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 رانیا حقوق و یاسالم مذاهب فقه در مشاع مال وقف
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 8/7/1400تاریخ پذیرش:   6/4/1400ریخ دریافت: تا

 نوع مقاله: پژوهشی

 دهیچک

 گریمنوط به اذن د ،خود ۀحص زانیولو به م ،کیشر یتصرفات ماد ،یبرخالف تصرفات حقوق
بر عالوه ،انعقاد آن یبرا رایبحث وجود دارد؛ ز یوقف مال مشاع جا ۀدربار رونیاست. ازا شرکا

 ،مشاع مال وقف درخصوص یاست. در فقه مذاهب اسالم یضرور زیقبض ن ن،یتوافق متعامل
 قائل کیتفک «رمنقولیمنقول و غ» نیو همچن «میتقس رقابلیو غ میتقسقابل» اموال انیم یبرخ

 یقبض مال مشاع داور تیفیعقد وقف و ک تیوضع ۀو با توجه به نوع مال، دربار شوندیم
در هر صورت وقف مال   و ستین کیتفک به قائل که دارد وجود یدگاهی. در مقابل، دکنندیم

 نیقوان. در گذاردیل مشاع نماامو انیم یفرق زیتحقق قبض ن یو برا داندیم حیمشاع را صح
 نظراتو  ینیعقود ع ریبا توجه به سا دانانوجود ندارد و حقوق نهیزم نیدر ا یاژهینص و رانیا

 نظراتقبض مال مشاع  ینظر چگونگ از فقطو  کنندیم اعالم حیصح را مشاع مال وقف ،یفقه
 یدر صورت رسدینظر مهب گرفته،صورت یهایبررس به توجه با. ندینمایمرا مطرح  یگوناگون

 یتلق یتصرف اعتبار زیقبض ن م،یبدان یرا کاف هیعلموقوف یمعنو ۀتحقق قبض سلط یکه برا
 خواهد بود.  حیصح از شرکا یکی یانعقاد عقد وقف از سو ،بیترت نیبد. شودیم

  یاسالم مذاهب ران،یا حقوق ،یمعنو ۀمال مشاع، سلط وقف، :یدیکل واژگان
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  مقدمه
است.  رانیو حقوق ا یمال مشاع در فقه مذاهب اسالم وقف یحاضر در صدد بررس ۀمقال

ند. اجزء آنک جزءطور مشترک مالچند نفر به ایاست که دو  یمال مشاع عبارت از مال
تصرفات  .ستینخارج  یو اعتبار یدر مال مشاع از دو نوع تصرف ماد تصرفات شرکا

 ۀیاست. در مقابل، کل نیریمنوط به اذن سا ،خود ۀحص زانیم بهولو  ،از شرکا کیهر یماد
 ۀبه حصاست و هرگاه نسبت حیبه سهم خود صحنسبت فقط کیشر یتصرفات اعتبار

مال مشاع،  وقف. ازآنجاکه در است یتابع مقررات معامالت فضول ،واقع شود گرانید
( یعنوان تصرف ماد(، قبض )بهیعنوان تصرف اعتباربر توافق )بهتحقق عقد، افزون یبرا

 وجود دارد.  دیتردبه مال مشاع بتنس وقفاعتبار عقد  ۀالزم است، دربار زین
 مطرح یکل دگاهیدو د مشاع مال وقفه براجع رانیو حقوق ا یفقه مذاهب اسالم در

منقول و »و  «میتقس رقابلیو غ میتقسقابل»نخست اموال مشاع را به  دگاهی. داست
 که استمطرح  هیامام و یمالک ،یفقه حنف درنخست  کی. تفککندیم کیتفک «رمنقولیغ

و در  نداقائل به صحت عقد وقف گرید یقائل به فساد و برخ یبرخ میتقسقابل اموال در
 رندیپذیوقف را م عقدصحت  گرید یانفوذ و عده عدم یاعده زین میقابل تقسریغاموال 

 هیامام یهااز فق یبرخ یسو ازدوم  کی. تفکدانندیقبض م اریرا مع هیتخل ریاخ مورد در و
 باطل منقول اموال بهنسبت را وقف عقد یبرخ ،خصوص نیا در. شودیمطرح م یو حنف

 به قائل اتفاق به رمنقولیغ اموال به نسبت و کنندیم محسوب حیصح گرید یاعده و
را  هیو تخل یماد یالیاست بیبه ترت رمنقولیدر اموال منقول و غ شانی. ااندوقف صحت

 و ستین کیوجود دارد که قائل به تفک یدگاهیمقابل، د . درکنندیم یمالک قبض معرف
 دگاهیداران دند. طرفاقائل به آن رانیدانان او حقوق یحنبل ،یشافع ه،یامام یاز فقها یبرخ
مال مشاع و اجماع  عیبا ب اسیق ات،یاز روا یانظر خود به عموم پاره هیتوج یبرا ریاخ

به صحت عقد  قائل ،اموال مشاع نیب یکیتفک چیبدون ه ،گروه نیا. کنندیتمسک م
لزوم اخذ اذن  راستا نیو در ا دانندیم کسانی زیاموال مشاع را ن ۀیو قبض کل نداوقف

 . شناسندیم تیرسم بهقبض  ۀعنوان ضابطهرا ب افرازو  هیتخل ک،یشر
 یضرور موقوفتحقق قبض مال  یبرا را کیکه اخذ اذن شر یدگاهید اساس بر

کرد؟  دیچه با کنداذن امتناع  یاز اعطا کیکه اگر شر شودیم مطرحپرسش  نیا، داندیم
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 دی؟ تردکردرا ملزم  کیشر قیطر نیبه حاکم مراجعه و از ا شودیم ایآ ،صورت نیدر ا
شکل نگرفته است تا  یوقفتحقق قبض هنوز عقد عدم لیدلجهت است که به  نیاز ا

 اذن یاعطا ،نیبراکند. عالوهد به دادگاه مراجعه نو بتوا شود شناخته نفعیذ هیعل موقوف
به اعمال حق  را یکه بتوان و رسدینظر مهب دیبع رونیاست و ازا کیحق شر قبض در

 ،نینظر وجود دارد. گذشته از اله اختالفئمس نیا ۀدربار ،ی. به هر روکردملزم خود 
مال  شرکا گریدو بدون اذن  قفهمراه وابه ای ییتنهابه هیعل موقوفممکن است  یگاه

دانان درخصوص و حقوق فقها ،مورد نیمشاع را مورد قبض و اقباض قرار دهد. در ا
 کیقبض بدون اذن شر کهنیاما در مورد ا ،ندارند یاختالف هکنندضمان شخص قبض

 نیها اختالف وجود دارد. با توجه به اآن نینه ب ای شودیم وقفعقد  لیموجب تشک
است که  یپرسش اصل نیه پاسخ به االمق نیرسالت ا، یعموم ۀینظر انیب یمقدمه و برا

دارد؟ قبض مال مشاع در عقد وقف به چه  یتیبه مال مشاع چه وضععقد وقف نسبت
 دارد؟ ییچه ضمانت اجرا کیقبض بدون اذن شر ت،یو در نها افتد؟یاتفاق م یشکل
 وقف تیوضع درخصوص که شودیم احساس شتریب جهت آن از پژوهش نیا تیاهم
 نگرفته صورت رانیا وقحقو  یمذاهب اسالم فقهدر  یو مستقل دیپژوهش جد مشاع مال

؛ 37ص ،1388 ،قدامهابن ؛48ص ،1412 ،نیعابدابن) یمذاهب اسالم یفقها و است
 دانانحقوق( و 57ص ،1421 ،یعمران ؛279ص ،1429، یجند ؛368ص ،1426 ،بهجت

 ،در ضمن مباحث عقد وقف ،(175ص، 1395 ،انیکاتوز ؛93ص، 1393 ،یامام) رانیا
 ییهاژوهشپ یبرخ یبررس ،نیهمچن .اندنموده اشاره موضوع نیا به رمختص اریبسطور به
 طوربه مشاع اموال وقف یوضع حکم درخصوص دهدیم نشان رفتهیصورت پذ راًیاخ که

 است نگرفتهقرار  یمورد نقد و بررس مفصالً زین یاسالم مذاهب فقه و نشده یبحث مفصل
 لو مسائ موقوفه مشاع اموال افراز و میتقسمدار  دائر غالباً شدهانجام قاتیتحق یمحتوا و

 ان،یمحقق)عقد وقف است  حیمربوط به بعد از انعقاد صح یجملگ که استبه آن  مرتبط
  (.149-127ص، 1397فرساد،  ؛54-44ص، 1389 ان،یقربان ؛101-85ص، 1397

 وقف مال مشاع  یفقه یبررس .1
 کیقائل به تفک دگاهید .1-1



 1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                          قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

104 

قابل »وقف مال مشاع، اموال مشاع را به  یدر بررس یحنف و یمالک ه،یامام فقها از یبرخ
ها پس از . آنندینمایم کیتفک «رمنقولیمنقول و غ» نیو همچن «میتقس رقابلیو غ میتقس
قبض مال  تیفیعقد وقف و ک تیوضع ،اموال مشاع، با توجه به نوع مال انیم کیتفک

 .  دهندیمشاع را مورد قضاوت قرار م

 میتقسرقابلیو غ میتقساموال قابل نیب کیقائل به تفک دگاهید .1-1-1
  میتقسرقابلیو غ میتقسمال قابل یمعرف (الف
آن وجود  میاست که امکان تقس یعبارت از مال میتقس رقابلیمال غ ،هیحنف نظر طبق

 ایبرود  نیطور کامل از بآن به تیکه مال شودیمال باعث م میکه تقس یبه نحو ،ندارد
 کوچک ۀخان و وانینتوان مانند سابق از آن منتفع شد مثل ح گرید ای شوددچار نقصان 

 رقابلیدر اموال غ ،گری. به عبارت د(172ص ،تایب ،یدانیم؛ 356ص تا،یب زاده،یخی)ش
 کندمال  میها را ملزم به تقسآن تواندیحاکم نم شرکا نیدر صورت بروز اختالف ب میتقس
 یمال میتقس ،برابر مال قابل ر. د(168، ص10ج ،1420 ،ینیع؛ 286ص ،تایب م،ینج)ابن
دچار  ایبرود  نیاز ب میآن پس از تقس تیکه مالکرد بدون آن میتوان آن را تقسیمکه  است

