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النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقافاخذ حقهايچالشبرتأملی
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چکیده
موقوفات » اداره«والتولیه استیا مجهولبودهیعام که فاقد متولامور موقوفات»اداره«

است که مقامیناظر نیز. به سازمان اوقاف واگذار شده است- یطیتحت شرا- خاص 
در. شودمینامه منصوب وقفیقدقيو اجرا»متولی«نظارت بر کار يتوسط واقف برا

حوزهدر) اوقافسازمان (ومتحکنمایندهيمداخله و نظارت حداکثرحاضر،نوشتار
سازماناخیرهايلسایهو روموضوعهحقوقیو با بررسدر ترازوي نقد قرار گرفته وقف،
عوایدمحلازالنظارهحقبرداشتاداري،عدالتدیوانعمومییئتهآرايواوقاف
، »امور حسبه«چون یمیبه مفاهکهطرفداران نظارت حاکم یلدالوتردیدموردموقوفه

مورد نقد جویند،میتمسک»حکومتشئون«و»عمومیمنفعت«،»مسلمینمصلحت«
ینتضم«،»واقفینیاتبه ناحترام«:یرنظیمیتوجه به مفاهنیزادامهدر.واقع شده است

در ،»شهروندانبهموقوفاتنظارتومدیریتحداکثريواگذاري«و » استقالل وقف
ما ؛»مدنیجامعهتقویت«و»موقوفاتگريصديتنقش حکومت در امر کاهش«يراستا

اخذ حقتفسیرتوانکم دستمربوطه، راتو مقرینکه قوانرساندمییجهنتینرا به ا
.النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد

خیریهامورواوقافسازمانالنظاره،حقناظر،موقوفه،حکومت،نظارت:کلیديواژگان

یران     تهران، ایقات، واحد علوم و تحقیدانشگاه آزاد اسالمی حقوق عموميدکتريدانشجو. 1
keyvan.sedaghati@gmail.com

mdjalali@gmail.com)مسئولیسندهنو(یبهشتیددانشگاه شهی حقوق عمومیاراستاد. 2
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مهمقد.1
داشته و هر پوشانیهمیکدیگربا»ناظر«و»متولی«اصطالحاتگذشته،فقهیمتونبیشتردر

پرداختند تا یموقوفه م» اداره«و یریتکه به مداندداشتهکاربرد یدو عنوان، راجع به اشخاص
در یکنل1.بردندیبه کار م»یمتول«يرا به جا» ناظر«متقدم، اصطالح ياز فقهایآنجا که برخ

ناظرِ اعمال «:شویممیروروبهناظریفکارکرد در شرح وظاییرتغیمتأخر، با نوعينظرات فقها
متأخر، يفقهایشهاز اندیرويبه پیزنیمدنگذارقانون). 309: ق. هـ1419ي،بجنورد(» متولی

2.پذیرفته استرا یراخیکردرو

نامه وقفیقدقيو اجرایمتولنظارت بر کارياست که توسط واقف برامقامیناظر؛
مدیر عنوان بهموقوفهمتولی. نداردمستقیمدخالتموقوفه»اداره«درخوداما شود،میمنصوب 

ياز نام وکهچنان، هماست، اما ناظريها و موسسات تجارشرکتیر عاملدر حکم مدموقوفه،
موقوفه را ینو مصلحت عنامهواقف در وقفیاتنیتاست که رعایدر حکم بازرسیداست،پ

وي،جهت نظارت بر اعمال ی،متولیینتواند پس از تعیاساس، واقف مینبر ا. بر عهده دارد
ناظر در نظارت . رسدیشانایا تصویببه اطالع یاعمال متولیا ناظرانی تعیین نماید تاناظر

کند،رأساً اقدامیتواندی هرگز نمیو متولیب را تصویاقدام و ابتکار متولیستیبای،استصواب
یبه مقامات عمومرایمتولیتجاوزات احتمالیایناتوانیر،تقصی، ناظر،در نظارت اطالعاما

از انجام اعمالِ خالف یشگیريامر، پینایداز فوا). 225: 1384یان،کاتوز(دهدیگزارش م
بهواقفصریحتعدمصورترسد، دریمهمچنین به نظر . استیتوسط متول،مصلحت وقف

از 4مناطتنقیحبا3.استنظارتبودناطالعیبراصلناظر،نظارتبودناستصوابییااطالعی
ضمنیاعقدجریاندرناظرتعیینعدمصورتدرکهشودیاستنباط می،قانون مدن61ماده 
ند،کیینتعيناظرمتولی،بروکنددخالتآندروقف،تحققازپستواندنمیواقفآن،

-217: 1391یگران،و دیريبش(شرط شده باشد یثالثیاواقف يناظر برایینکه تعمگر آن
216.(

اینکهبیانبا، 84نداشته و تنها در ماده »النظارهحق«موضوعبهيااشارهمدنیقانون
»یهالتولحق«به ذکر ،»دهدقرارمتولیعملبرايسهمیموقوفهمنافعازواقفاستجایز«

مختلف الشیعه فی احکام ، )ق. هـ1413قم، (عالمه حلی : فاألقرب انّه یشترط قبض المتولی الناظر فی تلک المصلحه. 1
.323، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 6، ج الشریعه

.»، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطالع او باشدتواند بر متولیواقف می«: قانون مدنی78ماده . 2
موسسه مطالعات و : ، چاپ اول، تهرانمسجد در نظم حقوقی کنونی، )1393(صداقتی، کیوان، : براي مطالعه بیشتر رك. 3

.57هاي حقوقی شهر دانش، ص پژوهش
.بهاستخراج حکم از کالم شارع، براي تعمیم دادن آن به موارد مشا. 4
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اکتفا )موقوفهنه نظارت بر و(»یمتول«به نظارت ناظر بر نیز،نظارتمسئله درباره و1؛ندهبس
مصوبخیریهاموروقافسازمان حج و اویاراتو اختیالتاما قانون تشک2.کرده است

اوقافقانون11مادهو3/10/1313قانون اوقاف مصوب 9با الهام از ماده 2/10/1363،3
قانون،ایناجرایینامهآیینو 5ورودالنظاره،حقاخذمسئله به22/4/1354،4مصوب
توسط سازمان النظارهحقمقطوع و نحوه برداشت میزانیران،وزیئته10/2/1365مصوب

7.کردتجویزوتعیینرا،موقوفهسالیانهخالصدرآمدمحلاز6یریهاوقاف و امور خ

سهدر طول یحقوقهايپژوهشفقدان بارهن است و در ایحاضرمقالهیاصلآنچه دغدغه
ناظر در وقف، یینفلسفه تعنظیرموضوعاتیبررسیمحل انتقاد دانست،تواندهه گذشته را می

