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چکیده:
وقف یکی از مهم ترین احکام اجتماعی اسالم است که مورد توجه فقها و متولیان امور اجتماعی بوده است
عالوه بر این د ر مکتب فقهی و حقوقی اسالم ،وقف هم از جنبة مباحةن ریةر و هةم در عرصة زرة ی
اجتماعی و عملی افراد ،رقش مهمی دارد .مباحن دقیق و عمیقی که در کتةب فقهةی ،تحةت همةین عنةوان
مطرح ش ه و تع اد بی شمار از اموالی که در دوره ها مختلف به این منیةور اتتصةاي یافتةه ارة  ،تةود
شاه ویایی از این واقعیةت اسةت .در ایةن راسةتا سةاا مقالةه حارةر آن اسةت کةه "ادلةه اببةات وقةف
چیست؟" در پاسخ به این پرسش باتوجه به اینکه در تصوي راه ها اببات ادله در تمامی دعاو عومیت
تاصی وجود دارد ،ولی به ریر می رس برا اببات ادلةه وقةف  ،قارورگةاار چنة ان بةه آن اشةاره مسةتقیم
رکرده است و به روعی شروطی تعیین ش ه است که به مطالعه آن پرداتته ایم .روش پژوهش در ایةن مقالةه
تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخاره ا است .این مقاله با در ریر ةرفتن مفهةوم وقةف ،درصة د
شناتت و شناسایی ارواع و احکام وقف ،مالکیت وقف و شروط اببات وقف است.
واژگانکلیدی :وقف ،احکام وقف ،مالکیت وقف ،شروط وقف.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران.
** استادیار گروه حقوق ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران( .نویسنده مسئول) Sjafarhashemi@gmail.com
** استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران.
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مقدمه
وقف از موروعات مهم احکام اجتماعی اسالم است که به سبب جایگاه ویژه آن در تع یل بروت
و سامار هی به ورع اقتصاد افراد راتوان و رقش بالقوه آن در بهبود ورع جوامع ریازمن کمک و
عقب افتاده ،همواره مورد توجه و اهتمام فقها و متولیان امور اجتماعی بوده است .در مکتب فقهی
و حقوقی اسالم ،وقف هم از جنب مباحن ریر و هم در عرص زر ی اجتماعی و عملی افراد،
رقش مهمی دارد .مباحن د قیق و عمیقی که در کتب فقهی ،تحت همین عنوان مطرح ش ه و تع اد
بی شمار از اموالی که در دوره ها مختلف به این منیور اتتصاي یافته ار  ،تود شاه ویایی
از این واقعیت است .در قرآن کریم آیه ا که در آن کلم وقف به کاررفته باش به اعتقاد همه
مفسرین و فقها وجود ر ارد ،امّا در کتاب رارق ر وسائل الشیعه ده ح ین با اسناد معتبر در
استحباب و مشروعیت وقف ذکرش ه است که ح ین او آن را اغلب فقها عیام در باب وقف
یادآور کرده ار  ،می رویس از ابی عب اهلل علیه ّ السالم محم بن یعقوب از ع ه ا از اصحاب ما
روایت کرده که فرمود مرد را بع از مر ش اجر و پاداشی ریست مگر اینکه دارا سه تصلت
باش  ،یکی اینکه در زمان حیاتش ص قه ا برقرار کرده باش (ص قه جاریه یا وقف) و دیگر اینکه
عمل تیر سنت رهاده باش (مثال ّ وقف) که بع از او مردم ب ان عمل کنن و سومی اینکه فرزر
صالحی از او برجا مار ه باش که بع از مر ش برایش دعا کن  .این ح ین را صاحب مست رک
الوسائل ریز روایت کرده است (حرعاملی 1393 ،ج .)292 :6در دارش حقوق «ادله اببات دعوا»
جایگاه مهمی دارد :را فته پی است که مجرد دارا بودن «حق» در مرحله ببوت ،برا افراد در
اجتماع تا آرجا مفی است کةه مورد تعرّض و تجاوز از راحیه شخص یا اشخاي دیگر واقع
رشود و تهایب و تزکیه بررفوس ارسان ها حاکم و تةو تودبینی وفزونتواهی در آرها مهار
شته باش ؛ اما در عمل چنین ریست و بةه ةواهی آمةار ،پرور ه ها مطرح در داد ستر ها و
در روابط اجتماعی ،تجاوز و تع بةه حةق دیگةران بسیار اتفاق می افت که الزاماً در همه
موارد ریز با سوء ریت همراه ریست و چه با متجاوز بةه مان صاحب حق بودن تویش مبادرت به
دست ار از برحقّ غیر کرده باش  .طبیعی است که صاحب حةقّ مةورد تجاوز ،بةرا احقاق
حقوق تةود چاره ا جز دادتواهی در دستگاه قضایی رسمی مملکت و اقامه دعو به طرفیت
متجاوز ر ارد .ب یهی است در این مرحله ،او بای به عنوان مق مه ررور  ،رمن بهره یر از
یک یا چن دلیل از ادله اببات دعوا ،بتوار حقّی را که در مرحله ببوتی دارد در مرحله ابباتی ریز به
داد اه ،بابت و م لل کن و رره از طرح دعةوا تود سود رمی برد و از حمایت رمارت
اجرا قاروری محروم می شود و حةقّ و تنهةا وصةف اتالقی پی ا می کن و ادا آن به میل و
اراده شخص متجاوز بسته می شود .پس چةون کما و تمامیت حق در کاربرد آن است و در
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منازعات الزمه این کاربرد ،اببات اصل حق بةا اسةتفاده از ادله اببات دعوا است ،اهمیت این ادله
در رشته حقوق وارح می باش .
ه ف از این تحقیق ادله اببات وقف است ،باتوجه به اینکه در تصوي راه ها اببات ادله در
تمامی دعاو عومیت تاصی وجود دارد ولی به ریر می رس برا اببات ادله وقف قارورگاار
چن ان به آن اشاره مستقیم رکرده است .ب ین منیور در این پژوهش عالوه بر تعریف وقف و
ارکان و ارواع آن ،شرایط اببات وقف ریز پرداتته ش ه است.
مفهوم وقف
به طور که در فرهنگ ها فارسی آم ه است وقف در لغت به معنی ایستادن و رگه اشتن و
توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیز برا استفاده کسی است .ماده  55قارون م ری در
مقام تعریف حقوقی و اصطالحی وقف می وی « :وقف عبارت است از این که عین حا ما
حبس و منافع آن تسبیل شود».
 -1تعریفی که قارورگاار از «وقف» به عمل آورده است .ح ود همان است که فقها امامیه فته
ار ؛ چنان که امام تمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمای « :وهو (الوقف) تحبیس العین و تسبیل
المنفعه» و محقق حلی در شرایع االسالم می وی « :الوقف عق بمرته تحبیس االصل و اطالق
المنفعه» (محقق حلی )1377 ،و شهی باری در متن لمعه فته است «و هو (الوقف) تحبین االصل و
اطالق المنفعه» (شهی باری )1375 ،و بعضی وقف را ص قه جاریه تعریف رموده ار .
 -2از واژه «عین ما »  ،که در ماده ماکور آم ه است استنباط می شود که ما مورد وقف بای به
صورت «عین» باش و سایر ارواع اموا قابل وقف کردن ریست.
 -3منیور از «حبس» ممنوع کردن رقل و ارتقا و تصرفاتی است که موجب تلف معین می شود
زیرا مقصود از وق ف ارتفاع همیشگی موقوف علیهم از ما موقوفه است .حبس بای دایمی باش تا
با اشت زمان آن چه را وقف تاسیس رموده است از بین ررود .به همان رحو که مالکیت مفهومی
دایمی است مگر این که سبب قارون باعن ارتقا آن به غیر شود وقفیت ریز بای چنین مفهومی
داشته باش  ،تواه ،طبق مقررات ج ی  ،تود اصالت و شخصیت یاب (ماده  3قارون تشکیالت و
