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 مقدمه

های مذهبی و خیرخواهانه رواج بسیار دارد و اموال منقول و غیر وقف در میان مردم ایران به علت انگیزه

انگاری یا سوء مدیریت در اداره باشند. از سوی دیگر سهلمنقول فراوانی در کشور وجود دارد که موقوفه می

نیز فرصت طلبی برخی سود جویان موجب شده که عدم نظارت دقیق بر آنها و بسیاری از موقوفات و 

این واقعیت غیر قابل و به مصرف مورد نظر واقف نرسند.  قرار گیرندحیف و میل مورد بسیاری از این اموال 

ات تواند برای حفظ موقوفها را پدید آورده است که آیا حکومت اسالمی موظف است و یا میانکار این پرسش

ای نامه، نظارت بر اداره و مصرف موقوفات داشته باشد؟ آیا این نظارت خدشهو استفاده صحیح و مطابق وقف

تواند بابت این نظارت، حق ؟ آیا حکومت میچیستکند؟ حدود این نظارت به استقالل وقف وارد نمی

 از مال موقوفه دریافت کند؟ ای النظاره

 از این رو سعی شده .استدر راستای تدوین قانون ها قهی به این پرسشه پاسخ فاین نوشتار در صدد ارائ

بر پایه اجتهادات شخصی نگارنده نباشد و مبتنی بر آرای اجماعی یا مشهور فقها ـ بخصوص  المقدور حتی

 فقهای معاصر ـ تدوین گردد. 

مسئله استقالل وقف که  مختلف آن الزم است هایفرضقبل از ورود به بحث نظارت حاکم بر موقوفات و 

های پیش گفته دارد به اجمال ای در پاسخ به پرسشاز اهمیت بسیاری برخوردار است و نقش تعیین کننده

  مورد بررسی قرار گیرد.  

 

 4استقالل وقف .4

 نظر اساس بر صرفاً های مهم وقف است. مقصود از استقالل وقف این است که وقفاستقالل از ویژگی

 بلکه ،را ندارند آن در دخالت حق دیگران تنها نه وقف،تاسیس  از پس. شودمیمصرف  ویابد می تحقق واقف،

 جنبة چون و بوده قاعده برخالف نیز اسالمی حکومت دخالت حتی و ندارد، نظر تجدید حق هم واقف خود

 .است موجّه دلیل نیازمند دارد، استثنائی

 یقفها ما حسب علی الوقوف» قاعدةعالوه بر بنای عقال،  ،«وقف استقالل» مستند معتبرترین و ترینمهم

 ندارد، حق کس هیچ قاعده، این اساس بر. شودمی شمرده شیعه فقه در مسلم قواعد از که است «اهلها

 . محقق بجنوردی مفاد این قاعده را اینگونه بیان کرده است:باشد داشته وقف در دخالتی واقف، نظر برخالف

 به محلّی جمع الوقوف کهاین به توجه با ـ وقف هر در که است واجب

 واقف سوی از کردن وقف هنگام در که چهآن طبق بر ـ است الم و الف
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 شودمی انجام آن در که تصرفاتی خصوصیات، شروط، نظر از شده، تعیین

  2.شود عمل دارد، عهده بر را تولیت و نظارت که کسی و

فقها این روایت را صحیح و  3.است علیه السالم �ریکعس امام از روایتی از برگرفته عیناً الوقوف، قاعدة

 4اند.معتبر شمرده

 زیرا وقف ،کند که استقالل وقف حفظ شوداین سنت حسنه در جامعه نیز اقتضا می ترویجمصلحت بقا و 

 در خیرخواهانه حسّ  تقویت برایگیرد و می انجام واقف خیرخواهانه هایانگیزه اساس بر که است احسانی

 مورد در پیوسته که آید وجود به مردم در اعتماد این است الزم نیک، عمل این به آنها تشویق و مردم میان

 رو این از. شد نخواهد تخطی است آنها نظر مورد آنچه از و شد خواهد عمل آنها نیت اساس بر موقوفه مال

  .دارد وقف گسترش در را سهم بیشترین آن، از صیانت به هادولت تعهّد و ،«وقف استقالل»

های نابجای نهادهای حکومتی در مصرف و اداره موقوفات این نگرانی در بسیاری از کسانی که با دخالت

مالی را وقف کرده یا قصد وقف مالی را دارند به وجود خواهد آمد که اداره اوقاف یا سایر نهادهای حکومت به 

اند یا قصد وقف آن را ا تصرفی بر خالف آنچه آنها در وقف نامه قید کردههای مختلف در موقوفه آنهبهانه

 رغبتی مردم نسبت به سنت پر برکت وقف شود. تواند عامل مهمی در بیدارند بنمایند. این نگرانی می

 معنای نظارت . 2

و  5باشندمیاند و به یک معنا در کنار هم ذکر شده گذشته فقهی بسیاری از منابع ناظر و متولی در

عهده دارد. عالمه حلی بر این نکته تصریح کرده است که  مقصود از آنها کسی است که اداره مال موقوفه را بر

حتی شیخ جعفر کاشف الغطاء از اصطالح ناظر بجای  6«.متولی وقف همان ناظر از جانب شریعت است»

 7متولی استفاده کرده است.

شود که معنای جدیدی برای ناظر به وجود آمده اخیر روشن می با مراجعه به منابع فقهی یک صد سال

ناظر در این مقصود از نظارت در این نوشتار همین معنای جدید است. است که با معنای متولی فرق دارد. 

 گوید:معنای جدید کسی است که نظارت بر حسن انجام وظایف متولی دارد. محقق بجنوردی می

کند و ست که تصرف در مال میگاهی متولی به معنای کسی ا

مباشرت در تدبیر امور وقف دارد و ناظر به معنای کسی است که باید 

 تصرفات متولی با اطالع او یا با تایید و تصویب او باشد.

توان ناظر را به دو قسم تقسیم کرد: قسم اول ، میگیرد که بر اساس این معنای جدیداو سپس نتیجه می 

ولی با اطالع او است و قسم دوم کسی است که اعمال متولی با نظر و تصویب او باید کسی است که اعمال مت

آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی نیز در کتاب وسیلة النجاة از همین اصطالح جدید بهره گرفته است  8باشد.

یلة النجاة و به همین جهت این اصطالح به کتاب تحریرالوسیلة امام خمینی نیز که در واقع حاشیه بر وس

 گوید:است راه یافته است. امام خمینی می

جایز است که واقف، ناظری برای متولی قرار دهد. پس اگر محرز شود 

که مقصود واقف فقط اطالع ناظر بر اعمال متولی است تا وثوق به عمل به 

وقف حاصل شود در این صورت متولی در تصرفاتش مستقل است و اذن 

رفات متولی شرط نیست و اگر مقصود واقف، ناظر در صحت و نفوذ تص
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 ده است در این صورت تصرفات متولیاِعمال نظر و تصویب توسط ناظر بو

جز با اذن ناظر و تصویب او جایز نخواهد بود و اگر مراد واقف معلوم نباشد 

  9باید هر دو امر مراعات شود.

اده شده و برای ناظر نیز همین دو معنا ذکر فقهای معاصر نیز میان ناظر و متولی فرق نه برخی ازدر آثار 

بر اساس این دو معنا برای ناظر، دو اصطالح نظارت یا ناظر اطالعی یا استطالعی؛ و نظارت یا  10شده است.

   11رایج شده است. و حقوقی ناظر استصوابی در کتب فقهی

، فقط اطالع و آگاهی نسبت به عملکرد متولی، نحوه اداره و مصرف مال موقوفه ناظر در نظارت استطالعی

تواند انجام دهد، مگر نامه آمده است هیچ اقدامی نمیکند و در صورت مخالفت آن با آنچه در وقفپیدا می

شتری دارد. صالح مانند دستگاه قضایی. اما ناظر در نظارت استصوابی اختیارات بیاطالع رسانی به مقامات ذی

او حق تایید یا عدم تایید هر گونه تصرفی در مال موقوفه را دارد. متولی در صورت وجود ناظر استصوابی در 

 وقف فقط با تایید و امضای او حق تصرف در مال موقوفه را دارد.

مورد قانون مدنی نیز دو اصطالح ناظر و متولی از هم تفکیک شده و هر دو معنای ناظر نیز  78در ماده 

 توجه بوده است. در این ماده آمده است: 

 یا تصویب به متولى اعمال که دهد قرار ناظر متولى بر تواندمى واقف

  . باشد او اطالع

 های نظارت حاکم بر موقوفاتفرض .9

روشن شد که نظارت مورد نظر در این نوشتار بر دو قسم است و هر یک از این دو قسم ممکن است در 

 آید که عبارتند از:فرض پدید می 4وقف عام یا وقف خاص باشد. بنابراین 

 نظارت استطالعی حاکم بر وقف عام  .1

  خاص وقف بر حاکم استطالعی نظارت .2

  عام وقف بر حاکم استصوابی نظارت .3

  خاص وقف بر حاکم استصوابی نظارت .4

 دخالت حاکم در اداره موقوفات .1

توان در قالب نحوه اداره موقوفات و ضرورت فرض مطرح شده را می 4نظارت حاکم بر موقوفات در 

طیّ مسائل پیش رو  موقوفات اداره در حاکم دخالتدخالت حاکم در اداره موقوفات مورد بررسی قرار داد. 

