
 
 

 

 

 
 

ORIGINAL RESEARCH PAPER  

Jurisprudential and Legal Methods of Monitoring Endowments 
Saeid Gheiratmand 

1
,       Ali Faghihi 

2✵, Mohammad Ali Kheirollahi 
3
      

 

 

Since the beginning of the Iranian contemporary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, 

Babol, Iran. 

2* Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Babol Branch, Islamic Azad 

University, Babol, Iran.  

(Corresponding Author)       Email: Ali.faghihi336@gmail.com       Phone: +989111282238 

3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Babol Branch, Islamic Azad 

University, Babol, Iran. 

Please Cite This Article As: Gheiratmand, S; Faghihi, A & Kheirollahi, MA (2022). “Jurisprudential and Legal 

Methods of Monitoring Endowments”. Interdisciplinary Legal Research, 2(4): 29-40. 

 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

A
b
s
tr
a
c
t 

Received: 

24 Oct 2021 

Revised: 

23 Nov 2021 

Accepted: 

18 Dec 2021 

Available Online:  

01 Jan 2022 

Keywords: 

Supervision of 

endowments, 

Trusteeship, 

General 

Endowment, 

Jurisprudence, 

Law. 

Interdisciplinary Legal Research 

Jul 2021, 2(4): 29-40 

Available online on: www. ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

Background and Aim: Throughout history, waqfs, based on an accepted and 

desirable tradition, one or more people appointed as the trustee of the waqf, who 

took care of and managed the affairs of the endowment. Some of the duties and 

powers of the trustee were determined to some extent in the text of the endowment 

by the endowments. However, other powers and duties of the trustees of the 

endowment are important issues that should be pursued and explained in the fields 

of jurisprudence and law. The purpose of this research is to research and find 

jurisprudential and legal views on the limits of supervision - which is entrusted to 

the Endowment and Charity Organization.  

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical article. 

Ethical Considerations All ethical considerations in writing this article have been 

observed. 

Findings: According to the research, the trustee has the duty to maintain the 

endowments and their belongings. It is also obliged to rent the property that has 

been donated for the maintenance and restoration of the endowments at a fair price, 

and to convert the endowment property into a good one if it is depreciated. 

However, the appointment of the Imam of the congregation in mosques, according 

to most jurists, is beyond the authority of the trustee. 

Conclusion: The trustee has no right to resign and can only hire a lawyer, provided 

the waqf does not stipulate her personal supervision. 
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 دهيچک

عنوان متولي وقف تعيين  یک یا چند نفر را به ،ضمن انشاي صيغه وقف ،یخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوبردر طول تا :نه و هدفيزم

نامه  بخشي از وظایف و اختيارات متولي تا حدودي در متن وقف. پذیرفت کردند که رسيدگي و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مي مي

. هاي فقه و حقوق پيگيري و تبيين شود در عرصهکه باید  استلکن سایر اختيارات و وظایف متوليان وقف مسأله مهمي  .شد توسط واقفان تعيين مي

 به یابي ریشه و واکاوي ،تحقيق این از هدف .آید که از منظر فقه و حقوق، متوليان وقف عام، چه وظایف و اختياراتي دارند ال پيش ميؤلذا این س

 واگذار خيریه امور و اوقاف سازمان به نيابت به که- حکومت نظارت حدود خصوص در حقوقي و فقهي نظرات کردن برجسته و ساختن فراهم منظور

 .است عمل حيطه در موقوفات بر متوليان مدیریت و جامعه در موجود هاي آسيب همچنين و -شده

 .مقاله توصيفي تحليلي استاین پژوهش یک  :ها مواد و روش

  .رعایت شده است مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش :يمالحظات اخالق

همچنين موظف است امالکي را که براي . بر پژوهش صورت گرفته، متولي، وظيفه حفظ و نگهداري از موقوفات و متعلقات آن را دارد بنا :ها افتهی

اما تعيين  .نگهداري و مرمت موقوفات وقف شده به قيمت عادالنه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند

 .عت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختيارات متولي خارج استامام جما

 .تواند وکيل بگيرد، به شرطي که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد حق کنارگيري از سمت خود را ندارد و فقط مي متولي :يريگ جهينت
 .نظارت بر موقوفات، توليت، وقف عام، فقه، حقوق :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

