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 فقه در موقوفه نيع از واقف انتفاع امكاني بررس
  يمدن قانون و هيامام 

  
 
 

 حميد ابهري

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندرانةدانشكدگروه حقوق استاد 

  سميه ظهوري 
   مازندران دانشگاه حقوق و علوم سياسيةدانشكد دكتري حقوق خصوصي

  )23/9/1396 :تصويبتاريخ   -  16/1/1396: تاريخ دريافت(
  

  دهيچك
 مصرف ، استشدهي مدن قانون و فقه در آن از كهي فيتعري مبنا بر وقفي ها يژگيو جمله از      

 وي خودپرست ةشائب از ديبا وقف ،رو نيا از. است گرانيد به خدمت و ريخ امور در آن
 ها آن تبع به و فقها. ابد ياختصاصي رخواهيغ وي دوست نوعي ها زهيانگ به و باشد مبرايي سودجو

 دهكر بحث وقف از واقفي مند بهره به راجع وقف عقد مباحثي ال البه دري حقوق سندگانينو
 رسد يم نظر به كه استي حال در نيا. اند شدهقائل  وقف از واقف انتفاع امكان عدم به اصوالً و

ي تضاد نچندا گرانيدي برا منافع صرف و ليتسب مفهوم با موقوفه نيع از واقف شدن منتفع
 موضوع نيا رشيپذبر اين،  عالوه. داد آن جواز به حكم مواردي برخ در توان يمي حت و ردندا

 به ندهيآ در فقر وي ناداري نگران و ميب از دور به جامعه افراد كه شد خواهد آن موجب
 در وقف فرهنگي اعتال و جيترو كرديرو با پژوهش نيا. نندكاقدام  خود اموال دنكر وقف
 به ميرمستقيغ ا يميمستقي نفع آن در كهيي ها وقف ازيي ها نمونه به كه است آني پ در جامعه
  .ندك مشخص را موقوفه نيع از واقف انتفاع امكان موارد و يبررس و انيب  رارسد يم واقف

  
   يديكل واژگان

  .واقف  وقف،،هميعل موقوف موقوفه، منافع انتفاع،      
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  مقدمه .1
 به تااست  داشتهي سع همواره انسان و بوده بشر نيريدي آرزوها از ستنيز جاودانه به ليم

 ها راه نيا ةجمل از گذارد،ي باق ادگار يبه شيخو از كيني نام مرگ، از بعد مختلفي ها روش
. است نگاهداشتن و بازداشتني معنا بهي حقوق اصطالح در وقف 1.است اموال دنكر وقف
 عبارتست وقف «كهاست  دهكر انيب وقف فيتعر در 55 مادة در فقه از تيتبع بهي مدن قانون

 راه در منافع صرف ا يزين» ليتسب «از منظور. »شود ليتسب آن منافع و حبس مال نيع نكهيا از
ي تصرف هرگونه آن در بتوانند كهي طور به است هميعل موقوفي برا منافع ةاباح ا يخداست

 ةنيشيپ به توجه با نيبنابرا. )3 :28 ج ،1404 ،ينجف( ندكن يم تصرف امالك ريسا در كه گونه آن نندك
 وي دوست نوعي ها زهيانگ ستيبا يم آن فيتعر در ليتسب ةكلم وجود و نهاد نياي خيتار
 حبس گرانيد سود به مال نيع و رهيچي شخصي ها ييسودجو وي خودپرست بري رخواهيغ

 ندك يم منعقد را وقف عقدي ا گونه هب واقف كه شود يم دهيد اوقاتي گاه حال نيا با اما. دشو
 ايآ كه است مطرح پرسش نيا صورت نيا در. رسد يم او به ميرمستقيغ ا يميمستقي نفع كه

   ند؟ك حاصل ميرمستقيغ ا يميمستقي نفع وقف عقد دري نوع به تواند يم زين واقف
 از كه است آني پ در جامعه در وقف فرهنگي اعتال و توسعه كرديرو با پژوهش نيا
 ابد يدست هايينظر به وقف خصوصدر ريپذ انعطاف كمتر و خشك قواعد و احكامي ال البه
 شتريب بيترغ و قيتشو موجب جهيدرنت و دشو قواعد نيا شدن منعطف و فيتلط موجب كه

 ريپاگ و دست و سخت قواعد نيا ازي اريبس رايز. شود اموالشان دنكر وقف به جامعه افراد عموم
 به اشخاص و شود كاسته رديگ يم صورت كهيي ها وقف تعداد از روزهاماست  شده موجب

. نندكي خوددار شيخو اموال دنكر وقف از ندهيآ در شدنشان محتاج و فقر از ميب و ترس ليدل
 دريي بسزا ريثأت مطمئناً رديگ صورت انعطافي كم قواعد نيا در اگر كهاست ي حال دراين 

 نيا به توجه با رو شيپ قيتحق ،نيبنابرا. داشت اهدخو جامعه در وقفي واال نهاد گسترش
 ميرمستقيغ ا يميمستقي نفع آن در كه كندان يبرا يي ها وقف ازيي ها نمونه دارد نظر در كرديرو
 ايآ كه ندك مشخصي مدن قانون دگاهيد و فقهاي فتاو و آرا به توجه با و رسد يم واقف به

   ؟ريخ ا يباشد حيصح تواند يم مزبور وقف
  
  

                                                            
 و موته بعد به نتفع يعلم و له دعو يصالح ولد: ثالثه من اال عمله انقطع المومن مات اذا« : است فرموده) ص (اكرم امبريپ. 1

ي برا كهي صالح فرزند: زيچ سه اال شود يم قطع عملش رديبم منؤم رگاهه). 184 :1 ج ،1414 ،يزدي ييطباطبا(» هيجار صدقه
 نيا در هيجار ةصدق از مراد كه اند گفته فقها. است هيجار ةصدق و شود يم منتفع آن از موتش از بعد كهي علم كند، دعوت او

 )310: 5 ج ،1413 ،يثان ديشه (است وقف ث،يحد
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  نفس بر وقف .2
. است نفس بر وقف شود، منتفع موقوفه مال از است ممكن واقف آن در كهي قيمصاد ازي كي

 وقف. دهد قرار عليه موقوف وقف، عقد در را خود واقف كه است نيا نفس بر وقف از منظور
 بر ميمستق طور به واقفي گاه ،مثالي برا .دشو انجامي مختلف اشكال به است ممكن نفس بر

 خود اما ،شود يم رمحصوريغ افراد ا يعامه مصالح بر وقف جهت اينكه ا يندك يم وقف خود
 مخارج و ونيد پرداخت واقف است ممكن ،نيهمچن .دشو يم ها آن مشمول بعداً زين واقف
 حاالت نيا از كيهر بطالن ا يصحت پژوهش از قسمت نيا در. كند شرط وقف در را خود
 .شد خواهدي بررس

  
  خود بر فوق )الف
ي كي زين خود كه نفر چند سود به ا يخود سود به راي مال واقف كه معناست نيبد خود بر وقف
 ر؟يخ ا ياست حيصحي وقف نيچن كه شود يم مطرح پرسش نيا حال. ندك وقف باشد ها آن از
 كهي بخش با شده واقف نفع به كهي قسمت در را وقف عقد است الزم موضوع نياي بررسي برا
 دنخواهان يب ليذ در كه دكري بررس مجزا طور به را كيهر و كيتفك است، گرانيد سود به
 .شد

