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مقدمه
مال موقوفه همچـون سـایر امـوال، دچـار گـذر زمـان شـده و تـاریخ انقضـا دارد. منفعـت و تردید، بی

مصلحت وقف با بقاء عین موقوفه ممکن است و با سپری شدن عمر موقوفه به هـر دلیـل، انقضـاء انتفـاع، 
ات است، چرا که در این صورت موقوفاصل اولیه بر عدم خرید و فروش، تغییر و تبدیلطبیعی خواهد بود. 

مساوی با انتقال عین موقوفه به دیگران است که جایز نیست. ولی در شرایط و وضـعیتی کـه عـدم بیـع و یـا 
کند که از باب تقدم تبدیل مال منجر به هدر رفتن منافع و دور شدن از نظر واقف شود، مصلحت ایجاب می

منافع موقوف علیهم، با فروش، ابدال و استبدال موقوفات، اهم بر مهم و متناسب با مقتضای مصالح وقف و 
زمینه اجرای نیت واقف را منطبق بر عقل و شریعت اسالمی فراهم آورد. لذا باید بررسی گردد که ادله جـواز 

رسد؟تبدیل موقوفات به احسن چیست؟ چرا و چگونه چنین ضرورتی به اثبات می

1»تبدیل کردن به احسن«مفهوم 

؛ صاحب بن عبـاد، ۴۵/ ۸آید (فراهیدی، لغت برای تغییر دادن، دگرگون کردن، بدل کردن میتبدیل در
همه به معنای عوض گرفتن » ابدال، تبدیل، تبدل و استبدال«و )۳۴۴؛ معین، ۴۸/ ۱۱؛ ابن منظور، ۳۱۸/ ۹

). ۴۵/ ۱۴) و تغییر از شکلی به شکلی دیگـر اسـت (۱۱۱و قراردادن چیزی بجای چیزی (راغب اصفهانی، 
/ ۱) به معنای عوض کـردن آمـده اسـت (قرشـی، ۹۵(اعراف: » ثّم بّدلنا مکان الّسیئة الحسنه«قرآن، آیه در

). در اصـطالح ۱۳۴/ ۲). احسن در لغت یعنی نیکوتر، بهتر، به بهتـرین شـیوه و طـرز اسـت (همـان، ۱۷۱
ای کـه روی آوردن بـه گونـهتبدیل به احسن، عبارت است از اینکه از وضعیت موجود به وضـعیت دیگـری 

که دیگـر ای خراب و بایر شود به طوریبدالیلی وضعیت جدید از سابق نیکوتر باشد. یعنی اگر عین موقوفه
از آن انتفاعی موافق با غرض اولی واقف حاصل نشود با تشریفاتی، سازمان اوقـاف بـا فـروش آن موافقـت 

شود، باید به مصرف خرید رقبـه دیگـر برسـد و بـر میکند، وجهی که از فروش این گونه موقوفات عاید می

التبـدیل  «عبارت ولیه،متعدد در کالم فقهاء از گذشته تاکنون وجود داشتبا عبارات به احسن ردن کتبدیل عناوین مشابه با -1
،و جـامع المسـائل  83،فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه؛ 287/ 1برخی از فقهاء معاصر وجود دارد (خویی، لسان در »باالحسن

اگر بر مصـلحتی وقـف کـرد    «اند در کالم خویش آورده»...صرف فی«از متقدمین فقهاء، این مهم را تحت عنوان رخیب. )301
تحریـر  عالمـه حلـی،   ؛169/ 2محقق حلـی،  ؛371وسی، ابن حمزه ط(شودیسپس رسم آن باطل گردید در وجوه برّ صرف م

اسـب  شیخ انصاري در مک.)346/ 5مسالک، شهید ثانی، ؛54/ 9کرکی،محقق ؛276/ 2الدروس،شهید اول، ؛309/ 3االحکام، 
) البتـه  237و 156/ 10را بکار برده است (انصـاري،  »استبدال«استفاده کرده و در جایی کلمه » بعین اخريیلهاتبد«از عبارت، 

/ 14نراقی، ؛254/ 1(یزدي طباطبایی، رساندیدر نظر برخی دیگر از فقهاء همین منظور را م»اعهصرف مناف«و »بدلت«عبارت 
/ 2؛ خمینـی، اسـتفتائات،   463/ 2در آثار بعضی فقهاء معاصر مشهود اسـت (شـعرانی،   »به احسنتبدیل«عبارت فارسی .)217
.)277/ 4بهجت، ؛ 303/ 1تبریزي، ؛ 1/142گلپایگانی، ؛ 387تا 369
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شده، واقف معین کرده بوده است وقف گردد، ایـن عمـل را تبـدیل کـردن بـه مصارفی که در موقوفه فروخته

رسد، این تعریف کامل نیست، چرا که منظور از تبـدیل کـردن ). به نظر می۵۸گویند (محمدی، احسن می
توانـد سـبب تبـدیِل ر شدن موقوفـات نیسـت، بلکـه عوامـل متعـددی میبه احسن منحصر به خرابی یا بای

ها پرداخته شده است، از جمله: که در کالم فقهاء اسالمی به بعضی از آنموقوفات به احسن شود، همچنان
رفع اختالف از میان موقوف علیهم، انفع بودن، تعطیلی رسم موقوفه و قلت یا عدم منفعت. بهتر است گفته 

ای به هر دلیل منطقی از جمله؛ خرابی، بایر شدن، بروز اختالف میـان موقـوف علـیهم، اه موقوفهشود: هرگ
قلت یا عدم منفعت، تعطیلی رسم موقوفه و... از حیز انتفاع بیفتـد، سـازمان اوقـاف بـا اجـرای تشـریفات 

و مکـان، موافقـت قانونی، در خصوص بیع، استبدال، تغییر کاربری و از این قبیل متناسب با شـرایط زمـان 
ای که اقرب به غرض واقف باشد. در بحث منظور، تبدیل به احسن یعنـی اینکـه، مـال موقوفـه کرده به گونه

مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان و یا به جهت تغییرات، بدالیلی قابل انتفاع یا وضعیت فعلـی آن 
تر باشد تبدیل گردد.نتفاع از آن شایستهای دیگر که اچندان به مصلحت نباشد و الزم است به گونه

ارتباط تبدیل کردن به احسن با بیع
داننـد؟ آیا منظور از تبدیل، همان بیع است یا اینکه فقهاء، بیع را یکی از طرق تبدیل کردن به احسن می

غیـر از آن اند یا اینکه مقصودی به تعبیری دیگر، فقیهان، در مباحث مربوط به وقف، فقط از بیع سخن گفته
رسد بیع، یکی از طرق تبدیل کردن به احسن است، هر چند فقهاء اسـالمی اند؟ به نظر میرا هم بیان نموده

اند، لیکن برخی با الفاظ، اصطالحات و یا جمالت متفاوت در کنار در مباحث خویش به آن بیشتر پرداخته
، اگر مسلمانی چیزی را به مصلحتی وقف اند. شیخ طوسی آورده است کهبیع، موضوع تبدیل را مطرح کرده

گردد؛ چرا کـه یعنی، تبدیل به وجه دیگر از امور نیک می» جعل فی وجه البّر «نمود و رسم آن باطل گشت، 
قبل از آن به صراحت از موارد جواز بیع سخن گفته است اما اینجا به موضوعی عالوه بر بیع پرداختـه اسـت 

اند که اگر نخلی موقوفی خشکید و یا شکسته شد، بیع آن جایز نظر داده). برخی دیگر، چنین۶۰۰النهایه،(
نیست؛ زیرا منفعت دیگری دارد و آن اجاره یا مشابه آن است. پس در واقـع اجـاره را یکـی از صـور تبـدیل 

/ ۲؛ عالمه حلی، مختلـف الشـیعه، ۱۷۴/ ۲اند که با بیع فرق دارد (محقق حلی، کردن به احسن ذکر نموده
تبدل إلی ما هو «) و ۲۶۴/ ۱(یزدی، » التبدیل أصلح و أنفع«. برخی دیگر از فقهاء، جمالتی از قبیل: )۳۹۵

اند. نهایت اینکه، موضوع تبدیل ) را در مباحث وقف ذکر نموده۵۴۳/ ۷(قمی طباطبایی، » قابل لإلنتفاع به
آن است همچنانکه مواردی از آن های به احسن در وقف، تنها اختصاص به بیع ندارد بلکه بیع یکی از شیوه
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به عنوان نمونه و مثال آورده شد.

