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39-52صفحات/ 91پاییز / نهمبیست و شماره / سال هشتم/ فقه و حقوق اسالمیهايپژوهشفصلنامه 

1بطالن وقف درموارد جواز فروش

فرج بهزاد

**محرم ایرانی اصل

:چکیده
درخروج از این قاعده کلی بین . در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است

اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی . فقها اختالف نظر وجود دارد
در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، . فروش وقف هستندقائل به جواز 

ماند و با شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی میبه مجرد عروض جواز فروش، باطل می
نظریه اول قائل به بطالن وقف به : شودعمدتاً سه نظریه مطرح میشود؟تحقق بیع خارجی باطل می

باشد نظریه دوم، قائل به بطالن وقف با تحقق بیع خارجی می. باشدرد عروض مواردجواز فروش میمج
مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد 8و نظریه سوم، با بیان 

ائل به وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی ق
.بطالن وقف شده است

.بیع وقف، بطالن وقف، موارد جواز فروش:هالید واژهک

11/6/91: تاریخ پذیرش28/5/89: تاریخ وصول-1
f.behzad@iauardabil.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلفقه و مبانی حقوق اسالمیاستادیار گروه* 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی* * 
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مقدمه-1
در خروج از این اصل و قاعده . باشداصل و قاعده کلی در باب فروش وقف، عدم جواز فروش وقف می

ارد مشخصی قائل به ولی اکثرفقهاء و همچنین حقوقدانان درمو. کلی بین فقهاء اختالف نظر وجود دارد
حتی در قانون مدنی . نظر هستالبته در موارد جواز فروش هم بین فقهاء اختالف. جواز فروش وقف هستند

که برخی از فقهاء موارد بیشتري را براي ایران هم فقط به موارد محدود و خاصی اشاره شده است و حال آن
تید براي پرهیز از این دوگانگی و همچنین لزوم به نظر برخی از اسا. اندجواز فروش وقف بیان فرموده

انطباق موارد جواز عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسالمی، قانونگذار باید به صراحت تمام موارد 
در هر ). 1385،80،30ابهري علی آباد و رضیان، (جواز بیع موقوفه درفقه اسالمی رادرقانون مدنی وارد کند

قائل به جواز فروش وقف هستند این مسأله مطرح است که آیا وقف در موارد جواز حال در مواردي که 
ماند تا شود یا خیر وقف باطل نشده و به وقفیت خود باقی میفروش به مجرد پیدایش موارد جواز باطل می

شود؟زمانی که فروخته شود و با نفس فروش، وقف باطل می
احتمال دارد بطالن وقف ) الفتفصیل سخن این است که : دانفقهاء پس ازطرح سؤال فرمودهبرخی از

بطالن وقف ) بطالن وقف به جوازي که به دنبال آن بیع باشد نه جوازمطلق  ج) ببه مجرد جواز بیع باشد
احتمال دارد که وقف در برخی از فروض با فروش باطل شود و در ) به بیع مطلق باشد نه جواز مطلق د

موسوي (احتمال دارد اینکه وقف به هیچ طریقی باطل نشود حتی با بیع مطلق ) فرض دیگر باطل نگردد ه
).3،114خمینی، 

با عنایت به  اینکه آثار مختلفی بر این نظریات مترتب است به بحث و نقل و نقد اقوال مطرح شده و 
که توسط برخی این مسأله از جمله مسائلی است. تحلیل نظریه مختار و نتیجه بدست آمده خواهیم پرداخت

از فقهاء و حتی برخی از حقوقدانان مورد بحث و بررسی واقع شده و نظریات مختلفی هم ابراز گردیده 
:به طور اجمال سه نظر عمده در این مسأله عبارتند از.  است

در مواردي که فروش وقف جایزاست، به مجرد عروض و پیدایش موارد جواز  فروش، وقف -1
؛ موسوي خمینی، 197، 2، 1418؛ الري، 108، 3، 1419؛  انصاري، 358، 22، 1981نجفی، (شودباطل می

).529، 6، ،1416؛ مروج جزائري، 14، 3، 1421
؛ موسوي بجنوردي، 107، 1419،3انصاري، (شود نه با جواز آنوقف با نفس بیع باطل می-2
1419 ،4 ،296.(
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41بطالن وقف در موارد جواز فروش
شود و در بعضی موارد دیگر اطل میدر بعضی موارد، وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش ب-3

).94، 1386طباطبایی یزدي، (یعنی قائل به تفصیل بین موارد مختلف هستند. شودبا تحقق بیع باطل می

بطالن وقف به مجرد عروض و پیدایش موارد جواز فروش-2
توان که به صفت وقفیت باقی است جایز نیست و حتی میبه نظر برخی از فقهاء فروش وقف تا زمانی

باشد البته جواز فروش وقف در حالی که هنوز وصف وقف بودن را دارد با وقف بودن ملک متضاد می: گفت
، 1981نجفی، (باشدمیدست بدهد دراین صورت فروش آن جایزازاگر وقف باطل شود وصفت وقفیت را

