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چکیده
يکي از مباحث عمده در مورد وقف ،نحوة مديريت آن است .مطابق مواد قانون مدني و آرای فقهاا،
در صورتي که واقف کسي را برای اين مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شاده نیاآ آن را بپاذيرد،
تحت عنوان «متولّي منصوص» ،تولیّت وقف را در محدودهای که واقف تعیاین کارده و فاقا قاانون
نیست ،بر عهده فواهد گرفت .همچنین در اوقاا عامّه که متولّي معیّن نداشته باشد ،مديريّت وقف بنا به
تصريح ماده  10اصقحي قانون مدني ،ماده  0قانون اوقاا و آرای فقها ،با وليّ فقیاه (حااک اساقمي
فواهد بود.
با اين حال ،آرای فقها و حقوقدانان در مورد نحوة مديريت وقف فاصي که متولّي منصوص ندارد و
مقامي که اين مسئولیت را بايد برعهده بگیرد ،متفاوت است .اين نوشتار ضمن بیان ديدگاههای مختلف
در اينباره ،به منظور دفاع از شخصیت حقوقي وقف و قراردادن ضمانت اجرايي قاانوني بارای اعماال و
تصرّفات مدير وقف ،با استناد به داليل شرعي و قانوني به اثبات نظرية «واگذاری مديريت وقف به افراد
ذینفع تحت عنوان نمايندگي و با نظارت حاک (وليّ فقیه » ميپردازد.
واژگان کلیدی :تولیّت ،شخصیت حقوقي ،موقوفة عام يا فاص ،وقف ،قانون مدني.

 - 0دانشیار گروه فقه و مباني حقوق اسقمي ،دانشگاه تهران (پرديس فارابي
 - 0استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسقمي ،دانشگاه تهران (پرديس فارابي
-3اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي شماره  0102203/0/23است که با استفاده از اعتبارات دانشگاه تهران انجام شده است .
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Email: madiby@ut.ac.ir

0



نشريه علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال پنجم ،شماره نهم ،پايیز -زمستان 39

 -1مقدمه
در مکتب فقهي و حقوقي اسقم ،وقف ه از جنبة مباحث نظری و ه در عرصة زندگي
اجتماعي و عملي افراد ،نقش مهمي دارد .مباحث دقیق و عمیقي که در کتب فقهاي ،تحات
همین عنوان مطرح شده و تعداد بيشمار از اموالي که در دورههای مختلف باه ايان منظاور
افتصاص يافتهاند ،فود شاهد گويايي از اين واقعیت است.
«تولیّت موقوفه» يا همان ادارة امور وقف ،يکي از همین مباحث عمدة مربوط باه وقاف
است که مورد توجه فقها بوده و از آنجايي که تأثیر بساآايي در اماور موقوفاات و سرنوشات
آنها دارد و از طرا ديگر ،برای تأمین هدا وقف به نحو مطلوب ،اهتمام باه آن ضاروری
است ،دامنة آن -در عین حفظ بُعد عبادی که دارد -به عرصة قانون و حقوق مدوّن کشایده
شده و تعدادی از موادّ قانون مدني ايران نیآ -در کنار قانون فاص ساازمان حا ّ و اوقااا و
امور فیريّه ا بدان افتصاص يافته است.
افتقا نظر فقها در مورد مالکیت عین موقوفه ،در عاین اتفااق نظار آنهاا بار اينکاه
«موقوفه با تحقّق صحیح وقف ،از مالکیت واقف فارج ميشود» ،موجب شاده اسات کاه در
مورد مسائلي مانند تولیّت موقوفاه و مقاامي کاه شايساتگي تصادی آنرا دارد ،و همچناین
محدودة افتیارات وی و اينکه موقواٌعلیه در وقف فاص ،تحت چه عنواني اقدام باه ادارة
امور موقوفه ميکنند؛ نقش حاک در ادارة امور موقوفه چیست و تا چه مقدار حاق دفالات و
اعمال نظارت دارد؛ تفاوت تولیّت و نظارت ،و مواردی از اين قبیل ،آرای متفاوتي ارائه شاود.
بهگونهای که اثر آن در قانون و آرای حقوقدانان نیآ منعکس شده است.
مقالة حاضر ،ضمن پاسخ به سؤاالت فوق و بیان ماوارد افتقفاي در طاي چناد بخاش،
ضابطهمند کردن تولیّت و مديريّت وقف را به از طريق اصقح و تکمیل قانون منظور تاأمین
هدا وقف و منافع موقواٌعلیه  ،پیشنهاد ميکند.
 -2تعریف وقف
کلمة وقف در زبان فارسي به معنای ايستادن ،اندکي درنگ کردن در بین کقم و دوباره
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شروع کردن (عمید ، 0313 :0 ،0330 ،اقامت کردن و به حالت ايستاده ماندن و آرام گارفتن
(دهخدا ،بيتا 1205 :0 ،آمده است.
تعريف وقف به عنوان يک اصطقح فاص در فقه و حقوق ،محل آرا و نظارات مختلاف
فقها و حقوقدانان ميباشد .شهید اول در لمعه آورده است« :وقف ،عبارت اسات از تحبایس
اصل و اطقق منفعت» (عاملي . 030 :0 ،0310 ،فقهای متأفر امامي ،بجای اطقق منفعت،
«تسبیل» منفعت به کار بردهاند .يعني «الوقف هو تحبایس العاین و تسابیل المنفعاه؛ وقاف
همان عین و تسبیل منفعت است» (سبآوارى ،مهذّب األحکام. 3 ،00 ،
به نظر ميرسد که افتقا نظر فقها در ارائة دو تعريف متفاوت از وقف ،ناشي از افتقا
در اشتراط قصد قربت در وقف ميباشد .آناانکاه وقاف را باه «تحبایس االصال و تسابیل
المنفعه» تعريف کردهاند ،مرادشان از تسبیل« ،صرا کردن منافع عاین موقوفاه در راه فادا
(في سبیل اهلل » است (موسوی فمیني 30 :0 ،0023 ،و در مقابال ،اطاقق منفعات يعناي
«اباحة عین موقوفه برای موقواٌعلیه به شکلي که ميتوانند مانند ساير اماق هار ناوع
تصرفي در آن انجام دهند» (طباطبائي. 053 :3 ،0003 ،
قانون مدني ايران که از فقه امامیه اقتباس شده و در اغلب مسائل و مباحاث حقاوقي ،از
اقوال و نظرات مشهور فقها پیروی نموده است ،وقف را اينگونه تعريف کرده اسات« :وقاف
عبارتست از اينکه عین مال ،حبس و منافع آن ،تسبیل شود» (ماده  11قاانون مادني  .ايان
تعريف با توجه به «صدقه جاريه» نامیدن وقف (همان 033 ،و نیآ شرط دانستن قصد قربت
در آن ،تعريفي قابل دفاع به نظر ميرسد.
 -3مالکیّت وقف
از آنجا که طبق نظر مشهور فقها و قانون مدني ايران ،وقف از جمله عقود الزم به شامار
ميرود ،برای تحقق عقوه بر داشتن شرايط عمومي صحت ،نیازمند شرايط افتصاصي فاود
نیآ ميباشد .از جملة اين شرايط که فاص وقف اسات ،فاارج کاردن ملاک ماورد وقاف از

0



نشريه علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال پنجم ،شماره نهم ،پايیز -زمستان 39

