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Abstract  

The principle of satisfaction of contracts is one of the basic principles in 
Imami jurisprudence and Iranian law, which also has economic aspects. 
According to this principle, people conclude their contracts based on it. In this 
article, we have tried to prove that underwriting in the endowment is not only 
legitimate but also a definite contract. In fact, the difference between a definite 
contract and an indefinite one is in terms of prevalence and non-prevalence. 
The prevalence of this contract at the present time can be described as definite. 
In this case, we will not need other analyzes to justify the legal and 
jurisprudential nature of the underwriting. We will also move from formalism 
in contracts to the rule of will. This will be desirable for Imami jurisprudence 
and Iranian law and the economic view of the law. In fact, this economic view 
of the will will cause more attention to the contract regardless of its form and 
economic prosperity based on domestic jurisprudential and legal principles 
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 اب اسیمي حقوق و فقه در وقف در نويسيپذيره معین عقد ادلة
  تطبیقي مطالعة
 

   زادبهروزی حمیدرضا
  دانشکده خصوصی حقوق گروه مدعو استادیار و خصوصی حقوق دکترای

 ایران قم، قم، الدین اصول

 چکیده 
 ات شود مت اول مردم بین عقودب مختلف امصار و اعصار در که اسش ش ه باعث بشرب متنوع نیازهاب

 در که اش ب می وقف در سینوی پذیره عقود این از یکیاباش  اشخاص و انراد بین حقوقی روابط پاسخاوب
 جزو  عق این اینکه ادله اب کتابخانه روش به مقاله این در دارد رواج بسیار مذه ی شدرهاب در معایر عصر
 در که اسش این بودن معین مالک که را مشدور تلقی این و نموده بیان را باش  می -نامعین نه و -معین عقود
 احکاممشخص، نام عق ب اگر و باش  می مل ه براساس اسش ش ه انبی آن آثار و ناماذارب نقه در یا قانون

 مستثنی  هقاع این از نیز نویسی پذیرهاشود می محسوب معین عق  باش  داشته را خود خاص اقتضاب مشخص،
 رنتهپذی تحلیل این اگرا باش  می خود خاص مقتضاب و مشخص، مشخص،احکام عنوان داراب هم و نیسش
 بای  نقط و باشیم آن حقوقی ماهیش توجیه دن ال به مستح ثه عق  هر مورد در که بود  نخواه نیاز دیار شود
 ارکان ینا نویسی پذیره مورد در خیر؟که یا دارد را ش ن معین گانه سه ارکان عق  این آیا که نماییم بررسی
 ادارد وجود ثالثه

 .ایران حقوق و فقه.نویسی،وق  معین،پذیره اراده،عقد حاکمیت اصلها: کلیدواژه

                                                            
   نویسن ه مسئولBehroozi_hamidreza@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0003-3285-9349


 11 | زادبهروزی  |تطبیقی مطالعۀ با اسالمی حقوق و فقه در وقف در نویسیپذیره معین عقد ادلۀ

 

  مقدمه

یکی از مسائل مستح ثه در نظام حقوقی ایران و نقه امامیه که جن ة اقتصادب آن نیز پررنگ 
 باش ا با توجه به اینکه ایوالباسش، چاونای استفاده از امالک و مستغالت وقفی می

 نروش مال وقفی جایز نیسش از ندادهایی استفاده ش ه اسش که در عین اینکه نروش مال
یا « یسینوپذیره»وقف ن اش ، به نحو احسن از موقونات استفاده شودا یکی از این ندادها 

اسشااین نداد در کشور ما مخصویاب در موقونات آستان ق س رضوب و « حق تق یمی»
طور کلی در اکثر موقونات بسیار رایج اسشا بنابراین، حرم حضرت معصومه )س( و به
ریف و ماهیش آن یورت گیردا عم ۀ اختالنی که در الزم اسش تحقیقی در خصوص تع

نویسی وجود دارد، دربارۀ توییف این حق اسشا توییفاتی که عموماب خصوص پذیره
طورب که در االرض یا حق سرقفلی یا اجاره )همانانجام ش ه، این اسش که با حق

ی توییف قانون م ن 01قراردادهاب آستان ق س رایج اسش( و یا عق ب بر اساس مادۀ 
؟ نویسی در عق  وقف چیسششودا در واقع، سؤال ایلی تحقیق این اسش که ماهیش پذیره

 نویسی در حقوق ایران و نقه امامیه یکنرضیة ایلی تحقیق یادش ه این اسش که پذیره
ش آن را اس شودا بنابراین در این مقاله، ناارن ه کوشی هعق  مستقل و معین محسوب می

معین در حقوق ایران و نقه امامیه توییف نمای  و براب نیل به این  عنوان یک عق به
می و پیشینة نویسی و یا حق تق یمقصود، ابت ا بع  از بیان کلیاتی در خصوص تعریف پذیره

پردازد و سپس ادلة معین بودن آن را در نقه تاریخی آن، به ذکر ادلة شرعی این نداد می
قوق در ح «حَکَره عق » ا درندایش آن را با عق ب موسوم به کنامامیه و حقوق ایران بیان می
نمای  و نشان خواه  داد که هم در حقوق ایران و هم حقوق مصر مصر بررسی ت  یقی می

 شون ااین ندادها عق  معین محسوب می

 يسینورهیپذ يحقوق و یلغو مفهوم: اتیکل. 1
 یان شودانویسی بیز تاریخچة پذیرهبراب ورود به بحث الزم اسش معناب لغوب و حقوقی و ن
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  يسینورهیپذ یلغو مفهوم. 1-1
و  ق ول ببه معنا پذیره ااسش« نویسی»و  «پذیره»از  ی یترک ابهواژ نویسیپذیره
در  مؤخر ی مز یورت به «نوشتن» ببه معنانویسی  واژۀ و اسش 5،استق ال و پیشواز0پسن 
 ی،یسدعانو نویسی،خوش یسی،نویهخف ،یسیتن نو ی ات کاربرد دارد؛ مانن ترک
یورت به یسیا شایان ذکر اسش که واژهنونامه یسی ورونو یسی،نوروزنامه یسی،نورقعه

 ا 3رود که در این یورت به معناب امضا کردن اسشکار میمجاز نیز به

 يسینورهیپذ يحقوق مفهوم. 1-2
ر حقوق تجارت و م حث نویسی در عق  وقف متفاوت از آن چیزب اسش که دپذیره
 که به هناام یوجد»تعریف ش ه اسش   گونهها م رح اسشا پذیره در وقف اینشرکش
به  یاو  «ییابت ا یرۀپذ» عنوانبه مستأجربه  یانحق تملک اع بموقونه با اع ا یاراض ایجار

موقونه ع حسب مورد به نف ،«یانتقال یرۀپذ» عنوانبههناام انتقال امالک و مستغالت موقونه 
العمل دستور 53ا این تعریف همان بن  3«خواه  ش  یانشمربوطه در ةنامیینآیش با رعا

مربو  به تعاریف و ای الحات سازمان حج و اوقا  و امور خیریة جمدورب اسالمی 
 اسشا 0312خرداد  57ایران مصوب 

غش لاسشا حکر در « حکر»نویسی در حقوق کشورهاب عربی معادل مص اق بارز پذیره
 ش ه ناب دیارب زمین در که ساختمانی به همچنینا اسش زمین کرایة یا اُجرت معناب به

 «حکر»مذهب، نیز در تعریف ال ین رملی، نقیه حنفیا شمس2شودمی اطالق حکر باش ،
حکر به معناب اجارۀ زمین هسش که با ه   ابقاء و استمرار ساختمان »بر این باور اسش  

