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 یاشخاص حقوق يوقف از سو
  **یاحسان سامان/  *ینیم حسیدابراهیس

  دهيكچ
ـتار  يفراوانهاي ها و ابهامپرسش، يحقوق شخص فيالكت و اراتياخت بارةدر ، وجود دارد؛ اما در اين نوش

 به. ميپردازيم يفقه و حقوق اسالم دگاهياز د يحقوق شخص وسيلةبه تياعتبار و مشروع يمبان يبه بررس
 يحقـوق  عمـل  توانديم يحقوق شخص ايآدهيم كه ها پاسخ ميدر اين مقاله به اين پرسش، گريد عبارت
وجـود  » يحقـوق  شـخص « يحقـوق  عمل نيا اعتبار بر ياادله چه، انكام فرض در ؟دهد انجام را وقف
ـ كمثـل مال  طيشرا يمتوقف بر برخ، انعقاد عقد وقفبا توجه به اينكه  نيهمچن ؟دارد واقـف و قصـد    تي

  .شودمي يبررس يحقوق اشخاص يسو از وقف طيشرا، استقربت و... 
ـ  يه از فقه و حقوق اسـالم ك گونهآن ـ آيبرم ـ يحقـوق اشـخاص حق   همـة از  ياشـخاص حقـوق  ، دي  يق

ـ  .دارداختصاص  يقيشخص حقطبيعي به طور به كه يمگر حقوق ؛برخوردارند ـ  نيهمچن ـ وقـف ن  ةادل  زي
ه فقـط  كبل ؛ستيشرط صحت وقف ن، اما قصد قربت ؛شوديم ياطالق داشته و شامل وقف شخص حقوق
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    sehoseini@hotmail.comآموزشی و پژوهشی امام خمینیاستادیار مؤسسه  *

    آموزشی و پژوهشی امام خمینیکارشناس ارشد حقوق خصوصی مؤسسه  **
  19/9/1391ـ پذیرش:  23/5/1391دریافت: 

۵۲       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  مقدمه
ه بـه هـدف   ک یند یا اموالدار كه منافع و فعالیت مشترکاي از افراد شخص حقوقی عبارت است از دسته

شناسد و براي آنهـا شخصـیت مسـتقلی    خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می
 هکـ نیهاي تجارتی و موقوفات. وقـف عبـارت اسـت از ا   تکشر، دانشگاه، شهر، مانند دولت ؛ل استئقا
 ذیـل ه کـ  اسـت  طیشـرا  يسـر کیمتوقف بر ، عقد نیشود. صحت ا لیو منافع آن تسب، مال حبس نیع

  .شودیو مال موقوفه مطرح م همیموقوف عل، واقف، وقف طیهمچون شرا ینیعناو
 تیشخصـ وسـیلۀ  بـه  وقـف  تیاعتبـار و مشـروع   یمبان انیب، میهست آندنبال به قیتحق نیدر ا آنچه

 با توجـه بـه اینکـه    نی. همچناست یفقه و حقوق اسالم دگاهید از حقوقی شخصیت بر وقف و، یحقوق
مثـل   یمبـاحث ، اسـت ... قصـد قربـت و  ، واقـف  تیکمال انندم طیشرا یمتوقف بر برخ، وقف انعقاد عقد

قصـد  ( وقـوع آن  یقصـد قربـت و چگـونگ    تیشـرط ، یحقـوق  تیشخص يفایاست تیاهل، تمتع تیاهل
  .شدخواهد  یبررس یاشخاص حقوقوسیلۀ به يعباد اعمال گونهنیادادن در انجام ، قربت)

بـراي   نهـا یولی فق است؛ مطرح نشده یتب فقهکمستقل در صورت به »یشخص حقوق« عنوان
ی یاهـ وجوهات شرعیه و موضوع، المالبیت، موقوفات، مکومت حاکی مثل حیاهعناوین و موضوع

 نظـر  از .یسـت تشبیه به اشـخاص حقـوقی عصـر فعلـی ن    ه بیکآثار و نتایجی قائل بودند ، مانند آن
عنـوان شخصـیت    مرتبـه  یـابیم نخسـتین  شـورمان درمـی  کبا مراجعه به قوانین مصوب  زین یحقوق

قـانون  موجـب  بـه  ،آن از پـس  نیهمچن. ه استمطرح شد 1304حقوقی در قانون تجارت مصوب 
 یکـ ی، یاما وقف اشخاص حقوق ؛ام و آثار قانونی آن بیان شدکاح، و قواعد، اهنظام، 1311تجارت 

از  یه بخشکجااز آن نی. همچنبارة آن تحقیقی انجام نشده استنون درکه تاک است دیاز مباحث جد
 از، اسـت  شـده  داده اختصـاص  آزاد دانشـگاه  ۀنامـ وقـف  یحقـوق ـ  یفقه ینامه به بررسانیاین پا

  .ددارن اينهیشیپ که است يدیجد ياهموضوع
، اسـت  ايتابخانـه کمطالعـات   از اسـتفاده  با، یفیتوصـ   یلیتحل روش، حاضردر نوشتار قیتحق روش

 شـده  پرداختـه  آنهـا  نقـد  بـه  الزم حیتشر و حیتوض با و، استخراج مطالب، یعلم متون از استفاده با یعنی
  .شود داده قیتطب زین روز مسائل بااست این موضوع  شده یسع نیهمچن .است

 شـخص وسـیلۀ  بـه  وقـف  یحقوق و یفقه یمبان سپس و، آن اقسامو  تیشخص ةواژ يدر ابتدا معنا
 قسـمت  در و، یبررسـ  را یحقـوق  شـخص  يسو از وقف طیشرا نیهمچن. ردک میخواه انیب را یحقوق

  .دکر میخواه یابیارز را آزاد دانشگاه وقف یانیپا
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  تيو مفهوم شخص امعن
 در شــخص. اســت شــده گرفتـه )person( و از شــخص، یمصــدر جعلــ) personality( تیشخصـ  ةواژ

 ظـاهر  خـود  اتیخصوصـ  با و دارد ینقش داستان ای شنامهیدر نما هک یسک( انسان معنايبه هانامهفرهنگ
 شـخص واژة آمـده اسـت.    شینمـا  گریو بـاز  )2032ص، شـخص  واژه، 2 ج، 1362، نیمعـ ( )شـود می

)person (از )persona (است.گرفته شده  نیدر زبان الت 
 شیل نمـا ر گریبـاز  ایـ  شهیپهنر معنايبه مترادف است و) personage( ةدر لغت با واژ، پرسونا

 چهـره  بـه  رم در هـا شـنامه ینما گرانیه بـاز کـ بـوده اسـت    یآمده است و در اصل نقـاب و پوششـ  
 را نقـاب  آن یتماشـاچ  وقتـی ، است تهاشد عهده بر یخاص نقش يگریباز هر چون و، ختندیآویم
 لر و نقـش  مفهـوم  رهگذر نیا از» پرسونا« واژه، رواز این. شناختیم را مربوط تیشخص، دیدیم
 هـر  هکـ نیا بـه  توجه با زین امعن نیا )57ص، 1386، تکسا( .افتی راه جیرا زبان به و داشت نگاه را

 يبـرا ، برسـد  شیهـا خواسـته  به، خود نقش ياجرا با تا وشدکیم و دارد ینقش اجتماع در یشخص
 لغـت  در زیـ ن تیشخصـ  ةواژ. اسـت  دیـ مف و مناسـب ، تیشخصـ  و شخص از ما منظور دنیرسان

، احساسـات از ( شخص کی اتینفسان و یباطن عوامل ۀمجموع، شخص هر مختص ۀیسج معنايبه
  .)80ص، 1373، صفار( است) ارکاف و عواطف
، 1386، سـاکت ( ،باشـد یم فیلکت و حق يدارا هک است يموجود شخص، حقوق اصطالح در

 از گـاه  و اسـت  انسان همان هک یقیحق شخص: است نوع دو بر، شد اشاره هک گونههمان و )58ص
 ایـ  یاخالقـ  شـخص  به را آن هک یحقوق شخص يگرید و، نندکیم ریتعب زین یعیطب شخص به آن