مالکیت واقف ميباشد که به عنوان شرط صحت در عقد وقف در نظر گرفته ميشود 0.از اين
رو يکي از مهمترين بحثهای مربوط به وقف که فقها مطرح کردهاند ،در مورد مالکیت وقف
است.
آراء فقها در مورد مالکیت موقوفه ،متفاوت است و در اين مورد نظرات مختلفي از ساوی
آنان ارائه شده است .برفي از فقها عقیده دارند که مالکیت به موقواٌعلیه منتقل ميشاود.
شیخ طوسي معتقد است که اگر وقفکننده ،مالي را به اشخاص معین وقف کند ،آن مال باه
ايشان منتقل ميگردد (طوسي ،بيتا . 015 :اين امر به دلیل اجماع فقیهان است .دلیل ديگر،
آن است که بین ايشان افتقفي نیست در اينکه وقفکننده نميتواند در عین و منفعت ماال
وقف شده ،تصرّا کند .به همین دلیل مالکیت او نسبت به مال وقف شده از بین رفته است
(همان . 102 :0000 ،برفي از فقیهان امامیه نسبت به اين ديدگاه ،ادعای اجمااع کاردهاناد
(حلي . 100 :0020 ،امام فمیني (ره از میاان فقیهاان معاصار ،مهمتارين دلیال را در ايان
مسأله ،اجماع ميداند؛ سپس باالتر از آن ،اين مطلب را ناآد متشارعه از ضاروريات دانساته
است (موسوی فمیني ،بيتا. 10 :3 ،
برفي ديگر از فقهای بآرگ از جمله شهید ثاني و محقق کرکي ،در اين مسائله تفصایل
داده و معتقدند که اگر وقف ،فاص باشد ،کساني که به ايشان وقف شده ،مالک ماال وقفاي
فواهند بود .اما اگر وقف ،عام باشد ،مالک آن فداوند متعال است (عااملي. 315 :0 ،0313 ،
عقوه بر اين در میان فقها نظريهای وجود دارد که مايتاوان آن را زمیناهای نظاری بارای
مفهوم شخصیت حقوقي وقف ،تلقّي نمود .فقیاه تواناا ساید محمادکاب طباطباايي ،چناین
استدالل مينمايد که «وقف مانند مال بدون مالک است و ضرورتي ندارد برای مال موقوفاه
که بطور مستقل اداره ميشود ،مالک فاصي در نظر بگیري  .همانطور که مال اِعراض شده
قبل از اينکه به ملکیت کسي درآيد ،چنین وضعیتي دارد» (يآدی 030 :0005 ،و. 033

 -0منجّآ و قطعي و دائمي بودن ،ايجاب و قبول و قبض ،ديگر شرايط صحت عقد وقف هستند (ر : .عاملي[شهید ثاني] ،الروضة
ّة ،0313 ،ج. 012-050 :0
ّة في شرح اللمعة الدمشقی
البهی
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 -4تولیّت و نظارت در وقف
اگر واقف در هنگام عقد وقف برای اداره کردن موقوفه ،کسي را باه ناام ياا باه وصاف،
معیّن باشد ،اداره کردن امور موقوفه با وی فواهد بود (نجفى 51 :0 ،0313 ،و چنین کساي
«متولّي منصوص» نامیده ميشود .واقف ميتواند فود را مادامالحیات متاولّي قارار دهاد .در
اين صورت ،فود او در مدت حیات عهدهدار امور موقوفه فواهد بود .همچنین واقف ميتواند
فود را برای مدت معیني متولّي قرار دهد که در اين صورت در همان مدت ،تولّیت موقوفه با
او فواهد بود (مرعشى نجفى 052 :0 ،0023 ،و 050
کسي ملآم به قبول تولیّت نیست (اصفهانى . 105 :0000 ،ولي پس از قباول ،ملاآم باه
استمرار و ادامه دادن آن است و حق رد کردن آن را ندارد .عقوه بر اين ،متاولّي نمايتواناد
تولیّت فود را به ديگری تفويض کند ،مگر آنکه واقف در ضمن عقد وقف ،چنین افتیااری را
به متولّي داده باشد .همچنین در صورتيکه واقف مباشرت متاولّي را در ادارة موقوفاه شارط
کرده باشد ،متولّي نميتواند برای ادارة امور موقوفه ،وکیل بگیرد (همان. 101 ،
بعد از اينکه متولّي ،عهدهدار امر تولیّت شد ،کسي حق عآل او را نادارد؛ مگار اينکاه در
وقف نامه اين افتیار به مقامي واگذارشده باشد که در اين صورت بايد طباق مفااد آن عمال
شود (موسوى گلپايگانى . 011 :0 ،0003 ،همچنین اگر در متولّي ،فصوصایتي شارط شاده
باشد و بعد آن صفت از وی زايل گردد ،يا اينکه متولّي فاقد اهلیّت شود ،از سمت فود منعآل
ميگردد (مادهی  12قانون مدني .
نظارت در وقف ،غیر از تولیّت است« .نابر» ،امر نظارت بر متولّي را برعهاده دارد ،ولاي
در ادارة وقااف دفالاات مسااتقی نماايکنااد (کاتوزيااان . 000 :3 ،0333 ،چنانکااه برفااي از
حقوقدانان اشاره کردهاند (همان 002 ،اصطقح نابر ،عمدتاً در نوشتههای فقها باه عناوان
مترادا با متولّي به کار رفته است .محقق حلّاي در شارايع آورده اسات« :يجاوز نن يجعال
الواقفُ النظرَ لنفسه و لغیره ،فإن ل يعیِّن النابرَ ،کان النظرُ الي الموقواعلیه» (محقق حلاي،
 . 011 :0 ،0313در عبارت فوق ،بدون ترديد منظور از جعال نظاارت از ساوی واقاف بارای
فودش و يا ديگری ،نصب مقام تولیّت است .چون در ذيل آن آمده است« :اگر واقف ،ناابر
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تعیین نکرده باشد ،منصب نظارت برعهدة موقواًعلیه فواهد بود» .بديهي است نظارت در
مفهوم اصطقحي در اين ،صورت بيمعني فواهد بود.
علیرغ بیشتر فقها در استفاده از عبارت «نابر» بجای «متولّي» ،برفي فقهاای معاصار
به نهاد امروزی نظارت اشارة صريح نمودهاند« :يجوز للواقف نن يجعل نابراً علي المتاولي»
(يآدی ،بيتا. 030 :0 ،
نظارت در معنای اصطقحي و امروزی (که غیر از تولیّت اسات دو ناوع اسات :نظاارت
اطقعي و نظارت استصوابي« .نظارت استصوابي» به اين مفهوم است که متولّي بايد قبل از
اقدام به هر عملي در امور موقوفه ،نظر نابر را جلب نمايد و در صاورت موافقات و تصاويب
نابر ،متولّي آنرا انجام دهد .در واقع ميتوان گفت نابر استصوابي مانند متاولّي اسات و در
افذ کلیّه تصمیمات با متولّي شريک فواهد بود ،ولي اجرای آن تصمیمات منحصراً با متاولّي
ميباشد (امامي. 11 :0 ،0302 ،
«نظارت اطقعي» ،صرفاً آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصاارا آن
ميباشد .فلذا متولّي بايد عملیّات فود را به اطقع نابر برساند؛ ولي الزم نیست کاه در اماور
موقوفه با او مشورت نمايد و تصمی مشتر اتخاذ کنند .البتاه هرگااه ناابر ،اماری را کاه
متولّي انجام داه است ،برفقا ترتیب معیّنه در وقفنامه بداند ،ميتواند آن را اعقم داشته و
در صورتي که متولّي حاضر به پیروی نشود ،نابر ميتواند به دادگاه مراجعه و متاولّي را وادار
به متابعت از مندرجات وقف نامه نمايد و اگار فساارتي از عمال متاولّي متوجاه موقوفاه ياا
موقواٌعلیه گرديده ،متولّي مسئول جبران آن فواهد بود (همان. 10 ،
قانون مدني ،هر دو نوع نظارت بر متولي از سوی واقف را به رسمیت شنافته و در مااده
 51مقرّر ميدارد« :واقف ميتواند بر متولّي نابر قرار دهد که اعمال متاولّي باه تصاويب ياا
اطقع او باشد» .همانطور که مقحظه ميشود ،اين ماده اشارهای به نظاارتي کاه از طارا
حکومت بر امور موقوفات صورت ميگیرد ،ندارد .ولي بعداً و با قراردادن حاق نظاارت بارای
حکومت (سازمان اوقاا در مواردی فاص که به موجب بند  0مااده  0قاانون تشاکیقت و
افتیارات سازمان ح ّ و اوقاا و امور فیريّاه مصاوب  0333/02/0صاورت گرفات ،مااده 0
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آيیننامة اجرايي اين قانون -،مصاوّب  0331/0/02هیاأت وزياران -در مااده  01باه لاآوم
«اطقع» اداره اوقاا از مخارج موقوفه «مگر موقوفات منصوصالتّولیه کاه مظنّاه تعادی و
تفريط متولّي نباشد» ،تصريح کرد .سازمان اوقاا پن ساال بعاد در تااريخ  0333/5/03باه
موجب طرحي« ،تحقیق» دربارة موقوفات در مظنّة تعدّی و تفريط متاولّي را باه «نظاارت»
تغییر داد و سپس نظارت را به «نظارت استصوابي» تفسیر کرد.0
آفرين ارادة قانونگذار در اين فصوص در ماده  0آيیننامهی اجرايي قانون تشاکیقت و
افتیارات سازمان ح ّ و اوقاا و امور فیريّه مصوب  0331/0/02اصاقحي  0310/1/0آماده
است که به موجب آن« ،ادارات اوقاا و امور فیريّه در مورد موقوفات فاصه که فاقد متاولّي
منصوص بوده و يا به تشخیص سازمان ،معتمد و يا محل وثوق نباشاد ،باه منظاور رعايات
مصلحت وقف و بطون الحقه با تشخیص و اجازه نمايندة ولي فقیاه و تاا زماان رفاع ماانع،
نسبت به ادارة موقوفاه اقادام فواهاد کارد ».بناد  1از دساتورالعمل مرباوط باه تعااريف و
اصطقحات مندرج در آيیننامة اجرايي قانون تشکیقت و افتیارات سازمان حا ّ و اوقااا و
امور فیريه ،ضمن تعريف نظارت اطقعي و استصوابي ،مقرّر داشته اسات« :در ماواردی کاه
طبق قانون و آيیننامه ،نظارت سازمان پیشبیني شده ،اين نظارت از نوع استصوابي است».
روشن است که قراردادن حق نظارت استصوابي برای سازمان در امور کلیة موقوفات عام
و موقوفات فاص دارای متولّي منصوص که مظنة تعدی و تفريط متولّي باشد ،اين افتیاار را
به سازمان مي دهد که همانند متولّي مستقل در امور آنهاا دفالات کارده و تصامی بگیارد؛
افتیارات گستردهای که با مباني فقهي موقوفاات ،باهوياژه موقوفاات فااص دارای متاولّي
منصوص ،سازگاری ندارد .زيرا فقها معتقدند که واقف ميتواند در ضمن عقد وقف برای ادارة
 -0مادة چهار اين طرح چنین است« :به موجب ماده  00قانون تشکیقت و افتیارات سازمان و آيیننامههای آن« ،تحقیق در جمع و
فرج عوائد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارا آن با مفاد وقفنامه از وبايف شعب ادارات تحقیق است» .لذا شعب
مذکور موبفاند که همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد ،اسامي متولّیاني را که مشمول مواد  0و  3اين طرح نباشند
[متولّیاني که از سوی مقام معظّ رهبری تعین شده اند و متولّیاني که در مظانّ تعدّی و تفريط نباشند] به ادارات ح و اوقاا و
امور فیريّه شهرستان مربوطه ،اعقم کنند تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظی معامقت راجع به عین يا منافع اين قبیل
موقوفات ،نظارت کامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي ادارات ح ّ و اوقاا و امور فیريّه محل انجام گیرد».
روزنامة رسمي جمهوری اسقمي ايران ،سال  ،03شماره .03010
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مال وقف شده ،فود يا يک يا چند فرد ديگر را به عنوان متولّي قرار دهد (که باه آن متاولّي
منصوص گفته ميشود ولي چنانچه آن را مطلق بگذارد و برای کسي شرط ننمايد ،در وقف
عام ،تولیّت -يا به تعبیر برفي از آنها« ،نظارت» -بر عهدة حاک شرعي و در وقف فاص ،بر
عهدة موقواٌعلیه فواهد بود (عاملي. 055 :0313 ،
 -5محدودة اختیارات متولّی
متولّي ،موبّف است در محدودهای که واقف تعیین کرده و فقا قانون نیست ،در ماال
وقف شده تصرا کرده و امکان بهرهبرداری از منافع آن را برای کلیة افاراد ذینفاع فاراه
نمايد  .فواه وقف عام باشد که شامل وقف بر اشخاص غیرمحصاور و نیاآ وقاف بار جهاات
عمومي مي شود و فواه وقف فاص ،که در آن مال به فويشان واقف يا بر اشخاص معایّن و
محصوری جآ فويشان وی ،وقف ميگردد.0
متولّي در کیفیّت مصارا مال وقف شده و مکان و زمان و مصرا و ساير شرايط وقاف،
بر فقا نظر واقف حق هیچ گونه دفل و تصرّا و تغییاری نادارد و عمال وی باياد از هار
جهت موافق نظر واقف باشد؛ مگر آنکه واقف ،کیفیّت مصرا و موقواٌعلایه و ساه هار
يک از آنها و ساير شرايط را با افتیار متولّي قارار داده باشاد کاه در ايان صاورت مطاابق
افتیاری که به وی داده شدهاست ،عمل فواهد کرد.
متولّي در حک امین است و برای حفظ مال موقوفه بايد عاقوه بار شارايط وقافناماه،
حدود متعارا را نیآ رعايت کند و از تعدّی و تفريط بپرهیآد و چنانچه تقصیر و فیانت نمايد،
صفت امانت از وی سلب مي گردد و بر اساس قواعد عماومي مسائولیّت ،از آن پاس باا وی
همچون غاصب ،رفتار فواهد شد تا امین به متولّي فائن منض ّ گشته و کارهای موقوفاه باا
نظارت و تصويب امین منظ ّ صورت گیرد.
با توجه به آنچه دربارة مالکیّت موقوفه گفته شاد ،و نیاآ ويژگاي دائماي باودن وقاف و
محدود بودن افتیارات متولّي به ارادة واقف و قانونگذار ،متولّي (که ممکن است فود واقاف

