توجه به اس��تعمال آن معانی دیگری نیز 
دارد مانن��د وقوف به عرفات و منی در حج یعنی توقف در 

آن دو مکان مقدس. 2

یه وقف در علم تجوید یعنی تلفظ کلمه ای به سکون 
حرف 3عمران موقوفات می باش��د و زیر نظر س��ازمان به 
مصرف می رس��د. م��وارد مذکور در م��اده 8 فوق الذکر از 
جمل��ه مصادیق میراث و کارهای خیر اس��ت و هم چنین 
در صورتیک��ه عوائد زائد بر قصد باش��د در امور خیریه به 

مصرف خواهد رسید.

1. سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج 3، کتاب فروشی اسالمی 
تهران، بازار بین الحرمین، سال 1338، صفحه 1728، الشرفی، محمد علی، 
قاموس نهج البالغه، ج 4، انتشارات دارالکتب اسالمیه تهران، سال 1386، 

ص 132
2. وقف میراث جاویدان، مجله اوقاف و امور خیریه، سال دوم شماره 2 ، 

1380، ص 53
3. فرهنگ حقوقی وقف، )مشتمل بر توضیح اصطالحات حقوقی، قواعد 

و احکام وقف و سایر اصطالخات مرتبط (  نشد ، 1380، صص152-145



درب��اره وقف در قران مجید آیات��ی مخصوص نیامده 
است لیکن آن چه به طور عموم بر فعل خیرت و تحریض 
بر آن ها داللت نماید نیز داللت دارد. 1در احادیث و روایات 
لغات وقف، حبس، صدقه در یک معنی به کار رفته است.2

بند دوم: مفهوم فقهی و حقوقی وقف

بی��ن مفهوم فقهی و حقوقی وقف و اصطالحی آن در 
فقه و قانون تناس��ب و ش��بهات زیادی وجود دارد تعریف 
وقف ب��ه عنوان یک اصطالح خاص فقه و حقوق همواره 
مح��ل آراء و نظرات فقها و حقوقدانان بوده اس��ت و این 
که مفه��وم اصطالحی وقف از نظر ش��رع چیس��ت فقها 
اختالف نشر دارند علت اختالف این است که برخی وقف 
را عق��دی الزم و ع��ده ای آن را عقدی جای��ز می دانند و 
برخی قصد قربت را ش��رط تحقق می دانند و برخی دیگر 

1. شهابی، محمود، وقف، ج 2، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
چاپ 4، سال 72، ص 150 

2. لنگرودی،  محمد جعفر، حقوق االموال، ج 1، انتشارات کتاب فروشی 
اسالمی، چاپ هفتم، سال 68، ص 197، و مجله میراث جاویدان سال اول 

شماره 4 ص 34



چنی��ن عقیده ای ندارند و این که بع��د از تحقق وقف چه 
کسی مالک عین موقوفه می باشد وقف عقد است یا ایقاع 
و قبول و قبض عین موقوفه در تحقق شرط است یا خیر. 
این نوع اختالفات موحب آن ش��ده اس��ت که در تعریف 
اصطالحی وقف ب��ا تعریف گوناگونی مواجه هس��تیم در 
این جا اهم تعاریف فقها و حقوق دانان آورده می ش��ود تا 
بتوانیم تعریف کاملی از وقف که با ش��رایط و خصوصیات 
آن هماهنگ��ی دارد به دس��ت دهیم. ام��ام )ره( در کتاب 
تحریر الوس��یله وقف را این گونه تعریف کرده است وقف 

عبارت از هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه(1

ش��هید اول در کتاب لمعه در تعریف وقف گفته است 
وقف عبارت اس��ت از حبس کردن عین اصل و رها کردن 
منفعت2 وش��هید ثانی درکت��اب دروس وق��ف را به" هو 
الصدق��ه الجاریه " تعریف کرده اس��ت فقها متاخر امامیه 

اول،  اسالمی، چاپ  انتشارات  دفتر   ،3 ج  الوسیله،  تحریر  خمینی،  امام   .1
سال 88، ص 109

