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بررسی فروش موقوفات در صورت خرابی با تکیه به
دیدگاه شیخ انصاری


عبداالمير ريشه ،هادی غالمرضا راوی

(تاریخ دریافت5932/06/52 :؛ تاریخ پذیرش)5932/07/90 :

چکیده
وقف یک نوع صدقه جاریه می باشد که کمک به حل مشکالت جامعه می باشد؛ اما مشکلی که ممکن است متولیان موقوفه با آن مواجه
گردند این است که در بعضی مواقع عین موقوفه به مرور زمان مضمحل و نابود می گردد و موقوف علیهم هیچ نفعی از موقوفه نمیتوانند
ببرند .در این صورت براساس فقه شیعه چه باید کرد؟ شیخ انصاری می فرمایند اگر همه موقوفهه از منفعهت سهاقگ گهردد بیهع آن جهای
می گردد و اگر منفعت آن در اثر خرابی بسیار قلیل باشد بیع آن جای نمی باشد البته اگر منفعت تبدیل آن از عرصه آن بیشتر باشهد محهل
اختالف می باشد و اگر منفعت آن در اثر خرابی کم یا قلیل باشد بیع آن جای نمی باشد.

کلیدواژگان
انتفاع ،بیع ،موقوفه ،ویرانی.

 استادیار ،دانشگاه آزاد دزفول ،دزفول ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :
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مقدمه
تاریخچه وقف بازگشت به زمان پيش از پيدایش اسالم دارد این عنوان پيش از اسالم بيين پييروان
همه ادیان در غرب و شرق بوده ،اداره معبدها ،صومعهها ،آتشكدههيا ،زنيدگا اسيق ،ا ،موبيدان و
کاهنان از منافع موقوفات بوده است بعد از پيدایش اسالم این روش پسيندیده اداميه پييدا کيرد در
زمان تشریع و رسول خدا و امامان (علي م السالم) و زمان صحابه و تابعين و تابعان تيابعين وقيف
بوده است .بلا در صدر اسالم تعداد موقوفات بسيار نبيوده وليا بتيدریا بيا فتوحيات اسيالما و
گسترش سرزمين اى گوناگون و یا ب ترین شيدن و يع مسيلمانان از نرير ميالا بيه هميان ميي ان
موقوفات آن ا هم از ج ت کما و کي،ا ،گسترش پيدا نمود .در زمان حكومت عباسييان تقریبيا در
کشورهاى اسالما آن روز ،از راه موقوفيات و صيدقات مقيدارى از منيابع عاميه تيىمين مياشيد.
(شاهرودی ،4731 ،ص )174
هدف واقف از وقف ،صدقۀ جاریۀ دائمی می باشد و تمام موقوف علي م چه بطن فعلی و چيه
بطون بعدی رتبتاً حق است،اده از موقوفه را دارند اما نكته ای که باید به آن توجه نمود این است که
همه اعيان موقوفه دائمی نمی باشد و برخی از موقافات با گذر زمان رو به ا محالل می روند کيه
با نابودی عين موقوفه حق واقف و موقوف علي م ایع می شود .در این جا این سؤال مطرح ميی
شود که آیا از دید فقه شيعه در صورت خرابی کل یا ج ئی از عين موقوفه راهی بيرای جليوگيری
عدم تضييع حقوق واقف و موقوف علي م در موقوفات دارد یا خير؟
واژه شناسي
از نرر فق ی شاید بتوان گ،ت که تمام فق اء ل،ظ تحبيس را در تعریف وقف بكار برده اند.
شيخ ابوالحسن شعرانی در تعریف وقف مي،رمایند« :در وقف حبس کردن اصيل ميال اسيت و
قرار دادن منافع آن در راه خدا( ».شعرانی ،4141 ،ج ،2ص  )157محقق حلی(ره) و ش يد اول ایين
چنين تعریف می کنند« :الوقف عقدفمثعته فبعس فألصعاو فطعقعاملف
ش يد اول ،4144 ،ص )11