در مکتب فقهي و حقوقي اسالم، وقف هم از جنبة مباحث 

نظري و هم در عرصة زندگي اجتماعي و عملي افراد، نقش 

مباحث دقيق و عميقي که در کتب فقهي، تحت . مهمي دارد

شمار از اموالي که در  همين عنوان مطرح شده و تعداد بي

اند، خود  هاي مختلف به این منظور اختصاص یافته دوره

 . این واقعيت است گویاي

تولّيت موقوفه یا همان ادارة امور وقف، یکي از همين مباحث 

عمدة مربوط به وقف است که مورد توجه فقها بوده و از 

سزایي در امور موقوفات و سرنوشت آنها  بهآنجایي که تأثير 

دارد و از طرف دیگر، براي تأمين هدف وقف به نحو مطلوب، 

دامنة آن در عين حفظ ُبعد اهتمام به آن ضروري است، 

عبادي، به عرصة قانون و حقوق مدّون کشيده شده و تعدادي 

از مواّد قانون مدني ایران نيز در کنار قانون خاص سازمان حج 

  .و اوقاف و امور خيرّیه بدان اختصاص یافته است

اختالف نظر فقها در مورد مالکيت عين موقوفه، در عين اتفاق 

موقوفه با تحّقق صحيح وقف، از مالکيت »نظر آنها بر اینکه 

، موجب شده است که در مورد مسائلي «شود واقف خارج مي

مانند توليت موقوفه و مقامي که شایستگي تصدي آن را دارد 

عليه در وقف  و همچنين محدودة اختيارات وي و اینکه موقوف

کنند؛  خاص، تحت چه عنواني اقدام به ادارة امور موقوفه مي

کم در ادارة امور موقوفه چيست و تا چه مقدار حق نقش حا

دخالت و اعمال نظارت دارد؛ تفاوت تولّيت و نظارت، و 

اي که  گونه مواردي از این قبيل، آراي متفاوتي ارائه شود؛ به

 .دانان نيز منعکس شده است اثر آن در قانون و آراي حقوق

 فراهم منظور به یابي ریشه و واکاوي تحقيق این از هدف

 خصوص در حقوقي و فقهي نظرات کردن برجسته و ساختن

 امور و اوقاف سازمان به نيابت به که حکومت نظارت حدود

 جامعه در موجود هاي آسيب همچنين .شده است واگذار خيریه

 مشکالت عمل حيطه در که موقوفات بر متوليان مدیریت و

 تاکنون مربوطه که قوانين و نيز نموده ایجاد را فراواني

 زمينه نظارت باب در سردرگمي این که گشته تغيير دستخوش

 فراهم را متصرفين و متوليان بعضي از اعم سودجویان براي

 . است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت نموده

 مفهوم وقف -2

به معني ایستادن، توقف، حبس  ،زبان فارسي وقف در فرهنگ

وقف در لغت به . کردن، منحصرکردن چيزي به کسي است

و در اصطالح  ، ماندن و آرام گرفتن استمعناي ایستادن

نگه داشتن و حبس کردن عين ملک است و مصرف  ،فقهي

 (فرهنگ عميد، ذیل کلمه). است کردن منافع آن در راه خدا

حاضر، توصيفي تحليلي  مقاله تحقيق روش: روش تحقيق-3

 . است

 بحث و نظر

 مالکّيت وقف -0

از آنجا که طبق نظر مشهور فقها و قانون مدني ایران، وقف از 

بر داشتن شرایط  عالوهرود،  جمله عقود الزم به شمار مي

از . باشد ميعمومي صحت، نيازمند شرایط اختصاصي خود نيز 

ملک جملة این شرایط که خاص وقف است، خارج کردن 

شرط صحت  عنوان به که باشد ميمالکيت واقف  مورد وقف از

رو یکي از مهمترین  از این. شود ميدر عقد وقف در نظر گرفته 

، در مورد اند دههاي مربوط به وقف که فقها مطرح کر بحث

آراء فقها در مورد مالکيت موقوفه، متفاوت . مالکيت وقف است

وي آنان ارائه شده ي از ساست و در این مورد نظرات مختلف

ه علي موقوفي از فقها عقيده دارند که مالکيت به برخ. است

شيخ طوسي معتقد است که اگر وقف کننده،  .شود ميمنتقل 

مالي را به اشخاص معين وقف کند، آن مال به ایشان منتقل 

این امر به دليل اجماع ( 281 :0031طوسي، ) .گردد مي

ه بين ایشان اختالفي دليل دیگر، آن است ک. فقيهان است

واند در عين و منفعت مال ت نيست در اینکه وقف کننده نمي
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به همين دليل مالکيت او نسبت به . تصّرف کند وقف شده

برخي از فقيهان اماميه . مال وقف شده از بين رفته است

: 0030حلي، ) .اند دهنسبت به این دیدگاه، ادعاي اجماع کر

از ميان فقيهان معاصر، مهمترین دليل ( ره)امام خميني  (100

سپس باالتر از آن، این مطلب  .داند اجماع ميمسأله را در این 

: 0021خميني، )رعه از ضروریات دانسته است د متشرا نز

0/80 )  

يد ثاني و محقق برخي دیگر از فقهاي بزرگ از جمله شه

که اگر وقف له تفصيل داده و معتقدند کرکي، در این مسأ

خاص باشد، کساني که به ایشان وقف شده، مالک مال وقفي 

عام باشد، مالک آن خداوند متعال  اما اگر وقف. واهند بودخ

اي وجود  در ميان فقها نظریه (0/011: 0081عاملي،)است 

فهوم شخصيت  اي نظري براي توان آن را زمينه دارد که مي

 د محمدکاظم طباطبایيقيه توانا سيف. حقوقي وقف، تلّقي نمود

وقف مانند مال بدون مالک است و »نماید که  چنين استدالل مي

شود،  طور مستقل اداره مي ضرورتي ندارد براي مال موقوفه که به

همانطور که مال ِاعراض شده قبل از . مالک خاصي در نظر گرفت

یزدي، )  «.اینکه به ملکيت کسي درآید، چنين وضعيتي دارد

0001 :202  ) 