  
  واقف به نسبت وقف عقد تيوضع .1
 صحت خصوصرد دهد، قرار هميعل موقوف وجز نيز را خود وقف عقد در مالك كهي صورت در
ي مدن نونقا موضع و هانظر نيا ليذ در كه است شده انيبي مختلف هاينظري و عمل بطالن اي
 . شد دنخواهان يب
  
  نفس بر وقف بطالن ةينظر. 1. 1

 كه اند دهكر انيب است الزم وقف عقد صحتي برا كهي طيشرا نييتب و شمارش مقام در فقها
 واقف اگر يعني ،)297: 1417 ،يحلب ينيحس  و155: 3 ج، 1410 ،يحل( باشد واقف از ريغ ديبا عليه موقوف

؛ 155 :3 ج ،1410 ،يحل ؛549 :3 ج ،1407 ،يطوس خيش( 1ستين حيصح وقف نيا كند وقف خود بر

  . )267 :2 ج ،1417 ،يعامل  و428  و293 ،452 :1 ج ،1410 ،يحل ياسد
 ملك ادخال و كيتمل قتيدرحق وقف كه اند دانسته نياي برخ را نفس بر وقف بطالن ليدل

 و خارج واقف تيمالك از مال و دهد يم رخ تيمالك ازاله وقف باي عن ياست، عليه موقوف بر

                                                            
 اند كرده اجماعي ادعا وقف نيا بودن باطل در آنان ازي برخي حت كهاست  افته يرواج انچن هيامامي فقها انيم در دگاهيد نيا. 1
 ).68 :28 ج ،1404 ،ينجف  و155 :22 ج ،1405 ،يبحران(
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 زين گريدي بعض. )361 :5 ج ،1413 ،يعامل  و428 :1388 ،يحل ياسد( شود يم هيعل موقوفه تيمالك در داخل
ي برا تشيمالك كه شودي زيچ مالك انسان كه ستين معقول و است كيتمل وقف كه اند گفته
 حكم وقف صحت ، بر اينعالوه. ستين حيصح كه خود به عيب مانند ،است بوده او خود
 ،1407 ،يطوس( ندارد وجود ندك نفس بر وقف صحت بر داللت كهي زيچ شرع در و استي شرع

 در را خود تواند ينم واقف كه است نيا بر هيامام هانيفق مشهور نظر بيترت نيبد پس. )550 :3 ج
 خارج واقف تيملك از مال وقف، عقد انعقاد با رايز دهد، قرار هميعل موقوف وجز وقف عقد

 واقف طرف ك ياز كه ستين معقول ،نيبنابرا. ديآ  يدرم معليه موقوف تيملك به و شود يم
 . درآورد خود تيملك به دوباره ،گريد طرف از و ندك خارج خود تيملك از راي مال

  
 نفس بر وقف صحت ةينظر .2 .1

 از تن دو فس،ن بر وقف بطالن بري مبن فقها يبرخ ياجماع ةديعق به اي مشهور قول با وجود
 به. اند دانسته حيصح را نفس بر وقف امكان و  دهكر ديترد مزبور قول در معاصر بزرگي فقها
 بر وقف جواز تيمعقول عدم به قول است، فكر روشن و نيزبيت يهيفق كهي زد يديس ةديعق

 خودش بر انسان كه ستين يعقالن و است منفعت ا ينيع كيتمل وقف كه ليدل نيا به نفس
 نه است قافيا وقف تيماه اوالً. است مردود ليدل دو به سخن نيا اما كند، كيتمل را مال
 صورت به شود ليتبد شخصي براي گريد تيملك به تيملك كه ستيني مانع اًيثان  وكيتمل
 وقف، ايقاف است نه تمليك آن است اينكهمنظور ايشان از . )197 :1 ج ،1414 ،يزدي ييطباطبا( گريد

 مالكيت مال را به شخصي اينكهكند نه  مياقدام دن مال خويش كر اقف به وقفكه در وقف، و
اند نيز قابل دفع   اينكه فقها تمليك مال به خود واقف را معقول ندانستههمچنين. ندكواگذار 

است، زيرا هيچ دليل شرعي وجود ندارد كه تغيير در نحوه و شكل مالكيت شخص را منع كند 
) ع(ابي الحسن   صحت وقف بر نفس به روايت علي بن سليمان از فقها براي عدماينكهو 

اي  ال شد كه شخصي خانهؤس) ع(زيرا در اين روايت از امام . يستكنند نيز صحيح ن استناد مي
لذا . فرمودند بله) ع( امام ؟ده و در خانه ساكن است، آيا بايد از خانه خارج شودكررا وقف 

شود واقف بايد از  اي بر غير وقف   اين است كه اگر خانهشود آنچه از اين روايت برداشت مي
 مرحوم يزدي روايت مزبور هيچ داللتي بر عدم جواز وقف بر ةد و به عقيدشوخانه خارج 
 بر وقف صحت عدم بري مبن) ع (معصوم از خاص تيروا چون ،نيبنابرا. )همان(نفس ندارد 

  .داد آن جواز به حكم توان يم پس ندارد وجود نفس
 حيصحي نوع به را خود بر وقف مشهور، قول در ديترد با زين رالمجلهيتحر كتاب لفؤم
 عمدتاً هيامامي فقها آنكه نخست علت. كند يم استناد ليدل دو به آن اثباتي برا واست  دانسته

 نيا قيدق نحو به اگر كه كنند يم استنادي اتيروا و اخبار به وقف از نفس اخراج لزومي برا
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 معليه موقوف از واقف خروج لزوم بري داللت ها آن كه دشو يم مشخص شوندي وواكا اخبار
 وجودي مانع و است تيمالك ةنحو در رييتغ وقف قت،يدرحق كه است آن هم دوم ليدل. دنندار
 به ها آن از و او از كه ندك وقفي خاص جماعت ا يخود بر را شيخو مال واقف، كه ندارد

 نفس اخراج رشيپذ ليدل اگر كه كند يم اضافه بزرگوار هيفق نيا البته. شود ينممنتقل ي گريد
 توان مي شود، يم محسوب خاص ليدل خود اجماع كه جهت نيا به باشد، فقها اجماع وقف از

 خود بر واقف كه نداردي مانع نشود ثابت اجماع اگر واال است باطل نفس بر وقف كه گفت
  . )148 :5 ج ،1432 الغطا، كاشف( ندك وقف
ي حيصر تيروا نأالش ميعظ هيفق دو نيا ةديعق به كه شود يم معلوم باال نظر دو در دقت اب
 با گريدي فقها كهي اتيروا آن واست  نشده وارد نفس بر وقف امكان عدم بري مبن معصوم از

 ها آن در كهاست  بودهيي ها وقف بر ناظر اند داده نفس بر وقف بطالن به حكم آن به استناد
 به حكم) ع (امام كه دارد تصرف مال بر هنوز و دهكر وقف يشخص بر را يمال واقف
 خصوص نيا در خاص تيروا اوالً چون ،نيبنابرا. است دهكر موقوفه مال از واقف شدن خارج
 ، استنشده ثابت بزرگي فقها نيا هاينظر به توجه با زين اجماع وجود اًيثان و ندارد وجود