و »یمتول«یاراتاختیعالنظاره به سرپرست سازمان اوقاف، تجمحقیزانمیشافزایاراختياعطا
:استزیرخ به دو پرسش و پاس) سازمان اوقاف(یشخص حقوقیکدستدر » ناظر«

آن یزانمیشافزایاالنظاره حقیزانمییناوقاف، از حق تعیالتقانون تشکنامهیینآیاآ- 1
برخوردار است؟

درآمدهايمحلازبایستیاوقاف،سازماننظارتیوظایفانجامبهمربوطمخارجآیا- 2
شود؟تأمینموقوفات

قانون مدنی، هر مالکی به جز مواردي که مقنن استثناء دانسته، نسبت به مایملک 30با این وجود، از آنجا که مطابق ماده . 1
التولیه را دارد، که واقف حق انتخاب متولی و تعیین حقچنان توان استنباط کرد همخود حق تصرف و انتفاع دارد، لذا می

بینی کند، مگر آنکه در عقد وقف، رایگان بودن اقدام ناظر شرط شود و النظاره پیشناظر نیز حقنامه براي تواند در وقفمی
، بر حسب امر )ناظر در وقف(قانون مدنی، هر گاه کسی 336وفق ماده . یا امارات و قرائن مثبته دیگري چنین امري را برساند

، )ناظر(عرف براي آن عمل، اجرتی باشد و یا آن شخص کند که در ) نظارت بر متولی(، اقدام به عملی )واقف(دیگري 
که معلوم شود قصد تبرع ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این)ناظر(باشد، عامل ) نظارت(عادتاً مهیاي آن عمل 

عه بیشتر براي مطال. المثل عمل خود خواهد بودباشد، مستحق دریافت اجرت» قصد تبرع«لذا چنانچه ناظر فاقد . داشته است
.86اسالمیه، ص : ، چاپ سیزدهم، تهران1، جلد حقوق مدنی). 1373. (امامی، حسن: رك

.»واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی، به تصویب یا اطالع او باشد«: قانون مدنی78ماده . 2
.زین پس قانون تشکیالت اوقاف. 3
نماید مطابق وقف نامه وزارت معارف اداره میالتولیه موقوفاتی که مستقالًحق«: 1311قانون اوقاف مصوب 9ماده . 4

دارد و براي نظارت در سایر موقوفات عامه، نامه، یک عشر از عایدات خالص دریافت میخواهد بود و در صورت عدم وقف
النظاره ناظر به میزان حق... «: 1354قانون اوقاف مصوب11ماده . »وزارت اوقاف نیم عشر از عواید خالص دریافت می دارد

... النظاره در آن تعیین نشده باشدحق... نامه موجود نباشد و یا میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقف
.»...النظاره، پنج درصد از عایدات خالص خواهد بودحق

را بعد از مخارج وصول که نباید از صدي ده کل عایدات النظاره وزارت معارف و اوقاف عواید حاصله از حق-2تبصره 
مزبور تجاوز کند، به مصرف ساختمان و تعمیرات ابنیه تاریخی و مرمت مدارس قدیمه و اماکن و آثار مقدسه ملی خواهد 

.رسانید، در صورتی که موارد مصرف در حوزه وقف باشد حق تقدم خواهد داشت
.قانون تشکیالت اوقاف11ماده . 5
.زین پس سازمان اوقاف. 6
.آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف33ماده . 7



95زمستان، 53، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه202

و »حدود«اي،اندازهتوان تا یها، مپرسشیناپرداختن به موضوعات باال و پاسخ بهبا
شهروندان یلتمایزانمداخله حکومت در امر نظارت بر موقوفات و نسبت آن با م»چگونگی«

.کردبه وقف را مشخص 

متولیوموقوفهبرحکومتنظارتفروض.2
دحدوستیبایابتدا،آنهايفرضو موقوفاتبرحاکم»نظارت«مقولهاز پرداختن به پیش

االصول در صورت یعل. شودموقوفات مشخص »یریتاداره و مد«دخالت حکومت در امر 
از) خاصواعم از عام (موقوفه يبرخوردارتبعو بهنامه واقف در وقفياز سویمتولیینتع

خواهد را نیمتولییرتغیاموقوفه »اداره«درمداخلهحقحکومتوجههیچبهمنصوص،متولی
ياست که فقهایتوسط متول» اخالل و افساد در اداره وقف«باره، ینتنها استثناء در ا1.داشت
: ق. هـ1422کاشف الغطاء، (اند یمتولیانتاز خیريقائل به دخالت حاکم جهت جلوگ،متأخر

از يااعمال درجهیازمندنی،حسن انجام کار متولیایطو تفريتعدیصتشخاگرچه). 371
ها و از صورت حساب و مفاصا حسابیو آگاهيومت، نسبت به عملکرد ونظارت توسط حک

درحاکمدخالتدرباره لزوممصارف درآمد موقوفه با مفاد وقف نامه است و یقتطبیبررس
»میزان«و»چگونگی«بهراجعایشاننظراماوجود ندارد،معاصرفقهاياختالفی میانفرض،این

انجامدرمتولیتفریطیاتعدياحرازیگر،دياز سو2.استاختالفیشدتبهحاکم،دخالت
وتحقیقشعبدررسیدگینیازمندمقررات مربوطه، وقوانینیانامهوقفدرمقرروظایف
برايموجبیخود، یفدر انجام وظایصرف احتمال تخلف متولو3استعمومیدادگاه
4.نیستحکومتدخالت

زیرا او اصل در وقف است و سزاوارتر از هر کسی در اجرا و مصرف ؛ باشداصل این است که اداره وقف، حق واقف می«. 1
یا براي هر دو؛ وقف صحیح است پس اگر واقف، متولی وقف را خودش قرار داده یا براي دیگري،. باشدآن براي اهلش می

مسالک ،)ق.هـ1413(شهید ثانی، : »یک از این مسایل، اختالفی میان فقیهان نیستدر هیچ... و باید به همان عمل شود
تواند کسی را که حاکم نمی«همچنین . 324موسسه المعارف االسالمیه، ص : ، قم5ج األفهام الی تنقیح شرائع االسالم،

1414. (یزدي، سید محمد کاظم طباطبایی: »براي وقف قرار داده، مادامی که اهلیت براي آن دارد، عزل نمایدواقف، متولی 
.229کتابفروشی داوري، ص : ، قم1، ج تکمله العروه الوثقی).ق.هـ
واند ضم تنظر مشهور مراجع معاصر بر این است که حاکم در وهله نخست، حق نصب متولی جدید را ندارد و تنها می. 2

.م پذیرفته شده است.ق79همین نظر نیز در ماده . امین کند
نیز تنها در صورتی که خیانت متولی به وجه شرعی ثابت شود، جواز دخالت حاکم شرع در اداره شئون ) ره(امام خمینی . 3