 شـخص  برابـر  در هک است یحقوق شخص همان اصطالح نیبهتر یول ند؛ناممی زین يمعنو شخص
  .دارد قرار یقیحق

 و طـرف  بتوانـد  هکنیا يبرا شخص یستگیشا و وصف از است عبارت حقوق علم در زین تیشخص
  .)10و9ص، 1388، زادهیی و قاسمصفا( ندک فیلکت و حق اعمال بتواند ای و باشد فیلکت حق صاحب

  اقسام اشخاص
  یقیشخص حق ).الف

 دو بـه  محـدود  ایدن نیا در هک، وجود يدارا یانسان فرد ای یعیطب شخص از است عبارت یقیحق شخص
 يدارا زیـ ن حمـل  ایـ  نیجنـ : نـد یگویمـ  یبرخ البته ).118ص، 1377، اینییرسا( است موت و تولد حد

 كوکمشـ  بـت یغ علـت  به انسان اتیح و وجودبسا چه ).70ص، 1372، زادهیموس( باشدیم تیشخص
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 امـور  قانون و یمدنقانون ( ندیگویم الخبرمفقود ای االثر مفقود بیغا را شخص صورت نیا در ه، کباشد
 یخاصـ  امکـ اح او یرمـال یغ و یمـال  امور يبرا گذارقانون که) اند دهیبرگز را االثر مفقود اصطالح یحسب
  .)83ص، 1386، تکسا( است داشته مقرر

 و موجـودات  از او ازیـ امت و صیتشـخ  باعـث  یحقوق نظر از هک هایی داردویژگی یعیطب شخص هر
  .احوال ثبت اسناد و اقامتگاه، نام :مانند ؛شودیم گرید اشخاص

  یشخص حقوق) ب

 تیشخصـ  برابر در را یحقوق تیشخص یبرخ. است شده ارائه يمتعدد فیتعار یحقوق تیشخص يبرا
را اعـم از   یحقـوق  تیشخص زین ايعدهو ، )109ص، 1381، يانصار؛ 80- 81ص، 1373، صفار( یقیحق

امـا  ).151- 150ص، 4 ج، تـا بـی ، ی؛ امام279ص، 1374، ییطباطبا یمؤتمن( ؛انددانسته یقیحق تیشخص
  م.ینکمی از آنها اشاره یه به برخک انديرأهم یاز شخص حقوق فیتعرارائۀ در ، هر دو گروه

هـا  تیـ جمع، هاگروه« به آن یحقوق شخص اندگفته یشخص حقوق فیانان در تعرداز حقوق یبرخ
ه آنهـا را  ک يافراد فیالکاز حقوق و ت زیو متما كمشتر یفیالکه حقوق و تکشود یگفته م ییهاو انجمن

ه بـه  کـ اسـت   یحقـوق  یسیسأاز ت ياعتبار يریتعب یحقوق تیدارا هستند. مفهوم شخص، اندداده لیکتش
 ينهادهـا « ،روناز ایـ  ).21ص ، 2 ج، 1372، یصـانع ( »آمده است دیها پدتمدن شرفتیمرور زمان و با پ

برخـوردار گردنـد؛   ، ردهکمقرر  فیالکاز حقوق و ت یقیاشخاص حق يتوانند از آنچه قانون برایور مکمذ
قـانون  ( »ابـوت و بنـوت و امثـال آن    ۀفیمانند وظ ؛انسان مالزمه دارد عتیه با طبک یفیالکمگر حقوق و ت

  ).588ماده ، تجارت
منـابع   يه دارا، کاز افراد ياه دستهک دیآیم دیپد یهنگام یحقوق شخص« معتقدند گرید یبرخ

نـار  کدر ، انـد شده اختصاص داده یه به اهداف خاص، کاز اموال ياپاره ای، هستند كمشتر تیو فعال
قائـل   یمسـتقل  تیآنهـا شخصـ   يبشناسد و برا فیلکو قانون آنها را طرف حق و ت رندیهم قرار بگ

 يجعفـر  ؛146ص ، 1388، زادهیی و قاسـم صفا(» دانشگاه تهران و...، يهردارش، مانند دولت ؛گردد
  ).123ص، 1362، يلنگرود

 قیـ دق شـناخت  بـه  را ما يادیز حد تا، اصطالح و لغت نظر از تیشخص و شخص يهاواژه یبررس
 نوع کی تیشخص، شد انیب ترپیش هک گونهنهما. ندکیم کینزد آن فیتعر و یحقوق تیشخص مفهوم
ـ ا. است فیالکت و حقوق شدن دارا يبرا یستگیشا و وصف ، همـزاد ، یذاتـ  اگـر ، تیـ قابل و وصـف  نی
 ریـ تعب تیاهل به آن از یمدن قانون هک را مزبور تیصالح صورت نیا در، باشد شخص با مالزم و، همراه
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، 1377، ایـ نییرسا( ،دینام یقیحق شخص را آن ةدارند و، دکر ریتفس یقیحق تیشخص به توانیم، ندکیم
 - ینـ یجن نـه  و - مسـتقل  اتیـ ح از هکـ  باشـد یمـ  يازنده انسان، آن به منحصر مصداق تنها هک).120ص

 شـخص  بـه  وابسـته  و همـراه  آنچنان، است مند بهره آن از انسان هک یتیاهل و تیشخص. است برخوردار
 در و، سـلب  را آن تواننـد ینمـ  - یعمـوم  مقامـات  نـه  و گرانید نه، او خود نه - سکچیه هک است یآدم
  ).80- 81ص، 1373، صفار( .نندک یته تیشخص از را انسان جهینت

 يموجـود  يبـرا  را آن جامعـه  خردمندان ای و گذارقانون هکبل، نباشد شخص یذات وصف نیا اگر اما
 نیچنـ  صـورت  نیـ ا در، باشـد  داشـته  را موجـود  آن از سـلب  تیـ قابل جـه ینت در و، باشـند  دهکر اعتبار
 ).160ص، 1386، تکسـا ( .نامنـد یم» یحقوق شخص« را آن دارنده و، »یحقوق تیشخص« را یتیشخص

 مسـتقل  اتیـ ح واجـد  زنـده  انسـان  از ریـ غ یموضوع هر شامل و دارد يمتعدد قیمصاد، تیشخص نیا
، دولـت ، موقوفـات ، هـا تکشـر ، نیبنـابرا . باشد داشته را فیالکت و حقوق شدن دارا تیصالح ه، کاست

 تیصـالح  نیـ ا واجـد ، حقـوق  علـم  نظـر  از، ندارد مادر از مستقل اتیح هک نیجن و یعموم مؤسسات
  .اندشده یمعرف» یحقوق شخص« مثابهبه، رواند؛ از اینشده شناخته

  يشخص حقوقوسيلة به وقف يفقه يمبان
 هکـ  یفراوان اتیروا به توجه با را وقف تیمشروع و اندبیشتر فقیهان به این موضوع اعتراض کرده

 اشـف ک هماننـد  زیـ ن نهـا یقف یبرخ. انددانسته بحث از ازینیب و یقطع، است شده وارد رهبا نیا در
ـ ا بـارة در مختصـر  صـورت بـه  )69 ص، 3 قسم 2 ج، ق1359، نجفی( الغطاء  صـحبت  موضـوع  نی

  :دیگویموي . اندردهک
ـ تعب و شودیم دهید نادر اریبس اتیروا در نیهمچن و است امدهین هرگز قرآن اتیآ در وقف لفظ  ری

 بـا  رابطـه  در همـان) ( .اسـت  گرفتـه  صورت هیجار صدقه لفظ به اتیروا و ثیاحاد در وقف از
ـ روا همچون ؛است شده انیب ائمه از يریثک اتیروا) هیجارصدقه ( وقف وقوع و لتیفض  و« تی
ـ ا مضـمون  هک، »جاریۀ صدقۀ و به ینتفع علم و صالح ولد ثالث اال بعده من آدم ابن ینفع ال انه  نی
  .باشدیم ضهیمستف تیروا