 والیت بر موقوفه -2

حق سرپرستي و والیت بر مال موقوفه از آن کيست؟ واقف، 

عليهم، حاکم یا دیگران؟ شيخ طوسي در کتاب  موقوف

اگر واقف، مالي را بر شخصي : گوید المبسوط در این مورد مي

پيروي از شرط  ،وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد

باز  ،وي ضروري است و اگر حق نظارت را به دیگري بدهد

هم باید از شرط وي اطاعت کرد، ولي اگر حق نظارت را 

مطلق گذارد در اینکه سرپرست مال موقوفه چه کسي است 

 :دو نظر است

 حق نظارت متعلق به حاکم است؛ زیرا مال به خدا منتقل  -

 .شود مي

است، زیرا مال به  عليهم وقوفمحق نظارت متعلق به  -

ولي مرحوم ( 0/030: 0018طوسي، ). آید تملک آنها در مي

چنانچه واقف، »: گوید محقق حلي در این خصوص مي

والیت موقوفه از آن  ،سرپرست وقف را مشخص نکند

عليهم است و این در صورتي است که معتقد به انتقال ملک  موقوف

  عالمه (2/018: 0038حلي،محقق ) «.عليهم باشيم به موقوف

حلي طبق معمول، مطلب را بسط داده و در این خصوص نيز 

 :گوید مي

حق سرپرستي در اصل از آن واقف است، زیرا او براي سرپرستي »

حال هر  .و مصرف وقف به نحو شایسته از دیگران سزاوارتر است

کند که سرپرستي از آن  کند یا شرط مي کسي مالي را وقف مي

اي به  گذارد و اشاره شد یا از آن دیگري، یا آنکه مطلق ميخودش با

چنانچه واقف سرپرستي مال را به  .کند مسأله والیت در وقف نمي

شرط صحيح و الزم است، زیرا این شرط موافق  ،خودش بدهد

یيد أکد آن است و روایات متعددي آن را تؤمقتضاي اصل و م

از  ،گري محول سازدکنند و چنانچه واقف، سرپرستي را به دی مي

نظر علماي اماميه الزم است و جایز نيست کسي با آن مخالفت 

حال چنانچه واقف مسأله . کند و نظر اکثر علما نيز همين است

سرپرستي وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستي از آن 

شخص معيني باشد، احتمال دارد توليت از آن واقف باشد؛ زیرا نظر 

ست و وقتي آن را متوجه دیگري نکرده باشد ا وو تصرف، حق ا

نظر دیگر این است که در . این حق همچنان براي او باقي است

عليهم است؛ زیرا  این صورت سرپرستي عين موقوفه از آن موقوف

فایده و منفعت، مال آنان است و نظر سوم این است که در این 

 (000:تا عالمه حلي،بي)« .صورت سرپرستي از آن حاکم است

نظر شهيدین این است که در صورت مطلق بودن والیت و 

سرپرستي در وقف، سرپرستي در وقف عام با حاکم شرعي و 

است و در این فرض  عليهم موقوفبا ( وقف خاص)در غير آن 

: 0003شهيدثاني،) .واقف، نسبت به موقوفه مثل بيگانه است

0/011) 

صاحب ریاض المسائل نيز مانند محقق حلي معتقد است که 

اگر واقف سرپرستي را مطلق گذارد، والیت بر وقف، متعلق به 
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( 03/021: 0008طباطبایي حائري،). است عليهم موقوف

جایز »: گوید صاحب جواهر در خصوص والیت بر موقوفه مي

ا است که واقف نظارت در وقف را براي خودش یا براي دیگري، ی

« .براي خودش و دیگري به طور مشترک یا مستقل قرار دهد

 (28/22: تا نجفي، بي)

سيد محمد کاظم یزدي معتقد است که در صورت مسکوت 

چه در وقف عام و چه  -وانهاده شدن والیت در وقف، متولي 

گوید این توليت در  وي مي. حاکم است -در وقف خاص 

آن یا   برین از سایهعا  قافي مثل وقف درخت براي استفادهاو

اي آب ن در چاهي که بريآن و همچن  خوردن عابرین از ميوه

ثابت نيست؛ زیرا انتفاع از این  خوردن مسافرین حفر شده

یزدي، ). اوقاف، نيازي به اذن حاکم یا غير حاکم ندارد

 (0/228:تا بي

اصل این است که والیت موقوفه »: گوید محمد جواد مغنيه مي

باشد، پس او در مصرف موقوفه براي اهلش از  واقف  بر عهده

تر است و اگر والیت بر وقف را براي دیگري شرط  دیگران شایسته

کرد عمل به مقتضاي شرط واجب است؛ زیرا فاطمه سالم اله 

و سپس ( ع)خویش را به علي  عليها والیت بر موقوفات هفتگانه

رگترین و سپس به بز( ع)و پس از او امام حسين ( ع)امام حسن 

واگذار کرد؛ اما چنانچه واقف، امر سرپرستي ( ع)فرزند امام حسين 

عين موقوفه را مطلق گذاشت و در متن عقد، والیت را براي هيچ 

تر این است که نظارت بر موقوفات  کس شرط نکرد، نظر قوي

عامه از آن حاکم شرعي و بر موقوفات خاصه که ابهامي نداشته 

 (1/13: 0020مغنيه،)« .استعليهم  باشد از آن موقوف

: گویند در تحریر الوسيله در این خصوص مي (ره)امام خميني 

در اوقاف  چنانچه واقف به هيچ وجه متولي معين نکرده باشد،»