2. شهید اول، شرح  لمعه، ترجمه علی رضا فیض، علی مهذب، چاپ دوم، 
انتشارات دانشگاه تهران، سال 1386، ص 180



به جای اط��الق منفعت، لفط»تس��بیل منفعت« را آورده 
اند بنابراین درنزد این دس��ته از فقها وقف عبارت است از 
حبس عین و تسبیل منفعت.صاحب کتاب شرایع نیز وقف 
را بدین نحو تعریف کرده است »الوقف عقد قمره تحبیس 
االصل و اطالق المنفعه (یعنی وقف عقدی است که ثمره 
و حاصل آن حبس اصل و آزاد گذاش��تن منفعت است به 
نظر می رسد که فقها امامیه تعریف وقف را از حدیث نبوی 

در حبس االصل و سبل المنفعه اقتباس نموده اند.

 امام النوری درمیان فقها ش��افعی مذهب وقف را این 
چنین تعریف کرده است »وقف عبارت است از حبس مالی 
که انتفاع از آن با بقا عین مال ممکن نباش��د و تصرف در 
اصل م��ال ممنوع و مقطوع گردد و مناف��ع رقبه به قصد 
قربت در بر هزینه ش��ود، ش��رینی خطیب از دیگر علمای 
مذهب ش��افعی وقف را چنین تعریف کرده است »الوقف 
هو حبس ما یمکن االنتفاع به مع بقا عنینه بقطع التصرف 

فی رقبه علی مصرف مباح موجود1

احمد  مترجم  اسالم،  شریعت  در  وقف  احکام  عبید،  محمد  الکسیبی،   .1
صادقی گلدر، نشر مجد، 10، ، ص 68



مقصود از "یقطع التصرف فی قبته" این است که وقف 
از س��ایر حبس های دیگ��ر مانند حق انتف��اع و رهن جدا 
گردد چرا که مال ی��ا رهن مال مالک را از تصرف درمال 
ممن��وع نمی نماید ولی وقف کردن م��ال هرگونه تصرف 
و نق��ل و انتق��ال مال به بیع هبه و انتقالش بوس��یله ارث 
من��ع می نماید. فقهای حنفیه دراین که آیا وقف عقد الزم 
اس��ت یا جایز و این ک��ه عین موقوف��ه از مالکیت واقف 
خارج می ش��ود یا خی��ر و به تملک چه کس��ی درمی آید 
اختالف نظر دارند لذا تعاریفی که از وقف نموده اند دارای 

تفاوت های زیادی است که ذیال آورده می شود :

الف ( امام سرخسی وقف را چنین تعریف کرده است » 
حبس المملوک عن التملیک من الغیر« مقصود از مملوک 
این اس��ت که واقف باید مالک چیزی باشد که می خواهد 
آن را وق��ف نماید لذا وقف مال غی��ر حتی اگر بعدا مالک 
آن ب��ه وقف رضایت دهد صحیح نخواهد بود و مقصود از 
»عن التملیک من الغیر«1 آنس��ت که تصرفات مالکانه در 

عبید،  محمد  الکسیبی،  از  نقل  به   ،27 ص   ،12 ج  المبسوط،  سرخی،   .1
پیشین، صص 70 و71



عین موقوفه مانند هبه، بیع، رهن، جاری نیست.

ب( مرغینانی وقف را چنین تعریف کرده است »الوقف 
هو حبس العین علی ملک الوقف و التصدیق بالکنفعه«1

از عبارت » الوق��ف هو حبس العین علی ملک الوقف 
اس��تنباط می ش��ود این تعریف وقف را مانن��د عاریه جایز 
می دان��د و به نظر می رس��د که اس��تعمال لغت حبس بی 
مورد اس��ت چه آن که واقف تمام اختیارات نسبت به عین 
موقوف��ه که قبال دارا بوده بع��د از وقف نیز دارا خواهد بود 

و واقف هر وقت که بخواهد می تواند از آن رجوع نماید.