).107، 3، 1419، ؛ انصاري358، 22
ی که ممنوعیت از نقل و انتقال را بدنبال دارد پس اگر وقف عبارت است از حبس: شاید بتوان گفت

شود به خاطراینکه اجتماع باشد و با فرض فعلیت جواز، وقف باطل میجواز نقل وفروش درتضاد با آن می
).114، 3، 1421موسوي خمینی، (ضدین ممتنع است

فعت یا تحبیس عین وتسبیل من« : به نظرصاحب کتاب البیع تعریف معروف وقف عبارت است از
الغطا نقل شده است که فرموده حبس عبارت است به تبعیت از کاشف) ره(و ازصاحب جواهر» اطالق منفعت

- 80، 3همان، (شودوقفیت خارج میاز ممنوعیت از تصرفات، پس زمانی که تصرف مجاز باشد آن عین از
اسباب خاص براي درکتاب هدي الطالب فی شرح المکاسب، قول  به بطالن وقف به مجرد عروض).79

مروج جزائري، (جواز فروش وقف از نظریات مرحوم شیخ کبیر کاشف الغطا وصاحب جواهر دانسته شده است
برخی دربیان منافات وعدم  منافات جواز فروش با وقف، با اشاره به نظریات صاحب جواهر ).529، 6، 1416

شد همانطوري که از جواهر و شرح قواعد باجواز فروش، مبطل وقفیت وقف می: نویسندوکاشف الغطا، می
نقل شده است زیرا جواز فروش با حقیقت وقف منافات دارد به خاطر اینکه دوام وجاودانگی دروقف شرط 

).197، 2، 1418الري، (باشدمی باشد و جوازفروش وقف با وقف  بودن  ملک در تضاد می

نقد نظریه بطالن وقف به مجرد جواز فروش-2-1
عدم تضاد بین ممنوعیت از نقل وقف با مجوز فروش آن -1- 2-1

صاحب کتاب البیع در ذیل عبارت نقل شده از صاحب جواهر مبنی بر تضاد بین فروش وقف با 
تضاد پوشی از اینکه با چشم) ره(و در عبارت نقل شده از صاحب جواهر فرمایدنقل وقف میممنوعیت از
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شود عبارت است از ممنوعیت قرار داده صطالح است، ممنوعیتی که تصور میشده در این جا بر خالف اذکر
باشد ایجاد ) ممنوعیت از تبدیل(شده از طرف واقف،  براي اینکه وقف بر حسب ماهیت اگر حبس از تقلبات 

چنین ماهیتی به دست واقف بوده و عاقالنه نیست ممنوعیت را شرعی قرار دهیم براي اینکه ممنوعیت 
در اختیار واقف نیست پس حبس و ممنوعیت از طرف واقف است نه از طرف شارع، این ممنوعیت، شرعی

شرعی است نه مالکی و منع مالکی در ) وقف(در تضاد با جواز فروش وقف نیست براي اینکه جواز فروش 
مادر، فرزندش را از همانطوري که اگر پدر، فرزندش را به چیزي امر کند و. باشدتضاد با جواز شرعی نمی

پس اگر تضادي هم باشد در جایی خواهد بود که شخصی . ها در تضاد با هم نیستندی کند اینآن چیز نه
در بیان امر به چیزي امر کند و از همان چیز هم نهی نماید البته  بعد از فرض وحدت جهات، نه اینکه تضاد

.باشدیک شخص با نهی شخص دیگر
مالک در تضاد با جواز شرعی نیست بلکه آن دو تا در یک محل قابل جمع پس ممنوعیت از طرف 

شود و فروختن وقف از نظر شرعی در هستند هر چند جواز شرعی بر ممنوعیت از طرف مالک مقدم می
حالی که وقف هم باشد جایزاست یعنی تخلف از منع مالک وفروش آنچه را که حبس کرده و ممنوع از نقل 

با شد، در نتیجه بطالن وقف قبل از بیع و درحال جواز به دلیلی غیر از قضیه تضاد احتیاج میقرار داده، جایز
).114-115، 1421،3موسوي خمینی،(دارد

الزمه بطالن وقف به مجرد عروض جواز فروش، خروج عین موقوفه از -2- 2-1
. ملک موقوف علیه به ملک واقف است و این بر خالف اجماع است

ب چند تا اشکال برسخن مرحوم صاحب جواهر و کاشف الغطا وارد کرده است و فرموده صاحب مکاس
- تفیمن: باشد، باید گفتشدن برخی از آثار وقف میازبطالن وقف، منتفی) صاحب جواهر(اگر مقصود وي 

که البته ریشه در سقوط حق موقوف علیهم از عین موقوفه یا (شدن آثار یعنی جایز بودن فروش موقوفه 
معنی است چه رسد به اینکه نیازمند دقت، آن هم از نوع بسیار زیادش و چنین چیزي بی) جایگزین آن دارد