پیشینه پژوهش
مسئله بیع وقف، توسط فقهایی مانند ابن جنید، علم الهدی، شـیخ طوسـی، ابـن زهـره، ابـن ادریـس، 
محقق حلی، عالمه حلی، شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، مجلسـی اول، حـر عـاملی، مجلسـی دوم، 

جواهر، شیخ انصاری و برخی معاصران به صـورت گـذرا بحـث نی عاملی، کاظمی، صاحببحرانی، حسی
رسالة فی جواز «شده است. محمد علی کاشانی آرانی بخشی از کتاب نفائس المسائل خود را تحت عنوان 

ق) به موضوع فروش وقف اختصاص داده و با آوردن روایـات و نظـرات فقهـاء، بـه آن ۱۴۲۶» (بیع الوقف
) در خصوص بیع ۱، ج ۱۳۹۲) و امامی (۳، ج ۱۳۹۰ته است. بعضی حقوقدانان از جمله کاتوزیان (پرداخ

انـد. محمـد حسـن حـائری در وقف و جایگاه حقوقی آن در کتب خویش مباحثی را به آن اختصـاص داده
). ۱۳۸۰، بخشی از کتاب را به بیع و اسـتبدال وقـف اختصـاص داده اسـت (»وقف در فقه اسالمی«کتاب 

به موضـوع بیـع وقـف پرداختـه اسـت » بررسی بیع وقف از دیدگاه فقه و حقوق«فهیمه ملک زاده در کتاب 
اند، از جمله مقالـه ). برخی محققان در مقاالتی، مختصرًا به این مهم نگریسته و مطالبی ذکر نموده۱۳۸۵(
. مقاله بررسی جنبه )۱۳۹۱باشد (نگارش مسجد سرایی می» کنکاشی فقهی حقوقی در استبدال موقوفات«

در همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش ۱۳۹۱فقهی حقوقی تغییر کاربری موقوفات اثر نگارنده که در سال 
جـواز بیـع و تبـدیل «ای با عنوان عالی ارائه گردیده، مختصری به این موضوع پرداخته است. همچنین مقاله

منتشر گردیده است. در ایـن پـژوهش سـعی بـر آن )۱۳۹۱از قماشی و آخوند زاده، (» وقف در حقوق ایران
است که، عالوه بر بیع، دیگر صور تبدیل وضعیت موقوفات و ضرورت تبدیل کردن به احسن، با ذکـر ادلـه 

حقوقی بررسی شود.-موافقان و مخالفان جواز آن، و نهایتًا تکلیف بدل به لحاظ فقهی

ضرورت تبدیل کردن به احسن 
راجتناب از تبذی-۱

اند، و شـیطان تردید اسـراف کننـدگان و ولخرجـان، بـرادران شـیاطینبی«فرماید:خداوند در قرآن می
نفـاق مـال در جـایی کـه حقـش ). تبذیر، ا۲۷(اسراء: ١»همواره نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است

صـرف کـردن ) و م۲۵۳/ ۳) یا، تضییع و اتالف اسـت (بیضـاوی، ۴۶۹/ ۶سی، مجمع البیان، برنیست (ط
). پس اگـر موقوفـه، عرفـًا یـا ۸۶/ ۱۲مال به صورت غیر منطقی و در غیر مورد خود است (مکارم شیرازی، 

.»إِنَّ الْمبذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ و کانَ الشَّیطانُ لرَبه کفُوراً«-1
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عقًال در وضعیت بدون مصلحت باشد و عدم اقدام، باعث تضییع موقوفه یا دور شدن از نظر و نیـت واقـف 

گردد، در این صورت، عدم بیع یا تبدیل، تبذیر است.
ع از موقوفه و اجرای غرض واقفاستمرار انتفا-۲

یکی از عوامل فروش موقوفه، زمانی است که مطلقًا از انتفاع ساقط شـود کـه در جهـت غـرض واقـف 
). فقیهان بر این باورند که شروط واقـف، همچـون نـص شـارع ۲۵۳/ ۳البهیه، الروضةاست (شهید ثانی، 

). غرض از قیـد دوام و تأبیـد ۵۹۹/ ۲ت (مغنیه، بوده و الفاظ او مانند الفاظ شارع و پیروی از آن واجب اس
ای که جریان و سریان آن به سمت نسل آینده است (آخوند خراسانی، در وقف، همان استمرار است به گونه

۲۹.(
مصلحت وقف-۳

تدوین احکام مبتنی بر تأمین مصلحت و منافع مردم و دوری جستن از ضـرر و مفاسـد از آنـان، جـزء 
٢ای در تأمین منافع و مصلحت برای مردم است.بوده و واضح است که نهاد وقف وسیلهمقاصد شرع اسالم 

است و بخشی از نیازهای اولیه بشر ثابت و » احتیاجات«بنابراین چون محور فعالیت بشر طبق این تفسیر، 
بـه باشد، متغیر است، صحیح بـوده، زیـرا انسـان بـرای رسـیدنها که حاجات ثانوی میبخشی دیگر از آن

کنـد کـه آن امـور احتیاجـات دوم بشـر های واقعی که در زمان و مکان دارد به اموری احتیاج پیدا میهدف
).۲۰۸/ ۷است (مجلسی اول، 

دیدگاه فقیهان شیعه در خصوص بیع و تبدیل امالك موقوفی
برخـی فقیهان شیعه در خصوص تغییر یا عدم تغییر وضعیت اموال و امالک وقفی اختالف نظر دارنـد،

اند اند و در شـرایط خـاص آن را مجـاز دانسـتهمطلقًا هرگونه تبدیل را منع کرده و برخی قائل به تفصیل شده
؛ خمینی، کتاب البیع، ۲۶۴/ ۱؛ یزدی، ۲۷۹/ ۲؛ شهید اول، الدروس، ۶۰۰؛ طوسی، النهایه، ۶۵۲(مفید، 

انـد. شـیخ صـدوق بـه اسـتناد کرده). برخی فقهاء در شرایط خاص، بیع و تبدیل موقوفات را مجاز۱۲۳/ ۳
اگر از وجود اخـتالف «روایتی از عباس بن معروف از علی بن مهزیار از ابو جعفر علیه السالم آورده است: 

) و 221(محقق حلی، معارج االصول، » ت که سازگار با مقاصد انسان، دنیایی، آخرتی یا هر دو باشدمصلحت آن چیزي اس-2
). مصـلحت یعنـی بررسـی شـرایط و تصـمیم گیـري       245یا آنچه باعث خیر و صالح و نفع و آسایش انسان باشد (محمدي، 

شود. یکی از چیزهایی که مذاق شـریعت  برداشت میگیري به عنوان یکی از مصالح، هم از آن متناسب با آن. البته معناي آسان
) 54گیري در احکام اسالمی است، چنانچه از آن به مصلحت تسـهیل تعبیـر شـده اسـت (علیشـاهی،      دهد، آسانرا تشکیل می

تواند به شـکل  مصلحت و مفسده داراي شمول و وسعت بوده و به نحو بارزي مبین صفات الهی است و عقل در این زمینه می
هـا و حقـایق و مصـالح و مفاسـد نائـل      تقل عمل کند، به عبارت دیگر، هر گاه عقل در راهی به شناخت کامل این واقعیتمس

).109/ 3گردد، مؤید شرع خواهد بود (عمید زنجانی، 
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داند، آن را بفروشد؛ زیرا بسا که اخـتالف، تلـف میان صاحبان وقف اطالع دارد و فروختن وقف را بهتر می

). سید مرتضی، در خصوص مخالفت ابن جنید با بیع وقف، ۱۰۵/ ۶» (اموال و نفوس را در پی داشته باشد
نظر او را فاقد اعتبار دانسته به دلیل اینکه قبل از او اجماع صورت گرفتـه و معتقـد اسـت کـه، هرگـاه وقـف 

ای که برای موقوف علیه نفعی نداشته و همچنین ارباب وقف نیـاز شـدیدی بـه آن پیـدا خراب شد، به گونه
). شیخ طوسی در نهایه، در صورت ترس از فسـاد و ۴۶۸ست که آن را بفروشند (علم الهدی، کنند، جایز ا

هالک وقف یا نیاز ضروری موقوف علیه و یا وجود اختالف میان موقوف علیهم بیع آن را جایز دانسته است 
یهم، بیع ). شهید اول در دروس در صورت ترس از خرابی و یا اختالف منجر به فساد میان موقوف عل۶۰۰(

بعد از خرابی و یا در مسیر خیابان و... قرار گـرفتن «اند: ). برخی اینگونه گفته۲۷۹/ ۲را مجاز کرده است (
داند، از این رو در مثل مساجد و امـاکن ماننـد ها، عرف ملکیت را زایل میمسجد، آب گرفتگی و مانند این

داد دیگری از علماء با انـدک تفـاوتی چنـین ). تع۳۰۲(حایری، » شودآن نیز موضوع استصحاب منتفی می
؛ ۳۹۵/ ۲؛ عالمه حلـی، قواعـد االحکـام، ۱۷۴/ ۲؛ محقق حلی، ۲۹۸؛ حلبی، ۶۵۲نظری دارند (مفید، 

-۴۴؛ کاشف الغطاء، حسـن بـن جعفـر، ۶۸–۶۷/ ۹؛ محقق کرکی، ۳۳۰/ ۲فاضل مقداد، تنقیح الرائع، 
که، جواز بیع وقف خاص چه بر شخص معین وقف شده شود ). از کالم بعضی فقهاء چنین مستفاد می۴۵

باشد و چه برعنوان عام، در جایی که خراب شود و تعمیر آن و برگشت به حالت اولیـه ممکـن نباشـد، نـزد 
).۲۷۳فقهاء امامیه مشهور است (شمس الدین، 

ند، در حالی که ارسد فقهاء در تضییق مسئله وقف و بیع و تبدیل آن مبالغه و سختگیری کردهبه نظر می
شود، لذا چه مانعی وجود دارد که کارشناسان با رعایت و مالحظه حقـوق از روایات تا این حد استفاده نمی

).۲۶۴/ ۱تمام مستحقان و تصدیق اذن حاکم شرع، تبدیل را انجام دهند (یزدی، 

مخالفان بیع یا تبدیل وضعیت موقوفات
دانند چرا که حبس اصـل مـال در وقـف، هیچ وجه جایز نمیبرخی از فقهاء، بیع و استبدال وقف را به

؛ شـهید ثـانی، ۱۵۳/ ۳دهـد (ابـن ادریـس، عدم جواز فروش و تبدیل وقف را جزء ماهیت وقـف قـرار می
). از این منظر، فـروش وقـف، هبـه و ۱۷۲/ ۱۰؛ طباطبایی، ۱۸۶/ ۱۹؛ حر عاملی، ۱۸۶/ ۳البهیه، الروضة