عا فعف »( .حلّيا ،4141 ،ج ،2ص 465؛
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امام خمينی (ره) با این تعبير وقف را تعریف می کند «قعهوعس ألصعالعف عقع بف ألطعا فعف » .خمينيی،
بی تا ،ج ،2ص )62
مراد از «تحبيس األصل» منع از تصرف ناقله می باشد( .محقق ثانا ،4141 ،ج ،1ص )3و ميراد
از ل،ظ تسبيل یا اطالق در تعریف اباحه تصرف موقوف علي م میباشد( .نج،ی ،بیتا ،ج ،21ص)7
می توان گ،ت همه این تعریف ها یک معنا را دنبال می کند و آن حبس عين یعنی یعنی ممنوع
بودن از نقل و انتقال و تسبيل ثمر یعنی آزاد کردن من،عت می باشد.
در تبيين جایگاه وقف در ميان سایر عقود باید گ،ت مالی را که انسان از خود منتقل می کند یيا
در قبال عوض است یا بدون عوض ،اگر در قبال عوض باشد که بيع و امثال بيع است که از طریق
بحث بيرون است و اگر در قبال عوض نباشد یعنی مالی را انسيان از خيود منتقيل بكنيد و چيي ی
دریافت نمیکند اگر در حقيقت این تمليک ،قصد قربت شرط شده است صدقه میشيود و اگير در
آن قصد قربت شرط نباشد هِبه میشود .حال صدقه «یعنی تمليکِ بیعوضِ با قصد قربيت» چنيين
تمليک یا نقل و انتقالپذیر می باشد که همين صدقات مع ود میشود ولی اگر تمليک بيال عيوض
همراه با قصد قربت بود به طوری که نقل و انتقالش جای نباشد «وقف» ناميده می شود .پس وقف
در مرحلهٴچ ارم در میآید و وقتی در مرحله چ ارم درآمد صحيح است که بگویيم وقف نيوعی از
صدقه میشود و چون نوعی از صدقه می باشد ،عدم جواز نقل و انتقيال ثابيت ميیشيود( .نيائينا،
 ،4147ج ،2ص)733
شيخ انصاری در کتاب مكاسب در تعریف بيع ابتدائاً معنای لغوی بيع را بييان ميی کنيد و ميی
فرمایند بيع در لغت یعنا دادن چي ى با ارزش و گرفتن قيمت آن( .فيومی ،بی تا ،ج ،4ص )455و
یا تعریف به مبادله مال به مال کرده اند .بيع در اصطالح اختصياص معيوض بيه عيين و ياهر آن
است که معوض اختصاصاً و حتماً باید عين باشد .بنابراین تبدیل و مبادله منافع در برابر غير منيافع
را شامل نمی شود و اصطالح فق ا بر این معنا اسقرار یافته است( .انصاری ،4144 ،ج ،4ص )745
بررسي حاالت
ا محالل موقوفه حاالت مختل،ی می توان فرض نمود که هر کدام احكام مختص به خود دارند.
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صورت اول

صورت اول این است که موقوفه خراب بشود بگونه ای که از حيّ انت،ياع و قابليّيت انت،ياع سياق
بشود مانند حيوان مذبوح ،تير شكسته ،حصير ک نه و فرسوده( .انصاری ،4144 ،ج ،2ص  )475در
لسان فيق ا ،مينرور از تلف عين موقوفه مواردی است که اميكان هيچ گونه انت،اع از عيين ميوقوفه
وجود نداشته باشد(.دریاباری ،4714 ،ص

(227

شيخ انصاری ني پس از تقسيم وقف به موبد و منقطع ،وقف موبد را به تمليكی و غير تمليكی
تقسيم میکند و میگوید« :بيدون شيک فروش ميوقوفات غير تمليكی چون مالک صاحبان وقيف
به حساب نمی آید جای نيست ،به همين دليل اگر مسجد دچار تييخریب گيردد فروشيش ممنيوع
است».
نيائينی در کتياب منيه الطيالب معتقد است« :زمانی که امكان انت،ياع از موقوفيه موجيود نباشيد
اصل بر این است که فروش جای است و هنگامی که اعيييان موقوفيه از انت،ياع خيارج ميیشيوند
فروش آنها به نرر واقف ن دیکتر اسيت»(.نيائينی ،4737 ،ص

(711

شيخ انصاری معتقد به جواز بيع در این صورت می باشد و علت آن وجود مقتضی برای بييع و
عدم مانع آن می باشد( .انصاری ،4144 ،ج ،2ص )476علت جواز فروش عدم جریان ادله مانع بيع
موقوفات می باشد .دربياره روایيت «الوقفو قلف حبف مف یوقفهف اهلهف » (شييخ صيدوق ،4147 ،ج،1
 )273داللتی بر منع در هنگام عدم انت،اع ندارد زیرا روایت بيانگر این است که وقف بر کي،يتی ميی
باشد که مال آن را وقف کرده است مثالً تعيين موقوف علي م عام باشد یا خصوص باشد و کي،يت
صرف من،عت موقوفيه آن و سيایر شيروط و قييود ان( .ميروج ج ائيری ،4146 ،ج ،6ص )646و
همچنين روایت «العجيفو عرفهااعاو

