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  چکیده

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزۀ وقف است. ناهمگونی 
ها شده است. با این همه، در  دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن  ماهیتی این

اسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در حقوق، از شناسایی و جد
توان به ضابطۀ دقیقی برای جداسازی این  این باره، به پشتوانۀ مطالعات فقهی می

گونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر دو
  نشاء وقف واقع شدهواقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در ا

باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه 
رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، 

رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر  وقف عام است. از این
  اشخاص نامعین است.
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  مقدمه
باعث شده تا برخی اشخاص  ،میل به جاودانگی در اذهان و کسب اجر معنوی مستدام

مندی از  اندیشی در بهره اموال خود را با انشاء وقفیت محبوس نموده و دیگران را با نیک
دار پسندیده، گاه واقفین، اشخاص خاصی را که کم و بیش آن سهیم کنند. در این کر

گزینند؛ گاه نیز فارغ از آن، در اندیشۀ گام  میها تعلق خاطر داشته بر سبت به آنن
برداشتن در راهی نیک هستند. این دو نگاه ناهمگون که در تقسیم وقف به عام و خاص 

  قع شده است.     دو نیز موثر وا پژواک یافته، در گزینش و چیدن احکام آن
شناسایی احکام متفاوت میان وقف عام و خاص چندان دشوار نیست و گذری در 

نمایاند. با این همه، اجرای دوگانۀ  متون فقهی و قانونی، این دو گروه از احکام را می
های عام و خاص است. مطالعۀ  احکام یادشده، در گرو شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف

دو نداشته  دهد که قانونگذار تعریف صریحی از این ررات وقفی نشان میقانون مدنی و مق
و به ذکر مالکی ساده برای جداسازی بسنده نموده است. اندیشمندان حقوقی نیز، به 
رغم وجود مطالعات فقهی گسترده اما پراکنده، تمایلی به مطالعۀ این موضوع از خود 

برخی موقوفات، جدایی وقف عام و خاص به اند. این موضوع باعث شده که در  نشان نداده
سادگی انجام نشود. در این موارد، به طور معمول سازمان اوقاف بر عام بودن پافشاری 
نموده تا در چارچوب قوانین، وظایف خود را در خصوص موقوفات عام، اجرایی نماید. در 

ود را از نظارت علیهم و نمایندگان وقف بر خاص بودن اصرار دارند تا خ برابر، موقوف
سازی داشته باشند. مراجعۀ به  سازمانی رها سازند و اختیار بیشتری برای تصمیم

ها  انجامد و خروجی یکسانی نداشته و دیدگاه دادگستری نیز تنها به حل اختالف می
سان در رویۀ قضائی و اداری، جداسازی این دو گونه از موقوفات، در  مختلف است. بدین

برانگیز باقی مانده است. با این همه، اختالفات یادشده بیش از  د، چالشای از موار پاره
های ناهمگون باشد، ناشی از فقر مطالعات  آنکه مبتنی بر مبانی ناهمسان و استدالل

  حقوقی و پراکندگی مباحث فقهی است. 
بندی شده و نتایج  آوری و طبقه های فقهی جمع در این مجال، تالش شده دیدگاه

 شده در های طرح هایی از پرونده جامعۀ حقوقی معرفی شود. همچنین، نمونهحاصل به 
هدف دستیابی به رویۀ مشخص و یکسان، بررسی  دادگستری در بخش پایانی مقاله با

 اصالح و تکمیل قوانین ارائه خواهد شد. براینیز  هاییخواهند شد. پیشنهاد
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  پیشینه - 1
  پیشینۀ فقهی - 1- 1
 و عام وقف جدایی مقولۀ به شده، ضبط وقف باب در که ر روایاتید شیعه، روائی کتب در

  ]. 97ص ،21 ؛238ص، 19[ است نشده پرداخته ها آن متفاوت احکام یا خاص
]. 29 ، ص23 ج ،20[ است نیافته اختصاص وقف به فصلی اولیه فقهای کتب در
 از ای فشرده فصل که هستند فقهائی اولین مفید شیخ و جنید ابن رسد می نظر به بلکه،
 و خاص و عام وقف خصوص در بحثی چند هر. اند داده اختصاص وقف به را خود کتب
  ].657- 651صص ،24 ؛238-234صص ،3[شود نمی دیده ها آن در دو، این متفاوت احکام

 خاص و عام وقف نوع دو به که دانست ای فقیه نخستین توان می را طوسی شیخ
 انتقاع باشد، عام وقف چنانچه، که کرده اعالم ،نفس بر وقف در وی. است نموده توجه
 تکرار را حکم این مسأله، همین در نیز ادریس ابن]. 292ص ،22[ است بالمانع واقف
 که سان بدین کرده ارائه خاص وقف از تعریفی که است کسی نخستین ایشان. است کرده
 جایی در همچنین]. 155ص ،2[است خاص وقف باشد، معین مخصوص قوم بر وقف اگر

  ].167ص ،2[پذیرد انجام معین قومی به نسبت که دانسته خاص زمانی را وقف دیگر،
 با موقوفات، برای احکام وضع زمان در فقهاء قمری، هجری پنجم قرن در واقع، از

. بگیرند نظر در موقوفات همۀ برای یکسان پاسخ توانستند نمی که شدند روبرو مسائلی
 قبول که داد حکم توان می باشند، منحصر و معین علهیم قوفمو که جایی در نمونه، برای
 انتفاع که گفت توان می همچنین،. بگیرد انجام ایشان طرف از موقوفه مال قبض و وقف

 نامعین علیهم، موقوف که جایی در اما. است ضروری موقوفه مال از علیهم موقوف تمامی
 چنین بتوان تا نیست ممکن همگی طرف از قبض و قبول امکان هستند، غیرمحصور و

 است متعسر یا متعذر ها آن همگی انتفاع همچنین،]. 382ص ،17[نمود صادر حکمی
 موقوفات گونه این برای دوگانه احکام بایست می ناچار، به رو، این از. ]41ص ،34[

 وقف و یافت فزونی دست این از مسائلی آهسته، آهسته سان، بدین. گرفت نظر در دوگانه
  . گشودند فقهی کتب در را خود جای اص،خ و عام

 روایات در که نبوده موضوعی خاص، و عام به وقف بر بنیاد آنچه گفته شد، تقسیم
 برابر که بوده تقسیمی بلکه،. بیابد شرعی اهمیت جهت این از و بگیرد قرار عنایت مورد

 بنیان، این بر. است شده ایجاد فقهاء سوی از موقوفات متفاوت ماهیت و طبیعت ضروریات
 اهمیت آنچه بلکه ندارد ذاتی مطلوبیت تقسیم، خود خاص، و عام به موقوفات تقسیم در
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 در موقوفات بندی طبقه در بنابراین،. است دو این برای احکام وضع امکان برای تقسیم دارد
  داشت. نیز دو این احکام به نگاهی نیم بایست می همواره خاص، و عام گروه دو
  
  حقوقیپیشینۀ  -2- 1

، اما همانند استتاریخی فقهی  خی وضع قوانین بسیار محدودتر از دورهتاری دورهچند هر
هردو بحثی به میان   آن در نخستین قوانین، از موقوفۀ عام و خاص و تفاوت احکام این

 ،11/6/1289نیآمده است. قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب 
. یک ماه بعد، در تاریخ شدکه ادارۀ موقوفات در آن مطرح  نخستین قانونی بود

قانون وظایف کل اوقاف، وضع شد. در هر دو قانون، ادارۀ موقوفات به طور  15/7/1289
  کلی مطرح شده و تفاوتی میان وقف عام و خاص گذارده نشده است.

