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  چكيده
ي هاچالش يبرخي دارا ،ياسيس مباحث از فارغ ،ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف وقوع     

كه بررسي آن مي تواند در خصوص صحت وقف مطمح نظر قرار گيرد و  استي حقوق -يفقه
 و هاچالش نياي بررس پژوهش نيا دري اصل ةمسئل. هاي مشابه آتي نيز كارگشا باشددر وقف

ي حقوق اعمال انجام تياهل آزاد، دانشگاهي حقوق تيشخص. است كي هري برا پاسخ افتني
 ةمحدود در توانديم تنها كنندهاداره ركن و واقف اما ،داردي قيحق شخص مانند را وقف چون
 وكند  تصرف را اموال ،)پژوهشي و آموزشي امور انجام (دانشگاهي برا شده نييتع تيصالح
ي حقوق شخص منافع به توجه بدون وي تبرع وي عباد امور مانند تخصص از خارج عمل انجام

 دانشگاه اموال بودن خصوصي به توجه با واقف تيمالك شرط. شوديم عمل بطالن موجب
 طيشرا در. دانشگاه اختالف مورد ا يرهن در ا يموقوفهي هانيزم در مگر ،است راديا بدون
وليت كيفري براي شخص حقوقي و ئپذيرش مس بري نمبت توانيم را قربت قصد وقف، انعقاد

 اما شرط قبول وقف عام توسط حاكم شرع در ،نيت براي آن، در نظر گرفتامكان فرض سوء
  .خصوص دانشگاه آزاد رعايت نشده است

  
  

    كليديواژگان
   .وقف ،فقه  ،يحقوق  شخص،اسالمي آزاد دانشگاه حقوق،    
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  مقدمه. 1
 جاديا) مؤسس أتيه(ي خصوصي قيحق اشخاص توسط 1361 سال ردي اسالم آزاد دانشگاه

 نيا ةاساسنام 1366 سال در. ديرس بيتصو به أتيه نيا توسط زين آن ةياول ةاساسنام و شد
 ةمؤسس ك يعنوان به نهاد نيا و ديرسي فرهنگ انقالبي عالي شورا بيتصو به دانشگاه

 أتيه 1388 وريشهر 7 در. گرفت قرار مذكوري شورا نظارت تحت ،يرانتفاعيغي ردولتيغ
 دانشگاه يها ييدارا و اموال ةيكل كه  كرداعالم يا هيانيب صدور باي اسالم آزاد دانشگاه مؤسس
ي رأ آزاد دانشگاه وقف به مجلس «:ك.ر( است شده اجرا وقف ةغيص كه شد ادعا و شده وقف مذكور

 مجلس نمايندگان «؛http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=61912 :ينترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل ،»داد
 آنها امناي تأهي يا مؤسس تأهي كه غيرانتفاعي غيردولتي، و عالي آموزش مراكز اموال وقف
 جاري نآ وقف ةصيغ قانون اين تصويب تاريخ تا و دارند را آن به نسبت مالكانه تصرف حق
 ،1389 خرداد 30 ،105324: خبر كد ،»دانستند معتبر شود جاري آينده در يا است شده

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=50677اموال وقف ةاجاز طرح فوريت يك «؛ 
-http://dadgaranparsi.com/the ،5/3/1389 ،»شد تصويب غيرانتفاعي و غيردولتي سساتؤم

news/the-archive/59-1389-03-05-09-50-29( ازي متفاوت داتييتأ و انتقادات امر نيا اعالم با 
  .دش ذكر مختلف افرادي سو

 در اختيار مؤسسات »وقف اموال ةاجازطرح « عنوان باي طرح زين آن از پس ماه چند
 صورت به كه مذكور طرح در. دشغيردولتي و غيرانتفاعي با دو فوريت در مجلس طرح 

ؤسسات غيردولتي و غيرانتفاعي اعم از آموزشي و وقف اموال م«:  استآمده بود واحده ماده
 يا هيأت امناي آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا مؤسسغيرآموزشي كه هيأت 

 يا در آينده جاري شود، معتبر وقف آن جاري شده است و ةصيغتاريخ تصويب اين قانون 
 اما اين طرح با يك فوريت در ،نمايندگان به دو فوريت طرح مذكور رأي ندادند. »باشد مي

مؤسسات  ةكلي با تصويب اين طرح، وقف .)همان(  به تصويب مجلس رسيد5/3/1389تاريخ 
 اما طرح ؛ف اموال دانشگاه آزاد اسالمي بودآن وق ةجملو از د كرغيردولتي را صحيح فرض 

قويت و پس از آن نيز در طرح ت. مذكور پس از چند روز از شوراي نگهبان پس گرفته شد
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، امكان وقف اموال مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  ةتوسع

 اما شوراي نگهبان ،بيني شد و به تصويب مجلس رسيدو از جمله دانشگاه آزاد اسالمي پيش
  .كه همچنان رفع نشده استد كرايراداتي بر آن وارد 

وقف  ةاجاز طرح ةارائ با وي اسالم آزاد دانشگاه اموال وقف موضوع شدن مطرح از پس
 امكان يسو بهفقهي و حقوقي  ةجامعاموال در اختيار مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي، ذهن 

 مختلفي در خصوص امكان يا عدم امكان وقف هايو نظر وقف اموال اين دانشگاه هدايت شد
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، دستور به تشكيل  مورد نظر، رهبريةمسئل حقوقي بودن –با توجه به فقهي . دش ارائه آنها
 حقوقي دادند تا زواياي مختلف وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمي را از نگاه –فقهي  ةكميت

اي خطاب به رئيس هاي مذكور، رهبري در نامهپس از بررسي. دكنحقوقي بررسي  –فقهي 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمي در تاريخ

اعالم كردند كه وقف اموال دانشگاه مذكور داراي اشكاالت اساسي فقهي و  19/7/13891
صالحيت هيأت محترم مؤسس در  اموال مزبور و وقف حقوقي از جمله به لحاظ مشروعيت

  .وقف است انشاي اين
آفريني تربيت دانشجو در كشور و با توجه به جايگاه دانشگاه آزاد اسالمي در نقش

هاي مشابه در المللي و از سوي ديگر، امكان وقوع وقفطح ملي و بينگستردگي دانشگاه در س
 بررسي صحت و سقم اين وقف از بعد حقوقي و هآينده در نهادهاي مشابه، محققان حاضر ب

با توجه به گسترده بودن موضوع و شرايط وقف، در . پرداختندهاي ممكن تحليلفقهي و 
وال دانشگاه آزاد اسالمي با نگاه صرفاً علمي نوشتار مذكور موارد مورد چالش در وقف ام

اي بررسي شده و پاسخ صحيح به آن داده هاي سياسي و روزنامهحقوقي و فارغ از تحليل
 واقف در شده بيان شروط آيا و دارد چه وقف تحقق كه ميده پاسخ پرسششود تا به اين  مي

ي حقوق طيشراي برخ كه تاس نيايي ابتدا فرض داشت؟ وجود اسالمي آزاد دانشگاه اموال
 توصيفي - تحليلي روش با مقاله اين در. ندارد وجودي اسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در وقف

 پاسخ و شد خواهندي بررسي اسالم آزاد دانشگاه اموال وقفي حقوق - يفقهي هاالشچ
 والام وقف صحت ليدال ا يراداتيا ميبتوان تينها در تا ميابييم آني براي حقوق مستدل
  .ميكن انيب را مذكور
 سپس شده،ي بررس آزاد دانشگاه اموال وقف در موقوفه و واقف ابتدا روشيپ قيتحق در
 شامل واقف طيشرا كيتفك با مذكور اموال وقف دري حقوق وي فقه زيبرانگ چالش موارد
قصد  شامل وقف عقد طيشرا و بودن مالك و تياهل شرط آزاد، دانشگاه اموال واقفي بررس

  .شوديمي بررس قبول و ربتق
  

  ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در موقوفه و واقف .2
 آزاد دانشگاه بودني حقوق شخص به توجه با كه است آن حاضر پژوهش در مسئله نياول

 چه وقف، مانندي تصرفات در و كنديم تصرف خود اموال در چگونهي حقوق شخص ،ياسالم
ي حقوق شخص اموال در تواننديمي حقوق شخص كنندگاناداره ايآ دارد؟ عهده بر را آني كس

                                                            
 .12/10/1390 در رجوع www.khamenei.ir، 19/7/1389: ينترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل. 1
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 وقف در واقف آنكه گريد دهند؟ قرار گرانيد ارياخت در و ندكن وقف را آن و ردهك تصرف
  آن؟ كنندگاناداره ا ياستي اسالم آزاد دانشگاهي حقوق تيشخص حاضر
 اند، شمار رفته به ذكورم اموال واقفان مؤسس أتيهي اعضا آزاد، دانشگاه اموال ةناموقف در