» می باشد (کلينی ،4143 ،ج)73 ،3؛ به حضرت عرض کرد کيه

م رعه ای دارم؛ در کنار م رعه من یک زمين وق،ی است .آیا میتيوان آن را بخيرم و يميمه ایين
ملک خودم بكنم یا خير؟ امام (ع)فرمود :مبادا درآمد آن را در اميوال خيودت داخيل بكنيی .اینكيه
فرمود «شراء ارض» جای نيست یعنی زمين وق،ی که مستغالّت دارد جای نيست و اگير زمينيی در
اثر حوادثی از حيّ انت،اع افتاده باشد غَلّهای ندارد تا حضرت ب،رماید که درآمدش را در درآميدهای
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خودت داخل نكن پس این روایت از بحث ما منصرف می باشيد (.انصياری ،4144،ص2ص476،؛
ر.ک .مروج ج ائری ،4146 ،ج ،6ص  )645مالک عدم انت،اع از عين با وجود بقاء آن ميی باشيد و
زمين زراعت عدم امكان انت،اع آن به خرابی و یا عدم زراعت در آن نيست بلكه این است که زمين
مرده شود مثال آب دیگر به آن زمين نرسد و امثيال آن .پيس ایين روایيت انصيرافی بيه بحيث ميا
ندارد(.اص ،انی ،4141 ،ج ،7ص)441
بسياری از فق ا قائل به جواز بيع موقوفيه در صيورت ویرانيی آن شيده انيد از جمليه شيریف
مرتضی می فرمایند« :وقتی خرابی حاصل شد و ن،عی یافت نشود بر موقيوف عليي م جيای اسيت
ب،روشند و بر ارباب وقف زمانی که رورت شدید به ثمن آن باشد فيروش آن جيای اسيت .اگير
رورت به ثمن نباشد فروش آن جای نيست»( .شریف مرتضی ،4145 ،ص )161-161
شيخ طوسی در مبسوط می فرمایند« :موقوف علي م مالک بيع موقوفه در ن د ما می شيوند اگير
ترسيده شود بر موقوفه خراب شدن آن یا حاجت شدیده موقوف علي م بر ثمن آن و یا پول نيدارد
آباد کنند بيعش جای است در غير اینصورت جای نيست»( .طوسی 4713،ج ،7ص)213
ابن حم ه می فرمایند « :چي ی که از او حكایت شده است بيع وقف جای است وقتی که ن،عيی
بر آن یاد نشود و یا اگر ترسيده شود بر موقوفه که خراب شود یا حاجت شدید موقيوف علييه بيه
ثمن باشد .غرض واقف از وقف این است که موقوف علي م انت،اع ببرند و وقتی کيه نتيوان انت،ياع
برند فروش آن جای است»( .حلبی ،4143 ،ص )211
سالر گوید« :یا عين موقوفه یا موقوف عليه حالش تغيير می کند یا نمی کنيد اگير تغييير نكيرد
بيعش و هبۀ آن جای نيست و تغيير شرط آن جای نمی باشد .اما اگر تغيير کرد به حدی که نتيوان
است،اده کرد یا به موقوف عليه حاجت شدید ملحق شود جای است ثمن در جایی کيه نن،يع اسيت
صرف شود( ».سالر ،4141 ،ص )413
راوندی در فقه قرآن می فرمایند« :بيع وقف جای نيست مگر ترس از خراب شيدن موقوفيه یيا
حاجت شدیدۀ ارباب وقف و یا وجود اختالف ميانشان که منجر به فساد است»( .راونيدی،4145 ،
ج ،2ص )217
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ش يد اول در دروس گوید« :بيع وقف جای نمی باشد مگر ترس از خرابی آن باشد یا اخيتالف
ارباب وقف سبب فساد شود»( .ش يد اول ،4143 ،ج ،2ص )231
محقق ثانی در جامع المقاصد می فرمایند« :بيشتر اعتماد ما جواز در سه مورد :وقتی مثل حصير
مسجد خراب شود»( .محقق ثانی ،4141 ،ج ،1ص)13-11
براساس همين فتاوای فق ا شيخ انصاری می فرمایند که اجمياع در ایين مسيئله وا يح اسيت.
(انصاری ،4144 ،ج ،2ص  )475و ميرزای نائينی ات،اق فق ا را در این مسئله می داند( .نائينی ،ج،4
ص)754
اما اشكالی که بر این دليل می باشد این است که بسياری از ب رگان قائل به جواز بيع در هنگيام
خرابی و سلب من،عت می باشند .حداقل در مورد شمول اجماع در هنگيام خرابيی شيک هسيت و
اجماع دليل لبّی می باشد و در این صورت به ميورد متقييّن در آن اکت،يا ميی شيود و آن هيم غيير
صورت خرابی می باشد .اما اشكالی که به این دليل می توان گرفيت ایين اسيت کيه ایين اجمياع،
اجماع مدرکی می باشد بخاطر همين اعتباری ندارد زیرا کاشف از رنی معصوم نمی باشد( .ميروج
ج ائری ،4146 ،ج ،6ص)641
عالوه بر ادله ذکر شده عقل ني حكم به جواز بيع می کند چرا که با فرض عدم امكان انت،اع از
موقوفه راهی ج از راه بيع ،باقی نمی ماند تا تضييع حقيوق یعنيی حيق ا و حيق واقيف و حيق
موقوف عليه نشود( .انصاری ،4144،ج ،2ص  )476مياده  11قانون مدنی بيان میدارد« :بييع وقيف
در صورتی که خراب شود ...به طوری که انت،اع از آن ميمكن نيباشد در صورتی جيای اسيت کيه
عمران آن متعذر بياشد یا کسيی بيرای عيمران آن حيا ر نشود».
اشکاالت بر این صورت