م و ، نخستین قانونی بود که تقسیم موقوفات به عا18/2/1307قانون مدنی مصوب 
خاص و احکام متفاوت این هردو را مورد توجه قرارداد. در قانون اوقاف مصوب 

بدون ارائۀ تعریفی از وقف عام و  22/4/1364و سپس قانون اوقاف مصوب  3/10/1313
  وقف خاص، این دو گونه مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت، قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 
، از جهت ادارۀ موقوفات فاقد 10/2/1375نامۀ اجرائی آن مصوب  و آیین 2/10/1373

آنکه تعریفی ارائه دهد، از هم متمایز ساخته است. اما در  متولی، این دو گونه را، بی
سازمان اوقاف و امور  27/3/1375دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطالحات مصوب 

وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و «شد که  خیریه، در تعریف وقف خاص آورده
که » معین«و » محصور«در این تعریف، دو ضابطۀ ». محصور مانند وقف بر اوالد و احفاد

  در مطالعات فقهی برای جدایی موقوفات عام وخاص به کار رفته، آورده شده است.
  
  احکام متفاوت وقف عام و خاص -2

ت عام و خاص، در برخی موارد، احکام مشترک و در متون فقهی و حقوقی، برای موقوفا
ای از مسائل، احکام متفاوت در نظر گرفته شده است. احکام اصلی متفاوت این  در پاره

  هردو عبارتند از:
قانون مدنی، در وقف خاص، قبول با طبقۀ نخست از  56الف) قبول: وفق مادۀ 

، 28اختیارات حاکم است [ باشد. در حالیکه، در وقف عام، قبول از علیهم می موقوف
] هر چند، برخی فقهاء در وقف خاص قبول را الزم دانسته اما در وقف عام قبول 185ص

  ]. 63، ص38؛ 313، ص17دانند[ را شرط نمی
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ب) قبض: از منظر فقه، قبض شرط تحقق عقد وقف است و اختالفی در آن مالحظه 
، تحقق وقف را منوط 59ادۀ ]. قانون مدنی نیز در م186، ص28؛ 314، ص17[ شود نمی

]. باید افزود که مشهور فقهاء در 171، ص37[ به قبض مال موضوع وقف دانسته است
های عام مانند وقف مسجد و گورستان، اقامۀ یک نماز یا دفن یک مرده برای  برخی وقف

  ]. 190، ص28؛ 172، ص37[ اند تحقق قبض را کافی برشمرده
قانون مدنی میان وقف عام و خاص  69ر مادۀ علیهم: هر چند د ج) وجود موقوف

تفاوت گذارده نشده است اما دکترین حقوقی میان وقف عام و خاص تفاوت قائل شده و 
]. 42، ص7؛ 191، ص32[ علهیم ضرورتی دانسته نشده است در وقف عام وجود موقوف

اختصاص  اند، آن را به وقف خاص علیهم پرداخته در فقه نیز فقهائی که به وجود موقوف
اند در مقام  ]. فقهائی نیز که میان وقف عام و خاص تفاوت قائل نشده70، ص38اند[ داده

اند که داللت بر این دارد که به نظر ایشان نیز وجود  تمثیل به وقف خاص اکتفاء کرده
  ]. 601، ص13[ علهیم فقط در وقف خاص مدنظر بوده است موقوف

و  8/10/1371قانون مدنی اصالحی  81د) ادارۀ موقوفه: در وقف عام، مادۀ 
، 17در صورت فقدان متولی، تولیت را طبق نظر ولی فقیه دانسته است[ 14/8/1380
]. در حالیکه، در وقف خاص، 84، ص38؛ 239، ص39؛ 227، ص28؛ 36، ص34؛ 324ص

 ،9 ؛168ص ،37[ اند علیهم دانسته طور کلی ادارۀ موقوفه را با موقوف برخی از فقهاء به
] و بعضی از فقهاء تفصیل قائل شده و امور الزم برای 591ص ،15 ؛13ص ،12 ؛308ص

علیهم برشمرده و امور مؤثر در حقوق کلیۀ  کسب منفعت را در زمرۀ اختیارات موقوف
]. این دیدگاه 84ص ،38 ؛227ص ،28 ؛28ص ،40[ دانند بطون را از اختیارات حاکم می

ت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اخیر، در بند یک مادۀ یک قانون تشکیال
  1مورد پیروی قرار گرفته است. 2/10/1373مصوب 
علیهم قرار  ) انتفاع واقف از مال موقوفه: در وقف خاص، اگر واقف خود را موقوفـه

دهد وقف بر نفس بوده و وقف باطل است. اما در وقف عام، اگر واقف یکی از 
؛ 42، ص1؛ 72، ص40[ دشو به صحت وقف وارد نمیعلیهم قرار بگیرد، خللی  موقوف

]. هر چند برخی فقهاء در وقف بر عناوین، اگر در زمان انشاء وقف، واقف 22، ص34
]. مادۀ 238، ص39؛ 68، ص38؛ 171ص ،37[ اند هکردمشمول عنوان شود در آن تردید 

مصداق  در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز«قانون مدنی با اعالم اینکه  74
                                                                                                                                                                        

 در موقوفات خاصه و است التولیه مجهول یا بوده تولیم فاقد که عام موقوفات امور اداره«. بند یک مادۀ یک 1
  ».باشد فقیه ولی بر دخالت متوقف علیهم موقوف اختالف رفع یا و الحقه بطون و وقف مصلحت که صورتی
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و با عدم ذکر وقف بر عناوین کلی، به » تواند منتفع گردد علیهم واقع شود می موقوف
  دیدگاه اخیر نزدیک شده است.