ا برخی بر این تعریف این ع ارت را 1«از آن دو، روب آن اسشو درختان و یا یکی 
ا ایرادب که به این 7«المثل را نیز پرداخش نمای مستأجر در مقابل بای  اجرت»ان   انزوده

                                                            
 نویسیا ذیل کلمة پذیره، (0371، )تدران انتشارات کتاب پارسه نرهنگ نارسی معین،معین،  - 0

 نویسیا( ذیل واژۀ پذیره0378ریزب کشور، )تدران  انتشارات سازمان م یریش و برنامه نامة دهخ الغشدهخ ا،  - 5

 ا323(، ص 0393 یر، ، )تدران  انتشارات امیرکنرهنگ نارسی عمی عمی ،  - 3

 ا373(، ص 0383 ، )تدران  جنال،حقوق کاربردب وقف و اراضی موقونهبشیرب و همکاران،  - 3

 ا028(، ص 0393 ترجمة سی  مص فی ط اط ایی، )تدران  اسالمیها القاموس العصرب،ان ون،  - 2

 ا380ا(، ص 0305)بیروت  دارالفکر،  3، ج ال ر المختار و حاشیه ابن عاب ینابن عاب ین،  - 1

 ا032(، ص 0839، 5ابراهیم بک، )قاهره  احکام الوقف و المواریث، چ  - 7
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توان گرنش این اسش که در نقه و مذاهب اسالمی حتما بای  م ت در عق  تعریف می
شود که زمین مقرر در عق  حکره میاجاره معلوم و معین باش ا در هر یورت مالحظه 

نویسی نقط در مورد اموال ؛ درحالی که پذیره0اعم از این اسش که وقف باش  یا ملک
توان موقونی اسشا ال ته از سوب برخی از معایران از حکر تعاریفی ارائه ش ه اسش که می

که بر  بقرار زرقاء حکر را به حقِ ویش ،نویسی اسش؛ براب مثالگفش همان مفدوم پذیره
 ا5کرده اسش فیتعر شود،یبرقرار م یقاض إذنبه   هیم  ۀاجار بموقونه در ازا نیزم

دانانِ اهل سنش عم تاب در قرن اخیر تالش کردن  بر پایة رس  نقدا و حقوقنظر میدرواقع به
هاب وقفی مختص عر  خاص یا عمل قضایی، اراضی محکره را براساس مل ه بر زمین

رس  در حقوق اهل سنش ویف ارض موقونه، ویف مال ی نظر میابراین، بها بن3نماین 
اب که با حق پذیره در نظام شود؛ پس تفاوت عم هباش  و قی  یا مخصص محسوب نمی

حقوقی ایران دارد این اسش که در حقوق ایران قی  موقونه قی  واردب اسش و میر موقونه 
  اکنرا از تعریف خارج می

 المثل در جایی اسشتوان گرنش اینسش که اجرتالمثل میأخذ اجرت ایرادب که به
المسمی توانق نکرده باشن  و یا توانق آندا باطل باش  و یا اینکه که یا طرنین بر اجرت

 المثل توانق کرده باشن اطرنین از همان ابت ا بر أخذ اجرت
اب ولی وقف بردر هر یورت به توانقی که بین متقاضی اجارۀ ملک موقونه با مت

ر تشود و براساس آنچه پی شود، حق پذیره گفته میاولویش در اجارۀ ملک منعق  می
هاب م نایی میان آندا دی ه هایی که با عق  حکره دارد، تفاوتذکر ش ، با وجود ش اهش

 شودامی

 وقف در يسینورهیپذ يخیتار ۀسابق .1-8
دولش اسالمی در عد  خلفاب راش ین و  نویسی سابقة تاریخی هم داردا با گسترشپذیره

کثرت نتوحات اسالمی، بالد منی که داراب ثروت اقتصادب زیادب بودن ، مانن  شام، عراق 

                                                            
تا(، ص ،)قم  دارالکتاب االسالمی، بی2ج  ال حر الرائق شرح کنز ال قائق و منحه الخالق و تکمله ال وربابن نجیم،  - 0

 ا551

 ا25ص (، 0881)دمشق  دار القلم،  الم خل الفقه العامالزرقاء،  - 5

 ا102(، ص 0300، )بیروت  انتشارات دار الجیل، 0، ج درر الحکام نی شرح مجله االحکامحی ر،  - 3
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ها بین مجاه ین تقسیم ش  و از هاب اسالمی ملحق ش ن ا برخی زمینو مصر، به سرزمین
ولش المال، داب بیشنش ه خراج أخذ ش ا با توجه به ایجاد موارد ج ی  برهاب تقسیمزمین

اسالمی آندا را تملک کرد و گاه در اختیار یاح ان اولیة آندا قرار دادا مشکالتی در این 
 ا0خصوص ایجاد ش ، خلیفة دوم را بر آن داشش که دیوان خراج را تأسیس کن 

ش  در اختیار دولش اسالمی نامی ه می« یوانی»هایی که ای الحاب در این دوره زمین
ه خای نش ه بود وهاب میرخراجیِ اجاره دادههاب موات یا زمینا یوانی زمینقرار گرنش

ا نوع کردن هایی قرار داشش که براب مصالح مسلمین در آن تصر  میدر ملکیش  دولش
هایی بود که مالکان آن در جنگ کشته ش ه یا در جنگ با کفار دیارب از یوانی زمین

جال اش و ردر اختیار پادشاه وقش، کسرب، و خانوادهنرار کرده بودن ؛ مانن  امالکی که 
هاب زراعی پرثمر بسیار بود،ارزش تقری ی این امالک دولتی قرار داششا از این نوع زمین

 ا5ش در آن زمان هفش میلیون درهم برآورد می
به س ب همین ارزش بسیار باال بود که نقدا به سمش بستن قراردادهایی با ه   استفاده 

هاب اسالمی روب آوردن ا بر این اساس، زرقاء حکر را از هاب اوقانی در حکومشناز زمی
ااما ای الح حکر، ای الح 3شودهاب وقفی ناشی میدان  که از زمیناب میحقوق عینیه

اب که به این نام شدرت یانش، مت اول ش ا اولین موقونه 021متأخرب اسش که از سال 
هجرب هم موجود  387اب بود که تا سال روب رودخانهدر شدر دمشق « حکر الفدادین»
 ا3بود

ها و کنن  که حکر و اجارهبنابراین آنچه برخی از نویسن گان حقوقی عرب ذکر می
م ت در عصر دولش ناطمی در مصر و دولش عثمانی در مری  و خلو و اجارۀ طوالنی

 ، درسش نیسشا2ترکیه بوده اسش
 ان ؛ ازجمله اینکه این عق  برابی به عق  حکر داشتهال ته برخی از مورخان انتقادات

رق ة  دن ال تملکان ثار اوقا  و ضایع کردن آن اسش، زیرا درندایش اکثر مستحکرها به

                                                            
 ا01(، ص 0319، )بیروت  دار الفکر الح یث، الوزراء و الکتابجدشیارب،  - 0

 ا383(، ص 0873)بغ اد  م  عه االرشاد، نقه الملوک و مفتاح الرتاج،  ،حنفی بغ ادب - 5

 ا25(، ص 0881، 0، )دمشق  دار القلم، چ الم خل الفقه العامء، الزرقا - 3

 ا581(، ص 0811، )بیروت  دار یادر، 0، ج ونیات االعیانابن خلکان،  - 3

 ا32(، ص  0351 ، )مکه مکرمه  کمص ر اقتصادب لتن یه الجتمعات االسالمیه،الوقفال فیل،  - 2
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وقف هستن ا همچنین مرض بعضی از واقفان در ق س شریف ییانش شدر مق س ق س 
یر بنابراین، مانع از تحکهاب این شدر در عد  عثمانی بود؛ از تملک میرمسلمانان بر زمین