در این جا اشكالی از صاحب جواهر و سپس جوابی که شيخ انصياری ميی فرماینيد و سيخنانی از
دیگر فق اء می پردازیم.
صاحب جواهر (نج،ی ،بی تا ،ج ،22ص  )751-751مي،رمایند وقف یعنی «حف صعاو فطعقع بف ألطع
الثمفه» یعنی بند کشيدن آن عين و باز گذاشتن من،عت .این دو عنصر محوری در حقيقت وقيف هيم
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حدوثاً و هم بقائاً دخيلاند؛ اگر تسبيل ثمر در حقيقت وقف دخيل اسيت و عيين موقوفيه من،عيت
خود را از دست بدهد دیگر وقف نيست.
مرحوم شيخ (ر وان ا عليه) در کتاب مكاسب (انصاری ،4144 ،ج ،2ص )412-417چند تيا
نقد دارند که حاصل فرمایش شيخ این است که این شرطی که شما ذکر کردید؛ یعنی تحبيس اصل
و تسبيل ثمر ،این در حدوث دخيل است و در بقاء دخيل نيست واین شيرطی اسيت کيه در آغياز
وقف باید ملحوظ باشد یعنی در حين انشای وقف ،باید دارای من،عت باشد .اگير در حيين وقيف،
عينی ارزشمند بود و دارای من،عت و بعد من،عتش در اثر عواملی از بين رفت ایين بيه وقيف شيما
آسيب نمی رساند پس دليلی بر بطالن وقف نيست و این شرطی که ذکر شده است شرط حيدوثی
است نه شرط حدوث و بقاء ،برای ابتدا است نه ابتدا و استدامه و بر فرض این که شرط حدوث و
بقاء باشد اگر در رف بقاء این من،عت از بين رفت تن ا اثری که دارد این است کيه ایين عقيد یيا
ایقاعی که الزم بود ،جای می شود؛ پس اوالً خود به خود باطيل نميیشيود ثانيياً دلييل شيرعی بير
بطالنش وارد نشده و ثالثاً این شرط یاد شده هم برای حدوث است نيه بقياء رابعياً حيداکثر تيىثير
سخن آن است که این وقف از ل وم به جواز بياید( .ر.ک .مروج ج ائری ،4146 ،ج ،3ص)21-25
نرر صاحب جواهر این است که اگر موقوفه عنوانش از بين برود و خراب بشود ،دیگير وقيف
بر او صادق نيست .تو يح مطلب این که اگر برای مثال بوستان یا باغی را وقف کردند ،اگر محور
اصلی وقف آن عرصه باغ است که این زمين وقف است ولی فعالً این زمين درختكاری شيده اگير
در اثر خشكسالی ،درخت ا خشک و باغ بودن از بين برود ،چون خود زمين وقيف اسيت وقيف از
بين نمی رود اما اگر آنچه تحت انشای وقفِ واقف است عنوان باغ است ،وقتی در اثر خشكسالی،
باغ بودن از بين رفت ،وق،يّتش از بين میرود و می توان بوستان را فروخت اما باید به چيي دیگير
تبدیل کرد .مرحوم صاحب جواهر معتقدند که وزان وصيّت و وقف یكيی اسيت و در تىیييد نرير
خودشان می فرمایند جریان وقف از یک ج ت شبيه وصيّت است؛ هميان طيوری کيه در جریيان
وصيّت با تغيير عنوان ،حكم عوض می شود در جریان وقف این چنين اسيت .در جریيان وصييّت
اگر موصی خانه ای را به عنوان ثلث مال خود وصيّت کرد که این خانه را مثالً به فالن شيخص یيا

..................................................... 33فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،82پاییز 9315

فالن مؤسسه بدهيد بعد این خانه قبل از مرگ موصی ویران شد؛ در اینجيا وصييت باطيل ميشيود.
برای اینكه او زمين را که وصيّت نكرد ،خانه را وصيّت کرد ،خانه هم که ویيران شيده اسيت .اگير
وصيّت و وقف شبيه هماند و متّحدالحكماند پس در وصيّت هم دو گونه است گاهی است که ميی
گویند من این زمين را به عنوان ثلث مال خودم وصيّت کردم که در فالن کار خير صرف بشود کيه
این زمين فعالً مقارن است که خانه رویش است .محور اصلی وصيّت زمين است و واحد تجياری
یا مسكونی روی آن قرار دارد و اگر آن عنوان عوض شد خود عرصه موصی به است و خدشه ای
بر وصيت نمی باشد اما گاهی عنوان خانه را من وصيت شده اسيت در اینجيا اگير عنيوان عيوض
بشود ،وصيّت باطل میشود .این خالصهٴ نرر مرحوم صاحب جواهر با تىیيدی که آوردند (.نج،يی،
بی تا ،ج ،22ص )751-751و همچنين نائينی معتقدند که ماليت مال به صورت نوعيه ميی باشيد و
نه ماده مشترکه پس اگر صورت نوعيه تغيير بكند وقف باطل می شود و خود ذات جسم باقی ميی
ماند پس فروخته می شود( .نائينی ،4737 ،ج ،4ص)754
مرحوم شيخ می فرمایند که در فضای عرف در داد و ستد و در مسيائل حقيوقی ،در معيامالت
اگر کسی بوستانی را فروخت و یا اگر باغی را به بخشيد چه حكمی دارد؟ در بييع کيه یيک عقيد
الزم است درهبه که یک عقد جای است ، ،آیا میگویيد این عقد یا این تمليک معالعوض یيا ایين
تمليک بالعوض ،دایر مدار ح،ظ عنوان است ،یعنی مادامی که این باغ است مِلک خریدار اسيت و
وقتی از بين رفت دیگر از ملک خریدار بيرون میآید و دیگر بيع نيست؛ در حالی کيه ایين چنيين
نمی گویيد .پس تغيير عنوان س می و نقشی در تغيير وقف ندارد چه اینكيه سي می هيم در تغييير
حكم ندارد؛ نه مو وع را عوض می کند و نه حكم را یعنيی نيه وق،يّيت را از بيين ميی بيرد کيه
صاحب جواهر فتوا داد و نه جواز می آورد و حرمت را از بين میبرد که مستند به تغييير مو يوع
است .این نرير احكام شرعی خمر نيست که اگر این عنوان عوض شد فوراً حكيم شيرعی عيوض
بشود .مطلب دیگری که مرحوم شيخ(ره) فرموده اند این است که شما اگر خواستيد جریيان وقيف
را به وصيّت تنرير کنيد؛ باید مثالی ذکر می کردید که با مُمثّلتان ن دیک باشد.
مثالتان این است اگر باغی را کسی وصيّت بكند که به عنوان ثلث این یا عناوین دیگر این را به