علیهم از منافع مال  علهیم: در وقف خاص، ضروری است همۀ موقوف و) انتفاع موقوف
اع باید ] که جز با شرط خالف واقف، این انتف41، ص34؛ 216، ص28[ موقوفه منتفع گردند

 علهیم، غیرمحصور ]. اما در وقف عام، فارغ از اینکه موقوف274، ص16[ به تساوی باشد
ها، غیرممکن یا دشوار است، در عمدۀ  هستند و جمع ایشان و تقسیم منافع میان آن

علیهم در نظر  موارد منافع موقوفه چندان نیست که بتوان سهمی برای همۀ موقوف
در صورت کثرت منافع، جایز نیست که منافع به یک یا  گرفت. هر چند گفته شده که

بایست میان جمع قابل توجهی از  علیهم اختصاص یابد بلکه می دو نفر از موقوف
]. برخی نیز حداقل سه نفر را کافی 71، ص38؛ 216، ص28[ علهیم تقسیم شود موقوف

  ].256، ص16اند[ برشمرده
  

  وقف خاص - 3
فقهاء کم و بیش، احکام وقف عام و وقف خاص را جدا تبیین چنانکه گفته شد از قرن پنجم، 

، 22اند[ نیاز از تعریف وقف عام و خاص دیده اند. هر چند، برخی از فقهاء خود را بی کرده
]. در 450، ص8؛ 264، ص41؛ 303، ص5؛ 451، ص35؛ 239، ص39 ؛301و  286ص

اند. اقلیت اینان،  دست داده ای برای جدایی این دو از هم به برابر، اکثریت فقهاء، ضابطه
  اند. را به کار گرفته» اشخاص معین«و اکثریت ایشان، ضابطۀ » اشخاص محصور«ضابطۀ 

  
  اشخاص محصور -1- 3

را برای شناسایی وقف خاص و جدایی آن از » اشخاص محصور«برخی از فقهاء، ضابطۀ 
بودن بدین  محصور 1].41، ص34؛ 264، ص28؛ 275، ص16[ اند وقف عام به کار برده
]. به گفتۀ دیگر، از منظر عرفی 250، ص25[ علیهم محدود باشند معنی است که موقوف

علیهم با نام و نشان  ]. خواه، موقوف41، ص34امکان شمارش اشخاص وجود داشته باشد[
  ].28، ص7ذکر شوند؛ خواه، با عنوانی که اشخاص مشمول آن، قابل شمارش باشند[

ارت امکان شمارش عرفی در گذشته گویا بوده است. توضیح اشخاص محصور با عب

                                                                                                                                                                        
 وقف و) المنتشر العام الوقف( گسترده وقف تعبیر با را عام وقف یادشده، ضابطۀ بیان در فقهاء، از . یکی1

  ).328، ص9( است کرده یاد) المنحصر الخاص الوقف( منحصر صخا تعبیر با را خاص
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شده و اشخاص دارای اسناد شناسایی  های گذشته که هویت اشخاص ثبت نمی چه، در زمان
نبودند، شمارش افراد تا حدی ممکن و فراتر از آن ممکن نبوده است. اما امروزه، به جهت 

ومی و خصوصی، گاه وجود مراجع ثبت احوال و وجود اسناد شناسایی و سرشماری عم
رسانی به ایشان در باالترین سطح نیز ممکن است. برای  آوری اطالعات اشخاص و اطالع جمع

گمان وقف عام است. اما امروزه، به دلیل ثبت  نمونه، اگر وقف بر دانشجویان واقع شود، بی
رو،  یناطالعات ایشان در وزارت علوم، تعداد دقیق و هویت اینان معلوم و مشخص است. از ا

» اشخاص محصور«علیهم، قابل شمارش هستند اما وقف خاص نیست. بنابراین، تعبیر  موقوف
  است.» شمارش  اشخاص قابل«گویاتر از عبارت » اشخاص محدود«به 

در هر حال، قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای یادشده به صورت ضمنی در مادۀ 
وانیم خ آورده است. در این ماده می ، وقف بر اشخاص محصور را وقف خاص به شمار56
ها  ی آنمقام قانون علیهم یا قائم ... و قبول طبقۀ اول از موقوفشود به ایجاب وقف واقع می«

علیهم  که موقوف در صورتی«آمده  62چنین، در مادۀ هم...». در صورتی که محصور باشند
  ».کنند... ها قبض می محصور باشند خود آن

با احکام وقف خاص را این گونه تبیین کرد » اشخاص محصور« توان رابطۀ ضابطۀ می
علیهم مدنظر بوده که از نظرگاه عرفی، محدود است که  که در این ضابطه، تعداد موقوف

علیهم این امکان را  در این صورت، وقف، وقف خاص خواهد بود. محدود بودن موقوف
مال وقفی را با ایشان قرار داد  گذاری، قبول عقد و قبض کند تا در جایگاه حکم فراهم می

علیهم،  و انتفاع همۀ ایشان را ضروری برشمرد. در حالیکه، در وقف عام که تعداد موقوف
شدن اینان برای قبول و قبض   نامحدود است چنین امکانی فراهم نیست. چه، جمع

  سازد. ممکن نیست و محدودیت عوائد موقوفه، انتفاع همگی ایشان را منتفی می
  

  اشخاص معین  - 2- 3
اند، ضابطۀ اشخاص  ی که به تبیین ضابطۀ جدایی وقف عام و خاص پرداختهیاکثریت فقها

اند. محقق کرکی وقف بر اشخاص معین را وقف خاص و وقف بر  معین را شناسایی کرده
]. برخی از فقهاء نیز در وقف خاص، 35، ص36[ اشخاص نامعین را وقف عام دانسته است

]. عالمه حلی وقف عام 232، ص26؛ 38ص ،10[ اند وقف خاص تلقی کردهوقف بر معین را 
گیرد، بلکه جهتی  را وقف بر جهت نامیده که در آن شخص معینی مدنظر واقف قرار نمی

]. مفهوم مخالف کالم ایشان 429 و 428، ص30[ مانند فقر در نظر واقف قرار گرفته است
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. شهید ثانی، جهات و مصالح را دو این است که وقف خاص، وقف بر اشخاص معین است
کند و وقف بر جهت خاص مانند وقف بر شخص معین یا اشخاص معین را وقف  قسم می
علهیم را  ]. طباطایی یزدی نیز در وقف بر مصالح، موقوف412و  313، ص17[ داند خاص می

 داند جهت دانسته است. وی در وقف بر عناوین مانند فقراء، جهت فقر را مدنظر واقف می
]. در تحریرالوسیله، وقف بر شخص یا اشخاص، وقف خاص برشمرده شده و 201، ص28[

  ].70ص ،38[ وقف عام، وقف بر مصالح یا عناوین دانسته شده است
این گروه از فقهاء، وقف خاص را وقف بر اشخاص یا وقف بر معین و یا وقف بر 