 بحث در كهي وي حقوق اعمال صحت وي حقوق شخصي برا تياهل فرض با مييبگو ديبا اما
ي حقوق عمل توانديم زيني حقوق شخص گفت، ميخواه سخن آن در خصوص شتريب تياهل

 ،يحقوق شخص نداشتن وجود به توجه باي ول ،دهد انجامي قيحق شخص مانند را وقف چون
 هاينظر ديبا ،پرسش به پاسخي برا رو ازاين رد؛يپذيم انجام كنندگاناداره وسطتي و اعمال

 در. شود انيبي حقوق شخص به نسبت كنندهادارهي قيحق شخص ةرابط خصوص در مختلف
 براساس. است) يقراردادي ندگينما (وكالت ةينظر اول، ةينظر: دارد وجود هينظر سه نهيزم نيا
. )149: 1370 ساكت،( استي و ليوك ،يقيحق شخص و موكل گاهيجا دري حقوق شخص نظر نيا
 مورد در اما است، موكل و ليوك ةاراد دو وجود وكالت، ةالزم رايز است، انتقاد مورد هينظر نيا

ي ندگينما به كه استي عيطب شخص ةاراد آن و دارد وجود اراده ك يفقط ،يحقوق شخص
 وي صفائ ؛149: 1370 ساكت،( ندارد مستقل ةارادي حقوق شخص و كنديم عملي حقوق شخص

 معتقدندي برخ ،يحقوق شخصي فريك تيولئمس پذيرش به توجه با اما. )168: 1380 زاده، قاسم
 ةاراد از مستقل كه استي خاص مشترك ةارادي دارا آمدن، وجود به از پسي حقوق شخص
 كنند يم اداره اي ندورآ مي وجود به را آن ،مسئول ا يكيشر عنوان به كه استي قيحق اشخاص

   .)505: 1373 صفار، ؛147: 1389 زاده،يعل ؛117: تابي ،يصانع(
ي تيوضع ،يحقوق شخص نظر، نيا براساس. استي قانوني ندگينما ةينظر گر،يد ةينظر
 ،يول مانندي قيحق اشخاص ،لي دلنيبه هم و ستفاياست تياهل فاقد كه دارد محجور افراد مانند
 وي صفائ ؛149: 1370 ساكت،( دكننيم حقوق اعمال ،يو ازي قانوني ندگينما به محجور، ميق وي وص

 شخص توسطي حقوق شخص ميتصم اتخاذ ،گريدي سو از. )148: 1373 صفار، ؛169: 1380 زاده، قاسم
- همان رايز ست،ين شيخو كنندگاناداره به اشخاص نيا وجود بودن وابستهي معنا بهي قيحق

ي حقوق شخص رود،ينم نيب از خودي قانون سرپرستي ريگكناره و فوت با محجور طوركه
: 1373 صفار،( دشو نييتعي گريد فرد تا دهديم ادامه شاتيح به خود، ريمد دادن دست از با زين

 ريمد و آورد شمار به محجور توانينم راي حقوق شخص چراكه ،ستين حيصح هينظر نيا. )148
 حساب و نام بهي قيحق شخص. ستين محجور ميق اي يوص ،يول مانند زيني حقوق شخص
- ينم نيب از و دارد وجودي حقوق شخص مدت، تمام در و دهد يم انجام كاري حقوق شخص

 كننديم فهيوظ انجام محجوران ازي ندگينما به نيمع مدتي برا م،يق وي وص ،يول اما ،رود
  .)169: 1380 زاده، قاسم وي صفائ ؛150: 1370 ساكت،(
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ي حقوق شخص ،مذكور نظر براساس. است) ركني ندگينما( كيارگان ةينظر ،سوم ةينظر
 تواندينم سازد،يمي عملي حقوقي زندگ در را آن نقش كه نيمعي هااندام و ابزارها بدون
 شخص و استي حقوق شخصي جدانشدن ةپار ها،اندام و ابزارها نيا. باشد داشته وجود
 و است اندامي دارا كهي قيحق شخص مانند ،ندارد هجداگاني اهسته و وجود آن، بدوني حقوق

 نيا زيتماوجه  .)169: 1380 زاده، قاسم وي صفائ( است خودش كار دهد،يم انجام اندام كه يهر كار
 شخص از كننده،اداره شخص يِقرارداد اي يقانون ةنينما كه است اين گريد ةينظر دو از هينظر

 و استي حقوق شخص ازي جزئي قيحق شخص ه،يرنظ نيا در اما ،شوديم فرض جداي حقوق
  .ستين زيمتماي حقوق شخص از

 گريد نظر دو اشكاالت و است گريد نظر دو از بهتر و ترمعقول سوم، ةينظر رسديم نظر به
 شخص ازي اندام و ركن ،يحقوق شخص ةكنندادارهي قيحق شخص آن، اساسبر. ندارد زين را

 كهي تصرف هر و روديم شمار بهي حقوق شخص خود كار ،انجام دهد يهر كار و استي حقوق
 توانيم ليدل نيهم به. دهند انجام تواننديم زين آنها ،دكن خود امور در توانديمي حقوق شخص
 اموال در تصرف انواع حق ،يحقوق شخص كنندگاناداره ك،يارگان ةينظر اساسبر گفت

 و نقل مورد را اموال نيا تواننديم و دارند دارد،ي حقوق شخص خود كه راي حقوق شخص
 چراكه ،باشدي حقوق شخص تيصالح هةمحدود در ديبا اقدامات نيا اما ،دهند قرار انتقال
 شده نييتع تيصالح از فراتر تواندينم و اوست تيصالح به محدودي حقوق شخص اعمال
 انواع به مجاز زيني اسالم آزاد دانشگاه كنندگاناداره ،ذكرشده مطالب به توجه با .دكن اقدام

ي برا شده نييتع تيصالح ةمحدود در تواننديم و مذكورندي حقوق شخص اموال در تصرف
 قرار ... و هبه صلح، فروش، مورد راي و اموال ،)پژوهشي و آموزشي امور انجام (دانشگاه
  . دهند

 گريد سؤال اموال، وقف در آزاد دانشگاهي حقوق شخص و كنندگاناداره ةرابط افتن ياز پس
ي حقوق تيشخص مذكور، وقف در ايآ است؟ كدام مذكور وقف در موقوفه مال كه است آن

 ،واقفان كه شده ذكر نامهوقف در ؟يحقوق شخص نيا اموال ا يشده وقفي اسالم آزاد دانشگاه
 و توابع اجزا،ي تمام و سهام ازات،يامت حقوق، ،بادوام منقول اموال و رمنقوليغ اموال ةيكل

 رو ازاين ؛ندكنيم وقف ،است شده ذكر زين آن شرح كهرا  دانشگاه به مربوطي قطع متعلقات
 وقف كه داشت توجه ديبا اما. استي اسالم آزاد دانشگاه اموالي تمام حاضر وقف در موقوفه

 توانيمرو  ازاين ؛دشو يم منجر يويي دارا زانيم شدن صفر بهي حقوق شخص ك ياموال ةيكل
 شخص جاديا وي حقوق شخص انحالل جهت مؤسسان ةاراد ينوع به ار دانشگاه اموال وقف
 كه انحالل دانست موقوفه ديجد اوصاف و تيشخص باي اسالم آزاد دانشگاه ةموقوفي حقوق

 اين شخص حقوقي نيز نيازمند تحقق شرايطي مانند تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
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 وقف به اقدامرو  ازايناست؛  )24/1/1389 مصوب ،ياسالم آزاد دانشگاه ةاساسنام 23 مادة(
 حيصح مذكور طيشرا تحقق بدون آني حقوق تيشخص ميرمستقيغ انحالل و دانشگاه اموال

  .ستين
       

 واقف طيشرا. 3

 و رديپذ يم انجام اوي سو از وقف كه استي كس واقف،. است واقف وقف، نيطرف ازي كي
 الزم ،كند وقف را خود اموال بتواندي فرد نكهياي برا. دكن يم وقف را خود اموال كه اوست
 مذكور اموال وقف در واقف بودن مالك و تياهل طيشرا ليذ در. باشد داشتهي طيشرا است
  .شود يمي بررس

  
  واقف تياهل .1. 3

 ،كند يم تصرف خود اموال در واقف و دگيريم انجام گانيرا چون و است تبرعات از وقف
 نياول .)51: 1381 مدرس، انينيام ؛74: 1375 ،يامام( باشد داشته دوجوي طيشرا واقفي برا است الزم
 در تياهل. )99 ق،1410 ،يالعامل ؛يمدن قانون 57 مادة( اوست در تياهل وجود واقف، در الزم شرط
 ق،1413 ،يالعامل ؛176 ،3ج ق،1410 ،يالعامل( ارياخت و حجر عدم بلوغ، عقل،: است امر چهار به واقف