بررسي فروش موقوفات در صورت خرابي با تکیه به دیدگاه شیخ انصاری35 ..............................................................

فالن شخص بدهيد این باغ قبل از مرگ موصی از بين برود این وصيّت باطل میشيود وقيف هيم
همين طور است اگر کسی باغی را وقف کرد باغ ویران شد وقف از بين میرود.
نقد مرحوم شيخ نسبت به صاحب جواهر این است که این مثالتان بيا ممثّيل هماهنيي نيسيت
حداقل مثالی مناسب تر ب نيد.
در جریان وقف عين موقوفه که با عنوان خاص وقف شده بود بعد از اسيتقرار وق،يّيت؛ ویيران
شود در اینجا هم مثال زده شود که کسی باغی را وصيّت کرده تا زنده است ایين بياغ سيرِ جيایش
مح،وظ است بعد از مرگِ او این باغ از بين رفته است و نه در زمان حيات او این باغ از بيين رفتيه
باشد .چرا که انسان تا زنده است میتواند محور وصيّت خودش را تغيير بدهد .پس مثال این شيود
که برای جایی که وصيّت مستقر شده و بعد از مرگ موصی این باغ از بين رفته آیيا وصييّت باطيل
میشود؟ آنجا هم گ،ته شده باطل نمی شود زیرا که ماليّت مح،وظ است ولی بر فرض هم اگر آنجا
کسی بگوید مثالی که مرحوم صاحب جواهر زده ،درسيت باشيد گيویيم کيه وصييّت و وقيف در
بسياری از احكام شریکاند اما در برخی از احكام ممكن است که اختالف داشته باشند نرير اینكيه
انسان بعد از اینكه انشاء کرده تا خودش زنده است میتواند مسير وصيّت را برگرداند اما وقف کيه
اینگونه نيست ،درست است بين این دو مشترکاتی هست اما مختل،اتی هم هست( .ر.ک .انصياری،
 ،4144ج ،2ص)417-411
مرحوم خویی(ر وان ا عليه) در کتياب مصيباح ال،قاهيه فرميایش مرحيوم شييخ را در نقيد
میپذیرند ولی فرمایش استادشان نائينی(ر وان ا عليه) را که صورت نوعيه را طرح کردنيد آن را
نمیپذیرند و می فرمایند :این گونه از صور نوعيه ،عنصر محوری معامليه نيسيتند؛ این يا دخييل در
قيمتاند نه اینكه مال به حساب بياید .برای مثال زمانی کيه شيخص بياغ را ميیخيرد؛ پيول را بيه
حساب زمين می دهد اما درخت داشتن باعث اف ایش قيمت است .زمانی که عبيد یيا خانيه ای یيا
مغازه ای وقف می شود اهر این استكه صورت نوعيه به همراه ماده آن وقف می باشيد اگير چيه
مالت آن در ن د عرف به صورت نوعيه آن می باشد اما وقف دائر مدار عناوین نمی باشد( .خيویی،
بی تا ،ج ،5ص )244-244
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ویراني قسمتي از موقوفه
اگر قسمتی از موقوفه ویران شود دارای حاالت مختل،ی است که بيان می شود.
صورت اول

اگر قسمتی از عين موقوفه خراب شد و قسمتی از موقوفه سالم بود آیا فروش قسمت خراب عيين
موقوفه جای می باشد؟
در اینكه فروش قسمت خراب جای است وا ح می باشد زیرا ادله نقلی و عقلی بر این داللت
دارند اما فروش کل موقوفه ني جای می باشد زیيرا ادليه نقليی و بييان فق يا در جيواز فيروش در
صورت خرابی و عدم من،عت عموم و اطالق دارد و هر دو قسم را شيامل ميی شيود و اگير دلييل
جواز فروش عقلی باشد عموم مِالک،عموم مصلحت ،عموم رعایت حقوق سهگانيه حيقّ ا  ،حيقّ
واقف ،حقّ موقوفٌ علي م شامل بعض و کل هم خواهد شد( .ر.ک .انصاری ،4144 ،ج ،2ص)476
شيخ انصاری (انصاری ،4144 ،ج ،2ص )414فتوا به جواز ثمين در تعميير و مرمّيت آن جي ء
باقی در صورت ازدیاد ن،ع داده اند و البته مقيد به ر ایت کل کرده اند یعنی اگر همهشيان را يی
باشند می توان این ثمن را در تعمير و مرمّت آن ج ء باقی قرار داد یعنی چه بالغين وچه ولی غيير
بالغين و غير موجودین (بطون بعدی) ر ایت دهند( .ایروانی ،بی تا ،ج ،4ص )436و یا می تواننيد
ثمن را در امر دیگری که من،عت را زیاد می کند صرف کنند البته به دو شرط؛ اوال ج ت وقيف در
هر دو یكسان باشد و دیگر این که تمام افراد بطن موجود ر ایت داشته باشند (.ميروج ج ائيری،
 ،4146ج ،6ص)634
صورت دوم