ای��ن تعریف ه��م چنین در خصوص ق��رار دادن عین 
موقف��ه در مالکیت واقف در موردمس��اجد صدق نمی کند 
چ��را فقها ب��ه اجماع عقیده دارند بر اینکه مس��اجد حبس 
ب��ر ملک خداوند اس��ت دیگر از فقا حنیف��ه وقف را چنین 
تعری��ف کرده اند »عند هما الوقف جبس العین علی حکم  
مل��ک اهلل تعالی و صرف منفعت ها من احب »مقصود آن 

1. الکسیبی، محمد عبید، همان، ص 71و70



اس��ت که با وقف عین موقوف��ه از مالکیت واقف خارج و 
ب��ه ملکیت کس��ی در نمی آورد و در حک��م ملک خداوند 
می باش��د و منافع آن در راه خیر و رضای خداوند مصرف 

می شود.

ابن عرفه از فقهای مالکی وقف را چنین تعریف کرده 
اس��ت »والوقف هو اعطا منفعه ش��ی مده وجود الزما بقا 
فی ملک معطی��ه و لو تقدیرا«.1  از قید "مده وجوده " در 
تعریف مزبور استننباط می گردد که در مذهب مالکی وقف 
موقت نیز جایز اس��ت شی نیز اعم از مال و ملک است و 
مقص��ود از قید »و لو تقدیرا« ممکن اس��ت راجع به اعطا 
باش��د درهر صورت مراد از تقدیر تعلیق است فقها مالکی 
وق��ف معلق را نیز جایز می دانند. از فقها حنابله ابن قدامه 
مقدس��ی وقف را این گونه تعریف کرده است »الوقف هو 

تحبیس االصل و تسبیل الثمره 2« 

1. الخراشی، ج 7، ص 87، به نقل از الکسیبی، محمد عبید، پیشین ص 75
2. المنفعی، مع شرح الکبیر، ج 6، ص 185 به نقل از الخراشی، ج 7، ص 

87، به نقل از الکسیبی، محمد عبید، پیشین ص 75



ش��مس الدین المدس��ی از فقه��ای حنابله ب��ه تغییر 
مختص��ری وق��ف را چنی��ن تعریف کرده اس��ت »الوقف 

تحبیس االصل و تسبیل المنفعه «1

مالحظه می ش��ود که فقها حنبل��ه و امامیه درتعریف 
وق��ف اتفاق  نظر دارند و فقه امامیه عقیده بر این اس��ت 
که وقف موجب می شود که مالکیت واقف از عین موقوفه 
زایل  و واقف از تصرفات مالکانه ممنوع می ش��ود و عین 
موقوف��ه از طری��ق ارث به وارث واقف منتق��ل نگردد در 
وقف شرط تایید مورد اجماع فقهاست ولی در حبس عین 
محبوسه در مالکیت باقی می ماند و از طریق ارث به ورثه 
منتقل می ش��ود و با حفظ و رعایت حق محبوس له مالک 

می تواند در تصرف نماید. 

قان��ون مدنی درماده 55 به متابع��ت و پیروی از فقها 

1.  البته برای توجبه صحت تعریف بعضی از اساتید حبس را دو نوع تقسیم 
کرده اند : 1- حبس کامل واجد سه صفت است الف(حبس پس از جبس 
نمی تواند در آن تغییر دهد یا آن تالف کند. ب( مالک  حق انقادی ارادی 
آن را به غیر به هر صورت ندارد.   ج( قابل ارث به به ورثه مالک و عقاب 

او نیست.    