 نیـ ا درهرچند  ؛داندیم ثابت ائمه از منقول اتیروا به توجه با را وقف تیمشروع زین حدائق صاحب
موضـوع   نیـ ا نیهمچن شانیا. است شده ریتعب» هیجار ۀصدق« لفظ به آن از و امدهین» وقف« لفظ، اتیروا
  .)123 ص، 22 ج، ق 1405، »عصفور آل« بحرانى( داندیم نهایفق نیب یاجماعاز جمله  را

  نهـا آ از یبرخـ  بـه  کـه  اسـت  ادیـ ز اریبسـ ، شـود یم استناد هانداب وقف اثبات يبرا هک یاتیروا
  :مینکیم اشاره
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 از یکـى  ؛کننـد مـى  استفاده چیز سه از مرگ از بعد مردم« :کندمى روایت صادق امام از سالمبنهشام .1
 آن از خـود  مـرگ  از بعـد  او و باشـد  کـرده  گـذارى پایه خود حیات زمان در که است اىصدقه آنها

 کـه  صالحى فرزند سوم ؛کنند عمل آن به مردم که است نیکى سنت دوم ؛کرد خواهد استفاده خیرات
 ح 232 ص 9 ج، ق 1407، یطوسـ ؛ 1 ح، 56 ص، 7 ج، ق 1407، کلینـى ( »نمایـد  اسـتغفار  او براى

  .)1ح، 171 ص، 19 ج، ق 1409، یعاملحر ؛ 2
 آنهـا  از مـرگ  از بعـد  او و گیرنـد مـى  را آدمـى  دنبال چیز سه« :کندمى روایت صادق امام از حلبى .2

 را آن مـردم  کـه  خـوبى  سـنت  و کنند استفاده آن از همه که اىموقوفه، جاریه ۀصدق: کندمى استفاده
  .)همان( »کند مغفرت طلب پدرش براى که اىشایسته فرزند یا و گیرند کاربه

 رسـد؟ یمـ  انسـان  بـه  ثـوابش  مرگ از پس یاعمال چه گفتم صادق امام به :دیگویم عمار بنۀیمعاو .3
 هکـ ، شـود  عمـل  بـدان ، او مـرگ  از پـس  و گذاشته يجابه خود از هک ياحسنه سنت«: فرمود امام

 اسـته ، کننـده کعمل ثواب از ياذره هکنیا بدون ؛برد خواهد ثواب، ندکیم عمل آن به هک یسک همانند
 مـرگ  از پس هک یصالح فرزند و باشد داشته انیجر شخص مرگ از پس هک ياهیجار ۀصدق و شود
 و نـد ک آزاد بـرده  و بدهـد  صـدقه  و آورد يجـا بـه  حـج  آنان طرف از و ندک دعا آنان يبرا نشیوالد

 حـج  در را نمیوالـد  ایـ آ: گفتم حضرت به سپس ».آورد يجابه روزه و نماز آنان طرف از نیهمچن
 1409، یعـامل حر  ؛4ح ، 57ص ، 7ج ، ق 1407، کلینى( »بله: فرمود حضرت نم؟ک کیشر خودم

  .)4ح ، 172- 173 ص، 19 ج، ق
 فرزنـدى  کنـد؛ مى استفاده مرگ از بعد چیز شش از مؤمن« :کندمى روایت صادق امام از همسکیاب .4

 چـاهى ، نمـوده  غـرس  مـردم  براى که را درختى، گذاشته ادگاری به که قرآنى، کند استغفار او براى که
 پـس  و گذاشـته  پایـه  که ىینیکو سنت و گذاشته یباق هک ياهیجار صدقه و کرده حفر مردم براى که
 .)173 ص، 19ج، ق 1409، یعاملحر ؛ 5ح  57ص  7ج ، ق 1407، کلینى( »شود عمل آن به او از

 از یکـى  ؛کنندمى استفاده چیز سه از مرگ از بعد مردم« :کندمى روایت صادق امام از عماربناسحاق .5
 آن از خـود  مـرگ  از بعـد  او و باشـد  کـرده  گـذارى پایه خود حیات زمان در که است اىصدقه آنها

 آن بـه  او مـوت  از بعد مردم و گذاشته يجابه که است نیکى سنت دوم ؛کرد خواهد استفاده خیرات
حـر  ؛ 3 ح 56 ص 7 ج، ق 1407، کلینـى ( »نمایـد  دعـا  او بـراى  کـه  صالحى فرزند سوم ؛کنند عمل
  .)3 ح، 172 ص، 19ج، ق 1409، یعامل

  .باشندیم مسند و حیصح روایات دیگر، است فیضع هک همسکیاب تیروا از ریغ



   ۵۷ وقف از سوي اشخاص حقوقي

 تیمشـروع  و صـحت  در یکش چیه، است شده وارد رهبانیا در هک یاتیروا و نهایفق انیب به توجه با
 ص، 22ج، ق 1405، »عصـفور  آل« بحرانـى ( نهـا یفق از یبرخـ  هکـ  گونـه همـان  ؛ندارد وجود وقف نهاد
، یشـخص حقـوق  وسـیلۀ  بـه  عقد وقف تیمشروع بارةاما در ؛ردندکبودن آن را اعالم  یاجماع زین )123

وسـیلۀ  بـه  صـحت وقـف   تـوان یمـ ، اتیروا نیبا توجه به اطالق ا یول؛ میندار یتیروا حیصورت صربه
  .ردکرا ثابت  یشخص حقوق

 نیچنـ  انجام توان او، میبدان حیصح را یحقوق شخصوسیلۀ به وقف هکنیا فرض بر شود گفته دیشا
 شـخص  يسـو  از وقـف  پـس  .ستین اریاخت و رکف يدارا و است ياعتبار او وجود رازی، ندارد را یفعل

  .است نکرممیغ یحقوق
 تصـرف  جـواز  و عقـل ، بلـوغ ، آمـده  واقـف  شروط بارةدر نهایفق المک در آنچه، گفت دیبا پاسخ در
 جـواز  هکـ بل اسـت؛  نشـده  يااشـاره  واقـف  تیـ کمال بـه  و )156 ص، 1ج، ق1418، یحلّعلّامه ( است.

 خـودش  اگرچه، است مال نیا کمال هک یحقوق شخص و ندکیم تیفاک عمل نیا صحت يبرا تصرف
ـ ا، آن طـرف  از یندگینما به رهیمدئتیه، ندارد را عمل نیا انجام توان  آنـان  عمـل  و دارنـد  را اجـازه  نی

 داده آنـان  بـه  را ياریـ اخت نیچن، یحقوق شخص آن اساسنامه، هکنیا به مشروطالبته  ؛بود خواهد مشروع
 انجـام  را یاعمـال ، یحقـوق  شـخص  از یندگینما به يافراد هک شودیم مشاهده يموارد نیز فقه در. باشد

 عامـه  جهـات  به متعلق موقوفات در یمتول تصرفات ماننداست؛  مشروع و رفتهیپذ آنان عمل و دهندیم
 و اجـزاء ، ...و رهیمـد  ئـت یه: مییبگو ما اگر البته.  ...و قضا در یاسالم مکحا طرف از قضات یندگینما و
 را افعـالش  و عمـال ا را خـود  ةاراد، اجـزاء  نیاوسیله به یحقوق شخص هک هستند یحقوق شخص انکار

 یمنتفـ  الکاشـ  اصـل  و بـود  خواهـد  رکـ ف و اراده يدارا یحقوق شخص، صورت نیا در .دهدیم انجام
  .بود خواهد برخوردار زین فایاست تیاهل از، جهینت در و شودیم

  يشخص حقوقوسيلة به وقف يحقوق يمبان
او قائـل اسـت و    یحقـوق  تیآن شخص يو برا، رفتهیپذ را یحقوق شخص وجود، فقه همانند زین حقوق