 -0اولي را وقف منفعت و دومي را وقف انتفاع نیآ ميگويند.
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يا شخص ديگری باشد حق هیچگونه نقل و انتقالي در مال وقف شاده نادارد .زيارا معناای
«تحبیس اصل» در تعريف وقف ،اين است که عین مال وقف شاده ،قابلیات نقال و انتقاال
ندارد ،ولي منافع آن قابل تصرا و استفاده است .تعبیر «اطقق منفعت» در تعريف وقف باه
همین نکته اشاره دارد.
در میان روشهای انتفاع از عین موقوفه ،اجارة موقوفاات از اهمیّات وياژهای برفاوردار
است .چون از میان قراردادها ،اجاره ،تنها عقدی است که ه با ماهیّت حقوقي وقاف و ها
با نیّت واقف ،سازگار است .بدين معني که از يک سو بدلیل حابس عاین ،تباديل و فاروش
موقوفات اصوالً جايآ نبوده (ماده  303قانون مدني و در عین حاال ،انتفااع موقاواٌعلایه
(:تسبیل منفعت مورد نظر واقف قرار گرفته است .از ساوی ديگار ،موقوفاه بادلیل ويژگاي
«قابلیّت بقا در برابر انتفاع» (ماده  11قانون مدني عموماً از اموال غیرمنقول مايباشاد و باا
واگذاری موقوفات به اجاره ،اوالً عین باقي ميماند؛ ثانیاً عوض که در مقابل واگذاری مناافع
حاصل ميشود ،در جهت نیّت واقف مصرا ميگردد.
اقدام به اجاره دادن موقوفه يا هر نوع تصارّا ديگار از ساوی متاولّي (در صاورتي کاه
متولّي ،فردی غیر از موقواعلیه باشد فقط تحت عنوان نمايندگي ،صورت ميپذيرد .زيارا
در هیچ فرضي (چه وقف عام و چه وقف فاص و در وقف فاص چه موقاواعلایه  ،مالاک
موقّت عین و منافع موقوفه قلمداد شوند يا مالک منافع جدای از عین؛ يا اينکه مالاک هایچ
کدام نباشند ،بلکه فقط حق انتفاع از موقوفه را داشته باشند حق تصرّا مالکانه در عاین ياا
منافع مال وقف شده را ندارد.
چنین تصرّفات و اقداماتي در وقف فاص و در صورتي که متولّي منصوص وجود داشاته
باشد ،جآ در شرايط فاص و استثنايي ،برای حاک اسقمي مجااز نیسات .زيارا اوالً :واليات
فاص مقدّم بر واليت عام است .0يعني با وجود وليّ فاص (متولّي نوبت به دفالت وليّ عام