امامی��ه و حنابله وق��ف را بدین گونه تعریف کرده اس��ت 
:»وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منفاع آن 

تسبیل شود« بر این تعریف چند ایراد وارد است :

اوال اس��تعمال لغت با توجه ب��ه تفاوت ماهیت وقف و 
حبس درست نیست گرچه بعضی از اساتید حقوق درصدد 
برآمده اند با انتس��اب حبس مذکور درتعریف ش��امل حق 
انتف��اع حق عمری��ف رقبی، س��کنی نیز می ش��ود و این 
که تعریف مزب��ور تعریف حقیقی نیس��ت زیرا واجد یکی 
خصوصیت تعریف حقیقی که باید مانع اغیار بودن باش��د 
نیس��ت. بنابراین می ت��وان گفت این تعری��ف از وقف به 
اصطالح منطقیون تعریف به رسم است یا این که تعریف 
لفظی اس��ت لذا برای رفع ایراد های فوق و تکمیل تعریف 
که مانع اغیار ش��ود یعنی بر حق عمری، سکنی، رقبی 1، 

1.  عمری حق انتفاع است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص 
به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص شخص ثالثی برقرار نشده 
باشد ماده 41 ق.م. رقبی حق انتفاعی است که از طرف مال ک برای مدت 
معین برقرار گیرد. سکنی اگر حق انتفاع غ=عبارت سکونت درمسکن باشد 
سکنی یا حق سکنی نامیده می شود این حق ممکن است به صورت عمری 

یا رقبی باشد. 



دالل��ت نکند الزم اس��ت قیدی مانند تایی��د و یا دوام به 
تعری��ف به وق��ف اضافه  گردد تا صراحت��ا حبس دالت بر 
وقف نماید چرا که درحق انتفاع عمری سکنی، رقبی، دوام 

و تایید شرط نیست. 

نهایتا این که پیش��نهاد می شود تعریف وقف به شرح 
زیر اصال ح گردد. وقف عبارت اس��ت از این که عین مال 

به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود. 1

گفتار دوم : خصوصیات نهاد وقف

هر نهاد حقوق��ی دارای خصوصیات و عوارض خاص 
خود می باش��د که آن را از س��ایر نهاد ه��ای حقوقی دیگر 
متمای��ز می نماید نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی 
دارای خصوصی��ات و مش��خصات ویژه ای می باش��د که 
در ای��ن مبحث خصوصیات بارز آن را مورد بررس��ی قرار 

می دهیم. 

و  مطالعات  دفتر  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات  آرای  و  مذاکرات   .1
تحقیقات دیوان عالی کشور سال 78 ص 335



بند اول - حبس مال و فک ملک 

حب��س از نظر لغوی به معنی بازداش��ت، بازداش��تن، 
زندان��ی کردن 1 و در اصطالح حقوق��ی و فقهی نوعی از 
عقود اس��ت که مالک  منافع مال خ��ود را برای مدتی یا 
بدون قید مدت برای ش��خص یا اش��خاص ق��رار دهد با 
توج��ه به این معنی اس��ت که حبس به عمری و س��کنی 
تقس��یم می شود حبس کننده را حابس و مال مورد حبس 
را محبوس، کسی که حبس به نفع او شده محبوس علیه 

)محبوس له ( نامیده می شود 2

ح��ال آن که مقصود از حبس مال که در تعریف وقف 
آمده عبارت اس��ت از ای��ن که مال موقوفه ب��ادی امر از 
هرگونه نقل و انتقالی توس��ط واقف ب��ه غیر و یا هرگونه 
تصرفات��ی که منجر به تل��ف عین گردد 3 مصون بماند به 

1. معین، محمد، فرهنگ اسالمی، پیشین، ج 1، ص 1338
2. لنگرودی،  محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، سال 77، ص 

208، شماره 1655
3. امامی، حسن، حقوق.مدنی، ج 1، انتشارات کتاب فروشی اسالمیه، سال 

1384، ص 68



این معنی که دیگر نت��وان آن را معامله کرد و در معرض 
نقل و انتقال قرار داد1 حبس مال ایجاب می کند که صرفا 
ام��وال منقول یا غی��ر منقول که اس��تفاده از آن بقا عین 

ممکن می باشد مورد وقف قرار می گیرند. 