اتتیارات سازمان اوقاف و امور تیریه مصوب  )1363و تواه به عقی ه بعضی از فقها به موقوف
علیهم منتقل ردد (رجفی ،1397 ،ي.)88
غالب فقها امامیه دایمی بودن را شرط صحت وقف می دارن از جمله امام تمینی (ره) در تحریر
الوسیله و عالمه در تبصره و محقق در شرایع و شهی باری در شرح لمعه ،زیرا ا ر وقف موقت باش
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منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد (عالمه حلی1372 ،؛ محقق حلی 1377 ،و شهی باری،
.)1375
ا ر وقف را موقت ب اریم ب ین معنی تواه بود که ارتباط ما مورد وقف با واقف قطع رمی شود
و ب ون این که ریاز به سبب تاي داشته باش  ،صرف اشت زمان ،مالکیت را به او باز می
ردار و بعضی از فقها به این امر اشاره کرده ار  .بنا به آرچه فته ش ا ر وقف به صورت موقت
منعق ردد ،عنوان وقف به معنی مصطلح را رخواه داشت و بعضی از فقها مارن  :تحریر الوسیله و
در مسالک و شرح لمعه و عالمه در تبصره عق واقع ش ه را تحت عنوان حبس صحیح می دارن و
بعضی مارن محقق حلی در شرایع آن را باطل می شمارر و ریر او راجح است (شهی باری،
1418؛ عالمه حلی.)1372 ،
 -4منیور از تسبیل در ماده ماکور این است که واقف از استفاده منافع موقوفه به طور شخصی
صرف ریر کرده و مقرر رمای که در راه ت ا و امور تیریه و اجتماعی مصرف ردد و می توان
فت ماهیت آن اباحه منافع برا موقوف علیهم است .با این وصف در عق وقف رمی توان شرط
عوض کرد و یا تیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد ،زیرا این موروعات با مقتضا ذات عق
که تسبیل منافع است در تضاد می باش و چنین شرطی باطل و مبطل عق تواه بود (عالمه حلی،
1414ق).
 -5موروعی که در ماده  55فوق الاکر در تعریف عق وقف ریام ه است «تنجیز» است و منیور
ع م تعلیق آن به امر دیگر است مارن آن که بگوی « :تاره تود را وقف کردم ا ر از سفر حج
سالم باز ردم» و توریح آن که قارون م ری در ماده  184به «عق معلق» اشاره رموده است و از آن
استفاده می شود که تعلیق در عقود جایز است مگر در موارد که در قارون استثنا ش ه باش مارن
عق رکاح" و عق رمان (ماده  1068و  699قارون م ری).
 -6بعضی از فقها قص قربت را در وقف الزم رمی دارن هر چن آن را رزدیک به احتیاط می دارن
و امام ت مینی (ره) در تحریر الوسیله به این موروع تصریح دارد .معاالک بعضی از آران مارن
عالمه در تبصره قص قربت را شرط صحت عق دارسته ار (عالمه حلی1372 ،؛ محقق حلی1377 ،
و شهی باری.)1375 ،
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ارکان وقف و شرایط آن
وقف دارا ارکاری است که عبارتن از :صیغه وقف ،واقف ،موقوف علیه ،عین موقوفه (ملکوتی
فر.)127 :1380 ،
 .1صیغه وقف ،یعنی آرچه واقف با آن ارادة تویش در وقف را ابراز می دارد (حائر یزد ،
)76 :1380؛
 .2واقف کسی است که بخشی از اموا تود را جهت وقف اتتصاي می ده ؛
 .3ما موقوفه ،آن چیز است که مورد وقف واقع می شود؛
 .4موقوف علیهم افراد هستن که منافع ما موقوفه برا آرها در ریر رفته ش ه است؛
 .5ما موقوفه بای عین باش ره دین یا منفعت ،قابلیت ارتفاع با بقا عین داشته باش  ،در ملکیت
واقف باش و قبض دادن آن ممکن باش (رجفی ،)15 :1368 ،پس اموالی که با مصرف آنها ،عین
قابلیت بقا ر ارد قابل وقف کردن ریستن  .برا مثا رمی توان ران ،غاا و میوه را وقف رمود؛ زیرا با
مصرف آنها ،عین از بین می رود (موسویان و رصرآباد .)41 :1388 ،
شرایط وقف ریز چهار چیز است:
 .1دائمی بودن؛
 .2منجز بودن و معلّق به شرطی ربودن؛
 .3اقباض؛
 .4اتراج رفس تویش از عین موقوفه (رجفی.)15 :1368 ،
با توجه به تعاریف مختلفی که از اشخاي حقوقی ش ه و ارکان و شرایط وقف که به آرها به
اجما اشاره ش ه است .آیا اشخاي حقوقی مارن اشخاي حقیقی صالحیت و اهلیت ایجاد وقف
را دارر یا ر ارر ؟ مسلماً با توجه به روظهور بودن بحن از اهلیت اشخاي حقوقی در ایجاد وقف
که سابقه چن اری ر ارد آرچه در این روشتار مطرح است صرفاً ریر شخصی رگارر ه است چون در
کتب فقهی ما دربارة اشخاي حقوقی و ح ود و اتتیارات و ارکان و شرایط آن بحثی به میان
ریام ه است ولی فقها عیام بعضاً تحت عناوین و موروعاتی از اتتیارات حاکم و ولی امر در
وجوهات شرعیه ،مارن تمس و زکات و غنائم و بیت الما به طورکلی ریراتی ارائه کرده ار که
بی شباهت به اتتیارات اشخاي حقوقی در زمان معاصر ریست (ساماری .)12 :1394 ،لاا وقف
اشخاي حقوقی یکی از مباحن روظهور و ج ی الورود است که تاکنون رق و بررسی رش ه است.
 .1اولین رکن از ارکان وقف  -موقوفه  -ارشا صیغه وقف است که به اتفاق فقها و حقوق اران
لفظ وقفت یا حبست است؛ ولی آیا شخص حقوقی با همین الفاظ می توار ارشا عق وقف کن ؟
وقفت و حبست صیغه متکلّ موح ه است؛ امّا شخص حقوقی که یک رفر ریست تا بتوار با چنین
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الفاظی ارشا عق وقف کن  ،راچار بای به صیغه متکلّم مع الغیر ارشا کن  ،ولی در هیچ کتاب فقهی
و هیچ ح یثی چنین الفاظی بهعنوان صیغه وقف دی ه رش ه است .آیا رمی توان رتیجه رفت که
صیغه متکلّم مع الغیر از وقفت و حبست برا ارشا وقف صالحیت ر ارد؟ این اشکالی است که
بای رق و بررسی شود و مراجع تقلی جواز آن را امضا کنن حا فرض کنیم چن رفر در ملکی
باهم شریک باشن و همگی تصمیم رفته باشن که آن ملک را وقف تاي یا عام کنن در این
صورت می توارن به جا وقفت و حبست ،لفظ وقفنا و حبسنا را ارشا کنن و یا اینکه تک تک
شرکا ملک همان لفظ وقفت یا حبست را بگوین وقف تمام است .این ریز مسئله ا است که
تاکنون کسی به آن جواب ر اده است.
 .2اشکا دیگر وجود دارد که بای مطرح و راه حل آن تشریح شود و آن این است شرط
صحت وقف ،مالک بودن واقف عین موقوفه است کسی رمی توار عینی را وقف کن که مالک
آن ریست؛ امّا وقتی مالک شخص حقوقی باش او در واقع مالک عینی ریست که بتوار آن را وقف
کن حا ا ر به عنوان یکی از ارکان یک شرکت مثال م یر عامل مق ار از دارایی ها تحت
تصرف تود را وقف کن .
 .3مشکل دیگر این است که در ارشا عق وقف ،مالک حقیقی ملکیت ملک را از رفس تود
تلع می کن و با اعما وقف ،دیگر مالک ملک تود ریست حا شخص حقوقی چه اتتیار
دارد که ملکیت مالک را تلع کن  .صرف اینکه مالی یا ملکی در اتتیارش برا مقاص معینی
قرار داده است مجوز تلع مالکیت از مالک حقیقی ریست و ا ر ملک کسی دیگر را وقف کن ،
وقف باطل است .ممکن است ادعا شود که شای اساسنامه شرکتی به ارکان تود اجازه ارشا
وقف داده باش  .در این صورت به وکالت از مالکان اصلی صالحیت ارشا عق وقف تواه
داشت در جواب بای