وابسته به جامعه مدرسین حوزه دفتر انتشارات اسالمی: ، قم2، ج االستفتائات، )ق. هـ1422(امام خمینی، : اندوقف را داده
.396علمیه قم، ص 

قانون تشکیالت اوقاف، معزول یا ممنوع المداخله شدن متولی و ناظر و یا ضم امین را، تنها پس از رسیدگی شعبه 7ماده . 4
.داندتحقیق و حکم دادگاه، ممکن می
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، نسبت به )سازمان اوقاف(حکومت »یاستطالع«از نظارت 1تألیفات،برخیبا این وجود در
استدالل که امور وقف ینااب- منصوصمتولیدارايحتیوخاصومموقوفات عایهکل

حکومتویدالو مبسوطیطالشراجامعیهفقیاراتو در قلمرو اخت»یمصالح عموم«مربوط به 
قابل خدشهاي موارد،پارهدرتداللاسینایسندگان،به نظر نوکهشدهدفاع- استاسالمی

:است
یحقکرده،را نیز تعیینناظرمتولی،جعلبرعالوهواقف،کهفرضیدرتوان ه بيدشواربه: اول

وقف عام و خاص، یان، مبارهینو در اکردلحاظیبر عملکرد متول»نظارت«حکومت جهت يبرا
بر اعمال »نظارت«را جهت یشخصرأساً واقف 2الوقوف،قاعدهعموممقتضیبهیراز. یستنیتفاوت
مداخله حکومت یتممنوعی،طور ضمنو ناظر، بهیمتولیینو با تع3نمودهمنصوب ،موقوفهیمتول

و یحاز نظر فقها، شرط عدم مداخله حاکم در وقف، صح. کرده استدر امور موقوفه را شرط 
حاکمکهکندشرطواقفاگر«: استتقدمعالوثقیهعروکتابصاحبکههمچنان. االجراستالزم
: ق.هـ1414یزدي،(»استصحیحشرطایننداشته باشد، ظاهراًوقفامردردخالتیگونههیچ
و ياز تعدیريرا، جلوگینظارت حکومت بر عملکرد متولیچنانچه فلسفه اصلدر واقع ). 230
مسدودحکومت،نظارتبرراراهن،معیناظر ینیبیشواقف خود با پیم،در موقوفه بدانيویطتفر

4.نموده است

و 5شدهتشکیلمحدوديافراد معدود وازآن،یهمعلیایهدر وقف خاص که موقوف عل: دوم
و »یمصالح عموم«مفهوم یانمیارتباطتوانمیی، به سختنمودهاقدام یزنیمتولیینواقف رأساً به تع

، ستدانیمربوط به مصلحت عموم جامعه میرا به طور کلتا با نظر فوق که امور وقف یافتموقوفه 
موقوفات خاص را تنها یریتو مد» اداره«یزاوقاف نیالتقانون تشک! کردیهمداخله حکومت را توج

رفع اختالف یامصلحت وقف و بطون الحقه و «منصوص بوده و یکه موقوفه فاقد متولیدر صورت
»اداره«بهقائلموارد،سایردرودادهقرارفسازمان اوقابر عهده ید،نمایجابا،»یهمموقوف عل

، اظهارنظر کارشناسی در »رت حاکم بر موقوفاتبررسی فقهی نظا«). 1394مرداد . (امامی، مسعود: به عنوان مثال رك. 1
.8-10دبیرخانه شوراي فقهی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شوراي اسالمی، صص 

: »الوقُوف علی حسبِ ما یقفُها أهلُها«: است) ع(این قاعده عیناً برگرفته از روایتی صحیح از حضرت امام حسن عسکري . 2
.37دارالکتب االسالمیه، ص : ، تهران7، جلد یالکاف، )ق. هـ1407(شیخ کلینی، 

که مشهور و معمول به فقهاست، این شرط صحیح باشد )ع(ظاهر این است که به مقتضی عموم قول امام حسن عسکري «. 3
موسسه کیهان،: ، تهران1، ج جامع الشتات فی أجوبه السئواالت، )ق. هـ1404(میرزاي قمی، : »...و تخلف از آن جایز نیست

.332ص 
، فرض تعیین ناظر از »عین موقوفه«و نه نظارت ناظر بر » متولی«م و مفهوم نظارت ناظر بر اعمال .ق78با توجه به ماده . 4

از این رو، به توضیح حدود مداخله حکومت در چنین فرضی . سوي واقف، بدون نصب متولی از سوي وي، قانونی نیست
.پردازیمنمی

.بعضاً تنها یک نفر. 5
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بهراجع یحیصریانبگونههیچقانون مذکور، اینکهکما. نیستسازماناینتوسطخاصهموقوفات
نیزنگهبانشورايفقهاياستذکربهالزم. نداردسازمان اوقاف بر موقوفات خاص »نظارت«مقوله

و محل وثوق و اعتماد خاصمتولیدارايموقوفهاموراوقاف درازمانسمداخلهجواز«،73در سال 
عدالتدیوانعمومییئتهو1دانستندشرعموازینخالفرا»شرعیوظایفانجامبهو قادر
3.کرداوقاف یالتقانون تشکییاجرانامهیینآ5و 4اقدام به ابطال مواد 2اداري،

:روستروبهجديتردیدهاییبایزنعامموقوفاتدرحکومت»نظارت«: سوم
فاقد«عامموقوفاتامور»اداره«اوقاف، تنها به یالتقانون تشک1بند ی،از منظر قانون- اول

روینااز. است»متولیداراي«عامموقوفاتازمنصرفوپرداختهاوقافسازمانتوسط،»متولی
به 4،»متصرفیموقوفات«بهنسبتتولیتلاعماقبالدرتنهارااوقافسازمان»التولیهحق«مقنن،
.شناخته استیترسم
همراه هاییمخالفتباعامموقوفاتدرحاکماستطالعینظارتنیزفقهیدیدگاهاز- دوم

کتاب مکاسب، اداره یهدر حاشیاصفهانيغروینمحمد حسیخاهللا شیتآبراي مثال؛. است
1418ی،اصفهانيغرو(داند ینم) ع(عصوم امام میاسیسیتوقف را از شئون حکومت و وال

است که خارج از ياموری،است که امور حکومتینااصفهانیغروياستدالل «5).397: ق. هـ
ازکنند،اقدامآنبهنسبتتوانندمیاشخاص رأساًراهرچهواستافرادگیريتصمیمحیطه
توان قائل به نظارت یم7،موقوفات عامباره درینکهمضاف ا6.»استخارجحکومتشئون

یا) مانند نمازگزاران مسجد(یهمتا هر زمان موقوف علشدیبر عملکرد متول8ینعدول مومن
یی، موضوع را به مراجع صالح قضامشاهده نمودندرا یمتولیطتفریايتعد9شایسته،شهروندان 