باشـد؛ شود و بیـع آن جـایز نمینه خراب شد عرصه از وقفیت خارج نمیانتقال آن صحیح نیست و اگر خا
اللمعة؛ شهید اول، ۳۹۵/ ۲زیرا عرصه از جمله موقوفات بوده و پابرجاست (عالمه حلی، قواعد االحکام، 

). حتـی برخـی، عـدم جـواز فـروش امـوال وقفـی را از ۱۱۰-۱۰۹/ ۲۸؛ جواهر الکـالم، ۱۰۰الدمشقیه، 
). بنابراین، امکان تبدیل و یـا بیـع موقوفـه بـا ۶۷۹/ ۲۱اند (حسینی عاملی، دین دانستهقطعیات ضروریات
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مقتضای عقد وقف و اراده واقف در تعارض است، چرا که اراده واقف، حبس دائم و تسبیل منفعت اسـت و 

ًال، ). کـ۳۵۸/ ۲۲دوامی که در بعضی روایات آمده، از مقتضیات و مقّومات وقف است (جـواهر الکـالم، 
ای کـه منـافع آن در حکـم عـدم حتی اگر خرابی مال موقوفه موجب کاهش شدید منافع آن شـود، بـه گونـه

).۳۷۱(مسلوب المنفعه) باشد، فقها قائل به عدم جواز بیع هستند (مظفری، 

ادله مخالفان تبدیلِ وقف به احسن 
آیات -۱

از راه حرام و نامشـروع] مخوریـد، مگـر آنکـه ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و
، به هر نـوع »اکل«واژه ).۲۹(نساء: ٣» تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد

یعنی مال به وجه نامشروع گرفتـه شـده و در راه حـرام » باطل«شود، و کلمه خرج و صرف مال، اطالق می
ه، تصرف باطل و نامشروع، مشمول منع این آیه محسوب شده اسـت هرگون) ١١٤/ ٥صرف گردد (طبرسی، 

). چون تبدیل و تصرف در موقوفات باید با مجوز شرعی باشد، هرگونـه ۵۱۳/ ۲(فاضل مقداد، کنزالعرفان، 
شود.بیع و استبدال بدون مجوز شرعی، در واقع تصرف و خوردن مال به باطل و حرام محسوب می

ایی که اذن باشد چه با اجازه اشخاص در ملک خصوصـی و چـه بـا مجـوز توان گفت: جدر پاسخ می
شرعی در اموال و امالک عمومی و از جمله موقوفات، حرمتی وجود ندارد که برای اثبات آن بـه ایـن آیـه از 
قرآن استناد شود. بنابراین، در جایی که یکی از عوامل و مسّوغات بیع یا استبدال ظهور نماید، تبـدیل وقـف 

٤گردد.احسن جایز است همچنان که در کالم موافقان روشن میبه 

روایات-۲
:اندفقیهان به روایاتی در خصوص بیع و یا تبدیل موقوفات استدالل کرده

ربعی بن عبدالله از حضرت امام صادق (ع) در مورد وقفنامه امـام علـی (ع)، نقـل شـده روایت اول:
طالب علیه السالم آن را صدقه قرار داده است، خانه خود در یاین صورت مالی است که علی بن اب«است: 

ها و زمین آن را بنی زریق را صدقه قرار داد تا به هیچ وجه فروخته نشود و هبه نگردد تا آنگاه که وارث آسمان
).۱۸۷/ ۱۹؛ حر عاملی، ۲۴۸/ ۴؛ صدوق، ۴۲۲/ ۱۳(کلینی، ٥»به ارث برد

».عنْ تَراضٍ منْکمیا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَأْکلُوا أَموالَکم بینَکم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تَکونَ تجارةً«-3
در واقع تبدیل به احسن و فروش موقوفه به معناي پایان کار وقف نیست بلکه با وجه فروش موقوفه یا قسمتی از موقوفه، -4

عین ملک دیگري به عنوان جایگزین یا تبدیل ملک موقوفی به احسن، خریداري و در جهـت اهـداف واقـف بـه کـار گرفتـه       
).724-723کی خانی، شود (علیشاهی و زمی
5-» ارِهقَ بِددوِي تَصی سح وه بٍ ونُ أَبِی طَالی بلع قَ بِهدا تَصذَا میمِ* همنِ الرَّحالرَّح مِ اللّهقَۀً لَـا   بِسـدیقٍ صری زنی بی فالَّت

الَّذ ا اللَّهتَّی یرِثَهثُ حلَا تُور و بلَا تُوه و اعتُبضالْأَر و اتاومي یرِثُ الس.«
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ای بدون اطالع از وقفیـت آن، قول است که در مورد خریدن موقوفهاز ابو علی بن راشد منروایت دوم:

خریدن وقف جایز نیسـت، و درآمـد آن را بـه مـال «از امام ابوالحسن (ع) سؤال نموده است و امام فرمود: 
؛ ۴۱۷/ ۱۳(کلینـی، ٦»خود داخل مکن. آن را بکسانی که زمین بنفع ایشان وقف شـده اسـت، تسـلیم کـن

وب وفای به عقود و شروطی را که واقف منظـور نمـوده، الزم اسـت و ایـن شـروط، ). وج۲۴۲/ ۴صدوق، 
اسـتناد » الوقوف علـی حسـب مـا یوقفهـا اهلهـا«مقتضای اصل حبس ابدی است. در این رابطه، به قاعده 

). همچنانکه عرفًا، اقتضای وفـای ۱۳۰/ ۹تهذیب،؛ طوسی،۵۷۰/ ۴؛ صدوق، ۴۱۷/ ۱۳گردد (کلینی، می
توان گفت: این روایات و بخصوص قاعده مـذکور، رط، عدم بیع و تبدیل آن است. در پاسخ میبه عقد و ش

که موضوع تبدیل کـردن به کیفیت ارائه شده از واقف در وقف و ضرورت رعایت آن پرداخته است، در حالی
همه امـور گردد، و حکم شرع،به احسن، از احکام وقف است که بحث اظهار نظر درباره آن به شارع بر می

تـر اینکـه ایـن نامه از طرف واقف انشاء شده باشد و چـه نباشـد، و مهمگیرد، چه در وقفوقف را در بر می
کننـد نـه در شـرایط خـاص و بـه هنگـام روایات در حالت عادی از هرگونه تبدیل و تغییر در وقف منـع می

اضطرار.
عدم وجود شرایط عوضین-۳

هـا است مورد معامله دارای شـرایطی باشـد کـه فقـدان یکـی از آنبرای صحیح بودن هر عقدی، الزم 
گردد. از جمله این شروط، قابلیت نقل و انتقال است. بنـابراین ممکـن اسـت مـورد موجب بطالن عقد می

معامله دارای مالیت و منفعت عقالیی و مشروع بوده و حتی از نظر مادی مقدور التسلیم و همچنین معلوم و 
قابل انتقال نباشد، بدیهی است در اینگونه موارد، چون قانونـًا و شـرعًا قابـل نقـل و انتقـال معین باشد ولی 

دوام األصـل مـع «). فخر المحققین به نقل از ابـن ادریـس ۲۲۵نیست، پس عقد باطل است (اسدی نژاد، 
جواهر ). صاحب۲۹۳-۲/۲۹۲داند (را اقتضاء وقف دانسته و خود تأبید را مانع جواز بیع می» بقاء منفعته

اند و قابل جمع نیستند، چون وقف از نیز عقیده دارد که جواز بیع با وقف در تضاد است، و این دو متعارض
). ایـن ۳۵۸-۳۵۷/ ۲۲دوام و تأبید برخوردار است پـس نفـی معاوضـات، در مفهـوم وقـف وجـود دارد (

باشند، اختالفی نیسـت، و ایشـان بـا استدالل مشکل دارد، زیرا در اینکه در بیع شرط است که عوضین مال 
خواهند احراز نمایند که بعضی چیزها عقًال منفعـت مقصـوده را ندارنـد و بعضـی هـم شـرعًا این شرط می

حالل نیستند، پس هر چیزی که عقًال منفعت نداشت و عرفًا مسلوب المنفعه باشد مانند حشـرات و فضـله 
شوند. و هر چیزی که عرفـًا و و خنزیر، مال محسوب نمیانسان، و یا شرعًا مال محسوب نشود، مانند خمر

تواند از شرایط عوضین در بیع برخوردار باشد، لهذا اصل عدم جـواز بیـع آن اسـت، و شرعًا مال نباشد نمی

».لَا یجوز شرَاء الْوقْف، ولَا تُدخلِ الْغَلَّۀَ فی مالک، ادفَعها إِلی منْ أُوقفَت علَیه«فَقَالَ: -6
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است و اینکه اصل » اکل المال بالباطل«اگر یکی از عوضین مال باشد و دیگری نباشد، بیع باطل و مصداق 

باشد، لیکن در زمانی که یکی از عوامل صدور مجـوز بیـع و جواز بیع است، درست میدر موقوفات، عدم 
تبدیل بروز دهد، و شرعًا، بیع و تبدیل مجاز گردد، این کـار باطـل و حـرام نیسـت، بلکـه، نـه تنهـا شـرایط 

و عوضین را دارا خواهد بود که، حالل است. علی ای حال، وقتی عاملی باعث تبـدیل و بیـع وقـف گردیـد 
حاکم اسالمی یا نماینده او، به آن مجوز داد، در واقع جهتی از جهـات صـالح و مصـلحت جامعـه چنـین 

داد، چه بسا موقوفـاتی کـه امـروزه چیزی را ایجاب کرده است و اگر شارع اجازه تبدیل کردن به احسن نمی
ن علـت موقوفـات در امـان ماند و از تعـدی و تجـاوز و فـروش بـدوبرداری نبوده، بال استفاده میقابل بهره