ا این انتقاد امروزه در جوامع اسالمی سال ه به انتفاب موضوع اسش، زیرا تشکیالت 0ش ن می
دولش اسالمی مانع از تملک از سوب مستحکر خواه  بودا همچنین با شر  کردن اینکه 

رب یتوان از سل ة میرمسلمان بر اوقا  جلوگنویس مسلمان باش ، میمستحکر یا پذیره
 کردا

 فقه در يسینورهیپذ تیمشروع ۀادل .2
با توجه به اینکه ممکن اسش در مشروعیش این عقود مستح ثه ایراد شود، ابت ا الزم اسش 

 مشروعیش این عقود اث ات گردد و سپس به ادلة معین بودن آن بپردازیما
وماتی منویسی وجود ن ارد، اما عدر کتاب و سنش نصی یریح در مشروعیش عق  پذیره

 نویسی در عق  وقف رسی اتوان به مشروعیش پذیرهوجود دارد که بر اساس آن می

 . آیۀ شریفۀ اوفوا بالعقود2-1
(، ایل در عقود بر اباحه 0)مائ ه  « یَا أَیُّدَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْنُوا بِالْعُقُود»براساس آیة شریفة 

 -الحای به -«العُقُود»با توجه به اینکه »ان   درستی یادآور ش هگونه که بهاسشا همان
 وقن ة، آیاسشو جمله نیز کاملبا م لق  باش میو مفی  عموم « به الف و الم جمع مُحَلّى»

طور ها، و یا انراد انسان با خ ا بهناى اسش که میان انسئهانادلیل بر وجوب ونا به تمام پیم
ى، هاى سیاسناهاى الدى و انسانى و پیمناو به این ترتیب، تمام پیم .شودمحکم بسته مى

گیرد و یک مفدوم کاملبا بر مى ى و مانن  آن را درئاقتصادى، اجتماعى، تجارى و زناشو
هاى نااز پیم. هاى زن گى انسان اعم از عقی ه و عمل ناظر اسشوسیع دارد که به تمام جن ه

 مختلف زن گى با هم ى که مردم بر سر مسائلئهانان رى و توحی ى گرنته تا پیم
ا همچنین روایات متع دب نیز از اهل بیش )ع( وارد ش ه اسش؛ براب مثال در 5«بن ن مى

)علیه  عَنْ عَ ْ ِاهللِ بْنِ سَنَانٍ قَالَ  سَأَلْشُ أَبَاعَ ْ ِاهلل»طور آم ه اسش  روایتی از امام یادق این
سنان گوی   بنع  اهلل .نُوا أَوْنُوا بِالْعُقُودِ؟ قَالَ  الْعُدُودُ  یَا أَیُّدَا الَّذِینَ آمَاهلل السالم( عَنْ قَوْلِ

                                                            
 ا001(، ص 0313، 3رب، چ ،)دمشق  مکت ه النو2، ج خ ط الشامکردعلی،  - 0

 ا307(، ص 0393، )قم  انتشارات م رسة امیرالمومنین، 3، ج تفسیر نمونه مکارم شیرازب، - 5
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سخن خ اون  متعال  یا أَیُّدَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْنُوا بِالْعُقُود  ۀاز امام یادق )علیه السالم( دربار
 ا0«شمقصود عد ها اس»نرمود   پرسی م

د در این آیه را به معانی متع دب عقو «االیامعوائ »ال ته مرحوم محقق نراقی در کتاب 
 ل گیرن  که با توجه به اینکه معناب لغوب عق  به معناب حکنن  و بع  نتیجه میتفسیر می

این  شود به اطالقاسش و این معنا از جن ة لغوب به معناب عدود مش ده اسش، بنابراین نمی
 ا5آیه تمسک جسش
ان ااز نظر اینان مؤک  یا مش د گرنتهعق  را به معناب عد   3و ط رسی 3محقق اردبیلی

نرق بین عق  و عد  این اسش که در معناب عق ، مفدوم استیثاق و ش ّ وجود دارد که نقط 
س هر طرنه باش ، پطور یکتوان  بهبین متعاق ین قابل تصور اسش؛ درحالی که عد  می
 عق ب عد  اسش، دریورتی که هر عد ب عق  نیسشا

دن ال الزام مردم به آنچه که در عر  اسش که شارع مق س بهجواب این اشکال این 
نویسی اسش که شود، اسش و ق عاب یکی از این عقود پذیرهمعناب عق  به آن اطالق می

اطرا  آن عق  به آن اهتمام دارن ا بنابراین، حتی اگر اشکال مرحوم نراقی وارد باش ، 
 شودا به همین س ب برخییسی محسوب مینوعرناب امروزه یکی از عدود مش ده همان پذیره

 گیرد؛ خواه عق  را به معناب عق  م لقاز نقدا معتق ن  این آیة شریفه همة عقود را دربر می
بایریم و یا اینکه نقط مرادِ آیه عد  وثیق باش  که در هر یورت شامل آیة شریفه خواه  

 ا2ش 
ان ور قرآن کریم هم»نموده اسش   همین نظر را عالمه ط اط ایی در تفسیر المیزان اتخاذ

داده  ی اک دستور اینکه بر دارد داللشکنی ، مالحظه مى« اونوابالعقود»که از ظاهر جمله  
، و شودمصادیق مى ةعمومى اسش، که شامل هم دستور اینونا کردن به عقود، و ظاهر  بر

                                                            
 ا3(، ص تاجا، بی، )بیبحراالیمان و مع ن االیمانبرمانی،  - 0

 ا3(، ص 0319، 3، )قم  انتشارات مکتب بصیرتی، چ عوائ  االیامنراقی،  - 5

 ا315تا(، ص ، بی0، )قم  مکت ه المرتضویه الحیاء آالثار الجعفریه، چ  ه ال یان نی احکام القرآنزبمحقق اردبیلی،  - 3

 ا529(، ص 0302، 0، )بیروت  مؤسسة اعلمی، چ 3، ج مجمع ال یان نی تفسیر القرآنط رسی،  - 3

 ا035تا(، ص جا، بی، )بی7و  5ج  مص اح الفقاهه،خوئی،  - 2
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 رباش  را درهر چیزى که در عر  عق  و پیمان شمرده شود و تناس ى با ونا داشته ب
 ا0«گیردمى

مفسران اهل سنش نیز همین برداشش را دربارۀ آیه دارن ااز نظر آنان هر عق ب 
 ا5الونا اسش، تاآنجایی که با دین الدی موانق باش واجب

 توان  هر عق ب را کهاز نظر نقداب اهل سنش نیز با توجه به ایل حریش انسان، او می
ها و حاجات ز ق ل معرو  ن اش  منعق  نمای ؛ رم شبه انشاب آن نیاز دارد حتی اگر ا

 ها متج د هستن  و براب آندا نیز ح  معینی وجود ن اردانسان
در تشریع عقود ایل بر حاجش انسان اسش، »مذهب نیز معتق  اسش  سرخسیِ حنفی