 ؛247 :2ج ق،1410 ،ييالطباطبا ؛76 ،3قسم :2ج ق،1359 ،يالنجف :ك.ر ؛207 ،1ج ق،1414 ،يزدياليي طباالطبا ؛322 ،5ج
 مكارم، ،يگانيگلپا ،يصاف ،ياراك ،ينيخم امام نظر( 634 :2ج ق،1424 ،ي موسوينيخم :ك.ر ؛69 :2ج: تابي ، موسوينييخم

 ؛167 :2ج ق،1408 ،يحل محقق ؛47 :2ج ق،1408 ،يآب فاضل ؛40 :22ج ق،1413 ،يالسبزوار ؛)يزنجان ،يستانيس بهجت،
  .)32: 1385 ،زاده ملك ؛428 :1ج ق،1388 ،ياالسد ؛156 :1ج ق،1416 ،يحل محقق

 مانند توانينم دانشگاه بودني حقوق شخص ليدل به ،ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در
 شخصي برا قانونگذار، اما ،گرفت نظر در را ... و رشد بلوغ، عقل، اوي براي قيحق شخص
 و است انسان خاص تياهل كهي موارد در جز به راي قيحق اشخاص» يمدن تياهل «زيني حقوق

 صفار،( است رفتهيپذ تيوال و بنوت مانند ،شده داده اختصاص او به انسان عتيطب ةواسط به

 تجارت قانون 588 و 587 مادة دو در موارد نيا. )145: 1379 ازرلو، ي؛7: 1369 ،ينقد ؛363و362: 1373
ي برا فيتكال و حقوق وحدت اصل توانيم قانون، نيا 588 مادة براساس. است شده انيب

 ذاتي مقتضا ف،يتكال و حقوق كهي موارد در مگر ،كرد برداشت راي حقوق وي قيحق شخص
 شخص تياهل وجود بر اصل ،يحقوق شخص تياهل در شك صورت در پس. است انسان
 خاص ت،ياهل كه استي مورد آن و شده استثنا صراحت به كهي موارد در مگر ،استي حقوق
: 1380 زاده، قاسم وي صفائ ؛148 و147: 1370 ساكت، ؛370 - 365: 1373 صفار، :ك.ر( باشد انسان تيشخص

 است تخصص اصل به محدود ،يحقوق شخص تيصالح كه داشت توجه ديبا اما. )167و165
  .)369: 1373 ر،صفا ؛242: 1371 ،يمؤتمني طباطبائ(
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 -يحقوق شخص فيوظا و عمل ت،يصالح قلمرو اوالً، كه معناست نيبد تخصص اصل
 شده حيتصر كه استي امور به محدود -  استي اسالم آزاد دانشگاه منظور، نجايا در كه

 تيفعال ،اندشده جاديا آني برا كه خود هدف حدود در تواننديم فقط اشخاص نيا. است
 شده انيب صراحتاً آنها ةاساسنام و نيقوان در كه استي تيصالح به حدودم تشانيصالح و دكنن

 ،شده واگذار آنها به كهي صاخ امور انجام در اًيثان ؛)147: 1379 ازرلو، ي؛366و365: 1373 صفار،( است
  .)296: 1377 ،يانصار( كارند آن در متخصص و دارندي فني ستگيشا

 شده ذكر فيوظا و اهداف عنوان به آن ةاساسنام دري اسالم آزاد دانشگاه تيصالح ةدامن
 اهداف دانشگاه، نيا ةاساسنام 1 مادة در. ندارد را تيصالح حدود نيا از تجاوز حق و است
. استذكر شده ي رانتفاعيغي ردولتيغي عال آموزش مؤسسات ليتشك اهداف همان آن ليتشك
 مصوبي رانتفاعيغي ولترديغي عال آموزش مؤسسات سيتأس ةنامنييآ اتيكل 1 مادة در
 امر در امكانات ةيكل جيبس مؤسسات، نيا هدف ،يفرهنگ انقالبي عالي شورا 23/7/1364

 )ب جامعه؛ فرهنگ و دانش سطحي ارتقا )الف «اهداف با و كشوري عال آموزش گسترش
ي نحو به كشور دري عال آموزش گسترش )ج كشور؛ ازين مورد متخصصي انساني روين نيتأم
 ةهم از استفاده و جيبس به كمك - د باشد؛ علم كسبي برا جامعه عطشي پاسخگو دبتوان كه

 ةجانب همه تيفعالي برا مناسب ةنيزم جاديا )ه ؛يعال آموزش امر در جامعه استادان و مدرسان
  .است» كشور پژوهش و دانشي اعتال و گسترش امر در مردم
ي آموزش امور ،ياسالم آزاد انشگاهد تيصالح ةمحدود مييبگو ديبا مذكور مادة به توجه با

 فيوظا و هدف ةمحدود از خارج راي اعمال مؤسسه، كه يدرصورت. استي پژوهش و
 خود، تخصص از خارج ةمحدود در تيصالح عدم ليدل به دهد، انجام اساسنامه در شده نييتع

 و استي حقوق اعتبار و اثر فاقد و شدهي تلقي رقانونيغ عملشان، و است باطل آنها ماتيتصم
: 1373 صفار، :ك.ر ؛269 و 268: 1383 ،يمؤتمني طباطبائ( است خود وجودي نفي معنا به عمل نيا ينوع به

 او اعمال ،ندكي اسيس اي ياقتصاد تيفعال مانندي گريد امور به اقدام اگر ،رو نيازا. )370 - 365
 رسد،يم نظر به ،ئلهمس اين به توجه با. است اثر فاقد و باطل و بوده تيصالح حدود از خارج
  . نيست وي صالحيت حدود در وقف، مانندي تبرع وي عبادي امور انجام تيصالح

 شخص اختيارات و تصرفات كه نحويبه ويژهبه مالي امور انجام و اموال دنكر وقف
 ةمحدود در كند، خارج وي تصرف ةمحدود از را وي اموال و دساز محدود را حقوقي

 كنندگاناداره و رودنمي شماربه آزاد دانشگاه حقوقي شخص براي شده نييتع هايصالحيت
 عالوهبه. ندكن گيريتصميم دانشگاه حقوقي شخصيت براي توانندمي محدوده اين در تنها
 وقف مال نكهيا از پس و دسازمي محدود موقوفه در را واقف تصرف مال، دنكر وقف اينكه
 واقف و شودمي زائل واقف تيمالك و گرددينم زبا واقف تيمالك به گريد موقوفه مال شد،
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 شخص براي ضرري توانمي و ندارد را موقوفه در تصرف و دخالت فسخ، رجوع، حق
 وكيل وكالت، ةنظري براساس كه يدرحال ،نكرده توجهي آن به نماينده كه آورد شماربه حقوقي
 ركن توسط منافع رفتنگ در نظر اولي طريق به بگيرد، نظر در را موكل منفعت است موظف
 نگرفته قرار توجه مورد نجايا در رسدمي نظر به كه شود گرفته نظر در بايد مجموعه براي
 انجام كه شده ذكر آزاد دانشگاه ةناموقف در كه شود اظهار است ممكن مقابل در گرچها. است
 قفوا هدف كه گفت توانيم رو ازاين ،استي پژوهش وي آموزش اموري راستا در وقف

 و آموزشي اهداف ترويج و گسترش براي و آن تيصالح ةمحدود در نامهوقف اساسبر
  ).اسالمي آزاد دانشگاه ةناموقف در موقوفه مصارف :ك.ر( است بوده پژوهشي

  
  بودن مالك .2. 3
 وقف را خود اموال و باشد اموال مالك ،واقف كه است اين وقفي برا واقف مهم طيشرا از
 ،يبهرام ؛يمدن قانون 57 مادة( نيست زيجا وكالت، ا يتيوال سمت به جز ر،يغ الم در تصرف و 1دكن

 كند،ي گريد اموال وقف به اقدامي فرد اگر پس. )34: 1385 ،زاده ملك ؛184: 1376 ا،ين ييرسا ؛74و34: 1379
 مستلزم اموال، وقف چراكه يست،ن حيصح هگرفت انجام وقف باشند، مال در كيشر اگري حت

 ،زاده ملك ؛183 :3ج ،1369 ان،يكاتوز( شود يم تمام او ضرر به ناًيق يو است مالكيي دارا از الم اخراج

 :ك.ر( مالي كه در رهن است يا مالي كه مالك آن ورشكست شده است وقف نيهمچن. )34: 1385

 عتضادا( و مالك، قدرت و تسلط به عين ملك ندارد) 79 ،3قسم :2ج ،ق1359 ،ينجفي؛ مدن قانون 65ة ماد

 64 مادة(  و همچنين در مواردي كه واقف تنها مالك منافع است مانند مستأجر)33: 1332 ،يبروجرد