).ینظارت اطالع(گزارش دهند يو ادارییقضا

.22/7/1373مورخ 6691نظریه شماره . 1
.1373آبان 7هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 89/73دادنامه شماره . 2
.توسط هیأت وزیران اصالح گردید4/8/1382آیین نامه مذکور در تاریخ 5و 4پس از رأي دیوان، مواد . 3
که اداره »غیر متصرفی«با سازمان اوقاف است، در برابر موقوفات آنان، به موجب قوانین و مقررات، » اداره«موقوفاتی که . 4

.آنان مطابق وقف نامه، با متولی است
.397ق، ص . هـ1418انوار الهدي، : ، قم2حاشیه کتاب المکاسب، غروي اصفهانی، محمد حسین، ج . 5
) خصوصی(ه حیطه اختیارات اشخاص ایشان معتقد بودند این موضوع که واقف حق تعیین متولی را دارد، نشان دهند. 6

توان زمامداري را براي ورود به این حوزه و دخالت در آن، مجاز و امور وقف را مشمول والیت است، پس چگونه می
، اظهارنظر »بررسی فقهی نظارت حاکم بر موقوفات«). 1394مرداد (امامی، مسعود، : براي مطالعه بیشتر رك!؟دانست

.8- 9شوراي فقهی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شوراي اسالمی، صص کارشناسی در دبیرخانه 
.اعم از اینکه موقوف علیهم آن نامحدود، یا وقف بر جهات عامه باشد. 7
.در حقوق امروزي، شهروندان قانونمدار. 8
.رایج در کالم فقها» عدول مومنین«همان معناي اصطالح . 9
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1،»حسبهامور«یرهاداره امور موقوفات در دابرشمردنبایسندگاننوبرخیوجود، ینابا

دائره ینکهاند، غافل از احوزه داشتهینلزوم دخالت و نظارت حکومت در ایهدر توجیسع
و توسط خود یجامعه مدنينهادهاازتواند میباشد، یحکومتينهادینکهايحسبه، به جا

که همانا ینظارت بر عملکرد متولیلسفه اساسفنیز،اخیروجهدر یقتدر حق. مردم، اداره شود
.شودمیرعایتتر، یستهشایو حتیخوببهاست، یمتولیراز مسامحه، اهمال و تقصیشگیريپ

آنان از طرف سازمان » اداره«منصوص که یفاقد متول2مذهبیِاماکنباارتباطدرموضوعاین
توضیح. استنظرمطمحبیشتريتأکیداب،منصوب واگذار شدهيامنایئتهیایناوقاف به ام

مصلحت یر،باشند و در مورد اخیچنانچه موقوفات عام و خاص، فاقد متول3قانون،مطابقکهاین
تا زمان یهفقیولیندهمتوقف بر دخالت نمایهم،رفع اختالف موقوف علیاوقف و بطون الحقه و 

که حداقل یو متعهد محلینف به امانت و متدافراد معرویناز ب«ییامنایاینام4رفع مانع باشد،
، داشته باشندسال سن25انجام کار را داشته و حداقل ییو توانابودهسواد خواندن و نوشتن يدارا
و یریتیمدیفو وظا5شوندیمنصوب م»اوقافسازمان«و با حکم » مدت سه سال انتخابيبرا

یفو وظایاراتو حدود اختیطشراي،ب و برکنارنحوه انتخانامهیینآ7مندرج در ماده ینظارت
در واقع، سازمان اوقاف، در . دهندیو موقوفات را انجام میاماکن مذهبيامنایئتهیاینام

از یندگیآنان را به نما،امنایئترا بر عهده دارد، با تعیین و نصب ه» اداره موقوفات«مواردي که 
انتخابی،امنايیئتهذکر شده،نامهیینآ8مادهقمطاب. کندیخود، جانشین متولی منصوص م

مذهبیاماکنسالیانهدرآمداز مجموع داري،امانتپاداشعنوان بهايالزحمهحقدریافتمستحق
سازمان اوقاف از همان یافتیالزحمه، از نصف مجموع درمجموع حقکهینمشروط بر اباشند،می

ادعاست که ینبر ایگواهیزن» عنوان پاداشالزحمه بهحق«استفاده از عبارت . نکندمکان تجاوز 
بوده ینناظر ایینتعفلسفهدانیم کهنیک می.شده استیمتولیهالتولحقیگزینجای،پاداشینچن

و با ؛»یمتول«یسرکشي وتازتركمانعناظر،اطالعی؛درخواهی،در نظارت استصوابخواهکه 
یرقانونیمانع از اعمال غیی،و مراجع قضایاطالع به مقامات عمومیاو یاقدامات به موقع و مقتض

یموقوفاتچنین) یتتول(سازمان اوقاف که اداره کهیناحال فرضِ. شوديخالف مصالح ویاو 
اما در شریعت، ؛ عمومی مرتبط است و شارع مقدس به اهمال آن راضی نیستدر اینجا منظور اموري است که به مصالح. 1

.متصدي خاص یا عامی براي آن تعیین نشده است
.نظیر مساجد و بقاع متبرکه. 2
تواند در اموري که اداره آن به عهده این سازمان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می«: قانون تشکیالت اوقاف5ماده . 3

.»ص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نمایداست، شخ
.آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف4ماده . 4
آیین نامه نحوه انتخاب و برکناري، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناي اماکن مذهبی و 2ماده . 5

.هیأت وزیران10/2/1365موقوفات، مصوب 
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يامنایئتهمان هیا(»یمتول«بر ،»ناظر«مثابهبهخودتوأمان،نحوبهباشدصددرا بر عهده دارد، در
دریافتمحل درآمد خالص موقوفه ازیزنياالنظارهبابت حقینو از ارت، نظا)منصوب خود

اقداماتانجامواسطه بهاوقاف،سازمانکههنگامیزیرا1!استتردیدواشکالمحلجدبهکند،
ارتزاقعمومیبودجهازساالنه- استقانوندروظایف ذاتی و مصرح زمرهدرکه - مذکور

اگرویژهبه. نداردموجبیدیگرخالص موقوفه، یدمحل عواازهم آنارهالنظحقگرفتن2کند،می
اوقاف،سازمانتوسطدریافتیالنظارهحقجمهوري،ریاستحقوقیادارهنظریهمطابقبدانیم

سازماناموالجزءشود،یمخریداريالنظارهحقمحلازکهاموالیومحسوبسازمانآندرآمد
نهادها و طرفه آنکه در مقام مقایسه، تصور نماییم 3!استدولتیاموالزمرهدرواوقاف

مصرح یف، بابت انجام وظا)یمحاسبات و سازمان بازرسیواندیرنظ(یراندر اینظارتيهادستگاه
! کنند؟مطالبه یزنیشونده، وجهنظارتییِاجرايهاخود در حقوق موضوعه، بخواهند از دستگاه

منعآن یداخلشئوندردخالتازکه ادارات اوقاف مسجد؛یرنظیتموقوفادربارهکه یچالش
.کندیمجلوهبیشتر4،اندشده