« -0الوالیۀ الخاصۀ اقوی من الوالیۀ العامۀ .مثال ذلک والیۀ الوليّ علي الصّغیر فإنّها مقدّمۀ علي والیۀ القاضي و
الحاک ؛ فمع وجود ولي الخاص ال ينفذ بیع الحاک و ال تآويجه؛ و مثل ذلک وليّ الوقف ،فإنّه مقدَّم علي من له الوالیۀ
العامۀ» (کاشف الغطاء ،کشف الغطاء ،0310 ،ج. 00 ،0
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عام (حاک نميرسد .ثانیاً :قاعدة «الوقوا علي حسب مايوقفها اهلها» 0چنین اقتضايي دارد.
زيرا اداره و مديريت وقف بايد طبق آنچه که واقف معین کرده ،صورت گیرد ،ناه آنچاه کاه
حاک تشخیص ميدهد .ثالثاً :عموم و اطقق ادلة وفای به عهد ،متولّي را ملآم مينمايد کاه
طبق وقفنامه ،وقف را اداره کند و حق واگذاری و سپردن آن باه ديگاری ياا دفالات دادن
ديگران را ندارد و حتي در صورت تصريح به مباشرت متاولّي ،وی حاق گارفتن وکیال نیاآ
ندارد0.
 -6اختیارات حکومت در مدیریت وقف؛ دخالت یا نظارت؟
با توجه به نوع وقف که عام باشد يا فاص ،و در وقف فااص باا توجاه باه ناوع رابطاة
حقوقي که موقواعلیه با مال وقف شده دارند ،نحوة دفالت و اعمال نظر حاک در صورتي
که واقف هیچ شخصي را به عنوان متولّي تعیین نکرده باشاد ،متفااوت اسات .ايان تفااوت
ديدگاه در مورد محدودة اعمال نظر حاک  ،از يک سو ناشي از نظرات متفاوتي اسات کاه در
مورد مالکیّت عین و منافع مال وقف شده بین فقها و حقوقدانان وجود دارد و از سوی ديگر
به افتقا نظرهای موجود دربارة افتیارات حاک به عنوان ولايّ مسالمین مرباوط اسات ،و
اينکه آيا اساساً نظارت بر وقف نیآ جآو شئون واليت مطلقة حاک قرار ميگیرد ،يا جآو امور
حسبه محسوب شده و دفالت حاک در آن ،محدود به موارد ضرورت است.
به منظور جلوگیری از ضايع شدن وقف و از بین رفتن غارض واقاف ،دفالات حااک در
ادارة موقوفه در جايي که متولّي منصوص وجود نداشته باشد ضروری است .ولاي فقهاا ايان
دفالت را محدود به وقف عام کرده و معتقدند در وقف فاص ،در صورت عدم تعیاین متاولّي
از سوی واقف ،تولیّت در افتیار موقواعلیه است و حاک نميتواناد دفاالتي داشاته باشاد
(عاملي 33 :0310 ،؛ زيرا يکي از شئون حاک دفالت در اماوری اسات کاه ضاروری و الزم
باشد؛ به طوری که عدم دفالت حاک  ،باعاث باره فاوردن نظا جامعاه و افاتقل اماور
 -0قاعدة معروا به «الوقوا» ،عیناً متّخذ از روايتي از امام عسگری علیهالسقم است که توسط مشايخ ثقثه نقل شده و دارای سند
معتبر است .ر  .صدوق ،من اليحضره الفقیه،0003 ،ج035 :0؛ کلیني ،الکافي ،0025 ،ج35 :5؛ طوسي ،التهذيب ،بيتا ،ج.030 :3
 -0ماده  13قانون مدني مقرّر ميدارد« :متولّي نمي تواند تولیّت را به ديگری تفويض کند ،مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن
داده باشد .ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وکیل بگیرد».
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مسلمین شود؛ مثل دفالت در وصیّتي که وصي ندارد ،يا مديريت بیتالماال .داشاتن چناین
شأني برای حاک ايجاب ميکند که در امواليکه جهت انتفاع عموم مسلمین ،وقف شادهاناد
(وقف عام  ،دفالت کرده و مديريت امور آن را بر عهده بگیرد .يا در جايي که اموال در جهت
فاصي وقف شده ،منافع وقف را در آن جهت فاص ،به مصرا برساند .در حاليکه در وقاف
فاص چنین اقتضايي برای دفالت حاک وجود ندارد و موقواعلیه ميتوانند وقف را اداره و
از منافع آن ،طبق نیّت واقف بهرهمند شوند .بنابراين دلیلي که دفالت حاک را در وقف عاام
بدون متولّي منصوص توجیه ميکند ،در وقف فاص جاری نیست.
بنابراين ،ادارة وقف فاص در جايي که متولّي منصوص وجود نداشته باشد ،صاورتهاای
مختلفي پیدا ميکند .به اين صورت که طبق نظر آن دسته از فقها که معتقدند وقاف فااص
به ملکیّت موقواعلیه درميآيد (طوسي ،بيتا  ،ادارة مال وقف شده لآوماً به آناان ساپرده
شده و موقواٌعلیه  ،حق هرگونه تصرّا و انتفاع در عین موقوفه را فواهند داشات .ولاي از
آنجا که مالکیّت آنها نسبت به عین ،موقّت و محدود به مدت عمرشان است و بعاد از فاوت
بطن اول از موقواٌعلیه  ،ملکیّت موقوفه به بطن دوم انتقال مييابد ،تصرّا و انتفاع بطان
اول ،نه تنها بايد محدود به مدت عمرشان باشد و هرگونه تصرّفي که مربوط به زمان بعاد از
فوت باشد ،باطل است ،از جهت بقای عین موقوفه وحفظ ساقمت آن بارای امکاان انتفااع
کامل نیآ نبايد با حقوق بطن بعدی منافات داشته و آنرا از بین ببرد .برای مثال ،همانطاور
که بطون اول ،حق ندارند موقوفه را برای مدتي بیش از عمر فاود اجااره دهناد و اجااره در
مدت بعد از عمرشان باطل است ،همینطور حق ندارند هر نوع تصرّفي در عین که باعاث از
بین رفتن آن يا انتقال به ديگری شود و انتفاع بطنهای بعادی را عماقً غیارممکن ساازد،
داشته باشند .به عبارت ديگر ،ملآم هستند از عین موقوفاه مواببات و مراقبات نمايناد ،باه
گونهای که نظر واقف و مصلحت بطنهای بعدی از موقواعلیه تأمین گردد.
در مقابل نظر مشهور ،عدهای از فقها معتقدند :فقاط مناافع موقوفاه باه موقاواعلایه
تملیک ميشود و عین آن بدون مالک باقي ميماند يا مالکیّت آن به فداوند متعال ميرساد
(حسینى روحانى قمّاى ،فقاه الصاادق علیاه الساقم . 000 :03 ،بار ايان اسااس ،برفاي از
حقوقدانان در ايجاد رابطة تسبیل منافع و تملیک ،قائل به تفکیک شده و معتقدند برفاي از

00



نشريه علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال پنجم ،شماره نهم ،پايیز -زمستان 39