تر،  طبق نظر قويو عامه حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم 

گيرد و در اوقاف خاصه در خصوص  والیت وقف را برعهده مي

لحت وقف و مراعات بطون و تعمير و حفظ آنچه راجع به مص

اما  .متولي حاکم است ،وقف براي بطون الحقه است  اصول و اجاره

اي که حصول منفعت بر  در مورد منفعت بردن و اصالحات جزئي

روبي انهار و نگهداري آن و جمع  هآن متوقف است، مانند الی

هستند  عليهم موجود محصول و تقسيم و امثال اینها متولي، موقوف

و توليت اوقافي که سرپرستي آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب 

از طرف حاکم باشد، در صورت فقدان حاکم و منصوب او با 

 (0/001: 0021خميني، )« .مؤمنين عادل است

بر این نظرند كه والیت و مسأله عالمان حنفى در فرض 

هر چند به آن  ،قف استاسرپرستى بر مال موقوفه از آن و

عالمان مالكيه و حنبليه بر این اعتقادند . نكرده باشدتصریح 

والیت  ،افراد محدودى باشند عليهم موقوفدر صورتى كه که 

از آن حاكم  ،ایشان است و در غير این صورت آن بر آن از

 . است

بازگشت  -0: ن شافعيه سه نظریه ارائه شده استاز عالما

زیرا منفعت براى  عليهم موقوفبراى  -2نظارت به واقف؛ 

 .حاكم براى -0نيز متعلق به آنان است؛ و  آنان و نظارت

 (001:تا جناتي شاهرودي،بي)

 وليت کيفري متولي ؤمس -0

 براى و نموده منع را آن ارتكاب قانون كه است عملى جرم

 عمل اثر در كه صورتى در. است داده قرار كيفرى مرتكب

 ملزم ،شده آن موجب كه كسى آید، وارد كسىه ب زیانى مزبور

 دست عمدًا كسى هرگاه مثاًل. نماید جبران را مزبور زیان است

 خود معاش كسب و نقاشىه ب قادر دیگر كه بشكند را نقاشى

 زیان باید رسد مي مخصوص كيفره ب آنكه بر عالوه نباشد،

 (0/00 :تا امامى،بي). بپردازد را نقاش

نسبت به اداره ي هر فرد متول ،وليت مدنيؤعالوه بر مس

یعني اگر فعل  .وليت کيفري هم خواهد بودؤموقوفه داراي مس

شوند از نظر  و یا اقدام متولي که موجب بروز خسارت مي

باید مجازات مقرر در  ،قوانين جزایي داراي بار کيفري باشد

جزاي نقدي از جمله  و تحمل حبس .نماید تحمل يزن قانون را

. کيفري ذکر گردیده است که در قوانين ي استهای مجازات

 مرتکب موقوفه اداره در متولي شخص است ممکن بنابراین

 کيفري مجازات به خسارت جبران بر عالوه که شود  ياعمال
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 هدایت و کنترل از گذار قانون بنابراین .گردد محکوم هم