م��اده 57 قانون مدنی در ای��ن خصوص مقرر می دارد 
»فقط وقف مالی جایز اس��ت که با بق��ا عین بتوان از آن 
منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع 

باشد یا مفروز«

منظور از باقی ماندن یا اس��تیفا منافع آن نیس��ت که 
مورد وقف قابل اس��تهالک نباشد مانند زمین بلکه منظور 
آن اس��ت که با اولین بار استفاده از بین نرود و استفاده از 
آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد مانند خوراکی ها 
واال چیزی که پس از مدتی استفاده غیر قابل انتفاع گردد 
یا منافع کمی داش��ته باشد قابلیت وقف نمودن را خواهند 

جاویدان،  میراث  مجله  آن،  انگیزه های  و  وقف  مقاله  علیرضا،  فیض،   .1
انتشارات اوقاف ، سال اول، شماره 4، ص 4، شهابی، علی اکبر، تحوالت 
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال  خصوصی، مقاله وقف، صدقه، 

71، ص 78



داشت1.

پس الزمه این نهاد حقوقی اختصاص اعیان اموال به 
طور دایم و برای همیشه است در این که الزمه وقف مال، 
فک ملک، واقف اس��ت تردی��دی وجود ندارد چرا که حق 
تصرف، الزمه مالکیت اس��ت2 ومالکیت بدون حق تصرف 
مفهومی ندارد وقتی شخصی نتواند عین مال را بفروشد و 
یا آن مال را اجاره دهد و مال از او به ارث نرس��د چگونه 
می توان مالکیت وی را باقی دانست. ماده 61 قانون مدنی 
مقرر می دارد »وقف بعد از وقوع به نحو صحت و حصول 
قب��ض الزم اس��ت و واقف نمی توان��د از آن رجوع کند یا 
در آن تغییر بده��د « همچنین فک مالکیت واقف، بعد از 
وقوف وقف استنباط میگردد. قول مشهور فقهای امامیه و 
حنابله و قول مرجوع شافعیه این است که عین موقوف از 
مالکیت واقف خارج می گردد و به مالکیت موقوف علیهم 

1. امامی، حسن، پیشین، ص 56
2. رای اصراری دیوان عالی کشور صحت نذر وقف ملک مستلزم اجرای 
آرای اصراری دیوان عالی کشور مالکیت مالک است ردیف 87/14 مورخ 

88/2/15



منتقل می شود. 1

اس��تدالل فقهای امامیه این است که اوال بر اثر رابطه 
حقوق��ی واقف با عی��ن موقوفه قطع می گ��ردد زیرا وقف 
حبس عین اس��ت الزمه حبس عین فک ملک می باشد و 
از طرف دیگر با زوال مالکیت واقف مالکیت عین موقوفه 
از بی��ن نمی رود بلکه باید به کس��ی انتقال یابد که اهلیت 
تملک داش��ته باش��د و همچنین تصور ملک بدون مالک 
امکان ندارد. 2بنابراین بایس��تی اعتقاد به مالکیت موقوف 

علیهم داشت.

فقه��ای امامیه بر این عقیده ادع��ای اجماع کرده اند 
به نظر می رس��د قان��ون مدنی در م��واد 88 و 89 از این 
نظرپی��روی کرده که اجازه فروش ام��وال موقوفه را داده 
اس��ت البته بعضی از فقها امامیه و بعضی از عامه همچون 
مالکی��ه و کمال بن همام از فقها، حنیفه و بعضی از فقها، 

انتشارات دانا، چاپ اول، سال  1. صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، 
1380، ص 198

2. صفار، محمد جواد، همان، ص 201



شافعیه و حنابله عقیده دارندکه تحقق وقف، مالکیت واقف 
را زای��ل نمی کند زیرا عین موقوفه حبس گردیده در ملک 
واق��ف باقی می مان��د و تنها منافع عین موقوفه اس��ت به 
موقوف علیهم می رسد بنابراین وقف اموال صرفا مالکیت 
واق��ف را مح��دود می نماید وی را از تصرف��ی که منافی 
حبس می باش��د منع کرده مالکیت واقف را زایل نمی کند. 
1از می��ان فقهای امامیه و فقها عامه عده ای عقیده براین 