حال برخي .  وقف اموال صحيح نيست،)74: 1379 ،يبهرام ؛210 و205: 1376 ،يلنگرودي جعفر ؛يمدن قانون
 بطالن را احوط(12 :22ج ق،1413 ،يالسبزورار ؛47 :4ج ق،1413 ،يالنيالج(قائل به بطالن مطلق وقف مذكور 

 از گريدي برخ و )32: 1332 ،يبروجرد اعتضاد ؛176 :3ج ق،1410 ،يثان ديشه ؛88 :2ج ق،1406 ،يالطرابلس ؛)دانديم
 مالك ةاجاز به منوط وي فضول وقف ،نيچن نيا عقود ريسا مانند هگرفت انجام وقف معتقدند فقها
 ،يالكرك ؛)است اقرب نظر( 393 :2ج ق،1418 االسدي، ؛322 :5ج ق،1413 ،يثان ديشه ؛99 :ق1410 اول، ديشه( است

  . )35: 1379 ،يبهرام :ك.ر ؛76: 1378 ،يساماني احير ؛74 :1ج ،1375 ،يامام ؛74: 1379 ،يبهرام ؛37 :9ج ق،1410
 مالك اسالمي آزاد دانشگاه ايآ كه است مطرح سؤال نيا حال بودن، مالك لزوم به توجه با
 شود مشخصبايد  ابتدا پرسش اين به پاسخ براي آنهاست؟ وقف به قادر و باشديم خود اموال
 بتوان مسئله اين به پاسخ از پس تا دارد جاي اموال از دسته كدام در اسالمي آزاد دانشگاه اموال
 دسته دو در را اموال توان يمي كل يبند دسته ك يدر ؟خير يا بوده خود اموال مالك آيا كه گفت

                                                            
 .الملكي ف اال وقف ال. 1
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 اشتراك » بودن مال «در دو هر نكهيا با). ياختصاص(ي خصوص اموال وي عموم اموال :دادي جا
 در. كند يم زيمتما گريد ةدست از را آن كه دارندي اتيخصوص اموال نيا از كدام هر اما ،دارند
  . است دشوار است،ي خصوص اي يعمومي مال نكهيا صيتشخ واقع،

 مردم عموم به متعلق و ستين كس چيهي تصاصاخ ملك كه دانند يمي اموال راي عموم اموال
 جهت به يعموم حقوقي حقوق شخص و) 36و35: 1375 ،يامام ؛218: 1389 زاده، وسفي( است
: 1389 ان،يسلطان ،31: 1378 ،يگودرز وي نيام ؛22: 1369 ،ينقد( كند يم اداره را آن عموم،ي سو ازي ندگينما

 قابل اوالً، كه است ايني عموم اموالي ژگيو ،يدنم قانون 27 و 25 مواد براساس همچنين .)156
 .ستين ممكن اشخاص به دادنشان انتقال نبودن، تملك قابل ليدل به و ستنديني خصوص تملك
 قرار عموم ارياخت در مانند آنها مصرف و اموال نيا از استفاده ةنحو مانند ديگري ضوابط
 سازمان توسطي برداربهره ايي عموم منافع حفظ اي يعموم خدمات به اختصاص گرفتن،
ي جعفر ؛69و68: 1351 ان،يكاتوز ؛224: 1389 زاده، وسف ي:ك.ر( اندكرده ذكر زين راي عموم اموال خاص
: 1369 ،ينقد ؛66: 1386 ،يهند ؛36: 1378 ،يگودرز وي نيام ؛18: 1369 ،ينقد ؛447: 1373 صفار، ؛166: 1376 ،يلنگرود

 تيقابل عدم ؛)157: 1389 ان،يسلطان ؛103: 1389 ،ياتيح ؛157: 1376 ا،ين يرسائ؛ 101: 1383 ،يآباد يعل ديفر ؛18
 ديفر ؛140: 1348 ،يصفائ( ديگران ةاستفاد براي تيمحدود يا ممنوعيت ايجاد وي اختصاص ةاستفاد

 ارانطلبك سود به توقيف امكان عدم ،1)36: 1375 ،يامام ؛166: 1389 ،يسپهر وي رستم ؛101: 1383 ،يآباد يعل
 حقوق احكام و قواعد از تبعيت ،)70: 1351 ان،يكاتوز( زمان مرور جريان عدم ،)70: 1351 ان،يكاتوز(

 معيارهاي  فاقداموال اما ،است عمومي اموال ويژگي از )270: 1383 ،يمؤتمني طباطبائ( عمومي
  .روندمي شمار به خصوصي مال ،مذكور
 آن، اموال نوع ةنيزم در دانشگاه،ي قبل ةسناماسا دري اسالم آزاد دانشگاه اموال خصوص در
 ونيليم ك يمبلغ به دانشگاه نيا ةياول ةيسرما نكهيا به توجه با اما ،بود امدهين انيم بهي سخن
 وي دولت ةبودج محل از و شده اهدا) ره( ينيخم امام توسط ،1361 مهر 14 خيتار در تومان

 اموال آن از پس گرچها 2.استي خصوص اموال ،دانشگاه نيا اموال گفت ديبا ،نبوده المال تيب

                                                            
  .يمدن قانون 25 و 24 دبراساس موا. 1
 به دانشگاهي حقوق تيشخص جاديا وي اسالم آزاد دانشگاه سيتأس از قبل شده هبه مال كه است آن توجه شايان ةنكت. 2

 آورده گرچها ،است بودهي رانتفاعيغي ردولتيغ مؤسسات ةياول ةيسرما مانند ،است شده داده شانيا به مؤسس أتيه درخواست
 برداشتي رفسنجاني هاشم خاطرات از امر نيا. است كرده پرداخت را مبلغ اين ديگري و نشده هآورد مؤسس هيأت توسط

 14 ،)261: 1380 ،يهاشم.(»...بدهد آزاد دانشگاه ةبودجي براي مبلغ بخواهد، امام از كه خواستم آقا احمد از...«: مهر6: شود يم
 دكتر... « :آذر 7). 268 :همان( »...اند داده آزاد دانشگاهي برا تومان ونيليم ك يمبلغ امام كه داد اطالع و آمد آقا احمد...« :مهر

ي سو از. )320:همان(» ...شود اعالم كنكور اساسنامه، بيتصو از پس شد قرار شد، بحث آزاد دانشگاه به راجع و آمدي جاسب
 ريوز نخست از... «:مهر 6. است شده زين ... و دولت از كمك درخواست رسد يم نظر به شانيا خاطرات به توجه با گريد
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 از شده وقف اموالي ردولتيغ يها سازمان كمك ،يدولت كمك ه،يشهر افتيدر قيطر از دانشگاه
 مال، اصل از نمائات تيتبع به توجه با اما ،افته يشيافزا ... و حقوقي و حقيقي اشخاص سوي

 معيارهاي ديگر سوي از. استي وصخص ،ياصل مال از تيتبع به اموال كه گفت ديبا همچنان
 دانشگاه، اموال در مردم، عموم به تعلق و نبودن كس چيهي اختصاص ملك مانند عمومي اموال
 حالي در امر اين .است اسالمي آزاد دانشگاه حقوقي شخص به متعلق اموال، و ندارد وجود
 آن، ازي بردارهرهب و افته ياختصاصي عموم خدمت يك انجام به دانشگاه اين اموال كه است
 حقوقي شخص سوي از امر اين اما ،است اسالمي آزاد دانشگاه حقوقي شخص ارياخت در

 اموال خصوص در نيزي اختصاص ةاستفاد تيقابل عدم معيار. است نشده اعطا وي به دولت
 تحقق براي و حقوقي شخص اختصاصي ةاستفاد مورد آن اموال زيرا ،نيست صادق دانشگاه،
 ةاستفاد براي تيمحدود يا ممنوعيت ايجاد مانند ديگر معيارهاي. است دانشگاه خاص اهداف
 احكام و قواعد از تبعيت زمان، مرور جريان عدم طلبكاران، سود به توقيف امكان عدم ديگران،
 آزاد، دانشگاه ديجد ةاساسنام در اما ،ندارد وجود دانشگاه، اموال مورد در نيز عمومي حقوق
 دانشگاه ةاساسنام 5 مادة( بود دانستهي عموم را دانشگاه اموال ،يفرهنگ بانقالي عالي شورا
 نهاد كي ةمصوب با ايآ كه دشيم مطرح سؤال نيا و) 25/1/1389 مصوبي اسالم آزاد
 حكم براساس گرچها ؟دكرل يتبدي عموم مال به راي خصوصي مال توانيم رقانونگذاريغ

  .شد حذف 5 مادة از قسمت نيا د،يجد ةاساسنام 5 مادة رييتغ بري مبني رهبر
 مالكي اسالم آزاد دانشگاهي حقوق تيشخص دانشگاه، اموال بودن خصوصي به توجه با
 يمشكل تيمالك نظر ازي و وقف و است اموالش وقف به قادر خود،  وشوديم محسوب اموال