 .است نمانده غافل متولي

 حدود وظایف و اختيارات متولي -0

 متولي وظایف -0-0

 :وقف از نظر وظایف به دو صورت قابل تصور استمتولي 

 .مطلق نهاده باشد( وظایف او را)واقف، امر والیت او را  -الف

، وظيفه مشخصي را به او واگذار کرده باشد مثل واقف -ب

 ...اجاره موقوفه یا

زیرا باید  .نخستين وظيفه متولي، نگهداري مال موقوف است

از منافع آن در اداره عين حبس شده باقي بماند تا بتوان 

بنابراین متولي باید . تحقق هدف واقف استفاده کرد

ز منافع بردارد سپس هاي تعمير و نگهداري را ابتدا ا هزینه

قانون  81ماده . هم بدهدعلي موقوفماند به  آنچه باقي مي

در » :دارد تقدم هزینه تعمير وقف مقرر مي مدني نيز درباره

صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصالح 

موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت الزم است برحق 

 « .عليهم مقدم خواهد بود موقوف

 :براي اجراي درست این ماده، یاد آوري چند نکته الزم است

مقدم ( به معني خاص)هزینه و مخارج تعميير و نگهداري  -

هاي تحصيل منفعت بر  و هزینه، تحصيل منفعت بر هزینه

 . هم مقدم استعلي موقوفحق 

نگهداري و تحصيل منفعت باید در حد متعارف انجام پذیرد  -

 .بهترین صورت ممکن باشد به و ضرورتي ندارد که

باید  ا مقرر کرده باشد،در صورتي که واقف ترتيب معيني ر -

گهداري و تحصيل هر چند بهترین راه ن .از آن پيروي کرد

  (208/ 0: 0011کاتوزیان، ). منفعت نباشد

 را متعددي صور واقف طرف از نظارت جعل براي الغطا کاشف

 طوري به امور همه در تصرف والیت -0 :است کرده تصویر

 را درآمد از خود سهم دریافت جز حقيقي هعلي موقوف که

 ؛همعلي موقوف سهام کردن زیاد و کم براي والیت-2 ؛ندارد

 در بخواهد متولي را که هر اخراج و ادخال ادامه بر والیت -0

 موقوفه مال فساد و صالح و مربوط امور در نظارت -0؛ وقف

 سابق نظارت همان-1عليه؛  موقوف دست در آن وجود رغم به

 به نظارت -1ناظر؛  توسط موقوفه مال داشتن دست در با

 مواردي در حکم بيان و پاسخگویي براي بودن مرجع معناي

 رفع براي والیت -1 کند؛ و مي مراجعه او به همعلي موقوف که

 (0/201:تا کاشف الغطاء،بي). همعلي موقوف بين تخاصم و نزاع

 مصادیق وجوب بر متولي -0-2

 : ند ازا تصرفاتي و اقداماتي که بر متولي واجب است عبارت

این  خواه واقف به(: مهمترین وظيفه)تعمير و اصالح وقف  -

 وظيفه تصریح کرده باشد یا نه؛

  ؛جز در موارد بسيار استثنایي: تنفيذ شروط واقف -

از جمله دفاع از اعيان و عواید وقف : دفاع از حقوق وقف -

پاسخ به دعواي دیگران و  یاحتي از طریق طرح دعوي 

 ... استفاده از وکالي دادگستري و 

ماليات متعلقه، ها،  از جمله بدهکاري: دین وقف اداء -

هاي عمران و  هاي دادرسي و ثبتي وکالي مدافع، هزینه هزینه

 ... آباداني موقوفه و 

هاي متعلقه و  پس از کسر هزینه: پرداخت حقوق مستحقين -

دیه دیون و منظور نمودن ذخيره احتياطي با رعایت شروط تأ

 81ماده )بنابراین تقسيم منافع برابر نظر واقف است . نامه وقف

در موقوفات عام با نظر متولي و  ،و اگر تعيين نشده باشد( م.ق

 (2/021: 0011کبيسي،). در وقف خاص به تساوي

 مصادیق جواز بر متولي  -0-0

 : عبارتند از( ممنوع نيست)تصرفاتي که براي متولي جایز است 

 ،اگر مانعي نباشد و مصلحت ایجاب نماید: اجاره وقف -

جهت تحصيل عواید و ( جب استو یا وا)تواند  متولي مي

صرف در مصرف مقرره موقوفه را به اجاره واگذار کند و این 

حتي با فوت  (2/021: 0011کبيسي،). فقط حق متولي است

باید افزود که به ( م.ق 011ماده ) .نيز باطل   نمي گردد يو

موجب قانون اوقاف، گذشته از نظارت کامل که سازمان  
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مربوط به توليت و از جمله اجاره موقوفه اوقاف بر کليه اعمال 

عام دارد، اجاره زاید بر ده سال موقوفات خاص نيز بایستي با 

وگرنه فافذ ( 23ماده ) تصویب شوراي عالي اوقاف باشد

 (0/212: 0011توزیان،کا) .نيست

 با رعایت دقيق مصلحت وقف؛: زراعت زمين موقوفه -

ل به مستغالت غير تبدی: ایجاد مستحدثات در زمين موقوفه -

که پر سودتر و به نحو مشروع  تجاري و تجاري در صورتي

 ؛باشد

نکه واقف اجازه تبدیل به دیگر به شرط آ: تغيير معالم وقف -

: 0011کبيسي،) ، با رعایت مصلحت و غبطه وقف؛داده باشد

2/021) 

در اداره وقف، گاه به مواردي برخورد : تقسيم مال موقوف -

قوف ضرورت دارد و ر متولي، تقسيم مال موشود که به نظ مي

 : کند و در آن سه فرض است مين ميمصلحت وقف را تأ

مثاًل تقسيم وقف از مال مشاع و : تقسيم ملک از وقف ،اول

البته از اطالق . افراز وقف از ملک با دقت کامل در سهام

تقسيم ملک از وقف )قانون مدني  111 بخش نخست ماده

 . شود امکان تقسيم به رد استباط مينيز ...( جایز است 

البته بخش . هم علي موقوفتقسيم منافع مال موقوفه بين  دوم،

تقسيم مال موقوفه ... » م مقرر مي دارد که .ق 111آخر ماده 

ولي تقسيم منافع به تراضي  «.عليهم جایز نيست بين موقوف

 .اشکال ندارد

ارتباط بين دو در صورتيکه واقف اشاعه و : افراز وقف سوم،

 (0/210: 0011کاتوزیان، ). وقف را شرط نکرده باشد

 : تصرفاتي که براي متولي جایز نيست

در یک قاعده کلي، متولي باید از هر عمل و اقدامي که 

مخالف با شرطي از شروط معتبره واقف و یا موجب تضرر 

ه باشد، خودداري کند و مهمترین این علي موقوفوقف یا 

داز اواًل از تصرفي که احتمااًل مستلزم اغماض به اعمال عبارتن

 ؛موقوفه را بدهکار نکند ؛ ثانيًاخودداري کند ،نفع کسي است

رابعًا متولي حق . ثالثًا متولي نباید عين موقوفه را به رهن بدهد

خامسًا متولي حق ندارد که ؛ ندارد عين موقوفه را عاریه دهد

: 0011کبيسي،). ن دهداحدي را در خانه موقوفه، رایگان اسکا

2/021)  