ازالنظارهحقبرداشت«ینکهبر ایمبننگهبان،شورايفقهاينظر رسدینظر مبه-سوم
است، شرعموازینخالفندانسته باشد،الزمراناظريواقفکهموارديدرموقوفه،درآمد
راستايدر5؛»الزم باشداوقافادارهاجرتبانظارتموقوفه،مصالححفظرايبکهینمگر ا

.قابل استفاده استنویسندگان،استداللبنیانتقویت
استمیزانچهتاموقوفاتاقسامکلیهبرحکومت»نظارت«اینکهباال و مطالباز فارغ

؛حاضرمقالهیچالش اصل؛)مطلوبیتوضع(تا چه حد باشد یستیبایا، )موجودیتوضع(
موقوفه، بابت انجام يو درآمدهایدتوسط سازمان اوقاف از محل عوا» النظارهحق«اخذ بهراجع

اللاستدولوکهدر واقع نکته حائز اهمیت این است .است» موقوفه«یا»یمتول«نظارت سازمان بر 

» الزحمهحق«در واقع عالوه بر این که آیین نامه مذکور، امناي اماکن مذهبی را بابت مدیریت موقوفات، مستحق دریافت . 1
از محل درآمد سالیانه اماکن مذهبی، دانسته است، آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف نیز به سازمان اجازه داده است تا 

آیین نامه 20شاید در پاسخ گفته شود، مطابق ماده ! ، از درآمد خالص سالیانه موقوفه، برداشت کند»النظارهحق«ان تحت عنو
» هاي امناءکلیه اعمال امین یا هیأت«بر » نظارت«و » مراقبت کامل«النظاره سازمان، بابت اجرایی قانون تشکیالت اوقاف، حق

هایی ـ زیرا به فرض نظارت سازمان اوقاف بر امنا، باز هم محل تأمین چنین هزینه؛ تاما این پاسخ خالی از اشکال نیس؛ است
.به لحاظ انجام وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان ـ بایستی جداي از مجموع درآمد سالیانه این اماکن باشد

زمان اوقاف و زیر خالصه بودجه سا: از باب نمونه. هاي اخیرجداول کالن منابع و مصارف بودجه در سال: رك. 2
.95هاي آن در سال مجموعه

.اداره حقوقی ریاست جمهوري22/2/1382-65966نظریه . 3
.آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف3تبصره ماده . 4
، 1/10/92، مورخ 52641/30/92نامه قائم مقام دبیر شوراي نگهبان به رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، به شماره . 5

.7/7/94هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 853-854مندرج در دادنامه 
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به یریم، لیکنقوفات را بپذمویهبر کلیبر حق حاکم در نظارت استطالعیمبنیسندگاننویبرخ
قبال انجام درموقوفه، یداتمحل عاازالنظاره حقبرداشتی،و شرعقانونیي،نظرمبانیلحاظ 
.استفراوانو تأمل نقدمحل سازمان،توسطینظارتچنین

اوقافسازمانتوسطالنظارهحقمیزانتعیینبودنقانونیدرتردید.3
که سرپرست يدر موارد«اوقاف، یالتقانون تشکییاجرانامهیینآ33ماده 2تبصره مطابق

یمتصرفیررا در موقوفات غیریهادارات حج و اوقاف و امور خیاسازمان، اعمال نظارت اشخاص 
اینبه موجب . »خواهند نمودیینتعیز متناسباً النظاره را نالمثل حق، اجرتتشخیص دهنديضرور

را در »خودامناي«که یو اماکنینظارت بر موقوفات متصرفبابتتبصره، نه تنها سازمان اوقاف،
خالص موقوفه یداتعاازالنظاره حق1،)یموقوفات در حکم متصرف(کندیم»منصوب«آنجا 

یرمتصرفیضرورت اعمال نظارت ادارات خود بر موقوفات غسازمان،چنانچه بلکهدارد،میدریافت
ینتصور خالف قانون و شرع بودن ا! نمایدمیتعیینراالنظارهحقثلالماجرتکند،احساس یزرا ن

که شودمطرح يعدالت اداریواندیعمومیئتبا خواسته ابطال آن در هیتیتا شکاشدتبصره سبب 
تبصره مزبور حق تشخیص مصلحت موقوفه را که واقف به متولی - 1: بودیمدعیبر اساس آن شاک

صرف عواید وقف را در - 2. استکردهبه سرپرست سازمان اعطا از متولی سلب و ،واگذار کرده
ویو قانونیشرعموازینبرخالف - 3. کرده استگذاري قانون،جهت معین از سوي واقفغیر 

نمودهالمثل ناظر را به سرپرست سازمان اوقاف اعطااختیار تعیین اجرتنامه،وقفمفادازخارج
یوان،دیعمومیئتهدر پی آنو2نگهبانيشورايتوسط فقها، 90ادعا در سال یناگرچه ا. است

بهناظر،النظارهحقمطلقتعیینکم ، دست94سال مهرماههفتمدربار و ینااما3نشد،دادهتشخیص
نگهبانشورايفقهايطرفازناظر،المثل اجرتعنوانبهموقوفه،سالیانهخالصدرآمداز% 5میزان

4.تشخیص گردیدخالف شرع و قانون، یببه ترتدیوان،عمومییئتهو

النظاره ناظر در حقی،مليمجلس شورا1354قانون اوقاف مصوب 11ماده درینکهاتوضیح
ده شیینخالص تعیداتاز عا% 5النظاره در آن، حقیینعدم تعیاصورت عدم وجود وقف نامه و 

قانون 11ماده ،63سالدراوقافشکیالتتقانونتصویبو با یاسالمانقالبپیروزياز پس. بود
).4/8/1382اصالحی (آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف 20ماده 3تبصره . 1
االبد بودن نظریه و عدم صرف مخالفت یا موافقت اکثریت اعضاي شوراي نگهبان با امري، لزوماً به معناي محتوم و الی. 2
دانان شوراي کما اینکه تغییر بافت و ترکیب اعضاي فقها و حقوق. هاي پیشین نیستمکان اصالح و تجدیدنظر در نظریها

.تواند در نهایت منجر به تغییر دیدگاه اکثریت اعضا درباره موضوع شودنگهبان، می
.1390شهریور 21هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 249-250دادنامه شماره . 3
.1394مهرماه 7هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 853-854دادنامه .4
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مقداربه«النظاره،حقیینعدم تعیانامه و صورت عدم وجود وقفدرالنظاره ناظر را حقیزانمیر،اخ
یالتقانون تشکییاجرانامهیینآکنندگانیباما تصو1.نمودتعیین»خالصعایداتازالمثلاجرت