قف خاص، واقف اشخاص اند که هر سه به یک معنی است. در و اشخاص معین دانسته
توان وقف  سازد. از این رو، می گیرد و وقف را برای ایشان انشاء می معلومی را مدنظر می

کم طبقۀ نخست  خاص را وقف بر اشخاص معین تعریف نمود؛ اشخاصی که واقف دست
برای  1کند. شناسد و بر بنیان این شناخت، وقف را برای ایشان انشاء می ایشان را می

ر وقف بر اوالد، اوالد واقف، معین و مدنظر ایشان است. در حالیکه، در وقف عام نمونه، د
السالم، مفهوم فقر یا عزاداری مدنظر  بیت علیه مانند وقف بر فقراء یا وقف بر عزاداری اهل

  واقف است بدون اینکه اشخاص معینی را در نظر داشته باشد.
سازمان اوقاف و  27/3/1375وب در دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطالحات مص

وقفی است برای شخص یا اشخاص معین «امور خیریه، در تعریف وقف خاص آورده شده 
با الهام از فقهای » معین«در این تعریف، واژۀ ». و محصور مانند وقف بر اوالد و احفاد

  گفته، افزوده شده است. پیش
و گذری در شرائط وقف  سیری در زبان حقوقی» معین«برای آگاهی از مفهوم وصف 

  بایسته است. 
گیرد. بدین معنی که اگر  در زبان حقوقی گاه در برابر مردد قرار می» معین«واژۀ 

؛ 177، ص32موضوع معامله مردد میان دو موضوع باشد، موضوع غیرمعین خواهد شد[
ۀ ماددر برابر مجهول است. برای نمونه، در » معلوم«]. اما گاهی مترادف با 306، ص18

 باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معیننوع زرع باید در عقد مزارعه «بیان شده  524
                                                                                                                                                                        

گیرد. گاه، به اینان  . باید افزود که در وقف بر اشخاص معین، گاه واقف ایشان را به صورت مطلق در نظر می1
 کند. برای نمونه، وقف بر اوالد واقف مطلق است اما وقف بر اوالد فقیر یا اوالد ذکور واقف، قیدی را اضافه می

. در حالت اخیر، برخی قیود مانند جهت رفع فقر، اگر به تنهایی ذکر شود داللت بر ]33، ص35[مقید است
کند  نماید. اما از آنجا که قید اشخاص معین قرار گرفته، تنها آن اشخاص را توصیف می اشخاص نامعین می

  د. ده و داللتی بر اشخاص نامعین ننموده و توان عام نمودن وقف را از کف می
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مقرر شده  549 ۀمادهمچنین، در ». و یا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد معلوم
که در عرف  فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این ۀهاي مزبوره در ماد حصه«

گاهی نیز به هر دو معنی به  .»گردد  منصرف به آن منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد
 ۀباشد و اجار معین عین مستأجره باید«مقرر شده  472 ۀمادرود. براي نمونه، در  کار می

قانون مدنی نیز همین کاربرد را  190مادۀ  3بند  .»عین مجهول یا مردد باطل است
  ].132ص ،25[ مدنظر داشته است

علیهم به معنی غیرمردد بودن فارغ از نوع وقف به طور  در شرائط وقف، تعیین موقوف
، 1؛ 50، ص40؛ 361، ص17؛ 432، ص30؛ 170، ص37[ اجماعی تبیین شده است

]. بنابراین، وقف چه عام باشد چه خاص، الزم است 71، ص38؛ 213، ص28؛ 23ص
طۀ تواند ضاب علیهم معین به معنی غیرمردد باشند. از این رو، این مفهوم نمی موقوف

معنی با  جدایی وقف عام و خاص باشد. بلکه، معین در عبارات این دسته از فقهاء هم
علیهم نیز شرط صحت وقف است و وقف  معلوم به کار رفته است. اما معلوم بودن موقوف

قانون مدنی). بنابراین، از این جهت نیز تفاوتی میان  71بر مجهول باطل است (مادۀ 
علیهم است  آنچه مدنظر است، معلوم بودن مصادیق موقوف وقف خاص و عام نیست. بلکه

کم در طبقۀ نخست محقق است اما در وقف عام چنین نیست.  که در وقف خاص دست
بدین معنی که در وقف خاص، برای مثال، وقف بر اوالد، اوالد واقف معلوم هستند. اما در 

ی هستند. بلکه، پس از مانند وقف بر عزاداری و فقراء، معلوم نیست مصادیق چه کسان
سازد. در وقف بر جهات مانند  تحقق وقف، نمایندۀ وقف، مصادیق فقراء را مشخص می

عزاداری نیز به طور معمول، در زمان اجرای نیت، حضور عزاداران، مصادیق را معلوم 
علهیم مشخص  ر زمان انشاء وقفیت عام، مصادیق موقوفکند. بر همین بنیان، که د می

توان حکم لزوم قبول و قبض را متوجه ایشان نمود. از سوی دیگر، توجه  نیستند نمی
  علهیم ممکن نیست.  حکم به تمامی مصادیق مفهوم موقوف

  
  های وقف خاص ویژگی - 2-3

علیهم، لوازمی دارد که به  علیهم و به تعبیر دوم معین بودن موقوف محدود بودن موقوف
ها، منشاء وضع  ست. برخی از این ویژگیهای موقوفات خاص قابل بحث ا عنوان ویژگی

  حکم متفاوت برای موقوفات خاص به نسبت موقوفات عام شده است.
 فزونی چندان واقف اوالد سده، چند گذشت با موارد برخی در الف) قابلیت تغییر:
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 فقهاء از یکی چنانکه. گردد می دشوار آنان نمودن محصور و شناسایی که یابند می
 وجود است. با دانسته محتمل وقف از پس های زمان در را واقف داوال شدن غیرمحصور

 در یا گردند غیرمنحصر و یابند فزونی خاص علیهم ف موقو اگر وقف، تحقق از بعد این،
 ،34[ داند نمی عکس به یا عام به خاص وقف تبدیل موجب شوند، منحصر عام وقف
 وقف انعقاد زمان را وقف عنو تشخیص و علیهم موقوف انحصار مالک واقع، در]. 41ص

 علهیم، موقوف میان منافع تقسیم لزوم عدم حکم در ثانی شهید آن، وارونۀ. شمارد برمی
 واقع، در. گذارد نمی آن از بعد و وقف انعقاد زمان در غیرمنحصر علهیم موقوف میان فرقی

 عقد نزما به مربوط انحصار عدم چه،. کند می تلقی عام را غیرمنحصر بر وقف ایشان،
  ].412، ص17[ آن از بعد چه باشد