 زعم  به عمل نيا جواز عدم رايز ،باشد بالمانع تواند يم سنف بر وقف كه دكر انيب توان يم
ي عني. است مخدوش ليدال نيا كه  استبوده اجماع و اتيروا و اخبار ليدل به فقها ازي اريبس
 ،دارد وجود اجماع فقها انيم نه و دندار داللت موضوع نيا بر صراحت به اتيروا و اخبار نه
 از را اجماع وجوداست  شده نقل الغطا كاشف مرحوم و يزد يديس از كهي مخالف هاينظر رايز
 احكام و قواعد انعطاف موجب تواند يم مشهور، نظر مخالف قول رشيپذ ،نيبنابرا. برد يم نيب

  . باشد داشتهي شگرف نقش وقف، ةتوسع و جيترو در و شود وقف خشك و سخت
 بر وقف هيامام مذهب مانندي حنبل وي مالك ،يشافع مذاهب زين سنت اهلي فقها انيم در
 زيجا  رانفس بر وقف هيحنف مذهب اما ،)112 و 111: 1380 ،يزدي يحائر( دانند مي باطل را نفس
 نفس بر وقف بطالن بر فقها كهي ليدل عمده شانيا ةديعق به رايز. )366: 1421 ،يسبزوار يقم( داند مي
 نفس بر وقف در رايز. است نفس بر وقف و تقرب انيم جمع امكان عدم كنند يم انيب

 خيش نظر به اما. ستين جمع قابل تقرب عنصر با لهئمس نيا و دارد وجودي خودخواه
 و داند مي صدقه را خودش بر انسان ةنفق كه اتيروا ازي برخ به توجه با ناوت يم وسفيابو
 با و آورد حساب به تقربي نوع زين را نفس بر وقف كنند، يم نفس بري دگيرس بر كهي ديكأت
 .)41 :12 ج تا، يب ،يسرخس( كرد جمع نفس بر وقف و وقف در قربت قصد بحث انيم استدالل نيا
 قربت قصد وقف همانند آن در كه صدقه بحث از اسيق با توان يمي حنفي فقها نظر بهي عني

 شرط قربت قصد صدقه در طرف ك ياز زيرا. دانست حيصح را نفس بر وقف است، شرط
 دري عني. است صدقه قيمصاد از و واجب خودش بر شخص ةنفق ،گريد طرف از و است
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 بيترت نيبد پس. دارد وجود تقرب عنصر زين رديگ يم نظر در شيخوي برا شخص كهي ا نفقه
ي ليدل جهيدرنت و است موجود زين وقف نيا در تقرب عنصر كند، وقف زين خود بر واقف اگر
 .ستيني وقف نيچن بطالن بر

  
  يمدن قانون موضع .3. 1
 نظر از تيتبع بهي مدن قانون اما نفس، بر وقفي برا مانع نبود بري مبن فقهاي برخ نظر وجود با

: دارد يم مقرر و كند يم اعالم باطل را نفس بر وقف صراحت به 72 مادة در هيامامي فقها مشهور
 طلبا ... دينما هميعل موقوف وجز ا يعليه موقوف را خود واقف كهي معن نيا به نفس بر وقف«

 نظر حال نيا با اما ست،ين نفس بر وقف رشيپذ امكاني حيصر نص نيچن وجود با. »است
ي حيصر اتيروا كه موضوع نيا به توجه با تواند يم گذار قانون و است ملأت قابل زين مخالف

 فقها اجماع نشدن اثبات واست  نشده وارد نفس بر وقف بطالن خصوصدر) ع (ائمه از
 . ندك اعمال ماده نيا دري رييتغ نفس، بر وقف بطالن درخصوص

  
  گرانيد به نسبت وقف عقد تيوضع .2
 لذا است، نفس اخراج وقف، عقد ذاتي مقتضا هيامامي فقها ةديعق به كه شد انيب ك يبند در
 دهد، قرار معليه موقوف ءجز زين را خود ندك يم منعقد گرانيد سود به كهي وقف در واقف اگر

 نفس اخراج كه وقف عقد ذاتي مقتضا با مخالفت ليدل به اوست سود به كهي بخش در وقف
 شده هميعل موقوف ريسا نفع به كهي وقف تيوضعها  وقف گونه نيا در اما. شود يم باطل است،
 بر وقف بطالن ا يشود يم ميتقس حيصح و باطل جزء دو به وقف عقد ايآ است؟ چگونه است
 به كه وقف ازي بخش نداشتن ا يداشتن تصح خصوصدر كند؟ يم تيسرا وقف تمام به نفس
 موضع و فقها هاينظر ليذ در كه دارد وجود اختالف هيامامي فقها نيب است گرانيد سود
  . شد دنخواه انيبي مدن قانون
  

  وقف عقد كل بطالن ةينظر .1. 2
 نفس بر وقف كند، وقفي گريد و خود نفس بري كس اگر كه است شده انيب مسالك كتاب در
 قول دو ريخ ا ياست حيصح گرانيد بر وقف اينكه اما. است باطل بودن االول منقطع ليدل به

 ةديعق به پس. )362 :5 ج ،1413 ،يثان ديشه( است مطلقاً وقف بطالن تر يقو قول كه دارد وجود
. است باطل شود، يم محسوب االول منقطع وقف قيمصاد از وقف نوع نيا چوني ثان ديشه

ي گريد و خود بر وقف صورت در كه اند كرده انيبي ثان ديشه از تيعتب به زين بعضي ديگر
 .)68 :28 ج ،1404 ،ينجف  و171 :2 ج ،1408 ،يحل( است باطل اصل از وقف
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  گرانيد نفع به وقف صحت ةينظر. 2. 2
 فقرا و خود بر واقف كهي صورت در كه است هشد انيب دروس  كتابدر ،باال نظر مقابل در

 كل بطالن احتمال كه طور همان دارد، وجود آن چهارم سه ا ينصف صحت احتمال ند،ك وقف
 و اوالدش و خود بري كس اگر كه اند گفته زين گريدي بعض. )267 :2 ج ،1417 ،يعامل( است زين آن
 حيصحي باق حق در وقف اما ست،ين حيصح نفس بر وقف كند، وقف نيمساك و فقرا بر بعد

 وقف بطالن بري شرع ليدل نبود علت بهي عني). 433: 1388 ،يحل يداس  و544 :3 ج ،1407 ،يطوس( است
 .دانست حيصح صحت اصل استناد به ها آن به نسبت را وقف عقد ديبا گرانيد بر

 وقف دكن وقف كيتشر نحوه بي گريد و خود بري كس اگر كه اند كرده انيب  نيزيبرخ
ي گريد و خود بر بيترت نحوه ب اگر و است حيصحي گريد به نسبت و باطل او خود به نسبت
 :2 ج تا،ي ب ،ينيخمي موسو( است درست نيريسا به نسبت و باطل وقف او خود به نسبت ندك وقف

67(. 
  