اگر موقوفه ای که یک قسمتش ویران شده و به هيچ وجه قابل است،اده نيست فروخته بشود ،بخش
دیگری از این موقوفه اگر بازسازی نشود زمانی که نوبت به بطن الحق برسد ویران میشود در این
حال آیا میشود ثمنِ این ج ء را در بازسازی یا نوسازی آن ج ء مح،وظ مصرف بكنيم یا خير؟
محور اصلی بحث جایی است که در وقفنامه واقف مرمّت عين موقوفه پيشبينی نشده باشيد.
(انصاری ،4144 ،ج ،2ص)414
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در این صورت ت احم حقّيين یعنيی تي احم يررین اسيت .بطين موجيود بایيد از ایين ثمين
ب رهبرداری کند براساس اطالق قاعده «ال سعمبلطونعقل عامواهلم» جيای اسيت ثمين صيرف مصيالح
موجود شود پس حقّ بطن موجود به درآمد این ثمن یا تبدیلشده این ثمن تعلّيق گرفتيه بيه بطين
بعدی وقتی که ال امی برای صرف ثمن برای تعمير عمارت و رعایت حال بطون الحقه نمی باشيد.
در این صورت بطون الحقه انت،اعی از عين نمی توانند ببرند و غرض واقف تسيبيل من،عيت بيرای
تمام طبقات بصورت مساوی می باشد (مروج ج ائری ،4146 ،ج )631 ،6آیا حقّ بطن بعدی مقدّم
است یا حقّ بطن فعلی؟ آیا رر بطن بعدی را باید ملحوظ کنييم یيا يرر بطين فعليی را؟ شييخ
انصاری فرمودند« :فيه وج ان آتيان» و نرر ن ایی را ارائه نكردند(.انصاری ،4144 ،ج ،2ص)414
امام خمينی معتقدند ا رار به بطن موجود به دليل این که ن،يع بيه بطين الحيق برسيد وج يی
ندارد( 4خمينی ،بی تا ،ج ،7ص )221مرحوم خویی ني فرمایند اهر این اسيت کيه صيرف ثمين
برای انت،ای بطون الحقه واجب نمی باشد مگر این که واقف چنين شيرطی کيرده باشيد .چيرا کيه
نسبت بطن اول به بطن ثانی مانند نسبت همسایه یا بيگانه می باشد (خویی ،بی تا ،ج ،2ص)411
در صورت وجود یكی از مسوغات بيع موقوفه ،آیا باید مماثل ت يه کنند یا الزم نيسيت مماثيل
ت يه کنند .اگر فرقی بين مماثل و غير مماثل باشد و غير مماثل نصلح ونن،ع باشيد و مماثيل نيافع و
صالح باشد حكم چگونه است؟
دیدگاه شیخ انصاری

عده ای معتقدند موقوفه در صورت جواز تبدیل باید به مماثل تبدیل بشود چرا که مماثل به غرض
و نيّت واقف ن دیکتر از غير مماثل می باشد( .آخوند ،4146 ،ص )444شيخ انصاری ایين نرير را
نمی پذیرند و معتقدند که اوالً تشخيص غرض واقف کار آسانی نيسيت و ثانيياً متيولّی کيه ميىمور
نيست غرض واقف را تىمين کند متولّی مىمور است که وقفنامه را اجرا کند و اغيراض و اهيداف
واقف که تحت آن اغراض و اهدافی که تحت انشاء آمده و این ال،اظ بر آن یا صيریحاً یيا

يوراً

داللت دارد آن ا حجّت است و متولّی باید عمل کند ،اما اغراض مستور در قليب او کيه در انشيای
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وقف نيامده ال،اظ صریحاً یا

وراً داللت بر آن ندارد به چه ج ت متولّی مو ّف باشد کيه آن يا را

اطاعت کند فلذا دليلی بر وجوب مالحره غرض واقف نمی باشد بلكه دليل بر وجوب بير ميدلول
کالم واقف می باشد پس آن چه که به مصلحت دید می باشد بایيد انجيام گييرد( .ر.ک .انصياری،
 ،4144ج ،2ص.)471
دیدگاه مرحوم اصفهاني

اگر جواز بيع وقف از باب رعایت ح،ظ حقوق؛ یعنی حق خدا ،حق واقيف و حيق موقيوف علييه
باشد الزم است به ج ت رعایت حقوق سه گانه مماثل ت يه شيود .واقيف موقوفيه را بيرای وجيه
خاص صدقه کرده است یعنی موقوفه را بر وجه خاص برای خدای متعال صيدقه داده اسيت پيس
انت،اع از آن موقوفه باید بصورت خاص برای بطون باشد( .اص ،انی ،4141 ،ج ،7ص )421
دیدگاه مرحوم نائیني