 جادیو در فرض ا استقابل انتفاع  میاز تقس شیپ تیفیو همچنان به همان ک شودنقصان 
 و بزرگ ۀمثل خان کند،مال  میرا ملزم به تقس کیتواند شریمحاکم  شرکا انیاختالف م

 در هیو امام یمالک ی. فقها(172ص ،تایب ،یدانیم ؛168ص ،10ج، 1420 ،ینیع)گندم 
مفهوم  نیهم زیها ناما از آثار آن ،دهندیاموال ارائه نم نیاز ا یفیوقف مال مشاع تعر

 . (34ص، 1422 ،ینجف ؛19ص ،1412 ،ینی)رع شودیبرداشت م
 میتقسبه فساد وقف مال قابل قول (ب

 از قبل وقف حکم درفاسد و  را میتقسوقف مال مشاع قابل یحنف یاز فقها یبرخ
 ،یدانیم ؛42ص، 3ج ،1356 ،یبلدح یموصل ؛432، ص7ج ،1420 ،ینی)ع دانندیم قبض

بودن مال موردوقف در زمان مفروز دهیعق نیا هیدر توج یحنف یفقها. (182ص تا،یب
 کیاذن شر یبرا رسدیم نظربه و درنیپذیصحت وقف م طیاز شرا یکیعنوان هقبض را ب

 ،یبلدح یموصل؛ 348ص، 1412 ن،یعابد)ابن  ستندیقائل ن یتحقق قبض اعتبار جهت
عقد وقف معلوم  لیهر وقت پس از قبض و تشک ،نظر نیا طبق. (41، ص3ج ،1356
 ،)ابن مازه دشویباطل م وقفعقد  ،که مال موقوف در زمان قبض مشاع بوده است شود
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مال  هرگاه تمام شرکا ،. در مقابل(41، ص3ج ،1356 ،یبلدح یموصل؛ 111، ص1424
 نیمال از ب ۀچون در زمان قبض، وصف اشاع کنند،نفر وقف  کیمشاع سهم خود را به 

. (348ص، 1412 ن،یعابد)ابن  شودیمواجه نم یصحت عقد وقف با اشکال ،رودیم
مذکور  اسیهدف از ق رسدینظر مو به کنندیم اسیهبه ق عقدوقف مال مشاع را با  هیحنف

 ژهیوبه ،شده است انیمال مشاع ب ۀفساد هب هیتوج یاست که برا یلیاشاره به همان دال
، 1424 ،مازه)ابن است  یکیتمل یعقد زیوقف ن یحنف یفقهاگروه از  نیااز نظر  کهنیا

 ،(162ص، 10ج ،1420 ،ینی)ع افراز اشتراط برهعالو ،مشاع مال ۀهب در شانیا. (202ص
مالک  یماد تصرف فقط یتیبودن مال و با استناد به روا میتقسقابل به توجه بامعتقدند 

 تا،یب م،ینج)ابن  است فاسد هبه عقد نشود میتقس الم که مادام و استتحق قبض 
 . (172ص تا،یب ،یدانیم؛ 286ص

 ندارد وجود یلیدل ،اوالً چه ندارد؛ را دهیعق نیا هیتوج توان فوق لیدال از کیچیه
افراز را شرط  زیمذاهب ن ریسا یکه فقها مخصوصاً باشد، وقف صحت رطش افراز که

 یعرف یامر که است عقد موضوع بر تسلط قبض از هدف ،اًی. ثاندانندیصحت وقف نم
 شهیهم که ندارد یلزوم نیبنابرا .است متفاوت گرید یجا به ییجا از و شودیم محسوب

از موارد  یاریدر بس یدر عصر کنون کهآن ژهیوبه رد؛یگ قرار مالک یماد قبض جا همه و
 . شودیتسلط محسوب نم لیدل یمجرد قبض ماد

  میتقسبه صحت وقف مال قابل لوق (ج
، 1412 ،ینیرع ؛79ص تا،یب ،یخرش) یمالک یفقها ،یمذاهب اسالم یفقها انیم در

 ؛373ص، 1405 ،ی)حل هیامام یاز فقها یو برخ (264ص، 1414 ،یعدو یدیصع؛ 19ص
 ،هیامام ۀدی. به عقندامیتقسقائل به صحت وقف مال مشاع قابل (33ص، 1422 ،ینجف

 فتدیاتفاق ب یلبه شک دیقبض با ،موقوفه دارد نیازآنجاکه عقد وقف مالزمه با انتفاع از ع
اتفاق  یقسمت زمانمفهوم در اموال قابل نیمنتفع شد. قبض بد آن منافعکه بتوان از 

از  میتقس ۀلیسحالت اشاعه به و ایمال مشاع موافق باشد  میبا تسل کیشر ایکه  افتدیم
محسوب  وقف عیحق است و ب زییافراز و تم یبه معنا میتقس کهنیا ژهیوبرود، به نیب

 زین یمالک یفقها .(373ص، 1405 ،یحل؛ 270ص، 1412 ،یروحان ینی)حس شودینم
به او  یو ضرر شودیدر مال مشاع نم کیمعتقدند وقف اموال مذکور باعث حبس شر
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 تواندیهرگاه که بخواهد م کیشر شاع،قسمت بودن مال مبا توجه به قابل رایز رساند؛ینم
، 1420 ،یمالک؛ 279ص، 1429 ،ی)جند دیو افراز مال مشاع را نما میتقس یتقاضا

 شودکه موجب انتفاع از منافع آن  یتیفیقبض به ک ،قسمتدر مال مشاع قابل(. 228ص
، شودمال مشاع افراز  ای کندبا قبض کل مال مشاع موافقت  کیشر ایکه  دهدیرخ م یوقت
در  ن،یا. با وجود است یضرور زیموقوفه ن نیبر ع دی یالیاستمرار است کهنیا ژهیوبه

 قتاً یقآنچه ح ،تحقق قبض یبرا یحلعنوان راهمال مشاع به میافراز و تقس رشیصورت پذ
 مال مفروز است نه مشاع.  شودیوقف م
  میتقس رقابلیبه عدم نفوذ وقف مال غ قول (د

 منوط میستق رقابلیغ مشاع مال وقف شدنحیمعتقدند صح یمالک یفقها از یبرخ
 ،شانیا ۀدی. به عق(18ص، 1412 ،ینی؛ رع279ص، 1429 ،یاست )جند شرکا گرید اذن به

 واقفو افراز مال مشاع وجود دارد، حبس سهم  میقسمت که امکان تقسدر اموال قابل
 میمال مشاع را تقس تواندیندارد و او هر وقت که بخواهد م گرید کیشر یبرا یضرر
حاضر به شراکت  کیاگر شر ،میتقس رقابلیمورد، در مال مشاع غ نیبرخالف ا ،. اماکند

 یکه برا یو تنها راه کندو افراز  میمال مذکور را تقس تواندینباشد نم همیبا موقوف عل
از  یاست که بخش یدرحال نیاست. ا میتقس رقابلیفروش مال مشاع غ ماندیم یاو باق

امکان فروش کل مال  نیبنابرا ؛باطل است زیمال موقوف ن میو تقس عیمال مشاع وقف و ب
 ،واقف سهم زانیمبه ولو ،میتقس رقابلیوقف مال غ ،گرید عبارت بهوجود ندارد.  زیمشاع ن

 و هیعل موقوف باها را مجبور به قبول شراکت را در مال مشاع حبس و آن شرکا ریسا
عقد وقف  کنند،با وقف سهم واقف موافقت  شرکاهرگاه  ،نیبنابرا. کندیم ضرر تحمل

 ،یمالک ؛18ص، 1412 ،ینی؛ رع279ص، 1429 ،ی)جند شودیمباطل  گرنهو حیصح
 . (288ص، 1420
 اعتبار عالم در واقف سهم سو، کی از رای. زرسدینم نظرهب اشکال بدون فوق اهدگید

و  شودیسهم او حبس م ۀانداز به فقطدر عقد وقف، مال مشاع  رونیازا و است نیمع
 رقابلیمال غ میاز تسل کیامتناع شر ،گرید ی. از سوشودینموارد  گرید کیشر هب یررض

فروش مال مشاع فروش  ،بیترت نیبد. استعقد وقف  لیمانع تحقق قبض و تشک میتقس
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بعد از فروش مال مشاع و وقف قراردان ثمن آن  یو حت شودیمال موقوف محسوب نم
 مفروز است نه مشاع. الم شودیمآنچه وقف  گریواقف د ۀحص زانیبه م

  میتقس رقابلیبه صحت وقف مال غ ولق (ه
 انیبها در از آن کیند و هرادهیعق نیا رویپ هیو امام یمالک ،یحنف یاز فقها یبرخ

 وقف درمعتقدند:  هیو امام یمالک ی. فقهاشوندیمتوسل م یخاص هاتیتوج به نظر نیا
 و افتدیمسهام واقف اتفاق  بهنسبت فقطموقوفه  نیقسمت حبس ع رقابلیمال مشاع غ

، 1429 ،ی)جند شودینم هاآن به ضرر ورود موجب و ندارد شرکا گرید ۀحص بر یاثر
مالک تحقق  یماد یالیاست ،فقها از گروه نیا باور طبق. (ص228، 1420 ،یمالک ؛279ص

 ۀحص به که یثمن دادنبا فروش مال مشاع و وقف قرار ،یمالک مذهب در. استقبض 
 ردیگیعقد وقف شکل م و شودیممذکور محقق  تیفیقبض به ک ردیگیواقف تعلق م

 ،هی. اما در فقه امام(228ص، 1420 ،یمالک؛ 79ص تا،یب ،ی؛ خرش279ص، 1429 ،ی)جند
و هرگاه  (34ص، 1422 ،ی)نجف است شرکا ریسا اذن به منوط مقرر تیفیک تحقق قبض به