  يمدن قانون موضع. 3. 2
 آن در اما كند، يم اعالم باطل صراحت به را نفس بر وقف 72 مادة در اگرچهي مدن قانون

 باطل زيني گريد بر وقف ندك وقفي گريد و خود بر واقف اگر ايآ كه است نشده مشخص
 اگر كه اند گفته آنان ازي برخ و دارند نظر اختالف باره نيا در زين دانان حقوق ؟ريخ ا ياست
 و او خود به نسبت هم وقفي عن يست،ين درست وقف نيا ندك وقف گرانيد و خود بر واقف
ي كل طوره ب وقف بطالن به حكم 72 مادة دري مدن قانون و است باطل گرانيد به نسبت هم

 اگر كه اند كرده انيب دانان حقوق از گريدي برخ مقابل در. )221: 1380 ،يلنگرود يجعفر( است كرده
 حيصح گرانيد به نسبت و باطل واقف به نسبت تنها وقف ند،ك وقف گرانيد و خود بر واقف
  . )78 :1 ج ،1364 ،يامام  و186 :3 ج ،1384 ان،يكاتوز( است
 تر درست گرانيد به نسبت وقف صحت به قول رسد مي نظر به موجود اختالف به جهتو با
 بر وقف درخصوص و اعالم باطل را نفس بر وقف تنها 72 مادة دري مدن قانون رايز ،باشد

 مذكور مادة نگارش ةنحو و بوده انيب مقام در كهي حال در است، كرده ارياخت سكوت گرانيد
 بر وقف و باطل نفس بر وقف تنها كه است موضوع نيا ةكنند  قاال كه استي ا گونه به زين

 كهي معن نيا به نفس بر وقف «كه جمله نيا از منظور ، بر اينعالوه. است درست نيريسا
 كردن مشخص و فيتعر» است باطل...  دينما معليه موقوف وجز ا يعليه موقوف را خود واقف
 مقام در ،نيهمچن. باشد باطل زين معليه فموقو ريسا بر وقف اينكه نه است نفس بر وقف
 صحت موجب كه شود عمل اي گونه به ديبا است، ساكت قانون كهي موارد در قانون ريتفس

 به را نفس بر وقف ديبا شود يم گرانيد و خود بر وقف كه فرض نيا در لذا. دشو قراردادها
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 اصل موجب به را قفو عقد ن،يريسا بر وقف قسمت در و دانست باطل قانون صراحت ليدل
 صحت وي جهت به عقد ازي بخش بطالن امكان زيني مدن قانون در. كرد قلمداد حيصح صحت
 از صفقه تبعض اريخ بحث دري مدن قانون 441 مادة. است شده رفتهيپذ عقد گريد قسمت
 به عقد از بخش نيا بطالن كهاست  دهكر صحبتي جهت به عيب عقد ازي بخش بطالن احتمال

 عقد در. دشو  يم اريخ جاديا موجبي مشتري برا اما كند، ينم تيسرا عقدي ها متقس ريسا
 معوض عقود مختص اريخ نيا رايز ،استي منتف صفقه تبعض اريخ امكان زا بحث وقف
 . است گانيرا وي مجان عقد وقف عقد كهي حال در ،است
  

  رمحصوريغ ا يعامه مصالح بر وقف )ب
 و هيريخ امور بر بلكه ،دكنن وقف خاص اشخاص بر واقف است ممكن مواردي برخ در

 از انتفاع حق شود عام عنوان آن مشمول كهي شخص هر صورت نيا در كند، وقف المنفعه عام
 جهت اگر كه شود مي مطرحي الؤس حال. فقها و دانشمندان فقرا، بر وقف مانند دارد را وقف
 نيا در دارد؟ را وقف از انتفاع حق ايآ باشدي ژگيو آني دارا زين واقف خود و عام وقف

 وقف عام، وقف در اگر كه اند گفتهي برخ ندارد، وجود نظر اتفاق هيامامي فقها انيم خصوص
 اشخاص ريسا مثل را وقف از انتفاع حق واقف مسجد، مثل باشد شده منتقل متعال خداوند به

 عام عنوان در اخلد و ندارد انتفاع حق او باشد، شده منتقل خلق بر وقف اگر اما دارد،
 است باطل كه كند مي صدق نفس بر وقف شود، داخل عام لفظ تحت او اگر رايز ،شود ينم
 از دسته نيا نظر بهي عني. )74 و 73 :2 ج ،1404 ،ينجف  و163 :22 ج ،1405 ،يبحران ؛447: 1388 ،يحل ياسد(

 وقف منافع از فادهاست حق واقف ديدرآ اشخاص تيملك به عام وقف در موقوفه مال اگر فقها
 خداوند به وقف تيمالك اگر اما ،دشو مي نفس بر وقف قيمصاد از وقف نيا رايز ،ندارد را

  . ببرد بهره منافع ازي شخص هر مانند تواند يم واقف شود، منتقل
 فقرا مثلي عام عنوان بر واقف اگر كه اند داشته انيب هيامامي فقها مشهور ،باال نظر مقابل در

 و است حيصح وقف باشد، بوده ها آن وجز ابتدا از ا يشود ها آن از خود و ندك قفو علما اي
 ،يحل ؛293 :3 ج ،1420 ،يحل ياسد ؛299 :3 ج ،1387 ،يطوس( ندك استفاده مال از كه است زيجا اوي برا

 نيا را عام وقف در واقف انتفاع جواز ليدلي برخ. )211 :3 ج تا،ي ب ،يكاشان ضيف  و382 :2 ج ،1387
 منافع ازي زيچ مالكي كس نيبنابرا اشخاص، نه استي كل بر وقف وقف نيا كه دانند مي
 باطل قطعاً باشد نفس بر وقف ليقب از وقف نيا كه توهم نيا و آني اعطا از پس جز شود ينم

 وقف برخالفي كل بر وقف در چوني خراسان آخوند ةديعق بهي عني. )42: 1413 ،يخراسان( است
 جاديا زمان از نه رديگ يم صورت منافعي اعطا و ميتقس زمان از معليه موقوف تيمالك خاص
 منافع از كه است زيجا اوي برا شود معليه موقوف وجز واقف اگر فرض نيا در لذا منافع،
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 بر واقف رايز شود، ينمي تلق نفس بر وقف مورد نيا صورت نيا در و ندك استفاده موقوفه
  .است دهكرن وقف ابتدا از خود
 :3 ج ،1387 ،يطوس( است اباحه اصل عام، وقف در واقف انتفاع جواز ليدل گريدي بعض نظر به

 و واقف و ببرد انتفاع وقف از كه است مباحي كس هر بري عني ،)297: 1417 ،يحلب ينيحس  و299
  .ندا يمساو موضوع نيا در رواقفيغ

 ج ،1410 ،ييخو يموسو (اند دانسته زيجا را عام وقف از واقف انتفاع زين خرأمتي فقها ازي اريبس

  . )390 :6 ج ،1417 پژوهشگران، ازي جمع و 236 :2
 بر وقف در واقف شدن منتفع و كرده تيتبع هيامامي فقها مشهور نظر از زيني مدن قانون
 در«: است كرده مقرر باره نيا دري مدن قانون 74 مادة. است دانسته حيصح را عامه مصالح
. »گردد منتفع تواند يم شود واقع معليه موقوف مصداق زين واقف خود اگر مهعا مصالح بر وقف
 نالفؤم اكثر و  استرفتهيپذ را عامه مصالح بر وقف در واقف انتفاعي كل طوره بي مدن قانون
 اما ،)227: 1380 ،يلنگرود يجعفر  و134 :3 ج ،1384 ان،يكاتوز( اند كرده دييأت را تيكل نيا زيني حقوق
 اگر كه اند گفته و شدهقائل  ليتفص به فقها رمشهوريغ نظر از تيتبع به دانان وقحقي برخ

 منتفع و ببرد سهم وقف از تواند يم واقف باشد جهت بر وقف عامه، مصالح بر وقف از مقصود
 گونه نيا از مقصود اگر اما. باشد كرده قصد وقف از را خود خروج واقف اينكه مگر شود

 رايز برد، ينم وقف ازي سهم و ندارد را وقف از انتفاع حق واقف شد،با افراد بر وقف وقف،
  . )80 :1 ج ،1364 ،يامام( است باطل كه كند يم صدق نفس بر وقف او به نسبت صورت نيا در