فت هر شرکتی محصور و مح ود در اساسنامه تویش است و هر شرکتی

فعالیت ها او منحصر در موروع شرکت است ره در امور دیگر ،مثال شرکت تعاوری مسکن
فعالیت هایش در امور مسکن است؛ لاا رمی توار مثال در صادرات و واردات کاال شرکت کن .
(رجفی.)18 :1368 ،
 .4ازجمله شرایط تنفیا وقف قبض و اقباض است ،قبض در لغت به معنی به دست رفتن چیز با
تمام دست است (صاحب بن عباد )253 :1413 ،امّا فقها قبض را به تخلیه تعریف کرده ار  ،یعنی
تحویل یرر ه را بر شیء قبض ش ه مسلّط و مستولی ساتتن ا رچه در دست او هم قرار رگیرد با
ریر دقیق تر ،این معنا اقباض است (مغنیه  .)587 :1362شیخ طوسی شرط بودن قبض را در وقف
مورد اجماع علما امامیه می دار و میفرمای از شرایط لزوم وقف در رزد ما  -امامیه  -قبض است
(شیخ طوسی .)539 :1407
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 .5شرکت ها تجار یا جمعیت هایی که صن وق تیریه تشکیل می دهن  ،مح ود و محصور در
اساسنامه تود هستن که به اتّفاق هیأت امنا آن شرکت یا ماسسه تیریه به تصویب رسی ه است.
اشخاي حقوقی طبق همان اساسنامه فعالیت می کنن و دتل و تصرف آران در سرمایه و مایملک
شرکت یا ماسسه منحصر در موروع تشکیل شرکت یا ماسسه است ،مثال شرکت رشر کتاب
مح وده تصرفاتش در اموا شرکت منحصر به همان رشر کتاب است و رمی توار در صادرات و
واردات کاال شرکت کن .
 .6ازجمله شرایط و ارکان وقف ،موجود بودن موقوف علیه یا موقوف علیهم هنگام ارشا عق
وقف است؛ بنابراین وقف بر مع وم یا کسی که بع ها متول تواه ش ابت اء صحیح ریست چون
عمل وقف تملیک عین به موقوف علیه و قبض آن است پس کسی که هنگام ارشا عق وقف
وجود ر ارد چگوره می توار قبض کن ؟ و چگوره شخص مع وم می توار صاحب ملک شود؟
صاحب جواهرالکالم از مبسوط رقل اجماع کرده است (رجفی  )27 :1368صاحب مفتاح ازغنیه و
سرائر رفی تالف را حکایت کرده ار .
شروط اثبات وقف
برا آرکه وقف به درستی منعق و اببات شود و ما مورد ریر ما موقوفه تلقی ردد ،مجموعه
شرایطی الزم است .در اینجا ما ابت ا به شرایط ارعقاد وقف می پردازیم و سپس شرایط وقف و
موقوف علیهم و ما موقوفه را ریز ج ا اره مورد بررسی قرار تواهیم داد.
شرایط انعقاد وقف
تراری ،قبض ما موقوفه و جهت مشروع از جمله شرایط ررور ارعقاد وقف است که به هر یک
اشاره ا ماعنصر تواهیم داشت.
تراری :تراری در تمامی عقود شرط صحت عق است .در مورد وقف ریز قارون اار با اشتراط
قبولی ،وقف را در غالب عق مطرح کرده است در رتیجه تراری از ارکان آن است که در وقف
تاي قبولی توسط طبقه او از موقوف علیهم یا قائم مقام قاروری آرها صورت یرد و در وقف
عام ریز قبولی با حاکم است در رتیجه تراری این دو روه در عق وقف ،شرط صحت آن می
باش .
قبض :از دیگر شروط صحت وقف قبض است .در این رابطه در فقه امامیه وح ت ریر وجود
ر ارد ،برتی قبض را به طور مطلق شرط رمی دارن  ،برتی آن را شرط لزوم می دارستن و ع ه ا
دیگر قبض را شرط صحت دارسته ار (طوسی1411 ،ه ق؛ ي .)539
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قارون م ری قبض را شرط صحت و لزوم وقف دارسته (ابن ادریس ،ي )156و در ماده  59مقرر
داشته « :ا ر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ر ه وقف محقق رمی شود و هر وقت به قبض
داد وقف تحقق پی ا می کنن » در ماده  61ریز پیرامون شرط لزوم بودن قبض آورده است که:
«وقف بع از وقوع آن به رحو صحت و حصو لزوم الزم است»...
از جمله مواد دیگر قارون م ری که به شرایط قبض پرداتته است می توان به مواد  63 ،62 ،60و 67
قارون م ری اشاره داشت که در اینجا به ذکر متن مواد کفایت می کنیم:
ماده « :60در قبض فوریت شرط ریست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف رکرده است هر وقت
ربض ب ه وقف تمام می شود».
ماده « :62در صورش که موقوف علیهم محصور باشن تود آرها قبض می کنن و قبض طبقه
او کافی است و ا ر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باش متولی وقف واال
حاکم قبض می کنن ».