.باشد
آید، چرا همانطوري که از ظاهر کالم او چنین  بر می(شدن اصل وقف استاما اگر منظور وي، منتفی

تعددي بر گفتار وي وارد اشکاالت م) شمرد که ممنوعیت فروش را در عداد مقومات مفهوم وقف بر می
:ازجمله اشکاالت اینکه. شودمی
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43بطالن وقف در موارد جواز فروش
عالوه بر اینکه معناي ابطال وقف پیش از بیع، خروج موقوفه از (این ادعا برخالف اجماع است زیرا 

باشد و بر این اساس، فروش آن براي موقوف علیه جایز دخول در مالکیت واقف میمالکیت موقوف علیه و
اند معتقد به بطالن وقف و فقهایی که فروش وقف را در موارد خاص تجویز نمودههیچ یک از) نخواهد بود

).109- 108، 3،  ،1419انصاري ،(باشندخروج موقوفه از ملک موقوف علیه و دخول در مالکیت واقف نمی
ي اعالوه بر این که ادعاي اجماع در چنین مسأله: اندالبته برخی از فقهاء در ذیل این اشکال فرموده

، 3، 1421موسوي خمینی ،(باشدموجه میملک موقوف علیهم هم غیروجاهتی ندارد خروج عین موقوفه از
15.(

عدم درج ممنوعیت فروش در مفهوم وقف -3- 2-1
ممنوعیت از فروش وقف، در عداد مقومات مفهوم وقف نیست، وقف داراي یک حقیقت است اگرچه 

باشد به همین خاطر عنوان اجد و مانند آن وقف نوعی تملیک میباشد  لذا در غیر مسداراي انواعی می
هاي پی توان با لفظ تصدقت وقف را انشاء نمود منتهی مالک وقف، نسلصدقه بر آن منطبق گشته و می

سازي، صحیح باشد، فروشنده از طرف همه باشند بنابراین اگر فروش موقوفه به منظور جایگزیندر پی می
سازي در صورت صحت فروش بدون جایگزین. مال  ایشان به مالی دیگر والیت داردمالکان در تبدیل 

حق )نسل موجود (شارع بر ایشان )گرددمثل مواردي که به خاطر نیاز نسل موجود اقدام به فروش می(
در حالی که به گفته (بطالن وقف را قائل شده، البته با فروش، ولی اگر نفروشند وقف باطل نخواهد شد

به خاطر همین اگر پس از حکم ) وقف باطل می گرددحب جواهر با تجویز بیع اگرچه فروخته نشود،صا
حاکم شرع مبنی بر جواز فروش موقوفه، نیاز موقوف علیه برطرف گشته یا اینکه وقف فروخته نشود، وقف 

).207-206، 3، 1419انصاري ، (به حال خود باقی خواهد ماند

ف به مجرد جواز فروش، عدم برگشت وقفیت ملک حتی الزمه  بطالن وق-4- 2-1
باشد و این بر خالف واقع استبا از بین رفتن موارد جواز فروش می

ممکن است بر نظریه بطالن وقف به مجرد جواز فروش اشکال شود به : فرمایدصاحب کتاب البیع می
باشد، پس زمانی که وقف خراب اینکه الزمه آن نظریه، عدم بازگشت وقفیت، حتی با از بین رفتن عارض

) فروش(شود یا اینکه بین صاحبان وقف اختالف پیش آید و قائل به بطالن وقف در زمان عروض مجوز
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از بین برود پس الزمه  چنین نظري عدم ) موارد جواز فروش(باشیم اما وقف فروخته نشود تا اینکه عارض 
موسوي (این برخالف واقع استبازگشت وقفیت ملک است چون  هیچ سببی برآن نیست و 

).116، 1421،3خمینی،

بطالن وقف باتحقق بیع خارجی-3
صاحب  . شود که بیع تحقق یابدبه موجب این نظریه، وقف در موارد جواز فروش زمانی باطل می

منافاتی با این ندارد که تا زمان ) در مواردي خاص(جایزبودن فروش موقوفه : فرمایدکتاب مکاسب می
. ، وقف به حال خود باقی باشد، بنابراین وقف با فروش موقوفه باطل می گردد، نه جایزبودن فروشفروش

ساختن پس معناي جایز بودن فروش موقوفه، چیزي جز این نیست که ابطال وقف به منظور جایگزین
ی وقف و زیرا اگر چه مدلول صیغه وقف، جاودانگ.باشدسازي، صحیح میملکی دیگر و یا بدون جایگزین

.سازدشود که مخالفت با این انشا را جایز میممنوعیت معاوضه موقوفه است، اما گاه عواملی پیدا می
این تملیک تسلط همانطوري که اقتضاي عقد جائز مانند هبه، تملیک کاال به گیرنده را در بر داشته و

توان مخالفت کرده و ی با این حال مینماید که با گرفتن کاال از دست وي، منافات دارد ولاو را ایجاب می
).107، 1419،3انصاري، (تسلط وي بر کاال را قطع نمود