).۷۲۳خانی، ماند (علیشاهی و زکینمی
حقوق مترتب بر موقوفه-۴

برای تبدیل وضعیت وقف، سه مانع حق واقف، حق بطون و نسـل بعـدی و حـق خداونـد وجـود دارد 
). این حقوق سه گانه در عرض یکدیگرند، ۶۷-۶۶؛ ملک زاده، ۳۶-۳۵/ ۴؛ انصاری، ۳۴۶/ ۱(نایینی، 

ها باید در طول مدت وقف باشد و در حالت بیع، حقوق سه گانه و حـداقل حـق ن منظور که رعایت آنبدی
توان گفت در صورت تبدیل این حقوق باقی خواهد ماند.خداوند از بین خواهد رفت. در پاسخ می

ادله موافقان تبدیل کردن به احسن 
در شـرایط غیـر عـادی و خـروج موقوفـات از اصل اولیه در موقوفات، عدم تغییر و تبدیل است، لیکن 

ای استناد شده است:منافع، در موارد خاص موقوفات قابل تبدل بوده که برای اثبات این نظریه به ادله
روایات-۱

امام جواد (ع) به منظور منع از اختالف و تلف مـال و جـان، بیـع وقـف را مجـاز نمـوده روایت اول:
) در این روایت حفظ جان و مال مردم اولی و حتـی بـر موقوفـه ارجـح ۹۸/ ۴(طوسی، االستبصار، ٧است

است که در نتیجه آن، بیع و تبدیل موقوفات جایز است.» تقدیم اهم بر مهم«است و این از باب قاعده 
روایت حمیری که در خصوص خبر رسیده از امام صادق (ع) راجع به بیع موقوفه گروهی روایت دوم:

دانند، مکاتبه کرده است: امام (ع) فرمودند: در اند و فروش را برای خود سودمندتر میکه همگی بر آن متفق
که موقوف علیه، امام مسلمین باشد، فروش وقف جایز نیست، اما اگـر موقـوف علـیهم گروهـی از صورتی

توانند چه به صـورت دسـته جمعـی و چـه بـه صـورت انفـرادی سـهم خـود را مسلمین باشند، هر یک می

لَی و أَعلمه أَنَّ رأْیی لَه إِنْ کانَ قَد علم الاخْتلَاف ما بینَ فَکتَب بِخَطِّه إِ«عنْ علی بنِ مهزِیار قَالَ: کتَبت إِلَی أَبِی جعفَرٍ (ع)...«-7
».سِأَصحابِ الْوقْف أَنَّ بیع الْوقْف أَمثَلُ فَإِنَّه ربما جاء فی الاخْتلَاف تَلَف الْأَموالِ و النُّفُو
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).۱۹۱/ ۱۹(حر عاملی، ٨»شندبفرو

حق بطون-۲
ای که با بقاء عین، انتفاع غیر ممکن باشد، امـر دائـر بـین سـه در شرایطی که وقف خراب شود به گونه

مورد است: یا تعطیلی موقوفه که خود به خود تلف شود و از بین برود، یا موقوف علیه موجود از آن منفعـت 
شود (حق بطون الحقه از بین برود) و یا تبدیل به چیزی شود که با بقـاء آن برده تا نهایت منجر به اتالف آن 

همگان از استفاده منتفع گردند. مورد اول تضییع حقوق بوده که با حق اللـه، حـق واقـف و موقـوف علـیهم 
؛ تسـتری ۷۹/ ۹منافات دارد، زیرا فقط موقوف علیهم موجود حق انتفاع از وقف را ندارند (محقـق کرکـی، 

؛ ۶۵؛ آخونـد خراسـانی، ۲۱۰، کاشف الغطاء، عبـاس بـن حسـن، ۶۲-۶۱/ ۴؛ انصاری، ۱۵۵می، کاظ
).۳۴۵حکیم، نهج الفقاهه، 

حکم عقل-۳
با بررسی اجمالی مبانی فقهی و اصولی، تالزم بین عقل و شرع نزد امامیه مشهود است. و این مالزمـه 

یعنی وقتـی آراء جمیـع عقـالء از آن -حکم کردعقًال ثابت است. چرا که عقل وقتی به حسن یا قبح چیزی
حیث که عقالء هستند برحسن چیزی در جهت حفظ نظام و بقاء نوع (بشر) و یا بر قبح چیـزی بـه خـاطر 

این حکم حکایت از رأی همه عقالء خواهـد داشـت، و شـارع نیـز -اخالل در حفظ و بقاء نوع متفق باشد
رع نیز از عقالء و بلکه رئیس آنان است. پس شارع از آن حیث کـه کند چرا که شالزومًا بر طبق آن حکم می

است مانند سائر عقالء بایستی به طبق حکم عقالء حکم کند و اگر فرض کنیم که -بلکه خالق عقل-عاقل
بایسـت نشـانگر رأی همـه عقـالء باشـد و ایـن شارع با عقالء در حکم مزبور شریک نباشد، آن حکم نمی

). توسل بـه عقـل در خصـوص اثبـات دلیـل، بـه منظـور تبـدیل و بیـع ۴۱۵/ ۱ر، خالف فرض است (مظف
موقوفات در شرایط غیر عادی پسندیده است، چرا که تمسک و اعتماد به عقل و گشودن باب اجتهاد، یکـی 

از وجوه تمایز قابل توجه امامیه نسبت به عامه است حکم عقل مختصری در این باره توضیح داده شود
»ما ال یدرک کله ال یترک کله«قاعده -۴

منظور از قاعده این است که، آنچه تمامش دست یافتنی نیست، نباید تمامش را رهـا کـرد. بـه تعبیـری 
توان بطور کامل انجام داد ولی بخشی از آن قابل انجام است، دیگر، اگر چیزی یا مصلحتی را به دالیلی نمی

نیست که تمام آن مصلحت بخاطر زوال قسمتی، تـرک شـده و توان بسنده کرد و شایسته به همان مقدار می
توان کنار گذاشته شود. چیزی که همه آن بدست نیاید بلکه بعضی دست به دست هم دهد همه را ترک نمی

-فَلْیبِع کلُّ قَومٍ ما یقْدرونَ علَی بیعـه -مسلمینَ فَلَا یجوز بیعه و إِذَا کانَ علَی قَومٍ منَ الْمسلمینَإِذَا کانَ الْوقْف علَی إِمامِ الْ«-8
اللَّه ینَ إِنْ شَاءتَفَرِّقم ینَ وعتَمجم.«
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کرد. لهذا، آنچه باعث توهم برخی از متأخرین شده که عقودی که از رهگذر این قاعده شکل گرفته را باطل 

). این قاعده نوعی عنایت و توجه به شأن ۳۴۸/ ۲مقتضای قاعده اصل ندارد (جرجانی، اند، به اعالم نموده
مطلوب آمر است و عرفًا خالف آن نوعی عدم عنایت است، این جایی است که واجبی متعذر است و بـاقی 

).۹۷/ ۶باشد (بهبهانی، جهات نسبت به آن مساوی است و اولی، مراعات عمل می
ست: در هر جایی که رسم موقوفه باطل شد بر اساس ال یسقط المیسور بالمعسور از برخی فقهاء آمده ا

) و یـا ایـن ۷۰/ ۹و ۶۳۶/ ۲۱شـود (بهـایی عـاملی، و ما ال یدرک کله ال یترک کله در وجوه بـّر صـرف می
عبارت که در وجوب صرف وقف در اقرب بـه مصـلحت ایـن اسـت کـه بـر اسـاس قاعـده مـذکور باشـد 

ـُه، ال ُیتـَرک «) و آنچه از قاعده ۵۵؛ کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، ۱۵۶/ ۱۰(طباطبایی،  مـا ال ُیـدَرک ُکلُّ
هُ  توان بطور کامل از موقوفه منفعت برد الجـرم بایـد شود همین است که در شرایطی که نمیاستنباط می» ُکلُّ

ع از نظـرات اکثـر ترین طرق، تبدیل است. خالصه این که، در مجموشیوه دیگری جایگزین نمود و مناسب
شود که در صورت ظهور و بـروز اتفاقـات یـا ایجـاد شـرایط غیـر عـادی و فقهاء اسالمی چنین مستفاد می

های موّقت، خاص و منفعت تبدیل وضعیت موقوفات مجاز است (عالمه حلـی، قواعـد استثنایی، در وقف
؛ حکـیم،۶۱۲؛ کاشـانی، ۵۴–۵۳/ ۴؛ انصـاری، ۳۱۱/ ۲؛ فاضل مقداد، تنقیح الرائـع، ۳۹۴/ ۲االحکام، 

هـای مؤّبـد، عـام و ). البته در وقف۱۳۷/ ۳؛ خمینی، کتاب البیع، ۶۱۸/ ۲؛ مغنیه، ۲۳۹–۲۳۷/ ۳منهاج،
اند، هر چند برخی از فقهاء دیدگاه خاص خود را داشته تـا انتفاع، بر عدم جواز بیع و تغییر و تبدیل نظر داده

موّقت، خاص و منفعت در زمانی که از وضعیت عادی خـارج شـوند، ها و موقوفات جایی که بعضًا بین آن
).۲۶۰-۲۵۷/ ۱؛ طباطبایی یزدی، ۶۱۲اند (کاشانی، چندان تفاوتی قائل نبوده

مسوغات تبدیل وضعیت وقف
شهید اول دو صورت، کاشانی سـیزده صـورت، صـاحب جـواهر دوازده صـورت، شـیخ انصـاری، ده 

و امام خمینی هر کدام چهار صورت از عوامل و صور تبدیل یـا بیـع صورت و شیخ طوسی، کاشف الغطاء
؛ ۲۷۹/ ۲؛ شــهید اول، الــدروس، ۳۰۰/ ۳انــد (طوســی، المبســوط، موقوفــات را در کتــب خــویش آورده