ماده « :63ولی و وصی محجورین از جارب آرها موقوفه را قبض می کنن و ا ر تود واقف تولیت
را برا تود قرار داده باش قبض تود او کفایت میکن ».
ماده « :67مالی که قبض و اقباض آن ممکن ریست ،وقف آن باطل است لیکن ا ر واقف تنها قادر
بر اتا و اقباض آن رباش و موقوف علیه قادر به اتا آن باش صحیح است».
الزم به ذکر است که قبض مفهومی عرفی است و قبض هر ما ریز با توجه به ماهیت همان ما
صورت می یرد.
امروزه پیرامون چگورگی قبض ما برا وقف سختگیر رمی شود .چنارچه می بینیم در برتی از
اسناد موقوفات جنین می آورر  ...« :واقف مکرم تصریحا اقرار می رمای صیغه وقف جار ش و
مشارالیها به عنوان متولی مورد وقف را قبض رمود و عمل قبض و اقباض شرعی به عمل آم ».
جهت مشروع :یکی دیگر از شرایط صحت معامالت که در ماده  190قارون م ری مقرر ش ه است
مشروعیت جهت معامله است .جهت معامله «عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از
متعاملین پی ا می شود و سبب ارجام معامله می ردد ،جهت امر است که هر یک از متعاملین قبل
از معامله تصور می رمای تا به وسیله ارجام معامله بتوار آن را در تارج ایجاد رمای » (امامی،
 )1372در ماده  217قارون م ری ریز در این رابطه فته ش ه« :در معامله الزم ریست که جهت آن
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تصریح شود ولی ا ر تصریح ش ه باش بای مشروع باش و اال معامله باطل است» ،در فقه ریز
جهت با ارگیزه و داعی غیر مشروع موجب بطالن معامله دارسته ش ه است هر بل در عق قی رش ه
باش برا مثا معامله فروش ارگور که برا تهیه شراب باش باطل است» (امینیان م رس.)1381 ،
در رابطه با وقف جهت در دو معنا به کار رفته است:
معنا او ه فی است که به منیور رسی ن به آن عین ما حبس و منافع تسبیل می شود که
قارورگاار در ماده  66قارون م ری آن را مقص رامی ه است .در این معنا جهت ،از ارکان داتلی
وقف محسوب ش ه و در صورتی که مخالف قوارین باش باعن رامشروع شتن موروع وقف می
شود (کاتوزیان .)1372 ،مقصود از کلمه

غیرمشروع ریز عملی دارسته ش ه که قارون آن را جرم

ب ار  .اما به ریر می رس که بای با تفسیر موسعی هر وره عملی که مخالف قوارین ،اتالق و ریم
عمومی جامعه باش را ریز غیر مشروع دارست (امامی.)1372 ،
معنا دوم جهت ه فی است که ارگیزه واقف در ارجام عمل حقوقی بوده است ب ون اینکه داتل
در مفهوم وقف و قص ارشاء آن باش که در حقوق به آن داعی و اه جهت فته می شود و در
ماده  65قارون م ری ریز علت رامی ه ش ه است .در این معنا هر چن رامشروع بودن جهت منجر به
رامشروع بودن موروع وقف رمی ردد اما سبب کسب رتیجه رامشروع از طریق عملی مشروع می
ردد و در رتیجه چنین وفقی ریز صحیح رمی باش  .بنابراین ا ر از مفاد وقفنامه ا چنین برآی که
واقف به منیور فرار از اجرا قارون مربوط به ریم عمومی یا امور رامشروع دیگر اموا تود را
وقف کرده است عمل او رفوذ حقوقی ر ارد (کاتوزیان.)1372 ،
وقفی که به قص اررار به دیان واقع ش ه باش ریز مطابق قارون غیر رافا است زیرا که اررار به
دیان ارگیزه ا رامشروع برا ارعقاد وقف است .مقصود از کلبه علت در ماده  66قارون م ری ریز
جهت یا داعی واقف در اررار به طلبکاران است.
شرایط واقف و موقوف علیه
در اینجا شرایط الزم در رابطه با واقف و موقوف علیه را به طور ج ا اره مورد بررسی قرار می
دهیم.
 واقفقارورگاار در ماده  57قارون م ری در رابطه با شرایط واقف مقرر داشته« :واقف بای مالک مالی
باش که وقف می کنن و به عالوه دارا اهلیتی باش که در معامالت معتبر است».
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در رابطه با شرایط واقف دو سوا احلى مطرح مرشود:
 -1آیا واقف بای قص قربت داشته باش ؟
 -2وقف بر رفس چه حکمی دارد؟
در مورد پاسخ پرسش او میان فقها اتتالف است .برتی معتق ر وقت عبادت است و در رتیجه
قص قربت ریز در آن شرط است .اما در مقابل ع ه ا ریز مارن صاحب عروه و امام تمینی (ره)
(ره) بر این عقی ه هستن که قص قربت شرط ریست .در قارون م ری به صراحت این مسأله مطرح
رش ه است منتها ممکن است باتوجه به استفاده از واژه