ـ  هکـ  یفیالکـ ت و حقـوق  آن مگـر  ؛داندیم یقیاشخاص حق فیالکحقوق و ت همۀبرخوردار از  را طـور  هب
 توانـد یمـ  یحقـوق  شـخص « :داردیم مقرر 588 ةماد در تجارت قانون. دارند اختصاص انسان به یعیطب

 عـه یبالطب هکـ  یفیوظـا  و حقـوق  مگـر  ؛است قائل افراد يبرا قانون هک شود یفیالکت و حقوق هیلک يدارا
  »کذل امثال و بنوت، ابوت فیوظا و حقوق مانند :باشد آن يدارا تواندیم انسان فقط

۵۸       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 و حقـوق  شـدن  دارا تیـ اهل از یقـ یحق اشـخاص  هماننـد  زیـ ن یحقوق اشخاص، ماده نیااساس بر 
 ةژیـ و هکـ  شـود  یفیالکـ ت و حقوق يدارا تواندینم یقانون ای یحقوق شخص فقط و برخوردارند فیالکت

، بنـوت  ایـ  ابـوت  حـق ، ییزناشـو ، ارث، ازدواج، جنس، سن، نسب مانند ؛است انسان ای یعیطب شخص
 حـق  ایـ  يسـرباز  خـدمت  ماننـد  ؛اسـت  وابسته انسان جسم به هک یفیلکت و حق هرگونه و، نفقه، طالق

، شـود یم مربوط يشاوندیخو و یخانوادگ فیوظا و فیالکت به آنچه تمام و، جسم یسالمت و یتندرست
  .است رونیب ياعتبار ای یحقوق اشخاص تیاهل قلمرو از، باشد یمال حقوق اگرچه

ـ ، اسـت  انسان به وابسته و ژهیو هکرا  یاسیس مشاغل از یبرخ تواندینم یحقوق شخص نیهمچن  رب
. بـه همـین صـورت اسـت     قضـاوت  شـغل  ماننـد ، دننکیم تیمسئول جادیا هکنیز  یمشاغل .ردیبگ عهده
 از قبـل  یمـدن  قـانون  1335 ةمـاد  1 بنـد . ستین یحقوقشخص ۀمتوج يدعو اثبات ۀادل یبعض نیهمچن

- اشـخاص  آن طـرف  کیـ  هکـ  يدعـاو  .1: نـدارد  مورد قسم لیذ يدعاو در« :داشتیم انیب اصالحات
و  اسـت و شعور  یز دماغکفاقد مر، یحقوقشخص رایز ؛» هستند هاتکشر و دولت ادارات مثل یحقوق

  ند.ک دایپ» هیمقسم عل« تواند علم به ینم
دو  نیـ را ازیـ  ؛واقـع شـود   هیـ موقـوف عل  ایـ واقف  تواندیم یحقوقشخص، ماده نیا بر اساس

 زیـ انسـان ن  ریـ ه غکـ ، ...واقع شدن و کهمانند مال ؛به انسان اختصاص ندارند یعیطبطور هب، عنوان
 یحقـوق  شخص ماتیتصم« :دیگویم تجارت قانون 589 ةماد نیهمچن متصف شود.بدان تواند یم

ـ ا ».شودیم گرفته، دارند میتصم اتخاذ تیصالح اساسنامه ای قانون موجببه هک یمقاماتوسیلۀ به  نی
 ئـت یهوسیلۀ به آن اعمال هک داندیم ثابت یحقوقشخص يبرا را فایاست تیاهل احتصربا  زین ماده
 هکـ  داشت توجه دیبا البته. ردیگیم صورت، هستند یحقوقشخص انکار و اجزاء از هک، ... ای رهیمد

 ؛اسـت ) خصوصی و عمومی ازاعم ( حقوقی اشخاص يفایاست تیاهل ةنندکمحدود، تخصص اصل
 هکـ  امـوري  ةدربار یعنی، قانونی صالحیت حدود در تواندمی فقط حقوقی شخص هر هکمعنا بدین

، ییطباطبا یمؤتمن( »ندک عمل و اقدام، است وظایفش و اختیارات جزء اساسنامه یا قانون موجببه
  .)149ص، 1373، صفار؛ 242ص، 1371
 ؛میح بـدان یصـح  را یحقـوق  شـخص وسیلۀ به ه وقفکنید گفته شود بر فرض ایشا، هکنیا گرید ۀتکن

ار یـ ر و اختکـ است و ف يرا وجود او اعتبارزیرا ندارد؛  ین فعلیچن دادن خود توان انجام یحقوق شخص
ت یـ کمال، عقـد وقـف   دره کن است یپاسخ ا .ن استکرممیغ یشخص حقوقوسیلۀ به پس وقف، داردن

 یحقـوق از طـرف شـخص   ا...یره یئت مدیشرط است و هتصرف واقف  جوازه کبل ؛ستین شرطواقف 
  :ن نظر را دارندیز همیدانان ناز حقوق یدهند. برخیم ن عمل را انجامیا



   ۵۹ وقف از سوي اشخاص حقوقي

 تصور ؛باشد وقف مورد مالک باید که است آن نمایدمی بیان واقف براى قانون که دیگرىشرط  ...
 بسیارىکه چنان ؛برساند را فضولى وقف صحت عدم خواسته امر این ذکر در مدنى قانون که نرود

 وقف طیشرا و نداشته امر این به نظر مدنى قانون است ممکن زیرا ؛اندعقیده این بر اسالم فقهاى از
 بایع« :گویندمی بیع مورد در، جهتبدین. است نویسانحقوق معمولکه چنان ،نموده بیان را صحیح

 در مذکور» 65« ةماد و دهدمی اجازه را فضولى معامالت مدنى قانون آنکه با، »باشد مبیع مالک باید
 ةاجاز به منوط آن تنفیذ و بود خواهد زیجا فضولى وقف بنابراین .رساندمی را آن صحت ضمناً باال

  .)75 ص، 1ج، تابی، امامى( است مالک
 دیگـران  ایـ  رهیمد ئتیه اما ؛ندارد را یحقوق اعمال انجام ییتوانا و قدرت خودش یحقوق شخص پس

 ایـ  رهیمـد  ئـت یهچـون  ، دانانحقوقاین  بر اساس گفتۀ .دهندیم انجام را اعمال نیا آنها از یندگینما به
 ئـت یه میریبپـذ در صورتی که  البته ؛است نافذ و حیصح آنان اعمال، هستند زالتصرفیجا آنها نمایندگان

 را خـود  ةاراد، اجـزاء  نیـ اوسـیلۀ  بـه  یحقوقشخص و، هستند یحقوق شخص انکار و اجزاء، ...و رهیمد
 در و بـود  خواهـد  رکـ ف و اراده يدارا یحقوق شخص، صورت نیا در .دهدیم انجام را افعالش و اعمال

  .است برخوردار فاءیاست تیاهل از جهینت

  يحقوق شخصوسيلة به ط وقفيشرا
بـا   امـا . را داشته باشـد  وقف صحت طیشرا دیبا، وقف اقسام گرید همانند یحقوقشخصاز طریق  وقف

 طیشـرا  از یبرخـ  بایـد ، دارد یقیحقشخص با ییهاتفاوت و، ویژه یتیماه یحقوقشخصتوجه به اینکه 
  .مینک انیب يشتریب دقت با را یحقوق شخص وقف

  فاءیت استیاهل )الف

 مـورد  در هک، باشد داشته را وقف انعقاد تیاهل دیبا واقف یعنی؛ ستفایاست تیاهل، واقف طیاز شرا یکی
 امـا  ؛بـود  یستگکورش و حجر عدم و رشد، عقل، بلوغ همچون یطیشرا از يبرخوردار یقیحق اشخاص

 ازاعـم  ( حقـوقی  اشـخاص ، هکـ نیا آن و شـود  تیرعا دیبا زین يگرید شرط، یحقوق اشخاص مورد در
 حـدود  در توانـد مـی  فقط حقوقی شخص هر هکمعنا بدین اند؛تخصص اصل تابع) خصوصی و عمومی