عنوان را به هیتخل ایبه حاکم رجوع کرد  نینصب ام یبرا توانیم ندینما امتناعامر  نیاز ا
 رقابلیوقف مال مشاع غ زین یحنف ی. فقها(34ص، 1422 ،ی)نجف رفتیقبض پذ ۀضابط
 سهیآن مقا ۀرا با هب میتقس رقابلیغوقف مال  آن هیدر توج و دانندیم حیصحرا  میتقس

 عیباس با یمال مشاع: ضرورت، ق ۀهب در مذکور لیدال همانبه  رسدینظر مبه و کنندیم
 رنظ به کهنیا ژهیوبه کنند، یمعرف قبض مالک را هیتخل تا دارند توجهمال مشاع  ۀو اجار

که  ینظر گروه ،قبض از شدهارائه ضوابط درخصوص. است یکیتمل عقد وقف شانیا
 یخال داندیقبض م اریواقف را مع ۀحص به مربوط ثمن دنکرفروش مال مشاع و وقف

 گریصورت موضوع مربوط به وقف مال مفروز است و د نیدر ا رایز ست؛ین رادیاز ا
عقد وقف شکل  ،فتدیدام که قبض اتفاق ناز وقف مال مشاع مطرح نخواهد بود: ما یبحث
در صحت  که مشاع نهمال مفروز است  شودیو با فروش مال مشاع آنچه وقف م ردیگینم

 به قبض مالک عنوانبه را هیتخل که یکسان نظر طبق. در مقابل، وجود ندارد یدیآن ترد
 استبود رادیاز ا یخال ،شود گرفته درنظر یکیتمل عقد وقف چنانچه شناسند،یم تیرسم

 یعقد وقف(. اما، چنانچه یخواهند بود )مانند فقه حنف اسیققابل زین وقف و هبه و
وارد خواهد بود که عقد وقف مالزمه با انتفاع از  رادیا نیا ،شود گرفته درنظر یانتفاع
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هبه  اسیق و کردموقوفه انتفاع  نیعاز منافع  توانینم هیمنافع وقف دارد و به مجرد تخل
 (.هیامام یفقها ی)مانند نظر برخ رسدینظر مهالفارق بمع فرض نیو وقف مال مشاع در ا

 رمنقولیاموال منقول و غ نیب کیقائل به تفک دگاهید .2-1-1
 رمنقولیمال منقول و غ یمعرف (الف
اما  کنند،ینم انیب رمنقولیاز اموال منقول و غ یقیدق فیتعر یو حنف هیامام یفقها

مذکور  کیتفکتا نشان دهند که  برندیم کارهو خانه ب نیمال منقول را در برابر زم مشترکاً
 تا،یب ،ی)بحران شودینم یحقوق وانتقاالتاست و شامل نقل یوانتقال ماداز نظر نقل

 ،1406 ،یکاسان؛ 323ص، 5ج ،1413 ،یثان دیشه؛ 360ص، 1310، یبلخ ؛282ص
مفهوم اموال منقول  رسدینظر مبه ،نی. بنابرا(29ص، 1ج ،1356 ،یبلدح یموصل؛ 220ص
ها آن فیتعر ید و براباش فمتراد رانیو حقوق ا یدر فقه مذاهب اسالم رمنقولیو غ

 و از فقها یظاهر عبارات برخ کهنیا ژهیوهق.م. مراجعه کرد. ب 19و  12به مواد  توانیم
، 1396 ان،یکاتوز؛ 323ص، 5ج، 1413 ،یثان دی)شه استمطلب  نیا دیمؤ زین دانانحقوق

 (. 29، ص1ج ،1356 ،یبلدح یموصل ؛458ص
 به بطالن وقف مال منقول قول (ب

 ؛360ص، 1310 ،ی)بلخ دانندیم باطل را منقول مشاع مال وقف یحنف یفقها
 طیاز شرا یکی: ندیگویخود م ۀدیعق هیو در توج (29ص، 1ج ،1356 ،یبلدح یموصل
از  بتوان دائماً دیپس از حبس مال موقوف با یعنیصحت عقد وقف دوام است،  یاساس

اموال در  نیچه ا ست؛یقابل تصور ن یشرط نیتحقق چن ،آن منتفع شد. در اموال منقول
 یانتفاع دائم نیبنابرا ؛روندیم نیاز ب تاًینها یجیشدن قرار دارند و با انتفاع تدرشرف تلف

 ،است دای. آنچه پ(220ص، 1406 ،یکاسان؛ 360ص، 1310 ،ی)بلخ استها محال از آن
وقف اموال  فقط علت نیو به هم ندکنیجو مودوام را در مال موضوع وقف جست شانیا
 چیه یاست که در مذهب حنف آن انگریب . مطالب باال کامالً دانندیم حیرا صح رمنقولیغ

 استمال مفروز و مشاع وجود ندارد و در هر صورت وقف مال منقول باطل  نیب یفرق
دوام را شرط صحت  کهنیابا وجود  ،گریمذاهب د ی. فقها(220ص، 1406 ،ی)کاسان

 ۀیو وقف کل گذارندینم یفرق رمنقولیغ و منقولاموال  انیم ثیح نیاز ا ،دانندیوقف م
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 ؛548ص ،1407 ،یطوس خیش؛ 176ص ،1410 ،یثان دی)شه دانندیم حیاموال مشاع را صح
 . (13ص، 1424 ،ینجف

که اشتراط دوام در عقد وقف ناظر به مال  رفتیپذ توانینم ،اوصاف نیا تمام با
 از مقصود ایناظر به عقد وقف است  ایشرط  نیکه ا رسدیم نظرموقوف باشد، بلکه به

و انتفاع  نیطرف اثر وقف حبس ع کیبدان شرح که از  ،است موقوف مال یعرف دوام آن
 ژهیوبه د،رسیم ظرنبه الزم یشرط نیتحقق آن وجود چن یاز مال موقوف است که برا

دوام ناظر به عقد وقف است نه موضوع  زین یمذاهب اسالم ریسا یطبق نظر فقها کهنیا
 یبلکه مقصود دوام عرف ستیمورد وقف ن یقیمنظور از دوام، دوام حق ،گریآن. از طرف د

 رمنقول،یدر اموال غ رونیازا. شود مستهلک زمان مرور به کهنیولو ا ،مال موقوف است
باشد اما انتفاع  یکه مال مورد وقف باق دیایب شیپ یممکن است فروض زین نیهمچون زم
 تیمال بدون وجود قابل یظاهر یصورت بقا نیوجه ممکن نباشد که در ا چیاز آن به ه

 یامکان دارد در برخ یحت ،نیرفتن آن است. فراتر از ا نیانتفاع در حکم تلف و از ب
 یدرحال نینداشته باشد و ا ید و وجود خارجتلف شو قتاًیحق زین رمنقولیموارد مال غ

 .است حیصح رمنقولیاست که وقف مال غ
 به صحت وقف مال منقول  قول (ج

 دانندیم حیصح را منقول مشاع الوقف م هیامام یفقها ،یحنف فقه برخالف
ط یااز شر دواماگرچه  ،هیامام فقه در(. 13ص، 1424 ،ینجف ؛90ص، 1397 ان،ی)محقق

عقد  به ناظر دوام اطاشتر ،چه شود؛ینم عقدامر موجب بطالن  نیا ،صحت وقف است
که مقصود دوام مال موقوف  یو در صورت (548ص،1407 ،یطوس خی)ش استوقف 

 منقولبه صحت وقف مال مشاع  هیامام یفقها. استآن مد نظر  یدوام عرف باشد قطعاً
، 1424 ،یاخامنه؛ 368ص، 1426 بهجت، ؛9ص، 1413 ،ی)آخوند خراسانندارند  یدیترد

ازآنجاکه در مال مشاع وقوع قبض  ،ها. از نگاه آن(20ص، 1404 ،جواهر صاحب؛ 515
 شانیدرست باشد. ا تواندیم زیصحت وقف بعد از وقوع قبض ن ،قابل تصور است

 ،ی)بحراناخبار  یاچون پاره یلینظر خود به دال دییتأ یفوق برا هیبر توجعالوه
و اطالق  م، عمو(37ص، 1407 ،ینیکل ؛250ص، 1414 ،یزدی ییطباطبا ؛179ص،1405

 تیوقف بر طبق ن انی، عموم جر(230ص ،تایب ،یدانیم؛ 366ص، 1412 ،ینی)رع اتیروا
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 تا،یب ،ی)بحراناتفاق فقها (، 91ص، 1397 ان،یمحقق؛ 37ص، 1407 ،ینی)کل واقف
 ،برآن. عالوهشوندیمتوسل م (542ص،1407 ،یطوس خی)ش هبه و عیبا ب اسیو ق (282ص
 ،1419 ،ینیحس یعامل؛ 43ص، 1413 ،ی)سبزواراجماع  هیامام یاز فقها گرید یبرخ
آن با  عیوقف مال مشاع و ب اسی. قکنندیم انینظر خود ب دییو تأ هیرا در توج( 652ص

 وجودرسد. با یمنظر الفارق بهع معیبودن عقد بیبودن عقد وقف و قصدینیتوجه به ع
 مال اقباض و قبض امکان مشاع اموال درباشد:  یگرید زیچ مقصود رسدیم نظرهب ن،یا

 ابدییانعقاد م یوقف وقت عقد اما. است حیصح مشاع مال وقف و عیب نیبنابرا ،دارد وجود
فوق  اسیکه ق رسدینظر مبه دیبع گرید حیتوض نی. با افتدیکه قبض مال موقوف اتفاق ب

 لیعقد وقف تشک فتدیمشاع اتفاق ب مالهرگاه قبض  ،نظر نیداشته باشد. طبق ا یاشکال
که موجب تصرف  ردیگیصورت م هیآن به موقوف عل لیبا تحو منقول. قبض مال شودیم

واقف، اذن  تیبر رضاعالوه ،نفوذ آن یبرا ،اساس نیا بر. است شرکا گریددر سهم 
؛ 323ص، 5ج ،1413 ،یثان دیشه ؛282ص ،تایب ،یالزم است )بحران هم او یشرکا