 قابل بررسی است: 

اگر واقف برای اداره وقف متولی قرار داده باشد و او نیز به وظایف خود در  . وجود و عدم متولی:الف

 گوید: . شهید ثانی مینمایدتواند دخالتی در اداره وقف حاکم نمیبه اجماع فقها اداره وقف عمل نماید 

باشد، زیرا او اصل در وقف اصل این است که اداره وقف حق واقف می

باشد. سزاوارتر از هر کسی در اجرا و مصرف آن برای اهلش میاست و 

یا متولی وقف را خودش قرار داده یا دیگری یا برای هر دو و یا  ،پس واقف

کسی را متولی قرار نداده است. اگر متولی را خودش قرار داده صحیح 
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است و باید به همان عمل شود. اگر متولی را دیگری قرار داده باید مطابق 

آنچه قرار داده عمل شود .... در هیچیک از این مسائل اختالفی میان 

 12فقیهان نیست.

 گوید:صاحب عروه میکاظم یزدی محمد آیت اهلل سید 

تواند کسی را که واقف، متولی برای وقف قرار داده مادامی حاکم نمی

 13ه اهلیت برای آن دارد عزل کند.ک

 از برخی سلب برای خیریه امور و اوقاف اداره اختیار از که استفتائی به پاسخ در رهبری، معظم مقام

 :گویدمی شده، سؤال عام وقف در متولی اختیارات

 تولیت اختیارات حدود از واقف، طرف از منصوب متولی که زمانی تا

 برای وقف انشاء در واقف که گونه همان وقف امور اداره نشده، خارج وقف

 او اختیارات تبدیل و تغییر شرعی نظر از و اوست اختیار در کرده، مقرر او

  14.نیست صحیح گشته، مقرر واقف توسط وقف صیغه ضمن در که

اگر واقف برای اداره وقف عام، متولی قرار نداده باشد یا مال موقوفه به هر علتی دارای متولی نباشد، دو 

 گوید:می صاحب جواهر فرض این درفرض پیش رو خواهد بود: نخست آن که وقف نیازی به متولی ندارد. 

فرض دوم این است که اداره وقف نیاز به متولی  15«.عمل به وقف و تصرف در آن نیاز به اذن حاکم ندارد»

 توسط یا مستقیماً وی تا ،است حاکم در وقف عام به نظر همه فقها بر عهده وقف ادارةدارد در این صورت 

 عدم باشد، داشته تواندمی مختلفی علل متولی، فقدان. بپردازد موقوفه اداره به کند،می تعیین که افرادی

مال  چون موارد، گونهاین در. اندعلل این از برخی منصوص متولیان انقراض اقف وو سوی از متولی تعیین

 اسالمی، حاکم لذا رود،می بین از علیهم، موقوف حقوق و واقف، غرض و است شدن ضایع معرض در ،موقوفه

 حسبه باب از مواردی، چنین در حاکم دخالت .شود متکفّل را ضروری و مانده زمین به کار این است موظف

  .است

، به نظر برخی از فقها مانند حضرات آیات گلپایگانی، صافی در موارد فقدان متولی در وقف خاص

گلپایگانی و تبریزی نیازی به اذن حاکم و جعل متولی از سوی او نیست و به نظر برخی دیگر از فقها مانند 

موجود باشد نیازی به متولی نیست، اما  امام خمینی و آیت اهلل سیستانی در مورد منافعی که مربوط به طبقه

  16اذن حاکم یا قرار دادن متولی از سوی او است. امور مربوط به طبقات بعد نیاز به در باره

در باره قصور یا تقصیر در اداره وقف سه فرض متصور است. نخست آن که . قصور یا تقصیر متولی: ب

قصور و تقصیر محرز و معلوم باشد. دوم آن که عدم قصور و تقصیر محرز و معلوم باشد و سوم آن که قصور و 

تقصیر مشکوک باشد. در فرضی که عدم قصور و تقصیر در اداره وقف محرز و معلوم باشد حاکم حق دخالت 

اره وقف را ندارد. فتاوای فقها در مسئله عدم دخالت حاکم با وجود متولی که در بند قبل گذشت ناظر در اد

 به همین فرض است. 

اگر واقف برای وقف متولی قرار داده است و علم داریم که او از روی قصور یا تقصیر به درستی به وظایف 

ه درست وقف دخالت کند. شیخ جعفر کاشف الغطا تواند برای ادارکند در این صورت حاکم میخود عمل نمی

 گوید:می
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، اخالل و افساد در اداره وقف اگر متولی تعیین شده از سوی واقف 

  17کند.نماید مجتهد نظارت بر وقف می

همه مراجع معاصر اتفاق نظر دارند که اگر متولی در عمل به وقف خیانت کند حاکم باید در اداره وقف 

ی خیانت متولی را بگیرد. در باره نحوه دخالت حاکم در این فرض میان فقیهان اختالف دخالت نماید و جلو

 ،زنجانیشبیری  ،تبریزى ،لنکرانی فاضل سیستانى، خوئى، است. مشهور فقهای معاصر مانند حضرات آیات

 کار بر را امینی ،حاکمبر این نظر هستند که نخست  منتظریو  فیاض خراسانی، وحید گلپایگانی، صافی

کند. می نصب آن برای جدیدی متولی نبود ممکنبا ضمّ امین  موقوفه اداره اصالح اگر و دهدمی قرار متولی

اند و فقط برخی مانند حضرات آیات امام خمینی، گلپایگانی، بهجت و نوری همدانی متعرض ضمّ امین نشده

ین را ذکر کرده و متعرض نصب متولی اند. آیت اهلل اراکی نیز فقط ضم امبه نصب متولی جدید فتوا داده

 امین ضم یا دهدمی قرار متولی یا عام وقف درآیت اهلل مکارم شیرازی نیز فتوا داده است که  است. نشده

 18.کندمی امین ضم یا دهدمی قرار متولی علیهم موقوف موجود طبقه مواقفت با یا  خاص وقف در و کندمی

حاکم در فرض خیانت و قصور و تقصیر متولی در مصرف موقوفات  پس فقها تردیدی در مشروعیت دخالت

 ندارند.

متولی یا عدم قصور  تقصیر و قصورتواند در فرضی که آیا حاکم می تقصیر متولی: یا. شک در قصور ج

 متولی خیانتتواند در مواردی که فقط احتمال نیست دخالت کند؟ آیا حاکم می معلوم و محرزو تقصیر او 

 وجود دارد دخالتی در اداره وقف داشته باشد؟ 

تردیدی نیست که متولی منصوب از طرف واقف مادامی که خیانت و عدم صالحیت او برای اداره وقف 

در اداره موقوفه توسط او دخالت کند.  تواندنمی کسیشود و باشد و عزل نمیمحرز نشده بر مسند خود می

به فرض احراز خیانت متولی است و به فرض امین یا عزل متولی، مربوط  ل مبنی بر ضمّ فتوای فقها در بند قب

شک در خیانت متولی قابل سرایت نیست. پس دخالت حاکم در فرض شک در حدّ عزل متولی نیست و او 

تواند در مواردی که علم به صالحیت متولی وجود دارد یا صالحیت او مورد شک است، متولی را عزل نمی

، خمینی امامی را بجای او منصوب نماید. یا در اداره موقوفه توسط او دخالت کند. به نظر کند و کس دیگر

. شود ثابت شرعی وجه به متولی خیانتکه کند  دخالت وقف شؤون اداره در تواند میحاکم شرع در صورتی 

 باشد:استفتائی در این باره از ایشان موجود است که بدین قرار می

[ در] را وقف ملکیّت و کند خیانت وقف منتظم یا متولّى اگر -145 س

 کند بیرون را متولّى آن تواندمى شرع حاکم آیا کند، استعمال شرع خالف

 خیانت که مورد هر در - ج نه؟ یا کند معیّن دیگرى متولّى آن جاى به و

 وقف شئون ادارة در تواندمى شرع حاکم شود ثابت شرعى وجه به متولّى

 19.کند دخالت

 دخالت حاکم در نظارت بر موقوفات .5

تواند در مواردی که احتمال فساد و خیانت در اداره موقوفات وجود دارد دخالت در حد آیا حاکم می

نظارت استصوابی یا استطالعی داشته باشد تا در صورت وجود خیانت و فساد در اداره وقف، وارد عمل شود و 

واند با ادعای علم اجمالی به قصور و تقصیر در اداره بسیاری از تاقدام مقتضی را انجام دهد؟ آیا حاکم می
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موقوفات در سطح کشور و حیف و میل اموال آنها و برای رفع این مشکل در موقوفاتی که در اداره آنها خلل 

ای وجود دارد و نیز برای پیشگیری از پدید آمدن مفسده در اداره موقوفاتی که بالفعل مبتال به و مفسده

نیستند، اقدام به جعل قانونی کند که بر اساس آن همه موقوفات یا فقط موقوفات عام تحت نظارت  فساد

تواند برای پیشگیری از فساد در استطالعی یا استصوابی حکومت قرار گیرند؟ به عبارت دیگر آیا حاکم می

 داشته باشد؟  عام وقوفاتم فقط یا موقوفات مطلقبر  اداره و مصرف موقوفات، نظارت استطالعی یا استصوابی

یا استصوابی حاکم بر موقوفات عام و  که نظارت استطالعی شودمیهای مطرح شده روشن با پرسش

خاص که موضوع این نوشتار است ممکن است در فرض شک در قصور یا تقصیر متولی قابل توجیه علمی و 

فقهی باشد و از این طریق بتوان به پاسخ درستی در باره سوال اصلی این نوشتار دست یافت. از این رو در 

 گانه در باره نظارت حاکم بر موقوفات را مطرح کرد:توان فروض چهارها میپاسخ به این پرسش

با توجه  عام موقوفات همه برنظارت استطالعی حاکم  عام: موقوفات بر حاکم استطالعی الف: نظارت

به پیش فرض احتمال حیف و میل اموال بسیاری از موقوفات در کشور، بر اساس مبنای حسبه قابل دفاع 

 و دارد ارتباط عمومى مصالح به اخروى و دنیوى بعد دو در که آنچه از ندعبارت حسبى امورعلمی است، زیرا 

و حق دخالت فقیه جامع الشرایط و  داندمى ضرورى را هاآن برپایى و نیست راضى هاآن اهمال به مقدّس، شارع

فساد در اداره  از سوی دیگر با احتمال عقالئی 20مبسوط الید و حکومت اسالمی در این امور مفروغ عنه است.