اگر واقف در ج تی معين کرده باشد مثل سكنی در خانه پس شراء مماثل واجب می باشيد و اگير
در ج ت معينی مشخص نشده باشد و برای انت،اع آن را وقف کرده باشد در این واجبی نمی باشيد
و ثمن به جایی مصرف می یابد که متولی به مصلحت بطون میداند( .نائينی ،4147 ،ج ،2ص)714
دیدگاه امام خمیني (ره)

درباره موقوفات اگر وقف من،عتی مطلقه باشد مماثله واجب نمی باشد بلكه آن چه به مصلحت می
باشد خریده می شود یا ثمن صرف تعمير باقی شود.اما اگر وقف انت،ياعی ماننيد مدرسيه یيا خانيه
برای اسكان باشد یا وقف من،عتی خاص باشد باید ثمن صرف تحصيل مماثل گردد یعنی اگر بتوان
مدرسه یا محل اسكانی دیگری ت يه نمود با وجود موقوفه که بعضی از آن معمور باشيد ميی تيوان
موقوفه ای دیگر ت يه نمود .و اگر نيمه آن موقوفه نياز به تعمير دارد صيرف ثمين در موق،يه مقيدم
میباشد( .خمينی ،بی تا ،ج ،7ص)223
بنرر می رسد این نرر صحيح تر باشد چرا که همانطور گ،ته شد براساس روایت «الوقفو ع وفونع
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قلىعحب عم عیوقفه عأهلهف » نمی توان در موقوفات انت،اعی و من،عتی خياص بير خيالف نرير واقيف
عمل کرد اما در وقف من،عتی مطلقه چون واقف کي،يت آن را در تحت انشاء نياورده پيس آن چيه
که به صالحدید می باشد می توان ت يه نمود.
صورت سوم

صورت سوم این است که موقوفه عرفاً من،عت معتدّبه ندارد یعنی در راستای وقف ،ب يرهبيرداریش
بسيار عيف است.
و شيخ انصاری بيع این صورت را جای ندانسته اند مانند خانهای که بر اثر ویرانی به عرصيهای
تبدیل شده که در صورت ایجار آن ،اجرت عرصه آن پرداخت می شود ،شيخ انصاری ا ار داشته
است البته اگر ثمن آن دارای من،عتی همانند من،عت عرصه است در عدم جواز بيع اشيكالی نيسيت
چرا که اصل عدم جواز بيع موقوفه می باشد .اما محل اختالف ،مواردی است کيه من،عيت ثمين از
من،عت عرصه بيشتر باشد درباره این صورت دو نرر اسيت( .انصياری ،4144 ،ج ،2ص  )414اميا
چون من،عت قليلی دارد پس خروج از عمومات عدم جواز بيع مشكل می باشد( .انصياری،4144 ،
ج ،2ص  )412مرحوم آخوند خراسانی در کتابشان (خراسيانا ،4146 ،ص  )444بيا تردیيد از آن
میگذرند.
دلیل منع

دليل بر منع؛ وجود مقتضی و فقدان مانع است اما وجود مقتضی به ج ت تعلق غيرض واقيف بيه
حبس عين خاص مانند خانه ای که عرصه ني ج ء آن می باشد و فرض این می باشيد کيه امضياء
شارع بر آن می باشد .حدیث «الوقو عقل عحبف عمف عیدف عاهلهف » می باشيد کيه دالليت بير ءنشياء آن
چي ی می باشد که واقف بر حبس عين بصورت تىبيد امضاء نموده است و از حرکت اعتبياری آن
منع نموده است حال چه دليل دوم روایت «الجيو عرهااعالوق » می باشد که اهر در منيع تعبيدی آن
می باشد حال چه منع بيع آن مىخوذ در انشاء وقف باشد یا نباشد و جواز دربيع موقوفه زمانی ميی
باشد که اصال منغعتی نباشد( .همان ،ج ،3ص )44
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دلیل جواز

اما مسوغ بيع به ج ت این که مسوغ بر بيع این است که خرابيی بگونيه ای باشيد کيه هييچ ن،عيی
نداشته باشد( .مروج ج ائری ،4146 ،ج ،3ص)44
شيخ محمدحسين اص ،انا (اص ،انی ،4141 ،ج ،7ص  )475-476فرمایشی دارند که تو ييح
کالمشان این است که در داد و ستد ،اغراض و اهداف دخيل نيسيت؛ یعنيی اگير بيرای مثيال اگير
واقف ستونی را وقف مسجد کرد؛ اگر چه واقف در وقف نامه تصریح نكرده که زمانی که فرسوده
شد حق فروش ندارید ولی این گونه از اغراض و اهداف آن قدر قوی است که گویا تحيت انشياء
واقف آمده است و تخلّف از اینگونه از اهداف و اغيراض زیانبيار اسيت .متيولّی بایيد ایين گونيه
اغرا ی را که واق،ين دارند را ح،ظ بكنند .بنابراین فق چي ی معتبر است که تحت انشای واقيف
باشد اما در این گونه از موارد اغراض به قدری م م است که گویا تحت انشاء آمده که «الوقو عقلف ع
حب عم عیوقفهف عأهلهف » این را میگيرد و دیگر نمی توان گ،ت که شما تير سقف مسجد را ن،روشييد،
ستون پوسيدهٴ مسجد را عوض نكنيد.
صورت چهارم