صاحب کتاب القواعدالفقهیه، با ذکر دالیلی معتقد است که در موارد جواز فروش وقف، با وقوع بیع 
ا جواز ایشان مطلب را تفصیل داده و در عدم بطالن وقف ب. ماندخارجی براي وقف موضوعی باقی نمی

یا با از بین رفتن علل قوام آن چیز است یا با آوردن دلیل تعبدي بر ءهمانا بطالن شی: فرمایندفروش می
پس عمده . اما دلیل تعبدي اعم از اجماع یا آیه یا روایت معتبره در این مورد وجود ندارد. بطالن آن چیز

است پس بایستی مالحظه ءدر قوام آن شیچه که داخل ء در آنباشد یعنی انتفاء شیهمان  وجه اول می
کرد آیا عدم جواز فروش از مقومات حقیقت و ماهیت وقف است تا اینکه با جواز بیع، وقف باطل شود یا 

موجب بطالن وقف اینکه عدم جواز فروش از بعضی آثار و احکام وقف است که دراین صورت جواز فروش، 
مانند ) ممنوعیت از تبدیل(حبس آن از تقلبات اعتباریهقاف وچون وقف عبارت است از ایباشد ونمی

مانند سایر » عدم جواز فروش«غیر آنها،  به مقتضاي این تعریف، کردن، صلح بر آن وفروختن، هبه
تبدالت اعتباریه داخل در حقیقت وقف و در قوام ذات وقف است، یا الاقل از مقتضیات ذات آن است پس 

.بطالن وقف هنگام جواز فروش آن شدبا این وجود باید قائل به 
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45بطالن وقف در موارد جواز فروش
باشد اما این ممنوعیت بطور توان گفت اگرچه حقیقت وقف حبس و منع از تقلبات اعتباریه میالبته می

مطلق نیست بلکه تا زمانی است که  یکی از موجبات جواز فروش عارض نشود وگرنه با اینکه ملک به حال  
ماند ی با وقوع بیع خارجی دیگر براي وقف موضوعی باقی نمیبل. باشدوقف باقی است، فروش آن جایز می

).296، 4، 1419موسوي بجنوردي، (شودو قهراً وقف با فروش مرتفع می
تا تحقق بیع خارجی وقف به وقفیت خود «برخی در توجیه قول مرحوم شیخ در مکاسب که معتقدند
دلیل قول شیخ استصحاب : اندوشتهن» شودبافی است و به صرف عروض جواز فروش، وقفیت باطل نمی

شود یا نه؟ اصل بقاء است چه اینکه وقتی شک کنیم آیا به محض عروض جواز فروش، وقفیت باطل می
ممکن است اشکال شود اگر به محض عروض جواز . وقفیت است تازمانی که بیع وقف درخارج حاصل شود

توان ملک وقفی چطور می»ال فی ملکالبیع  ا«شود، پس با توجه به قاعدهفروش، وقف باطل نمی
شده که جواز فروش، دلیل بر بطالن وقف به محض عروض رادرمعرض فروش قرارداد؟ درجواب گفته

شود یعنی آناًما، تا بیع کند که یک لحظه پیش ازبیع، وقف باطل میجوازنیست بلکه صرفاً داللت براین می
گردد یعنی هم به استصحاب وقفیت عمل ه نیز جمع میبه صورت صحیح واقع شود و به این ترتیب بین ادل

،  ثمره میان قول صاحب جواهرکه قائل به بطالن وقف به »البیع االفی ملک«کنیم و هم به عموم می
صرف عروض مجوز فروش است و قول شیخ اعظم که قائل به بقاء وقفیت تازمان تحقق بیع خارجی است، 

بیع وقف از بین برود یا پس ازحکم به جوازبیع، عمالً بیعی محقق شود که ضرورت مجوز درجایی ظاهر می
ماند ولی بر اساس نظر صاحب جواهر، وقف باطل نشود که طبق قول شیخ، ملک به وقفیت خود باقی می

).197، 2، ،1418الري، (شده است
خارجی تعلق وقف برحسب تصور یا به خود عین:  فرمایندبرخی ازفقهاء درباره بطالن وقف با بیع می

داشتن آن در نظر گرفته شود یا با لحاظ قرار دادن مالیت به جهت تعلیلیه، بدون اینکه مالیتگیردمی
گیرد و مالیت آن عین به پس همانا بیع به خودعین تعلق می. همانطوري که در باب بیع مسأله چنین است

یا اینکه با . باشدگیرد به جهت تعلیلیه میصورت قید نیست، بلکه اگر مالیت آن عین، مورد لحاظ هم قرار ب
یا . باشدباشد و متعلق وقف با مالیت آنچه که عرضه شده است میمالحظه مالیت وقف به جهت تقییدیه می

گیرد ، یا به مالیت عین  به طور مطلق، یا به عین اینکه وقف به مالیت عینی که مقید است به آن تعلق می
به عین و بدل آن بدون شرط، یا به عین و به بدل آن به شرط عروض عارض و مالیت بر وصف ترکیب، یا