شود، نظارت بر عملکرد موقوفات از امور حسبی به شمار موقوفات عام که به مصالح عمومی مربوط می

 رود.می

دخالت حکومت در این گونه امور که به مصالح عمومی مربوط  ،فقیه مطلقه والیت نظریه پایه برهمچنین 

علیهم  �ائمههر آن چیزی است که  اساس این نظریهاختیارات فقیه بر  زیرا قلمرو شود مورد قبول است.می

 21اندبوده برخوردار آن از جامعه، تدبیر و داری حکومت اقتضای به و داشته رئیس و سلطان عنوان بهالسالم 

 . دنباشنمی مطلقه والیت مشمول حکومتی، غیر مسائل پس تنها

 امام سیاسی والیت شؤون از حتی و حکومت، شؤون از را وقف ادارة اصفهانیآیت اهلل شیخ محمد حسین 

 حیطة از خارج که است اموری حکومتی، امور که است این اصفهانیمحقق  استدالل 22.داندنمی معصوم

 حکومت شؤون از کنند، اقدام آن به نسبت توانندمی رأساً اشخاص، را چه هر و است، افراد گیریتصمیم

 تعیین حق واقف، شخص عامه، اوقاف در که است مسلّم فقهی نظر از: گویدمی اساس این بر وی است، خارج

 چگونه پس است، اشخاص اختیارات حیطة در موقوفات، ادارة مسأله که دهدمی نشان حق این و دارد، متولی

  23دانست؟ والیت مشمول را آن و دانسته مجاز آن، در دخالت و حوزه این به ورود برای را زمامدار توانمی

 از یکی عام، وقف که استدالل این با و ،است داده قرار نقد مورد را اصفهانیمحقق  نظریة خمینی، امام

 امام ولی ،است داده پاسخ آن از کند، حفاظت مسلمین، مصالح از باید اسالمی حاکم و است مسلمین مصالح

 مصالح تأمین و وقف تدبیر و دارد وجود واقف، طرف از منصوص متولی وقتی تا که است پذیرفته هم خمینی

 حکومت اختیارات چون نیز ایشان. رسدنمی حاکم دخالت به نوبت است، پذیر امکان او توسط مسلمین

 در حکومت دخالت رو این از داند،نمی حکومت، عُرفی اقتضاءات از فراتر ـ منصوص موارد غیر در ـ را اسالمی

ممکن است دیدگاه  24.شماردمی زمامداری اقتضاءات مشمول متولّی، فقدان موارد در فقط را عامه مصلحت
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محقق اصفهانی مربوط به فرضی باشد که واقف برای وقف متولی قرار داده است. در این صورت میان ایشان و 

 سایر فقها از جمله امام خمینی اختالفی نیست.

ونه تعارضی با استقالل توجه به این نکته الزم است که نظارت استطالعی در وقف عام یا خاص هیچ گ

ندارد، زیرا حاکم یا عدول مومنین یا هر کس دیگری با « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»وقف و قاعده 

کند و مال موقوفه بر خالف آنچه مورد نظر واقف است مصرف نظارت استطالعی دخالتی در اداره وقف نمی

یابد تا در صورت تخلف، اقدام شرعی و قانونی را یشود، بلکه فقط حاکم بر نحوه مصرف مال آگاهی منمی

انجام دهد. تنها در صورتی این نظارت با قاعده مذکور معارض خواهد بود که واقف شرط کرده باشد که هیچ 

گونه نظارتی از سوی حکومت بر مال موقوفه نباشد. در این صورت نظارت حاکم بر خالف وقف نامه خواهد 

 بود.

خیانت متولی باید در تواند دخالتی در اداره وقف نماید، بلکه از خیانت متولی نمی ناظر با صرف اطالع

محکمه شرعی و نزد حاکم شرع به اثبات برسد. در این باره استفتائی از امام خمینی وجود دارد که بدین قرار 

 است:

 خائن دیگر متولیان که کنند ادعا متولّیان از بعضى اگر: 2006 س

 واجب: ج چیست؟ شرعى حکم باشند، داشته آنان عزل بر اصرار و هستند

 شرع حاکم به هستند، خیانت به متهم که را کسانى اتهام بررسى است

 25.دهند ارجاع

نظارت استطالعی حاکم، مقدمه اقدام حکومت برای عمل به وظایفش در موارد حیف و میل اموال 

میل اموال موقوفات از باب حسبه یا والیت فقیه، موقوفات است. اگر پذیرفتیم که حکومت در موارد حیف و 

مسئول است و باید مانع این حیف و میل شود و وقف را در مجرای شرعی خود قرار دهد باید بپذیریم که  

انجام وظیفه حکومت در این گونه موارد متوقف بر آگاهی از نحوه اداره موقوفات است. چنانکه اگر اخذ 

ها ع بدانیم باید بپذیریم که حکومت حق دارد از مبادالت مالی افراد و شرکتمالیات را برای حکومت مشرو

ها آگاه شود و دفاتر مالی آنها را بررسی کند، و صرف آگاهی حکومت از نحوه مبادالت مالی افراد و شرکت

 منافاتی با قاعده تسلیط )الناس مسلطون علی اموالهم( ندارد.

 سازمان اختیارات و تشکیالت قانون» مصوبه اوّل ماده از دوم بنددر مورد  ،1362 سال درشورای نگهبان 

 نظار و متولیان اعمال کلیه بر نظارت»که از وظایف و اختیارات سازمان اوقاف  ،«خیریه امور و اوقاف و حج

را قرار داده است، اینچنین موضع گیری کرد که:  «هاآن مصارف و درآمدها و خاصه و عامه موقوفات در

رسد علت . به نظر می«است شرع موازین خالف التولیه، معلوم موقوفات نظار و متولیان اعمال بر نظارت»

مخالفت شورای نگهبان با این بند این بوده است که اوالً نظارت در این بند مطلق است و شامل نظارت 

 اً علت این نظارت و محدوده آن تبیین نشده است. شود و ثانیاستصوابی هم می

 نگهبان شورای تأیید به 1364 سال در که اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون دراز این رو 

 و دخل از تحقیق حق به مربوط نظارت این. است شده پذیرفته سازمان این برای مقید، نظارت نوعی ،رسید

اوالً نظارتی استطالعی است و  نظارت نوع این. دارند قرار تعدی و تفریط مظنه در که است موقوفاتی خرج

 نظارت» شکل به مجلس مصوبة باشند. نظارت درمی تعدی و تفریطثانیاً مقید به مواردی است که در مظنه 
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: گفتمی ،13 ماده در مجلس، اولیه مصوّبهاما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.  بود، شده مطرح «مطلق

 و نامه وقف مفاد با مصارف تطبیق و حساب مفاصا صدور و وقف به راجع عواید خرج و جمع در تحقیق»

 ماده این دربارة نگهبان شورای.« است اوقاف سازمان تحقیق شعب با علیهم، موقوف و ناظر و متولی تشخیص

 شرع مغایر التولیه، منصوص موقوفات به نسبت حساب صورت مطالبه و ابتدائی تفحّص و تحقیق» :کرد اعالم

 منصوص موقوفات در مگر» :افزود 13 ماده ذیل به را عبارت این شرعی، اشکال این رفع برای مجلس. «است

 تأیید مورد را آن نگهبان شورای اصالحیه، این با. «نباشد متولی تفریط و تعدی مظنه که صورتی در التولیه

نکته قابل توجه . شد پذیرفته ـ شده استثنا مورد جز به ـ نیز التولیه منصوص موقوفات بر نظارت و داد قرار

 و نشده استفاده شودکه شامل نظارت استطالعی و استصوابی می «نظارت» واژه از ماده، یناین است که در ا

 این بر که ظهور در نظارت استطالعی دارد. است شده برده کار به «تطبیق» و «تحقیق» تعبیر آن جای به

است  تفریط و تعدی مظنهاستطالعی را در مواردی که  نظارتفقط  ،فقهای شورای نگهبان اساس،

 اند.پذیرفته

در این دارد که اصل اولی بر ظهور این است که این ماده  1364مصوبه سال  13نکته قابل تأمل در ماده 

« متولی تفریط و تعدی مظنه»این است که موقوفات تحت نظارت استطالعی هستند، مگر احراز شود که 

توان گفت که به علت غلبه تعدی و تفریط در اداره موقوفات، اصل اولی بر وجود ندارد. به عبارت دیگر، می

تعدی و تفریط است، مگر خالف آن ثابت شود که در این صورت نظارت استطالعی حکومت در اداره 

هبان نظارت استطالعی حکومت اسالمی بر موقوفات موقوفات وجهی ندارد. بنابراین به نظر فقهای شورای نگ

 از باب اینکه احتمال تعدی و تفریط در آنها وجود دارد مشروع است.