 مشهور نظر و لهئمسي فقه ةسابق وي مدن قانون تيكل به توجه با رسد يم نظر به هجينتدر
 انتفاع نداشتن منافات نيهمچن ،است وقف نوع نيا در واقف عانتفا امكان كه هيامامي فقها نيب

 كه وقف تيماه و) است نفس اخراج كه (وقف عقد ذاتي مقتضا با وقف نوع نيا در واقف
 عامه مصالح بر وقف در انتفاع حق واقف كه بود قائل ديبا است المنفعه ليتسب و االصل سيتحب
 ائمه از كه اند دهكر انيب و ديتردي برخ زين است لباط نفس بر وقف اينكه در همچنين، .دارد را
 نيا در مخالف نظر وجود به توجه با و ندارد وجود خصوص نيا دري حيصر تيروا

 مدعا نيا اثباتي برا محكم و مستقل ليدل منزلة به تا ندارد وجود زيني اجماع خصوص
  . شود شناخته
 وقف كه دارند نظر اتفاق هيامامي هافقي تمام باًيتقر شودوقف  رمحصوريغ بر كهي صورت در
 مثل مزبور وقف فقها ةديعق به. است هاشمي بن بر وقف آن قيمصاد از كه است حيصح مزبور
 ،يحلي اسد ؛169 :2 ج ،1408 ،يحل (ستين آن صحت دري اختالف كه است نيمساك و فقرا بر وقف

ي مدن قانون. )54 :22 ج ،1413 ،يسبزوار  و72 و 71 :2 ج: تاي ب ،ينيخمي موسو ،270: 2 ج ،1417 ،يعامل ؛43: 1388
 به توجه با رسد يم نظر به اما است، كرده سكوتي زيچ رمحصوريغ بر وقف خصوصدر
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 ج ،1384 ان،يكاتوز( رمحصوريغ بر وقف صحت خصوصدر دانان حقوقي برخ نظر و فقها اجماع

 زين واقفي برا و كردي ارج زين وقف نوع نيا در را عامه مصالح بر وقف حكم بتوان )134 :3
 . بود قائل را وقف از انتفاع حق

  
  خودي ها نهيهز و ونيد پرداخت شرط )ج
 ممكن. است خودي ها نهيهز و ونيد پرداخت شرط نفس، بر وقفي ها مصداق از گريدي كي

 نيع منافع از مخارجش و ونيد كه ندك شرط واقف شود يم منعقد كهي وقف عقد در است
 در كه دارد وجود نظر اختالف فقها نيب شرط نيا صحت خصوصدر. دشو پرداخت موقوفه

 .شد خواهد پرداختهي مدن قانون موضع و فقها نظر انيب به ليذ
  

  وقف و شرط بطالن ةينظر .1
 دانند يم وقف عقد مبطل و باطل را واقف مخارج و ونيد پرداخت شرط هيامامي فقها مشهور

 وقف بطالن ليدل. )23: 1422 ،ينجف  و363 :5 ج ،1413 ،يعامل؛ 382 :2 ،1387 ،يحل ؛389 :2 ج ،1413 ،يحل ياسد(
 وقف، عقدي مقتضا رايز ،اند كرده ذكر وقف عقدي مقتضا با شرط مخالفت فقهاي برخ را

 شرط عقد،ي مقتضا با شرط داشتن منافات ليدل به فرض نيا در و است وقف از واقف اخراج
. )363 :5 ج ،1413 ،يعامل  و27 :9 ج ،1414 ،يعامل يكرك ؛69 :28 ج: 1404 ،ينجف( است باطل دو هر عقد و
 باي شرط نيچن لذا شود، ينم خارج دهكر وقف كهي مال از واقف شرط، نيا درج با چوني عني

 و رديگ يم قرار تضاد در است موقوفه نيع از واقف خروج كه وقف عقد ذاتي مقتضا
  . شدقائل  عقد و شرط بطالن به ديبا جهيدرنت

  
  يليتفص ةينظر .2
 بر واقف اگر كه اند كرده انيب و شدهقائل  ليتفص به فقها از گريدي گروه ،باال نظر مقابل در

 باطل وقف رد،يگ صورت وقف از ونشيد پرداخت كه كند شرط ها آن بر و وقف اوالدش
 نيا در رايز است، حيصح شرط نيا بپردازند، خود مال از را ونشيد كه كند شرط اگر اما. است
 خود بر شرط بلكه باشد، اوي برا وقف منافع ازي بعض كهاست  نشده شرط فرض

 ج ،1413 ،يسبزوار ؛236 :2 ج ،1410 ،ييخو يموسو ؛245 :2 ج ،1410 م،يحكيي طباطبا( است شده هميعل موقوف

 نيد قضا اگر كه دان گفته مزبور نظر ديأيت در زين فقها ازي برخ. )149 :5 ج ،1432 الغطا، كاشف  و35 :22
 اما. گردد يبرم نفس بر وقف به شرط، كه ليدل نيا به است، باطل وقف شود، شرط وقف از
 صحتي اقو شود، شرط ديآ يدرم هميعل موقوف تيمالك به كه وقف منافع از نيد يادا اگر
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 در ان،هيفق از دسته نيا نظر موجب به پس. )68 و 67: 2 ج ،تاي ب ،ينيخمي موسو( 1است وقف و شرط
 باشد قرار كه شود يم عقد و شرط بطالن موجب واقف مخارج و ونيد پرداخت شرطي صورت

 اموالي شرط نيچن نيمأت منبع اگر ،نيبنابرا. شود پرداخت واقفي ها نهيهز وقف، منافع از
 عقدي مقتضا مخالف شرط نيا رايز. ندارد وجود مزبور شرط دري راديا باشد، معليه موقوف
 . است هگرفت صورت مال از واقف خروج وقف، با و ستين وقف
  

  يمدن قانون موضع .3
 بر وقف«: است داشته مقرر 72 مادة در مخارج و ونيد پرداخت شرط خصوصدري مدن قانون
 ونيد پرداخت ا يدينما معليه موقوف جزو ا يعليه موقوف را خود واقف كهي معن نيا با نفس

 اتيح حال به راجع نكهيا از اعم است باطل دهد قرار هموقوف منافع از را خود مخارج ريسا اي
 در مذكوري كل اصول از نظر صرف «كه اند دهكر انيب دانان حقوق ازي برخ. »فوت از بعد ا يباشد
ي خاص حكم نيا و است كردهي رويپ فقها مشهور نظر از 72 مادة ،يمدن قانون 233- 232 مواد
 در وقف عقد بطالن بر داللت 72 مادة شانيا ةديعق بهي عني. )222 :1380 ،يلنگرود يجعفر(» است

  . دارد مخارج و ونيد پرداخت شرط صورت
 نشانگر كه است اي گونه بهي مدن قانون نگارش ةنحو رسد مي نظر به كهاست ي حال دراين 

 بر واقف كهي صورت دري عن ي.اند شده قائل ليتفص به كه استيي فقها از دسته آن نظر رشيپذ
 اما .است باطل وقف ،بپردازند راي و مخارج و ونيد موقوفه مال از كه ندك شرط ميهعل موقوف

 72 مادة در رايز ،است درست شرط معليه موقوف خود مال از ونيد پرداخت شرط صورت در
 نظر اگر كهي حال در ،دهد قرار» موقوفه منافع «از را خود ونيد پرداخت كه است آمده
 دكر يم انيب ديبا بود عقد و شرط بطالن فقها نيب موجود نظر الفاخت به توجه با گذار قانون