موقوفات ،موجب تملیک منافع و برفاي ديگار ،موجاب حاق انتفااع بارای موقاواعلایه
مي شوند .در موقوفاتي که تملیک منافع صورت گرفته (وقف فااص  ،چاون موقاواعلایه
مالک منافع هستند ،ميتوانند مال موقوفه را به اجاره واگذارکنند (جعفری لنگارودی،0333 ،
 020 :0و  . 022طبق اين نظار مايتاوان گفات کاه مالکیّات مناافع در وقاف فااص باه
موقواعلیه تعلّق دارد .در عین حال که عاین ،متعلّاق باه شاخص حقاوقي (نهااد وقاف
ميباشد که از فکّ ملک از مالکیّت واقف و استققل مال حاصل شده است .در اين صاورت
با استناد به ماده  035قانون مدني ،0چون مالکیّت موقواعلیه نسبت به منافع ،محادود باه
مدت عمرشان است ،اجاره با فوت آنها باطل فواهد شد.
تفاوت اين نظريه با نظريه قبلي در اين است که در آنجا تصرّا موقواعلیه در عین و
منفعت وقف فاص به صورت مالکانه صورت ميگیرد ،هرچند مالکیّت آنها موقّات و محادود
به مدت عمرشان است؛ ولي طبق اين نظر ،چنین تصرّا مالکانهای فقط در مناافع موقوفاه
جايآ است .عقوه بر اين ،طبق نظرية افیر ،در جايي که برای موقوفة فاص ،متاولّي تعیاین
نشده باشد ،عین موقوفه از اين جهت که جآو اموال مجهولالمالک محساوب مايشاود ،در
افتیار حاک قرار ميگیرد و دلیلي برای سپردن آن به موقواعلیه وجود ندارد .زيرا آنچه به
موقواعلیه تعلّق دارد ،منافع موقوفه است که بدون سپردن عین به آنان نیآ چنین هادفي
محقّق ميشود .لآوم رعايت مصلحت موقوفه و بطون بعدی نیاآ دفالات حااک در موقوفاه
بدون متولّي را تقويت ميکند .اين در حالي است که طباق نظرياة قبلاي ،دفالات حااک در
وقف فاص هیچ توجیه منطقي و قانوني ندارد .زيرا اوالً چنین دفالتي به جهات اينکاه ماال
مجهولالمالکي وجود ندارد ،سالبه به انتفاء موضوع ميشود .ثانیاً با مالکیّت فصوصي افراد بر
اموالشان 0که در اسقم بر پايههای مستحکمي استوار است ،تعارض دارد.
در مقابل اين دو نظريه ،برفي از حقوقدانان معتقدند که آنچه باه موقاواعلایه تعلّاق