 . (36ص، 1426 ،یوجدان

بلکه از دو جهت قابل دفاع  ست،یتنها مورد انتقاد ننه منقول مالصحت وقف  دگاهید
به وقف  یتراض یبرا میطور که در مال مفروز وجود قدرت بر تسل، همان. اوالًهستهم 
که مال موقوف به قبض موقوف  شودیم لیتشک یو عقد وقف هنگام کندیم تیکفا
آن  لیتشک یبرا میمقدار از قدرت بر تسل نیهم زین مشاعداده شود، در وقف مال  همیعل
وقف سهم  کهنیا ژهیوبه ،فتدیب اتفاق قبض که شودیم واقع یهنگام وقف و است یکاف

 و وقف عقد بودنیانتفاع رغمیعل ،اًی. ثانکندینم جادیا یضرر گرانید یبرا از شرکا یکی
موضوع با اشکال  نیدر اموال مشاع ا فه،وموق مال بر همیعل موقوف دی وضع ضرورت

وکالت  یاعطا لیقب از مختلف طرق به( دی)وضع  موال مشاعا قبضمواجه نخواهد شد و 
صحت عقد  نیبنابرا .شودیم محقق... و کیشر تیاخذ رضاوقوع قبض،  یبرا کیبه شر

وقوع قبض اخذ  یهااز راه یکی فقطنخواهد بود و  کیمنوط به اذن شر وقف ضرورتاً
 استقبض  مستلزم فقط وقف صحت و ستینشده و منحصر به آن  انیب کیشر تیرضا

بتوان گفت انتفاع از مورد وقف  دیشا ،هانیا از گذشته. ستین کیشر تیرضا منوط به و
 ،نیعقد و اثر آن تفاوت وجود دارد. بنابرا یانشا نیب یحقوق نظر از و است وقفاثر عقد 
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که موجب تحقق  یقبض تیفیعقد وقف و ک حیصح لیکه موجب تشک یقبض تیفیک نیب
و استمرار  یقبض ماد یدر اول ؛تفاوت وجود دارد شودیاثر آن )انتفاع از منافع موقوفه( م

 ازین اصالً صورت نیا در که استشرط  ریهر دو مورد اخ یدر دوم اما ست،ینآن شرط 
است و صحت عقد  یمنتف زین کینخواهد بود و به تبع آن بحث از اذن شر یبه قبض ماد
 . بود نخواهدمنوط به آن 

  رمنقولیبه صحت وقف مال غ قول (د
 یاختالف چیه یو حنف هیامام یفقها نیب رمنقولیغوقف مال مشاع  صحتبه راجع
 یموصل؛ 323ص، 5ج ،1413 ،یثان دیشه؛ 360ص، 1310 ،ی)بلخ شودیمشاهده نم

را شرط  موقوفدوام مال  هایاشاره شد که حنف . سابقاً(42ص ،3ج ،1356 ،یبلدح
 یبرا یموجب رمنقولیاموال غ دردوام  تیو به جهت وجود قابل دانندیصحت وقف م
 رشی. پذ(220ص، 1406 ،یکاسان؛ 360ص، 1310 ،ی)بلخ ماندینم یبطالن وقف باق

 حاً یاز تحقق قبض صح شیکه عقد وقف پ ستیمعنا ن نیا هب رمنقولیغصحت وقف مال 
 یبرا یتراض کرد، بضق آن را بعداً توانیمعنا است که چون م انبلکه بد ابد،ییانعقاد م

 شکل حاًیعقد وقف هم صح فتدیبامکان دارد و هر زمان که قبض اتفاق  زیوقف آن ن
 هیتوج یبراصحت وقف مال مشاع منقول  لیدال یتمام ،هیامام یفقها ۀدیعق به. ردیگیم

که  رمنقولیغاست، اما در مال مشاع  استنادقابل زین رمنقولیغ مشاع مال وقف صحت
 یو لذا راه ستیتحقق نشده قابلمال امکان ندارد قبض به مفهوم گفته لیو تحو میتسل
 ،یثان دیشه ؛282ص ،تایب ،ی)بحران ماندینم یعنوان مالک قبض باقبه هیتخل رفتنیپذ جز

نفسه موجب تصرف یف هیتخل آنجاکهو از (13ص، 1424 ،ینجف ؛323ص، 5ج، 1413
 ریساتحقق آن اخذ اذن  یبرا ،رساندینم اوبه  یو ضرر ستین گرید کیشر ۀدر حص

 . (37ص ،1426 ،یوجدان؛ 176ص، 1410 ،یثان دی)شه ندارد یلزوم شرکا
 رمنقولیغوقف مال مشاع  یهرچند درخصوص حکم وضع ،دهیعق نیداران اطرف
 شودیاموال ارائه م نیقبض ا یکه برا یاریمع ن،یابا وجود  ،کنندیم انیرا ب ینظر مناسب

مجرد  ایآ ،عقد وقف مالزمه با انتفاع از موردمعامله دارد ازآنجاکه: داردرا  اشکال نیا
 کند؟یرا بر مال موقوف و انتفاع از منافع آن مسلط م هیعلموقوفتوسط واقف  هیتخل
 .است آن شرط دراستمرار قبض  کهنیا ژهیوبه
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 : صحت وقف مال مشاع  کیتفک به قائل عدم دگاهی. د1-2
 عالمه ؛269ص، 1417 اول، دیشه؛ 179ص ،1405 ،ی)بحران هیامام یاز فقها یبرخ

 ،همکاران و یخن، مصطف ؛189ص تا،یب ،یاطی)دم یشافع ،(431 ص ،1388 ،یحل
حکم وقف  انیدر ب (189ص تا،یب ،یمقدس ؛8ص،تایب ،ی)مرداو یو حنبل (18ص، 1413

 منقولو وقف تمام اموال مشاع اعم از  گذارندینم یاموال موردوقف فرق انیمال مشاع م
 ،است حیطور که وقف مال مفروز صحهمان ،نظر نیا طبق. دانندیم حیرا صح رمنقولیو غ

، 1388 ،یحل عالمه؛ 176ص، 1410 ،یثان دی)شه باشدیم حیصح زیوقف مال مشاع ن
وجود  یقبض مال مفروز شک تیدر قابل ،گرید عبارت به. (33ص، 1422 ،ینجف؛ 431ص

که امکان تحقق  زیدر مال مشاع ن رونیندارد تا صحت آن با اشکال مواجه شود و ازا
 تا،یب ،ییطباطبا ی)حائر ماندینم یباق وقفدر صحت  یدیقبض آن وجود دارد ترد

ازآنجاکه وقف مال مشاع به  ،گری. از طرف د(322ص، 5ج ،1413 ،یثان دیشه؛ 501ص
 ،چه کند؛ینم جادیا یاشکالوقف مال مشاع  دانستن حیصح رساند،ینم یضرر کیشر

مانند  گرید کیو شر ابدیینم یتسر گرانیاز مال مشاع به سهام د کیحبس سهم شر
مال مشاع  ،گرید انیب به. است یتصرفات حقوق یبق نسبت به سهم خود قادر به انحاسا

 . (431ص، 1388 ،یحل)عالمه  دشویسهم واقف حبس م زانیبه م فقط
 کسانی رمنقولیوقف مال مشاع منقول و غ یتنها حکم وضعنه ،دگاهید نیطبق ا

 هیتخل ک،یکه با اخذ اذن شر افتدیشکل اتفاق م کیبه  زیاست، بلکه قبض اموال مذکور ن
 دارد، وجود مشاع مال اقباض و قبض امکان آنجاکهاز ،نیبنابرا. است و افراز مال مشاع

تا با اثبات امکان قبض  کنندیتحقق قبض تمرکز م ۀبر مسئل یزیاز هر چ شیب شانیا
 ؛57ص، 1421 ،ی)عمران یشافع یفقهااموال مشاع به صحت وقف مال مشاع برسند. 

عقد وقف  (189ص تا،یب ،یمقدس ؛8ص تا،یب ،ی)مرداو یحنبل و( 15/328 تا،یب ،ینوو
عقود نسبت به مال  نیا لیتشک یبرا رونیازا و کنندیم محسوب ییرضاعقود  ۀرا از زمر

و به  ندینمایم اسیمال مشاع ق عینظر، وقف را با ب نیا دییو در تأ نندیبینم یمشاع اشکال
 یاعقد اشاره لیتشک یتحقق آن برا تیفیقبض و ک ۀبه مسئل ،وقف عقد بودنییرضا علت

 . کنندینم
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  کیلزوم اخذ اذن شر (الف
؛ 179ص، 1405 ،یبحران؛ 33ص، تایب ،ی)بحران هیامام یاز فقها یطبق باور برخ

عقد ( 36ص، 1426 ،یوجدان؛ 176ص، 1410 ،یثان دیشه؛ 269، ص1417 ،اول دیشه
 دیبا ،استوقف مالزمه با انتفاع از مال موقوف دارد و ازآنجاکه قبض شرط صحت وقف 

 فایمال موقوف را است فعموجب آن منابتوانند به هیکه موقوف عل فتدیاتفاق ب یتیفیبه ک
همراه  گرید کیدر اموال مشاع با تصرف در سهم شر یتیفیک نی. وقوع قبض به چنکنند

 .کند با آن موافقت کیکه شر کندیم دایپ ینفوذ شرع یاست و زمان
 هیتخل (ب

تحقق قبض در وقف مال  یبرا هیمجرد تخل ،هیامام یاز فقها گرید یاعده ۀدیبه عق
، 1422 ،ینجف؛ 431ص ،1388 ،یحل عالمه؛ 264ص تا،یب ،ی)نجف کندیم تیمشاع کفا

عنوان را به هیتخل توانیم هبه و عیچون ب یکیطور که در عقود تملهمان یعنی. (33ص
 ،ی)وجدانرا مالک قبض قرار داد  هیندارد که تخل یاشکال زین نجایدر ا ،رفتیپذ قبض
را بر  هیموقوف عل بتواند ییتنهابه هیتخل رسدیم نظربه دیبع حالنی. باا(36ص، 1426
 موقوفه انتفاع ببرد. نیبتواند از منافع ع اوکه  یاگونهواقف مسلط کند به ۀحص