 گذار قانون كه شد يم مشخص صورت نيا در كه دهد قرار معليه موقوف بر را ونيد پرداخت
 و شود موقوفه منافع از نيد پرداخت شرط چه استقائل  عقد و شرط بطالن بهي كل طور به
 ليدل به شرط موقوفه منافع بر نيد داختپر شرط صورت در رايز. معليه موقوف بر چه

 بر نيد پرداخت شرط فرض در اما ،است باطل وقف عقد ذاتي مقتضا با آن داشتن منافات
 صحت رشيپذ نشانگر قسمت نيا در گذار قانون سكوت كه دارد وجود اختالف معليه موقوف

 انجامي صورت به ريتفس موارد نيا در ديبا صحت اصل به توجه با ،نيهمچن. است شرط و عقد
  . نشود منجر آن ضمن شرط و عقد بطالن به كه شود

 شرط كه نديگو يمي مدن قانون 55 مادة به توجه با زيني حقوق سندگانينو از گريدي گروه
 منافات است، منافع ليتسب كه وقف عقد يمقتضا با وقف در عوض شرط و نيود پرداخت

                                                            
 ).187 :2 ج ،1416 ،يگانيگلپا يصاف (اند دانسته شرط نبودن درست را اطياحت زين فرض نيا دري حت فقها ازي بعض. 1
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امامي، (انون مدنى باطل و مبطل عقد است  ق233 مادةشرط خالف مقتضاى عقد طبق  و دارد

  .)78 و 70 :1ج  ،1364
 رسد مي نظر به«: اند گفته واقف سود به شرط اثرخصوص رد دانان حقوقي بعض مقابل در

 كه است نيا فرض رايز باشد، نداشته تعارض) منفعت ليتسب (عقدي مقتضا با شرط مفاد كه
 از كه شوند يم متعهد معليه موقوف و است كردهن ميسه ميمستق طوره ب منافع در را خود واقف
. رسانند انجام بهي كار ا يبدهندي زيچ واقف به) گريد اموال ا يموقوفه و مال منافع (خود مال

 گذار قانون احكام مخالف و دارد منافات وقفي معنو وي عباد ةجنب باي شرط نيچن وجود
 وقف ديبا پس. برد ينم نيب از را آني ضامقت و سازد ينم هودهيب وي ته انيم را وقفي ول ،است

 شان،يا نظر به نيبنابرا. )137 و 136 :3 ج ،1384 ان،يكاتوز(» دانست باطل را شرط و نافذ را
 از شرط انجام ةنيهز نيمأت كهي مورد نيب ديبا واقف ةنيهز و نيد پرداخت شرط درخصوص

 تفاوت ،دشو يم شرط موقوفه مال منافع از آن انجام كهي فرض با شود يم هميعل موقوف اموال
 زين را وقف دوم فرض در و شدقائل  شرط بطالن و عقد صحت به نخست مورد در و گذاشت

  .پنداشت باطل
ي مدن قانون نگارش ةنحو رسد يم نظر به ،يحقوق نالفؤم انيم موجود اختالف به توجه با

. اند شدهقائل  ليتفص به كه استيي فقها از دسته آن نظر رشيپذ نشانگر كه است اي گونه به
 راي و مخارج و ونيد موقوفه مال از كه ندك شرط هميعل موقوف بر واقف كهي صورت دري عني

 شرط هم،يعل موقوف خود مال از ونيد پرداخت شرط صورت در اما است، باطل وقف بپردازند
 قرار» وقوفهم منافع «از را خود ونيد پرداخت كهاست  شده انيب 72 مادة در رايز ،است درست
 و شرط بطالن فقها، نيب موجود نظر اختالف به توجه با گذار قانون نظر اگر كهي حال در دهد،
 صورت نيا در كه ،»دهد قرار هميعل موقوف بر را ونيد پرداخت «دكر يم انيب ديبا بود، عقد

 شرط چه است، قائل عقد و شرط بطالن بهي كل طور به گذار قانون كه شد يم مشخص
 نيد پرداخت شرط صورت در رايز. هميعل موقوف بر چه و شود موقوفه منافع از نيد ختپردا
 در اما است، باطل وقف عقد ذاتي مقتضا با آن داشتن منافات ليدل به شرط موقوفه، منافع بر

 نيا در گذار قانون سكوت كه دارد وجود اختالف هميعل موقوف بر نيد پرداخت شرط فرض
 نيا زين صحت اصلي مقتضا ،نيهمچن. است شرط و عقد حتص رشيپذ نشانگر قسمت
منجر  آن ضمن شرط و عقد بطالن به كه شود انجامي صورت به ريتفس مورد نيا در كه است
 عقد به را آن و ردندا وقف عقد تيماه ردي ريثأتي شرط نيچن كه شود توجه است الزم. نشود
 تيماه كماكان وقف عقد و داردي تبع وي فرع ةجنب شرط نيا رايز ،كند مينل يتبدي معاوض
 محسوبي مجان عقد همچنان عوض شرط با هبه كه طور همان (كند يم حفظ را خودي مجان

  ).شود يم
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  زوجه و مادر ،پدر اوالد، بر وقف .3
 مادر و پدر ،اوالد بر وقف دكن يم منتفع را واقفي نوع به ها آن بر وقف كهي موارد ازي كي

: همان( برد يم نيب از را آنان به نفقه پرداخت به نسبت واقف فيتكل ها آن شدن يغن رايز ،است

 و صحابه و معصوم ةائمي عمل ةريس و سنت و است مسلم اوالد بر وقف تيمشروع. )135
 اوالد بر وقف سنت، ازي تأس به زين فقها. )181 :1380،يزدي يحائر( است آن مثبت و ديؤم زين نيتابع
 73 مادة در را اقوام و اوالد بر وقف ،فقه از تيتبع به زين ماي مدن ونقان. اند دانسته حيصح را

 ها آن امثال و نيوارد و خدمه و اقوام و اوالد بر وقف «ماده نيا موجب به. است دانسته حيصح
  .»است حيصح

 در ر؟يخ ا ياست حيصح زوجه ةنفقي برا وقف ايآ كه شود يم مطرح نجايا دري پرسش حال
. )140 :2 ج تا،ي ب ،يعامل( دارند نظر اختالف باره نيا در فقها كهاست  آمده يعباس جامع كتاب
ي حقوق سندگانينو ةديعق به اما ، استدهكر ارياخت سكوت خصوص نيا در نيزي مدن قانون
 پرداخت شرط قيمصاد از نيا رايز كند، وقف خود زوجهة نفق دادني برا تواند مين واقف

 زين دانان حقوق از گريدي برخ. )65: 3 ج، 1384 ان،يكاتوز (است اطلب كه است 72 مادة موضوع ونيد
 قانون نظر از كه را آنچه واقف كه است نيا زوجه ةنفق بر وقف بطالن ليدل كه اند كرده انيب

 اجماع به كه است نفس بر وقف آن ةجينت كه است كرده وقف بوده، آن پرداخت به ملزمي مدن
 خود زن ةنفقي برا مطلق طور به راي مال واقف اگر البته. ستا باطلي مدن قانون نص و فقها
 و است حيصح متعه، در شرط مورد ةنفق ا يدائم عقد در تيزوج ةنفق عنوان به نه ندك وقف
 بدهد را خود) متعه ا يدائم( ةزوج ةنفق ديبا زوج شود يم زوجه ديعا موقوفه از آنچه بر عالوه