گیرد که حاجش آندا را برطر  نمای ،ال ته با ایول شرع تشریع عقود به نحوب یورت می
 ا3«موانقش داشته باش نیز 
نویسی در حقوق اسالم توان به مشروعیش شرعی پذیرهرس  از این آیه مینظر میبه
 رسی ا

 شروط ۀادل .2-2
ااینکه نیروزآبادب در قاموس شر  را 3در لغش، شر  به معناب م لق الزام و التزام اسش

ختص ایشان اسش و در ، م ل ی اسش که م2دان الزام و التزام در ضمن بیع و نحو بیع می
 ا1شودلسان سایر لغویون مرسوم نیسش و شر  م لق الزام و التزام را شامل می

آنچه از ع م آن، ع م »گونه تعریف کرد  توان ایناز لحاظ ای الحی شر  را می
 ا7«آی ،اما وجود آن با وجود شر  الزم نیسشچیزب دیار الزم می

                                                            
 ا529تا(، ص ، ترجمة سی  محم باقر موسوب هم انی )قم  بنیاد المیزان، بی2، ج میزانتفسیر الط اط ایی،  - 0

 ا31(، ص 0312، )بیروت  دار احیاء التراث العربی، 2، ج تفسیر القرط یقرط ی،  - 5

 ا72(، ص 0303،)بیروت  دار المعرنه، 02، ج الم سو سرخسی،  - 3

 ا358(، ص 0303، 3ار یادر، چ ، )بیروت  د7، ج لسان العربابن منظور،  - 3

 ا319(، ص 0351، )بیروت  دار العلم، 5، ج القاموس المحیطآبادب، نیروز - 2

 ا05و  00(، یص 0352، )قم  مجمع الفکر االسالمی، 1، ج المکاسب انصارب، - 1

 ا11(، ص 0351انتشارات دار االناق العربیه، دمشق  ، )باجی الح ود نی االیول - 7
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از  ان  که یکیبه مفاهیم مختلفی معنا کردهاز لحاظ نقدی هم، مشدور نقدا شر  را 
نویسی خواه  ش ؛ چه ا در این یورت ق عاب شامل پذیره0آندا، م لق الزام اسش

یار هاب دیارا اما معناب دنویسی را عق  مستقل ب انیم چه وابسته به عقود و ماهیشپذیره
ه معناب ربط، و شر  نقط یک معنی دارد و ب»از شر  را محقق خوئی ارائه داده اسش  

ا اعت ارب توان  به نحو تکوینی یا جعلی یارت ا  و گره زدن دو چیز اسشا ال ته این ارت ا  می
ا با توجه به نظر 5«باش ، اما در هر یورت یک معنا دارد و آن هم به معناب ارت ا  اسش

  هایی که با ابتکار شیو انصارب براب بحث مستقل از شروتوان گفش تالشایشان می
، با این بیانِ مرحوم 3شروع ش  و به تع یر سی  یزدب، کتاب شرو  ایشان رسالة مستقلی اسش

توان گفش در نقه امامیه نظریة عمومی شرو  وجود داردا وقتی خوئی به اوج رسی  و می
ه نیز نویسی و حکرب مثل پذیرهکه نظریة عمومی شرو  منقح ش ، ق عاب شامل عقود ج ی 

پایة ادلة نظریة عمومی شرو  هم این عقود مشروعیش خواه  داشش، زیرا خواه  ش  و بر 
براساس نظریة عمومی شرو ، شارع مق س ارت ا  بین طرنین قرارداد را اعت ار نموده اسش 

 -یو نه مجاز یا ادعای -و هرجایی که این ارت ا  وجود داشته باش  این ادله به نحو حقیقی
ه  ش  و اطالق این ادله نقط شامل عقود و تعد ات زمان شامل ارت ا  بین طرنین نیز خوا
 نویسی هم جزء ادلة شرو  خواه  بوداشارع نخواه  ش ا بنابراین پذیره

 يسینورهیپذبودن  نیعقد مع ۀادل.3
قراردادهایی اسش که قانون، نام خایی بر »در تعریف سنتی عقود معین گفته ش ه اسش  

ا عقود 3«اب براب آندا مقرر داشته اسش؛ مانن  بیع،اجارهژهآندا گذاشته و شرایط و احکام وی
عقودب هستن  که در قانون،عنوان و یورت خایی ن ارن  و شرایط »نام نیز میرمعین یا بی

اما «ا 2شودو آثار آن، بر ط ق قواع  عمومی قراردادها و ایل حاکمیش اراده تعیین می
ا دربر ن ارد، زیرا آنچه که باعث تمایز طور که ذکر ش  این تعریف تمام حقیقش رهمان

شود، اقتضا و اثر ایلی عق  اسش، نه یر ِ وجود احکام و آثار عقود معین از یک یار می
                                                            

 ا03ص  پیشین،، انصارب - 0

 ا589و  587تا(، یص جا، بی، )بی7، ج مص اح الفقاهه خوئی، - 5

 ا012(، ص 0371، )قم  مؤسسة اسماعیلیان، 5، ج حاشیة المکاسبط اط ایی یزدب،  - 3

 ا38(، ص 0395، )تدران  انتشارات میزان، قواع  عمومی قراردادهایفایی،  - 3

 ا88(، ص 0397، )تدران  شرکش سدامی انتشار، 0، ج اقواع  عمومی قراردادهکاتوزیان،  - 2
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مختلفا اگر یر  وجود احکام و آثار خاص باعث تمایز عقود معین شود، نروش 
بیع مال آین ه   هنش ه نیز بای  معین و مستقل باش ، درحالی که قرارداد یادشآپارتمان ساخته

داراب  عق ب اسش که»توان گفش  رس  در تعریف عق  معین مینظر میا بنابراین، به0اسش
ا بنابرین، برآنیم که اث ات نماییم در نقه 5«نام مشخص، احکام خاص و اقتضاب خاص باش 

 شود، زیرا داراب نام مشخص، احکامعنوان عق  معین محسوب مینویسی بهو قانون، پذیره
دن ال این باشیم که ماهیش خاص و اقتضاب خاص اسشا در این یورت نیازب نیسش به

 اب داردا نخسش، ذکر ایننویسی چیسش؟ بلکه خود، عنوان مستقل و احکام ویژهپذیره
ی ا ت ریج ییرورت پهاب حقوقی در بستر زمان و مکان بهنکته ضرورب اسش که ماهیش

از منظر نقیدان امامیه ماهیش نسو داشش، اما امروزه از نظر  کنن ؛ براب مثال، اقاله ابت امی
ا بنابراین، هیچ است عادب وجود 3شوددانان عق  معین محسوب میبرخی نقیدان و حقوق
هاب مشابه را بر اثر تحوالت ج ی  عق  معین نامی  )ادل دلیل علی ن ارد که نتوان ماهیش

 شودانویسی از عقود معین محسوب میزیر، پذیره امکانه وقوعه(ا با این مق مه و بنابه ادلة

 مستقل عنوانداشتن  .8-1
و  یالتتشک ی قانون ج  0313 بدتاریو در نخسش ذکر این نکته ضرورب اسش که 

بر ط ق آن، حج و امور  وش   یبتصو یاسالم بسازمان اوقا  در مجلس شورا یاراتاخت
 ییرتغ «یریهسازمان حج و اوقا  و امور خ»سازمان اضانه ش  و به  ینا وظایف به یزن یریهخ
 گفته، ادارۀ عم ۀ امور اوقا  عامه به ولی نقیه محول ش ابراساس قانون پی  ایانشنام 
عنوان سازمان حج و اوقا  و امور  0371آبان  02 یواز تار بادار یعال بشورا مصوبة ط ق
 ایانش ییرتغ یریهبه سازمان اوقا  و امور خ یریه،خ