 وقف مال مشاع: صحت وقف مال مشاع  یحقوق یبررس .2
 و 46 مواد در قانونگذار اما ندارد، وجود مورد نیا در یحیصر حکم موضوعه نیقوان در
مورد وقف و حق انتفاع قرار  تواندیم مشاع مال که است نموده مقرر یمدن قانون 58
وقف باشد  کیاز دو شر یکی ۀاگر حص»قانون:  نیا 811 ۀماد موجبهب ،برآن. افزونردیگ

 رفتهیپذ مشاع مال وقف صحت یضمن طورهب ،«حق شفعه ندارد همیموقوف عل ای یمتول
در وقف مال  یبحث چندان ،مال مشاع ۀبرخالف رهن و هب ،رانیا حقوق در. است شده

 رهن بهآن  هیتوج یبرا دانانحقوق از یبرخ علت نیمشاع صورت نگرفته است و به هم
 یاز فقها تیبه تبع و به اتفاق و (175ص ،1395 ان،ی)کاتوز اندداده ارجاع مشاع مال
 ،یلنگرود یجعفر؛ 93ص، 1393 ،ی)اماماند دانسته حیوقف مال مشاع را صح هیامام

 ،گرفتهصورت مطالعات اساس بر(. 208و  175ص، 1395 ان،یکاتوز؛ 3828ص، 1395
 کیاز  ،چه ستند؛ین قائل یکیتفک چیهوقف  موضوعاموال مشاع  نیب شانیا رسدیم نظرهب

 قبض تیفیک انیدر ب ،گرید طرف از و دانندیم حیاموال مشاع را صح ۀیطرف وقف کل
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 دانانحقوق رسدیم نظرهب رونیازا. دهندینم ارائه یکیتفک مشاع اموال نیب موقوف مال
خود را  یتمرکز اصل ،ستین کیتفک به قائل که یدگاهید طرفدار یفقها مانند زین رانیا

 رایکنند؛ ز هیآن، صحت وقف مال مشاع را توج هیاند تا با توجقبض گذاشته ۀبر سر مسئل
 وقف نمود.  توانیرا که بتوان قبض کرد م یهر مال

طلق از  میتقس 21/1/1376 –8632/7 یمشورت ۀیدر نظر هیئقضا ۀقو یحقوق ۀادار
 یضمن طورهب امر نیا که است رفتهیپذفروش سهم طلق از مال مشاع را  نیوقف و همچن

 ۀینظر در اداره نیا. دارد ییقضا ۀیرو در مشاع مال وقف صحت رشیپذ بر داللت
 حیراهن را صح ۀحص ۀمال مشاع به انداز ۀقیوث زین 28/8/93 –1253/93/7 یمشورت

 زین مشاع مال وقف بهراجع یرأ نیا رهن، عقد بودنینیدانسته است که با توجه به ع
 ۀیاز جمله نظر یگرید یمشورت اتینظر ،هانیا از گذشته. رسدیم نظرهب یتسر قابل

 یضمن صورتهب 9/6/1377 –2297/7و  18/5/1382 –4178/7 ،2/11/1372 –5782/7
در  ،اوصاف نیا تمام با .(305ص، 1358 ،یآبادنیحسو  ی)شهرامر دارند  نیداللت بر ا

افراز  زین یاو عده شرکا ریاخذ اذن سا یمشاع برخ ۀوفموق مال قبض بهراجع رانیحقوق ا
 .  رندیگیدر ادامه مورد بحث قرار م اتینظر نیکه ا دانندیمال مشاع را الزم م

  کیلزوم اخذ اذن شر .1-2
 برخالف ،عقد وقف معتقدند( 175ص، 1395 ان،ی)کاتوز رانیدانان ااز حقوق یبرخ

مالزمه با انتفاع از مال موقوف دارد و ازآنجاکه قبض  است، نیع کیتمل موجب که هبه
موجب آن بتوانند به هیکه موقوف عل فتدیاتفاق ب یتیفیبه ک دیبا ،استشرط صحت وقف 

در اموال مشاع با تصرف  یتیفیک نی. وقوع قبض به چنندینما فایمال موقوف را است فعمنا
با آن  کیکه شر کندیم دایپ ینفوذ شرع یهمراه است و زمان گرید کیدر سهم شر

 ضرورت وقف انعقاد و قبض تحقق یبرا شرکا ریسا اذن اخذ لزوم ،نیبنابرا .کندموافقت 
 .دارد

 افراز  .2-2
باورند که قبض سهم واقف از مال مشاع پس از  نیبر ا دانانحقوق از گرید یبرخ

 یاز سو فقط افراز درخواست. (57ص ،1391، یلنگرود ی)جعفر افتدیم اتفاقافراز 
مادام که قبض  رای؛ زستین برخوردار یحق نیچن از هیو موقوف عل شودیم رفتهیواقف پذ
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 یدرخواست نیچنو بتواند  شودمقام واقف قائم اوتا  ردیگیشکل نم یوقف فتادهیاتفاق ن
 یبرا یقبض ماد زینظر ن نیطبق ا رسدیم نظرهب ،شودیم مشاهده که طور. همانکند
تحقق قبض مستلزم افراز مال مشاع است. در  لیدل نیعقد ضرورت داد و به هم لیتشک

و  کندیافراز صدق مگفت: نظر فوق فقط در مورد اموال قابل توانیمنظر  نیبه ا رادیا
 فتادهیاتفاق ن یاز افراز قبض شیپ کهنیتر اافراز ساکت است. مهم رقابلیاموال غ ۀدربار

 زیو پس از افراز ن میواقع نشده است که ما آن را وقف مشاع بنام یاست و هنوز وقف
نظر در ظاهر از  نیا روانیپ نیمال مفروز است نه مشاع. بنابرا شودیوقف م قتاًیآنچه حق

. کنندیاعالم م حیوقف مال مفروز را صح قتیاما در حق ندیگویوقف مال مشاع سخن م
 .  دانندیانعقاد وقف شرط م یافراز را برا شانیا رسدیم نظرهب رونیازا

  ارهایمع یابیو ارز لیتحل .3
 توافق  ۀدر مرحل .1-3

بر اساس اصل صحت،  ،چه ؛ستین هیتوجقابل وجه چیه به مشاع مال وقف بطالن
 ،بحثقانون است. در موضوع مورد حیتصر مستلزم و یاستثنائ یبطالن معامالت امر

 58و  46بلکه قانونگذار در مواد  ،مال مشاع وجود ندارد وقفبر بطالن  یمبن یتنها نصنه
است که اموال مشاع  کردهاعالم  یکیتفک چیو بدون ه حیطور صربه زین یقانون مدن

 زین مشاع مال وقفدانستن  رنافذی. غرندیموضوع وقف و حق انتفاع قرار گ توانندیم
 یبه سهم خود تصرف حقوقنسبت فقططرف مالک  کیاز  ،چه رسد؛ینظر نمدرست به

ندارد؛  گرید کیشر یبرا یخود ضرر ۀدر حص واقفتصرف  ،گریاست. از طرف د کرده
افراز  یتقاضاحسب مورد  تواندینباشد م دیجد کیاو هر وقت حاضر به تحمل شر ،چه

 . کندمشاع  مالفروش  ای
به  توانیوقف مال مشاع م صحت دییتأ یبرا ،نفوذبطالن و عدم دگاهیاز رد د پس

صحت  یضمنطور به یقانون مدن 58و  46مواد  رسدیم نظرهب، اشاره نمود: اوالً ریز لیدال
و  ییعقود رضا ۀیکل شاملق.م.  583 ۀاطالق ماد ،اًی. ثاناست رفتهیپذ را مشاع مال وقف

ندارد  نیریسا یبرا یضرر از شرکا یکی ۀبه حصنسبت وقف عقدانعقاد  ،ثالثاً . است ینیع
 میبر تسل قدرتکه در اموال مفروز  گونه، همان. رابعاًکندیها وارد نمبه حقوق آن یو خلل

 عقد قبض تحقق از پس و است یکاف وقف عقد لیتشک یبرا نیطرف یتراض زماندر 
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 تیکفا نیطرف یتراض یبرا میتسل بر قدرت مجرد زیدر اموال مشاع ن رد،یگیم شکل وقف
 حیصح طوربه وقف عقد ،یماد صورتبه ولو قبض، تحقق از پس شک بدون و کندیم

 ۀیمطلب است که رو نیا گرانیب زین متن در مذکور یمشورت یهاهینظر. ابدییم انعقاد
 . استصحت وقف مال مشاع  دارطرف زیکشور ن ییقضا

 قبض  ۀدر مرحل .2-3
 (یماد ۀ)سلط کیاحتمال نخست: لزوم اخذ اذن شر (الف
 شرط عنوانهب قبض، نیبنابرا. دارد مالزمه موقوفه نیع منافع از انتفاع با وقف عقد

 منافع از و مسلط موقوفه نیع بر هیعلموقوف که فتدیب اتفاق یشکل به دیبا وقف، صحت
را مالک قبض  یمعنو ۀو سلط هیتخل توانیدر عقد وقف نم رونیازا. شود مندبهره آن
سهام  ترشندارد. گس وجود معاملهها امکان انتفاع از موردآن ۀلیوسهب ،چه گرفت؛ نظردر

در هر قسمت از آن تصرف  یکه تصرف ماد شودیجزء مال مشاع سبب مدر جزء شرکا
 واقف، اذن بر عالوه شدهانیب مفهوم به قبض تحقق یبرا ن،یبنابرا .باشد گرانیدر سهام د

از  کیممکن است شر یگاه ن،یا وجود. با رسدیم نظربه یضرور زین او یشرکا اذن
راه  نیبهتر ،ستیازآنجاکه قبض قائم به شخص ن ،صورت نیا در. کنداذن امتناع  یاعطا

 ،1387 ،یطوس خی)ش قبض مال مشاع است یبرا یثالثشخص  ای کیکردن شرلیوک
به ثالث  لیتوک ایاز قبول وکالت در قبض  کیحال باز امکان دارد که شرنی. باا(306ص

 موقوف ظاهراً ،در قبض یندگیاذن و قبول نما یاز اعطا کیکند. با امتناع شر یخوددار
 ،طرف کیاز  رایاذن به دادگاه رجوع کند؛ ز یبه اعطا کیالزام شر یبرا تواندینم هیعل