  . )79 :1 ج ،1364 ،يامام(
 اما است، حيصح و نداردي راديا مادر و پدر ،اوالد بر وقف مانند زوجه بر وقف ،نيبنابرا

 نيا از مرد مقصود رايز ،ستين حيصح باشد زوجه ةنفقي برا رديگ يم صورت كهي وقف اگر
     كه استي حال در نيا د،يننما پرداختي زيچ نفقه بابت زن به گريد كه است نيا وقف

 پرداخت به زوج ةفيوظ چون. برد ينم نيب از نفقه پرداخت در را زوج فيتكل زن شدن يمل
 ا يشغل ليدل به زوجه تمكن فرض دري حتي صورت چيه در كه استي فيتكل زوجه ةنفق
 به مكلف صورت هر در شوهر و شود ينم برداشته زوج از دهيرس او به ارث كهي اموال

   .ستاو به نفقه پرداخت
  

  ازين صورت در قفوا به موقوفه نيع بازگشت شرط .4
 بازگشت شرط ،باشد واقف سود به وقف عقد در آن درج توان مي كهي موارد از گريدي كي
 از كهي واقف كه معناست نيا به شرط نيا. است ازين صورت در واقف به موقوفه نيع) عود(
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 خود مال وقف خواستار ،گريدي سو از و است مناكيب ندهيآ در خودي ازمندين از طرف كي
 را وقف عمل هم كه شكل نيا به ند،ك يم جمع خود خواسته دو انيم شرط نيا درج اب است
 صحت خصوصدر فقها. آورد يم فراهم شرط با را مالش بازگشت امكان هم و دهد يم انجام

  .اند دهكر انيب خصوص نيا در نظر سه عمالً و دارند نظر اختالف شرط نيا
 واقفي برا عقد در اريخ شرط درج رتصو در عقد و شرط بطالن به هانيفق ازي برخ

 نيا. )27 :4 ج ،1413 ،يالنيگ  و24 :1422 ،ينجف ،81 :2 ج ،1387 ،يطوس ؛156 :3 ج ،1410 ،يحل( اند  شدهقائل 
 رايز ،اند كرده ذكر وقف عقدي مقتض با شرط نيا داشتن منافات را بطالن علت فقها از دسته
 او به كهي طور به است واقف تيمالك از ملك خروج و دوام بري مبن شرعاً و عرفاً وقف

 شرط چون گروه نيا ةديعق به ،نيبنابرا. )167 :22 ج ،1405 ،يبحران  و24: 1422 ،ينجف( بازنگردد
 باطل باشد عقد ذات مخالف كه همي شرط و است وقف عقدي مقتضا مخالف وقف، بازگشت

  . است باطل شرط هم و وقف عقد هم پس ،)يمدن قانون 233 مادة (است مبطل و
 بتواند شد ازمندين اتشيح حال در هرگاه ندك شرط واقف اگر فقها از گريدي بعض عقيدةبه 

 و» بالعقود افوا «ةيآ عموم ليدل به عقد و شرط ببرد، انتفاع آن ثمن از و بفروشد را وقف مال
 هيامام يفقها نظر اتفاق و» اهلها قفها يما حسبي عل الوقوف «و» شروطهم عند المومنون«

ي دارا نظر نيا اما. )271 و 270 :4 ج ،1419 ،يبجنورد يموسو  و469 و 468: 1415 ف،يشر يموسو( است حيصح
 بهي وفا رايز ست،ين حيصح نجايا در شرط بهي وفا ةيآ عموم به استناد اوالً رايز ،است راديا

 اختالفي شرط نيچن صحت درخصوص كهي حال در باشد، حيصح كه است واجبي شرط
 اًيثان .است دوام و ديبأت كه وقف عقدي مقتضا بادانند  ميي مناف را شرط نيا فقها و دارد وجود

 ،ستين حيصح زين دارند نظر اتفاقي شرط نيچن صحت درخصوص هيامامي فقها كه سخن نيا
  .اند شدهقائل  شرط نيا بطالن به هانيفقي برخ چون

 نه و (حبسمنزلة  به را عقد نيا اما ،اند دهشقائل  شرط نيا صحت به هانيفق از گريدي ا عده
 ؛382 :2 ج ،1387 ،يحل ؛389 :2 ج ،1413،يحل ياسد ؛510 :21 ج ،1419 ،يعامل ينيحس( اند دانسته نافذ) وقف

 كهي عقد فرض نيا در گروه نيا ةديعق بهي عني). 13 :2 ج ،1423 ،يسبزوارو  172 :3 ج ،1410 ،يعامل
 شده انجام وقف عقد نكهيا نه است انتفاع حق اقسام ازي كي كه است حبس درواقع شده انجام
  .باشد
 بن لياسماع تيروا و احكام ازي اريبس در حبس و وقف اشتراك فقها از دسته نيا ليدل
 اتشيح زمان دري مرد كه ديپرس) ع (امام از لياسماع كه است السالم هيعل صادق امام از فضل
 به شدم محتاج مال آن ازي بخش به اگر كه گفت و دكر فوق ريخ راه در را اموالش ازي قسمت
 شود؟ يم محسوب وقف اينكه ا يرسد يم ارث به مال آن رديبم مرد نيا اگر حال برگردد، من
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 :3 ج تا،ي ب ،يكاشان( 1بود خواهدي و راثيم مال آن واقف مرگ صورت در كه فرمودند) ع (امام

  . )29 :9 ج ،1414 ،يعامل يكرك و 212
 و عقد كهيي فقها كه اند كرده انيب شده ارائه نظر سه جمعي برا معاصري فقها ازي برخ
يي فقها آن و حبس نه است وقف منزلة به عقد و شرط بطالن منظورشان ،دانند يم باطل را شرط
 قول ،نيبنابرا .است حبس عقد و شرط صحت مقصودشان ،دانند مي درست را شرط و عقد كه

  .)251: 1380 ،يزدي يحائر( است االقوال اقرب) حبس عقد و شرط صحت (سوم
 بازگشت شرط خصوصدر دانان حقوقي برخ. است ساكت خصوص نيا دري مدن قانون

 و ديبأت كه وقف عقد ذاتي مقتضا با مزبور شرط كه اند داشته انيب واقف به موقوفه نيع
 قانون 61 مادة وجبم به رايز. شود يم وقف عقد بطالن سبب و دارد منافات است، بودن يدائم
 دكتر ةديعق بهي عني. )213 و 212 :1380 ،يلنگرود يجعفر( است الزم واقف به نسبت وقف عقدي مدن

 مخالفت ليدل به وقف عقد شود، منعقد واقف به نيع بازگشت شرط باي وقف اگري لنگرود
 در وقف عقد بطالن به زيني حقوق سندگانينو از گريدي برخ. است باطل عقدي مقتضا با شرط