 و اختیـارات  جـزء  اساسـنامه  اسـاس  بر یا قانون موجببه هک اموري انجامیعنی ( خود قانونی صالحیت
 .)149ص، 1373، صـفار ؛ 242ص، 1371، ییطباطبـا  یمـؤتمن ( نـد ک عمل) است شده گذاشته وظایفش

تواننـد موقوفـات و عطایـایی را    ه آنها نمیکن است آ ی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقیکی
ه کـ بیمارسـتانی  ، براي نمونهسی بپذیرند. کاز ، ه هدفشان مغایر با تخصص و صالحیت قانونی آنهاستک

ه کـ بپـذیرد  توانـد مـالی را   نمـی ، است سیس شدهأمنظور مراقبت از بیماران تو به ردادحقوقی  شخصیت

۶۰       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

شـود بیمارسـتان   ب مـی موجـ زیرا قبـول مـال مزبـور     ؛استشده  اي وقفسیس مدرسه حرفهأقصد تبه
ه معلوم شود قصـد واقـف از   کمگر این ؛ه مغایر با تخصص و صالحیت قانونی اوستکدار عملیاتی عهده

ه در آن صورت قبول وقف مزبور از طـرف  کسیس مدرسه تربیت پرستار است أت، ايحرفه ۀایجاد مدرس
  داشت.بیمارستان مزبور مانعی نخواهد 

  بودن واقف کمال )ب

 ود قـانون مـدنى در ذکـر ایـن امـر     شتصور نباید البته  ند.کیموقف  آن راه ک باشد یمال کد مالیواقف با
 انـد اسالم بـر ایـن عقیـده    نایبسیارى از فقهکه چنان بوده است؛عدم صحت وقف فضولى  تبییندنبال به
ـ ، محقـق  ؛176 ص، 3ج، ق1410، یثـان  شـهید ؛ 393 ص، ق1418، حلّىعلّامه (  ص، 2ج، ق1408، یحلّ

ــهید ؛167 ــان ش ــرا ؛)322 ص، 5ج، ق1413، یث ــه زی ــا چ ــانونبس ــدنى ق ــول   م ــاس روال معم ــر اس ب
 مالـک  باید بایع« :گویندمی بیع مورد در، رواز این. است کرده بیان را صحیح وقف شرائط، نویسانحقوق

.م صـحت آن را  ق» 65« ةمـاد  و دهـد مـی  اجـازه  را فضـولى  معـامالت  مـدنى  قانون آنکه با، »باشد مبیع
  مالک است.   ةز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازیوقف فضولى جا، بنابراین .رساندمی

 و اسـت  صـحیح  عقـد ، شـود  وقف مملوك به غیرمملوك و مملوك نیع، عقد یک در اگر نیهمچن
 باطـل  آن بـه  نسـبت  وقف عقد، اجازه عدم صورت در ونیاز ندارد  مالک اجازه به، غیرمملوك به نسبت

 آن مـورد  کـه  وقـف  عقـد  و دشومی منحل متعدده عقود به، مورد تعدد اعتبار به واحد عقد زیرا ؛باشدمی
 مملـوك  به نسبت عقد و باشدمی عقد دو حقیقت در، است غیرمملوك دیگرى و مملوك یکىیء، ش دو

  .)75 ص، 1ج، تابی، امامى( است فضولى غیرمملوك به نسبت و، صحیح
 متعلـق  هکـ  یکـ امال و امـوال  در آنهـا  زیتمـا  و یحقـوق صاشـخا  متفـاوت  اقسـام  بـه  توجـه  با حال

  :میدهارائه می يشتریب حیتوضباره نیا در، هاستنداب

  يعموم تيماه يدارا يحقوق اشخاص
  بیشـتر اشـخاص در   نیـ اشـتغال دارنـد. ا   یعمـوم  يهـا تیـ غالباً بـه فعال ، یحقوق عموم اشخاص

 تیـ و فعال تیصـالح  ماننـد  ؛عام و گسترده دارند تیهستند و صالح یامور عموم يمتصد، موارد
  شور.کـ  دولت
 آنهـا  بـه  مربوط نیقوان مطابق، ندارد خاص کمال هک یاموال از استفاده، یمدن قانون 23 ةماد موجببه

ـ ا. سـتند ین افـراد  کمل هک دارد وجود یاموال، است افراد کمل هک یاموال مقابل در، قتیحق در. باشدیم  نی



   ۶۱ وقف از سوي اشخاص حقوقي

 مؤسسـات  و التیکتشـ  ایـ  دولـت  هکـ  یامـوال  ماننـد  اسـت؛  عمـوم  بـه  تعلـق م و، اتکمشـتر  از اموال
 بـاً یتقر و، مطلـق  حق، خود اموال به نسبت افراد تیکمال حق. شوندیم شناخته آن متصرف گرید یعموم

 هکـ  يموارد در مگر ؛دارد انتفاع و تصرف هرگونه حق خود مال به نسبت یکمال هر رایز ؛است نامحدود
 دلیـل  نیهمـ  بـه  و اسـت  محدود حق اتکمشتر به نسبت جامعه حق، سکع بر ؛باشد ردهک استثنا قانون
 در تواننـد ینمـ  جامعـه  افـراد ، نیبنـابرا . ستین سکچیه مال یول ؛است همه مال اتکمشتر شودیم گفته
 خـود  یخصوصـ  اموال در هک داشته باشند را یتصرف همان، است عموم مال و اتکمشتر جزء هک یاموال

ـ ، جامعـه  نـام  بـه  هکـ نیز گـر ید یعموم التیکتش ای دولت حق یحت ؛نندکیم  شـناخته  اتکمشـتر  کمال
 ياجـرا  و یعمـوم  خدمات دادن انجام يبرا دولت .)42 و 41 ص، 1385، عدل( است محدود، شوندیم

 امـوال . ندکیم یخاص ةاستفادهریک  از، موارد تناسب به و دارد اریاخت در یگوناگون اموال، خود فیوظا
  :ردک میتقس دسته دو به توانیم را عام معنايبه یدولت

ـ ا بر اشخاص ریسا مانند یتیکمال حق یعموم مؤسسات: است دولت کمل هک یاموال )الف  امـوال  نی
 امـوال  بـر  دولت حق یول ؛است ردهک محدود يااندازه تا زین ایاش نیا در را دولت تصرفات نیقوان. دارند
  .است اموال ریسا بر افراد تیکمال حق هیشب خاص معنايبه ،یدولت

 حفـظ  بـه  ایـ  و است آماده مردم همۀ میمستق ةاستفاد يبرااین اموال : یعموم اتکمشتر و اموال )ب
 ؛نـد ک اداره را آن توانـد یمـ ، دارد عمـوم  بر هک یتیوالدلیل به تنها دولت و دردااختصاص  یعموم مصالح

 ریسـا  و سـت ین خـاص  کمالـ  يدارا ایاش از دسته نیا تنها، واقع در. یعموم معابر و هاموزه، هاپل مانند
 و هـا کبانـ  لیکتشـ  بـه  هـا دولت هک یاموال، يتجار يهایشت، کمثال يبرا. دارد نیمع کمال یدولت اموال

، شـهر  اطـراف  مـوات  يهانیزم و هاجنگل، وارث بدون ۀکتر، اندداده اختصاص یخصوص يهاتکشر
  .)69 و 68 ص، 1378، انیاتوزک( آیدبه شمار می دولت الومجزء ا

 و اسـت  مـردم  همۀ به متعلق و یعموم یاموال، یعموم حقوق، اشخاص يهاییدارا و اموال، نیبنابرا
ـ ا از .)147ص، 1373، صـفار ( دارد تفـاوت  یخصوص اشخاص يهاییدارا و اموال با  نیـ ا وقـف ، رونی