؛ کاشـف الغطـاء، محمـد ۸۹-۶۱/ ۴؛ انصاری، ۳۶۷-۳۶۶/ ۲۲؛ جواهر الکالم، ۶۳۱-۶۲۹کاشانی، 
). با بررسی عوامـل مزبـور در کتـب فقهـاء مـذکور در ۲۵۵-۱۸۷/ ۳البیع؛ خمینی،۹۳-۹۲/ ۲حسین، 

تر تفکیک و احصاء نمودند.یابیم که بعضی، موارد را با هم ادغام و برخی به صورت جزییمی
تأمین نشدن غرض و نیت واقف-۱

ای خراب شود که از انتفاعغرض واقف در وقف مال، تحقق خیریه جاری و ساری است و وقتی موقوفه
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ساقط گردد و امید بازگشت آن نباشد، در واقع، مراد و مقصود واقف زائل گردیده است، چون وقف، تحبیس 
االصل و تسبیل المنفعه است و با بروز چنین شرایطی، غرض اصلیش منتفـی گردیـد، لهـذا اقـرب، بیـع و 

/ ۲۸جـواهر الکـالم، ؛۷۰/ ۹تبدیل آن است تا با این کار بتوان غرض واقف را تحصیل کرد (محقق ثـانی، 
۱۱۳-۱۱۴.(

اختالف شدید میان موقوف علیهم-۲
تر است و او با جعل قوانین در این راستا نه تنها از اختالف حفظ نفوس از حفظ اموال در نزد شارع مهم

ها شود، لذا در شرایطی که علم یا ظـن قـوی حاصـل نماید بلکه باعث اتحاد آنو سفک دماء جلوگیری می
انجامد، تبدیل وضعیت، راه گشاست. همچنـان اینکه اختالف بر سر موقوفه به قتل و خون ریزی میشود بر 

که امام (ع) در جواب علی بن مهزیار در صورت وجود اختالف و تلف مـال و جـان، بیـع وقـف را مجـاز 
). شیخ طوسی، در صورت وجود اخـتالف میـان موقـوف ۲۴۱/ ۴؛ صدوق، ۴۱۲/ ۱۳نموده است (کلینی، 

) جایی که بین موقـوف علـیهم، اخـتالف شـدید ۶۰۰علیهم بیع آن را جایز دانسته است (طوسی، النهایه، 
بیفتد که با چنین اختالفی از تلف اموال و نفوس، ایمنی نباشد و این اختالف سبب خرابی یا هالک موقوفـه 

آن تقسیم شود. ولی اگر با شود مگر اینکه وقف فروخته شود، پس باید بفروش برسد و ثمن گردد و قطع نمی
شود، پس با بهـای فروش و خریدن عین دیگری از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگری، اختالف برطرف می

شود یعنی استبدال و معاوضه صـورت گرفتـه و آن، عین دیگری خریده و یا عین آن تبدیل به عین دیگری می
).۱۴۲/ ۳نی، کتاب البیع، ؛ خمی۲۰/ ۲شود (محقق سبزواری، وقف قرار داده می

انفع بودن تبدیل وضعیت موقوفه-۳
واقف در وقف خویش غالبًا بدنبال انتفاع موقوف علیه است، و دوست دارد تا ابد، ایـن انتفـاع جریـان 

شـود و آن روز از ارزش و بازده بیشتری برخوردار گردد، اما گاهی ایـن وضـعیت متوقـف میداشته و روز به
رسـاند و یـا اینکـه در نیت اصلی واقف است به موقوف علیه یا جهت معـین منفعـت نمیطور که غرض و 

های اقتصادی زمان، استفاده از موقوفه به نحـو سـابق چنـدان سـودمند نیسـت، شرایط خاص و وفق برنامه
ی را گردد، (البته اگر سودآوری اقتصادکه تبدیل وضعیت سبب سود بیشتر شود، اقدام میبنابراین در صورتی

). در روایتی از جعفـر ۶۵۲در موقوفات یک اولویت بدانیم) همچنانکه شیخ مفید آن را جایز نموده است (
بن حنان از امام صادق (ع) آمده است، که اگر ورثه واقف نیازمند باشند یا اینکه محصول زمین موقوفه کافی 

تواننـد آن را بفروشـند انفـع باشـد، میهـا نباشد، هرگاه همگی راضی باشند و فروختن موقوفه برای همه آن
داننـد کـه ). برخی فقهاء یکی از موارد بیع وقف را در صـورتی می۱۹۱/ ۱۹؛ حر عاملی، ۲۴۳/ ۴(صدوق، 

).۲۳/ ۲؛ عالمه حلی، قواعد االحکام، ۱۱/ ۲بیع موقوفه سودمندتر باشد (محقق حلی، 
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خرابی موقوفه-۴

ها نه تنهـا در شـرف خرابـی ها وقف شد اما پس از سالانسرایی جهت آسایش و آسودگی کاروکاروان
واقع شده که اصًال بدلیل تغییرات سریع در زندگی مردم، مورد استفاده هیچ کاروانی نخواهـد بـود، طبیعتـًا 

تواند منافع خود را که همـان تبدیل وضعیت به طرق ممکن هم باعث نجات موقوفه از خرابی شده و هم می
واقف است به مردم سرازیر نماید، پس وقتی موقوفه از منفعت افتاد، تماشای آن تـا جاری شدن غرض خیر

طلبد بین ایجاد منفعت و زوال آن حد وسطی اینکه خود بخود از بین برود با اعتدال سازگار نیست لیکن می
ه شود از موارد منظور نمود که، تبدیل شاید نیکوترین باشد. البته صرف بیم و خوفی که منجر به خرابی موقوف

بیع شناخته نشده است، بلکه آنچه موجب جواز فروش یا تبدیل شده این است که امکـان انتفـاع سـاقط، و 
-۴۶۸؛ علـم الهـدی، ۶۵۲آبادانی و عمران مال وقفی متعّذر یا کسی جهت تعمیر حاضـر نشـود (مفیـد، 

).۲۸۸/ ۶؛ عالمه حلی، مختلف الشیعه، ۶۰۰-۵۹۹؛ طوسی، النهایه، ۴۷۰
قلیل المنفعه یا متعذر المنفعه بودن وقف-۵

؛ ۴۶۸؛ علـم الهـدی، ۶۵۲گـردد (مفیـد، انتفاع ناچیز جزء شرایط بیـع و تبـدیل وقـف محسـوب می
)؛ یعنی منفعت موقوفه چندان کم باشد که نه تنها امیدی به اعاده و اصـالح بـه ۳۰۰/ ۳طوسی، المبسوط، 

). گـاهی ۶۲۲-۶۲۱/ ۲ر حکم عدم منفعـت باشـد (مغنیـه، حالت اولیه نیست، بلکه این منفعت ناچیز د
اوقات موقوفه از انتفاع برخوردار است لیکن برای استفاده، عذری وجود دارد، یعنی سبب یا عـاملی باعـث 

ای در روستایی بوده که، اهالی آن شود. مثل این که موقوفه، مدرسهعدم استفاده از وضعیت جاری وقف می
یا دانش آموزی در آن روستا وجود ندارد که تحصیل کنـد، بـه تعبیـر دیگـر متعـذر ترک محل نموده و کسی

المنفعه شده است. و یا اینکه، موقوفه در کشوری قرار دارد و موقوف علیهم در کشور دیگر، و اکنون میان دو 
منفعـت کشور ارتباط نیست. فقهای بسیاری، تعذر االنتفاع وقف را یکی از اسباب عدم جریـان و اسـتمرار

انـد (عالمـه حلـی، مختلـف مقصوده دانسته و نسبت به بیع و تبدیل آن در شـرایط مقتضـی تصـریح نموده
؛ حسـینی عـاملی، ۴۵۱/ ۲؛ شهید ثانی، حاشیه االرشـاد، ۲۸۰/ ۲؛ شهید اول، الدروس، ۲۹۰/ ۶الشیعه، 

).۲۶۲-۲۶۰/ ۲منهاج؛ حکیم،۲۳۲؛ کاشف الغطاء، جعفر، ۱۱۳/ ۱۳
موقوفهانقضاء رسم -۶

کنند و بیشـتر ، از نیازمنـدان بـا غالبًا واقفان با رعایت شرایط زمان و نوع نیاز جامعه، اقدام به وقف می
کنند، اما با گذر زمان و تحقـق شـرایط زمـانی و مکـانی توجه به زمان و مکان حیات خودشان رفع نیاز می

در شـهر بین برود. مانند اینکه آب انباری راجدید ممکن است که آن نیاز یا مورد منظور او، باطل شده یا از
معینی وقف کرده که پس از سالیان هم اکنون چنین رسمی وجود ندارد، بنابراین متناسب بـا شـرایط جدیـد 
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). بنـابراین، هرگـاه ۳۴۶/ ۵؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، ۶۰۰باید تبدیل وضعیت نمود (طوسی، النهایه، 

برود، چنان که مشهور فقهـاء بیـان مسلمان مالی را بر مصلحتی وقف نماید و به طور کلی جهت آن از بین 
).۴۵/ ۲۸گردد (جواهر الکالم، اند، منافع آن در وجوه بّر مصرف میکرده

عوامل ثانویه-۷
گاهی برخی از موقوفات به دلیل اضطرار، مصالح و مفاسد اجتماعی و رعایت حقوق جامعه، نیازمنـد 

ابان واقع شده و یا اینکه مانع تعریض و آبادانی ای در مسیر تردد خیتبدیل وضعیت هستند، مثل اینکه موقوفه
خیابان آن شهر است، و خیابان هم برای عموم از اهمیت برخوردار و جزء مصالح شهروندان است، بنابراین 