، 34[ ب) قابلیت انقراض: قابلیت انقراض از لوازم وقف خاص برشمرده شده است
ها را برخالف اشخاص  گویی، منحصر بودن اشخاص، احتمال انقراض آن. ]41ص

گیرد.  دهد؛ چندان که این احتمال از لوازم محصور بودن قرار می غیرمنحصر، فزونی می
  حال، این ویژگی تأثیری در چینش احکام وقف عام و خاص ندارد.در هر 

. شوندگی است جمع قابلیت شوندگی: محصور و معین بودن مستلزم ج) قابلیت جمع
و امکان ارتباط با ایشان، جمع نمودن ایشان را  علیهم موقوف تعداد کم که معنی بدین

 از متولی، فقدان رتصو در قبض، و سازد. بر این بنیان است که قبول ممکن می
 قابلیت کثرت علیهم به جهت موقوف اگر اما. داده شده است قرار علیهم موقوف اختیارات

. داد قرار حاکم اختیارات زمرۀ در را قبض و قبول باشند، باید نداشته را شوندگی جمع
علیهم قابل جمع نیستند تا در خصوص قبول و قبض مال  چه، طبقۀ نخست از موقوف

  قانون مدنی). 62و  56(مواد  ها سخن گفت آنوقفی با 
علیهم به معنی معلوم بودن  د) معلوم بودن مصادیق: منحصر و معین بودن موقوف

علیهم  علیهم است و نیازی به تعیین بعدی نیست. بدین معنی که موقوف مصادیق موقوف
ت. در این منحصر مدنظر واقف قرار گرفته و نیازی به تعیین مصادیق از سوی متولی نیس

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل و حصۀ هر «قانون مدنی مقرر داشته که  85باره، مادۀ 
تواند حصۀ خود را تصرف کند اگر چه  علیه می علیهم معین شد، موقوف یک از موقوف

برعکس آن، در ». متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد
علیهم وجود ندارد و کثرت ایشان نیز  طور معمول امکان انتفاع همۀ موقوف وقف عام، به

سازد. از این رو، متولی پس از حصول عوائد وقف  امکان تصور تمامی مصادیق را منتفی می
  نماید.  مند شوند، مبادرت می توانند از مال وقفی بهره نسبت به تعیین مصادیقی که می
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  وقف عام -4
، وقف بر اشخاص 58م را تعریف نکرده، بلکه به صورت ضمنی در مادۀ قانون مدنی وقف عا

غیرمحصور یا بر مصالح عامه را وقف عام به شمار آورده است. اما در دستورالعمل مربوط به 
وقف «سازمان اوقاف و امور خیریه، آورده شده که  27/3/1375تعاریف و اصطالحات مصوب 

ومی و یا عناوین عامه باشد مانند وقف بر عام، وقفی است که در جهت و مصلحت عم
  ».، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره داری مساجد، مدارس، تعزیه
 اند گفته با تکیه بر فقه، وقف بر مصالح عمومی را وقف عام برشمرده هر دو تعریف پیش

، یک دیدگاه، ]. اما در بیان ضابطۀ دیگر93، ص11؛ 30، ص40؛ 168، ص37؛ 292، ص22[
] را 93، ص11؛ 63، ص38؛ 42، ص1[ ] و دیگری، عناوین کلی41، ص34[ افراد غیرمحصور

بایست از  اند که هر دو یک نتیجه را دربر دارند. برای بیان افراد غیرمحصور می اظهار نموده
از این رو، وقف  عناوین کلی استفاده نمود و عناوین کلی نیز بر افراد غیرمحصور داللت دارند.

  1شود، وقف بر عناوین کلی و وقف بر مصالح عمومی. عام به دو شکل واقع می
  

  وقف بر عناوین کلی -4-1
مقصود از عناوین کلی، واژگانی هستند که ناظر بر مردم یا صنفی از آنان هستند 

ان. این آموزان، مسافر مانند فقراء، علماء، ایتام، زائرین، عزاداران، نمازگزاران، دانش
نمایند. در واقع، وقف بر عناوین کلی، وقف بر  عناوین داللت بر اشخاص غیرمعین می

اشخاص نامعین است. بدین معنی که واقف، اشخاص خاصی را مدنظر قرار نداده و 
اند. بلکه صفت ایشان مانند فقر، علم و غیره  متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع نشده

. به گفتۀ دیگر، آنچه برای ]201، ص28؛ 429ص ،30[ است را مورد توجه قرار داده
واقف اهمیت داشته اشخاصی هستند که به فقر یا علم متصف هستند اما ولو برخی از 
ایشان را بشناسد متعلق رضایت وی قرار نگرفته و به واسطۀ اینان وقف را انشاء نکرده 

تفع شوند. در حالیکه، هیچ است. در غیر این صورت، باید همان اشخاص از مال وقفی من
اندیشمندی به آن باور نداشته و گزینش برخی از اشخاص متصف به آن وصف جهت 

علیهم  توان گفت که تعداد موقوف انتفاع از مال وقفی، ترتیب خاص دارد. در هر حال، می
                                                                                                                                                                        

. هر چند این تقسیم در کالم فقهاء، به صراحت به عنوان تقسیم بیان نشده، اما وقف بر جهت و وقف بر 1
عناوین در عبارات ایشان بارها به کار رفته و در برخی موارد به احکام متفاوت این هر دو اشاره شده است. 

. این تلقی از این ]429، ص30[است هر چند یکی از فقهاء وقف بر جهت را معادل وقف عام قلمداد کرده
  جهت بوده که در وقف بر جهت، عناوین کلی و در وقف بر عناوین کلی، مصالح عمومی وجود دارد. 



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال   76

در وقف بر عناوین کلی از نظر عرفی نامحدود است و نیز مصادیق این عناوین نامعین 
  که از سوی نمایندۀ موقوفه، تعیین خواهند شد.هستند 

  
  وقف بر مصالح -4-2

خوانی و اقامۀ  مصالح و جهات عمومی ناظر بر رفع نیازهای معنوی مانند عزاداری، قرآن
نماز یا نیازهای مادی مانند درمان، اطعام و آموزش اشخاص نامعین هستند. اما اشخاص 

در نهان این مصالح وجود دارند. برای نمونه،  شوند بلکه نامعین به طور معمول ذکر نمی
علیهم، اشخاص نامعینی هستند که  السالم، موقوف در وقف بر عزاداری امام حسین علیه

نمایند. چنانکه گفته شد، این مصالح تا زمانی که قید اشخاص  برای ایشان عزاداری می
گر، رفع نیازهای شوند. به گفتۀ دی اند، مصلحت عمومی تلقی می معین قرار نگرفته

مشروع دیگران، مصالح عمومی هستند مگر اینکه قید اشخاص معین قرار بگیرند. 
ها را قید اشخاص معین قرار دهد ضرورت دارد  بنابراین، اگر واقف قصد داشته باشد آن

  اشخاص معین را مقید به این مصالح ذکر کند مانند وقف بر اوالد فقیر واقف.
علیهم قرار گیرد و در واقع این  تواند موقوف نمی ،ند که جهتبرخی فقهاء بر این باور
]. برای نمونه، در 168ص ،37؛ 292، ص22[ باشند علیهم می اشخاص هستند که موقوف

علیهم هستند. اینان  آموزان، در عزاداری، مردم، موقوف درمان، بیماران، در آموزش، دانش
 ها، به معنی بطالن وقف است نبود آندانند که  علیهم مییکی از ارکان وقف را موقوف

بایست موقوف ]. بنابراین، واقف، به هر شکلی که نیت خود را بیان کند، می52، ص34[
علیهم را آن  آن، برخی از فقهاء در وقف بر جهت، موقوف برعکسعلیهم مشخص شود. 