دارن��د که عین موقوفه از ملک واق��ف خارج و به ملکیت 
موقوفه علیهم وارد نمی شود و در حکم ملک خداوند است2

اس��تدال این دسته از فقها آن است که عین موقوفه از 
مالکیت واقف خارج ش��ود و به مالکیت کسی منتقل نشود 
زیرا وق��ف تنها عواید موقوفه را به موقوف علیهم تملیک 
نموده است از طرفی واقف با اقدام به وقف درصدد تحصیل 
ثواب است و آن هدف حاصل نمی شود مگر یا اخراج عین 
موقوف��ه از مالکیت واق��ف و ادخال آن در مالکیت خداوند 

1. الکبیسی،  عبید، پیشین، ج 1، ص 172 و 171
2.  نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج 28، ص 188 )به نقل از صفار،  

محمد جواد، شخصیت حقوقی، پیشین، ص 200



متع��ال و همچنین از وقف عام که تع��داد موقوف علیهم 
معلوم و مش��خص نیس��ت و همه آنان در براب��ر انتفاع از 
وقف وضع برابر و یکسانی را دارند نمی توان عین موقوفه 
را ملک یک به یک آنان و یا همه آنان دانست این عقیده 
در واقع مبنا و پایه اصلی ایجاد شخصت حقوقی وقف بوده 
که عین موقوف��ه بدون این که به مالکیت موقوفه علیهم 

درآید خود دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد 

بند دوم - تسبیل منفعت 

تس��بیل منفعت یعنی آزاد کردن منافع از قید مالکیت 
مالک آن، خواه به نفع یک نفر باشد خواه چند نفر یا عموم 
)محصور یا غیر محصور(تسبیل منافع صرفا از خصوصیات 
خ��اص وقف نبوده بلکه در عق��د انتفاع و حبس نیزگر چه 
برای مدت موقت به نفع ش��خص یا اشخاصی وجود دارد 
معموال به جای تس��بیل منفع��ت کلمه »اطالق منفعت « 
به معنی رها  کردن منفعت نیز اس��تعمال میشود. 1تسبیل 

انتشارات مشعل،  اموال، ج 1،  لنگرودی، محمد جعفر، حقوق  1. جعفری 
1380، ص 198



منفعت توام با قید حبس اصل و استمرار آن از خصوصیات 
خاص وقف میباشد.

ع��ده ای از اس��اتید عقیده بر این دارن��د که قانونگذار 
وقف را در ذیل فصل مربوط به حق انتفاع آورده اس��ت به 
نظر می رسد که موقوف علیهم چه دروقف خاص و چه در 
وقف عام صرفا دارای حق انتفاع از عین موقوفه می باشند 
مضافا به این که قانونگذار در مقام تبیین بوده در صورتی 
که مقصود در وقف  تملیک منافع به موقوف علیهم باشد 
باید درماده 55 ق. م کلمه تملیک به جای تس��بیل را ذکر 
کرده می کرد.1 به نظر می رسد که حق انتفاع ناشی از وقف 
غیر از حق انتفاعی است که اشخاص به موجب عقد انتفاع 
بدست می آورند چرا که وقف مال موقوف از ملکیت واقف 
خارج می ش��ودو تصدی و تولیت آن به متولی به موقوف 
علیهم )دروق��ف خاصه (واگذار می گردد. هم چنین تامین 
اهداف وقف و رسیدن به مقصود واقف ایجاب می کند که 
متولی و موقوف علیهم بتواند برخی از تصرفات مالکانه را 

کاتوزیان،   ،184 صفحه  وصیت  جعفر،  محمد  لنگرودی،  جعفری   .1
مشارکت ها و عطاها، صفحه 469 



مانند اجاره دادن و نگهداری و تعمیر آن را مشروط بر این 
که به حقوق بطون الحقه خللی ایجاد نکند داشته باشند.