 متولي وظایف ثبتي -0-0

 :باشد وظایف ثبتي متوليان به شرح ذیل مي

درخواست ثبت : ثبت نام واقف در سوابق ثبتي -0-0-0

نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولي و نسبت به امالک 

شده بر عهده متصدي امور حبس  که به نفع اشخاص معيني

توانند  هم نيز ميعلي موقوفمعذالک هر یک از  ؛حبس است

نامه اجرایي قانون ثبت  آیين 01ماده ) .درخواست ثبت نمایند

 (اسناد و امالک کشور

متوليان موقوفات باید مراقبت نمایند که در هنگام تقاضاي 

 فکليه اقدامات باید به نام واق ،ثبت و انجام عمليات ثبتي

در ستون نام مالک در  ،صورت گيرد و الزامًا نام واقف

این مورد  گردد و در جاظهارنامه ثبتي و سند مالکيت در

ذکر نام متولي بعد از  ،نامه قانون ثبت آیين 39مطابق با ماده 

ي توليت عصرفًا با ذکر عبارت متصدي یا مد ،نام واقف

در مورد درخواست ثبت امالک موقوفه و  .باشد بالمانع مي

 ،عنوان درخواست کننده ثبت ،در اظهارنامه ثلثس و بح

 نامه آیين 01ماده ) .شود ي توليت قيد ميعمتصدي یا مد

 (قانون ثبت اسناد و امالک کشور

 ،متولي :اعتراض به ثبت موقوفه توسط اشخاص -0-0-2

امين موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکيالت و 

اختيارات اوقاف و امور خيریه و سایر قوانين مربوطه در 

صورت ابهام یا فقدان مقررات خاص، طبق احکام شرع و با 

ت خود يعنایت کامل به مندرجات بخشنامه موقوفه تحت تول

 موقوفه حدود و حقوق منافعرا اداره کند و در حفظ عين، 

 1ماده ) .نماید کوشش واقف خير نيات اجراي در و اقدام

 (نامه اجرایي قانون اوقاف آیين

 هوقوفم و گردد مي محسوب موقوفه، امين متولي که آنجایي از

امانت در اختيار وي قرار  عنوان به ،حکم توليت يدر ازا
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 باشد ميیکي از وظایف متولي نگهداري این موقوفه  ،گيرد مي