 ]. هر دو دیدگاه به بخشی از حقیقت201، 28؛ 412، ص17[ دانند نه اشخاص جهت می
توانند از منافع مال وقفی  اشاره دارند. چه، در هر حال، این اشخاص هستند که می

منتفع شوند و باید در نهایت مشخص شوند. از این رو، دیدگاه نخست حاوی این حقیقت 
آنچه موجب رضایت واقف   است. اما از آنجا که اشخاص معینی مدنظر واقف قرار نگرفته

ز دیگران بوده است. در واقع، در نگاه نخست، اشخاصی در به انشاء وقفیت شده، رفع نیا
دهد. بنابراین، در وقف  انشاء وقفیت حضور ندارند و دیدگاه دوم این واقعیت را پژواک می

اما پس از انشاء وقف باید  ،بر مصالح عمومی، در جریان وقفیت اشخاص حضور ندارند
  مشخص شوند تا از مال موقوفه منتفع گردند.

زود که گاه واقف، جهت و نیت خود از وقف را در قالب اسم جنس بیان باید اف
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کند. چنانکه، وقف بر یکی  کند که به صورت غیرمستقیم داللت بر مصالح عمومی می می
السالم که در نیات چندی از واقفین قید شده،  از امامان معصوم به ویژه امام حسین علیه

، 34؛ 225، ص28مقصود عزاداری است[مفهوم جزئی و دارای یک مصداق بوده اما 
  باشد. ] که خود مصلحتی عمومی در میان شیعیان می74، ص38؛ 41ص

آنچه گفته شد، وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است که از منظر مفهومی  اساسبر
 در وقف بر عناوین وقف، تحقق از معلوم و از حیث مصداقی نامعلوم هستند. پس

 به نیز عزاداری مانند جهات بر شود و در وقف معلوم می قوفهمو مصادیق از سوی نمایندۀ
  .کند می معلوم را مصادیق عزاداران، حضور نیت، اجرای زمان در معمول، طور

  
  مصادیق چالشی - 5

شود که در رویۀ قضائی و اداری اختالف  هایی از موقوفات آورده می در این قسمت، نمونه
از آن باید گفت که در صورت تردید در عام یا در نوع موقوفه وجود داشته است. پیش 

]. در واقع، باید باور به 273، ص34خاص بودن وقف، اصل (ظاهر) بر عام بودن است[
دلیلی مبتنی بر اکثریت در برابر اقلیت است » اماره«امارۀ عام بودن وقف داشت. چه، 

طور معمول،  ]. مانند امارۀ تصرف، که بر این بنیان استوار شده که به126، ص33[
های موجود به شکل عام  متصرفین مال، مالک آن هستند. در اینجا نیز چون، اکثر وقف

تواند مبنای ایجاد امارۀ عام بودن وقف باشد. این اماره، از آنجا  هستند این اکثریت، می
  تواند به عنوان امارۀ قضائی مورد استناد واقع شود. که در قوانین ذکر نشده، می

  
  بر مصارف عام در مکان خاصوقف  - 1- 5

های خاص مقرر شده  خوانی در مقبرۀ واقف در زمان ای جهت وقف، قرائت قرآن و روضه نامه در وقف
مورخ  9309975112600416 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در دادنامۀ 31است. شعبۀ 

آن را دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی نیز  19وقف را خاص تشخیص داده و شعبۀ  8/4/1403
قانون آیین دادرسی  477تأیید نموده است. پس از درخواست تجویز اعادۀ دادرسی موضوع مادۀ 

مورخ  9809970907902772عالی کشور به موجب دادنامۀ دیوان 19کیفری، شعبۀ 
مقبره مکانی است برای اجرای نیت «با قبول اعادۀ دادرسی اعالم نموده که  21/6/1408

  ».داللت بر خاص بودن آن نداردواقف و صرف این مکان 
در واقع، ممکن است واقف، مصالح عمومی مدنظر خود را مقید به زمان یا مکان 
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نماید. این حالت، به هر شکلی که صورت گیرد تغییری در عام بودن موقوفه ایجاد 
نماید. برای نمونه، وقف بر عزاداری در مسجد الف یا وقف بر عزاداری در روستای  نمی

در منزل یا مزار واقف یا وقف بر عزاداری در محرم و صفر یا روز عاشورا. در این  خاص یا
، 38شود[ ها در آن مکان یا در آن زمان می موارد، منافع مال موقوفه صرف هزینه

 اند ]. فقهاء، چنین وقفی را به روشنی در زمرۀ وقف بر مصالح عمومی برشمرده74ص
  ]. 74، ص38؛ 201، ص28؛ 168، ص37؛ 292، ص22[

 
  وقف بر مصارف مکان خصوصی - 2- 5

ها مقرر شده که مصارف مکان خصوصی مانند مقبرۀ واقف نیز از عوائد  در برخی وقفنامه
چه، مقبرۀ واقف  د. در این موارد تردید در عام بودن وقف شده است.شوموقوفه پرداخت 

شمار آید. برای  گیرد تا مصارف آن نیز عام به در زمرۀ جهات و مصالح عام قرار نمی
وقف از برای مصارف مقبرۀ خود واقف از قاری قرآن «ای مقرر شده  نامه نمونه، در وقف

خوانی در مقبره و اطعام فقراء و روشنائی و ترتیب اثاثیه  مجید و استخدام خادم و روضه
بر مصارف مقبرۀ رفیعه جهت رونق و انتظام «نامۀ دیگری آمده  یا در وقف». آن و تعمیرات

قبۀ رفیعۀ مزبوره در وجه حفاظ و خدمه و مؤذن قبۀ علیا که به گفتن اذان و خواندن 
مناجات در مواقیت صالت و تالوت قرآن ... و از جهت روشنایی و تعطیر هر صبح و 