نویسی متفرع بر وجود عق ب به نام وقف بوده، وقف نیز ازجمله ر اسش پذیرهشایان ذک
اسشا درواقع شارع مق س این معاملة عرنی و شرعی را تنفیذ  -و نه تأسیسی -عقود امضایی

                                                            
نامة کارشناسی ن، پایاوثیقة شناور در حقوق انالیس و تحلیل آن در م انی حقوق ایران و نقه امامیه شع انی کن سرب، - 0

 ا035-90، یص 0392ارش  دانشااه علوم قضایی، 

، حقوق م نی  حقوق قراردادها( و 0397، 0ن ب، چ ، )تدران انتشارات خرس0عقود معین   حقوق م نیپیک، ره - 5

 (ا0380، 0)تدران  انتشارات خرسن ب، چ 

 71، شنصلنامة دی گاهداب حقوق قضایی، «سیر تحول ماهیش اقاله در حقوق اسالم و ایران» پیک و همکاران،ره - 3

 به بع ا  32(، ص 0383)تابستان 
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ورت گذار شرعی ینموده و حتی کمترین توسعه و تضییق نس ش به آن از طر  قانون
 ا0انایزه و ارادۀ واقف یا واقفان اسش گرنته، و موضوعیش در این عق  با نیش،

با وجود کثرت تأکی ات کتاب و سنش »نویس   دانان در این زمینه مییکی از حقوق
اش ا به برس  بیشتر مقررات وقف نتیجة اجتداد نقدا مینظر میدر مورد عمل به وقف، به

عی نیسش ی شرهمین دلیل اسش که بسیارب از نقدا و حقوق انان معتق ن  که وقف حقیقت
ا بنابراین، عقالب عر  خاص، یعنی نقدا و 5«باش و یک امر عقالیی و عرنی می

توانن  در عق  وقف تغییراتی انجام دانان، بنابر اقتضائات و نیازهاب روز مردم میحقوق
 دهن  و این تغییرات مورد تأیی  شارع مق س اسشا

 ینید دانشمن ان هابنوشته به اهیکن ا نانویسی هم ی ق میهمین امر در مورد پذیره
 و معار  قانون بررسی نیز و وقف در آستان ق س رضوب دربارۀ حقوق ان یشمن ان و

 قانون همچنین و 0303دب  3 مصوب اوقا  قانون نخستین و 0359 شع ان مصوب اوقا 
 یمتق ی و پذیره ش ه،یاد منابع از یکهیچ در که ده می نشان 0323تیر  55مصوب  اوقا 
 نیازهاب اجتماعی هابدگرگونی و آین نمی پ ی  انایزهبی هاآیین گمان،بیا ن ارد عنوانی
 یینیآ آن، برآوردن براب تا انایزان برمی را گذارقانون هریک که آنرینن می باتازه

 و تشکیالت قانون 03 مادۀ ت صرۀ در گذارقانون گفش بای  پذیره دربارۀا بنویس  درخور
 نحوه  »اسش داشته بیان 0383دب  5 مصوب خیریه امور و اوقا  و حج سازمان تاختیارا
 یرانوز هیأت تصویب به که اسش ابنامهآیین م ابق اه ایی و پذیره ویول ترتیب و

 ترتیب و نحوه نامةآیین 0382اردی دشش  01 تاریو در مقرره، این از بع ا «رسی  خواه 
 بع ها و گذشش وزیران هیئش تصویب از ت صره و ماده 00 در اه ایی، و پذیره ویول

 نامهآیین 1 مادۀ به مربو  و 0391 سال در ایالح واپسین که گرنش انجام آن در ایالحاتی
 ابود

نویسی امروزه داراب عنوان توان گفش پذیرهنویسی میبنابراین در خصوص پذیره
 حج سازمان ای الحات و یفتعار به مربو  دستورالعمل 53مستقلی اسش، زیرا برابر بن  

                                                            
و  35(، یص 0392) 23، سال چداردهم، ش ة وقف میراث جاوداننصلنام، «سنجی وقف پولامکان»نر، سعادت - 0

 ا33

(، یص 0373) 9، سال دوم، ش نصلنامة وقف میراث جاوی ان، «اب از شرطداب آنمصلحش وقف و پاره»نیض،  - 5
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 وجدای «پذیره»» 0312خرداد  57 مصوب ایران اسالمی جمدورب خیریه امور و اوقا  و
 عنوانهب مستأجر به اعیان تملّک حق اع اب یا موقونه اراضای ایجاار هنااام باه کاه اساش
 نفع به مورد سبح ،«انتقالی پذیرۀ» عنوانبه رق ات انتقال هنااام باه یاا و «ابت ایی پذیرۀ»

 «اش  خواه  دریانش مربوطه نامةآئین رعایش با موقونه
نویسی در آستان ق س رضوب براساس همین تعریف اسش که عم ۀ قراردادهاب پذیره
شود، درحالی که ماهیش اجاره یا حرم حضرت معصومه )س( ذیل عنوان اجاره منعق  می

قانون م نی بای   319اره حتماب بر اساس مادۀ نویسی کامالب متفاوت اسش؛اوالب در اجبا پذیره
م ت اجاره مشخص باش  و اگر م ت مشخص ن اش ، اجاره باطل اسش؛ درحالی که در 

شودا از جن ة عملی نیز معموالب م ت تسلط متصر  نویسی چنین شرطی لحاظ نمیپذیره
 کسانی کهم ت بسیار م ی ب اسش که با موقش بودن عق  اجاره منانات داردا درواقع 

یسی نوم ت را اجازه دادن ، نوعی تخلص قانونی و شرعی براب توجیه پذیرهاجاره طوالنی
رس  نیازب به این توجیدات نیسش و اگر ما ماهیش مستقل عق  نظر میان  که بهبیان نموده
عنوان عق  معین بپذیریم، درواقع عق  اجاره هم یحیح تفسیر خواه  نویسی را بهپذیره
ساله، خود نوعی سلب  88م ت، مثل اجارۀ هاب طوالنینامهاقعیش این اسش که اجارهش ا و

توان  ماهیش قانون م نی اسش و چنین قراردادهایی نمی 828حق مالکیش براساس مادۀ 
 اجاره داشته باش ا

همین اشکال در حقوق مصر نیز وجود دارد و بااینکه در حقوق این کشور اجارۀ مؤبّ  
م ت بیان ش ه اسش؛ براب هایی براب نرار از اجارۀ طوالنیش ه، ولی تخلص باطل شمرده

 توان  به میزان حیات مؤجر یا مستأجردانان م ت اجاره میقمثال، بر اساس نظر بیشتر حقو
دانن ا در این یورت، عق  اجاره نمی مؤبّ یا در حکم  مؤبّ تعیین شود و این نوع اجاره را 

ت اع خواه  بودا اگر م ت اجاره به م ت حیات مستأجر تعیین ش ه باش  االبراب مؤجر الزم
و در خالل این م ت مؤجر نوت کن ، تعد ات او به وراث منتقل خواه  ش  و وراث تا 

شودا باشن ااین عق  با نوت مستأجر منفسو میهناام نوت مستأجر به عق  اجاره ملزم می
ؤجر تعیین ش ه باش ، عق  اجاره در یورت همچنین اگر م ت عق  اجاره براب حیات م