که در مرحله اول با توجه به معافيت مقرر در قوانين و 

باید موقوفه را به ثبت  اوقافي هاي ثبتي و نيز قوانين بخشنامه

 چنانچه ؛ لذانده و نسبت به اخذ سند مالکيت اقدام نمایندرسا

 عنوان به اشخاصي یا شخص توسط موقوفه اراضي و امالک

و  1۱ مواد با مطابق است الزم ،گردد ثبت تقاضاي مالکيت

نامه اجرایي قانون  آیين 144و  22قانون ثبت و مواد  12

ثبت اسناد مذکور نسبت به آنها اعتراضيه تهيه و تقدیم اداره 

گردد و چنانچه اقدامي از ناحيه متولي در جهت طرح پرونده 

بلکه نامبرده در این مورد با افراد  ،در دادگستري صورت نگيرد

 98مطابق با ماده  ،الذکر تباني و همکاري نموده باشد فوق

قانون ثبت اسناد و امالک به مجازات خيانت در امانت 

 .گردد محکوم مي

تحت  تدر اسرع وقت نسبت به ثبت رقبا ندا متوليان موظف

توليت خود مبادرت نمایند و همچنين در مواردي که از طرف 

اعتراض و  ،نوان ملک بشودع هاشخاص تقاضاي ثبت موقوف ب

نمایند و در مواردي که موقوفه اقامه دعوا در مراجع صالحه 

بدون مجوز شرعي به مالکيت اشخاص  ،ءبه نحوي از انحا

ایت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات با رع ،درآمده

 آن اجرایي نامه آیين و 28/0/10آب و اراضي موقوفه مصوبه 

 خيریه امور و اوقاف ادارات و اقدام موقوفه احياي به نسبت

 الزم همکاري تا دهند قرار خود اقدامات جریان در را محل

تشکيالت و نامه اجرایي قانون  آیين 03ماده ). گردد معمول

 (اختيارات اوقاف و امور خيریه

پس از ثبت ملک یعني پس از  :انجام تحدید حدود -0-0-0

تنظيم صورت مجلس احراز تصرف مالکانه و اظهارنامه ثبتي 

هاي نوبتي سه ماهه مختص به پالک ثبت  و نيز انجام آگهي

اعتراضي به اداره ثبت  هچنانچه نسبت به ثبت موقوف ،شده

قبول ثبت شده محسوب  ،در این صورت موقوفه ،نگردد رائها

هایي که توسط متولي موقوفه صورت  لذا با پيگيري ؛گردد مي

هاي تحدید  آگهي ليستباید در  وفهگيرد پالک ثبتي موق مي

ول بایگاني ؤي همان سال قرار گيرد که توسط مسحدود عموم

تحدید حدود امالک  .گردد اداره ثبت در دفتر مربوطه وارد مي

در  اقلبایست ال قانون ثبت مي 10و اراضي به موجب ماده 

 94دیدي الاقل حهر سال یک نوبت صورت گيرد و آگهي ت

بدیهي است  ،دیدي منتشر گرددحروز قبل از انجام عمليات ت

اعتراض به عمليات تحدید حدود از سوي مجاورین ملک 

روز از تاریخ  34تا قانون ثبت حداکثر  94مورد ثبت وفق ماده 

 .شد خواهد پذیرفته تحدیدي مجلس  تنظيم صورت

متوليان موقوفات همواره باید مراقبت نمایند در تا در هنگام 

ثبت حدودي که توسط نقشه بردار  ،دیديحانجام عمليات ت

همان حدودي باشد که در زمان معاینه محلي  ،داشت گرددبر

قيقًا منطبق با و تنظيم اظهارنامه ثبتي معرفي شده و د

 .محدوده متعلق به ما موقوفه باشد

ید در زمان مقرر جهت انجام با موقوفات متوليان هچنين

در محل اداره ثبت حضور به هم رسانده  ،حدود عمومي دیدتح

ند نسبت به اعزام نماینده و نمای هایي که مي و با پيگيري

چه بردار ثبت به محل ملک موقوفه اقدام نمایند و چنان نقشه

به هر علتي قادر به حضور در محل نباشد نسبت به معرفي 

شخصي به وکالت از خود با وکالتنامه رسمي اقدام نماید و نيز 

موضوع را به ادارات  ،چنانچه در محدودیت زماني برقرار دارند

توسط نماینده  ،دیدحتا عمليات ت دادهاوقاف محل اطالعات 

 .اداره اوقاف محل صورت پذیرد

 نگيرد قرار توجه مورد الذکر فوق نکات چنانچه حال، علي اي

ا ایجاد مشکالت دیگر انجام ی طبيعي حوادث بروز علت به یا

الزم است  ،عمليات تحدید حدود عمومي مقدور و ميسر نگردد

متوليان موقوفات در اسرع وقت نسبت به درخواست انتشار 

آگهي تحدید حدود اختصاصي به اداره ثبت اقدام الزم مبذول 

خارج از نوبت تحدید حدود عمومي  ،دیديحدارند تا عمليات ت

و به صورت اختصاصي مطابق با تاریخي که توسط ثبت محل 

 .گردد به عمل آید ميدر روزنامه محلي انتشار منتشر تعيين و 
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دیدي و حتعمليات پس از انجام  :اخذ سند مالکيت -0-0-0

تمام تشریفات مقدماتي ثبت و در صورتي که نسبت به ثبت 

موقوفه و عمليات حتي در مهلت مقرر قانوني اعتراضي واصل 

متولي موقوفه نسبت به  توسط بعدي هاي پيگيري د، بانگرد

نویس سند  ه جهت پيشارجاع پرونده به نماینده مربوط

هاي مربوطه باید اقدام الزم صورت  مالکيت و انجام گواهي

 .گيرد

هاي مربوطه در ذیل و  در نهایت پس از انجام کليه گواهي 

معاون  یا مراتب با دستور رئيس ،نویس سند مالکيت پيش ظهر

ثبت اسناد و امالک به دفتر آن اداره ارجاع تا نسبت به 

نام مراتب در دفتر امالک و تهيه و صدور سند مالکيت به  ثبت

نام موقوفه اقدام الزم صورت گيرد و بدیهي است متوليان باید 

 2این نکته را در نظر داشته باشند که مطابق تبصره ماده 

هاي ثبتي  ت کليه هزینهموقوفات از پرداخ ،قانون و اوقاف

غير از هزینه انتشار آگهي تحدید حدود اختصاصي و هزینه )