 یبرانشده است و  لیوقف تشک عقدهنوز قبض مال مشاع رخ نداده و  کیبا امتناع شر
. کند یدعو ۀد با استناد به آن در دادگاه اقامنکه بتوا شودینم جادیا یحق هیعل موقوف

امکان رجوع به دادگاه  تنهانه ،هیعل موقوف یبرا حق جادیا عدم بهبا توجه  ،نیبراعالوه
 ؛داشت خواهدنوجود  زین« الممتنع یالحاکم ول» ۀقاعد به توسل امکان بلکه ،نداردوجود 

ممتنع  ۀعهد بر آن به فیتکل و یمدع نفع به حق وجود قاعده نیا به توسل رطش رایز
 ۀذم بر یفیو تکل جهت قبض مال مشاع هیعل موقوف یبرا یحق هیدر ما نحن ف و است

 از را آن بتواند حاکم تا ندارد وجود هیآن به موقوف عل قبضمشاع جهت  مال کیشر
 یبرا یهر شخص هیعل یدعو ۀاقام ،گری. از طرف دکند اعمال یمدع نفع به ممتنع طرف
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 اگرچه ،لیتفاص نیا تمامبا . رسدینظر مبه یرمنطقیخود غ یالزام به اعمال حقوق قانون
به دادگاه  او ۀمراجع هیعل موقوف یبرا یحق جادیا عدم وعقد وقف  لیتشک عدم علتبه 
 ،1387 ،یطوس خی)ش رجوع به حاکم رسدیم نظربه اما ست،ین تصورقابلباب  نیاز ا
 از کنداذن در قبض مال مشاع را اعطا  هیعل موقوف به واقف که یصورت در( 306ص
مال مشاع حاضر به  از شرکا یکی ی، وقتاوالً رای؛ زستین مبنایچندان ب اعطاشده اذن باب
در  ،دهدیاست و به او اذن در قبض سهم خود را م هیعل موقوفسهم خود به  میتسل
از لوازم مزبور رجوع به  یکیکرده است که  به او اعطا زیاذن در لوازم آن را ن قتیحق

 در قبض و... قبول وکالت ایاذن  یبه اعطا یالزام و یبرا کیدادگاه در صورت امتناع شر
 تنهانهاجتناب از قبول وکالت در قبض  نیاذن و همچن یاز اعطا کیامتناع شر ،اًی. ثاناست

 کند،یم و او را مجبور به تحمل شرکت یریدر سهم خود جلوگ واقف یاز تصرفات قانون
وقوع وقف مانع از  یاذن به ثالث جهت قبض مال مشاع برا یبلکه در صورت اعطا

 استمرار اگر مخصوصاً د،شویحق م نیاعمال حقوق شخص ثالث و انصراف ثالث از ا
از قبول  کیکه امتناع شر است یدرحال نی. اوقف شرط نباشد لیتشک یبرا یماد قبض

 یکه بر مبنا رسدینظر مبه رونیو نه دفع ضرر و ازا است ازیرفع ن یمسائل مذکور نه برا
 252 ۀاز ماد مالکبا وحدت  ،نیهمچن .کرد حق بتوان به دادگاه مراجعهاستفاده از سوء

 تواندیشخص ثالث م شودموجب ورود ضرر به ثالث  کیهرگاه اقدام شر ،یقانون مدن
رجوع به دادگاه  یمبنا نیحقوق خود به دادگاه رجوع کند. بنابرا عییاز تض یریجلوگ یبرا

 و «اذن در لوازم آن واذن در شئ  ۀمالزم»و  «استفاده از حقسوء» قواعددر  توانیرا م
 . کرد جووجست« الضرر»

پس از امتناع است که  یبحث است مربوط به فرضقابل نجایکه در ا یگرید ۀمسئل
 سهم ۀبه انداز) آن از یبخش ایکل مال مشاع  هیعل موقوفاذن در قبض،  یاز اعطا کیرش

 نیا بهراجع حقوق و فقه در. کند قبض او اذن اخذپس از  ایاذن واقف  بدون را( واقف
 موجب تنها را کیقبض بدون اذن شر یکه برخ یبه نحو ،دارد وجود نظراختالف مسئله
ضمان معتقدند  برعالوه ،گرید یو برخ (214ص، 1418 ،یحائر یی)طباطبا دانندیم ضمان

 ،یثان دی)شه شودیمعقد وقف  لیمانع از تشک و ندارد یاثر حقوق کیقبض بدون اذن شر
 ریز لیدال و.م. ق 582 ۀماد به مستند. (275ص ،1420 ،یحل عالمه؛ 27، ص6ج ،1413
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قبض سهم خود  درخصوص قف، اگرچه وا. اوالًرسدیم نظربه ترمناسب دوم نظر رشیپذ
 زییتم رقابلیدر تمام مال مشاع و غ از شرکا کیبا توجه به گسترش سهم هر ،دارد تیرضا

 یوسهم  زانیم هشده را ببتوان قبض انجام رسدینظر مهب دیبودن آن در عالم خارج بع
مشاع از نظر قانون اخذ اذن  اموال یاعتبار قبض ماد طیاز شرا یکی ،اًیمعتبر دانست. ثان

رخ نداده  یقانون تیفیقبض به ک ،هرگاه شرط مزبور محقق نشود نیبنابرا ؛است کیشر
باشد و موجب  یاثر حقوق یآن را ندارد که دارا تیاست و آنچه اتفاق افتاده صالح

که  یدر موارد کی، معتبر دانستن قبض بدون اذن شر. ثالثاًشود وقفشدن عقد حیصح
به فعل حرام و انجام امور خالف قانون است و از  قیتشو ینوع استالزم  یواخذ اذن 

را به همراه خواهد داشت  یاشخاص مشکالت یجامعه و روابط خصوص یبعد نظم عموم
، . رابعاًرسدینظر مبه یفاقد اثر قانون یداشتن با نظم عمومتعارض علتبه  رونیاو از

در  ،وقف شود عقدت و صح لیمانع تشک ماًیمستق تواندیحرمت نم یفیاگرچه حکم تکل
عدم  نیو ا کندیمن یریاز تحقق قبض معتبر جلوگ میطور مستقحکم حرمت به نجایا

 ؛حرمت یفینه حکم تکل شودیم وقفعقود  لیمانع تشک ماًیتحقق قبض است که مستق
 یاشکال امر نیو در ا شودیم وقفعقد  انعقادمانع  میرمستقیصورت غبه یفیحکم تکل

  وجود ندارد. 
 (یمعنو ۀ)سلط کیاحتمال دوم: عدم لزوم اذن شر (ب

بر مورد  الیسلطه و است یقبض به معنا ،یقانون مدن 475و  267از مواد  مستنبط
 هر ندهکنقبض شخص که شودیم محقق یوقت یعاد حالت در سلطه نیا. تقبض اس

را در حدود قانون نسبت به  یو حقوق یتصرفات ماد یانحا بتواند خواستوقت که 
در اموال مشاع  اما،نداشته باشد.  یدر آن تصرف عمل کهنیولو ا ،مورد معامله انجام دهد

بلکه بدان معنا است که  ،ستینباال  یبه معنا یمعنو ۀسلط ۀاشاع تیوضع وجود علتبه 
 سهم بهرا نسبت یو اعتبار یتصرفات حقوق یانحا بتواند خواست که وقت هر کیرش

 و فقه در. است شرکا ریسا اذن به ازین یماد رفاتتص انجام یبرا یول دهد؛ انجام خود
 وجود اختالف مشاع و مفروزبر اموال  الیاست تحقق قیمصاد و تیفیک بهعراج ،حقوق

 یانحا بتواند دیبا هیعل موقوف ،قبض وقوع بادر وقف مال مشاع  بیترت نیدب. دارد
فروش  ایافراز  یمراجعه به دادگاه، تقاضا ،یاز جمله معامالت قانون یتصرفات اعتبار
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 یتصرفات ماد بهو نسبت دیبنما شدهوقف سهم بهنسبت قانوندر حدود  رامال مشاع 
حق تصرف بر مال مشاع را نداشت، پس از  شرکا ریسا اذن بدون واقف که رطونهما زین

 است.  یباق هیعل موقوف یبرا تیمحدود نیا زینوقف 
از منافع موقوفه دارد،  اعانتف با مالزمه وقف عقد کهنیا رغمیعل ،اوصاف نیا تمام با

 یمعنو ۀسلط مجرد و ندارد ضرورت وقف انعقاد یبرا یکیزیف قبض که رسدیم نظربه
عقد وقف و اثر  یانشا نیب گفت توانیم طرف کی از کهاست. چرا یوقوع آن کاف یبرا

 است وقف عقد یاصل اثر وقفانتفاع از منافع مورد ،ترساده انیآن تفاوت وجود دارد. به ب
 یقبض تیفیک نیب توانیم رونیازا. شودیم جادیا هیموقوف عل یعقد برا یپس از انشا که

که در اثر عقد وقف )انتفاع(  یقبض تیفیدارد و ک ریو صحت عقد وقف تأث که در انشا
و استمرار در آن را الزم  یقبض ماد ،موثر است تفاوت قائل شد و در مورد نخست

انگاشت.  ی( و استمرار در آن را ضروری)وضع ماد یقبض ماد ،ندانست، اما در مورد دوم
 رفتص مجرد ،است( دی)وضع  یانتفاع از منافع مستلزم قبض ماد کهنیا رغمیعل ،نیبنابرا
 دییتأ راست. د یو انعقاد عقد وقف کاف یمعنو ۀسلط یبرا یرسم سند میتنظ مثل یاعتبار

 زین ینیع عقد دو نیا در که کرد استفاده مشاع مال رهن و هبه مالک از توانیم نظر نیا
 و هبه کهنیا رغمیعل. است شده شناخته تیرسم به قبض مالک عنوانهب یمعنو ۀسلط
 مشاع وقف با جهت نیا از و ندارند موردمعامله از انتفاع با یامالزمه مشاع مال رهن

 اخذشده مالک از منظور رایز شد؛ نخواهد مالک وحدت از مانعامر  نیا د،ندار تفاوت
 ۀمرحل نیب زین مذکور عقود در که است ثیح نیا از فقطو  ینیبدون توجه به آثار عقود ع