این نظارت نیز بر اساس مبنای حسبه و والیت فقیه  :خاص موقوفات بر حاکم استطالعی ب. نظارت

تاثیری در مشروعیت نظارت استطالعی حاکم بر وقف  موقوف علیهمقابل دفاع فقهی است و خاص بودن 

نیست، بلکه شامل  مربوط به عموم مردمندارد، زیرا گستره مبنای حسبه و والیت فقیه منحصر به مسائل 

شود، چنانکه فقها تردیدی در والیت حاکم یا عدول مومنین ـ بر اساس امور جزیی آحاد مسلمانان نیز می

پس اگر فرض کنیم  ندارند.و مجانین مانند صغار ـ بر اموال آحاد مهجورین  مبنای حسبه یا والیت فقیه

برخی از موقوف علیهم مثالً صغیر هستند و مال موقوفه مورد حیف و میل است بر حکومت الزم است که با 

 دخالت خود مانع از حیف و میل این مال شود.

تصوابی از این جهت که در آن اداره و نظارت اس :و خاص عام موقوفات بر حاکم استصوابی ج. نظارت

رود و ناظر است، نوعی دخالت در نحوه اداره مال موقوفه به شمار می تاییدمدیریت متولی، متوقف بر اذن و 

شود. به همین جهت با قاعده دار مینظر واقف بوده است خدشهاستقالل متولی در اداره وقف که مورد 

نظارت هنگامی جایز است که قصور یا تقصیر متولی در اداره موقوفه در  الوقوف تنافی دارد. از این رو این

دخالتی تواند نمیمتولی تقصیر  یا حاکم به صرف احتمال قصورچنانکه گذشت محکمه شرعی ثابت شود و 

 اشته باشد.ـ دنظارت استصوابی در اداره وقف ـ هر چند به شکل 

 دخالت حاکمنظارت حاکم بر وقف در فرض منع واقف از  .6
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 المراعات الزم شرط این. باشد نداشته دخالتی وقف در حاکم که کند شرط خود وقف در تواند،می واقف

 باشد آن شرطی چنین دادن قرار انگیزة است ممکن. گیردمی را شرع حاکم بعدی هایدخالت جلوی و بوده

 واقف کنند، تصرف آن در و نموده اندازیدست اوقاف به مشروعیت، ادعای با جابر، حاکمان بسا چه که

 کهاین عنوان به هم جائر حاکم تا گرفته را هاحکومت همة دخالت جلوی دارنده، باز شرط این با خواهد،می

 سؤال، یک به پاسخ در قمی میرزای .باشد نداشته وقف در دخالت برای توجیهی است، برخوردار مشروعیت از

 :است شده مسأله این متعرض

 تولیت و بسازد ایمحوطه در مسجدی و مدرسه کسی هرگاه: سؤال

 حکام که کند تصریح کهآن حتی دهد قرار خود اوالد جهت به را هاآن

 و امام جهت به خود موقوفات از وظیفه و نشوند دخیل آن در هم شرع

 با مدرس و امام تعیین که کند شرط عقد ضمن در و دهد قرار مدرس

 امام قول عموم مقتضی به که است این ظاهر: جواب...  و باشد متولی

 مشهور که «اهلل انشاء اهلها یوقفها ما حسب علی الوقوف» �ریکعس حسن

 نباشد جایز هاآن از تخلف و باشد صحیح شروط این فقهاست، به معمول و

 هم شرع حاکم است، باقی رشد و عدالت سمت بر متولی که مادامی و

 26.شد تواندنمی او مزاحم

 حاکم دخالت شرعی امتناع موجب حاکم، دخالت عدم شرطیزدی  کاظم محمد سیدبه نظر آیت اهلل 

 گوید:ایشان می ؛بود خواهددر فرض فقدان متولی  مؤمنین عدول شدن جایگزین آن نتیجة کهشود می

در امر وقف نداشته  اگر واقف شرط کند که حاکم هیچ گونه دخالتی

باشد ظاهراً این شرط صحیح است و با انقراض متولیان، اداره وقف به 

 27دست موقوف علیهم یا عدول مومنین خواهد بود.

 . حق النظاره برای حاکم7

 التولیه حق مقدار تعیین .دهد قرار الزحمه حق بعنوان متولى براى سهمى موقوفه منافع از تواندمی واقف

 متولى که کردهن قید نیز و نداده قرار التولیه حق وقف در متولى براى واقف که صورتى در. است واقف نظره ب

 عمل المثل اجرت مستحق متولى نماید، اداره را آن مجاناً  یا و نبرد التولیه حق بعنوان موقوفه از سهمى

 معین را آن مقدار ولى نموده متولىبرای  اجرته ب تصریح واقف که صورتى در است همچنین؛ باشدمی

 گوید:عالمه حلی می. باشد نکرده

قرار دهد و همین  متولی برای جایز است واقف سهمی از مال موقوفه

اجرت کار او خواهد بود و بیش از این سهمی ندارد، هر چند کمتر از 

اجرت المثل باشد و اگر چیزی برای متولی قرار ندهد پس قول بهتر این 

 28المثل است.است که او مستحق اجرت 

�:گویدصاحب ریاض می

اگر واقف برای متولی چیزی تعیین کرده باشد سهم او همان خواهد 

گیرد در صورتی الّا اجرت المثل به او تعلق می بود و سهم بیشتری ندارد و
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که قصد متولی گرفتن اجرت باشد و عادت او این است که این گونه امور 

 29دهد.را تبرعی انجام نمی

در آنچه گفته شد فرقی میان  30فقها از جمله سید یزدی و امام خمینی نیز همین نظر را دارند.بیشتر 

 حق وقف عقد در هرگاه و نماید، معین النظاره حق ناظر براى تواندمی واقفمتولی و ناظر نیست. پس 

 عایدات از متولى مانند تواندمی نداشته، تبرع قصد خود عمل در ناظر که صورتى در ،ودنش داده قرار النظاره

 یا و باشد شده قید او عمل بودن مجانى وقف عقد در آنکه مگر بردارد المثل اجرت عنوانه ب سهمى موقوفه

 ثابت کند. را امر این قرائن

یا  آیا اگر ناظر، حاکم یا نماینده او باشد و نظارت او از سوی واقف تعیین نشده باشد بلکه از باب حسبه

والیت فقیه، نظارت حاکم ثابت شود در این صورت دریافت حق النظاره برای حاکم از مال موقوفه جایز 

است؟ امام خمینی در پاسخ به استفتائی فتوا  داده است که متولی منصوب از طرف حاکم نیز مانند متولی 

مستحق اجرت المثل است.  منصوب از طرف واقف در صورتی که اجرتی برای او در وقف تعیین نشده باشد،

 متن استفتا بدین قرار است: 

 در شده، نصب حاکم یا واقف طرف از که وقف متولى است جایز آیا

 اجرت خودش براى دهدمى انجام وقف شئون اداره براى که کارهایى برابر

: ج دهد؟ انجام او از نیابت به را کارها آن تا بدهد دیگرى به یا و بردارد

 طرف از یا و باشد شده نصب واقف طرف از اینکه از اعم وقف متولّى

 ادارة برابر در او براى واقف طرف از خاصى اجرت که صورتى در حاکم،

 وقف درآمدهاى از را المثل اجرت تواندمى باشد، نشده معین وقف امور

 31.بردارد خودش براى

گفت که ناظر منصوب از سوی حاکم نیز ـ در صورتی که نظارت بر وقف الزم  توانبر اساس این فتوا می

برای  سید یزدیتواند اجرت المثل حق النظاره خود را از مال موقوفه اخذ کند. استداللی که باشد ـ می

مشروعیت حق التولیه برای متولی ـ خواه منصوب از جانب واقف باشد یا منصوب از طرف حاکم ـ ذکر 

های الزم برای نگهداری مال دهد در زمره هزینهد این است که کاری که متولی برای وقف انجام میانکرده

بر این اساس اگر نظارت حاکم بر وقف  32موقوفه است که کسی تردید در جواز اخذ آنها از مال موقوفه ندارد.