.که موجب  بیع آن شود و تصورات دیگري غیر از اینها
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در بطالن وقف با بیع در غیر آنچه که احتمال تعلق گرفتن به مالیت به طور مطلق است در سایر 
شوند چون ضرورتاً از ذکرشده واقع نمیلکن به طور تحقیق آن تصورات. احتماالت ذکرشده اشکالی نیست

گیرد و مالیت از اعیان نیست و براي آن هیچ منفعت وشرائط وقف این است که  وقف، به اعیان تعلق می
. باشداي نمیثمره

باشد همان طوري که اوقاف متداول درهیچ یک از موارد به مالیت اشیاء پس وقف مالیت، صحیح نمی
گرفتن وقف بر گیرد هر چند که اگر تعلقه به طور ترکیب ونه به طور تقیید تعلق نمینه به طور مستقل و ن

اي نیست زیرا انتقال عین با انتقال مالیت آن مالیت را هم فرض کنیم در بطالن وقف با  بیع هیچ شبهه
یت آن بعد از ها مبنی بر بقاء مالاست و عاقالنه نیست مالیت عین را با فروش آن حفظ کنیم و توهم  بعضی

بلکه مالیت مطلق، از آن چیزهایی است که اصالت ندارد و . باشدفروش عین در ضمن بدل، نادرست می
پس وقف با بیع در . عاقالنه نیست مالیت عین شخصی  قابلیت تطبیق بر مالیت عین دیگري داشته باشد

).120-119، 1419،3موسوي خمینی، (باشدهر فرضی باطل می
بعد از فراغ  : فرمایددي الطالب در بیان عدم منافات بین وقف و جواز فروش آن میصاحب  کتاب ه

رسد و آن همانا تخصیص عموم دلیل منع در بعضی ادله منع بیع وقف، نوبت به ذکر اقوال در مسأله میاز
ایشان بطور اجمال در جواز بیع وقف شکی نیست صاحب کتاب  قبل از بیان هاست طبق نظراز صورت

هاي استثناءشده از اطالق دلیل منع فروش وقف، به مبحث بطالن وقف در موارد جواز اقوال و صورت
بعد از  قبول دو امر مبنی بر :  فرمایدنماید و میفروش، به محض عروض جواز یا به محض بیع اشاره می

بیع وقف قبل از عروض مجوزفروش، جایز بودن بیع وقف بعد از عروض مجوز فروش، آیا وقف حرام بودن
شود یا اینکه صفت وقفیت تا زمان به مجرد عروض اسباب خاصه که مجوز براي بیع وقف است باطل می

شود؟  دو قول هست کهکند و عنوان وقف با عروض مجوز زائل نمیتحقق بیع خارجی استمرار پیدا می
بطالن وقف به مجرد عروض جواز (شیخ کبیر مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر بر نظریه اول هستند

:نظریه دوم را براساس استدالل  ذیل اختیارکرده است)  ره(و شیخ انصاري) فروش 
:در وقف مانند سایر امور انشائیه از عقود و ایقاعات دو مرحله وجود دارد

شده فاد این انشاء عبارت است از معتبر بودن ممنوعیت  و حبس عین وقفانشاء وقف  و م: مرحله اول
.از هر گونه تصرفات ناقله به طور دائم
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47بطالن وقف در موارد جواز فروش
الوقوف علی حسب ما «: امضاء شارع، چنین وقفی را که براساس بیان معصوم علیه السالم: مرحله دوم

ورد امضاء شارع قرارگرفته م) باشدوقف بر اساس آنچه صاحب وقف آن را وقف کرده می(»یوقفها اهلها
البیع، پس دلیل امضاء مثل آیه حل. انداست، مانند امضاء آنچه که خریدار و فروشنده در عقد بیع انشاء کرده

کند لزوم وقف و عدم جواز فسخ وقف را در زمان عروض اسباب وقف اگر معارضی نداشته باشد، اقتضاء می
ی هیچ شکی  وجود ندارد به عبارتی شرع فروش وقف را در اما در تجویز فروش وقف از نظر شرع.فروش

فیت منافات دارد به خاطر در مواردي تجویز کرده است و این جواز با باقی ماندن عین موقوفه برصفت وق
شده با جایزدانستن فروش وقف در بعضی موارد از طرف بودن آن منع مالکی که از طرف شارع امضاءتضاد

ماندن عنوان وقف بعد از شود  در نتیجه  به باقیتخصیص دلیل لزوم وقف میشارع و این تضاد موجب 
شود، این مسأله مانند مقیدکردن سلطه متهب شود و وقف با بیع خارجی باطل میعروض مجوز حکم می

کند حرام بودن انتزاع عین هبه شده از دست متهب را باشد که این تملک اقتضاء میدر عین موهوبه می
پس همانطوري که این .کند، به خاطر آنچه که بر جایز بودن رجوع واهب داللت می)متهب(اذن او مگر به 