بند سوم - دوام و استمرار 

دوام و استمرار از حبس عین موقوفه یکی از خصوصیات 
نهاد وقف اس��ت که آن را از س��ایر عقود متمایز می سازد 
این شرط مورد توافق و اجماع فقها امامیه است1درصورتی 
که وقف مقید به زمان معین یا وقف بر اشخاص گردد که 
غالبا بعد از مدتی منقرض می شوند مثال وقف بر شخصی 
ب��ه نام احمد بدون ذکر اوالد و اعق��اب او که غالبا بعد از 
مدتی ف��وت خواهد  کرد وقف باطل اس��ت و قول اقوی 
آنس��ت که بگوییم که آن حبس اس��ت 2بعضی از فقها بر 
این عقیده اند که قصد واقف حبس باش��د صحیح است و 

1. شهید ثانی، شرح لمعه، ج 2، انتشارات دارالعالم االسالمی، بیروت، ص 
169، شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج 28، پیشین، ص 53

2. شهید ثانی، پیشین، ص 170



اال باطل است. 1بنابراین اگر کسی مال خود را برای مدت 
ده سال برمعرف یا جهت یا شخص معینی وقف نمود این 
عم��ل حقوقی را نباید وقف نامی��د زیرا آنچه که وی اراده 
کرده اس��ت بقای مالکیت خود ص��رف منافع آن به طور 
موقت )ده س��ال ( در جهت معین یا منفع اشخاص معین 
است که از نظر حقوقی آنرا حبس و ایجاد حق انتفاع رقبی 

می نامند.

علیرغ��م این که توصیف اعمال حقوقی با قانونگذار و 
دادرس اس��ت و نه خود اشخاص بسیاری از فقها معتقدند 
که وقف باطل است مگر این که معلوم شود مقصود واقف 
ایج��اد حبس و حق انتفاع بوده اس��ت 2بعضی از فقها آن 
را ب��دون حمل بر حبس باطل دانس��ته اند3بعضی از علما 

1. خمینی، روح اهلل، تجریر ولوسیله، ج 3، انشارات اسالمی قم، سال 1368، 
ص 115 

2. فیض، علی رضا، پیشین، ص 35
3. صاحب جواهر، ج 28، ص 51، قروبی، شیخ حسن، پیشین، ص 416، 
شهیدثانی مسالک، ج 1، ص 253، محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 

514، )به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر، ص 125(



1صرفا براساس ماهیت عمل حقوقی آن را به عنوان حبس 

غی��ر موبد تلقی نموده و معتقدند که به موجب عقد مزبور 
را برای آن جاری می دانند یکی از احکام آنس��ت که پس 
از انقضا مدت یا انقراض کسانی که حق انتفاع مال به نفع 
آنان برقرار شده بود عقد مزبور باطل می گردد مال به خود 
حاب��س و در صورت فوت وی به ورثه و بر می گردد فقها 
امامیه براین عقیده هستند درصورتی که واقف اموال را به 
طور موقت وقف نمایند آن وقف صحیح نیس��ت ولی اگر 
قصد مالک حبس باشد، درست است واما قصد وی ایجاد 

وقف بوده وقف و حبس هر دو باطل است.

علما مالکیه معتقدند براین که دوام و ابدی بودن شرط 
صحت وقف نیس��ت بلکه اگر واقف ام��وال را مثال برای 
یکس��ال وقف نماید صحیح اس��ت و پ��س از انقضا مدت 
عی��ن عین موقوفه به واقف برمیگردد هم چنین اگر واقف 

انتشارات   ،2 ج  المعامالت،  الصالحین،  منهاج  ابوالقاسم،  سید  خویی،   .1
انتشارت  شخصیه،  احوال  الفقیه  علی  شیخ   ،263 ص  بیروت،  دارالزهرا 
دارالصول، سال 1409، هـ ق، طباطبایی حکیم، سید حسن، مهناج الصالحین، 

انتشارات دارالمعارف، مطبوعات، سال 1395، ص 243