ها را مشمول وقف خاص  در این خصوص، یکی از نویسندگان نظایر این گونه وقف». شام
نظر حادث شده و  خاص بودن وقف اخیر، اختالف]. در عام یا 36، ص4[ دانسته است

دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وقف را خاص تشخیص داده بودند. اما شعبۀ اول دیوان عالی 
با نقض دادنامۀ  13/5/1403مورخ  9309970906100271کشور در دادنامۀ شمارۀ 

یح تواند صح اطالق وقف خاص بر مقبره نمی«گفته، چنین اظهارنظر نموده که  پیش
(ع) و یا حسینیه و الشهدا خوانی و تعزیۀ حضرت سید هباشد؛ همانند وقف برای روض

کند. روح و غایت  مسجد معین که عرف از آن استنباط وقف بر مسجد یا حسینیه نمی
کند. به ویژه  وقف به ترتیب مذکور نیز به نحوی نیت واقف به وصف عام را هم تأیید می

الذکر با وقف بر مشاهد و مراقد متفاوت است. چه، در  فوقعلیهم  اینکه، وقف بر موقوفه
وقف بر مشاهد مشرفه و نظائر آن تعمیر و نگهداری ساختمان و ادارۀ آن هدف واقف 

در وقف یادشده اگر ». است. ولی در مانحن فیه قرائت و نه نگهداری مقبره هدف است
ده و دادگاه بدوی، مقبرۀ واقف بوده که مکان خاص بو ،علیهم در ظاهر چه موقوف

ده بود. اما شعبۀ دیوان عالی کشور، مقبره کرسان، حکم به خاص بودن وقف صادر  بدین
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را به  عنوان مکان خاص، در نیت واقف، فاقد موضوعیت اعالم کرده و مصارف مقبره را 
خوانی و مناجات) به شمار آورده است. این استدالل  مقدمۀ اجرای نیت واقف (قرآن

علیهم خود واقف دانسته شود که وقف بر نفس بوده و  زیرا، اگر موقوفصحیح است. 
ای برای مقبرۀ  باطل است. اگر برای مقبره شخصیت حقوقی قائل شویم، در هیچ مقرره

خاص، شخصیت حقوقی در نظر گرفته نشده است. اگر قاریان قرآن و خدمه و غیره، 
قاریان به صورت خاص مدنظر علیهم در نظر گرفته شود. در این صورت، این  موقوف

واقف نبوده پس وقف بر اشخاص معین نبوده تا وقف خاص تلقی شود. حتی اگر ایشان 
را محصور تلقی کرده و وقف خاص بدانیم از حیث احکام وقف به ویژه قبول و قبض مال 

پذیر نیست. زیرا، تا زمانی که واقف فوت نکرده و  در فرضی که متولی تعیین نشده، امکان
علیهم و به عبارت دیگر تعیین خدمه و قاری و غیره  زار ساخته نشود بحث موقوفم

شود. بنابراین، امکان  منتفی است. پس از فوت مالک، نیز ایجاب مطروحه منتفی می
قبول و قبض مال وقفی جهت تحقق وقف منتفی است. در این گونه موارد قبول و قبض 

 موارد، این پذیرد. وانگهی، در صورت می مال وقفی از سوی حاکم به نمایندگی عموم
 در بایست می که است وقف عمومی مصلحت فقراء اطعام و خوانی روضه خوانی، قرآن
 است آن های هزینه پرداخت و مقبره حفظ مستلزم امر این انجام. شود انجام واقف مقبرۀ

 لوازم از ،مقبره حفظ برای هزینه صرف دیگر، گفتۀ به. نیست بیش تأکیدی واقف بیان و
 در بایست می واقف نظر از قرآن قرائت چه،. است خوانی قرآن یعنی واقف نیت اجرای
 این از. باشد می واقف نیت اجرای لوازم از آن حفظ بنابراین،. گیرد صورت خاص مکان
  .هستند عام وقف گمان بی دست، این از هایی وقف و یادشده وقف رو،

ع مال موقوفه را برای قاریان، مؤذنین و خدمه حتی در جایی که واقف بخشی از مناف
دهد وقف عام  علهیم قرار می دهد و این گونه، اینان را در ردیف موقوف و غیره قرار می

خواهد بود. در این گونه موارد جهت وقف قرآن خوانی و ... است که در زمرۀ جهات و 
ند اما ولو تعداد علیهم هست مصالح عمومی است. اما اشخاص قید شده اگر چه موقوف

علیهم و وقفیت خاص  ها مانند شش قاری، ذکر شود به معنی محصور بودن موقوف آن
علیهم  های عام به جهت محدود بودن منافع وقف تعدادی از موقوف نیست. چه، در وقف

علیهم  شوند. اما این به معنی محصور شدن موقوف از سوی نمایندۀ موقوفه گزینش می
علیهم را  واقف با توجه به میزان منافع مال موقوفه، تعداد موقوفنیست. در جایی که 

نماید و این  علیهم می کند در واقع خود مبادرت به تعیین تعداد موقوف مشخص می
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گونه موارد، واقف، قاریان  کند. وانگهی، در این واگذار نمی اختیار را به نمایندۀ موقوفه
قابل انطباق بر تمامی قاریان فعلی و آتی هستند  معینی را مدنظر قرار نداده بلکه قاریان،

نماید. بنابراین،  های عام مبادرت به گزینش ایشان می و نمایندۀ موقوفه مانند سایر وقف
  وقف بر اشخاص نامعین صورت پذیرفته و وقف عام است.

  
  وقف مشترک -3- 5

نیز تالوت قرآن  قمری، واقف اموال خود را بر اوالد خود و 1315 سالای در  در وقفنامه
داری حضرت سیدالشهدا و ازدواج  بر مزار خود و همسرش و نیز مصرف فقراء و تعزیه

مورخ  496دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامۀ  20نماید. شعبۀ  طالب وقف می
وقف را در قسمت اوالد، خاص و در سایر موارد عام تشخیص داد. اما شعبۀ  18/4/1395
تعیین مصرف قسمتی از منافع «خراسان رضوی با این استدالل که دادگاه تجدیدنظر  19

رأی » دهد موقوفه در جهت عناوین عام تغییری در عین موقوفه که وقف خاص است نمی
نماید. هر چند، دیدگاه دادگاه  بدوی را نقض و حکم به خاص بودن وقف صادر می

ن همه، این دیدگاه تجدیدنظر مستدل و مستند نیست تا نقد آن ممکن باشد. با ای
علیهم هستند دلیلی  صحیح نیست. یکم اینکه، صرف اینکه اوالد واقف بخشی از موقوف

بر برتری قسمت خاص نسبت به بخش عام نیست. دوم اینکه، وقف مشترک عام و 
، 34؛ 201، ص28؛ 296، ص22؛ 266، ص16[ خاص، در فقه پذیرفته شده است

  انسته که وقف یا عام باشد یا خاص. ]. اما دادگاه تجدیدنظر ضروری د73ص
  
  وقف مقید به مکان خصوصی - 4- 5

گونه ذکر شده که کلیه منافع و عوائد حاصله از مورد وقف  ای جهت وقف این نامه در وقف
را به مصرف نگهداری آرامگاه واقف و تعمیرات الزمه و حافظ مزار و روشنائی برسانند. 