تسبیل این برداشت به وجود آی که ظاهر

از کلمه تسبیل صرف منافع در راه ت است و در رتیجه قص قربت ریز شرط است .منتها چنارچه
فته ار « مصرف در راه تیر تود از ریر اتالقی پسن ی ه است و راه ت ا است هر چن به منیور
دیگر باش و داعیه ها عاطفی و آرمان ها ارساری ارگیزه اصلی به شمار آی (کاتوزیان،
 ،)1372اصل ع م و صحت وقف کافر ریز موی این مطلب است (رجفی.)1397 ،
در پاسخ به پرسش دوم ریز بای فت مطابق ماده  72قارون م ری« :وقف بر رفس به این معنی که
واقف تود را موقوف علیه یا جزء ،موقوف علیهم رمای با پرداتت دیون یا سایر مخارج تود را از
منافع موقوفه قرار ده باطل است اعم از اینکه راجع به حا حیات باش یا بع از فوت» البته ماده
 74قارون م ری مقرر داشته است که« :در وقف بر مصالح عامه ا ر تود واقف ریز مص اق موقوف
علیهم واقع شود می توار منتفع ردد».
 موقوف علیهموقوف علیه شخص یا جهتی است که مستحق درآم وقف و ارتفاع از عین موقوفه می باش  .برا
موقوف علیهم شرایطی در فقه و قارون پیش بینی ش ه است که به دلیل آرکه توریح تفصیلی هر
یک ریازمن تحقیقی ج ا اره است در اینجا صرفا به ذکر این شرایط می پردازیم:
 -1موجود باش (ماده  69قارون م ری« ،وقف بر مع وم صحیح ریست مگر به تبع موجود»).
 -2اهلبت تملک داشته باش .
 -3معین باش (ماده  71قارون م ری« :وقف بر مجهو صحیح ریست»).
 -4واقف موقوف علیه یا جزء آن ها رباشی .
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شرایط مال موقوفه
در این بخش به بررسی شرایط ما موقوفه در فقه شیعه و حقوق ایران می پردازیم.
 شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آنفقها برا آرکه مالی قابلیت وقف را داشته باش شرایطی را الزم می دارن  .ابت ا ریرات فقها در این
زمینه را ذکر می کنیم سپس فروع مهم این بحن را از جمله وقف ما کلی ،وقف منفعت ،وقف
دین ،وقف مالیت ،وقف پو و وقف ما مشاع را بررسی تواهیم کرد.
الف) شرایط مال موقوفه در فقه شیعه
در این رابطه ریر فقها یکسان رمی باش  .برتی چهار شرط را برا مورد وقف ذکر کرده ار
 -1عین باش ره دین و یا منفعت؛
 -2با بنا عین بتوان از آن ارتفاع برفا؛
 -3ملک واقف باش ره ملک دیگر
 -4به قبض دادن آن ممکن باش (رجفی.)1397 ،
شهی او در این رابطه آورده ار که« :شرط موقوف آن است که عین مملوکی باش که ارتفاع از
آن با بقاء آن امکان پایر باش و قبض آن ممکن باش » صاحب عروه در کتاب وقف تود شرایط
ما موقوفه را تحت  7عنوان بررسی کرده است ب ین شرح که:
 -1عین باش ؛
 -2مملوک باش ؛
 -3ارتفاع از آن با بقاء آن امکان پایر باش ؛
 -4قابل قبض باش ؛
 -5چیز باش که به م تی که عم تا از آن ارتیار می رود باقی بمار ؛
 -6منفعت مقصود از وقف مشروع باش ؛
 -7متعلق به حق غیر که مارع از تصرف در آن باش  ،رباش (یزد  ،ي.)207-205
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مالحیه می شود که در بیان تع اد شروط ما موقوف ریرات مختلفی توسط فقها ارائه ش ه است
اما برتی از این شروط در تمامی آرها بابت است.
 -1عین قابل ارتفاع باش ؛ ب ین معنا که بتوان با بقا ما موقوفه از آن استفاده رمود و با ارتفاع
مستهلک رشود ،برا مثا وقف غاا ،میوه ها و مارن آن صحیح ریست زیرا در ابر ارتفاع از بین می
رور .
 -2آرکه قابلیت تملک داشته باش (یزد  ،ي.)207-205
عین بودن ما موقوفه یکی از شروط سنتی وقف است .سوا اینجاست که منیور از عین چیست؟
آیا منیور عینی است که با حس المسه قابل ادراک باش و در واقع مقصود شرط ،جسم ماد
تارجی بودن ما موقوفه است؟ یا می توان برداشت دیگر ریز از این شرط داشت؟
فقها اه در مبحن بیع و شرایط مبیع از عین صحبت کرده ار و به ذکر مصادیق آن پرداتته ار .
آیت اهلل توبی کلمه عین را در برابر منفعت به کار بردهار و ب ین وسیله تعریف بیع را از اجاره
تفکیک رموده ار (تویی ،ي.)10
در مباحن مربوط به شروط ما موقوفه ریز «عین» در برابر سه مفهوم دیگر به کار رفته است -1
منفعت -2دین  -3کلی.
برا مثا در کالم صاحب جواهر در این رابطه آم ه است که« :وقف آرچه عین ریست صحیح
رمی باش ؛ مارن وقف دین که وقف آن صحیح ریست؛ تواه سررسی آن فرا رسی ه باش (حا
باش ) یا تیر (موجل باش ) و تواه ب هکار توارایی ادا دین را داشته باشن و یا در تنگی به سر
برد .همچنین وقف کلی صحیح ریست؛ مثل اینکه بگوی  :اسبی را وقف کردم ،یا شتر را به کسی
وقف رمودم یا تاره ا را وقف کردم؛ ولی آن اسب یا شتر با تاره را تعیین رکن ؛ رچه آن را با
اوصاف مشخصی توصیف رمای و ریز منفعت هم صحیح ریست .دلیل بر بطالن وقف دین و کلی و
منفعت این است که چنارکه فته ش موقوف بای عین باش و عین در مقابل هر سه این ها استعما
می ردد (رجفی :1397 ،ي ،)14محقق حلی رتیجه رفته است که« :رابطه ما قابل وقف ،هر
چیز است که ارتفاع حال از آن صحیح باش ؛ در حالی که باقی بمار .
در این رابطه الزم است تا به ح ین مبنایی وقف یعنی «حبس االصل وتسبیل الثمره» ریز دقت رمود.
در این ح یت به جا واژه عین از واژه