 امـوال  طـرف یـک   از رایـ ز سـت؛ ین حیصـح ، باشـد یم مال در انهکمال تصرف و دخل عنو کی هک اموال
 یعمـوم  امـوال  انیمتصـد حیطۀ اختیارات ، گرید طرف از و، است مردم عموم به متعلق یحقوق شخص
حـق تصـرف در آن امـوال را از    ، ینـدگ یآنان در همان حـدود نما  است؛ زیرا قانون چارچوب به محدود
امـوال   انیاز طرف متصـد  یندگیاز آن. پس تصرفات فراتر از حدود نما شینه ب، م شرع دارندکحا جانب
  نافذ خواهد بود.ریغ، یو مثل تصرفات شخص فضول است ریتصرف بدون اذن در مال غ، یعموم

۶۲       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

. باشـد  ریـ غ بـه  کیـ تمل قابل هک است نیا موقوفه مال طیشرا از یکی«نویسد: دانان مییکی از حقوق
 تـوان نمى، نیستند انتقال و نقل قابل شرعاً یا و قانوناً که را اموالى و مشترکات مثل عمومى اموال، بنابراین

 »سـت ین حیصـح  آن وقـف ، ندارنـد  را ریـ غ بـه  کیـ تمل تیـ قابل چـون  یعموم اموال نیبنابرا. کرد وقف
  .)242 ص، 1ج، ق1418، يطاهر(

 تحـت  یعموم اموال هکچرا ؛باشدیم حیصح او اذن به و شرع مکحا توسط، یعموم اموال وقف البته
 تصـرف  نیـ ا چـه  ؛ندک تصرف آن در، دید مصلحت هک هرگونه تواندیم او و است یاسالم مکحا اریاخت
 اهـداف  در مصـرف  يبـرا  ایـ  و خـاص  ارگـان  ایـ  نهاد به اموال آن اختصاص ای و باشد وقفصورت به

  .)641و640ص، 3ج، ق1429، مؤمن( یخاص

  يخصوص تيماه يدارا حقوقيصاشخا
 هکـ  بشـود  یفیالکـ ت و حقـوق  ۀیـ لک يدارا توانـد یم یحقوقصشخ« ،قانون تجارت 558 ةبه موجب ماد

 ماننـد  ؛باشـد  آن يدارا تواندیم انسان فقط عهیبالطب هک یفیوظا و حقوق مگر ؛است قائل افراد يبرا قانون
حقـوق و   يتوانـد دارا یفقـط نمـ   یحقوق شخص، نیبنابرا ».کذل امثال و بنوت، ابوت فیوظا و حقوق

، جـنس ، سن، همچون نسب و قرابت یمسائل ؛انسان) است( یقیشخص حق مخصوصه کشود  یفیالکت
حسـن معاشـرت و هرگونـه حـق و     ، نیکـ تم، نفقـه ، طالق، ا بنوتیحق ابوت ، ییزناشو، ارث، ازدواج

و هـر  ، یلـ کطـور  به جسم یو سالمت یحق تندرست انندم ؛انسان وابسته است، یجسم بعده به ک یفیلکت
ر حق انسـان نسـبت بـه جسـم خـود در زمـان       ینظ ؛ندکیت میانسان حما یت جسمیه از شخصک یحق
چـون حـق   ، ندکیت میحما یآدم ه از عواطف و احساسات شخصک یا حقوقیو ات و بعد از مرگ یح

المـات و  کو م یخصوصـ  يهـا ر و نامـه یس و تصـو کـ ا حق بر عی یکاسرار پزش يخلوت و عدم افشا
ن کو داشـتن مسـ   یخصوصـ  یتمتـع از زنـدگ   مثـل حـق  ، گـر یا حقوق دی، گرانیمراودات شخص با د

 یشود اگرچه جنبـه مـال  یم ینیبشیپ یو مدن ین اساسیه معموالً در قوانک ير مواردیاز و سایمتناسب با ن
 یموضوعه تمام حقـوق  نیقوان، حین توضیرون است. با ایب یت اشخاص حقوقیاز قلمرو اهل، داشته باشد

 ۀه جنبـ کـ  یحقـوق ، رونیـ از ا ند.کیاعطا م یحقوقبه شخص داشته باشدتواند یم یقیفرد حق کیه کرا 
 هکـ  یقـ یحق شـخص  بـه بسـا  چـه  یول شود؛ینم داده یحقوق به شخص گاهچیه، دارد یاسیو س یعموم
 یقـ یحق شـخص  یـک ممکن است ، براي نمونه، دشو اعطا حقوق گونهنیا، است یحقوق شخص عضو

 داشـته  یبازرگان يهادادگاه در را شدن انتخاب ای ردنک انتخاب حق، است یحقوق شخص کی عضو هک
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 اعطـا  یحقـوق  شـخص  بـه ، نـد ک تیمسـئول  جـاد یا اسـت  نکمم هک مشاغل یبعض، افزون بر این. باشد
 و دارد اختصـاص  یقـ یحقشخص به آن يتصد هک است یمشاغل جمله از قضاوت، مثال رايب، شودینم
  .است انسان مخصوص هک یاسیس مشاغل یبعض ای

قبـل از   1335 ةمـاد  1بندکه چنان ست.ین یشخص حقوق ۀمتوج ياثبات دعو ۀاز ادل یبعض، نیهمچن
طـرف آن اشـخاص    کیـ ه کـ  يدعـاو  .1ل قسم مورد نـدارد:  یذ يدر دعاو« داشت:یاصالحات اعالم م

و شـعور اسـت    یز دمـاغ کفاقد مر، یرا شخص حقوقیز ؛» ها هستندتکمثل ادارات دولت و شر یحقوق
  ست.ین متوجه او نیمی، دلیلن یند. به همکدا یپ هیتواند علم به مقسم علیو نم

 ي) دعـو یشـخص حقـوق  ( محصورریاند اگر گروه غشده است و گفته رفتهیپذ دهیعق نیا زیدر فقه ن
مـورد   نیـ در ا صـاحب عـروه  رد. کبه آنان  نیمیتوان رد ینم، نندکطرح  یمتوف ۀبر ورث یکیتمل تیوص

ان جماعـه مثـل الفقـراء    کـ و ان  أخـذ یو  حلـف یلـه ان   نـاً یله شخصـاً مع  یان الموصک... فان « :دیگویم
انوا کـ و ان ، الکاشـ  یحصته عل أخذیو  حلفیل واحد منهم ان کل کذلکف نیان محصورکفان ، نینیالمع

او  نیثبوتهـا مـن شـاهد    یهو النوع فالبد ف نئذیح کالمالالن ، لواحد منهم الحلف سیفل نیمحصور ریغ
  .)96 ص، 2ج، الوثقى العروة تکملۀ، یزدىطباطبایى( »نیرجل و امرأت

هـر   کـه معنـا  بـدین  اند.اشخاص حقوقی تابع اصل تخصص، گفت دیبا فایاست تیاهل دربارة اما
قانون یا موجب به هکاموري  ةیعنی دربار، تواند در حدود صالحیت قانونیشخص حقوقی فقط می

از ایـن   ءنـد. تنهـا اسـتثنا   کعمـل  ، اختیارات و وظایفش گذاشته شده است ءجز ۀاساسنام اساسبر 
 کنـد. یـ  کامـور اجتمـاع مداخلـه     همـۀ در  تواندمیه صالحیت مطلق دارد و کدولت است ، قاعده

سـیس و  أشـور ت کخود براي اشتغال بـه تجـارت در داخـل     ۀاساسنام ر اساسه بکت بازرگانی کشر
ه موضـوع اصـلی فعالیـت خـود را     کمگر آن ؛تواند به تجارت خارج بپردازدنمی، یل شده استکتش

توانـد در  ین انجمن حمایت از حیوانات نمیچن. همسازگار کندخود را با آن  ۀو اساسنام دتغییر ده
منظـور حمایـت از   بـه  زیـرا ایـن انجمـن صـرفاً     ؛دنـ کطرح دعوي  كودکدادگستري براي دفاع از 

هـدف و موضـوع   ، یل شده است. باید دانست علت وجـودي هـر شـخص حقـوقی    کحیوانات تش
براي نیل به همین هدف بـه او شخصـیت حقـوقی داده اسـت. وقتـی       گذارقانون خاص آن است و