دلیل با حقیقت عقد هبه منافات ندارد پس دلیل جواز فروش وقف هم در تضاد با صحت وقف نیست و اگر 
عروض جواز اشکال شود بر اینکه اقتضاي جواز بیع و ممنوعیت از نقل و انتقال، بطالن وقف به مجرد

باشد نه باقی ماندن بر وقفیت، تا اینکه با بیع خارجی باطل شود به خاطر منافات داشتن دو اعتبار فروش می
در .و آن دو اعتبار، یکی ممنوعیت عین موقوفه از نقل و انتقال و دیگري اعتبار جواز فروش موقوفه است

قرار داد شرعی، مجوز فروش به هنگام عروض اگر قائل باشیم به اینکه بر اساس  : توان گفتجواب می
.مجوز ، خود بیع است تا اینکه وقف به مجرد جواز نقل باطل شود پس در تضاد ذکر شده هیچ شکی نیست

بودن ابطال وش جایزدر صورتی که امرچنین نیست و مجوز بیع، خود بیع نیست بلکه مقصود از جواز فر
قرار ) وقف قبلی(متصف به وقفیت شود و در محل مبدل ،بدلبه طوري که آنوقف یا تبدیل به بدل است

شدن وقف و گیرد یا تبدیل به بدل نیست مانند موردي که احتیاج شدید به پول وقف باشد یا مانند تلف
آنچه معلوم  است اینکه جواز ابطال، مبطل وقف نیست بلکه مبطل، همانا تصرف و نقل خارجی است مگر 

باشد که عین موقوفه هنگام انشاء وقف از آن ممنوع شده وقف از جمله تصرفاتی میاینکه گفته شود ابطال
از حرکت است و شارع هم آن را امضاء کرده است، پس تجویز ابطال با حقیقت وقف که همانا ممنوعیت 

که عین اما این فرض با منع قرارگرفتن ابطال، در زمره تصرفاتی . است منافات دارد) نقل وانتقال(اعتباریه
شدن ابطال بر شود چون  ابطال متأخر از ممنوعیت است، به خاطر عارضموقوفه از آن ممنوع شده، دفع می
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باشد و محال است اخذ آنچه که و معلوم است که عارض متأخر از معروضش می) ممنوعیت (عنوان حبس 
ماندن وقف در ه این که  به باقینتیج. از لحاظ رتبه متأخر است در آنچه که از لحاظ رتبه بر آن مقدم است

مروج جزائري، (باشدشود و بطالن وقف همانا با تحقق بیع خارجی میموارد عروض مجوز فروش حکم می
: گویندبرخی از حقوقدانان در بیان اشکال علمی بر مسأله فروش وقف می).529-530-531، 1416،6

ه مبیع باید در حین عقد طلق و قابلیت نقل اشکال تحلیلی و علمی در فروش مال موقوفه  این است ک
تواند مبیع قرار بگیرد اشکال واتتقال را داشته باشد و مال موقوفه درحال وقفیت چون طلق نیست  نمی

:اندمزبور را به دو نحو پاسخ داده
-شود و ملک طلق فروخته میبا پیدایش سبب فروش، وقف باطل و موقوفه از وقفیت خارج می-الف

.شود
گردد، ولی ملک در وقفیت باقی است تا بیع محقق شود و با پیدایش سبب، موجب جواز بیع می-ب

.گردد و الزم نیست که قبل از بیع مبیع طلق باشدتحقق بیع، وقف زائل می
تواند موجب زوال وقفیت شود، رسد و جواز بیع بدون آنکه محقق شود نمیقول دوم به نظر قوي می

ع موقوفه هرگاه موجود شد و فروش آن مدتی به تأخیر افتاد تا آنکه سبب مزبور مرتفع زیرا سبب جواز بی
گردد و پس از زوال گردد باید گفته شود که با پیدایش سبب فروش، مال موقوفه از وقفیت خارج و ملک می

- ظر مییابد و حال آنکه این امر برخالف منطق حقوقی به نسبب، مجدداً از ملکیت به وقفیت عودت می
).93-92، 1، 1373امامی، (رسد

اي از فقهاء در مورد فروش مال موقوفه مبنی بر اینکه عدهپس از بیان نظریاتحقوقدانان برخی از
هایی فرمایند وقف قابل فروش نیست و مواردي که بیع آن مجاز شناخته شده در واقع صورتفقهاء می

گویند که امکان فروش وقف اي دیگر میرسد و عدهیشود و ملک آزاد به فروش ماست که وقف باطل می
رود، شود ولی با امکان فروش از بین نمیآن در تضاد نیست و وقف، با فروش عین موقوفه باطل میبا مفاد

یافتن است، هیچگاه مجوزي اند که تا زمانی که هدف از وقف قابل تحققدرجمع این دو نظر اعالم داشته
تواند  این نهاد دائم را برهم زند یا تغییر دهد، هیچ مقامی نمیشود وه ایجاد نمیبراي فروش مال موقوف