 -0ماده  ...« :035اگر موجر فقط برای مدت عمر فود ،مالک منافع عین مستأجره بوده است ،اجاره به فوت موجر باطل ميشود .»...
 -0قاعدة فقهي معروا به «الناس مسلّطون علي نمواله » ،بیانگر اين اصل مه در نظام فقهي و حقوقي اسقم ميباشد .ر .
حسیني شیرازى ،الفقه -القواعد الفقهیه002 ˚ 031 :0003 ،؛ مصطفوى ،مائة قاعدة فقهیة033 - 033 :0000 ،؛ مکارم
شیرازى ،القواعد الفقهیه ،0000 ،ج00 - 05 :0؛ محقق داماد ،قواعد فقه ،0023 ،ج.030 - 000 :0
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دارد ،حق انتفاع از منافع موقوفه است که مرتبهای ضعیفتر از مالکیت نسبت به منافع باوده
و موقواعلیه تا مدت حیاتشان از آن برفوردارند (کاتوزيان . 012 :0333 ،طبق ايان نظار،
موقوفه دارای شخصیت حقوقي مستقلّي است که منافع آن در افتیار موقواٌعلیه (در وقف
فاص يا افراد ذینفع (در وقف عام قرار ميگیرد .در اين صاورت تصارّا آنهاا در موقوفاه
تحت عنوان نمايندگي از طرا شخص حقوقي متعلّق به نهاد وقف فواهد بود ،نه مالکانه.0
موقاواعلایه  ،تحات عناوان
ٌ
در نتیجة پذيرش چنین سخني ،اگار بارای مثاال اجاارة
نمايندگي در نظر گرفته شود و نه مالکیّت ،در صورتي که آنان مصلحت موقوفاه را در اجااره
دادن (به عنوان يکي از راههای انتفاع از موقوفه رعايت کرده باشاند ،عقاد اجااره در مادت
زمان بعد از حیات بطن اول ،الزم و غیر قابل فسخ فواهد بود .زيارا عمال آناان باه عناوان
تولیّت محسوب ميشود که بطن بعدی حق ردّ اَعمال متولّي را ندارند .حق ردّ داشتن نسابت
به اعمال متولّي از طرا بطون بعدی در دو حالت ممکان اسات  -0 :آنهاا (بطاون بعادی
مالک منافع در نظر گرفته شوند و از سمت مالکیّت ،تصرّا ديگران را در اموال فاود اجاازه
ندهند که در اينجا فقا آن ثابت است .چون طبق فرض ،تصرّا موقواعلیه در موقوفاه
به نحو نمايندگي و حق انتفاع است ،نه مالکانه؛  -0در صورتي که ثابات کنناد اقادام بطان
قبلي در اجاره دادن موقوفه در هنگام انعقاد ،از روی مصلحت نبوده است.
پس مقحظه ميشود که در اين حالت نیآ تدبیر امور وقف توساط موقاواٌعلایه و باه
نمايندگي از شخص حقوقي (وقف ممکن و میسّر است و نیازی باه مدافلاة حااک نیسات.
يعني ضمن پذيرش شخصیت حقوقي برای وقف ،تولیّت آن در افتیار حاک قرار نمايگیارد؛
بلکه موقواٌعلیه مسئول ادارة آن هستند .ولي اين عدم مدافله ،محادود باه وقاف فااص
شده و قانون اوقاا ،حاک را نمايندة حقوقي وقف عاام دانساته اسات (بناد  0ماادة قاانون
اوقاا ؛ زيرا عقوه بر اينکه وقف عام جآو مصالح عمومي مسلمین بوده و ادلّة واليت حااک
شامل آن ميشود و دفالت در آن را در زمرة شئون حاک قرار ميدهد ،رها کردن موقوفه به
 -0قانون تشکیقت و افتیارات سازمان ح و اوقاا و امور فیريه ،ادارة اين سازمان را نماينده در اداره موقوفات قلمداد کرده است.
ر  .ماده  0قانون تشکیقت و افتیارات سازمان ح و اوقاا و امور فیريه ،مصوّب 0333/02/0؛ درج در روزنامه رسمي شماره
 00301مورّخ 0333/02/03
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طور کلي و تر منافع آن با هدا واقف که انتفاع عموم مردم است ،منافات دارد .از ايانرو
حاک وبیفه دارد ادارة امور وقف عام را به نمايندگي از شخصیت حقوقي موقوفاه بار عهاده
بگیرد ،يا کسي را برای اين کار منصوب کند؛ وبیفهای که در قانون نیآ به رسمیت شانافته
شده و موارد متعدد آن ذکر گرديده اسات .از جملاه ،مااده  3قاانون تشاکیقت و افتیاارات
سازمان ح و اوقاا و امور فیريه مصوّب  0333/02/0مقارّر مايدارد« :هار موقوفاه دارای
شخصیت حقوقي است و متولّي يا سازمان حسب مورد نماينده آن ميباشاد» .کاه در اينجاا
سازمان به عنوان منصوب از طرا حاک عمل ميکند .همچنانکه تبصره  0مااده  0هماین
قانون آورده است« :سرپرستي سازمان بايد از طرا وليّ فقیه ،مجاز در تصادّی اماوری کاه
متوقّف بر اذن وليّ فقیه است باشاد» .همچناین بناد  0مااده  0قاانون مآباور« ،ادارة اماور
موقوفات عامّه که فاقد متولّي بوده يا مجهولالتّولیه است يا موقوفاات فاصاه را در صاورتي
که مصلحت وقف و بطون الحقه يا رفع افتقا موقواعلیه متوقّف بر دفالت ولايّ فقیاه
باشد» بر عهده اين سازمان (سازمان اوقاا قرار داده است.
فقصه آنکه ،اين مبنا هرچند رنی مشهور فقها نیست ،ولي مورد تأيید قانونگذار واقاع
شده و طبق آن برای وقف ،شخصیت حقوقي مساتقلّي در نظار گرفتاه شاده اسات .عاقوه
براين ،طبق اين مبنا دفالت حاک در موقوفات عام به دو حالت «نبود متاولي» و «مجهاول
التّولیه بودن وقف» و در وقف فاص به «صورتي که مصلحت وقف و بطون الحقه و يا رفاع
افتقا موقواعلیه متوقّف بر دفالت وليّ فقیه باشد» افتصاص يافته است .يعني مواردی
که جواز آنها فقط با «دلیل حسبه» اثبات ميشود و از نظر قابلیّت به کاارگیری و اساتناد ،در
جايگاهي بعد از اصل اولي در وقف (الوقوا علي حسب ما يوقفها اهلها قرار دارد.
قرار دادن چنین افتیارات گستردهای برای حکومت در امر نظارت بر موقوفات ،هرچند با
مباني فقهي موقوفات (که طبق آن ،وقف بايد همانگونه که واقف معاین کارده اسات ،اداره
شود سازگاری ندارد ،ولي دايرة احکام حکومتي اسقم 0قابل توجیه است .با اين توضیح کاه،
 -0احکام حکومتي ،احکامي هستند که حاک شرع برای حفظ نظام و مصلحت جامعه اعمال ميکند .مادامي که عنوان مصالحت بار
قوّت فود باقي است ،نیآ ثابت است .احکام حکومتي ،موقّتي است و عمر آن تابع مصلحت است؛ درحاليکه احکام اولي ،آسماني و
ثابت است و قوام شريعت ،بستگي به آنها دارد.
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هرچند متولّي بعد از قبول تولیّت ،به عنوان مدير مستقل ،ادارة موقوفه را در افتیار ميگیارد،
ولي به منظور اطمینان از عملکرد او و قرار دادن ضمانت اجرای الزم قانوني کاه بتاوان باه
استناد آن در موارد تخلّف و عدم پایبندی وی به افقق و تعهّدات ،به نظ بخشي باه اماور
موقوفه اقدام نمود و از مصرا منافع وقاف در راههاای غیرمشاروع و ياا از باین رفاتن آن
جلوگیری کرد ،نیازمند افتیارات و امکانات فراتری است که فقط حکومت ،شايستگي و توان
بر عهده گرفتن و عملي سافتن آنرا دارد .اين ويژگي حکومت که مسئولیّتهای فاص فود
را نیآ به دنبال دارد ،ايجاب ميکند که قوانیني فراگیر که تأمینکنندة نظا جامعاه و حقاوق
همة افراد باشد ،با ضمانت اجرای قوی وضع شود .وقف نیآ از اين حیث ،از اين قاعادة کلاي
مستثني نیست و نیازمند دفالت و نظارت ضابطهمند حکومت است.
 -7حکومت و نظارت مطلقه
بر مبنای آنچه پیش از اين بیان شد ،ميتوان گفت که مديريت و رسیدگي به امور وقاف
عامي که متولّي ندارد ،از باب حسبه به حاک اسقمي محوّل شده است؛ چه فقدان متولّي به
دلیل عدم تعیین متولّي از سوی واقف باشد ،يا انقراض متولّیان منصوص ،يا عآل متاولّي در
اثر عدم صقحیت .در هر صورت نظارت و واليت حاک در ماورد اوقااا عاماه ،واليتاي در
طول واليت متولّي و متأفّر از آن است .واليت حاک  ،مشروط به عدم تعیین متولّي از طرا
واقف است.
همچنین مشخص شد که طبق نظر مشهور فقها در وقف فاصي که متاولّي نادارد ،ادارة
موقواعلیه است .زيرا آنان مالک عین موقوفه محسوب ميشاوند و موقوفاه
ٌ
امور بر عهدة
نیآ ملک موقّت آنها است و لذا تصرّفاتشان مستند به دلیل «النّاس مسلَّطون علي امواله »
ميباشد.
با اين وجود ،از سخن برفي از فقها که با استناد به واليت مطلقة حاک اسقمي و اينکاه
همة افتیارات امام معصوم (علیهالسقم در عصر غیبت بارای ولايّ فقیاه نیاآ وجاود دارد،0
 -0فقیه توانا ،مرحوم صاحب جواهر ،بعد از نقل کقم محقق کرکي که فرموده است« :اتفق نصحابنا على نن الفقیه العادل األمین
الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في األحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى علیه السقم في حال
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ميتوان جواز نظارت مطلقة حاک اسقمي در امور اوقاا را به اثبات رساند .ماراد از نظاارت
مطلقه در اينجا اين است که حکومات در کلیاة اماور مرباوط باه موقوفاات عاام و فااص،
صرا نظر از اينکه متولّي منصوص داشته باشند يا نه ،با وضاع قاوانین و انتصااب ماديران،
دفالت و نظارت کامل ،مستقی و همهجانبه داشته باشد.
پذيرش چنین سخني ،مبتني بر قبول دو مقدمه است:
 -0واليت مطلقه در قلمرو افتیاراتي است که ائمه (علیه السقم باه عناوان سالطان و
رئیس داشته و به اقتضای حکومتداری و تدبیر جامعاه از آن برفاوردار باودهاناد .از ايانرو
مسائل غیرحکومتي مشمول واليت مطلقه نميباشد.
 -0نظارت بر اوقاا ،يکي از حقوق حکومت و از شئون سلطان مسلمین اسات و لاذا در
قلمرو واليت قرار دارد.
برفي از فقها مقدمة دوم را انکار کرده و ادارة وقف را از شئون حکومت و حتي از شئون
واليت سیاسي امام معصوم (علیهالسقم نميدانند (اصفهاني . 032 :3 ،0001 ،ولي حضارت
امام فمیني (ره در عین حال که افتیارات حکومات اساقمي را فراتار از اقتضاائات عرفاي
نمي داند ،با اين استدالل که وقف عام يکي از مصالح مسلمین است و حاک اسقمي باياد از
مصالح مسلمین حفابت کند ،از آن دفاع نمودهاند .ولي ايشان نیآ آن را تنها منوط به جاايي
دانستهاند که تدبیر وقف و تأمین مصالح مسلمین توساط متاولّي منصاوص صاورت نگیارد
(موسوی فمیني ،پیشین 003 :0 ،و . 005
آنچه از پذيرش مبنای امام فمیني (ره به دست ميآيد اين است:
 -0افتیار حکومت به مواردی که الزمة زمامداری است افتصاص دارد .اين افتیارات در
دايرة تأمین مصالح مسلمین ثابت است.
الغیبة في جمیع ما للنیابة فیه مدفل ،و ربما استثنى األصحاب القتل و الحدود» ،در تأيید آن آورده است« :بعد از
[اث بات ]اين مطلب که امام (علیه السقم چنین کسي (فقیه جامع شرايط را حاک و فلیفه قرار داده است ،چنین حکمي ،جآمي و
بلکه قطعي است؛ و نیآ به اين دلیل که ضرورت دريافت حقوق عامة مردم و زمامداری و مانند آن ،اقتضای چنین حکمي را
دارد( »...نجفي ،0020 ،ج 333 :00و 335
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 -0با اقدام واقف در تعیین متولّي برای وقف عاام و تاأمین مصاالح عماومي توساط او،
دلیلي برای دفالت حاک در وقف وجود ندارد .زيرا فللي در ادراة کشور ياا فقئاي در تادبیر
وقف پیش نميآيد.
 -3حاک اسقمي حق ندارد متولّي منصوص را بر کنار و فرد ديگری را از طرا فود به
ادارة موقوا بگمارد؛ مگر اينکه عدم صقحیّت متولّي بدلیل فیانت يا دلیل ديگر ،شارعاً باه
اثبات برسد يا ادامة کار او مصالح جامعه را در معرض تهديد و تضییع قرار دهد.
 -0حاک اسقمي مجاز نیست تغییری در افتیارات متولّي بوجود آورد و بارفقا آنچاه
واقف مقرّر نموده است ،بخشي از افتیارات متولّي را از او سلب نمايد؛ مگر به عناوان ثاانوی
(از جمله ،ضرورت دفع ضرر يا هر مصلحت ديگر و با رعايت شرايط آن.
 -1اگر حاک نمايندهای را برای ادارة موقوا بگمارد ،ولي او صقحیّت نداشته و قادر باه
تأمین مصالح عمومي نباشد ،از سوی عدول مسلمین قابل ردّ وعآل فواهد بود.
بنابراين روشن ميشود که هرچند امام فمیني همة افتیارات امام معصوم (علیاهالساقم
را در عصر غیبت برای فقیه نیآ ثابت ماي دانناد ،ولاي از آنجاا کاه هادا از قاراردادن ايان
افتیارات را -که به نظر ايشان ،اين افتیارات الزمة زمامداریاند -ادارة امور جامعه و تاأمین
مصالح مسلمین ميدانند و وقف نیآ جآو همین مصالح عمومي قرار ميگیرد ،دفالت حاک را
برای تأمین اين هدا ،جايآ و بلکه الزم ميشمرند .ولي در جايي کاه هماین هادا ،بادون
دفالت حاک و از طريق تدبیر و تعیین واقف در مورد موقوفات عام تأمین ميشود ،ضارورتي
برای دفالت حاک نميبینند.
 -8بررسی مواد قانونی مرتبط
قوانین کشور در مورد نحوة مديريت وقف فاصي که متولّي منصوص ندارد ،دچار ناوعي
تعارض و نابساماني نظری و عملي است .زيرا با وجود تصريح قانونگذار در مورد نحاوة اداره
موقوفة عامي که متولّي مشخص ندارد ،در بارة وقف فاص دارای اين شارايط ،ابهاار نظار
صريحي صورت نگرفته است .به عبارت ديگر ،يکاي از ماواردی کاه ايجااب مايکناد کاه
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سازمان ،نمايندگي وقف فاص را بر عهده بگیرد ،حالات «عادم تعیاین متاولّي بارای وقاف
فاص» از سوی واقف است .ولي در هیچ يک از مواد قانون مدني و قانون سازمان اوقااا از
آن سخن به میان نیامده است .تنها اشارهای که از سوی قانونگذار در اين مورد وجاود دارد،
تبصره  0ماده  0قانون سازمان اوقاا است که مقرّر کرده است« :موقوفاتي که متولّي آنهاا
عآل يا فوت ميشود ،تا تشخیص متولّي بعدی و موقوفاتي که متولّي آنها ممناوعالمدافلاه
ميشود تا رفع ممنوعیّت يا ض ّ امین در حک موقوفات بدون متولّي اسات ».ايان تبصاره و
تبصره  0ماده مذکور که مقرر ميدارد« :هر گاه شخص يا اشخاصاي کاه در وقافناماه باه
عنوان متولي معین شدهاند ،وجود نداشته باشند و يا اوصاا مقرّر در وقافناماه ،منطباق باا
شخص يا اشخاص معیني نگردد ،موقوفة در حک موقوفه مجهولالتولیاه اسات» ،باا بناد 0
ماده  0همین قانون قابل جمع نیستند .زيرا هرچند در تبصره  ،0موقوفات به دلیل مطلق ذکر
شدن ،شامل موقوفات عام و فاص ميشود ،و بنابراين بدون متولّي بودن شامل وقف فااص
نیآ ميگردد ،و تبصره  0نیآ حالتي مشابه تبصره  0دارد و به حسب بااهر ،شاامل موقوفاات
فاص و عام (هر دو ميگردد ولي بند  0ماده « ،0مجهولالتولیه» بودن را که مجوز دفالات
سازمان (به عنوان نمايندگي از طرا ولي فقیه محسوب ميشود ،فقط در مورد موقوفه عاام
استعمال کرده و برای جواز دفالت ساازمان در اداره وقاف فااص ،شارط ديگاری -غیار از
مجهولالتولیه بودن -را معرفي نموده است .بند  0ماده  ،0به ادارة موقوفات فاصاه فقاط در
صورت «متوقّف بودن مصلحت وقف و بطون الحقه و يا رفاع افاتقا موقاواعلایه بار
دفالت وليّ فقیه» ،توسط سازمان تصريح کرده است و با وجود ذکر عبارت «فاقد متولّي» در
مورد وقف عام ،از ذکر اين عبارت در مورد وقف فاص فودداری نموده است.
نمونة ديگر اين فودداری معنيدار قانونگذار از ذکر عبارت «فاقد متولّي» در مورد وقف
فاص ،ماده  10قانون مدني است که طبق آفرين اصقحیّه در ماورخ  ،0352/1/00باه ايان
صورت مقرّر شده است« :در اوقاا عامّه که متولّي معیّن نداشته باشد ،ادارة موقوفاه ،طباق
نظر وليّ فقیه فواهد بود» .اين ماده که در واقع از آفارين ارادة قانونگاذار در مساألة ماورد
بحث حکايت دارد ،بیان گر تبعیّت مقنن از نظر مشهور فقها در مورد تولیت وقاف فااص ،باا
وجود پیروی از نظر غیرمشهور در مورد به رسمیت شنافتن شخصایت حقاوقي بارای وقاف
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(طبق ماده  3قانون اوقاا ميباشد.
در توضیح اين مشکل و نابسااماني قاانوني کاه ناشاي از پاذيرش و اجارای دو ديادگاه
مختلف در يک مسأله واحد از سوی قانونگذار است ،بايد گفات کاه ساپردن تولیّات وقاف
فاص به موقواعلیه  ،که تعداد آنها ممکن است به چندين نفر برسد ،و در عین حال قرار
دادن آنها به عنوان «نماينده شخصیت حقوقي وقف فاص» ،باا مقتضایّات زمااني جامعاه
کنوني هماهنگي ندارد .زيرا چنین تولیّت و نمايندگي که بین افراد بيشماری گسترده اسات،
عقوه بر اينکه موجب افتقا میان موقواٌعلیه ميشود و قانونگاذار نیاآ از زمیناة باروز
اينگونه افتقفات آگ اه بوده و در رابطه با آن ،موادی را باه تصاويب رساانده اسات ،تاأمین
اهداا وقف و منافع افراد ذینفع را نیآ با مشکل مواجه ميسازد .مهمتر از همه اينکه ،فاقاد
هرگونه ضمانت اجرايي مؤثر در قبال اَعمال و تصرّفات متولّي (متولّيهای وقف فاص ،کاه
در واقع نمايندگان اين شخصیت حقوقي نیآ هستند ،فواهد بود.
از اينرو قرار دادن تولیّت و مديريت وقف فاص برای يک شخص از میان موقواٌعلیه ،
و ضابطهمند کردن تصرّفات او ،نه تنها مشکقت مذکور را مرتفع فواهد کرد ،با هدا واقاف
در وقف فاص نیآ که اصوالً «انتفاع» تمام افراد موقواٌعلیه است ،و ناه لآومااً «تولیّات»
آنها ،ه سويي فواهد داشت .عقوه بر اين ،در راستای حفظ مصالح شخصیت حقوقي وقف
نیآ که يک نماينده داشته باشد و او پاسخگوی امور وقف در موارد افتقا يا ادعای فیانات
باشد ،مناسب فواهد بود.
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 -9نتیجه
از مجموعة مباحثي که در اين تحقیق مطرح شد ،نتاي زير بدست ميآيد:
 -0در جايي که اثر وقف ،تملیک موقوفه بوده و موقوفه ،به عنوان ملک موقاواٌعلایه
در نظر گرفته ميشود ،مديريت وقف به عنوان فرع مالکیت و اثار آن ،حاق موقاواٌعلایه
محسوب ميشود؛ حقي که محدودة آن توسط واقف و قانون مشخص ميشود.
 -0اگر موقوفه را بدون مالک حقیقي و دارای شخصیت حقوقي بدانی  ،ماديريت آن ناه
تنها افتصاص به شخص حقیقي بخصوصي نخواهد داشت ،بلکه واگذاری چنین مديريتي به
اشخاص حقیقي فقط در قالب نمايندگي و تحت ضوابط ويژهای که ضمانت اجرای قانوني و
شیوه اِعمال مديريت وی را کامقً مشخص سازد ،ممکن فواهد بود.
 -3در موقوفات عام به طور ويژه و در موقوفات فاص در جايي که ضرورت ايجاب کناد
(موارد فاص  ،نظر حاک الزماإلتباع بوده و ادارة موقوفه طبق نظر ولي فقیه صورت فواهاد
گرفت .قراردادن حق چنین دفالتي برای حاک به اساتناد دلیال حسابه و نیاآ ادلّاه واليات
مطلقهای که برای حاک  -به عنوان زعامدار مسلمین و باه اقتضاای حکوماتداری -ثابات
است ،قابل دفاع ميباشد.
 -0مواد مربوط به وقف در قانون مدني و نیآ قانون اوقاا ،بیانگر پذيرش دو ديادگاه در
فصوص مالکیت وقف است که اثر اين برفورد دوگانه ،در نحوة مديريت وقف و افرادی کاه
صقحیت تصدی آن را دارند ،به ويژه در جايي که متولي منصوص وجود نداشته باشد ،آشکار
شده است.
 -0رعايت مباني فقهي وقف و مقتضیات زماني مربوط به آن اقتضا ميکند که در جهت
ضابطه مند کردن اَعمال و تصرفات مدير وقف فاص ،در عین تأمین اهاداا وقاف و مناافع
افراد ذینفع ،قوانین کاملي تدوين شده و فألهای قانوني موجود مرتفع شود.
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 -11پیشنهاد
به منظور دفاع از شخصیت حقوقي وقف و قراردادن ضمانت اجرايي قانوني برای اعماال
و تصرّفات مدير وقف« ،واگذاری مديريّت وقف فاص فاقد متولّي منصوص به افراد ذینفاع،
تحت عنوان نمايندگي با نظارت حاک (وليّ فقیه » و بنابراين ،افآودن عبارت «و فاصّه» به
مادهی  10قانون مدني ،بعد از عبارت «موقوفات عامه» و يا الحاق تبصرهای باه ذيال مااده
 51قانون مدني -به شرح زير -پیشنهاد ميگردد:
«تبصره :در صورتي که واقف در مورد تولیّت موقوفه فاص ،ترتیب فاصي مقارّر نکارده
باشد ،متولّي قانوني ،طبق نظر وليّ فقیه تعیین فواهد شد».
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 -11منابع
 -0اصفهانى ،سید ابو الحسن ( ، 0000وسيلة النجاة (مع حواشي اإلماام الخمیناي  ،چاا
اول ،ق  ،مؤسسه تنظی و نشر آثار امام فمینى قدس سره.
 -0اصفهاني ،محمدحسین ( ، 0001حاشيۀ المکاسب ،ق  ،محقق.
 -3امامي ،حسن ( ، 0302حقوق مدنی ،جلد  ،0بيجا ،چا سوم ،کتابفروشي اسقمیه.
 -0باقری ،احمد ( ، 0310فقه مدنی -عقود تملیکی ،تهران ،چا اول ،انتشارات سمت.
 -1جعفری لنگرودی ،جعفر ( ، 0333شرح قانون مدنی ،جلد  ،0تهران ،مشعل آزادی،
 -3حسیني شیرازى ،سید محمد ( ، 0003الفقهه -القواعهد الفقهیهه ،چاا اول ،بیاروت  -لبناان،
مؤسسه امام رضا علیهالسقم.
 -5حلي ،ابنزهره ( ، 0020الغنیه ،ق  ،کتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي.
 -1دهخدا ،علياکبر (بيتا  ،لغت نامه دهخدا ،چا اول ،تهران ،سازمان لغت نامه دهخدا.
 -3روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ،سال  ،03شماره .03010
 -02سازمان اوقاا و امور فیرية ايران و بانک توسعة اساقمي عربساتان ( ، 0315وقهف و تمهدن