سازمان اوقاف به عنوان وقف خاص ثبت شده  این موقوفه، در سامانۀ جامع موقوفات
است. با وجود این، خاص دانستن این موقوفه، مستلزم بطالن وقف است. چه، با در نظر 

 را خود واقف که معنی به این نفس بر وقف«ق.م. که مقرر داشته  72گرفتن مادۀ 
 منافع از را خود مخارج سایر یا دیون پرداخت یا نماید علیهم موقوف جزء یا علیه موقوف

، وقف بر »فوت از بعد یا باشد حیات بحال راجع اینکه از اعم است باطل دهد قرار موقوفه 
نفس بوده و واقف مخارج بعد از فوت خود را از منافع مال وقفی قرار داده  است. از این 
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علیه دیگری غیر از خود  رو، وقف باطل است. به ویژه اینکه، در اینجا شناسایی موقوف
  قف با دودلی روبروست. وا

زیرا: توان وقف عام دانست و از بطالن آن پرهیز نمود.  چنینی را می موارد مشابه این
یکم اینکه، مقصود از مخارج واقف پس از فوت، مخارج زمان حیات و نیز مخارج کفن و 

]. اما به جهت اینکه، واقف پس از مرگ، فاقد 236، ص39دفن و دیون وی است [
 زنده با حقوق بودن دارا براي اهلیت«ق.م.  956ی است و به تعبیر مادۀ شخصیت حقوق

، مخارج مزار واقف، مخارج خود »شود می تمام او مرگ با و شروع انسان شدن متولد
د تا وقف بر نفس محقق گردد. دوم اینکه، در هیچ قانونی، برای شوتواند تلقی  واقف نمی

توان  ظر گرفته نشده است. بنابراین، نمیچنینی شخصیت حقوقی در ن مقبرۀ خاص این
ها را  علیه است. سوم اینکه، مقبره گفت مقبره به عنوان یک شخص حقوقی موقوف

السالم و  بیت علیهم توان به دو دسته تقسیم نمود: بقاع متبرکه که مقبرۀ اهل می
وقاف و قانون تشکیالت واختیارات سازمان ا 1مادۀ  2تبصرۀ  منسوبان به ایشان هستند (

امور خیریه). در برابر، مقابر غیرمتبرکه نظیر مقبرۀ شعرایی چون فردوسی و علمایی 
سینا. در این موارد، مقبره شخصیت حقوقی ندارد مگر اینکه ثبت شوند. بلکه  چون ابن

ها، وقف بر دوستداران این مفاخر ملی است. اشخاصی که خدمات  وقف بر این مقبره
توان  و مورد احترام عموم مردم هستند. به این موارد، می  تهشایان توجه به کشور داش

اندیش را نیز افزود. در واقع، اشخاصی که در کارهای خیر  های اشخاص نیک مقبره
های بعدی هستند. در دید  سرآمد زمان خود بوده و مورد احترام مردم آن زمان و زمان

اندیشی است.  ه آن نیکعرف، وجود مقبره برای این اشخاص و حفظ آن، احترام ب
اندیشی، حفظ و توسعۀ آن است که با  ها وقف بر نیک بنابراین، وقف بر این گونه مقبره

قانون  223شود. چهارم اینکه، اصل صحت مندرج در مادۀ  حفظ نام واقف ممکن می
مدنی، اقتضای صحت چنین وقفی را دارد و مدعی خالف آن باید دلیل فراهم نماید. دو 

علیه، پاسخ داده شد و چندان نیستند که  ی، وقف بر نفس و عدم وجود موقوفایراد ضمن
  توان از هم گسیختن این اماره را داشته باشد.

  
  نتیجه

علیهم از نظر  وقف خاص، وقف بر اشخاص معین است؛ بدین معنی که موقوف -1
ا کم طبقۀ نخست از ایشان ر مفهومی و مصداقی معلوم هستند. اشخاصی که واقف دست

شناسد و این شناخت موجب رضایت وی بر انشاء وقف شده است. از آنجا که در وقف  می
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بایست  کم طبقۀ نخست می اند، دست خاص، اشخاص معینی مدنظر واقف قرار گرفته
موجود بوده و قبول و قبض مال موقوفه و نیز ادارۀ مال موقوفه در صورت عدم نصب 

علیهم در  چنین، ضمن اینکه، همۀ موقوفمتولی از سوی واقف، با ایشان است. هم
تواند خود را در زمرۀ این  مندی از منافع مال وقفی سهیم هستند، واقف نمی بهره

  اشخاص معین برای انتفاع از مال موقوفه قرار دهد. 
علیهم از نظر  وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است؛ بدین معنی که موقوف -2

نامعلوم هستند. واقف، اشخاص معینی را مورد توجه  مفهومی معلوم و از منظر مصداقی
قرار نداده و آنچه موجب رضایت وی بر انشاء وقفیت شده، رفع نیازی از جامعه یا بخشی 
از آن است. اگر اشخاص نامعین به طور صریح ذکر شوند به عنوان وقف بر اشخاص 

عین به صورت شود. چنانچه، اشخاص نام غیرمحصور یا وقف بر عناوین کلی یاد می
شود. از  ضمنی بیان گردند با نام وقف بر جهت یا وقف بر مصالح عمومی شناخته می

ها الزم نبوده و  آنجایی که در وقف عام، اشخاص معینی مدنظر نبوده، وجود فعلی آن
باشد و  قبول و قبض مال وقفی و نیز ادارۀ مال موقوفه حسب مورد با حاکم یا متولی می

نامعین تعریف نشده است. همچنین، ضمن اینکه انتفاع واقف از  نقشی برای اشخاص
  علیهم از مال وقفی ضروری نیست. منافع مال موقوفه مجاز بوده، انتفاع همۀ موقوف

وقف « - 1افزوده شود: تبصرۀ   قانون مدنی دو تبصره 55شود به مادۀ  پیشنهاد می -3
هر « -2تبصرۀ ». ف خاص استبر اشخاص نامعین، وقف عام و وقف بر اشخاص معین، وق

  ».وقفی، عام است؛ مگر خاص بودن آن اثبات شود
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