 عقدي مقتضا با شرط داشتن منافات ليدل به واقف به موقوفه نيع بازگشت شرط درج صورت
 به واقف مقصود ةدهند نشان شده شرط وقف عقد در كهي ديق اگر كه اند كرده انيب اما ند،ا قائل
 عمل و حيصح مزبور شرط باشد، خودي برا تيمالك گذاردن يباق و نيع موقت حبس
 واقف ةاراد از اگر انيكاتوز دكتر نظر بهي عني. )173 :3 ج ،1384 ان،يكاتوز( است حبس شده انجام
  .باشند درست دو هر عقد و شرط تا دانست، موقت حبس را عقد ديبا ديفهم بتوان را حبس
 عقد صحت به كه باشدي دانان حقوق و فقها از دسته آن با حق كه رسد مي نظر به هجينتدر
 اشخاص كه افتد يم اتفاق اريبس رايز. وقف نه دانند مي حبس را عقد نيا و اند قائل شده انجام
 آن بر قانون كهي نام با كه نهند يم آن بري نام نندك يم منعقد كهي عقود و معامالت دري عاد
 قصدي بررس بهي مورد هر در كه است دان حقوق ةفيوظ نيا و دارد تفاوت است نهاده

 عنوان كدام با اند نهاده خود ةمنعقد عقود بر اشخاص كه ينام كه ابديدر و بپردازد اشخاص
 ايآ است، بوده چه واقف منظور كه دشو دقت مورد هر در ديبا ،نيبنابرا. دارد تطابقي قانون
 ،؟است حيصح شده انجام عمل ،حبس جاديا صورت در كه وقف، ا يبوده حبس جاديا او قصد
 شرط رايز ،بود خواهد باطل شده انجام دعق ،دباش بوده وقف قتيحقدر واقف قصد اگر اما

 .دارد منافات وقف بودن يدائم و موبد با موقوفه نيع بازگشت
  

                                                            
1 .»بنُ عب ونُسلِ قَالَينِ الْفُضَييلَ باعمنْ إِسنَانٍ عنِ سب دمحنْ منِ عمالرَّح ضِ : دعقُ بِبدتَصلِ ينِ الرَّجع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتس

إِلَى شَي تتَجرِ قَالَ إِنِ احالْخَي وهجنْ وم هجي كُلِّ وف هاتيي حف هالم نْ مم ء كُونُ لَهي لَّهل لَهعج قَد و لَه كتَرَى ذَل قُّ بِهالٍ فَأَنَا أَح
هللَى أَهيرَاثاً عم رْجِعقَةً قَالَ يدي صضمي يرَاثاً أَوم رْجِعلُ يالرَّج لَكفَإِذَا ه هاتيي ح135 :9 ، ج1407طوسي، (» ف.( 
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  واقف اتيح مدت منافع ا ينيمع مدت منافع استثناكردن با مال وقف .5
 نيا با را مالش دارد را خود مال كردن وقف قصد كهي واقف كه است نيا شرط نيا از منظور
 از نوع نيا. كند وقف برسد او به نيمع مدت ا ياتشيح مدت در وقوفهم نيع منافع كه شرط
 خود ا يمالك نفس بر وقف در رايز باشد، باطل كه ستين نفس بر وقف مانند وقف

 در اما. است باطل وقف نيا فقها مشهور نظر به كه است معليه موقوف ازي جزئ ا يعليه موقوف
 ،گرنديد اشخاص معليه موقوف بلكه ست،ين ها نآ ازي جزئيا  عليه موقوف واقف، مذكور فرض

 استفاده موقوفه نيع منافع از خود عمر انيپا تا اي ينيمع مدتي برا كه دهكر شرط واقف اما
 صحت ليدل. )200 :1 ج ،1414 ،يزدي ييطباطبا( اند دانسته حيصح راي وقف نيچن فقها ازي برخ. ندك
 نيا است،ي ا مسامحه عقد وقف چون كه اند دانسته نيا دانان حقوق ازي برخ را وقف نيا

 ندارد وقف صحت دري ريثأت واقف اتيح مدت بودن مجهول و زند ينم انيز آن به تسامح
 آن و آورد وقف نوع نيا صحتي برا بتوان زيني گريد ليدل ديشا. )224: 1380 ،يلنگرود يجعفر(

 مانند ،استي گريد به تعلقم موقتاً آن منافع كه استي مال وقف مانند وقف نوع نيا اينكه
 گرانيد بهي رقب اي يعمر به آن از انتفاع حق كهي مال وقف ا ياست اجاره در كهي مال وقف
). 64 مادة( است دانسته حيصح را وقف نوع نيا صراحت به زيني مدن قانون كه ،دارد تعلق
 موقوفه مال و است حيصح خاص مدت ا يواقف اتيح مدت كردن استثنا با مال وقف ،نيبنابرا
 نوع نيا ازيي ها نمونه جامعه در زين عمل در. بود خواهد وقف خود به خود مدت انيپا از پس
 اتيح مدت در اما ،نندك يم وقف را خودي ها خانه سالمند واقفان كه شود يم مشاهده وقف
 .رديگ يم ارياخت در را مال ها آن فوت از بعد اوقاف ةادار و دارند سكونت منزل در شيخو

 
  يريگ جهينت. 6

 دست ليذي ها افتهي به دشو وقف رواج و شيافزا موجب كه كرديرو نيا با حاضر قيتحق
  :افتي

 واقف اخراج كه وقفي مقتضا با مخالفت ليدل به فقها مشهور نظر به خود بر وقف .1
ا  مالكيت فرد رةهيچ دليل شرعي وجود ندارد كه تغيير در نحو اوالً چون اما ،است باطل است،

است  شده وارد) ع (معصوم از وقف خصوصدر كهي اتيروا و اخبار از كي چيه ثانياً ؛منع كند
 به آن ليدل بهي برخ كه اجماع وجود ثالثاً  وندارند نفس بر وقف بطالن بري داللت و صراحت

 موضوع نيا در فقهاي برخ مخالف نظر به توجه با زين اند شدهقائل  نفس بر وقف صحت عدم
 اند شدهقائل ي وقف نيچن صحت به كه را فقها ازي گروه نظر توان يم، است دهينرس اثبات به
 در فعالًاست،  دهكر اعالم باطل را نفس بر وقف صراحت بهي مدن قانون چون اما. رفتيپذ زين
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 بيترغ در نفس بر وقف رشيپذ هرچند ندارد وجوديي  ها وقف نيچن قبول امكان جامعه
  . بود خواهد ثرؤم وقف به جامعه ةوردسالخ و بضاعت كم قشرهاي

 دارد، وجود نظر اختالف فقه در اگرچه واقف مخارج و ونيد پرداخت شرط درخصوص .2
ي صورت در كه بود قائل ديبا صحت اصل وي مدن قانون 72 مادة نگارش ةنحو به توجه با اما
  . است حيصح شود معليه موقوف خود بر مخارج و ونيد پرداخت شرط كه

 حيصح را وقف نيا زيني مدن قانون و حيصح فقها اجماع به مادر و پدر ،اوالد بر فوق .3
 به شود مي محسوب ونيد پرداخت شرط قيمصاد از چون زوجه ةنفق بر وقف اما ،است دانسته
  . است باطلي مدن قانون 72 مادة موجب
ي برخ نظر به توجه با ازين صورت در واقف به موقوفه نيع بازگشت شرط خصوصدر .4
 به توان مي د،كر ريتعب حبس را عقد بتوان اگر رسد مي نظر بهي مدن قانون سكوت و فقها

  . بودقائل  حبس عقد نفوذ و شرط صحت
 است، حيصح زين واقف اتيح مدت منافع ا ينيمع مدت منافع كردن استثنا با مال وقف .5
 بهي رقب اي يعمر به آن عانتفا حق ا ياست اجاره در كه استي مال وقف مانند فرض نيا چون

  .بود خواهد وقف خود به خود مال مدت انيپا از پس لذا. است شده منتقل گرانيد
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