االت اع خواه  بودا نقط با نوت شود و بر آنان الزمنوت مستأجر به وراث او منتقل می
شود؛ال ته بای  توجه داشش که در حقوق این کشور در همة حاالت مؤجر عق  منفسو می
ها ین نوع اجارهسال تجاوز نمای ا توجیدی هم که براب یحش ا 11ن ای  م ت اجاره از 
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نیسش و حیات  بّ ؤمشود این اسش که عق  اجاره به م ت حیات مؤجر و یا مستأجر می
ا همچنین حق تملک اعیان نیز از آثار پرداخش پذیره معرنی 0توان موقش دانسشانسان را می

ش ه اسش، درحالی که براساس قانون م نی و نقه امامیه، مستأجر نقط حق مالکیش بر منانع 
دارد، پس حق تملک بر اعیان، ماهیتی مستقل از اجاره دارد و خودِ موضوع، عق  معینی  را

 به نام پذیره اسش؛ بنابراین، پذیره از لحاظ قانونی عنوان مستقلی داردا
 00 ۀماد نامة اجرایی اسشا برابرآیین 00مقررۀ دیارب که بای  به آن توجه شود، مادۀ  
مصلحش  شیرعا منظوربه » یران،وز هیئش 0312ی دشش ارد 01مصوب  ییاجرا نامةآیین

مربوطه  نیو قوان نامهوقفرق ات موقونه را با توجه به مفاد   یبا حییح ببرداروقف و بدره
ه ب  هیمزا قیاز طر ریز طیشرا شیو رعا یمحل ۀخ ر ای یرسم کارشناسو با جلب نظر 

 کردا واگذاراجاره 
 مستأجر اسشا ۀعد به االمکانیحت ی  خسارات احتمالالف
 لیو تحو هیحقوق موقونه و تخل یةتأد بمناسب برا ةقیوث ایضامن معت ر   ی  از مستأجر باب

 خذ شوداأم ت  انیآن در پا
 یحسب مورد موکول به موانقش کت  ری  حق انتقال مورد اجاره از طر  مستأجر به مج
 ۀنحو ةنامنییآ شیاسش رعا یدیباش ا ب یم هیریحج و اوقا  و امور خ ۀادارو  یمتول

 اسشا یالزام رهیپذ بو اه ا رهیویول پذ
 سال باش  مار با جلب موانقش سازمانا 01از  شتریب  ی  م ت اجاره ن اد
که با نظر  باهیپا مشیق دری  01دهن گان برابر شندادی( از پ02/3/0393 یایالح  )ه

 خذ شوداأسپرده  عنوانبه شودیم نییتع  هیانجام مزا ببرا خ ره ایکارشناس 
 ریسا وروز  ةو به نرخ عادل یمحل ۀخ ر ای یبر اساس نظر کارشناس رسم اجاره  ح اقل و
 گرددا  یق  هیمزا یالزم در آگد طیشرا
 میظتن قرارداد سشین سریم یرسم نامهاجارهکه  بباش  و در مورد یرسم  یبا نامهاجاره  ز

 «اگردد
شود که ماهیش پذیره تابع اجاره بین مستأجر و مؤجر  نامه است اللشای  براساس آیین

ا اسش رهیپذ ویول ۀنحو ةنامنییآ باجرا لزوم بر گذارقانون  یتأک هم آن علشاسشا 
 2تا  0و مواد  رهیپذ آن، 01 ۀماداسش و در ت صره  0312مصوب سال  گفته یپ ةنامنییآ

                                                            
 ا032(، ص 0829)قاهره  دار االحیاء التراث،  1ج الوسیط نی شرح القانون الم نی الج ی ، سندورب،  - 0
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 ۀت صر در اماا اسش مستأجر و مؤجر انیاز شرو  عق  اجاره م رهیپذ کهانشا ش ه  بطور
 لیذ در بادار ع الش وانید یعموم أتیه برأ براساس»آم ه اسش   نامهنییآ نیا 01 ۀماد
 ۀشمار یةبه شرح نظر  » ینرمایکه م 0391؍3؍30-591-597 ۀشمار ةدادنام
نحوه  هنامنییآ 01 ۀماد ۀناد ان و اطالق ت صر بشورا بنقدا 0391؍0؍31-91؍31؍51877
نظر  این اشته و  رهیخذ پذأنس ش به  بکه واقف نظر بدر موارد ییو اه ا رهیپذ بیتو تر

 بگذارهیمزبور نس ش به لزوم سرما ۀماد ۀاطالق ت صر نیداشته و همچن رهیخذ پذأبه ع م 
نامه نیز هیئش عمومی این آیین 2تا  0همچنین در مواد «ا  شرع شناخته ش نیخال  مواز

قانون  97 ۀو ماد 93 ۀماد 5 ۀم ابق احکام ت صر»ین مقرر داشش  دیوان ع الش ادارب چن
، نظر نقداب شوراب 0385تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ع الش ادارب مصوب سال 

االت اع اسشا نظر به اینکه دبیر شوراب ناد ان قانون اساسی ناد ان براب هیأت عمومی الزم
، اعالم 0387؍3؍53-87؍011؍2832و  0381؍5؍09-81؍011؍993 ۀهاب شمارموجب نامهبه

ر نظ ایباش   رهیخذ پذأکه نظر واقف بر ع م  بدر موارد ک،ی ۀاطالق ماد -0» کرده اسش 
ر د نیشرع شناخته ش ا همچن نیبه نحو خاص داشته باش ، خال  مواز رهیخذ پذأبه 
به  ای رهیخذ پذأب ون  یمتول صین ارد و مصلحش وقف به تشخ بکه واقف نظر بموارد

 اشکال داردا ،نامه باش نییآ نیش ه در انییتع ۀریاز پذ شتریب ایم لغ کمتر و 
 رهیخذ پذأنظر به  ایباش   رهیخذ پذأکه نظر واقف بر ع م  ب، در موارد5 ۀاطالق ماد -5

 که واقف بدر موارد نیشرع شناخته ش ا همچن نیبه نحو خاص داشته باش ، خال  مواز
 شتریب ای به م لغ کمتر و ای رهیخذ پذأب ون  یمتول صیف به تشخن ارد و مصلحش وق بنظر
 اشکال داردا ،نامه باش نییآ نیش ه در انییتع ۀریاز پذ
 شیفیک ای یخذ سرقفلأکه واقف نظر به ع م  ب، اطالق آن نس ش به مورد3 ۀدر ماد -3
 اش  شناخته شرع نیمواز خال  باش ، داشته مرسوم از ریم بارید
 اساس بر -عامه ایخایه -یشرع یمتول شیب ون رضا 01۱، انحصار به 2و  3د در موا -3

باش  یم شرع نیمواز خال  آن اطالق نیبنابرا ن اشته، یشرع وجه شانیا یسنجمصلحش
 حج و اوقا  ۀکسب موانقش ادار نیمشروع باش ا همچن یخذ سرقفلأکه ایل  ییدر جا

 ااسش شرع نیخاص، خال  مواز یدر موارد وجود متول
و مستن   ناد ان بشورا باز نظر نقدا شیو ت ع مذکور یاحکام قانون بدر اجرا نیبنابرا
 ۀنحو ةنامحکم بر اب ال مواد مورد اعتراض از آیین ،الذکرقانون نوق 03و  99به مواد 
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نامه نییآ بیتصو ویتار از رانیوز أتیه 0312 سال مصوب ییاه ا و رهیپذ ویول بیترت
  «اشودییادر م

شود که از نظر نقداب شوراب ناد ان اطالق این مواد اشکال شرعی داردا مالحظه می
نویسی اجاره یا شرطی ضمن عق  اجاره بود، اطالق این درحالی که اگر ماهیش پذیره