اصل استفاده ش ه است .فقها در عبارات تود ابت ا از
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واژه

اصل استفاده می رمودر و با مرور زمان واژه

معتق ر استفاده از واژه

«عین» به جا واژه

عین جایگزین آن ش و چنارکه برتی

«اصل» در تعریف وقف از زمان محقق حلی (ره)

آغاز ش ه و در بین متأترین عین در معنا وجود تارجی داشتن استعما
 .)1390دلیل سترش استفاده از واژه

ردی ه است (کریمی،

«عین» به جا «اصل» روشن ریست ،اما ممکن است به

علت سترد ی مصادیق ما در اعیان بوده باش  .برا مثا اموالی از قبیل اموا فکر وجود
ر اشته تا رسبت به آن ریز بحن شود .در رتیجه به ریر می رس که بای تفسیر موسع از «عین»
داشت و آن را مح ود به شیء ماد و محسوس ر ارست
ب) وقف کلی
یکی از فروعات شرایط ما موقوفه بحن ورف ما کلی است .جایز ربودن وقف ما کلی در
عبارات اکثر فقها شیعه دی ه می شود .برا مثا شیخ طوسی در مبسوط در بیان شرایط ما
موقوفه فرموده ار  :ا ر (ما ) در ذمه باش و یا مطلق باش مارن آرکه بگویی اسبی و یا عب را
وقف کردم .وقف آن جایز ریست زیرا که ارتفاع از آرچه تعیین رش ه است ممکن ریست و تسلیم
آن و قبض آن ریز ممکن رمی باش در بحن قبلی کالم صاحب جواهر را در رابطه با شرایط ما
قابل وقف آوردیم و دی م که این بزر وار ریز بر جایز ربودن وقف ما کلی تأکی رموده ار .
ایشان در این راستا اشاره می کنن به این مسأله که وقف ما کلی به دلیل آرکه حبس و تسبیل در
آن فورا صورت رمی یرد جایز ریست زیرا که تأتیر ار اتتن این مسأله به تعیین ما با تنجیز عق
منافات دارد .فقها معاصر مارن صاحب عروه و امام تمینی (ره) ریز وقف کلی را صحیح رمی
دارن  .می توان فت همارطور که در عبارث صاحب جواهر ریز مشاه می ردد دلیل عم ه برا
ع م امکان وقف ما کلی ع م تحقق حبس و در رتیجه ع م امکان تسبیل منفعت آن است.
ج) وقف منفعت
بسیار از فقها وقف منفعت را صحیح ر ارسته ار  .منفعت مالی است که به ت ریج از اعیان اموا به
دست می آی تواه این بمره ماد باش مارن میوه درتتان و یا وصفی باش که عین مالی از آن
جهت قابل ارتفاع است مارن منفعت تاره ا برا سکورت منفعت را به صالحیت استفاده از اموا
ریز تعبیر کرده ار (کاتوزیان .)1387 ،در مفتاح الکرامه رویسن ه پس از ذکر عبارت عالمه حلی در
رابطه با شرایط ما موقوفه که می وی « :فال یصح وقف ال ین» و «ال المطلق کفرس غیرمعین و
عب فی الامه او ملک مطلق» ارافه می کنن که در ریاض از غنیه شنی ه ار که هیچ یک از ق ما
متعرض این ریر رش ه ار در واقع تع اد کساری که متعرض وقف منفعت ش ه ار بسیار مح ود
است ،صاحب عروه ریز در این رابطه معتق است که وقت منفعت صحیح رمی باش زیرا که ارتفاع
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از آن مستلزم اتالف آن است و تحبیس اصل در منفعت قابل تصور ریست .بنابراین برا مثا ا ر
شخصی تاره ا را برا م ت بیست سا اجاره کرده باش و بخواه منفعت آن یعنی سکنی در
تاره را با بقاء عین در مالکیت ملک ،وقف کن صحیح رمی باش .
ب ین شرح وقف منفعت صحیح ریست .آرات (محم