اسالمی (مجموعه مقاالت منتشر شده در همايش بینالمللي وقف و تمدن اساقمي  ،جلاد ،0
تهران ،انتشارات اسوه.
 -00سبآوارى ،سید عبداألعلى ( ، 0003مهذّب األحکام ،جلد  ،00چا چهارم ،ق  ،مؤسسه المنار.
 -00صدوق ،محمد بنعلي ابنبابوياه ( ، 0003من ال یحضره الفقیه ،جلاد  ،0قا  ،دفتار انتشاارات
اسقمي.
 -03طباطبايي ،سیدعلي ( ، 0003ریاض المسائل ،جلد  ،3چا اول ،ق  ،مؤسسة نشر اسقمي.
 -00طوسي ،محمد ابنحسن ( ، 0025التهذیب ،جلد  ،3تهران ،دارالکتب االسقمیه.
 -01ااااااااااااااااااا ( ، 0000الخالف ،ق  ،جامعة مدرسین حوزة علمیة ق .
 -03ااااااااااااااااااا (بيتا  ،المبسوط ،به کوشش ساید محمادتقي کشافي ،تهاران ،المکتباة
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المرتضوية.
 -05عاملي ،زين الدين محمد ابن مکي [شاهید اول] ( ، 0310اللمعۀ الدمشقیيۀ،
جلد  ،0ترجمه حمید مسجدسرايي ،تهران ،فط سوم.
البهيقۀ فهی