شده است امکان شود، تحقق آن هدف به گونه اي که انشاءپس در هر مورد که فروش وقف تجویز می
، ها استفایده است انتفاء هدف به معنی پایان یا بطالن وقف با همان خصوصیتندارد و ادامه حبس بی

. توان فروخت نباید موجب شگفتی شودرا  پیش از بطالن نمی» صدقه جاریه«شود که پس اگر گفته می
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49بطالن وقف در موارد جواز فروش
ولی این حقیقت را نیز نباید انکار کرد که با ایجاد مجوز فروش عین موقوفه، پایه و جوهر وقف به هم 

اي است تغییر کرده د زمینهمانریزد آنچه که باقی میخورد و نهادي که واقف برپا داشته است فرو نمینمی
از وقف پیشین که عین آن نیست ولی جوهر حبس را هنوز با خود دارد به همین جهت نیز گفته شد که 

:نظریه سوم). 263-262، 1380،3کاتوزیان ،(بدل عین موقوفه در صورت تلف خود به خود وقف است
.تفصیل بین موارد متعدد

تفضیل بین موارد متعدد- 4
شود ولی این نظریه در بعضی از موارد جواز فروش وقف، به مجرد عروض جواز، وقف باطل میطبق 

.شوددر بعضی از موارد دیگر وقف با تحقق بیع خارجی باطل می
در موارد جواز بیع : فرمایدمی39کتاب ملحقات عروه الوثقی در باب احکام وقف در مسأله صاحب 

شود و یا به  وقف بودن باقی شدن فروخته میشود؟ پس بعد از باطلمیوقف، آیا وقف به مجرد جواز باطل 
اقوي این است که میان موارد به : فرمایندشود؟ ایشان سپس میماند تا فروخته شود و با بیع باطل میمی

شود شود و سپس فروخته میمورد  یعنی زوال عنوان، وقف باطل می8تفصیل قائل شویم، در مورد اول، از 
بلکه همچنین است در مورد دوم وسوم، زیرا معنی ندارد که عین، بر وقفیت باقی بماند در حالی که انتفاع و 

از آن به طور کلی یا انتفاع قابل توجه به نحوي که به عدم ال حق نشود، ممکن نباشد اما سایر موارد با بیع 
).214، 2؛ یزدي، احکام وقف،260، 1تا، یزدي، بی(شودباطل می

اند به مواردي که از عدم جواز بیع وقف مستثنی شده، اشاره کرده37وضیح اینکه ایشان در مسأله ت
:که به طور خالصه عبارتند از

.شدن عنوانی که واقف خود آن را ملحوظ داشته استزایل-1
.مال موقوف خراب شود به نحوي که اصال با نگهداشتن آن مال، انتفاع از عین ممکن نباشد-2
اع قابل توجه به سبب خرابی یا غیر آن، ساقط شود به نحوي که امیدي به برگشتن آن به از انتف-3

.حالت نخستین نباشد تا آنجایی که عرفًا گفته شود از انتفاع افتاده است
شدن شدن منفعت یا زیادشدن امري، شرط کند مانند کمواقف، بیع عین موقوفه را هنگام حادث-4
.مالیات
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دانیم یا گمان داریم منجر به خرابی خواهد شد ی است که اگر بماند، میعین موقوفه در وضع-5
.آنچنان که اصالً انتفاع از آن ممکن نخواهد شد یا درآمد آن، آنچنان کم خواهد شد که ملحق به عدم است

هنگامی که فروختن عین موقوفه و خریدن مال دیگري به جاي آن، براي موقوف علیهم -6
.سودمندتر باشد

.قوف علیهم ضرورت شدیدي عارض شودبر مو-7
شدن مال ونفس میان موقوف علیهم اختالفی رخ دهد که با وجود آن، ترس از تلف-8

).246-245، 1همان،(باشد
:گویندپردازند و می-برخی از حقوقدانان با اشاره به وجود سه نظریه در فقه به توضیح نظریه سوم می

شود یا عنوان وقف، از قوفه، باعث زوال عنوان وقف میآیا پیدایش یکی از اسباب مجوز فروش مو
در فقه سه نظر وجود دارد که . قانون مدنی ساکت است. شودگردد که بیع، محقق میتاریخی زایل می

که گردد ولو آناي از موارد، با تحقق سبب فروش موقوفه، وقف زائل میسومین آن این است که در پاره
مانند موردي که عنوان موقوفه زائل شده باشد یا موقوفه عمالً خراب شده باشد یا هنوز بیع واقع نشده باشد 
اما در مواردي که بین موقوف علیهم، اختالف افتاده و بیم .اي نداشته باشدموقوفه نفع قابل مالحظه

واقع بودن از مال موقوفه سلب شود پس در این مورد تا بیعوفهرود دلیلی نیست که وصف موقخونریزي می
).1370،252جعفري لنگرودي، (رودنشود وقف از بین نمی