، به 54سالمنسوخقانونازتأسیبهو63مصوبوقافبه قانون تشکیالت اهتوجبدوناوقاف، 
سال 31شد،یانکه بطورکه همان2کردنداقدام »یانهدرآمد خالص سال% 5المثل معادل اجرت«یینتع

یینامه اجرایینآ33ماده یانیبخش پاابطالاما3.شودمیابطالمادهاینپایانیفرازاطالقبعد، 
النظاره توسط حقدریافتبهراجعشرعوقانونخالفمقرراتبتصویماجرايپایاناوقاف، 

درمندرجدرصدهايکهاستثناییموارددر«: داشتیمیانب33ماده 1تبصره . سازمان اوقاف نبود
یاسرپرست سازمان، کسر ییدمتناسب و متعارف نباشد، با تأموقوفه،وضعیتبهتوجهباماده،این

در تواندیسازمان اوقاف می،قانونمنبعکدامینپایهبربود که ینایاسپرسش اس. »شودیاضافه م
دهد؟افزایشراخویشاداراتارهالنظحقیزانموقوفه، رأساً میتموارد با توجه به وضعياپاره
، 27/11/1380دولت مصوب یاز مقررات مالیبخشیمقانون تنظ4موجب ماده بهینکهایحتوض

ها، موسسات توسط وزارتخانهیو حقوقیقیاز اشخاص حق» ه تحت هر عنوانهرگونه وج«یافتدر
دانیمیمینچنهم. ممنوع استشود،یمشخص م» قانون«که در ياز مواردیرغی،دولتيهاو شرکت

یموسسه دولتیفکه در مقام تعر1366مصوب » کشوریمحاسبات عموم«قانون 3ماده بهایتبا عن
است یشده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیله موجب قانون تشکسازمان اوقاف باست،

یاصل کلیزنوشده یادقانون 4ماده وفقبنابراین4.شودیمیتلق»دولتیموسسات«یقو از مصاد

، )در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی(حق التولیه متولی و یا سازمان «: 63قانون تشکیالت اوقاف مصوب 11ماده . 1
النظاره التولیه و حقنامه موجود نباشد و یا میزان حقوقفنامه است و در صورتی کهالنظاره ناظر، به میزان مقرر در وقفهمچنین حق

نویسی در ماده مذکور، محل شیوه قانون. »المثل از عایدات خالص خواهد بودالتولیه به مقدار اجرتدر آن تعیین نشده باشد، حق
، ناظر مستحق دریافت »نامهوقف«در النظاره تأمل است، زیرا منطوق ماده حکایت از این مطلب دارد که تنها در صورت تعیین حق

است که مستحق دریافت » متولی«النظاره در آن مشخص نباشد، فقط این النظاره است، اما چنانچه وقف نامه نباشد یا میزان حقحق
النظاره به حقاي به دریافتزیرا مقنن در انتهاي ماده، هیچگونه اشاره! باشدالمثل از عایدات خالص میالتولیه به میزان اجرتحق

به جهت احترام به قاعده الوقوف و در شرایطی که واقف - 63پذیرش این نظر که قانونگذار سال . المثل نداشته استمیزان اجرت
اي النظاره توسط ناظر اشارهآگاهانه به دریافت حق- نامه ندارد النظاره در وقفتمایلی به تعیین ناظر یا اختصاص مبلغی به عنوان حق

.افزایدکرده، به استحکام مبانی منطقی مقاله حاضر مین
.هیأت وزیران1365نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف، مصوب آیین33ماده . 2
اصل - نامه، ناظري ذکر نشده باشداي در دست نباشد یا در وقفنامهاعم از اینکه وقف–اگر واقف، ناظري را الزم دانسته باشد «. 3

الوقوف علی حسب ما یوفقها اهلها است و قهراً النظاره، تضییع موقوفه و خالف قاعده ري از درآمد موقوفه به عنوان حقبرداشتن مقدا
قائم مقام دبیر شوراي نگهبان به رییس هیأت عمومی دیوان 1/10/92–52641/30/92، نامه شماره »...خالف موازین شرع است

.7/7/1394هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 853- 854عدالت اداري، مندرج در دادنامه شماره
قانون مدیریت خدمات 2در ماده . اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه19/2/1384-937/9نظریه . 4

تن شود و با داشموسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می«: کشوري آمده است
.»استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و سایر مراجع قانونی باشد انجام می دهد
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بهالنظارهحقمبلغتعییناختیاراعطاي1؛)موقوفات(اشخاصهرگونه وجه از یافتدربودنِ»یقانون«
یینتعیاراتاختدیگر،عبارتبه. استوجاهتفاقد- »نامهآیین«قالبدرهم آن- قافاوسازمان

سرپرست سازمان اوقاف، فراتر از ياوقاف برایالتقانون تشک» نامهیینآ«33ماده 1شده در تبصره 
هنجارهايمیانمراتب قانون و سلسلهیتاصل حاکمیتلحاظ عدم رعابهو آنمربوط به » قانون«

یعمومیئته2دادنامه فوق،صدورازپسروز19فاصلهبهتنها، روینازا. بودایرادمحلوقی،حق
مرجع مصوب یاراتاوقاف و خارج از حدود اختیالتقانون تشکمغایرنیزرا 3مذکورتبصره یوان،د

کم به حیوان،دیدادرسیینو آیالتقانون تشک88و ماده 12ماده 1به استناد بند ودادیصتشخ
4.کردصادرابطال آن 

- 32869شمارهموجب بخشنامه به،گذشتهيهادر سالاوقافشایان ذکر است سازمان
- 14222و امور مجلس و بخشنامه شماره یو ماليمعاون ادار28/12/86مورخس /1/14
ل موقوفه را تحت عنوان اعمایداز عوا% 13خود،یامور اوقافیرکلمد16/9/87س مورخ /3/1/15

که ياندازاهداف و سند چشميبرداشت و در راستا5،»یاوقافیریتیمدوجوهدرصد13«حساب
نظام، هايیاستو سیکارکرد موقوفات با اهداف انقالب اسالمانطباقیرنظ(ده بود کریمخود ترس
اما. کردمیهزینه) سازمانکارکنانحقوقپرداختوساالنه یتخصصيهایشهمابرگزاري
آناندازچشمسندو بخشنامهبا یستیباینواقفیاتموقوفات و نیابود که آینایاساسپرسش 
نیاتدقیقاجرايبهانون،شرع و قیحبر اساس تصریدسازمان است که باینایامطابق باشندسازمان
درصد 13نگهبان، اخذ حق يشورايفقهایوان،در دشکایتطرحبا چنانکهکند؟عملواقفین

خالفرابودشده یافتمزبور، توسط سازمان اوقاف در% 13عنوان که بهیوجوهیزو نیتییرمد
و دادندموقوفاتعوایدحساب بهمزبوروجوه یزبه بازگرداندن و وارنظرودانستندشرعموازین