 در و دهكر وقف را خود اموال تمام دانشگاه، نامه،وقف براساس نكهيا به توجه با اما ؛داردن
 تنها هيعلموقوف عنوان به دانشگاه و بوده موقوفه دانشگاهي هانيزمي موارد در وقف، زمان
 اموال نيا وقف ست،ين وقف قابل نبودن نيع مالك صورت در منافع و بوده منافع مالك
 با لاموا سر بر ا يبوده رهن در دانشگاه، اموال شده ادعا كهي قيمصاد در نيهمچن. دارد مشكل
 تا دانست اموال نيا منافع و نيع مالك را دانشگاه توانينم ،دارد وجود اختالف گر،يد افراد
 اشكال تام تيمالك نبود ليدل به اموال از بخش نيا خصوص در وقف و كند وقف را آن بتواند
 .دارد

 
  

  

                                                                                                                                            
صورت   بهشده انيب موارد ةهم. )261 :همان( »...بدهدي محل كه خواستم مستضعفان اديبن از و زديبر حساب بهي پول كه خواستم
 .رود يم شمار بهي خصوص مال شده هبه مال و است هبه و كمك
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 وقف انعقاد طيشرا. 4

 ، اولديشه( لفظ و قبض جاب،يا مانندي طيشرا فقها. است الزمي طيشرا وقف، شدن منعقدي برا

 وجود و) 170 :2ج ،ق1408 ،يحل محقق ؛44 :2ج ،ق1408 ،يآب فاضل ؛353 :5ج ،ق1413 ،يثان ديشه ؛99 :ق1410
 دانشگاه اموال وقف در چالش مورد موضوع دو مذكور مبحث در. اند دهكر ذكر را قصد قربت

  .دكر ميخواهي بررس را قصد قربت و قبولي عني ياسالم آزاد
 

  قربت قصد .1. 4
 قصد است، نظر اختالف مورد فقها انيم وقف، در آن لزوم عدم ا يلزوم كهي طيشرا ازي كي

 اهللايالقربه تين عبادات ريسا مانند هم وقف در ايآ شود كه و اين سؤال مطرح مياست قربت
: 1388 ،يسامان ياحير و پوردانش( تيماه جزء قربت قصد كه كننديم انيب 1فقهاي برخ است؟ شرط

 ؛186 :1ج ،ق1414 ،يزدياليي الطباطبا ؛115 و110 :4ج ،ق1413 ،يقمي رزايم(2است وقف صحت شرط ا ي)235
 ق،1413 ،يلسبزوارا ؛64 :2ج ،تايب ، موسويينيخم ؛240 :2ج ق،1410 ،ييالطباطبا ؛73 ،3قسم :2ج ق،1359 الغطاء، كاشف

 محقق ؛127 :9ج ق،1324 ،يالعاملي نيالحس ؛388 :2ج ق،1418 ،يحل هعالم ؛87 :2ج ق،1406 البراج، ابن ؛14 :22ج
 ،ييالطباطبا( 3ستين شرط وقف در قربت قصد كه ندا قائل فقها از گريدي برخ. )56 :9ج ق،1410،يثان

   .)15 :22ج ق،1413 ،يالسبزوار ؛64 :2ج ،تايب ، موسويينيخم ؛165 :3ج ق،1410 ،يثان ديشه ؛240 :2ج ق،1410
                                                            

 ،يقمي رزايم ،)165 :3ج ق،1410 ،)يثان ديشه( يعل بن نيالد نيز ،يالعامل. ك.ر( دروس در اول ديشه آنان، ةجمل از. 1
 ادامه در كه هستند ... وي سبزوار عالمه ،يحل عالمه الكرامه، مفتاح صاحب م،يحك محسن ديس ،ييطباطبا محمدكاظم ديس
 .شودي م آورده لشانيدال
 و باشد داشته وجود قربت قصد است الزم دادن صدقه در و است صدقات ازي جزئ وقف، چون اوالًبا اين استدالل كه . 2

 د،يمف خيش ؛73 ،3قسم :2ج ق،1359، يالنجف ؛115 :4ج ق،1413 ،يقمي رزايم( است قربت قصد صدقه، قتيحق مقوم
 نيب شهرت و اجماعي ادعااند و  بسياري از فقها بر اشتراط نيت قربت در عقد وقف فتوي داده نكهيا دوم ؛)655 ق،1413
 نكهيا چهارم ؛)4 :ق1413 ،يخراسانآخوند ( الفساد است اينكه اصل حاكم در معامالت اصالهسوم است؛ شده ميقدي فقها
 حبس وقف، فيتعر در نكهي اپنجم ؛)73 ،3قسم :2ج ق،1359 ،يالنجف( است قربت قصد وجود در هبه از وقف زيتما وجه
 و است قربت قصد لزومي معنا به كه ستا دادن قرار خدا راه دري معنا به ليتسب و است آمده منفعت ليتسب و اصل كردن
 ،يساماني احير و پور دانش(  در اين عقد خاص، نوع انگيزه در صحت يا بطالن عقد، مؤثر شناخته شده استنكهيا ششم
 و اوقاف سازمان(  چراكه وقف نوعي عمل عبادي است و هدف واقف از انجام وقف، انجام كار نيك است،)235 :1388
 .)321 :3ج ،1387 ه،يريامورخ

 :3ج ،ق1410 ،يثان ديشه( باشد مترتب ثواب عمل، نيا بر گرچه ، اندارد وجود آن بودن شرطي براي درست ليدل اوالً، زيرا. 3
 ةقاعد تيعموم است، عقد وقف نكهيا براساس دوم، ؛)56ص :9ج ق،1410 ،يثان محقق ؛7 :22ج ق،1404 ،يالنجف ؛165

 ةهم به است الزم و دارد كاربرد عقود تمام در قاعده نيا چراكه ،شوديم برداشت ربتق قصد اشتراط عدم ،»بالعقود اوفوا«
 سوم، ؛)186 :1ج ق،1414 ،يزدياليي الطباطبا ك.ر ؛5 :ق1413 ،يخراسانآخوند  ؛7 :22ج ق،1404 ،يالنجف( شود عمل عقود

 قصد آنها در چراكه ،ستين شرط تقرب قصد وقف در كه دكر استدالل توانيم كافر وي ذمي سو از وقف صحت ليدل به
الوقوف تكون علي حسب ما  «ة، قاعد»اموالهمي عل مسلطون الناس «ةقاعد اطالق مانندي امور گر،يد ليدل ندارد؛ وجود قربت

      .)186 :1ج ق،1414 ،يزدياليي الطباطبا :ك.ر ؛5 :ق1413 ،يخراسانآخوند ( است» يوقفها اهلها
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 به 1.توان به نحو مطلق پذيرفتيك از داليل موافقان و مخالفان را نميهيچرسد ر مينظ به
به، اصول عملي حاكم  و تحير مكلف در مكلفليل در مقام فقدان دليل لفظي قويهمين د

خواهد بود و عدم صحت يا اصاله الفساد و استصحاب عدم تحقق وقف حاكم است و اين 
ا وقف بدون قصد قربت، حكم به عدم تحقق وقف و بقاي ملك بدان معناست كه در مواجهه ب

، قانون مدني مسئلهبا توجه به اختالف نظر فقها در خصوص اين . كنيم در ملكيت واقف مي
  .استده كردر خصوص لزوم يا عدم لزوم قصد قربت در وقف، سكوت 

 ا يصحت طشر عنوان به وقف در قربت قصد وجود لزوم بري مبن اول ةدست نظر رشيپذ با
 تيشخص تياهل طيشرا ذكر به توجه با كه شوديم مطرح سؤال نيا وقف، تيماه ازي جزئ
 ك يعنوان به وقف توانديمي حقوق شخص ايآ است، انسان مختص كهي موارد در جزي حقوق
 حقوق در دارد؟ وجودي و در قربت قصد تحقق امكان و دهد انجام راي عباد وي تبرع عمل
 استشده  گرفته نظر دري وي برا يفيتكال و حقوق و شده توجهي قيحق صشخ به تنها اسالم

 لحاظ از رسد يم نظر به نيبنابرا. است امدهين انيم بهي سخني حقوق شخص خصوص در و
 ةدرباري شرع خاص ا يمشترك احكام و ستندين خود مختص فيتكال و حقوقي دارا ،يشرع
ي جعفر( شوند بازخواست و شدهي گناه بمرتك انجام، عدم صورت در تا ندارد وجود آنها

  .)68-58: 1384 ،يهرند
 قانون براساس قانونگذار، امروز،ي ايدن دري حقوق شخص وجود ضرورت به توجه با

 اشخاص» يمدن تياهل «زيني حقوق شخصي برا) تجارت قانون 588 و 587 مواد( تجارت
 عتيطب ةواسط به و است انسان خاص تياهل كهي موارد در جز به است رفتهيپذ راي قيحق