نگهداری و حفظ مال موقوفه خواهد بود که برداشت آن از مال  هایالزم باشد، حق النظاره در زمره هزینهنیز 

 باشد.موقوفه جایز می

 

 یجانت

 .است وقف اداره در دخالت نوعی ،استصوابی نظارت .1

 .نیست وقف اداره در دخالت ،استطالعی نظارت .2

 دولت است، نشده ثابت متولی خیانت و داده قرار متولی موقوفه مال اداره برای واقف که صورتی در .3

 نظارت یا امین ضمّ  یا متولی نصب ی از جملهنحوهر  به موقوفه اداره  در دخالتی تواندنمیاسالمی 

 .باشد داشته استصوابی
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 به تواندمیاسالمی  دولت شود ثابت شرعی نحو به واقف طرف از منصوب متولی تقصیر یا قصور اگر .4

 .نماید موقوفه اداره در دخالتـ  است فقیهان اختالف مورد کهـ  نحوی

 خاص، و عام موقوفات اموال میل و حیف از پیشگیری و جلوگیری برای تواندمیاسالمی  دولت .5

 .باشد داشته موقوفات بر استطالعی نظارت

 رعایت باید شرط این باشد، کرده شرط را وقف اداره در او نظارت عدم و دولت دخالت عدم ،واقف اگر .6

 .شود

 به که ایالنظاره حق تواندمیاسالمی  دولت باشد، الزم وقف بر اسالمی دولت استطالعی نظارت اگر .7

 متولی فقدان موارد دراسالمی  دولت اگر چنانکه نماید؛ اخذ موقوفه مال از است المثل اجرت میزان

 ،به متولی ضمیمه نماید قرار دهد یا امین یا ناظر استصوابی متولی موقوفه اداره برای او خیانت یا

 . نماید برداشت موقوفه مال از المثل اجرت میزان بهیا حق النظاره  التولیه حق تواندمی

 

 فهرست منابع
 - قم قم، در له معظم دفتر جلد، یک در حسینى، جواد بن على سید اى،خامنه ،(فارسى) االستفتاءات أجوبة .1

 ق ه 1424 اول، ایران،

 جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر جلد، 3 موسوى، اللّه روح سید خمینى، ،(خمینى امام) استفتاءات .2

 ق ه 1422 پنجم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین

 اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى، ،(الحدیثة - ط) اإلمامیة مذهب على الشرعیة األحکام تحریر .3

 ق ه 1420 اول، ایران، - قم السالم، علیه صادق امام مؤسسه جلد، 6

 ق ه اول، ایران، - قم العلم، دار مطبوعات مؤسسه جلد، 2 موسوى، اللّه روح سید خمینى، الوسیلة، تحریر .4

 البیت آل مؤسسه جلد، 14 اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى، ،(الحدیثة - ط) الفقهاء تذکرة .5

 ق ه 1414 اول، ایران، - قم السالم، علیهم

 یک در موحدى، فاضل محمد لنکرانى، النذور،الکفارات،الصید، و الوقف،الوصیة،األیمان - الشریعة تفصیل .6

 ق ه 1424 اول، ایران، - قم السالم، علیهم اطهار ائمه فقهى مرکز جلد،

 اول، ایران، - قم داورى، کتابفروشى جلد، 2 طباطبایى، کاظم محمد سید یزدى، الوثقى، العروة تکملة .7

 ق ه 1414

 اول، ایران، - قم مجلسى، انتشارات جلد، یک در فیاض، اسحاق محمد کابلى، ،(فیاض) المسائل توضیح .8

 ق ه 1426

 اسالمى انتشارات دفتر جلد، 2 موسوى، اللّه روح سید خمینى، ،(خمینى امام - محّشى) المسائل توضیح .9

 ق ه 1424 هشتم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 ایران، - قم السالم، علیه باقر امام مدرسه جلد، یک در وحید، حسین ،خراسانى،(وحید) المسائل توضیح .10

 ق ه 1428 نهم،

 چهارم، ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 10 حسن، بن محمد جعفر، ابو طوسى، األحکام، تهذیب .11

 ق ه 1407

 4 حسن، محمد بن القاسم ابو قّمى، میرزاى گیالنى، ،(القمی للمیرزا) السؤاالت أجوبة فی الشتات جامع .12

 ق ه 1413 اول، ایران، - تهران کیهان، مؤسسه جلد،
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 التراث إحیاء دار جلد، 43 حسن، محمد الجواهر، صاحب نجفى، اإلسالم، شرائع شرح فی الکالم جواهر .13

 ق ه 1404 هفتم، لبنان، - بیروت العربی،

 قم الهدى، أنوار جلد، 5 کمپانى، حسین محمد اصفهانى، ،(الحدیثة - ط لألصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة .14

 ق ه 1418 اول، ایران، -

 ق ه ایران، - تهران اسالمیة، انتشارات جلد، 6 حسن، سید امامى، ،(امامى) مدنى حقوق .15

 10 على، بن الدین زین ثانى، شهید ،عاملى،(کالنتر - ىٰ �المحشّ) الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة .16

 ق ه 1410 اول، ایران، - قم داورى، کتابفروشى جلد،

 علیهم البیت آل مؤسسه جلد، 16 طباطبایى، محمد بن على سید حائرى، ،(الحدیثة - ط) المسائل ریاض .17

 ق ه 1418 اول، ایران، - قم السالم،

 به وابسته اسالمى انتشارات دفتر جلد، 2 حسینى، على بن الفتاح عبد میر سید مراغى، الفقهیة، العناوین .18

 ق ه 1417 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 دفتر انتشارات جلد، یک در مهدى، محمد بن احمد مولى نراقى، األحکام، قواعد بیان فی األیام عوائد .19

 ق ه 1417 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمى تبلیغات

 نشر جلد، 7 موسوى، بزرگ آقا بن حسن سید بجنوردى، ،(حسن السید للبجنوردی،) الفقهیة القواعد .20

 ق ه 1419 اول، ایران، - قم الهادی،

 ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب دار جلد، 8 یعقوب، بن محمد جعفر، ابو کلینى، ،(اإلسالمیة - ط) الکافی .21

 ق ه 1407 چهارم،

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه جلد، 5 موسوى، اللّه روح سید خمینى، ،(الخمینی لإلمام) البیع کتاب .22

 ق ه 1421 اول، ایران، - تهران سره، قدس خمینى

 4 مالکى، خضر بن جعفر الغطاء، کاشف نجفى، ،(الحدیثة - ط) الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاء کشف .23

 ق ه 1422 اول، ایران، - قم قم، علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات جلد،

 انتشارات دفتر جلد، 9 اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى، الشریعة، أحکام فی الشیعة مختلف .24

 ق ه 1413 دوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى

 دار جلد، 26 تقى، محمد بن باقر محمد دوم، مجلسى اصفهانى، الرسول، آل أخبار شرح فی العقول مرآة .25

 ق ه 1404 دوم، ایران، - تهران اإلسالمیة، الکتب

 المعارف مؤسسة جلد، 15 على، بن الدین زین ثانى، شهید عاملى، اإلسالم، شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک .26

 ق ه 1413 اول، ایران، - قم اإلسالمیة،

 به وابسته اسالمى انتشارات دفتر جلد، 4 بابویه، بن على بن محّمد صدوق، قّمى، الفقیه، یحضره ال من .27

 ق ه 1413 دوم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 1410 ،28 ایران، - قم العلم، مدینة نشر جلد، 2 موسوى، القاسم ابو سید خویى، ،(للخوئی) الصالحین منهاج .28

 ق ه

 - قم سیستانى، اهلل آیة حضرت دفتر جلد، 3 حسینى، على سید سیستانى، ،(للسیستانی) الصالحین منهاج .29

 ق ه 1417 پنجم، ایران،

 قم اهلل، آیة حضرت دفتر - المنار مؤسسه جلد، 30 األعلى، عبد سید ،سبزوارى،(للسبزواری) األحکام مهذّب .30

 ق ه 1413 چهارم، ایران، -
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 اول، ایران، - قم الکریم، القرآن دار جلد، 2 موسوى، رضا محمد سید گلپایگانى، ،(للگلبایگانی) العباد هدایة .31

 ق ه 1413

 

                                                           

نوشته حجت االسالم و المسلمین محمد سروش « استقالل وقف». در نگارش این نوشتار بخصوص این سرفصل از مقاله  1

 محالتی استفاده شده است.

 معه یعامل أن یجب -الالم و باأللف المعروف جمع لعموم -وقف کلّ أنّ مفادها فیکون: »231 ص ،4ج الفقهیه، . القواعد 2

 «.علیه ناظرا یکون ألن عّینه من و فیه، التصرّفات من عیّنه ما و الکیفیّات، و الخصوصیّات، و الشروط، من الواقف، وقفه ما بحسب

 رُوِیَ  مَا وَ الْوَقْفِ فِی ع مُحَمَّد   أَِبی إِلَى أَصْحَابِنَا بَعْضُ َکتَبَ: َقالَ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ: »37: ص ،7ج ؛(اإلسالمیة - ط) . الکافی 3

 ؛«اللَّهُ شَاءَ إِنْ أَهْلَُها یَقِفُهَا مَا حَسَبِ عََلى الْوُقُوفُ ع فَوَقَّعَ فِیهَا

 فِی ع عَلِی   بْنِ اْلحَسَنِ مُحَمَّد  أَِبی إَِلى عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  کَتَبَ: »237: ص ،4ج الفقیه؛ یحضره ال من

 ؛«تَعَالَى اللَّهُ شَاءَ  إِنْ أَهْلَُها یُوقِفُهَا َما حَسَبِ عَلَى تَکُونُ الْوُقُوفُ ع َفوَقَّعَ ع آَبائِهِ عَنْ فِیهَا رُوِیَ مَا وَ الْوُقُوفِ