 -01عاملي ،زين الدين محمد ابن علي [شهید ثااني] ( ، 0313الروضۀ
شرح اللمعۀ الدمشیيۀ ،جلد  ،0با اشراا و تصاحیح قااروبي تبرياآی ،چاا
هشت  ،ق  ،دارالتفسیر.
 -03عمید ،حسن ( ، 0330فرهنگ فارسی عمید ،جلد  ،0چا پنج  ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -02قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
 -00قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران.
 -00کاتوزيان ،ناصر ( ، 0333حقوق مدنی عقود معین ،جلد  ،3تهران ،نشر يلدا.

 -03ااااااااااااااااااا ( ، 0315قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چا هجده  ،تهران ،نشار
میآان.
 -00کلیني ،محمد ابنيعقوب ( ، 0025الکافی ،جلد  ،5تهران ،دارالکتب االسقمیه.
 -01محقق حلي ،جعفر ابنحسن ( ، 0313شرایع االسالم ،جلد  ،0چا شش  ،با تعلیقات آيات اهلل
سیدصادق شیرازی ،تهران ،استققل.
 -03محقق داماد ،سید مصطفى ( ، 0023قواعد فقه ،جلد  ،0چا دوازده  ،تهران ،مرکآ نشر علوم
اسقمى.
 -05مرعشى نجفى ،سید شهابالدين ( ، 0023منهاج المؤمنین ،جلد  ،0چاا اول ،قا  ،انتشاارات
کتابخانة آيتاهلل مرعشى نجفى ˚ ره.
 -01مصطفوى ،سید محمد کاب ( ، 0000مائة قاعدة فیهيقة ،چاا چهاارم ،قا  ،دفتار
انتشارات اسقمى وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة ق .
 -03مکاارم شاایرازى ،ناصاار ( ، 0000القواعههد الفقهیهه ،جلااد  ،0چاا سااوم ،قا  ،مدرسااه امااام
امیرالمؤمنین  -علیه السقم.
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 -32موسوی فمیني ،سید روح اهلل [امام فمیني] ( ، 0023تحریر الوسیله ،جلد  ،0ق  ،اسماعیلیان.
 -30ااااااااااااااااااا (بيتا  ،کتاب البیع ،جلد  ،3ق  ،مطبعة مهر.
 -30موسوى گلپايگانى ،سید محمد رضا ( ، 0003هداية العباد ،جلد  ،0چا اول ،ق  ،دار القارآن
الکري .

 -33نجفى ،جعفر بنفضر مالکى [کاشف الغطاء] ( ، 0310کشف الغطاء عن مبهمات الشهريعقة
الغراء ،ق  ،دفتر تبلیغات اسقمي.
 -30نجفى ،محمد حسن [صاحب الجواهر] ( ، 0020جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسهالم ،جلاد
 ،00چا هفت  ،بیروت  -لبنان ،دار إحیاء التراث العربي.
 -31نجفى ،محمد حسین بنعلى بنمحمد رضاا [کاشاف الغطااء] ( ، 0313تحریهر المجلهه ،جلاد
(0قس  ، 3چا اول ،نجف اشرا  -عراق ،المكتبة المرتضویة.
 -33يآدی ،سیدمحمدکاب (بيتا  ،تکملۀ عروۀ الوثقی ،جلد  ،0ق  ،مکتبة داوری.

 -35ااااااااااااااااااا ( ، 0005عروۀ الوثقی ،جلد  ،0چا اول ،ق  ،مؤسسة نشر اسقمي.