ها محسوب شده و در واقع صالح عمـومی عدم تبدیل وضعیت به طرق مختلف، نوعی اجحاف در حق آن
ض واقف و رعایت منظور او شود، در حقیقت، مصالح و منافع عموم نادیده گرفته شده است. اگر صرف غر

دچار ضرر و زیان گردیده که عقل سلیم با آن ناسازگار است. یا اینکه واقفی بسـتانی را وقـف عـزاداران روز 
ها توزیع نماید ولی اربعین سرور و ساالر شهیدان کربال (ع) نموده به شکلی که هر ساله محصول را میان آن

بدلیل شیوع بیماری واگیری، وزارت بهداشت اعالم کرده در حال حاضر توزیع محصول به روش سابق مثالً 
ممنوع است، بنابراین آیا نباید به شیوه دیگری عمل نمود تا هم منافع به موقـوف علـیهم رسـیده و هـم نیـت 

واقف اجرایی گردد؟

اقسام و صور تبدیل کردن به احسن 
تـرین شود که بـه مهمهایی برای تبدیل وضعیت موقوفات مطرح میه، صورترهگذر عوامل ذکر شداز

شود.ها پرداخته میآن
استبدال-۱

؛ راغـب ۴۵/ ۸استبدال جایگزین کـردن و قـرار دادن چیـزی در جـای چیـز دیگـر اسـت (فراهیـدی، 
). ۳۹/ ۱المـنعم، ) و به معنای تغییر دادن چیزی و گرفتن بدل بجای آن نیز آمده است (عبـد۱۱۱اصفهانی، 

). ۱۳۷در اصطالح، معاوضه عین موقوفه با ملک دیگر و جایگزین نمودن موقوفه را گویند (ریاحی سامانی، 
ای طبـق شـرایط و ضـوابط غالبًا در کنار استبدال، اصطالح ابدال هم کاربرد دارد. یعنـی هـر وقـت موقوفـه

ین بدل جـایگزین عـین اول شـود، در واقـع فروخته شده و از محل ثمن آن ملک دیگری خریداری شود و ا
ابدال شده است، و هر گاه عین موقوفه با عین دیگری معاوضه شود، می گوییم استبدال صورت گرفت. لـذا 
در واقع این یکی از این دو اصطالح، مستلزم دیگری است. یعنی هنگامی که توجه به بیع عین موقوفه باشد، 

). در هنگام ابدال و استبدال ۵۵بدل باشد استبدال موقوفه است (درجی، ابدال و هنگامی که توجه به گرفتن 
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ای عمـل موقوفات، به منظور پرهیز و جلوگیری از تضییع حقوق واقف و بطون الحقه، حتی االمکان به گونه

؛ شهید ثـانی، مسـالک ۷۱/ ۹شود که به صفت موقوفه اول و یا به غرض واقف نزدیک باشد (محقق کرکی، 
).۴۰۰/ ۵االفهام،

بیع وقف-۲
) بیع یعنی ۲۴۸؛ معین، ۱/۲۵۳؛ قرشی، ۲/۱۷۷بیع در لغت به معنی فروختن است (صاحب بن عباد، 

) که در اوقاف به منظور تبدیل به احسن نمودن موقوفـات ۱۵۵دادن جنس و گرفتن قیمت (راغب اصفهانی، 
و مبادلـه مـال در مقابـل مـال اسـت ). بیع در اصل به معنای تملیک عین بـه عـوض ۶۱باشد (آذر پی، می

نامـه تواند متعدد باشد؛ یا از طرف خود واقـف در وقف). فروش مال وقفی می۱۱/ ۱(خمینی، کتاب البیع، 
ای که اگر موقوفه دچار خرابی شد و یا به هر دلیلی از انتفاع ساقط گردیـد، متـولی شود به گونهآن لحاظ می

ذر زمان و یا حدوث عوامل طبیعی باعث خرابی و سـقوط انتفـاع موقوفـه تواند آن را بفروشد، یا اینکه گمی
گردد.شده است، لیکن بیع آن یک ضرورت بوده و در راستای استمرار غرض واقف اقدام می

تغییر کاربری-۳
برداری، تغییر کاربری گویند، مثًال از کشاورزی به تجاری، از مسکونی بـه به هر گونه تغییر در نوع بهره

ای وقفی در حاشیه یک شهر جهت کمـک عتی، از بهداشتی به آموزشی و از این قبیل، برای مثال؛ مزرعهصن
به سالمندان آن شهر وجود داشت که بعد از چند سال و با توسعه شهر در درون محدوده طرح هـادی شـهر 

قع شدن در کنار میدان شهر قرار گرفت، با این شرایط جدید نه تنها آبیاری مزرعه هزینه بر شده که به دلیل وا
های اصلی از وضعیت تجاری بسیار مناسبی برخوردار گشته است، در این یا واقع شدن روی یکی از خیابان

صورت تغییر کاربری از کشاورزی (زراعت) به تجاری قطعًا بـه صـالح موقوفـه بـوده و مطمئنـًا در کمـک 
بودن برای تبدیل و یـا بیـع » انفع«که قبًال بیان شد رسانی به جامعه هدف مفیدتر خواهد بود. زیرا همچنان 

/ ۲موقوفه یکی از عواملی بود که فقهاء بعضًا جهت تبدیل کردن به احسن بر آن نظر داشتند (محقق حلـی، 
).۲۳۲/ ۳؛ خمینی، کتاب البیع، ۷۸/ ۴؛ انصاری، ۲۳/ ۲؛ عالمه حلی، قواعد االحکام، ۱۱

ادخال و اخراج-۴
؛ ۲۴۰/ ۱۱ون بردن، داخل کردن و در مکان و زمان هر دو کـاربرد دارد (ابـن منظـور، ادخال یعنی به در

) و اخراج به معنای بیرون کردن، بیرون کشیدن و آشکار کـردن و ضـد دخـول آمـده اسـت (ابـن ۹۰معین، 
). در وقف و بویژه در وقف خاص، غالبًا موقوف علیهم قابـل ۸۶؛ معین، ۲۳۴/ ۲؛ قرشی، ۲۴۹/ ۲منظور، 

صاء و بعضًا قابل شناسایی هستند. لذا وقتی واقف بگوید منافع این باغ صرف اهالی فالن روسـتا شـود، اح
گیرند بعد از مدتی بعضی اهالی روستای مورد نظر به دلیل شاغل شدن و یا... در شرایط مال خوبی قرار می
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ن را نوعی تحقیر بپندارند در حـالی ها محتاج نبوده که احتماًال دریافت آکه نه تنها چندان به این گونه کمک

که در روستای همجوار و یا حتی در همان روستا کسانی باشند که نیاز مبرم داشته باشند، بنا بـراین بـه نظـر 
هایی که نیازمند نیسـتند از لیسـت موقـوف علـیهم (منـافع بگیـران) خـارج و نیازمنـدان دیگـر رسد آنمی

٩گویند.اخراج میجایگزین شوند. به این شیوه، ادخال و 

تکلیف وقف پس از تبدیل وضعیت
وضعیت فقهی حقوقی موقوفه تبدیل به احسن شده-۱

یک سؤال این است که، بعد از بیع یا تبدیل موقوفه، ثمن یا بدل آن چه حکمی دارد؟ جایگزین، اعـم از 
ان از راه تبدیل، منفعـت ثمن یا بدل، همانند همان عین وقف است یا خیر؟ البته این در صورتی است که بتو

را مجددًا جاری و یا افزایش داد و این زمانی است که موقوفه همچنان باقی بوده و با تبدیل، انتفـاع بازیـابی 
شود، اما در زمانی که موقوفه کًال از بین رفته و تلف شود، مشخص است که اثر تلف، اضمحالل وقف و در 

زوال مال موقوف، بطور کلی موضوعیتی برای وقف پا برجا نیست. نتیجه بطالن آن خواهد بود و در نتیجه با
زیرا، ماهیت وقف وابسته به موقوفه است ولذا با این اوضاع و احوال هیچ فرقی بین موقوفات عـام و خـاص 

). وقتی موقوفـه مشـمول بیـع یـا اسـتبدال ۸۷در ترتب اثر بطالن نخواهد بود (آقاجانی قناد و موسوی زاده، 
به صیغه عقد نیست، و استدالل شده که با نفس انتقال، بدل در حکـم مبـدل اسـت و در حـد گشت نیازی

). ۱۵۹؛ تستری کاظمی، ۷۹/ ۹ملک اول مملوک شد حق وقف به عوض تعلق گرفته است (محقق کرکی، 
هاسـت، شیخ انصاری معتقد است که، ثمن حکم وقف را دارد و متعلق به جمیع بطون بر اساس ترتیـب آن

هـا بقاء آن به مصلحت بطون باشد که باید عین باقی بماند و در غیر ایـن صـورت، بـه آن چـه بـرای آناگر 
شود. به همین دلیل نیاز به اجرا و انشای صیغه جدیـد نـدارد، زیـرا نفـس بـدل مصلحت دارد جایگزین می

و مـدلول کـالم او اقتضای مبدل منه را دارد. بنابراین، وقف مادامی که عینًا باقی اسـت جـزء غـرض واقـف
چیزی در آن راه ندارد اما زمـانی کـه فروختـه شـد و ثمـن بـه موقـوف علـیهم منتقـل گردیـد، حتمـًا بایـد 

). پس آنچه در مبدل جریان داشت در بدل هم جریان دارد و ۶۸-۶۶/ ۴اندیشی شود (انصاری، مصلحت
ون مبدل وقف باشد (کاشـف الغطـاء، کند، در اینکه همچنیازی به صیغه ندارد بلکه نفس بدلّیه کفایت می