 کَیْفَ یَصِح   الَّذِی الْوَقْفِ عَنِ  أَسْأَلُهُ ع مُحَمَّد   أَبِی إِلَى کَتَْبتُ: َقالَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ: »132: ص ،9ج األحکام؛ تهذیب

 الْمُوَقَّتَ  إِنَّ قَوْمٌ قَالَ مُمْضًى صَحِیحٌ فَهُوَ مُوَقَّتاً کَانَ إِذَا وَ الْوَرَثَةِ عََلى مَرْدُودٌ بَاطِلٌ فَهُوَ مُوَقَّت  غَیْرَ کَانَ إِذَا الْوَقْفَ أَنَّ رُوِیَ فَقَدْ هُوَ

 قَالَ  وَ قَالَ عَلَیْهَا مَنْ وَ الْأَرْضَ اللَّهُ رِثَیَ أَنْ إِلَى الْمَسَاکِینِ وَ لِلْفُقَرَاءِ  فَهُوَ انْقَرَضُوا فَإِذَا عَقِبِهِ وَ فَُلان  عََلى وُقِفَ أَنَّهُ فِیهِ یُذْکَرُ الَّذِی هُوَ

 «.الْمَسَاکِینِ وَ لِلْفُقَرَاءِ آخِرِهِ ِفی یُْذکَرْ لَمْ  وَ بَقُوا مَا عَقِبِهِ وَ لِفَُلان  أَنَّهُ ذُکِرَ إِذَا مُوَقَّتٌ هَذَا آخَرُونَ

 الروایات بهذه ثبوتها بعد: »230: ص ،4ج ؛(حسن السید للبجنوردی،) الفقهیة ؛ القواعد63، ص23. مرآة العقول، ج 4

 جلّ اعتماد و سندها، صحّة و جوامعهم، فی الثالث المشایخ ذکره لما مکاتیب، کانت إن و بصدورها اإلنسان یثق التی المعتبرة

 «.إلیها استنادهم و علیها فتاواهم فی األصحاب

 .المصلحة تلک فی الناظر المتولی قبض یشترط انّه : فاألقرب323: ص ،6ج الشریعة؛ أحکام فی الشیعة . مختلف 5

 الوجه ذلک على وقفا یکون ما بثمنه یشترى البیع یجوز حیث : و170: ص ،3ج اإلسالم؛ شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک

 إن علیه الموقوف أو کان، إن الخاص الناظر لذلک المتولی و. فاألقرب األوّل الموقوف صفة إلى األقرب تحصیل یجب و. أمکن إن

 .العام فالناظر إلّا و منحصرا، کان

 إلى افتقر الفقهاء و الفقراء على وقف لو : و293: ص ،3ج ؛(الحدیثة - ط) اإلمامیة مذهب على الشرعیة األحکام . تحریر 6

 قبل من المصلحة تلک فی الناظر هو للوقف المتولّی کان و القبول، إلى یفتقر لم مصلحة على وقف لو و الوقف، یقبض قیّم نصب

 .الشرع

 أصلی: قسمان هو الناظر و فی: التاسع : البحث245: ص ،4ج ؛(الحدیثة - ط) الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاء . کشف 7

 .مالکی جعلی و شرعی

 هما الموقوفة و للعین الناظر و المتولّی فی السابع : المطلب309: ص ،4ج ؛(حسن السید للبجنوردی،) الفقهیة . القواعد 8

 لتدبیر المباشر و المتصرّف على المتولّی یطلق ربما و .أمره یدّبر و الموقوف المال شؤون فی ینظر من بهما المراد و واحد، بمعنى

 و .تصویبه و باستصوابه أو باطّالعه، المتولّی تصرّفات یکون أن یلزم من على الناظر و الغیر، شراکة مع أو استقالال، الوقف أمور

 .تصویبه و بنظره یکون أن: الثانی و .باطّالعه المتولّی إعمال یکون أن: أحدهما :قسمین على الناظر أنّ ظهر ذکرنا ممّا

 اطالعه مجرد المقصود أن أحرز المتولی، فان على ناظرا یجعل أن للواقف یجوز 86 : مسألة84: ص ،2ج الوسیلة، . تحریر 9

 إن و اطالعه، علیه الالزم انما و نفوذها، و صحتها فی الناظر إذن یعتبر ال و تصرفاته فی مستقل فهو االستیثاق ألجل أعماله على

 .األمرین مراعاة فالالزم مراده یحرز لم لو و تصویبه، و باذنه إال التصرف له یجز لم تصویبه و نظره إعمال المقصود کان

 وجه على لغیره و لنفسه الموقوفة العین على الوالیة جعل للواقف : یجوز237: ص ،2ج ؛(للخوئی) الصالحین . منهاج 10

 النظر، فی المرجع هو یکون أن بمعنى أو علیه المشرف بمعنى الولی على الناظر جعل أیضا له یجوز کما االشتراک و االستقالل
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 یمنعه من الشرعی الحاکم إلیه ضم الولیّ  خان إذا نعم. الفاسق و العادل بین النظارة و الوالیة له المجعول فی فرق ال و الرأی و

 .عزله ذلک یمکن لم فان الخیانة عن

 اطالعه مجرد المقصود أن أحرز فإن المتولی على ناظرا یجعل أن للواقف : یجوز99: ص ،22ج ؛(للسبزواری) األحکام مهذب

 و اطالعه، علیه الالزم إنما و نفوذها، و صحتها فی الناظر إذن یعتبر ال و تصرفاته، فی مستقل فهو االستیثاق ألجل أعماله على

 .األمرین مراعاة فالالزم مراده یحرز لم لو و تصویبه و بإذنه إال التصرف له یجز لم عمله تصویب و نظره إعمال المقصود کان إن

 مجرد المقصود أن أحرز فإن المتولی، على ناظراً یجعل أن للواقف : یجوز459: ص ،2ج ؛(للسیستانی) الصالحین منهاج

 إنما و نفوذها و صحتها فی الناظر إذن یعتبر ال و تصرفاته فی مستقل فهو االستیثاق ألجل علیها إشرافه و أعماله على اطالعه

 لم لو و تصویبه، و بإذنه إال التصرف له یجز لم المتولی عمل تصویبه و نظره إعمال المقصود أن أحرز إن و اطالعه، علیه الالزم

 .األمرین مراعاة فالالزم مراده یحرز

 المتولّی، على ناظراً یجعل أن للواقف : یجوز101: ص النذور،الکفارات،الصید، و الوقف،الوصیة،األیمان - الشریعة . تفصیل 11

 المتولّی أعمال على اطّالعه مجرّد المقصود کان ما هو و االستطالعی؛ بالناظر عنه یعبّر الذی الناظر: األوّل :نوعین على الناظر و

 على الالزم بل نفوذها، و صحّتها فی الناظر إذن یعتبر ال و تصرّفاته، فی مستقال المتولّی یکون النوع هذا فی و االستیثاق، ألجل

 تصویبه و نظره إعمال المقصود کان ما هو و االستصوابی، بالناظر عنه یعبّر الذی الناظر: الثانی .بتصرّفه إعالمه و اطّالعه المتولّی

 .تصویبه و إذنه من بدّ ال بل اطّالعه، مع حتّى مستقال التصرّف له یجوز ال النوع هذا فی و المتولّی، لعمل

 با متولى اعمال که دهد قرار متولى بر ناظر چند یا یک وقف، عقد در میتواند : واقف84: ص ،1ج ؛(امامى) مدنى حقوق

 یا بتصویب متولى اعمال که دهد قرار ناظر متولى بر میتواند واقف: »میگوید مدنى قانون« 78» مادة. گیرد انجام آنها نظارت

 امور بر شدن آگاه آن و - اطالعى نظارت -1 :است قسم دو بر نظارت میشود معلوم مزبور ماده از چنانکه. «باشد او اطالع

 نیست الزم ولى برساند ناظر باطالع را خود عملیات باید متولى جهت بدین و میباشد آن مصارف و عائدات از بموقوفه مربوطه

 خالف بر است داده انجام متولى که را امرى ناظر هرگاه و کنند اتخاذ مشترک تصمیم و نماید شور او با موقوفه امور در که

 و مراجعه بدادگاه میتواند ناظر نگردید، تسلیم متولى که صورتى در و دارد اعالم را آن میتواند بداند، وقفنامه در معینه ترتیب

 گردیده علیهم موقوف یا موقوفه متوجه متولى عمل از خسارتى هرگاه و بنماید وقفنامه مندرجات از بمتابعت وادار را متولى

 بنابراین میباشد، آن انجام از قبل بموقوفه مربوطة امور در نظر اظهار آن و -استصوابى نظارت -2 .بود خواهد آن مسئول متولى

 و بنماید را ناظر نظر جلب موقوفه امور در عملى بهر اقدام از قبل باید متولى باشد، داشته استصوابى ناظر موقوفه که صورتى در

 ناظر. بنماید بامرى اقدام نمیتواند ناظر تصویب بدون متولى و داد خواهد انجام را آن متولى ناظر، تصویب و موافقت صورت در

 متولى با منحصراً تصمیمات آن اجراء ولى بود، خواهد شریک متولى با تصمیمات کلیة اخذ در و است متولى مانند استصوابى

« 2» مادة دارد، عامه موقوفات بر استصوابى نظارت اوقاف اداره« 1313» ماهدى 3 مصوب اوقاف قانون« 2» ماده طبق .میباشد