 ،ي )425و ذرات و لحیات منافع با سپر

زمان از بین می رور  ».در رتیجه حبس اصل در منافع قابل تصور ریست؛ (حائر یزد )1380 ،
استفاده از منفعت باتلف ت ریجی آن مالزمه دارد .و این مساله با قابلیت حبس «دائمی» در تعارض
است (کاتوزیان.)1390 ،
د) وقف دین
دین «ما کلی بابت در ذمه یک فرد به رفع دیگر است که به یکی از اسباب دین حاصل می
شود به کسی که ما بر ردن اوست ،م یون یا م ین و به دیگر دائن یا غریم می وین .
بسیار از فقها وقف دین را صحیح رمی دارن  ،صاحب عروه در این رابطه روشته ار « :وقف دین
صحیح ریست چنارکه کسی ده وسفن بر عه ه دیگر داشته باش وقف آن قبل از قبض آرها از
دیگر صبح رمی باش » (یزد  ،ي.)205
مالحیه می شود که ایشان وقف دین قبل از قبض آن را صبح رمی دارن  .به ریر می رس مسأله ب ه
بین مهار است که دین شیر رمود لی در رامه است و در رتیجه تمام دالیلی که در ع م امکان وقف
ما کلب فتیم در این ما ریز مجر بوده و به تکرار آن رخواهیم پرداتت
ه) وقف مالیت و وقف پول
وقف مالیت به طور مستقیم توسط فقها بحن رش ه و می توان فت که موروعی ج ی در فقه
است .تنها صاحب عروه در بحن تود پیرامون وقف عنوان وقف مالیت را ذکر کرده ار اما آن را
وقف مصطلح رمی دارن و تنها به دلیل عمومات اصل صحت ایراد بر این عمل وارد رمی دارن  .با
این حا شروع این بحن را می توان در موارد که فقها در رابطه با امکان وقف درهم و دینار ،به
عبارت امروز پو بحن کرده ار مشاه ه رمود .فقها معاصر به ت ریج رایش به قابلیت وقف
پو پی ا کرده ار که برتی ریز به صراحت وقف مالیت را امکان پایر می دار  .این مسأله به دلیل
درک درست از شرایط جامعه می باش  ،زیرا مالحیه می ردد که افراد زیاد تمایل به وقف
پو تود دارر اما به دلیل وجود ابهام در این زمینه همچنان اداره اوقاف اق ام به تنییم صلح رامه
در این زمینه می رمای  .برا مثا یکی از بن ها این صلح رامه ها ب ین شرح است« :مصالح بر
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متصالح ردد شرط رمود که  99درص سود حاصل از سپرده موروع صلح به م ت هزار سا
صرف موارد تعیین ش ه وسیله مصالح ردد که به عنوان شرط رمن عق بر آن توافق رموده ار و
جزء الینفک ای ن عق محسوب است ،و پس از آن به هر ترتیب که ولی فقیه زمان تشخیص ده
مصرف شود» .صلح هزارساله رشاره ریاز مبرم جامعه امروز به شناسایی قاروری و رسمی وقف پو
است ،وقف پو  ،همارطور که برتی ا ز فقها معاصر صراحتا اشاره داشته ار  ،حاکی از امکان
وقف مالیت است زیرا وقف پو «با وقف سایر اعیان که وقف رقبه ما است متفاوت است .در
وقف رقبه ،أصل رقبه ما می بای باوجود ارتفاع باقی بمار ولی در وقف مالیت بقا مالیت با
وجود ارتفاع کافی است».
در وقف مالیت آرچه وقف می شود ارزش است .ارزشی که با حفظ آن ارزش امکان ارتفاع از آن
وجود دارد .جایز دارستن وقف مالیت بسیار از موارع را از سر راه تیرینی که قص وقف اموا
تود را دارر بر می دارد زیرا که بروت افراد تنها زمین و اعیان ریست ،امروزه بروت بسیار از
افراد در قالب پو و یا اوراق بهادار و اموا است که چه بسا در اشته وجود ر اشته است .در
رتیجه به ریر می رس می توان با توجه به منعطف بودن احکام وقف و با استفاده از مبنا ح ین
«الوقوف على حسب ما یشرط الواقف» وقف پو و مالیت را جایز ب اریم .در صورت امکان وقف
مالیت ممکن ا ست سوا شود که رفت ریز دارا مالیت است بنابراین به جواز منفعت ریز می توان
حکم داد .اما به ریر می رس تحت شرایط دیگر ما موقوفه را دارا ریست زیرا همارطور که
اشت استفاده از منفعت با اتالف آن همراه است و به عالوه دوام ر ارد در حالی که چنارچه فته
ار فصل تفا وت وقف و ص فه در دوام آن است .آیت اهلل جواد آملی چنارچه پیشتر اشاره
داشتیم ،لزوم جریان وقف را ب ین شرح بیان کرده ار ؛ «وقف ،ص قه جاریه و پویاست ره جام و
ایستا .تعبیر «جریان» همارن فصل مقوم وقف است که آن را از سایر ص قات ج ا می کنن همارن
کلمه «راطق» که ارسان را از سایر موجودات زر ه امتیاز می ده » .این در حالی است که وقف
مالیت در مصادیقی مارن وقت پو تعارری با پویایی و ادامه جریان وقف ر ارد حا آرکه در
وقف منفعت ،منفعت موقتی بوده و زمان پایان آن مشخص ریست.
ی) وقف مال مشاع
وقف ما مشاع از جمله موارد است که ظاهرا به اجماع مورد قبو فقها شیعه واقع ش ه است.
شهی باری ریز وقف ما مشاع را به دلیل آرکه امکان دستیابی به مطلوب وقت که همان «تحبیس
األصل و اطالق الثمره» می باش بالمارع دارسته ار (لطفی ،ي .)37در حقوق ایران ریز به پیرو از
همین شهر به صحت وقف ما مشاع تصریح ش ه است .ماده  58قارون م ری مقرر داشته« :فقط
وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع ش اعم از اینکه منقو باش یا غیر منفو ،
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مشاع باش یا مفروز» توریح آرکه تصرفات حقوقی شریک در ما مشاع برتالف تصرفات ماد
به رسبت سهم و بالمارع است که وقف ریز از جمله چین تصرفاتی است.
 شرایط مال موقوفه در حقوق ایرانبع از بررسی تعریف ما و شرایط ما موقوفه در فقه شیعه ،به بررسی شرایط ما موقوفه در
حقوق ایران می پردازیم.
ماده  55قارون م ری در تعریف وقف مقرر داشته« :وقف عبارت است از اینکه عین ما حبس و
منافع آن تسبیل شود» پیرامون شرط عین بودن ما موقوفه و حکم وقف دین و منفعت بحن
کردیم؛ و در اینجا فقط ارافه می کنیم ،در صورتی که برا وقف شخصیت حقوقی به معنا تام
تود قائل باشیم ،امکان وقف منفعت و دین ریز میسر تواه ش زیرا که در این صورت می توان
این اموا را به دارایی شخص حقوقی وقف افزود .در این صورت تللی در پای ار و دوام موقوفه
وارد رخواه ش  .برتی از حقوق داران معتق ر «بیگمان ،با قبو شخصیت حقوقی برا وقف هیچ
مارعی وجود ر ارد که دین و منفعت ریز در زمره مجموع اموالی درآی که دارایی این شخصیت را
تشکیل می ده  .ولی در وقف به مفهوم سنتی آن چون تحقق و بنا این سازمان حقوقی وابسته به