 ؛7: 1369 ،ينقد ؛363و362: 1373 صفار،( تيوال و بنوت مانند ،است شده داده اختصاص او به انسان

ي برا فيتكال و حقوق وحدت اصل توانيم ،2قانون نيا 588 مادة براساس. )145: 1379 ازرلو،ي
 اصل ،يقحقو شخص تياهل در شك صورت و در كرد برداشت راي حقوق وي قيحق شخص

 وي صفائ ؛148و147: 1370 ساكت، ؛370- 365: 1373 صفار، :ك.ر( استي حقوق شخص تياهل وجود بر

ي اله ةزيانگ داشتن و قربت قصد كه است آن سؤال حال. )147: 1379 ازرلو، ي؛167و165: 1380 ،زاده قاسم
ي حقوق شخص در قصد نيا باشد؟ داشتهي قيحق شخص مانند توانديمي حقوق شخص زين را

 ةندينما ايآ است؟ي قيحق شخص خاص موارد از قربت قصد ايآ ؟دشو يم احراز چگونه
  كند؟ قربت قصد او از ابتين به توانديمي حقوق شخص

                                                            
 .76-70 :1380 ،يزدي يحائر ؛239-234 :1388، يساماني احير و پور دانش :ك.رها نظر ليتفص دنيدي برا. 1
 است، شده قائل افرادي برا قانون كه شودي فيتكال و حقوق ةيكلي دارا تواندي مي حقوق شخص« :تجارت قانون 588 مادة. 2

 .»است انسان مختص عهيبالطب كهي فيتكال و حقوق مگر
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 تا دكري بررس راي حقوق شخصي فريك تيولئمس ةمسئل توانيمپرسش  نيا به پاسخ در
 چراكه ،دشو مشخص زين بتقر قصد ،يفريك تيولئمس در مذكور ليدالي بررس و آن اسيق با

 ممكن اوي برا زين قربت تين باشد، داشته تينسوء تواند يمي حقوق شخص شود احراز اگر
  .است
 در. استوابسته  مجرمانه قصد و تينسوء داشتن به جرم، ارتكاب ،يفريك حقوق در

 نيهم و دارد وجود نظر اختالف ،يحقوق شخص دري فريك تيولئمس نبود ا يوجود خصوص
را ي متضاد و مختلفي هاهيرو ها،دادگاه آن، رويپ و كشورها نيقوان است شده سببئله مس

. )502: 1373 صفار،( دارد وجود زين ما كشوري يجزا نيقوان در مختلفي هاهيرو نيا. ندكن اتخاذ
  :است مطرح نظر دو نهيزم نيا در

 انسان بر هاحقي امتم تعلق وي حقوق شخصي مجاز وجود بري مبتن حقوقدانان ازي اعده
 ركن در خصوص. باشد داشتهرا ي فريك تيولئمساركان  تواندينمي حقوق شخص كه معتقدند

 را او بتوان تا است الزم  و قصد و عمديمعنو عنصروجود ي جرم هر در كه گفت ديباي معنو
 زايني مختار و مستقل ةاراد به عنصر نيا وجود استي هيبد. دانستي فريك تيولئمس مستحق

 ،تا يب ،يصانع( داد نسبت است، اراده فاقد كهي حقوق شخص به را جرم توانينم نيبنابرا. دارد

ي مبنا بر معتقدند افراد نيا .)503: 1373 صفار، ؛171: 1380 زاده، قاسم وي صفائ ؛151: 1370 ساكت، ؛116 :2ج
 امديپ ليدل نيهم به و دارد را فيتكل و خطاب تيقابل كه است انسان تنها ،يفريك تياهل

ي و ةيناح از جرم اراده، و شعور وجود ليدل به و دكر ليتحم او بر توانيم را قانون با مخالفت
 بر را مجازات انواع توان يم و دارد زين را مجازات تحملي فريك تياهل و است ارتكاب قابل

 اراده و است تياهل نيا فاقدي حقوق شخص اما ،)54و50 ،48: 1389 ،ياللهفرج( دكر باري و شخص
 بار او بر را ... و اعدام زندان، مانند ها مجازاتي برخ و داد قرار مخاطب را او تا ندارد شعور و
 صفار، ؛170: 1380 زاده،قاسم وي صفائ ؛147: 1389 زاده،يعل ؛137 :1ج ،1369 ،يآباديعل ؛117 :2ج ،تايب ،يصانع( دكر

  . )504و503: 1373
ي ذهني قوا كه استي كسان مخصوص تيقابل نيا. است جرم بانتسا تيقابل ركن ديگر،

) نباشند محجور( باشند برخوردار ارادهي آزاد از و) نباشند مجنون( باشندداشته  سالمي روح و
 ،)147: 1389 زاده،يعل ك.ر ؛72: 1389 ،يالله فرج( شوند مرتكب راي ريتقصي آگاه و علمي رو ازو 

 خود از و نداشتهي نيع حضور خارج عالم در كهي فرد بيتعق ،ييقضا لحاظ به نيبنابرا
 به را جرم آن دنبال به و مجرمانه قصد و تينسوء توانينم و است رممكنيغ ندارد،ي ارياخت
  ديگر آنكه.)503: 1373 صفار، ؛147: 1389 زاده،يعل( باشد داشتهي تيولئمس جهينت در تا دكر منتسبي و

 وارد لطمه هامجازات بودني شخص اصل به ،يقوقح اشخاصي براي فريك تيولئمس قبول
 ديبا عده همان شوند،ي بزه مرتكب ند،ا يحقوق واحد ك يداخل كهي افراد اگر زيرا ،كنديم
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 ،يحقوق تيشخص ك ياگر كه يدرصورت. آنهاي فرض اجتماع نه رنديگ قرار گرديپ تحت
 شركت ا يدخالت انحا، ازي نحو به مؤسسه ا يشركت آن در كهي افراد ةيكل ،شود مجازات
  .)504: 1373 صفار،(شوند  مي مجازات دارند،

 وجود و اراده آن،ي اعضا ازي جدا ،يحقوق شخصي برا حقوقي علما از گريدي برخ
 زيرا ،)116 :2ج ،تايب ،يصانع( استي فريك تيولئمسي داراي حقوق شخص معتقدند  وقائلي مستقل
 ةاراد از مستقلي خاص مشترك ةارادي دارا ،يحقوق شخص كه شده رفتهيپذ امر نيا امروزه

 پس. كنند يم اداره ا يآورده وجود به را آن ،مسئول ا يكيشر عنوان به كه استي قيحق اشخاص
 وي انحراف ةاراد واقع در دارد،ي يجزا ةجنب كه رديگيمي ميتصمي حقوق شخص كي يوقت

 تحقق استي اعتباري امر نجايا در كه جرمي روان عنصر و داشته ابراز را خود ةمجرمان قصد
 ،يصانع( عمد ا يباشد كرده خطا چه ؛است شيخو اعمالي پاسخگو خود ل،يدل نيهم به و افتهي

 ازي اپاره ازي حقوق شخص طوركههمان اما ،)505: 1373 صفار، ؛147: 1389 زاده،يعل ؛117 :2ج ،تايب
 ،يخارجنداشتن شخص  دوجو به توجه با ست،ين برخورداري قيحق شخص فيتكال و حقوق
 ريسا ديبا و ستين او مورد دري بدني هامجازات مانند هامجازاتي برخ اعمال امكان

 او از تناسب به توانيم اعدام، و حبس يجا به مثال طور به. شود آن نيگزيجا هامجازات
 وا انحالل به حكم اي دكر او موقت ليتعط به اقدام كرد، فيتوق را اموالش گرفت، مهيجر

 توان يم زين شده انيبي ها مجازات اعمال با. )505: 1373 صفار، ؛171: 1380 زاده، قاسم وي صفائ( كرد صادر
  .)506: 1373 صفار،( افت يدست جرم تكرار ازي ريجلوگ مانندي اهداف به

 اصل ريمغاي و مجازات كند،يم راي جرم انجام ةارادي حقوق شخصي وقت گر،يدي سو از
 را خود ةمجرمان اعمال فريك كه استي حقوق شخص رايز ست،ين هازاتمجا بودني شخص
 ،يحقوق شخص ك يتخلفي برا و شوديم بار اوي برا مذكور،ي هامجازات و كنديم تحمل
 خصوص در آن بر عالوه .)171: 1380 زاده، قاسم وي صفائ( دشوينم مجازات گريدي حقوق شخص

 اشخاص خصوص در گفت ديبا ،ندا وابستهي حقوق شخص به كه گريد افراد بر جرم اثر
 اشخاص بر زيني قيحق اشخاص هيعل فريك اعمال آثار و دارد وجود مسئله نيا زيني قيحق
 مجرم فرزند و زن مجرم، فرد هيعل مجازات اعمال در مثالً. دشويم ظاهري و به وابسته گناه يب