 کیهر قبض تیفیک در توانیم و داردتفاوت وجود  آثار عقد جادیا ۀعقد و مرحل لیتشک
و  لیتشک ۀمرحل نیب کیتفک کهنیبر فرض ا ،گرید طرف از. شد قائل تفاوت مراحل از

نشود؛  رفتهیاز مراحل پذ کیقبض هر تیفیک نیب کیاثر عقد وقف و به تبع آن تفک
 ،دارد موقوفه مال از انتفاع با مالزمه وقف عقد کهنیا از نظرصرف که داشت انیب توانیم

 کهنیا نه است هیموقوف عل ی)انتفاع بالقوه( براحق انتفاع  جادیعقد وقف ا یاصلاثر  یول
 موردمعامله منافع از یعمل و بالفعل صورتبه محض وقوع عقد وقف به هیعل موقوف

حق انتفاع از  هیموقوف عل یعقد وقف برا حیصح یشاان از پس نیبنابرا. دشو عمنتف
 دتوانیم بخواهد اوهرگاه  و استبالقوه  صورتبه انتفاع نیا که شودیم جادیا وقفمورد
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 زینصورت  نی. در ادشو منتفع موقوفه منافع از یکیزیفو  یعمل صورتبه و قانونطبق 
 زیدر هبه و رهن مال مشاع ن چراکه نمود؛ اسیق مشاع مال رهن و هبه وقف، نیب توانیم

 یبرا بالقوه صورتبه و است قهیوث نیحق تأم جادیو ا تیحق مالک جادیعقد ا یاثر اصل
خود  یحقوق قانون توانندیوقت بخواهند م هر هاآن و است شده جادیا مرتهن و متهب

 یبرا قبض مال مشاع ،نظر نیا قبول با ،جهینت در. کنند اعمالناقص  ایکامل  صورتبهرا 
 عقود همانندکه  شودیو باعث م شودیمحسوب م یاعتبار تصرفعقد وقف  لیتشک
 خصوصمحسوب شود و در یتصرفات حقوق ۀزمر از کامل طوربه زیعقد وقف ن ییرضا
در روابط  یمعنو ۀسلط نوع نیبهترمتصور نباشد.  یاموال مشاع اشکال بهنسبت آن لیتشک

 یرسم سند میتنظ شودیمحترم شمرده م و عرفاً اشخاص جامعه که قانوناً یخصوص
و  رمنقولیغ اموال مثل ،موارد از یاریبس در زین هبه ای رهن عقد در کهنیا ژهیوهب ،است

 موهوبه ای بر مال مرهونه متهب ای مرتهن ۀسلط موجب نفسهیف یقبض ماد ،خودرو
 . شودیم شناختهعقد  لیتشک و الیاست موجب که است یرسم سند میظتن نیو ا شودینم

 میتنظ که امکان یو اموال منقول رمنقولیاموال غ ۀیدر کل عرفاً یمعنو ۀسلط تحقق
 رد اما ،است ریپذامکان یسند رسم میتنظ ۀلیوسهها وجود دارد بآن یبرا یسند رسم

را مالک  یسند عاد میو تنظ هیتخل توانیمندارد  دوجو یسند رسم میکه امکان تنظ یاموال
 کیشر یابر یضرر دگاهید نیا ، قبولگفت: اوالً دینظر با نیا تیقبض قرار داد. در تقو
 ایراز حسب مورد اف تواندیاو همانند سابق هر وقت که بخواهد م ،مال مشاع ندارد؛ چه

اضر مال مشاع ح یاز شرکا یکیکه ییدر جا ،اًیثان. کندفروش مال مشاع را درخواست 
ت هداحقوق و تع ۀیحاضر به قبول کل زیرا بر سهم خود مسلط کند و ثالث ن یاست ثالث

ثالث را  توانیم زین یسند رسم میو تنظ هیبا تخل عرفاً رسدینظر مبه ،است کیشر نیا
 بر مورد معامله مسلط دانست.  

در عقد وقف  ژهیوبه 1قبض ۀضابط عنوانهب یمعنو ۀسلط یمعرف آثار نیترمهم از
 تصرف کامل طوربه عقد نیا ،وقفاشتراط قبض در صحت  رغمیعل اوالً: که است نیا

 تیمحدود از و داردن ازینمال مشاع  یشرکا ریسا اذن به و شودیم سوبمح یحقوق

                                                      
؛ 13ص، 1388 ،یلنگرود ی، ر.ک. به: جعفردر عقود عینی قبض ۀضابطعنوان هب یمعنو ۀسلط رشیدر خصوص امکان پذ. 1

  .48ص ،1395 ان،یکاتوز
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تصرف در اموال  یبرا شرکا ریسا اذن اخذ)لزوم  مشاع الدر تصرف در م شرکا از کیهر
در  شرکا تیمحدود ۀریدا شودیموجب م و شودیسهم خود( کاسته م ۀمشاع به انداز

 شودیمموجب  تیفیک نیقبض با ا رشیپذ ،اًیثان. ابدیتصرف در اموال مشاع گسترش ن
بتواند  ،مالک از یمقامبه قائم ،هیعل موقوف آن از پس و ابدی قادانع حاًیصح وقف عقد
موقوفه،  بهانعقاد حقوق مجاز نسبت لیاز قب یقانون اقدامات خود حقوق احقاق یبرا

 را نفعیذ عنوانهو مراجعه به دادگاه ب مشاع، مال افراز یبرا صالحیمراجعه به مراجع ذ
 شرکا رایز ندارد؛ یضرر شرکا ریسا یبرا زین گرفتهصورت یمقامقائم ،ثالثاًعمل آورد. به

 شده واقف مقامقائم زین هیرا دارند و موقوف عل تشرکخروج از  وحق انحالل  همچنان
بلکه  ،است نحقوق واقف برخوردار ۀیکل از تنهانه مشاع مال در تصرف درخصوص و
 .ردیگیقرار م او ۀبر ذم زیواقف ن فیتعهدات و تکال هیکل

  یریگجهینت
 دهد، انجام مشاع مال در یحقوق تصرف هرگونهسهم خود  زانیمبه  تواندیم یکیشر هر
 از مشاع مال وقف رونیادارد. از شرکا گرید اذن به ازین یماد رفاتتص انجام یبرا اما
توافق  برعالوه رایرو است؛ زسهم خود، با اشکال روبه ۀولو به انداز ،شرکا از یکی یسو
  .استشرط صحت عقد  زی( نیقبض )تصرف ماد ن،یطرف

از  یکی یکه از سو یاعتبار وقف ۀدربار یاختالفات فراوان یفقه مذاهب اسالم در
 تیوضع ۀمال، دربار به نوعاز فقها بسته یکه برخشرکا منعقد شده وجود دارد، چنان

نظر از نوع مال، در هر صورت و صرف ،زین گرید ی. برخرندیگیم میعقد تصم یحقوق
 حیصح رسدینظر مبه ران،ی. در حقوق اکنندیم یعقد وقف داور اعتباردرخصوص 

 توانیم زیاموال مشاع را ن کهنیا ژهیوبه کند،ینم جادیا یدانستن وقف مال مشاع اشکال
 یقبض برا تیمقدار از قابل نیهمانند اموال مفروز مورد قبض و اقباض قرار داد و هم

. رسدیمنظر هب یبه اموال مشاع کافجهت انعقاد عقد وقف نسبت نیتوافق متعامل
عنوان را به یقبض ماد ،ینیع یعنوان عقدبه ،در عقد وقف یحال، ممکن است برخنیباا

خواهد بود. بر  ت تحقق آن منوط به اذن تمام شرکاصور نیکنند که در ا یضابطه معرف
عقد  لیقبض مانع تشک یبرا هیعلاذن به موقوف یشرکا از اعطا ریاساس، امتناع سا نیا

 یبرا هیعلبا توجه به منعقدنشدن عقد وقف، موقوف ،سو کیاز  هراً. ظادشویوقف م
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است  کیاذن حق شر یااعط گریو از طرف د دشویشناخته نم حقیرجوع به دادگاه ذ
مالزمه »با استناد به قواعد  ن،یا. با وجود کرداو را ملزم به اعمال حق خود  توانیو نم

 هیامکان رجوع موقوف عل ،«استفاده از حقءسو»و « داشتن اذن در شئ و اذن در لوازم آن
هرگاه قبض مال مشاع بدون  ،. گذشته از آناست هیتوجقابل اعطاشده اذن باب ازبه حاکم 
در تمام مال مشاع مانع از آن است  از شرکا کیگسترش سهم هر فتد،یاتفاق ب کیاذن شر

اذن  نقبض بدو یبرا توانینم علت نیسهام واقف معتبر باشد و به هم زانیکه قبض به م
امر  دانستن به آن معتبر دنیبخش که اعتبار قائل شد، مخصوصاً  یاعتبار و اثر حقوق کیشر

 به آن است.   قیخالف قانون و تشو
 است هیموقوف عل یحق انتفاع برا جادیوقف ا یاثر اصل رسدینظر محال، بهنیباا

ندارد و مجرد  یعقد لزوم لیتشک یبرا یتحقق قبض ماد ،اساس نینه انتفاع بالفعل. بر ا
عقد  ،یمعنو ۀبه مجرد سلط ،صورت نی. در اکندیم تیآن کفا لیتشک یبرا یمعنو ۀسلط

 یصورت بالقوه بر سهم واقف مستولبه هیو موقوف عل ابدییانعقاد م حیطور صحوقف به
 ۀبه حصنسبت یقانون یاز واقف حق تصرفات حقوق یمقامکه به قائم یاگونهبه ،دشویم

و... را  کیالزام شر یبراموردوقف، درخواست افراز مال مشاع و حق مراجعه به دادگاه 
تحقق قبض، عقد وقف با وجود  یبرا ینومع ۀسلط جادیا تیکفا رشی. با پذندکیم دایپ
محسوب  حیشرکا صح ریبه اذن سا ازیو بدون ن شدهشمرده  یتصرف اعتبار ،بودنینیع
 .شودیم