 از منظور... ) داشته کامل نظارت اوقاف و معارف وزارت دارد، مخصوص متولى که عامه موقوفات به نسبت: »میگوید مزبور قانون

 عامه بموقوفات منحصر اوقاف اداره استصوابى نظارت(. میباشد نظارت اقسام کاملترین زیرا است استصوابى نظارت کامل نظارت

 آن منافع حبس، یا و وصیت یا و نذر حسب بر که منقول غیر اموال: »است متذکر اوقاف قانون« 3» ماده چنانکه بلکه نمیباشد،

 قانون این -2 و 1 -مواد مشمول شده داده تخصیص عامه مصارف براى نباشد سال 18 از کمتر که مدتى در یا دائم بطور

 «بود خواهد

 من أحقّ و أصله ألّنه للواقف، یکون أن النظر حقّ فی : األصل324: ص ،5ج اإلسالم؛ شرائع تنقیح إلى األفهام . مسالک 12

 یشترط ال أو لهما أو لغیره أو لنفسه النظر الوقف عقد فی یشترط أن إّما: یخلو فال وقف فإذا. أهله فی صرفه و بإمضائه یقوم

 ال ممّا کله هذا و...  المشروع الشرط بمقتضى عمال عیّنه ما بحسب صحّ لغیره شرطه إن و. لزم و صحّ لنفسه شرط فإن. شیئا

 .فیه خالف

 و أیضا، قبله قبوله بل بعد العقد ضمن فی تولیته شرط من یعزل أن للواقف : لیس229: ص ،1ج الوثقى؛ العروة تکملة.  13

 الحاکم، یعزله أو ینعزل عنها خروجه مع و األهلیة على باقیا دام ما عزله للحاکم لیس کذا

 644: ص ،2ج ؛(خمینى امام - محشى) المسائل ؛ توضیح493: ص ؛(فارسى) االستفتاءات . أجوبة 14
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 أو ظالل أو بئر ماء أو شجر بثمر المنتفع توقف لدعوى وجه : ال25: ص ،28ج اإلسالم؛ شرائع شرح فی الکالم . جواهر 15

 یتجه لم فیما أنه إال اإلطالق مع الناظر کان إن و هو إذ الحاکم، إذن على به یمر لمن االنتفاع وقفه من یراد مما ذلک نحو

 .الوجه هذا على له بوقفه المالک

 معین متولّى کرده وقف که چیزى براى اگر 2685 : مسأله636: ص ،2ج ؛(خمینى امام - محشى) المسائل . توضیح 16

( 2) باشد کرده وقف خود اوالد بر مثلًا مخصوصى افراد بر چنانچه ،(1) نکند معین اگر و. نماید رفتار او قرارداد مطابق باید کند

 و است شرع حاکم با اختیار دارد دخالت نیز بعد طبقات بردن نفع در که است وقف مصلحت به مربوط که چیزهایى به راجع)

 بالغ اگر و است آنان خود با اختیار باشند، بالغ آنها اگر(( 3) است موجود طبقة بردن نفع به مربوط که چیزهایى به راجع

 .نیست الزم شرع حاکم اجازة وقف از استفادة براى و است ایشان ولىّ  با اختیار نباشند،

 خاص وقف اگر و است شرع حاکم وظیفة متولّى تعیین باشد( مدرسه و مسجد مانند) عاّمه اوقاف قبیل از اگر: مکارم( 1)

 احتیاط باشد،مى بعد طبقات منفعت و وقف مصلحت به مربوط که کارهایى مورد در ،(است اوالد بر وقف که ملکى مانند) باشد

 است موجود طبقة منافع به مربوط تنها اگر و کنند متولّى تعیین یکدیگر موافقت با شرع حاکم و موجود نسل که است آن

 .آنهاست ولىّ با اختیار نباشند بالغ اگر و باشند؛ بالغ که صورتى در آنهاست خود با آن اختیار

 و است ایشان ولىّ با اختیار نباشند، بالغ اگر و است آنان خود با( آن از استفاده در: سیستانى) اختیار: سیستانى خوئى،( 2)

 است آینده نسلهاى مصلحت یا وقف مصلحت آنچه براى ولى: سیستانى) نیست الزم شرع حاکم اجازه وقف از استفاده براى

 (.است شرع حاکم با اختیار بعدى طبقات نفع به آن دادن اجاره و وقف کردن تعمیر مثل

 ولىّ  با اختیار باشند، سفیه یا دیوانه یا نابالغ اگر و است آنان خود با اختیار نباشند سفیه و باشند عاقل و بالغ آنها و: زنجانى

 .نیست الزم شرع حاکم اجازة وقف از استفاده براى و است ایشان

 [نیست تبریزى و صافى گلپایگانى،: عظام آیات رساله در پرانتز داخل قسمت( ]3)

 اگر اّما خواهد،نمى متولى مسجد 1 کند؛ تعیین متولى موقوفه، براى تواندمى کردن وقف حین در واقف مسأله: فاضل

 نامهوقف طبق باید متولى کرده، تعیین متولى اگر 2. دهد قرار متولى موقوفات آن براى تواندمى باشد، داشته موقوفاتى مسجد

 تعیین را متولى شرع حاکم باشد، عام وقف اگر: الف نکند؛ تعیین متولى واقف، اگر 4. نیست جایز متولى تغییر 3. کند عمل

 مورد، این در و باشدمى آنها ولىّ با اختیار نباشند، بالغ آنها اگر و است آنان خود با اختیار باشد، خاصّ وقف اگر: ب. کندمى

 . نیست الزم شرع حاکم جانب از متولى تعیین

 وقف یا کند وقف سادات یا فقرا بر مثًلا را ملکى اگر 2686 : مسأله637 :ص ،2ج ؛(خمینى امام - محشى) المسائل توضیح

 .است شرع حاکم با آن اختیار باشد، نکرده معین متولّى ملک آن براى که صورتى در برسد، خیرات مصرف به آن منافع که کند

 2685 مسألة ذیل به کنید رجوع: مکارم

 به آن منافع که کند وقف یا کند وقف سادات یا فقراء بر را آن مثلًا کند، وقف عامى عناوین بر را ملکى اگر مسأله: زنجانى

 شده تعیین متولّى اگر و نیست صحیح عام وقف متولّى تعیین بدون و کند تعیین متولّى آن براى باید برسد، خیرات مصرف

 .است شرع حاکم با آن اختیار بلکه شودنمى باطل وقف باشد، نشده تعیین متولّى او از بعد براى و بمیرد

 العامة األوقاف محله الشرعی و الناظر األول : القسم371: ص ؛(القدیمة - ط) الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاء . کشف 17

 کانت عین فإن ناظرا الواقف یعین لم و العموم وجه على وقف ما جمیع و المقابر و القناطر و الربط و المدارس و المساجد من

 أفسد أو أخل إذا علیه ناظر المجتهد و للمعین

 به را آن عایدات و کند خیانت وقف متولّى اگر 2690 : مسأله639: ص ،2ج ؛(خمینى امام - محشى) المسائل . توضیح 18

 متولى او جاى به باید شرع حاکم امکان صورت در( 2) باشد نشده وقف عموم براى چنانچه( 1) نرساند شده معین که مصرفى

 .نماید معین امینى

 .نماید معین امینى متولى او جاى به باید شرع حاکم: گلپایگانى( 1)

 .کند جلوگیرى متولّى خیانت از که کند معّین ناظرى باید شرع حاکم: اراکى
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 که صورتى در و گردد خیانتش از مانع که نمایدمى ضمیمه او به را امینى شرع، حاکم: تبریزى فاضل، سیستانى، خوئى،

 .نماید معیّن امینى متولّى او جاى به( و عزل را او: سیستانى) تواندمى نباشد، ممکن

 او بجاى نباشد ممکن که صورتى در و گردد خیانتش از مانع که نماید ضمیمه بدو را امینى شخص باید شرع حاکم: صافى

 .نماید معین امینى متولى

 امین متولّى نیست ممکن اگر و کند جلوگیرى وى خیانت از ناظرى گماردن با امکان صورت در باید شرع حاکم: زنجانى

 .کند معیّن را دیگرى

 .. باشد شده وقف عموم براى چنانچه: نورى بهجت،( 2)

 باید شرع حاکم نرساند، شده معیّن که مصرفى به را آن عایدات و کند خیانت متولّى عمومى اوقاف در گاه هر مسأله: مکارم

 موجود طبقة موافقت با شرع حاکم کند، خیانت خاص وقف متولّى اگر و بگذارد او کنار در یا نماید معیّن آن براى امینى متولّى

 .کندمى ضمیمه یا تعیین متولّى آنها براى

 او به را امینى شرع حاکم کند خیانت موقوفه مال در وقف متولّى اگر -2754 : مسأله564: ص ؛(وحید) المسائل توضیح

 .نماید معیّن امینى متولّى او جاى به تواندمى نباشد ممکن که صورتى در و گردد، خیانتش از مانع که نمایدمى ضمیمه

 دیگرى و خود براى را وقفى عین بر والیت واقف که است جایز( 2423 مسأله) 517: : ص ؛(فیاض) المسائل توضیح رساله