 در .)506 و505: 1373 صفار،( وندشيم متحمل را مجازات از حاصلي معنو وي مادي هاانيز هم
 در و شده رفتهيپذي حقوق شخصي فريك تيولئمس زين 1390 مصوبي اسالم مجازات قانون
 . است شده نييتع مجازات ،يحقوق شخصي برا 22 تا 20 مادة سه در اول فصل دوم مبحث
 پذيرش نظر دوم مبني بر امكان وجود سوءنيت در شخص حقوقي كه در در صورت 

ي حقوق شخص خصوص در زين را تين حسن فرض توانيم ،مجازات نيز پذيرفته شدهقانون 
 ةاراد تواندينم و است قصد فاقدي حقوق شخص كه كرد انيب صراحت به توانينم و رفتيپذ
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 در ،ياسالم آزاد دانشگاهي برا توانيم نيبنابرا؛ باشد داشته را خداي رضاي برا عمل، انجام
 فرض ،استي حقوق شخص مستقل و مشترك ةاراد حاصل كه را تقرب قصد اموالشان، وقف
  .است مشكل ،يقيحق شخص در قربت قصد احراز مانند آن احراز گرچها ،دكر

  
  وقف قبول .2. 4

 كه شود مطرح مي شبهه نيا و دارد وجود نظر اختالف وقف، تيماه ةدربار هيامام فقه در
 ا يهميعلموقوف قبول و داننديم عقد را وقف فقها،ي برخ قاعات؟يا ا ياست عقود جزء وقف،
 ،يالنجف ؛72 ،3 قسم :2ج ق،1359 ،يالنجف ؛110 :4ج ق،1413 ،يالنيالج( داننديم الزم آن در را آنها مقامقائم

 ق،1410 ،يثان ديشه( دانند ينم الزم را قبول و دهكر فرض قاعيا را آن گريدي برخ. )6 :28ج ق،1404

 عقد را خاص وقف زين گريد بعضو  )251 :1ج ق،1408 ،يحل محقق ؛240 :2ج ق،1410 ،ييالطباطبا ؛165 :2ج
 ،يحل عالمه ؛165 ،2ج ق،1410 ،يثان ديشه ؛185 :1ج ق،1414 ،يزدياليي الطباطبا( داننديم قاعيا را عام وقف و

 از دوم ةدست نظري مدن انوناما ق )3 :ق1413 ،يخراسانآخوند  ؛632 :2ج ق،1424 ،ي موسوينيخم ؛128 ق،1388
 بر عالوه وقف كه شده انيبي مدن قانون 56 مادة در. داند يم عقد را وقف و رفتهيپذ را فقها

 از اول ةطبقي سو از خاص وقف در قبول كه كنديم انيب و دارد ازين زين قبول به جابيا
 شرط كم،حا قبول ،باشد عام وقف اگر و دگيريم انجام آنهاي قانون مقامقائم ا يهميعلموقوف
  . است
 دوم ركن مذكور، وقف بودن عام وقف به توجه با ،ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در
 اوست متوجه وقف جهت كه استي كس شرع حاكم از منظور. است الزم زين شرع حاكم قبول

 مقصود نباشد،ي خاص سازمان اگر اما ،باشد يم منتفع وقف از كه استي سازمان و نهاد و
 جهت جهت، بر عام وقف در. )61: 1377 ان،يكاتوز ؛32: 1381 مدرس، انينيام( استي ومعم دادستان
 جامعه، از حاكمي ندگينما ليدل به و شود يم فرضي عموم مصالح و جامعه تمام متوجه وقف،
 است، شده داده قرار امر نياي برا كهي و نيجانش سازمان و فرد اي يو توسط وقف قبول
  . دگيريم انجام
اهللا هاشمي  آيت«( انددهكر موافقت مذكور وقف با هيفق يول كه شد ادعا نظر مورد قفو در

پايگاه  قابل دسترسي در(، 1/7/1389، »تواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند كسي نمي: رفسنجاني

اگر كسي وقف : هاشمي «؛)http://www.aftabnews.ir/vdcco4qsx2bqxm8.ala2.htmlاينترنتي 
كنيم و  ما اين حكم را ابطال مي: كچوييان!  استتر يقودانشگاه آزاد را بر هم زد از خدا هم 

 قابل دسترسي در پايگاه اينترنتي ،11/6/88، 63434:، كد خبر»گيريم در مقابل خدا هم قرار نمي
http://iran-newspaper.com/1389/3/2/Iran/4508/Page/24 خبر انتشار و قانوني موانع رغم به«؛ 

 وقف آزاد دانشگاه هاي دارايي و اموال: جاسبي آزاد دانشگاه وقف با رهبري موافقت كذب
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 اما )http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806111208 :ينترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل( ،»شد
 نداشته وجود شانيا جانب ازي قبول كه شد مشخص شان،يا دفتر توسط امر نيا بيتكذ با

 گاهيپا دري دسترس قابل( ،»نيست قانوني و يشرع اسالمي آزاد دانشگاه وقف: انقالب رهبر«( است

 نيا دري رهبر ةندينما زين را اوقاف سازمان اگر ،گريدي سو از). www.kayhannews.ir ينترنتيا
 ،ميبدان وقف عقد شدن كامل موجب راي و قبول و اوست متوجه وقف، جهت كه ميبدان امر
 اظهار مذكور وقف انجام از هيريخ امور و اوقاف سازمان و بود نشده محقق زين فرض نيا
 قابل( ،»نيست قانوني و شرعي اسالمي آزاد دانشگاه وقف: انقالب رهبر«( نمودي اطالع يب

 انجام عدم رادات،يا ازي كي مذكور وقف در پس www.kayhannews.ir(.1ي نترنتيا گاهيپا دري دسترس
  . است ناقص عقد آن بدون و است وقف ركن ك يكه باشديم 2قبول
  

 پژوهش هاييافته. 5

 مذكور وقف در موقوفه و واقفيي شناسا بحث، نياول ،ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در
 تياهل ةينظر سو ك ياز ،ياسالم آزاد دانشگاه بودني حقوق شخص به توجه با. است
 وي حقوق شخص انيم ةرابط در ركني ندگينما ةينظر گريدي سو از وي حقوق تيشخص
 و استي حقوق شخصي جدانشدن ةپار كنندگان،اداره ه،ينظر طبق كه دارد وجود كنندگان اداره
 تياهل وجود با رو ازاين رود؛يم شمار بهي حقوق شخص خود كار دهد، انجامي كار هر

 ،يحقوق شخص نيا دنكر فرض واقف امكان و وقفي برا آزاد دانشگاهي حقوق تيشخص
 مذكورندي حقوق شخص اموال در تصرف انواع به مجاز زيني اسالم آزاد دانشگاه كنندگاناداره

 ،)پژوهشي و آموزشي امور انجام (دانشگاهي برا شده نييتع تيصالح ةمحدود در تواننديم و
   .كنند تصرف راي و اموال

 آزاد دانشگاه اموال يتمام ةموقوف نامه،ديگر موضوع، موقوفه است كه براساس وقف
 شدن صفر بهي حقوق شخص ك ياموال ةيكل وقف كه داشت توجه ديبا اما ،استي اسالم

 مؤسسان ةاراد ينوع به را دانشگاه اموال وقف توانيم رو ازاين ؛دشويمنجر مي ويي دارا زانيم
 باي اسالم آزاد دانشگاه ةموقوفي حقوق شخص جاديا وي قحقو شخص انحالل جهت
  .دانست موقوفه ديجد اوصاف و تيشخص
 كهي موارد در جز به را تياهل زيني حقوق شخصخصوص اهليت واقف، بايد بگوييم  در

 به محدود ،يحقوق شخص تيصالح كه داشت توجه ديبا اما ،دارد است انسان خاص تياهل

                                                            
 . است نشده ارسال اوقاف سازمان به آزاد دانشگاه اموال وقف بر مبني اي نامه كه كرد الماع هيريخ امور و اوقاف سازمان. 1
 در تهران 901 ةشماري رسم اسناد ةدفترخان نزد 12046 ةشمار به كه زين دانشگاه نيا اموال وقفي برا شده ميتنظ سند. 2
 . دارد وجود آن در مؤسس تأيهي اعضاي امضا تنها و بوده كطرفه  ياست، شده ثبت 7/10/1388 خيتار
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 وي آموزش امور ،ياسالم آزاد دانشگاهي تخصص تيحصال ةدامن و است تخصص اصل
 عمل بطالن موجب ،يتبرع وي عباد امور مانند تخصص از خارج عمل انجام و استي پژوهش

 و شودمي زائل واقف تيمالك كه اموال وقف در كنندگاناداره تصرف نكهيا بر عالوه. شوديم
 شخص براي ضرري توانمي ،دنداررا  موقوفه در تصرف و دخالت فسخ، رجوع، حق واقف