صورت چ ارم (انصاری ،4144 ،ج ،2ص )411این است که من،عت دارد ولی قليل است .یعنيی از
نرر عرف من،عت موقوفه قليل می باشد نه این که من،عت آن جداً قليل باشد و لذا بيه عيدم ملحيق
نمی شود(.شيرازی ،4715 ،ج ،1ص )13مرحوم شيخ(ره) بيع این صورت را جيای ندانسيته انيد و
فتوا به این که اقوی منع است داده اند (انصياری ،4144 ،ج ،2ص  )411؛ بيرای اینكيه ایين عيين
موقوفه دارای من،عت است؛ چون دارای من،عت است گرچه من،عتش کم باشد بيعش جای نيست و
این صورت شامل ادله مانعه بيع وقف می گيردد( .خيویی ،بيی تيا ،ج ،5ص )247گياهی من،عيت
مقصوده واقف از بين می رود حال چه سایر منافع باشيد و چيه نباشيد و گياهی من،عيت مقصيوده
واقف قليل می گردد ایروانی گوید ادله مانعه از بيع وقف منصرف به بقاء من،عيت مقصيوده واقيف
دارد و در هنگام زوال من،عت مقصوده مرجع آن عمومات جواز بيع موقوفات می باشيد( .ایروانيی،
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ج ،4ص )431که البته ن اع در این جا نابودی من،عت مقصوده واقف ميی باشيد (ميروج ج ائيری،
 ،4146ج ،3ص)54
مرحوم خویی (ر وان ا عليه) در کتاب مصباح ال،ق اهه (خویی ،ج ،5بی تيا ،ص)242-247
در این باب سخنی دارند که حاصل کالم این است که باألخره روشين نشيد کيه صيورت ثانييه بيا
صورت ثالثه فرق جوهریشان چيست و خالصۀ نرر مرحوم شيخ در صورت ثانيه چه شد؟ اگر این
من،عت که شما می گویيد معتدّب ا نيست ملحق به عدم است که صورت ثانيه ملحق به صورت اُولی
است و اگر نه ملحق به عدم نيست من،عت دارد اما منقعت آن قليل است در این صيورت صيورت
ثانيه ملحق به صورت ثالثه است.
فرق جوهری صورت اول و صورت دوم در این است در صورت اول استعداد برای بقياء عيين
وجود ندارد ولی در صورت دوم و سوم استعداد برای بقاء عين موجود می باشد پيس در صيورت
اول انت،اع از عين مساوق با اتالف آن می باشد( .مروج ج ائری ،4146 ،ج ،3ص)3
عالمه حلی قائل به این است که بيع آن جای نمی باشد بلكه به غير بيع از آن ب يره ميی برنيد.
محقق و عالمه و ش يد اول و ثانی و محقق ثانی و اکثر متىخرین از علما موافق این نررند( .هميان،
ج ،2ص)415
فخر المحققين در ایضاح (فخر المحققين ،4713 ،ج ،2ص )717سخن پدرشان مبنی بر این کيه
ن اع بين شيخ طوسی و ابن ادریس ل،ری را نيكو شمرده است.
زیرا بين مو وع جواز و عدم جواز مغایرت می باشد .شيخ اعتراف کرده به سلب جميع منيافع
به همين خاطر جای دانسته است و حلی فرض کرده بقاء بعض آن را پس منع کرده است .پس اگر
جميع منافع سلب گردد قول حلی این است که بيعش جای می باشد و اگر بعض از منافعش بياقی
باشد قول شيخ طوسی عدم جواز می باشد .و این معنای ن اع ل،ری ميی باشيد( .ميروج ج ائيری،
 ،4146ج ،3ص )57
نتیجه
در موقوفات اصل بر عدم فروش موقوفات است اما این حكم عام مخصصياتی دارد از جمليه اگير
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موقوفه ویران شود بنا بر ادله عقلی و روایی و اجماع فروش آن جای می باشد و اگر قسمتی از آن
ویران شود ميتوان آن قسمت مخروبه را فروخت و در این که ثمن آن را صرف قسمت دیگر کيرد
تا ازدیاد ن،ع دهد در صورت ر ایت جای می باشد و این حكيم در ایين کيه اگير ثمين را بيرای
قسمت دیگر صرف نكنند آن قسمت دیگر در آینده ویران می شود و بطن الحق من،عتی از آن نمی
برند ني می باشد.
در صورت عدم صرف ثمن برای قسمت دیگر موقوفه اگر وقف من،عتيی مطلقيه باشيد مماثليه
واجب نمی باشد بلكه آن چه به مصلحت می باشد خریده می شود و اگر وقف انت،ياعی یيا وقيف
من،عتی خاص باشد باید ثمن صرف تحصيل مماثل گردد.
اگر موقوفه من،عت آن کم یا قليل شود فروش آن جای نمی باشد.
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وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه ،قم ،دوم.
 .24طوسی ،محمد 4713( ،ه ق) ،المبسوط فی فقه اسمامييۀ ،محقيق  /مصيحح :سييد محميد تقيا
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