گرنش و درنتیجه شامل حکم عام یحش شرو  تحش عنوان اطالق ادلة شرو  قرار می
ش ا درنتیجه براساس تفسیر شوراب می« روطدمالمومنون عن  ش»شرو  بر ط ق قاع ۀ 
 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقا  و امور خیریه مصوب 03محترم ناد ان از مادۀ 

وجوهی که از محل پذیره و اه ایی حایل از اجاره و »دارد  بیان می که 0313 دب 5
وب و به مصار  گردد از عوای  همان موقونه محساستیجار رق ات موقونه دریانش می

، ناارن ۀ مقاله بر این باور اسش که شر  پذیره مستقل از عق  م نایی « مقرره خواه  رسی
 گیرداعنوان عق  مستقل دیارب قرار می اجاره اسش و خود

را هم  نویسی از عق  اجارهال ته براب اث ات این موضوع الزم اسش شر  استقالل پذیره 
قانون م نی برداشش کنیم که شر  ضمن عق  در هر  531اث ات نماییما شای  از مادۀ 

یورت تابع عق  اسش؛ درحالی که این تفسیر امروزه نه در حقوق ایران پذیرنته اسش و نه 
قانون آیین  0335ترین مصادیق آن شر  داورب اسشا در مادۀ در حقوق دنیاا یکی از مدم

جب آن طرنین یک قرارداد مودادرسی م نی نرانسه، شر  داورب توانقی اسش که به
نصل وشون  دعاوب و اختالنات ناشی از آن قرارداد را از طریق داورب حلمتعد  می

 شودانماین ؛ بنابراین، قرارداد داورب مستقل از قرارداد ایلی محسوب می
 ان ، شر  تح ی  مسئولیش اسشاایندانان نرانسوب م رح نمودهمثال دیارب که حقوق

وطی اسش که ه   از آن اینسش که حتی پس از انتفاب قرارداد هم شر  هم جزءِ شر
 ا0منشأ اثر و درنتیجه مستقل از قرارداد ایلی باش 

در نقه امامیه نیز برخی از نقدا الاقل در شر  وجه التزام در قرارداد، شر  مستقل از 
 ا5دانن عق ، و حتی آن را بع  از نسو عق  نیز معت ر می

                                                            
1. Nicolas ,Gras, Nicolas, Essai sur les clauses contractuelles, Thèse pour le doctorat 

en droit privé, Université d'Auvergne  – Clermont Ferrand 1, École de droit. 2014, p. 

499. 
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راب دیوان عالی کشور شر  ع م استقالل وجه التزام مستن  به گرچه در برخی از آ
دیوان عالی کشور  2قانون م نی رأب داده ش ه اسش )دادنامة یادره از شع ة  531مادۀ 
(، اما این تحلیل برخال  قص  طرنین و ارادۀ آنداسش؛ چراکه اگر 0385آبان  9مورخ 

 دهیمارا به طرنین قرارداد نس ش میقائل به شر  ع م استقالل باشیم، درواقع عمل لغو 
المللی، شر  داورب، مستقل از قانون داورب تجارب بین 01بر این اساس، در مادۀ 

 قرارداد ایلی قلم اد ش ه اسشا
المللی هم بین مخالفان و موانقان شر  استقالل شایان ذکر اسش، در داورب تجارب بین

ا مخالفان استقالل شر  داورب که داورب م احث تحلیلی عمیقی رد و ب ل ش ه اسش
نماین ، همان است الل معرو  هاب من قی نظر خود را ارائه میعم تاب بر م ناب تحلیل

کنن ا بر این اساس، ط ق ایل ت عیش شر  از عق ، نسو تابعیش نرع از ایل را م رح می
م خواه  طور خودکار موجب ب الن شر  داورب به معناب اعیا ب الن قرارداد ایلی به

شود؛ می اثرش ا بنابراین، اگر ثابش شود عق  ایلی از آماز باطل بوده اسش، شر  هم بی
حتی اگر تمامی شرایط یحش معامله را داشته باش ا لذا داور واج  یالحیش براب اتخاذ 

ر  داورب اعت ار ش معتق ن  مخالفانتصمیم در مورد اعت ار و ب الن قرارداد ایلی نیسش و 
ا اما حامیان استقالل شر  0رسی گی دادگاه به اعت ار قرارداد ایلی معلوم خواه  ش بع  از 

رس  این نظر میا به5نماین داورب، بیشتر به مشکالت و نیازهاب تجارب امروز توجه می
ود در شاعت ار بودن شرو  ضمن عق  باعث مینیازها و لغویش ارادۀ طرنین در یورت بی

ان یک عق  عنونویسی باشیم و آن را بهائل به استقالل شر  پذیرهنویسی هم قمورد پذیره
مستقل و معین تلقی نماییم؛ عق ب که منشأ آن اجاره اسش، اما مستقل و منفک به حیات 

 نویسی کامالب داراب عنوانی مستقل اسشاده ؛ بنابراین پذیرهخود ادامه می
 
 

                                                            
(، 0399)تیر  31، ش مجلة اقتصاد، «آثار استقالل شر  داورب»مرکز داورب اتاق بازرگانی و ینایع و معادن ایران،  - 0

 ا03ص 

ش  ،مجلة حقوق کانون وکال، «المللی ایرانتنظیم قرارداد داورب با توجه به قانون داورب تجارب بین»زاده، ایلخانی - 5

 ا23(، ص 0391مستان )پاییز و ز 088و  089
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 يسینورهیپذ خاص احکام. 8-2
نویسی، نردب که در نتیجة پرداخش وجه یاحب حق در موقونه رهبر اساس مقررات پذی

یش کن ؛ بنابراین حق مالکش ه اسش، بر اساس حق اولویش، بر موقونه حق عینی پی ا می
را دارد و مشخص اسش  -هایی که در موقونه انجام داده یا خواه  داددر مورد نعالیش -تام

ن متفاوت خواه  بودا بنابرای -یش منانع اسشکه ماهیش آن مالک -که کامالب با عق  اجاره
 باش ااین عق  نیز داراب احکام خاص خود می

 نیا یم ن قانون اساس برا اسش ش ه ینیب یپ زین مصر یم ن قانون در مسئله نیهم
  اسش هش  ثابش حق گونه دو یوقفا بهانیزم روب بر مستأجر براب حکر عق  در کشور،
 کیشمل حق دوم، و کن ؛می پی ا اجاره قرارداد اساس بر وقفی زمین بر که عینی حق اول،
 مثل اسش، داده انجام وقفی هابزمین روب وب کاه اساش هایینعالیش روب بر که تام

 ستقلم یورتبه حق، دو این از هریک در توان می مستأجر بنابراین، درختان؛ و ساختمان
 ااینکهکم نمای ؛ واگذار دیارب به را حکر حاق توان می وبا کنا  بردارببدره و تصر 
 قطری از یا رسان ه نروش به را موقونه زمین در موجاود سااختمان یاا درختاان توان می
 رد اساش موظف ایلی مستأجر یا وب حال، هر درا کنا  واگذار دیارب نرد به اجاره عق 
 نمای ا پرداخش را زماین اجاارۀ وقاف، نااظر مقابال

 در یاختصایا حق داراب وبا دارد وقفی زمین یا رق ه بر عینی حق نیز محکر یا مؤجر
 حق زنیا اساش و و دادگسترب دادگاه نظر زیر میر، به موقونه زمین واگذارب و دادن اجاره