 وقف کارهاى بر که است کسى ناظر. دهد قرار ناظر ولىّ  کارهاى بر تواندمى چنانچه دهد، قرار مشترک یا و مستقل صورت به

 که کسى مورد در و است مقدم ناظر نظر شد اختالف امرى در ناظر و ولى بین اگر اینکه یا باشد او نظر زیر و داشته اشراف

 با را کسى شرع حاکم کند، خیانت ولىّ اگر البته نیست، فرقى فاسق و عادل بین است، شده واگذار او به نظارت امر یا و والیت

 .کرد خواهد عزل سمت این از را او نشد، ممکن چنانچه و بازدارد، خیانت از را وى تا کندمى همراه او

 .396 ص ،2ج ،)امام خمینی( . استفتاءات 19

 أمور فی األخیار الفقهاء و األبرار العلماء وظیفة بیان فی: الثانی : المقام536: ص األحکام؛ قواعد بیان فی األیام . عوائد 20

 الوالیة له و تولّیه العادل للفقیه ما کلیة أنّ :التوفیق باللّه و فنقول الکلیة، سبیل على الوالیة فیه لهم ما و [أمران هی و] الناس،

 إما منه، مفرّ ال و به اإلتیان من بدّ  ال و دنیاهم أو دینهم فی العباد بأمور متعلّق فعل کل أنّ: ثانیهما ... و :أحدهما :أمران فیه

 من شرعا أو .به الدنیا أو الدین أمور انتظام إناطة و علیه، جماعة أو لواحد المعاش أو المعاد أمور توقف جهة من عادة أو عقال

 من فیه اإلذن ورود أو .آخر دلیل أو مسلم، على فساد أو حرج، أو عسر أو إضرار، أو ضرر نفی أو إجماع، أو به أمر ورود جهة

 و فیه، اإلذن أو به اإلتیان البّدیّة علم بل -بعینه ال واحد أی -معیّن لغیر ال و جماعة أو واحد لمعیّن وظیفته یجعل لم و الشارع

 .به اإلتیان و فیه، التصرف له و الفقیه، وظیفة فهو فیه، المأذون ال و به المأمور یعلم لم

 .571، ص2العناوین الفقهیة، ج

 أمور فی األخیار الفقهاء و األبرار العلماء وظیفة بیان فی: الثانی : المقام536: ص األحکام؛ قواعد بیان فی األیام . عوائد 21

 الوالیة له و تولّیه العادل للفقیه ما کلیة أنّ :التوفیق باللّه و فنقول الکلیة، سبیل على الوالیة فیه لهم ما و [أمران هی و] الناس،

 أیضا فللفقیه لهم، کان و الوالیة فیه -اإلسالم حصون و األنام سالطین هم الذین -اإلمام و للنبی کان ما کلّ : أحدهما :أمران فیه

 .غیرهما أو نصّ  أو إجماع من الدلیل أخرجه ما إلّا ذلک،

 الوالیة بحسب �االمام ان علی دلیل یقم لم: 130: ص ،3ج ؛(الحدیثة - ط لألصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة.  22

 التصدی المسلمین رئیس شأن من کان فیما الوالیه بتلک نقول فانا العامه، االوقاف علی والیة ذا ـ المعنویه الوالیة ال ـ المجعولة

 .الرعیّه بآحاد یقوم ال حیث له،

 المتولی له یکون أن یمکن انه حیث العام الوقف ان :397: ص ،2ج ؛(الحدیثة - ط لألصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة.  23

 بامره القائم یکون این من بد ال بحیث لیس انه منه فیعلم المسلمین، رئیس الی امره ایکال یجب ال و الواقف بجعل الخاص

 الفقیه. الی او �االمام الی امره لرجوع موجب ال حینئذ و المسلمین مصالح بعض فی منافعه صرف من تمکنّه مجرد بل رئیساً،

 العامه المصالح من العامه االوقاف فألن للحاکم، الوالیة ثبوت اما و: 216: ص ،3ج ؛(الخمینی لإلمام) البیع کتاب.  24

 هو لها الحافظ و المسلمین مصالح من الوقف صیرورة فان...  الوالی وظایف من مصالحهم حفظ و منهم لطائفة او للمسلمین
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 و الحکومات انحاء جمیع فی مضبوطة الحاکم و الوالی وظایف و الحکومة امر بل االسالم، تأسیسات من االمور هذه لیس و الوالی،

 شؤون من االمه مصالح حفظ ان الی النظر هو فالمهم. الحکام و الوالة علی هو انما ـ حافظ لها یکن لم اذا ـ االمه مصالح حفظ

 الوقف لیس انه علی یدل ال الناس الحاد التولیه جعل امکان مجرد و المرج، و الهرج فیلزم له، التصدی احد لکل یکون ام الوالی

 یدل ال االبن علی قیماً  االب جعل امکان ان کما الحاکم، وظایف من ـ الخاصه التولیة جعل ترک او المتولّی فقد مع ـ شوؤنه و

 .الوالی بید القیم فقد مع امره لیس ان علی

 644: ص ،2ج ،(خمینى امام - محشى) المسائل . توضیح 25

 .332 ص ،1ج الشتات، جامع قمی، ابوالقاسم . میرزا 26

 مع و الظاهر، علی صحّ اصالً، وقفه امر فی مداخلة للحاکم الیکون ان الواقف شرط و: ل230 ص الوثقی، عروة تکمله.  27

  .المؤمنین عدول الی راجعاً او علیهم الموقوف بید االمر یکون المتولّین انقراض

 لیس عمله اجرة ذلک وکان جاز الربع من شیئا للمتولی الواقف شرط لو مسألة:  442 ص ،2 ج ،( ق.ط) الفقهاء . تذکرة 28

 قیامه عن المثل اجرة له ان فاالقرب شیئا یذکر ولم المثل اجرة من اقل کان وان ذلک من ازید له

 عن المثل اجرة فله واال غیره له ولیس لزم عمله من عوضا شیئ له شرط ان:  309 ص ، 9 ج، (ج.ط) المسائل . ریاض 29

 به تبرعه بعدم العادة وقضاء به االجرة قصده مع عمله

 عن المثل أجرة فله وإال ، غیره له ولیس ، لزم عمله عن عوضا شئ له شرط إن ثم:  178 ص، 3 جالروضه البهیه، .  30

 . به األجرة قصد مع عمله

 إن قلیال و أو کان کثیرا تعین للمتولی المنافع من مقدارا الواقف عین إذا: 14 : مسألة231: ص ،1ج الوثقى؛ العروة تکملة

  عمله، اجرة بمقدار استحق أطلق إن و أزید، حینئذ له لیس و عمله، اجرة من أقل کان

 له لیس عمله أجرة ذلک وکان ، تعین المنافع من شیئا للمتولی الواقف عین لو - 84 مسألة:  83ص ،2ج ، الوسیلة تحریر

 . المثل أجرة له أن فاالقرب شیئا یعین لم ولو ، مثله أجرة من أقل کان وان منه أزید

 من معینا مقدارا والناظر للولی الواقف یجعل أن یجوز( :  1133 مسألة: )  238ص ،2ج (،الخوئی السید) الصالحین منهاج

 المثل أجرة له کانت شیئا له یجعل لم فان ، مساویا أم أکثر أم المثل أجرة من أقل أکان سواء منفعتها أو الموقوفة العین ثمرة

 . المجانیة قصد الواقف ان القرائن من یظهر أن إال أجرة لعمله کانت ان

 ولیس عمله أجرة ذلک وکان ، تعین المنافع من شیئا للمتولی الواقف عین إذا(  535 مسألة: )  159ص ،2ج ،العباد هدایة

 . المثل أجرة له أن فاالقرب شیئا یذکر لم ولو.  مثله أجرة من أقل کان وإن منه أکثر له

 العین  ثمرة من معینا مقدارا للمتولی الواقف یجعل أن یجوز:  1507 مسألة:  399ص ،2ج(، السیستانی، )الصالحین منهاج

 أجرة له کانت شیئا له یجعل لم فان ، مساویا أم أکثر أم المثل أجرة من أقل أکان سواء غیرهما من أو منفعتها أو الموقوفة

 . المجانیة قصد الواقف أن القرائن من یظهر أن إال أجرة لعمله کانت أن المثل

 642: ص ،2ج ؛(خمینى امام - محشى) المسائل . توضیح 31

 و قلیال أو کان کثیرا تعین للمتولی المنافع من مقدارا الواقف عین إذا: 14 مسألة: 231: ص ،1ج الوثقى؛ العروة تکملة.  32

 فی الحدائق صاحب استشکل لکن عمله، اجرة بمقدار استحق أطلق إن و أزید، حینئذ له لیس و عمله، اجرة من أقل کان إن

 و» مجانا بذلک رضی إنّما الناظر انّ مع -دلیل إلى یحتاج منها ءشی إخراج و علیه الموقوف إلى انتقلت الوقف منافع ألنّ ذلک

 ال و تعین تبرعا یتصدّى من هناک کان و خاصا شخصا المتولی یکن لم إذا نعم. المنافع تحصیل مؤن من التولیة حق انّ «فیه

 و علیهم، الموقوف من المتولی یکون فال الوقف من مستثنى یکون أن یمکن التولیة حق انّ ثم غیره، إلى األجرة دفع یجوز

 .علیهم الموقوف من أیضا المتولی فیکون الوقف من یکون أن یمکن