وجود عین تارجی می شود وقف دین و منفعت باطل است (کاتوزیان.)1390 ،
به ریر می رس با توجه به توریحاتی که پیرامون شخصیت حقوقی وقت دادیم ،این امکان در
صورتی عملی تواه بود که ابت ا مالی که دارا شرایط الزم ما موقوفه است ،وقف ردد تا
شخص حقوقی موقوفه به وجود آی و سپس منفع ت و دین را به دارایی این شخص حقوقی افزود.
بنابراین حتی در صورت شناسایی شخصیت حقوقی برا موقوفه ،وقف اولیه منفعت و دین (وره
صرف افزودن آرها به دارایی شخص حقوقی موقوفه موجود) به ریر ممکن ریست.
برتی برا توجیه امکان پایر بودن وقف دین است ال کرده ار که در صورت وقف دین بای بین
مورد که موروع دین ،عینی معین است مارن تع اد مشخصی وسفن  ،و زماری که دین
موروعی کلی است قائل به تفکیک ش  .در مورد او مارعی در راه چنین وقفی وجود ر ارد که
اصاله الصحه ریز بر آن مطابقت دارد .به عالوه قبض فور ما موقوفه ریز شرط ریست و صرف
قابلیت قبض شرط است که در این موارد ریز امکان پایر است .قارورگاار در ادامه بیان شرایط ما
موقوفه در ماده  58قارون م ری مقرر داشته« :فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن
منتفع ش اعم از اینکه منقو باش یا غیر منقو مشاع باش یا مفروز» .برتی در شرح این ماده فته
ار که« :ماده راقص است بای به جا آن روشته شود :فقط وقف مالی که قابل اجاره است می توان
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موقوفه قرار یرد» ظاهرا به دلیل شرایط مشابه ما مورد اجاره این مسأله عنوان ش ه زیرا که در
ماده  471قارون م ری در رابطه با شرایط این ما مورد اجاره آم ه است« :برا صحت اجاره بای
ارتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باش ».
در هر صورت امکان استفاده از ما با بقاء عین مفهومی است که بای با توجه به ماهیت آن ما
تفسیر ردد .برا مثا وقف یک جل کتاب صحیح است به همان صورت که وقف زمین صحیح
است زیرا امکان استفاده از هر دو ما با بقاه آرها وجود دارد و تنها عمر هر یک با توجه به
ماهیتشان متفاوت است .بای در ریر داشت که همه چیز را پایاری است و رمی توان از ما موقوفه
ارتیار عمر اب داشت .در این رابطه بای مبنا وقف که «جاریه» بودن ص فه است را ریز در
ریر داشت .برا مثا برتی معتق ر وقف ل به دلیل اینکه بیش از ساعاتی پای ار ریست صحیح
رمی باش  .به ریر می رس دلیل این امر به د لیل آن است که عمر محمو کل به صورتی است که
با جاریه بودن وقف ساز ار رمی باش  .پیرامون منقو و یا غیر منقو و مشاع یا مفروز بودن ما
موقوفه ریز مشاه ه می ردد که قارورگاار ریر اکثریت فنها را در اینجا بر زی ه و امکان وقف این
اموا را ریز در قارون پیش بینی کرده است.
شرط بع در ماده  57قارون م ری مقرر ش ه است .مطابق این ماده« :واقف بای مالک مالی باش
که وقف می کن » در رتیجه ما موقوفه بای ملک واقف باش تا امکان وقف آن توسط واقف
وجود داشته باشی  .در این رابطه ح ین «وفقی ریست ،جز برا مالک» ریز به کرات در عبارات
فقها مشاه ه می ردد که فته ش ه قاع ه ا مسلم رزد فقها است و ادعا اجماع ریز بر آن ش ه
است .قابلیت قبض شرط دیگر ما موقوفه است که در ماده  67قارون م ری آم ه است« :مالی که
قبض و اقباض آن ممکن ریست وقف آن باطل است لیکن ا ر واقف تنها قادر بر اتا و اقباض آن
رباش و موقوف علیه قادر به اتا آن باش صحیح است ،بای توجه داشت که قابلیت قبض هر ما
بای بائوجه ویژ ی ها همان ما بررسی شود ،زیرا که قبض و استیالء مفهوم عرفی است.
برداشت عرف از قبض یک جل کتاب یا قبض زمین و یا قبض اموا فکر متفاوت است و
تفاوت رحوه قبض آرها تعارری با قابلیت قبضشان ر ارد.
نتیجه گیری
ه ف از این مقاله ادله اببات وقف می باش  ،با بررسی مطالعات صورت رفته و آرچه که در این
روشتار آم ه می توان فت ،وقف یکی از بهترین رهادهایی است که می توان ارسان در اعتال
اقتصاد و اجتماعی استفاده شود .ماده 55ق.م می وی  :وقف عبارت است از این که عین ما
حبس و منافع آن تسبیل شود ،منیور از حبس رمودن عین ما رگاه داشتن عین ما از رقل و ارتقا ،
و همچنین ،از تصرفاتی که موجب تلف عین ردد زیرا مقصود از وقف ،ارتفاع همیشگی موقوف
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علیهم ،از ما موقوفه است ،و ب ین جهت هم آن را وقف فته ار  .منیور از تسبیل منافع،
وا اار منافع در راه ت اور  ،و امور تیریه و اجتماعی می باش  .در واقع واقف بای مالک مالی
باش که وقف می کن در رتیجه ما موقوفه بای ملک واقف باش تا امکان وقف آن توسط واقف
وجود داشته باشی  .قابلیت قبض شرط دیگر ما موقوفه است که در ماده  67قارون م ری آم ه
است« :مالی که قبض و اقباض آن ممکن ریست وقف آن باطل است لیکن ا ر واقف تنها قادر بر
اتا و اقباض آن رباش و موقوف علیه قادر به اتا آن باش صحیح است ،بای توجه داشت که
قابلیت قبض هر ما بای بائوجه ویژ ی ها همان ما بررسی شود ،زیرا که قبض و استیالء مفهوم
عرفی است .رتایج دیگر حاصل ش ه از این مقاله به صورت زیر بیان ش ه است:
تراری از ارکان آن است که در وقف تاي قبولی توسط طبقه

او از موقوف علیهم یا قائم

مقام قاروری آرها صورت یرد و در وقف عام ریز قبولی با حاکم است در رتیجه تراری این دو
روه در عق وقف ،شرط صحت آن می باش
قارون م ری قبض را شرط صحت و لزوم وقف دارسته و در ماده  59مقرر داشته« :ا ر واقف عین
موقوفه را به تصرف وقف ر ه وقف محقق رمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پی ا می
کنن » در ماده  61ریز پیرامون شرط لزوم بودن قبض آورده است که« :وقف بع از وقوع آن به رحو
صحت و حصو لزوم الزم است
وقفی که به قص اررار به دیان واقع ش ه باش ریز مطابق قارون غیر رافةا اسةت زیةرا کةه ارةرار بةه
دیان ارگیزه ا رامشروع برا ارعقاد وقف است.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزارةی کةه در فرآینة ویراسةتار ادبةی و صةفحهآرایةی ایةن مقالةه همکةار و
راهنمایی داشتن  ،کما تشکر و امتنان را دارر .
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