7.کردابطال 6،»صدورتاریخ«ازرامذکورهايبخشنامهنیز متعاقباًدیوانعمومییئته

.قانون تشکیالت اوقاف3، ماده »هر موقوفه داراي شخصیت حقوقی است«. 1
.1394مهرماه 7هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 853-854دادنامه . 2
گفته، خالف موازین قانونی و شرع است که آیین نامه مذکور نیز بنا به دالیل پیش33ماده 2عم نویسندگان، تبصره به ز. 3

249-250دادنامه : براي مطالعه بیشتر رك. البته این موضوع، مورد تأیید فقهاي شوراي نگهبان و هیأت عمومی دیوان نبوده
.1390ریور ماه شه21هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 

ماده 1شود و نه بر اساس وضعیت موقوفه، بنابراین تبصره المثل بر مبناي عمل عامل تعیین مینظر به اینکه مقدار اجرت... «. 4
نامه اجرایی مورد شکایت که به موجب آن، به سرپرست سازمان اوقاف اختیار داده است که در موارد استثنایی، آیین33

را متناسب با وضعیت موقوفه تعیین نماید، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مصوب 33ماده درصدهاي مندرج در
.1394مهرماه 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 852، دادنامه شماره »...خارج است

.ریههاي مدیریتی امور اوقافی و خیبرنامه% 3برنامه مدیریتی و % 5ذخیره احتیاطی، % 5شامل . 5
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیأت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردي که به «. 6

قانون 13، ماده »منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید
.تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

.89تیرماه 23هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مورخ 287-290دنامه دا. 7
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ناظر؟بودنحقوقییایقیحقشخص.4
نکتهاند،کردهتصریحالنظارهحقوالتولیهحقبهتوأمانکهمقرراتیوقوانیندردقتبا
پسبالفاصلهمقنناوقاف،تشکیالتقانون11مادهدر. شودمیمکشوفدیگرياهمیتحائز 

بهکهمعنیبدین. بنددمیکاربهرا»اوقافسازمان«یاو»متولی«عبارات،»التولیهحق«کلمهاز
شخص (سازمان یا) یقیشخص حق(منصوصمتولیاستممکنموقوفه،شرایطفراخور
یندر همیکنل. موقوفه داشته باشند» اداره«به جهت راالتولیهحقدریافتاستحقاق،)حقوقی

ییو گوشودینم» سازمان«به يااشارهرود،یمیانبه م» النظارهحق«ماده، آنجا که سخن از 
یینرا به عنوان ناظر تعیقیحقیشخص،که واقفییالنظاره را تنها در جاحقیافتمقنن در

1.نیستمتصورايالنظارهحق، )سازمان اوقاف(یشخص حقوقيبراوداردی، مفروض مکرده

از عمل فرد یتاست، به جهت حما»نظارت«دار عمل عهدهیقیآنجا که شخص حقدر واقع 
خود، یذاتیفانجام وظایلداند، اما سازمان اوقاف را به دلیرا مستحق اجرت ميو،)مومن(

:استامردوکند،یمیتاستدالل فوق را تقویانآنچه بن. یندبینماجرتمستحق 
قانون 11موجب ماده اگرچه به. اسالمیانقالبازبعدوقبلمقنن در یکردروتغییر: اول
دارد، یکه متوليانظارت در موقوفات عامهيان اوقاف براسازم«،54سالمصوباوقاف 

درحقایناما، داشتیمیافتدر» النظارهخالص آنها را به عنوان حقیداتپنج از عايصد
.نشدیدهسازمان دي، برا63سالاوقافتشکیالتقانون11ماده

اجرایینامهیینآ33مادهازبخشیابطالبهرسیدگیجریاندرنگهبانشوراينظر: دوم
یئتهیسرئبهنگهبانشورايدبیرمقامقائمنامهموجببه. دیوانعمومییئتهدراوقاف

اعم از –سته باشدرا الزم ندانيواقف ناظراگر«،1/10/92مورخاداري،عدالتدیوانعمومی
رداشتن اصل ب–ذکر نشده باشد يدر وقف نامه ناظریادر دست نباشد ياوقف نامهینکها

حسب یالوقوف علموقوفه و خالف قاعدهییعالنظاره، تضعنوان حقاز درآمد موقوفه بهيمقدار
2.»...شرع استیناهلها است و قهراً خالف موازیوفقها

در اینکه،63مصوب سال 3اوقافتشکیالتقانون12و11موادجمعازحاصلهنتیجهلذا
قائل به یزمقنن نییالنظاره در عقد وقف ندارد، گوظر و حقنایینبه تعیلیکه واقف تمايموارد

یستموقوفه، نیدالنظاره توسط سازمان از محل عواحقیافتدست کم دریانظارت سازمان اوقاف، 
) در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی(التولیه متولی و یا سازمان حق«: قانون تشکیالت اوقاف11ماده . 1

.»...النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه استهمچنین حق
.52641/30/92:شماره نامه. 2
النظاره دریافت التولیه و حقسازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایاي مستقل و حق«: 12ماده . 3

.»رساندرساند، رأساً به مصرف میاي که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد دارد، طبق بودجهمی
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يهنجارهایاناصل سلسله مراتب میتپارلمان و رعاینمقررات با قوانیرتو به جهت لزوم عدم مغا
.شودتفسیرمشی و سیاقهمینبرمبتنیبایستییزنوصوفمنامهیینآ33مادهی،حقوق

موقوفاتبراوقافسازمانتسلطبهنسبتشهرونداندغدغه.5
يهابودن امور است و دخالت در حوزهیو عمومیتاسالم، اصل بر عدم والیعتشرمطابق

. هـ1422طاء،کاشف الغ(است یجواز شرعیازمندافراد، نیاسیو سیفرهنگي،اقتصادی،اجتماع
زمانیتنهاحکومتواستمردمتوسطامورسازماندهیبراصلنیز،عمومیحقوقدر). 37: ق

حتیو»نظارت«امردراوقافسازمانمداخلهروایناز. باشدضرورتیکهکنددخالتباید
و یریتیداکثر امور ميواگذاربایراو از سر ضرورت باشد، زیحداقلبایستیموقوفات،»اداره«

امکان فساد، انحراف و سوء استفاده از اموال موقوفه به «هم ی،جامعه مدنبهموقوفات ینظارت
در ... ، از نحوه صرف اموال)ینواقف(کنندگان کمکیالخ«و هم » رسدیحد ممکن مینکمتر

تجربه ثابت اینکهکما ). 100: 1394دیگران،و یصداقتیري،آقام(» گرددیآسوده میینی،جهت تع
یاربس«ها، ینهزمیندر ایو جامعه مدن»یستندنیخوبیرمدیها، تاجر، صنعتگر و حتحکومت«ده کر