 ، و ركنوكالت ةنظري براساس كه يدرحال ،نكرده توجهي آن به نماينده كه آورد شماربه حقوقي
 اساسبر  حاضروقف گفت توانيم گرچها؛ بگيرد نظر در را موكل منفعت است موظف وكيل
 بوده يپژوهش و آموزشي اهداف ترويج و گسترش براي و آن تيصالح ةمحدود در نامه وقف

  .است اشكال بدون و
 اموال بودن خصوصي توجه با گفت، بايد اسالمي آزاد دانشگاه مالكيت خصوص در

 دانشگاهي هانيزمكه ي موارد در  مگر،است خود اموال وقف به قادر دانشگاه، خود دانشگاه،
ا اموالي كه ، اموال در رهن ياشدب منافع مالك تنها هيعلموقوف عنوان به دانشگاه و بوده موقوفه

  . ستين وقف قابلمورد اختالف است كه 
 و قربت قصد ،ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف در بحث موجب طيشرا وقف، انعقاد در
 اهللايال تين و قربت قصد بودن لزوم ا يصحت شرط به قائلي فقها نظر رشيپذ با. است قبول
نيت براي آن، ن فرض سوءوليت كيفري براي شخص حقوقي و امكائبا پذيرش مس وقف، در
توان حسن نيت و قصد قربت را نيز براي آن در نظر گرفت و بيان كرد كه شخص حقوقي مي

 عام وقف دانشگاه، اموال وقف قبول، شرط خصوص در .قصد قربت براي وقف را نيز دارد
 كه رهبري يا سازمان اوقاف و امور خيريه در اين زمينه استقبول حاكم شرع الزم  و است

 اما در وقف دانشگاه آزاد اين شرط رعايت نشده و قبولي توسط ،رودشمار مي بهحاكم شرع 
  .نهاد مزبور واقع نشده بود

  
  و مĤخذ منابع
  ي فارس) الف

، قابل دسترسي در پايگاه 1/7/1389، »تواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند كسي نمي: اهللا هاشمي رفسنجاني آيت« .1
  http://www.aftabnews.ir/vdcco4qsx2bqxm8.ala2.html :اينترنتي

 .اسفند و بهمن ،36 ةشمار ،وكال كانون ةمجل ،»آن فروع و وقف «.)1332( محمد ،يبروجرد اعتضاد. 2
 .هياسالمي كتابفروش :تهران ،17 چاپ ،)1(يمدن  حقوق.)1375 (حسن ديس ،يامام. 3
 .نور :تهران، اموال امور ةادار .)1378( يگودرزدخت  فرح و كاظم ،ينيام. 4
 ؛ياسالم يها پژوهش اديبن ،يرضو قدس آستان :مشهد ،نيقوان و حقوق دگاهيد از وقف .)1381( محمد مدرس، انينيام. 5

 .)سمت(ها دانشگاهي انسان علوم كتب نيتدو و مطالعه سازمان تهران،
 مقطعي برا نامه انيپا ،عامه فقه دري قيتطب ةمطالع با رانيا حقوق در موقوفه احكام و طيشرا .)1379( محمد ،يبهرام. 6

 ).ع(صادق امام دانشگاهي خصوص حقوق ةرشت ارشدي كارشناس
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 دانشگاه هاي اييدار و اموال: جاسبي آزاد دانشگاه وقف با رهبري موافقت كذب خبر انتشار و قانوني موانع رغم هب«. 7
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn: ينترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل ،»شد وقف آزاد

=8806111208  
 .دانش گنج ةكتابخان :تهران ،اموال حقوق .)1376( محمدجعفر ،يلنگرودي جعفر. 8
 يها پژوهش اديبن :مشهد ،ياسالم اقتصاديي شكوفا در آن نقش وي اسالم فقه در وقف .)1380( محمدحسن ،يزدي يحائر. 9

 .ياسالم
 .قم در لهمعظم دفتر :قم ،االستفتائاتاجوبه ،)ق1424( جواد بني عل ديس ،ياخامنهي نيحس. 10
  .زانيم :تهران ،2 چاپ ت،يمالك و اموال )2( يمدن حقوق .)1389( عباس يعل ،ياتيح. 11
 چاپ ،ينيخم يهاشم ي بنني محمدحسديس مصحح و محقق المسائل، حيتوض ،)ق1424( اهللا  روحديس ،ي موسوينيخم. 12

 .قم ةيعلم ةحوز نيمدرس ةجامع به وابستهي اسالم انتشارات دفتر :قم ،8
 :تهران ه،يريخ امور و اوقاف سازمان سفارش به م؟،يكن وقف چگونه و چرا .)1388(ي ساماني احيرنادر  وي عل پور،دانش. 13

 .انتشارات و چاپ سازمان
: ينترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل ،)1389( ياسالم آزاد دانشگاه اموال وقف خصوص دري رهبر معظم مقامي رأ .14

www.khamenei.ir، 19/7/1389. 
 .نوري آوا ةمؤسس :تهران ،تيمالك اموال، اشخاص،ي مدن قحقو .)1376( ناصر ا،ينيرسائ. 15
 ،»راهكارها و موانع ،يعموم حقوقي حقوق اشخاص هيعلي مدن احكامي اجرا «.)1389(ي سپهرومرث يك وي ول ،يرستم. 16

 .تابستان ،2ة شمار ،40ةدور ،ياسيس علوم و قحقو ةدانشكد ةمجل حقوق، ةفصلنام
 .دوم مسالين ،ياسيس علوم و حقوق ةدانشكد انتشارات :تهران ،يعموم ةيمال ةجزو .)1387(يول ،يرستم. 17
ي نترنتيا گاهيپا دري دسترس قابل ،»نيست قانوني و شرعي اسالمي آزاد دانشگاه وقف: انقالب رهبر« .18

www.kayhannews.ir  
 .رازيش دينو :رازيش ،موقوفات دري قانونگذار تحوالت ريس و وقف .)1378( نادر ،يساماني احير. 19
 و وقف يالملل نيب شيهما در شده ارائه مقاالت مجموعه ،»ياسالم تمدن و وقف« .)1387( هيريامور خ و اوقاف سازمان. 20

 .اسوه :تهران ،ياسالم ةتوسع بانك و هيريخ امور و اوقاف سازمان برگزاركننده ،ياسالم تمدن
 .ساكتي حقوق ةمؤسس :مشهد ،يمدن حقوق در تياهل و تيشخص ،)1370( نيمحمدحس ساكت،. 21
 .جنگل دانه،جاو :تهران ،يمدن قانون بر مكان و زمان ريتأث و تيمالك و اموال: يمدن حقوق .)1389( اهللاصحبت ان،يسلطان. 22
 .صائن :قم ،فقاهت نهيآئ در وقفي مايس .)1385( ديمحمدسع ،يعيشف. 23
 .رانياي مل دانشگاه :تهران ،يعمومي جزا حقوق .)تايب( زيپرو ،يصانع. 24
 .دانا :تهران ،يحقوق تيصشخ .)1373(محمدجواد صفار،. 25
 نيتدو و مطالعه سازمان :تهران ،نيمحجور و اصاشخي مدن حقوق .)1380 (زادهقاسم يمرتض و ني حسديس ،يصفائ. 26

 ).سمت(ها دانشگاهي انسان علوم كتب
 .يحسابداري عال ةمؤسس :تهران ،اموال - خانواده و اشخاصي مدن حقوق .)1348( ني حسديس ،يصفائ. 27
 تحتي امام سنح دكتر بهي اهدائ مقاالت مجموعه در مندرج ،»يحقوق تيشخص «،)1371( منوچهر ،يمؤتمني طباطبائ. 28

 .تهران دانشگاه ،2 چاپ ،»...يخصوص حقوق تحوالت «عنوان

 ).سمت(ها دانشگاهي انسان علوم كتب نيتدو و مطالعه سازمان :تهران ،يادار حقوق .)1383( ---------------. 29
 نظر ريز د،يتقل عمراج ازي وقف ديجد استفتائات ةمجموع وقف، نينو احكام .)1388)(ميتنظ و نيتدو( صادق ،يعباد. 30

 .ديامي آوا تهران، ،يخسروي محمدعل
 .يدريح تهران، دوم، چاپ ،يجنائ حقوق ،)1369( نيعبدالحس ،يآباد يعل. 31
 .1389 م،يمر گل تهران، ،يفريك تيولئمس .)1389( يعل زاده،يعل. 32
 :تهران ،)يفريك تيولئمس تحوالت بر يسشنا جرم يها داده ريتأث( يفريك تيولئمس و يشناس جرم .)1389( رضا ،ياللهفرج. 33
 .زانيم
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 .قلم راهروان :يخو ،يدولت اموال بيتخر .)1383( نيمحمدام ،يآباد يعل ديفر. 34
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