 منابع
 : دارالفکر.روتیب ،4 جلد ،رد المحتار .(1412) نیمحمدام ن،یعابدابن
 . هقاهره: مکتبه القاهر .4 جلد ،یالمغن .(1388) قدامه، عبداهلل بن احمدابن
 . اول چاپ ،: دارالکتبروتیب .6 جلد المحیط البرهانی، .(1424) مازه، محمود بن أحمدابن
 . یسالماالدارالکتاب .7 جلد، البحر الرائق .(تایب) میابراه بننیالد نیز م،ینجابن
 . وپنجمیچاپ س ه،یتهران: اسالم .1 جلد ،یحقوق مدن .(1393حسن ) ،یامام

 . اول چاپ ،یانتشارات اسالمقم:  .الوقف یکتاب ف .(1413) محمدکاظم ،یآخوند خراسان
 . اول چاپ ،مجمع البحوثقم:  .13 جلد ،األنوار اللوامع .(تایب) بن محمد نیحس ،یبحران

 . اول چاپ ،انتشارات اسالمىقم:  .22 جلد الحدائق الناضره، .(1405)یوسف بن احمد بحرانى، 
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 .دوم چاپ ،دارالفکر .2 جلد، هیالهند یالفتاو .(1310) نیالدبلخی، نظام
 دوم.  اپچ ،ا... بهجت تیقم: دفتر آ .3 جلدجامع المسائل،  .(1426) یبهجت، محمدتق

 . چهارم چاپ ،تهران: گنج دانش .رهن و صلح .(1388) محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر
 ،شدان: گنجتهران .یقانون مدن یمجموعه محش .(1391) جعفرمحمد ،یلنگرود یجعفر

 . چهارمچاپ
 چاپ ،دانشتهران: گنج .5 جلد ،ینولوژیترممبسوط در  .(1395) محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر

 . هفتم
 . اول چاپ ،مرکز نجیبویه .7 جلد، التوضیح .(1429) بن اسحاق لیخل ،یجند

 . اول چاپ ،آل البیت )ع( ۀ: مؤسسقم .کتاب المناهل .(تایب) سیدمحمد ،ییحائرى طباطبا
 . اول چاپ ،قم: دار الکتاب .19 جلدالصادق)ع(، فقه  .(1412) ، سیدصادقروحانى یحسین

 . اول چاپ ه،یالشهداء العلم دیس ه: مؤسسقم .عیالجامع للشرا .(1405) دیبن سع ییحی ،یحل
 . اول چاپ ،ی: دفتر مقام معظم رهبرقم .اتئاجوبه االستفتا .(1424) یعلدیس ،یاخامنه

 : دارالفکر. روتیب .7 جلد ل،یشرح مختصرخل .(تایب) هلل، محمد بن عبداخرشی
 .: دار القلمدمشق .5 جلدالفقه المنهجی،  .(1413) یعل ،یشربج و یبغا، مصطف ،یخن، مصطف

 . چهارم چاپ ،دارالفکر: روتیب .3 جلد ن،یاعانه الطالب .(تایبابو بکر بن محمد ) ،یاطیدم
 . دوم چاپ ،: دار الفکرروتیب .6 جلد ،مواهب الجلیل .(1412) محمد بن عبد الرحمن ،ینیرع

 . نهم چاپ ،المنار قم: مؤسسه .22 جلدمهذب األحکام،  .(1413) یعبداالعل دیس ،یسبزوار
از  یمسائل مدن... در یمشورت یهامجموعه نظر .(1358) ریام ،یآبادنیحس و غالمرضا ،یشهر

 کشور.   یروزنامه رسم یسهام تشرک :تهران. به بعد 1358 سال
 . دوم چاپ ،یقم: انتشارات اسالم .2 جلد ه،یالدروس الشرع .(1417)یاول، محمد بن مک دیشه
 چاپ ،قم: داورى .3 جلد ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه .(1410) یزین الدین بن عل ،یثان دیشه

 . اول
 ،سالمیهالاالمعارف  قم: مؤسسه .5 جلد ،مسالک األفهام .(1413) یزین الدین بن عل ،یثان دیشه

 . اول چاپ
 ،سالمیهاالمؤسسه المعارف : قم .6 جلدمسالک األفهام،  .(1413)یزین الدین بن عل ،یثان دیشه

 . اول چاپ
 . سوم چاپ ،: المکتبه المرتضویهتهران .3 جلد، المبسوط .(1387)محمد بن حسن ،یطوس خیش
 . اول چاپ ،قم: انتشارات اسالمى .3 جلدالخالف،  .(1407) محمد بن حسن ،یطوس خیش
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 دار إحیاء التراث العربی.    .2 جلد ،مجمع االنهر .(تایب) زاده، عبدالرحمن بن محمدیخیش
 چاپ هفتم.  اء،یحال: دار روتیب .28 جلدجواهر الکالم،  .(1404) محمد حسن جواهر، صاحب

 : دارالفکر.  روتیب .2 جلد، حاشیه العدوی .(1414) علی بن أحمد ،یعدو یدیصع
 چاپ)ع(، تیقم: مؤسسه آل الب .المسائل اضیر .(1418) بن محمد یعل دیس ،یحائر ییطباطبا

 .اول
 . اول چاپ ،: داورىقم .تکمله العروه الوثقى .(1414) یزدى، سید محمدکاظم ییطباطبا

 ،قم: انتشارات اسالمى .15 جلدمفتاح الکرامه،  .(1419) سید جواد بن محمد ،ینیعاملى حس
 . اولچاپ
 چاپ اول. ،)ع( تیالبآل ۀقم: مؤسس .تذکره الفقهاء .(1388) وسفیحسبن بن  ،یعالمه حل
 چاپ اول.  ،قم: مؤسسه امام صادق )ع( .تحریر األحکام .(1420) وسفیحسبن بن  ،یعالمه حل

 . جده: دارالمنهاج، چاپ اول .8 جلد ،مذهب االمام یف انیالب .(1421)ریالخ یبن اب ییحی ،یعمران
 چاپ ه،ی: دار الکتب العلمروتیب .10 جلد ه،یشرح الهدا هیالبنا .(1420)عینی، محمود بن احمد

 .  اول
 چاپ ه،ی: دار الکتب العلمروتیب .7 جلد ه،یشرح الهدا هیالبنا .(1420عینی، محمود بن احمد )

 . اول
فقه و  ۀینشر .«رانیرهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ا» .(1397) دیفرساد، سع

 . 149-127 ص، 2 ۀ، شمار1 سال ،یحقوق خصوص
، سال کانون ۀماهنام .«آن میمال مشاع و تقس قهیوث یحقوق تیوضع» .(1389) نیحس ان،یقربان

 . 54-44 ص ،104 ۀ، شمار52
 دانش، چاپ نهم. تهران: گنج .3 جلد ا،ی: عطانیعقود مع .(1395ناصر ) ان،یکاتوز
 . نهم چاپ ،دانشتهران: گنج .4 جلد ،ی: عقود اذننیعقود مع .(1396ناصر ) ان،یکاتوز
 . دوم چاپ ه،ی: دارالکتب العلمروتیب .6جلد ع،یبدائع الصنا .(1406) عالء الدین ،یکاسان

  .سالمیهتهران: دار الکتب اال .7 جلدالکافی،  .(1407کلینى، محمد بن یعقوب )
 . هی: دار الکتب العلمروتیب .یالفاس ارهیشرح م .(1420مالکی، محمد بن احمد )

 راثیوقف م ۀفصلنام .«جواز وقف مال مشاع و افراز آن یبررس» .(1397) رضا ان،یمحقق
 .101-85 ص، 102و101 ۀ، شمار26سال ،دانیجاو

 .دوم چاپ ،یالعرب التراث اءیدار اح .5 جلدنصاف، اال .(تایب) مانیبن سل یعل ،یمرداو
 . دارالکتاب العربی ،6 جلد، ریالشرح الکب .(تایب) عبد الرحمن بن محمد ،یمقدس
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 قاهره: مطبعه الحلبی.   .1 جلد، اریاالخت .(1356) عبد اهلل بن محمود ،یبلدح یموصول
 قاهره: المطبعه الحلبی.  .3 جلد، اریاالخت .(1356) عبد اهلل بن محمود ،یبلدح یموصول

 .هی: المکتبه العلمروتیب .2 جلدشرح الکتاب،  یاللباب ف .(تایب) یعبد الغن ،یدانیم
 .   اول چاپ ،قمدفتر تبلیغات اسالمى حوزه ، قم: 4ج(، کشف الغطاء، تایب) نجفى، جعفر بن خضر

 چاپ ،الغطاء کاشف ۀسسؤنجف: م .الوقف کتاب-أنوار الفقاهه .(1422) جعفربن  حسننجفى، 
 . اول

 .  اول چاپ ،کاشف الغطاء. نجف: موسسه3 جلدمنهل الغمام، (. 1424عباس بن حسن ) ،ینجف
 : دار الفکر.روتیب .15 جلد، المجموع .(تای)ب یحیى بن شرف نیالد ینووی، مح

  .دوم چاپ ،قم: انتشارات سماء قلم .الجواهر الفخریه .(1426ت اهلل )وجدانى، قدر
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Endowment on the Joint Property in Islamic Religious 

Jurisprudence and Iranian Law 

Mohammad Hesami,1 Abbas Mirshekari2  

Abstract 

Unlike immaterial possessions, the material possessions of the partner, even 

to the extent of his portion, is subject to the consent of the other partners. So 

There is a debate about the Endowment on the joint property; because, for its 

formation, in addition to the agreement, the delivery is also essential. In 

Islamic religious jurisprudence, regarding the Endowment of the Joint 

property, some differentiate between "divisible and indivisible", as well as 

"movable and immovable" property, and according to the type of property, 

they judge the status of the endowment contract and the quality of delivery of 

joint property. In contrast, there is an indivisible view that it considers the 

endowment on the joint property to be valid in any case and do not make any 

distinction between the joint properties for the delivery. There is no specific 

provision in Iranian law in this regard, and According to other real contracts 

and jurisprudential opinions, jurists declare the Endowment of the Joint 

property to be correct and only express various opinions on the quality of 

delivery of joint property. According to the survey, it seems that if we consider 

that the immaterial domination by beneficiary of an endowment is sufficient 

for taking delivery; delivery is an immaterial possession. so the contract of 

endowment is valid, from one of the party. 
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