).99: 1394دیگران،و یصداقتیري،آقام(کندیعمل م» هاتر و توانمندتر از حکومتچابک
ازحفاظت«و»واقفنیاتاجراي«تنهااوقاف،سازماناصلیکارکردکلی،قواعدوانگهی، بنابر

عقدحقوقیماهیتدر بابمدنیقانونمقرراتواحکامموجببه«واست»علیهموقوفمنافع
جزءآنعوایدودرآمدونیستدولتحقمتعلقموقوفهمالآن،برمترتبآثارونتایجووقف

ع ودر واقموقوفات،امورادارهدراوقافسازمانوشودنمیمحسوبدولتعمومیبودجه
ونیابتبهواستعلیهمموقوفحقوقومنافعحافظوواقفاهدافونیاتمجرياألمر،نفس

کههنگامی، رویناز ا1.»...باشدیمموقوفاتامورادارهوتولیتدارعهدهآنان،قانونینمایندگی
یموجبیگردناظر توسط خود، یینکه با تعکنند یناناطمی،همان بخش خصوصیامردم یعنیواقفین

.کنندیمیدابه وقف پیشتريبیلتمایست،حکومت در موقوفه نیندهجهت دخل و تصرف نما
برداشت، باشدوجود ناظر را الزم ندانسته،واقفتوان نتیجه گرفت، چنانچه یمبنابراین، 

دروقفعوایدصرفمعنايبهموقوفه،درآمدمحلازاوقافسازمانتوسطالنظارهحق
ومنحصرراوقفعوایدمصرفمحلکه واقف، چرا. استواقفسويازعینمغیرجهت
سازمانو بنا بر اصل کلی حرمت تغییر و تصرف در نیات و اهداف واقف، کردهمشخص

پرداخت. کندکسر-نظارتولو -عنوانیهرتحت،از درآمد و عواید وقفتواندنمیاوقاف
در مورد یژهبه وعلیهم،موقوفبهضررورودوتموقوفااضرارباعثناظر،بهینمبالغ سنگ

.دالت اداريهیأت عمومی دیوان ع25/7/1371مورخ 155رأي شماره . 1
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یامر با اهداف وقف و مصالح اجتماعینکه اشودیم) ینظیر اماکن مذهب(المنفعه موقوفات عام
محالت یمردميمسجدساز و امنایرینخجهت نباشد که بیشتریبشاید 1.ندارديسازگار

نسبت به تسلط سازمان اوقاف بر در هنگام احداث مسجد و رقبات مربوط به آن، ي،شهر
از جمله . مکان مقدس دغدغه دارندینالنظاره از احقیروجوهات مختلف نظیافتو در2مسجد

اقدامات و یمات،دیوان، نسبت به تصمازشهروندان خواهیتظلمتکثراي،نگرانیچنینشواهد 
.رفتآنتوضیحپیشترکهاستمقررات سازمان اوقاف 

گیرينتیجه. 6
قلمرودرحکومتمداخلهچگونگیوحدودایران،درمدرندولتگیريشکلآغازاز

ویژهبه. استعمومی بودهحقوقمباحثبرانگیزترینچالشازاقتصادي،واجتماعیفرهنگی،
ینیديها و باورهاآن از سرچشمه آموزهيکه محتوایدر موضوعاتيگذارقانونینهزمدر
و ارتباط تنگاتنگ یرانیکهن ایینو آیندیخدر تاریشهقف، به جهت رنهاد و. گشتیمیرابس

شدنموظف . استیقمصادینشهروندان، ازجمله ايو اقتصادیمختلف فرهنگيهابا حوزه
گذار توسط قانون» سوء استفاده از موقوفات«از یناشيهاثروتیريگحکومت در بازپس

.مدعاستینخود گواه ا3ی،اساس
یدالنظاره از محل عوابرداشت حقیِشرعيو تا حدقانونینابعحاضر، مالهمقاگرچه

سازمان در یفعلیهرودر معرض نقد و چالش نهاد و نشان داد، موقوفات توسط سازمان اوقاف را 
یتبه وضعرسد نیللیکن به نظر مییست،منطبق نحاضرو مقررات ینموقوفات، با قوانیقبال برخ

یزندگيهایچیدگیو نظارت بر موقوفات کشور، متوقف بر فهم پیریتمدینهمطلوب در زم
ی در باب وقفاز نو، به متون فقهیو نگاهرنعصر مديهایازمنديناقتضائات ودركید،جد

يگذارقانونسالصدبهقریبزمانیبرههدرپس . استییگراواقعیازمندني،گذارقانون. است
برآمده از مداخله حکومت در يهایبو آسیاتان بدون فهم واقعتوینم4مدرن در حوزه وقف،

اند تا تدبیري اندیشیده شود که هر چه موقوفه درآمد بیشتري داشته باشد، به رو حتی برخی نویسندگان پیشنهاد دادهاز این. 1
حقوق اموال و مالکیت، تصرف و وقف،: 2حقوق مدنی ، )1391(داراب پور، : همان نسبت از میزان حق النظاره کاسته شود

.359جاودانه، ص -جنگل: چاپ اول، تهران
تحلیلی بر طرح : استقالل یا عدم استقالل مسجد«). 1394. (درویشی، بابک و صداقتی، کیوان-1: براي مطالعه بیشتر رك. 2

هاي حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش: هاي کشور، تهرانحمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازي مساجد و نمازخانه
تأملی بر طرح حمایت از احداث، تجهیز، «). 1392. (صداقتی، کیوان-2. 5-16ل دوم، صص ، نیمسا28شهر دانش، شماره 

.20655، روزنامه کیهان، شماره »مسجد را زیر مجموعه سازمان اوقاف نکنید: نوسازي و مدیریت مساجد کشور
.1358اصل چهل و نهم قانون اساسی ایران، مصوب . 3
.توسط مجلس شوراي ملی تاکنون1313ال از هنگام تصویب قانون اوقاف در س. 4
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يآفت مداخله حداکثرناخواه، خواه.داشتیشو نظارت بر موقوفات، انتظار گشایریتامر مد
راجعمقرراتمکررابطال. استیعموميهاینههزیشافزاويدارجانبي،حکومت؛ ناکارآمد

.مدعاستیناییدمهر تأیر،خايهاعدالت در سالیوانتوسط دوقفبه
استقالل ینتضم«،»ینواقفیاتاحترام به ن«باب وقف است، در جامعه یاصلیازآنچه نباري، 

کاهش «ي، در راستا»و نظارت موقوفات به شهروندانیریتمديحداکثريواگذار«و » وقف
مفاهیمییغاتفسیر. است»یجامعه مدنیتتقو«و » موقوفاتيگرينقش حکومت در امر تصد

تفسیرتابکمدستموجود،مقرراتوقوانینکهسازدرهنمون مینتیجهاینبهرامامذکور
.نداردرااوقافسازمانتوسطموقوفاتدرآمدازالنظارهحقاخذ
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