وظایف رسـمی  د و اعمال مغایر و مخالف با وشخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج ش
ه کـ رد کـ تـوان ادعـا   ردي مـی ارده است. در چنین موکدر واقع وجود خود را نفی ، خود انجام دهد

ز منافع معینـی  کشخص حقوقی مر، این افزون براست.  روي آوردهشخص حقوقی به انحالل خود 

۶۴       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

از  در راه هدف خود گام بـردارد و  صرفاًه شخص حقوقی کند کمین این منافع ایجاب میأاست و ت
خودداري ، ه منطبق با موضوع و هدفش نیستکهاي غیرمتجانس و غیرتخصصی اشتغال به فعالیت

ی از اصول مهم حقـوقی اسـت و ضـمانت اجـراي آن بطـالن      کی، ند. اصل تخصص و صالحیتک
 سسات تجاري و غیرتجـاري بایـد حتمـاً   ؤم، در حقوق خصوصی« :باشداعمال شخص حقوقی می
دهنـدگان  یلکن و تشـ اموسسـ ، قـانون . )تجـارت  قـانون  8 و 7 مـاده ( »دموضوع معینی داشته باشن

و حدود وظایف و ، صراحت معینبا سسه خود را ؤه موضوع مکند کلف میکسسات مزبور را مؤم
ه عمـل بـرخالف اساسـنامه و عـدول از موضـوع      کـ اسـت   بدیهی. اختیارات آن را مشخص سازند

ه به دادگاه کدهد نفع حق میو به هر شخص ذي آن استسبب بطالن اعمال و تصمیمات ، سسهؤم
اشـخاص  ، طور در حقوق عمـومی ا را خواستار شود. همینهم بطالن آن تصمیمکو ح کند مراجعه

توانـد  اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط میعمومی تابع اصل تخصص
ند و در امور خارج از تخصـص و صـالحیت خـود حـق     کدر امور وظایف مربوط به خود مداخله 

، ده اسـت شـ سـیس  أامور شهري و عمرانی ت ةمنظور اداره بهکشهرداري ، براي نمونهدخالت ندارد. 
  دارد:ند. قانون مقرر میکتواند در حدود اختیارات خود اقدام فقط می

از حدود وظایف انجمن  ند یا خارجکی پیدا ضه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقکدر صورتی
ـ ر خواهند داد کاستاندار یا فرماندار به انجمن تذ، باشد  ؛نظر نماینـد ه در تصـمیم متخـذه تجدیـد   ک

نـد و رفـع   کشـور مراجعـه   کتواند بـه وزارت  معترض می، ي خود باقی بماندأر ربچنانچه انجمن 
و ایـن نظـر قطعـی و    نماید روز نظر خود را اعالم می 15شور ظرف کاختالف را بخواهد. وزارت 

ي نهایی متوقـف  أتا صدور ر، ه مورد اعتراض واقع شدهکاالجراست. اجراي مصوبات انجمن الزم
  .)1334قانون شهرداري مصوب  49و  48مواد ( ماندمی

  يعموم و يخصوص تيماه يدارا يحقوق اشخاص
 وقـف  .سـت ین حیصـح  یعمـوم  امـوال  وقـف ، بیان کردیم یعموم حقوق اشخاص طور که دربارةهمان

 البتـه  ؛اسـت  حیصح یخصوص اموال به نسبت فقط نیز یعموم و یخصوص از كمشتر یحقوق اشخاص
، 28 ج، تـا بـی ، نجفـى ( انـد رفتهیپذ را آن یبرخ هکگونه همان، مشاعصورت به وقف صحت به قول بنابر
 مـال  طیشـرا  از یکـ ی ازیـر  است؛ باطل وقف نیا، مشاعصورت به وقف صحت عدم بر بنا اما ؛)20 ص

 یحقـوق  اشـخاص  وقـف  صحت رفتنیپذ فرضبر ( اشخاص نیا وقف در و است بودن نیمع، موقوفه
 مشـاع صـورت  بـه  یعمـوم  و یخصوصـ  امـوال  چون و ستین حیصح یعموم اموال وقف، )یخصوص

  .است باطل و، نینامع مال وقف، مشاعصورت به آن از یبخش و جزء وقف، باشدیم



   ۶۵ وقف از سوي اشخاص حقوقي

  مشروع بودن جهت وقف )ج

 يمعنـا  دو در جهـت ، وقـف  در. اسـت  وقـف  جهـت  بودن مشروع، وقف صحت طیشرا از گرید یکی
  :دارند یکینزد ارتباط هم با معنا دو نیا البته هک رودیمکار به متفاوت
 یمدن قانون و شودیم لیتسب آن منافع و حبس مال نیع، آن به دنیرسمنظور به هک یهدف )الف

 امثـال  ای خانهمشروب يبرا را ياخانه، براي نمونه .ی)مدن قانون 66 ماده( است دهینام مقصد را آن
  .ندک آن وقف

 و اسـت  وقـف  یداخلـ  انکـ ار از جهینت در و، منافع مصرف یچگونگ به ناظر و واسطهیب هدف نیا
  .دشویم وقف موضوع شدن نامشروع باعث، یعموم نظم و اخالق و نیقوان با آن مخالفت
 مفهـوم  در داخـل  هکـ نیا بـدون ، اسـت  وقف یحقوق عمل دادن انجام در واقف ةزیانگ هک یهدف )ب
 ایـ  مسـتمندان  براي استفادة وقصد قربت به را خود اموال یسک، مثال يبرا. باشد آن يانشا قصد و وقف

ـ ا. کندوقف می خود ةخانواد يبرا کین شهرت کسب منظوربه يگرید و، دانشمندان  زبـان  در هـدف  نی
 شـده  ریـ تعب» علت« ا عنوانب آن ازق.م 65 ماده در و شودیم دهینام» جهت« گاه و» یداع« گاه اناندحقوق
  .)یقانون مدن 65 ماده( است

 نیچنـ  در. انجامـد ینمـ » وقـف  موضـوع « بـودن  نامشـروع  بـه » علت« ای» جهت« نیا بودن نامشروع
 بـرخالف . شـود یمـ  اسـتفاده  نامشـروع  يهـا هدف به دنیرس يبرا مشروع يالهیوس از واقع در، يموارد
 یابیـ ارز را آنهـا ، دارد توجه شخص اعمال يهازهیانگ به اخالق مانند زین حقوق، است افتهی شهرت آنچه

  .شودیم یراخالقیغ يهارنگین و هايسازصورت از مانع و ندکیم
 طیشـرا  در اجمـال  بـه  یمدن قانون را یحقوق اعمال در» نامشروع جهت« اثر به مربوط یعموم ۀینظر

ـ با زیـ آورده است و در وقف ن )یمدن قانون 190 ماده( .م)ق 190 ماده 4بند ( معامالت صحت یاساس  دی
 قـانون  ياجـرا  از فـرار منظور به واقف هک دیبرآ نیچن يانامهاگر از مفاد وقف، نیرد. بنابراکاز آن استفاده 

 یحقـوق  نفـوذ  او عمـل ، اسـت  ردهک وقف را خود اموال، يگرید نامشروع امور ای یعموم نظم به مربوط
  .)216 ص، 3 ج، 1373، انیاتوزک( ندارد
ـ  ةاراد وقـف  در چـون ، نیا وجود با  نقـش  و نـد کیمـ  میتنظـ  را یحقـوق  عمـل  یینهـا  طـرح  کمال

 در ؛دهـد یمـ  لیکتش را» وقف جهت« ییتنهابه، واقف یداع، است طرح نیا به وستنیپ فقط هیعلموقوف
هریـک   آنچـه  نـه ، اسـت  مـؤثر  عقد در یتراض درموردنظر  و كمشتر جهت، قراردادها ریسا در هکیحال

ـ ا از بـردن  سـود  هیـ علموقـوف  ةزیـ انگ، وقف در. است نشده یتبان آن بر و دهیشیاند خود شیپ  نهـاد  نی