). این حقیقت قابل انکار نیست که، با ایجاد جـواز بیـع عـین موقوفـه، جـوهر وقـف بـر هـم ۲۱۰عباس، 

ها نبوده اسـت و اخـراج   م که تاکنون جزء آنبه تعبیري دیگر، ادخال در وقف یعنی قرار دادن کسی در زمره موقوف علیه-9
یعنی، بیرون کشیدن کسی یا کسانی از لیست و دایره موقوف علیهم. موضوع ابدال، استبدال و بیع و دیگر اقـداماتی کـه بـراي    

د شود، اقتضائاتی است کـه بـر سـبب تـأثیر گـذاري زمـان و مکـان ایجـا        دهی بیشتر و حفاظت موقوفه انجام میاستمرار، بهره
گردد.می
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ای تغییر یافته از همان وقـف شود. بلکه زمینهخورد و نهادی را که واقف بر پا داشته دچار فروپاشی نمینمی

ود آمده است، ولی جوهره حبس را همچنـان بـا خـود دارد. بـه سابق که اصل آن فعًال موجود نیست، به وج
شود که، در صورت از بین رفتن عـین موقوفـه، بـدل آن خـود بخـود وقـف اسـت همین خاطر نیز گفته می

اند که مال خریـداری شـده را بایـد وقـف نمـود؛ زیـرا ). البته برخی از حقوقدانان گفته۲۶۳/ ۳(کاتوزیان، 
). ۱۱۷/ ۱خودی خود وقف گردد همچنان کـه ثمـن وقـف نبـوده اسـت (امـامی، موجبی ندارد که ملک به 

بنابراین، بعد از بیع و استبدال موقوفه به مورد بهتر، وقفیت در بدل مانند اصل خود جاری است و حکـم آن 
از جهت موقوفه بودن مانند اصل و عین خود است و دیگر نیازمند انشای صیغه جدید نیست. در غیـر ایـن 

معلوم نیست که اگر واقف یا متولی و یا موقوف علیهم مجددًا مال بدل را وقـف نکننـد، تکلیـف آن صورت 
اند که در وقف، بـین بـدل و چه خواهد شد. در فقه نیز، حق همان است که شیخ انصاری و شهید اول گفته

).۶۲۴/ ۲مبدل منه فرقی نیست و بدل حکم مبدل منه را دارد (مغنیه، 
رباره کیفیت بطالن وقفها ددیدگاه-۲

ای از فقهاء بر این نظرند که با ظهور زمان جواز بیع موقوفه، با اینکه هنوز به فروش نرسـیده وقـف دسته
رود. شود و معتقدند وقف مادامی که وقف است، بیع آن جایز نیست. با جواز بیع، وقف از بین میباطل می

پـذیر نیسـت ون که جمع بین جواز و عدم جواز بیع امکاندر واقع جواز بیع با بودن وقف در تضاد است، چ
).۱۷۴/ ۳؛ خمینی، کتاب البیع، ۳۵۸/ ۲۲(جواهر الکالم، 

شـود بلکـه در دیگـر مصـالح دسته دیگر، عقیده دارند که با بطالن مصلحت، بطـالن وقـف الزم نمی
هور زمان جواز بیـع، ) پس با ظ۵۱۰گردد (مجاهد طباطبایی، مسلمین و یا در اقرب به مصلحت صرف می

وقف باطل نشده بلکه وقفیت تا زمان فروش به قوت خود باقی است و هرگونه دخل و تصرف منافی وقفیت 
). از دیدگاه آخونـد خراسـانی، آنکـه معتقـد بـه ۳۴۷/ ۱؛ نایینی، ۳۶/ ۴قبل از بیع، جایز نیست (انصاری، 

کس که معتقد بـه احکام وقف است، و آنبطالن وقف است نظرش این است که عدم جواز جزء مقّومات و 
داند. بنابراین، وقف داند، بلکه جزء مراتب وقف میعدم بطالن است، عدم جواز را جزء مقّومات وقف نمی

).۱۰۸شود نه با جواز بیع، همچنان که بدل هم چنین است (آخوند خراسانی، با نفس بیع باطل می
فروشی اتفاق نیفتاده که موجـب زوال و از بـین رفـتن عـین تر است، چون هنوز دیدگاه دوم به نظر قوی

تواند موجب زوال وقفیت شود، زیرا سبب جواز بیـع موقوفـه هـر وقف باشد و جواز آن بدون تحقق بیع نمی
گاه موجود شد و فروش آن مدتی به تأخیر افتاد تا آن که سبب مزبور مرتفـع گردیـد بایـد گفتـه شـود کـه بـا 

گردد و پس از زوال سبب مجددًا از ملکیت به ل موقوفه از وقفیت خارج و ملک میپیدایش سبب فروش، ما
).۱۱۶/ ۱رسد (امامی، یابد و حال آنکه این امر بر خالف منطق حقوقی به نظر میوقفیت عودت می
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تبدیلِ موقوفات به احسن در قانون

امـا در شـرایط غیـر عـادی بـرای داند، هر چند قانون مدنی فروش مال موقوفه را فی حد ذاته جایز نمی
حفظ منافع موقوف علیهم در مواردی از قبیل: خرابی موقوفه، خوف از خرابی آن، متعذر المنفعـه، مجهـول 
المصرف، بیم سفک دماء ناشی از اختالف موقوف علیهم و غیره، فروش را با کسب موافقت کتبی سـازمان 

قانون تشکیالت و اختیارات ۸قانون مدنی و ماده ۳۴۹و ۹۰تا ۸۸اوقاف مجاز دانسته است. در ایران مواد 
آیین نامه اجرایی قانون مذکور ۴۵و ۴۴، ۴۳و مواد ۱۳۶۳سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 

به این مهم اختصاص یافته است.۱۰/۲/۱۳۶۵مصوب 
فـروش «ه اسـت: ) آمـد۲۶/۹/۱۳۷۹-۹۸۲۲/۷در مجموعه قوانین و مقررات اوقاف (نظریه مشورتی 

قانون مدنی باطل است و ۸۹و ۸۸مال وقف، اعم از وقف عام یا خاص به استثنای موارد مذکور در مادتین 
) ایـن ۲۱(میرزایـی، » تواند ابطال آن را بخواهـداداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد می

مجاز نموده است.۸۹و ۸۸وفق مادتین دستور قانونی در شرایط عادی است ولی خود، فروش وقف را 
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجـر «قانون مدنی تصریح دارد که: ۸۸ماده 

به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعـذر باشـد یـا 
توان گفت، بـرای بقـای وقـف حـبس عـین و فاد این ماده میدر تأیید م». کسی برای عمران آن حاضر نشود

تسبیل منفعت باید همراه با یکدیگر باشد و انتفاع از عین ممکن باشد. ولی اگـر نگاهـداری آن از تلـف بـه 
خطر افتد، وقف را نباید بصورتی که وجود دارد حفظ کرد، همچنان که اگر حبس عـین ممکـن باشـد ولـی 

د، مال موقوف را باید فروخت. این سازمان حقـوقی و اقتصـادی تنهـا بـا تعـادل دو امکان انتفاع از بین برو
قانون مـدنی ۸۸). پس در ماده ۲۶۶/ ۳(کاتوزیان، » ماندباقی می» تسبیل منفعت«و » حبس عین«مفهوم 

دو شرط ملحوظ است: خرابی موقوفه و بیم خرابی موقوفه، البته صرف خرابی یا بیم خرابـی موقوفـه مجـوز 
صلی بیع هم نیست، لیکن دو شرط دیگر، قابل اغماض نخواهد بود: عمران متعذر باشد و کسی جهت این ا

عمران اعالم آمادگی نکند.
هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفـاع «نیز آمده است که: ۸۹در ماده 

رابی بعـض سـبب سـلب انتفـاع قسـمتی کـه شود مگر اینکه خاز آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می
روح حاکم بر ایـن مـاده قـانونی گویـای ایـن ». شودباقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می

واقعیت است که، چنان که وقف از منفعت افتاد چه با خرابی جزئی که مؤثر در سلب تمام منافع کلی باشد 
آیـد، تنها راهگشاست که در واقع تجدید عمر وقف بـه حسـاب میو یا خرابی همه، ضرورتًا، بیع موقوفه نه

و ۸۹، ۸۸چرا که با فروش آن، بدل جایگزین شده و حکم همان وقف پیشین را دارد. البته بـه اسـتناد مـواد 
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رسد که مقنن بین وقف عام و خاص فرقی نگذاشته و بـه همـین دلیـل شـرایط قانون مدنی، به نظر می۳۴۹

گردد.مورد هر دو نوع وقف اعمال میتبدیل و بیع در 
ق. م ۳۴۹تصریح نموده اسـت. مـاده » اقرب به غرض واقف«قانون مدنی نیز به ۹۰همچنان که ماده 

میان موقوف علیهم را به دو مورد سابق یعنی خرابی و » بیم سفک دماء«در واقع دلیل دیگری را تحت عنوان 
گردد، قانونگذار زمانی اختالف بین موقوف علیهم را از حظه مییا بیم خرابی، افزوده است، آن چنان که مال

ها محسوس و یقینی شود نـه فقـط کند که بیم از خونریزی و قتل میان آنمسّوغات بیع موقوفه محسوب می
وجود اختالفی که عادتًا در میان سایر مردم وجود دارد. آنچه از فحوا و محتـوای نـص قـانون و نظـر فقهـاء 

آیـد در حـالی کـه این است که چنین موردی یعنی، بیم سفک دماء، در وقف خاص پدید میآیدبدست می
ای از یک منطقه به دالیـل عـرف و رسـوم حـاکم بـر آن محـل، ممکن است وجود یک موقوفه عام در نقطه