 ا0دارد بدااجاره یا اُجرت به نس ش اختصایی
 ه ش دریانش« پذیره»نویسی هزینه و م لغی اسش که تحش عنوان حکم دیار پذیره
در قوانین موضوعه « حق االرض»نویسی در وقف، ش اهش نراوانی به اسشا هزینة پذیره

معابر و  بتملک و آزادساز ببرا هاشدرداربکه ینبا توجه به اداردا در حقوق ایران 
ول و در ط کنن میآن  سازبآمادهیر  و سپس اق ام به  ار یهنافت هابهزینه، هاخیابان
ه ب یساتتأس ییجاهجاب ینةهز یامتحمل پرداخش خسارت  اببعض بآزادساز یاتعمل

پس از آماده ش ن  یخ مات هابشرکش یارو از طر  د شون می یخ مات هابشرکش
 ح و س س ح، زیراز  ودخ یساتاق ام به ع ور ش که و تأس یمعابر، ب ون پرداخش وجد

 یةکل ها،شدرداربقانون  81 ۀماد 1 ۀبه ت صر یشو با عنا کنن میمعابر  گونهایننوق س ح 
                                                            

 اپیشینالسندورب،  - 0
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 ینعنوان کرده اسش، لذا ا هاشدردارب یشو در مالک یرا عموم هاخیابانمعابر، شوارع و 
 عنوانهبرا  یخذ مجوز، ماهانه م لغأخود عالوه بر  یخ مات ةع ور ش ک ببرا ی با هاشرکش

از  یبخش ینتأم عالوه بر هاشدرداربتا  نماین پرداخش  هاشدردارباجاره )حق االرض( به 
ا بنابراین 0یر  کنن  از آندا بو ناد ار ی معابر ج  ةدر توسع ،معابر یجادا هابهزینه

بدا در عق  اجاره دارد و هاب ماهوب نراوانی با اجارهشود که پذیره تفاوتمالحظه می
 نویسی و درنتیجه معین بودن این عق  اسشاهمین امر بیانار حکم مستقل پذیره

قدی نیز متصر  ملک موقونه داراب حق اولویش اسشا منظور از حق از لحاظ ن
این اسش که براب دارن ۀ حق اولویش  -که بحث مفصلی در قواع  نقدیه دارد -اولویش

ناسش جان ه نیسش، بلکه به این معاجماالب حقی متصور اسش؛ ال ته این حق عینی م لق و همه
 کس حق ن ارد براب او مزاحمش ایجادکه او مادامی که در آن ملک متصر  اسش، هیچ

مترتب خواه  ش ؛ براب کن ا اگر چنین ش ، براب مزاحم حسب مورد، آثار سلب حق 
توان  براب رنع مزاحمش به حاکم مثال، نماز او باطل خواه  ش  و همچنین متصر  می

 ا5خواهی نمای  و رنع مزاحمش را تقاضا کن تظلم
 ش که متصر  موقونه با پرداخش حق پذیره به متولینویسی این اسسومین حکم پذیره

مان ه یره،حق پذ»دانان معتق ن   موقونه، حق تج ی  اجاره را داردا ال ته برخی از حقوق
 برا برا حق ینبه مالک، ا یرهموقونه با پرداخش حق پذ یناسش و مستأجر ع یحق سرقفل
 عیناب سرقفلی نیسش، گرچه نویسیا این سخن درسش نیسش و پذیره3«کن می یجادخود ا
هایی هم وجود دارد؛ مخصویا اگر حق کسب و پیشه را هایی دارد، ولی تفاوتش اهش

معادل سرقفلی ب انیم، زیرا در این یورت، اولویش در اجاره به س ب نعالیش تجارب 
مستأجر خواه  بود، نه یر  م لغی که مستأجر به مؤجر پرداخش کرده اسشا اما اگر حتی 

لی را معادل کسب و پیشه ن انیم، تفاوت مدم عق  اجاره و وقف روشن اسش و در سرقف
 نویسی،این یورت، مستأجر مالک منفعش در مورد سرقفلی اسشا اما در مورد پذیره

                                                            
 ا33(، ص 0385، سایش کاشان نیوز، )کنکاشی پیرامون لزوم برقرارب عوارض حق االرض در شدرداربشانعی،  - 0

 ا 032(، ص 0371، 3بن ابی الب، چ ، )قم  انتشارات م رسه االمام علی5ج  القواع  الفقدیه،مکارم شیرازب،  - 5

(، 0380) 1، ش هاب نقه م نینشریة آموزه، «بررسی م انی نقدی حق پذیره )حق تق یمی(»تی تون رب، ایغرب و بدش - 3

 ا077ص 
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یاحب حق نقط داراب اولویش نس ش به تصر  در عین و منفعش اسش و با پرداخش پذیره 
 قرار ده ا متولی ملزم اسش موقونه را در اختیار او

 يسینورهیپذخاص  یاقتضا. 3-3
نویسی در وقف، شرطی ضمن عق  اجاره مالحظه ش  که تلقی عمومی این اسش که پذیره

شود نتوانیم ماهیش اسش و این تلقی محل اشکال و ایراد اسش؛ زیرا موارد زیر باعث می
 اجاره را به قراردادهاب تنظیمی ب هیم 

عنوان حق پذیره یا حق اه ایی که تقری اب وب مستأجر بهالف( پرداخش م لغ گزانی از س
 شودامنزلة خری  زمین محسوب مینزدیک به م لغ زمین اسش، عرناب به

 هاام ت بودن این نوع اجارهب( طوالنی
 ج( داشتن حق اح اث و تملک اعیانا

 بداب پرداختی در تمام م ت اجارهاد( ان ک بودن م لغ اجاره
نویسی مقتضاب خاص خود را دارد و عق  معین قانونی اسش، زیرا شرایط بنابراین، پذیره

 عنوان عق  معین را دارداتسمیه به

  جهینت
نویسی یا معادل آن در نقه اهل سنش و حقوق کشورهاب براساس آنچه که منقح ش ، پذیره

عنوان یک عق  مستقل و معین تلقی شودا در تعریف توان  بهعربی، حکره، خود می
 هاب م نایی وجود دارداهایی، تفاوتنویسی یا حکره، با وجود ش اهشی الحی پذیرها

قی  احترازب محسوب  درحالی که در نقه امامیه و حقوق ایران قی  موقونه بودن ملک
شود، در حقوق و نقه اهل سنش قی  مال ی اسشا ناارن ۀ مقاله بر این باور اسش که می
 بین متقاضی اجارۀ ملک با متولی وقف براب اولویش در اجارۀنویسی توانقی اسش که پذیره

 شوداملک منعق  می
توان عمومات قرآنی،ادلة شرو  دانسش که به تفصیل اما ادلة مشروعیش این عق  را می

توضیح داده ش ه اسشا در این ادله عم تاب با نقداب اهل سنش هم اشتراک نظر وجود دارد 
 شروعیش این عقود اتخاذ کرداتوان وح ت م نایی در مو می

بع  از نرامش از بحثِ ادله، الزم بود ادلة معین بودن این عق  بیان شودا دانستیم آنچه 
شود، دارا بودن عنوان مشخص، احکام مشخص و که س ب تفاوت عق  معین با نامعین می
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 نویسی در وقف هر سه وجود دارد و بنابراینمقتضاب مشخص اسش که در مورد پذیره
 توان  به یورت یک عق رس ، ماهیش مستقلی نس ش به عق  اجاره  دارد و مینظر میبه

 معینِ مستقل منعق  شودا
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