قانون  اصالحي 108و  102کارشناسان هيئت موضوع مواد 

 .باشند اف ميعم( ثبت

همچنين متوليان باید مراقبت نمایند تا اطالعات ثبت ملک 

موقوفه در دفتر مخصوصي که به نام دفتر موقوفات در دفتر 

این دفتر  .باشد درج و ثبت گردد اداره ثبت موجود ميامالک 

نامه قانون ثبت امالک  آیين 1ماده  0به صراحت در بند 

 .ذکر شده است 8/00/0083اصالحيه 

متوليان موقوفات موظف : تحویل اسناد به اوقاف -0-0-1

باشند رونوشت مصدقي از اسناد مالکيت را در اداره ثبت  مي

همچنين در  .اف محل تحویل نمایندناحيه و به ادارات اوق

آنها موظف  ،متوليان نزدهاي رسمي  نامه فصورت وجود وق

ها را از دفاتر اسناد  نامه وقفهستند رونوشت مصدق این 

 .رسمي تهيه و در اختيار ادارات اوقاف محل قرار دهند

ادارات ثبت مکلف است رونوشت مصدق اسناد مالکيت وقت  

ن امتولي. اوقاف محل تحویل نمایند را پس از صدور به اداره

رو  ،ند ظرف دو ماه از تاریخ اجراي این قانونا نيز موظف

هاي موجود  نامه فنوشته مصدق اسناد مالکيت و رونوشت وق

نزد خود را براي نگهداري به ادارات اوقاف مربوط تسليم 

قانون تشکيالت و اختيارات اوقاف و  03تبصره ماده ). دارند

 (امور خيریه

یکي دیگر  :اعتراض به صدور اسناد مالکيت معارض -0-0-1

از وظایف وظایف ثبتي متوليان موقوفات این است که چنانچه 

نسبت به عرصه و اعيان موقوفه سند مالکيت ملکي به نام 

متولي موظف است با ارائه سند مالکيت ، شخصي صادر گردد

موقوفه به ثبت محل و اعالم صدور سند مالکيت معارض 

چنانچه  .نسبت به ابطال سند مالکيت موخر اقدام نماید

موقوفه داراي سند مالکيت باشد و پس از صدور سند مالکيت 

جر موقوفه یا مجاور ملک أسند مالکيت دیگري توسط مست

موقوفه یا شخص ثالثي سوي ادارات ثبت اسناد و امالک 

به محض اطالع متولي نامبرده باید ضمن  ،صادر گردد

ودن تصویري از سند مالکيت موقوفه مراتب را کتبًا پيوست نم

يري موضوع و ابطال به اداره ثبت محل اعالم و تقاضاي پيگ

نمایند و رونوشت از اعتراض خویش را براي سند معارض را 

 . اطالع و پيگيري موضوع به اداره اوقاف محل در سال دارند

 تفویض و توکيل در توليت  -0-1

له أنویسد همه فقهاي اسالم بر این مس مغنيه در این باره مي

یا از  واقف جانب از خواه ،اتفاق نظر دارند که متولي وقف

 ،جز در مواردي که شرط مباشرت شده باشد ،جانب حاکم

هرکه را  ف،وق صالحتواند براي انجام مصلحتي از م مي

 .دبخواهد وکيل کن

 (فویضت)همچنين اتفاق دارند که متولي حق واگذار کردن  

توليت بعد از خود را به دیگري ندارد و همچنان که این 

 .کند واگذاري را در صورت تجویز مي

توليت را براي  (فواق)اگر  :است کرده ریحعالمه در تذکره تص

 ،کندفویض کند یا آن را براي به کسي ت طشخص متولي شر

 .شخص ناظر یعني متولي حق نایب گرفتن در توليت را ندارد
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 معاصر فقهاي از حکيم، اهلل آیت و خویي اهلل آیت خميني، امام

ه واقف ک مواردي در جز را دیگري به توليت تفویض نيز

جایز  ،هنگام جعل توليت چنين حقي را براي او قرار داده باشد

تواند براي انجام بعضي از کارهایي  البته متولي مي. دانند نمي

در قانون  .ست دیگري را وکيل کندا که خود متصدي آنها

 ذن واقفمدني نيز تبعيض توليت به دیگري جز در صورت ا

 .ممنوع شده است ،در ضمن عقد

 گيرينتيجه

زیر  جاز مجموعة مباحثي که در این تحقيق مطرح شد، نتای

 :آید بدست مي

عنوان  در جایي که اثر وقف، تمليک موقوفه بوده و موقوفه، به

شود، مدیریت وقف  عليهم در نظر گرفته مي ملک موقوف

عليهم محسوب   ثار آن، حق موقوفآعنوان فرع مالکيت و  به

شود؛ حقي که محدودة آن توسط واقف و قانون مشخص  مي

 .شود مي

اگر موقوفه را بدون مالک حقيقي و داراي شخصيت حقوقي 

بدانيم، مدیریت آن نه تنها اختصاص به شخص حقيقي 

چنين مدیریتي به خصوصي نخواهد داشت، بلکه واگذاري  هب

اشخاص حقيقي فقط در قالب نمایندگي و تحت ضوابط 

اي که ضمانت اجراي قانوني و شيوه ِاعمال مدیریت وي  ویژه

 .مشخص سازد، ممکن خواهد بود را کاماًل

به طور ویژه و در موقوفات خاص در جایي  ،در موقوفات عام

اع ، نظر حاکم الزم اإلتب(موارد خاص)که ضرورت ایجاب کند 

. بوده و ادارة موقوفه طبق نظر ولي فقيه صورت خواهد گرفت

قراردادن حق چنين دخالتي براي حاکم به استناد دليل حسبه 

دار  عنوان زعام به - ماي که براي حاک و نيز ادله والیت مطلقه

ثابت است، قابل دفاع  -داري مسلمين و به اقتضاي حکومت

 .باشد مي

مدني و نيز قانون اوقاف، بيانگر  مواد مربوط به وقف در قانون

پذیرش دو دیدگاه در خصوص مالکيت وقف است که اثر این 

برخورد دوگانه، در نحوة مدیریت وقف و افرادي که صالحيت 

تصدي آن را دارند، به ویژه در جایي که متولي منصوص 

  .وجود نداشته باشد، آشکار شده است

ربوط به آن رعایت مباني فقهي وقف و مقتضيات زماني م

مند کردن َاعمال و تصرفات  کند که در جهت ضابطه اقتضا مي

مدیر وقف خاص، در عين تأمين اهداف وقاف و منافع افراد 

نفع، قوانين کاملي تدوین شده و خألهاي قانوني موجود  ذي

 .مرتفع شود

مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش  :يمالحظات اخالق

   .رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :منافعتعارض 

 .ندارد

صورت برابر در نگارش  بهنویسندگان مقاله  :سندگانیسهم نو

 نهایي اصالحات و علمي نظارت واین تحقيق سهيم بوده 

 .ه استگرفت صورت ولؤمس نویسنده توسط

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکسان  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان بدون تأاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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