شـیوه موجب کشمکش و نزاع و نهایتًا، ناامنی در میان مردم آن دیار شود، پس البّد، چاره را بایـد بـه همـان
پیش بینی شده (بیع موقوفه) منظور، و نباید در این حالت بین وقف خاص و عام تفاوت گذاشـت. چـرا کـه 

بیع مال وقف صحیح نیست مگـر در مـوردی کـه «ق. م خود مؤّید این برداشت است: ۳۴۹صراحت ماده 
ابی مال موقوفه گردد و بین موقوف علیهم تولید اختالف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خر

توانـد در مـورد بـا ایـن تصـور، اخـتالف می». همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است
موقوفه عام هم لحاظ گردد. اما اینکه در صورت تبدیل یا بیع، بدل چگونـه خواهـد بـود، از منظرگـاه قـانون 

عـین موقوفـه در مـورد «د تبدیل چنین آمـده اسـت: قانون مدنی در مور۹۰پنهان نمانده است، زیرا در ماده 
نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب در ماده یک آیین». شودجواز بیع با قرب به غرض واقف تبدیل می

عبـارت اسـت از تـأمین -مصلحت وقف«و اراضی نیز به مصلحت موقوفه اشاره شده و چنین آمده است: 
). بنابراین از ۷۶-۷۵(میرزایی، » موقوف علیهم و کًال رعایت غبطه وقفنظر واقف، تأمین منافع موقوفه و

منظر حقوق تبدیل کردن به احسن در مال موقوفات با شرایطی پذیرفته شده است.

گیرينتیجه
هایی است. مال موقوفـه ماننـد دیگـر وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسالم و دارای ویژگی

وری ها، قابـل انتفـاع و بهـرهگذر زمان و یا به جهت تغییرات در شکل زندگی انسـاناموال ممکن است در 
اندیشی گردد. بنـابراین، نباشد و یا اینکه در آستانه خراب شدن و از بین رفتن واقع شود، که الجرم باید چاره

وص بیع و تبدیل های مؤثراست، اما فقهاء، در خصتبدیِل موقوفات به احسن در چنین شرایطی یکی از شیوه
اند، که وقف اختالف نظر دارند، برخی بر عدم جواز بیع و تبدیل و بعضی آن را بنا به ضرورت مجاز دانسته
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کنـد قانون، در شرایط خاص، با دسته دوم همراه شده است. در حالت اولیه کـه شـخص مـالی را وقـف می

شود یا در آستانه از شرایط عادی خارج میفروش و تبدیل مجاز نیست، ولی درحالت ثانویه که مال موقوفه 
دهد و بقای آن عمًال ممکن یـا مفیـد نبـوده، کـه منفعت است و عنوان اولیه را از دست میضایع شدن و بی

شرع و عقل سالم، راه مفید و عقالیی در پیش گرفته و در این اوضاع عدم بیع یا تبدیل را مساوی تبذیر و دون 
کند. همچنین مشخص شده است، مـادامی اند و به تبدیل یا فروش آن حکم میدشأن نیت و نظر واقف می

گـردد. پـس از بیـع موقوفـه و که تبدیل و بیع صورت نگیرد وقف از وقفیت خود سـاقط نشـده و باطـل نمی
شود، بنابراین حکم بدل همان دریافت ثمن و تبدیل آن، وقف در بدل، همانند اصل خود جاری و ساری می

وده که نیازی به اجراء و انشاء صیغه جدید ندارد.حکم اصل ب

منابع 
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ق.۱۴۱۷
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هـای مشهد، بنیـاد پژوهشوقف در فقه اسالمی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسالمی،ی، محمد حسن، حایر

.۱۳۸۰اسالمی، چاپ اول، 
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ق.۱۴۳۰چاپ اول، 
ق.۱۴۱۴، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، تکملة العروة الوثقیطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 

یاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي،  ، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ر
ق.۱۴۱۸چاپ اول، 

ق.۱۳۷۲، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنفضل بن حسن، طبرسی،
.۱۳۹۰، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ اول، االستبصار فی ما اختلف من االخبارطوسی، محمد بن حسن، 
اآلثار الجعفریه، چاپ سوم، ، تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء المبسوط فی فقه االمامیه_______________، 

۱۳۸۷.
ق.۱۴۰۰، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، فی مجرد الفقه و الفتاویةایالنه_______________، 

، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمهعاملی غروی، جواد بن محمد، 
ق.۱۴۱۹مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، 

تا.، بیمعجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیةعبد المنعم، محمود عبدالرحمان، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرامعالمه حلی، حسن بن یوسف، 

ق.۱۴۱۳
یعه،__________________،  سـالمی، چـاپ دوم، انتشـارات اقـم، دفتـرمختلف الشیعه فـی احکـام الشـر

ق.۱۴۱۳
ق.۱۴۱۵، قم، انتشارات اسالمی، چاپ اول، االنتصار فی انفرادات االمامیهعلم الهدی، علی بن حسین، 

یعت در فرایند اسـتنباط احکـام فقهـیعلیشاهی، ابوالفضل،  ، قـم، مؤسسـه بوسـتان مفهوم و حجیت مذاق شر
.۱۳۹۰کتاب، چاپ اول، 

مجموعـه ، در »بررسـی جنبـه فقهـی حقـوقی تغییـر کـاربری موقوفـات«خانی، علیشاهی، ابوالفضل، و نجمه زکی
.۱۳۹۱، کاشان، مقاالت همایش ملی وقف
ق.۱۴۲۱انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، تهران،، فقه سیاسیعمید زنجانی، عباس علی، 
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یرالوسـیلةفاضل لنکرانی، محمد،  یعة فـی شـرح تحر هـار، چـاپ اول، ه االئمـه االط، قـم، مرکـز فقـتفصیل الشر

ق.۱۴۲۴
ق.۱۴۲۵، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ اول، جامع المسائل_____________، 

، قم، انتشارات کتابخانـه آیـة اللـه مرعشـی نجفـی، تنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، 
ق.۱۴۰۴چاپ اول، 

ق.۱۴۲۵قم، انتشارات مر تضوی، چاپ اول، ،کنز العرفان فی فقه القرآن__________________، 
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 

ق.۱۳۸۷
ق.۱۴۱۰، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

ق.۱۴۱۲سالمیه، چاپ ششم، ، تهران، دار الکتب االقاموس قرآنقرشی، علی اکبر، 
مجموعه مقاالت همایش ملـی ، در »جوایز بیع و تبدیل وقف در حقوق ایران«قماشی، سعید و محدثه آخوند زاده، 

.۱۳۹۱، کاشان، وقف
.۱۳۹۰، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، حقوق مدنی (عقود معین)کاتوزیان، ناصر، 

، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بـر رسالة فی جواز بیع الوقفانی، کاشانی، محمد بن علی بن مأل مهدی آر
ق.۱۴۲۶مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول، 

ق.۱۴۲۰، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العالمة ابن المطهرکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 
چـاپ اول، ، مؤسسـه کاشـف الغطـاءنجـف اشـرف، ، انوار الفقاهـة (کتـاب البیـع)_________________، 

ق.۱۴۲۲
یةکاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر،  تا.، مؤسسه کاشف الغطاء، بیالفوائد الجعفر

ق.۱۴۰۹، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، مجمع المسائلگلپایگانی، محمد رضا، 
ق.۱۳۸۲، تهران، المکتبة اإلسالمیة، چاپ اول، شرح الکافیمازندرانی، محمد صالح بن احمد، 

تا.، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، بیکتاب المناهلمجاهد طباطبایی، محمد، 
، قم، مؤسسه فرهنگی اسـالمی روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیهبن مقصود علی، مجلسی، محمد تقی

ق.۱۴۰۶کوشانبور، چاپ دوم، 
، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، امشرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحر محقق حلی، جعفر بن حسن، 

ق.۱۴۰۸
ات حـوزه علمیـه قـم، چـاپ اول، ، قـم، دفتـر انتشـارکفایة األحکاممحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 

ق.۱۴۲۳
، بیروت، مؤسسـه آل البیـت (ع) الحیـاء التـراث، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 
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ق.۱۴۲۹چاپ دوم، 

.۱۳۸۸، همسفرهمدان،، فرهنگ لغت و اصطالحات وقفمحمدی، جلیل، 
، ج همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی، »تبدیل مال موقوفه در حقوق ایران و فقه امامیه«مظفری، مصطفی، 

.۱۳۸۷، اصفهان، ۱
.۱۳۸۷، تهران، انتشارات میالد، چاپ اول، فرهنگ فارسیمعین، محمد، 

ق.۱۴۲۱دار الجواد، چاپ دهم، -، بیروت، دار التیار الجدیدالفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمد جواد، 
ق.۱۴۱۳کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ، المقنعهمفید، محّمد بن محمد، 

.۱۳۷۴، تهران، دار الکتب االسالمیه، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
.۱۳۸۵، تهران، انتشارات دبیزش، چاپ اول، سی بیع وقف از دیدگاه فقه و حقوقبرر ملک زاده، فهیمه، 
.۱۳۸۰، تهران، نشر دوران، چاپ نهم، قانون مدنیمنصور، جهانگیر، 
.۱۳۹۰، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، مجموعه قوانین و مقررات اوقافمیرزایی، علیرضا، 

.۱۳۷۳، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، ة المکاسبمنیة الطالب فی حاشینایینی، محمد حسین، 
یعةنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی.  مؤسسـه آل البیـت (ع). چـاپ اول، قـم، ، مستند الشیعة فی احکام الشر

ق.۱۴۱۵