نظریه مختار-5
تعریف وقف گفته شده که آن عبارت است از حبس عین و تسبیل منفعت و حبس عین اینکه مال در

شود ممنوعیت موقوفه از هرگونه تصرف از جمله بیع ممنوع باشد البته ممنوعیتی که در اینجا تصور می
شده از طرف واقف بوده و زمانی که شارع قائل به جواز فروش وقف باشد قول شارع مقدم بوده و قرارداده

باشد و در مواردي که شارع قائل به جواز فروش وقف شده منظور جواز ابطال در تضاد با منع مالکی نمی
واز فروش وقف وقف است و جواز ابطال وقف، مبطل وقف نیست بنابراین بعد از عروض و پیدایش موارد ج

ماند و اگر بعد از عروض موارد فروش که بیع تحقق پیدا نکرده است ملک به حالت وقفیت باقی میزمانیتا
در جمع بین اصل باشد وشک کنیم که وقف باطل بوده یاخیر، طبق اصل استصحاب وقف باطل نمی

بیع و دراینکه وقف قبل ازازاستصحاب و قاعده البیع االفی الملک، عروض موارد جوازفروش کاشف است 
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51بطالن وقف در موارد جواز فروش
کند و با تحقق بیع خارجی دیگر موردي براي وقف باقی باطل شده و بیع تحقق پیدا می) آناما(یک لحظه 

ماند و اگر در فاصله بین عروض موارد جواز فروش وقف و تحقق بیع خارجی، موارد جواز فروش مرتفع نمی
عالوه برآن طبق اصل احتیاط بایستی نهایت دقت را در .ماندباقی می) وقفیت(شود وقف به حالت خود 

وقف بکار برد و بدون جهت نبایستی وقف را باطل اعالم کرد و وقف از جمله موضوعاتی است که در آن به 
.احتیاط سفارش شده است بنابراین احتیاط هم در این است که با تحقق بیع خارجی، وقف را باطل بدانیم

نتیجه-6
مقصود از ) قانون مدنی 55ماده  (ت از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شودوقف عبارتس

تسبیل . داشتن آن از نقل و انتقال استاز دارایی مالک و مصون) فک ملک(حبس عین، جداساختن ملک 
ند و منفعت به معنی صرف در راه خدا و به عبارت دیگر منظور از تسبیل منافع، واگذاري منافع در راه خداو

فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در باب مسأله فروش وقف، اصل و در. باشدامور خیریه اجتماعی می
اي موارد این اصل و قاعده کلی تخصیص در پارهاما. باشدقاعده کلی مبنی برعدم  جواز فروش وقف می

البته موارد جواز . بفروشیماتوانیم عین موقوفه رموارد ما میخورده است و با عروض و پیدایش برخی از
فروش وقف در فقه بیشتر از موارد ذکرشده در قانون مدنی است و چون منابع معتبر فقهی منشاء مقررات 
قانون مدنی است الزم است بین موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران بافقه اسالمی، انطباق 

أله فروش وقف با دو عقد مستقل و جدا یعنی عقد وقف و عقد باتوجه به اینکه درباب مس. وجود داشته باشد
برخی بر . شوداندکه باعروض موارد جواز فروش، عقد وقف باطل میبیع مواجه هستیم برخی بر این عقیده

باشد بلکه با تحقق بیع، عقد این باورندکه صرف عروض موارد جواز فروش، باعث بطالن عقد وقف نمی
در موارد جواز البته فقهاء. اندخی هم بین موارد جواز فروش قائل به تفصیل شدهشود و برمیوقف باطل 

:       نظر دارندگانه  در دو موضوع اتفاقنظریات سهنظر از پذیرفتن هر کدام از صرففروش وقف، 
بودن فروش وقف قبل از عروض مجوز فروشحرام-الف
بودن فروش وقف بعد ازعروض مجوزجایز-ب

یت به اینکه منظور از موارد جواز فروش وقف، جواز ابطال است و خود عروض موارد جواز با عنا
فروش، مبطل عقد وقف نیست لذا بایستی طبق قاعده استصحاب عقد وقف، بعد از عروض موارد جواز 

فیفروش تا تحقق بیع خارجی به قوت خود باقی بماند و در جمع بین قاعده استصحاب و قاعده البیع اال
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یک توان گفت که عروض موارد جواز فروش کاشف است از سبق بطالن وقف قبل از بیع درملک می
و اگر در فاصله زمانی بین عروض مجوز فروش وقف تازمان تحقق بیع خارجی، موارد جواز ) آناًما(لحظه

این نکته الزم در آخر ذکر . ماندفروش وقف از بین رفته و مرتفع شود عین خارجی بر وقفیت خود باقی می
به . ابتدا باطل نباشداست که مسأله بطالن وقف در موارد جواز فروش، زمانی مطرح است که وقف از

کردن را نداشته ولی ملکی را وقف کرده در اینجا وقف از ابتدا باطل بوده عنوان مثال اگر واقف اهلیت وقف
. است
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