۶۶       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 .باشـد  داشته یاجتماع و یاخالق گوناگون يهازهیانگ، ردنک وقف يبرا تواندیم واقف اما ؛است یحقوق
  .دارد میمستق نفع) واقف يهازهیانگ( هازهیانگ نیا یابیارزش و لیتحل در تنها جامعه، دلیل نیهم به

» وقـف  موضـوع « بـودن  نامشـروع  بـه ، نخسـت  معنـاي به وقف جهت تیمشروع عدم، هکنیانتیجه 
موجـب بطـالن عقـد وقـف     ، ق. م 69 ةمـاد  بـر اسـاس  و  )214 ص، 3 ج، 1373، انیـ اتوزک( انجامدیم
انجامد؛ امـا  ینم» موضوع وقف« به نامشروع بودن، دوم معنايبه جهت وقف تیاما عدم مشروع ؛شودیم

  .خواهد شدو باطل بودن آن موجب عدم نفوذ عقد وقف ، ق.م 65ق.م و ماده  190 ةماد 4بند  بر اساس

  يريگهنتيج
، تجـارت  قـانون  588 ةمـاد  اسـاس  بـر  هکـ  اسـت  یحقـوق  سیتأستازه ينهادها از یکی یحقوق شخص

 هکـ  یفیوظـا  و حقوق مگر، است قائل افراد يبرا قانون هکرا داشته باشد  یفیالکت و حقوق همۀ تواندیم
 در. آن امثـال  و بنـوت ، ابوت فیوظا و حقوق مانندرا داشته باشد؛  آن تواندیم انسان فقط یعیطبطور هب

 وجـود  امـا  ؛اسـت  نشـده  پرداختـه  یحقـوق  شـخص  بحـث  به يامروز و منسجم صورتبه یفقه منابع
 جملـه  از، ...و المـال تیـ ب و امـر  تیـ وال همچون یینهادها و است شده رفتهیپذ ابتدا از یحقوق شخص

 یحقـوق  شـخص  شدن واقع واقف انکام، یاصل بحث. است اسالم دییتأ مورد یحقوق شخص قیمصاد
دادن  انجـام  ییتوانـا  لیـ دل چند به، باشد ا داشتهر وقف صحت طیشرا هک یشرط به یحقوق شخص ؛بود

  .دارد را وقف یحقوق عمل
 .شودیم یحقوق و یقیحق شخص شامل، وقف ادله اطالقروایات وارده دربارة 

 .داندیم ثابت یحقوق شخص يبرا را حق نیا زین تجارت قانون 588 ةماد
 نیـ ا وقـف  ییتوانـا ، ...و رهیمـد  ئـت یه، است یعموم، اموالشان چون، یعموم یحقوق اشخاص اما
 ياریـ اخت و ییتوانـا  نیچن، اموال آن ةادار بر مکحا مقررات و نیقوان اینکه بر اساس مگر ؛ندارند را اموال

، ...و رهیمـد  ئـت یه بـه  شدهضیتفو اراتیاختزیرا  ؛است یمنتف يزیچ نیچن معموالً هک دوش داده آنان به
 چـارچوب  همان به محدود و نهاد آن يبرا شدهفیتعر اهدافتحقق  يراب، یعموم یحقوق اشخاص در

 اموالشـان  زیـ ن یخصوصـ  یحقـوق  اشخاص. یقیحق شخص تیکمال همانند و مطلقصورت به نه، است
 از فراتـر  یحقـوق  اعمال از، نندک عمل شدهفیتعر ۀاساسنام بر اساس اندموظف چون اما ؛ستین یعموم

  .دهند رییتغ یقانون مقررات طبق را نهاد آن ۀاساسنام هکنیا مگر ؛هستند ناتوان اساسنامه چارچوب



   ۶۷ وقف از سوي اشخاص حقوقي

  منابع
 .تهران، اسالمیۀ، تهران، یمدن حقوقتا)، (بیسیدحسن، امامى

  .زانیمجا، چ چهارم، بی، يادار حقوق اتیکل، )1381( اهللایول، يانصار
 .اسالمى انتشاراتقم، ، الطاهرة العترة أحکام فی الناضرة الحدائق، ق)1405( عصفور آلـ  ابراهیمبن احمدبن یوسف، بحرانى

  .گنج دانش، تهران، علم حقوق یمقدمه عموم، )1362( جعفر، محمديلنگرود يجعفر
  .البیتآلقم، ، الشیعۀ وسائل، )ق1409( حسنبن محمد، عاملىحرّ
 .امیپجا، بی، تجارت یبازرگان حقوق اتیکل، )1377( ناصر، اینییرسا

 .1386، جنگلجا، چ سوم، بی، یمدن حقوق در تیاهل و تیشخص، )1386( نیمحمدحس، تکسا

  .ج دانشنگتهران، چ پنجم، ، یعموم يحقوق جزا، )1372( زیپرو، یصانع
  .لینجا، بی، یحقوق تیشخص، )1373( محمد جواد، صفار
  و فرهنـگ  وزارتچ پـانزدهم، تهـران،   ، نیمحجـور  و اشـخاص  یمـدن  حقـوق ، )1388( زادهقاسـم  یدمرتضـ یس و نیحس، ییصفا

 .یاسالم ارشاد

 .یاسالم انتشاراتچ دوم، قم، ، یحقوق مدن، ق)1418( اهللا بیحب، يطاهر

 .داورى کتابفروشىقم، ، الوثقى العروة تکملۀ، تا)(بی سیدمحمدکاظم، یزدى طباطبایى

  .اإلسالمیۀ الکتب دارچ چهارم، تهران، ، األحکام تهذیب، ق)1407( حسنبن محمد، جعفر ابو، طوسى
 .داورى کتابفروشىقم،  ،الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ، )1410( علىبن الدین زین، عاملى

 .اإلسالمیۀ المعارف مؤسسۀقم، ، اإلسالم شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک، )1413ـــــ (

  .طه، نیقزوچ دوم، ، یمدن حقوق، )1385( یمصطف، عدل
 .اسالمى انتشاراتقم، ، الحرام و الحالل معرفۀ فی األحکام قواعد، ق)1413( اسدى مطهربن یوسفبن حسن، حلّى عالمه

 .لدای نشر مؤسسهچ دوم، قم، ، نیمع ، عقودیمدن حقوق، )1373( ناصر، انیاتوزک

  .دادگستر و زانیمچ سوم، تهران، ، )یمدن حقوق یمقدمات(دوره  تیمالک و اموال، )1378ـــــ (
  .اإلسالمیۀ الکتب دار، چ چهارم، تهران، الکافی، ق)1407( یعقوببن محمد، ابوجعفر، کلینى
 .اسماعیلیان مؤسسهچ دوم، قم، ، الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع، ق)1408( حسنبن جعفر، الدین نجم، حلّى، محقق

  .الدینیۀ المطبوعات مؤسسۀچ ششم، قم، ، اإلمامیۀ فقه فی النافع المختصر، ق)1418ـــــ (
 .سپهر چاپخانهچ پنجم، تهران، ، نیمع یفارس فرهنگ، )1362( محمد، نیمع

  .زانیمتهران، ، يحقوق ادار، )1372( رضا، زادهیموس
 .تهران دانشگاهچ دوم، تهران، ، یحقوق تیشخص ، مقالهیخصوص حقوق تحوالت، )1371( منوچهر، ییطباطبا یمؤتمن

 .سمتچ دوم، تهران، ، يادار حقوق، )1374ـــــ (

۶۸       ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  .اسالمى انتشاراتقم، ، اإلسالمیۀ الحکومۀ أو اإلسالمیۀ اإللهیۀ الوالیۀ، )1429( محمد، قمى مؤمن
  .المرتضویۀ المکتبۀ، اشرف نجف، المجلۀ تحریر، )ق1359( محمدرضابن علىبن محمدحسین، نجفى
  .العربی التراث إحیاء دارچ هفتم، بیروت، ، اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر، تا)(بی محمدحسن، نجفى

  


