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چکیده

در مورد صحت یا بطالن وقفی که در آن ،واقف شرط کند در حالت نی ازمندی ،موقوفه به وی بازگردد ،دیدگاه های

متفاوتی در فقه ارائه شده است .مخالفان صحت ای ن عمل ،یا آن را از اصل باطل میدانند و ی ا معتقدند چنین عمل ی
منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ ز ی را در هر صورت ،وقف بای د دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف ،در
تعارض با ا ین و یژگ ی و مغای ر مقتضای عقد وقف است .گروه سوم ن یز ،وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند .برگشت
این نظر ی ه ها ،به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است ،پژوهش حاضر با
بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذی رش نظر یه عدم اشتراط «تأبی د» در وقف ،به اثبات صحت نظر یه « صحت وقف
مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نی از » پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق ،آن را منطبق
بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظر یه پذی رفته شده در فقه ،امکان قرار دادن شرط فاسخ
در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نی از» ،بارزتر ین مصداق آن است.
کلیدواژه ها :شرط فاسخ ،عقد وقف ،ابدی بودن وقف ،شرط رجوع

* .تاریخ وصول0931/10/01 :؛ تاریخ تصویب نهایی( .0931/10/19 :این مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریهه لمیهی وهوه هی
محسوب است).
 . 0نویسنده مسئول
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The Stipulation of “return of the Endowment Object to the Donor’s Property in Case
of Need” as a Resolutory Condition in the Endowment Contract
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Abstract
Different opinions have been presented regarding the validity or invalidity of an
endowment in which the donor incorporates a condition under which in case of need,
the endowment object returns to his property. The opponents of validity of this act
either consider it void ab initio or believe that such act is in fact a surrender of
property not endowment; since in any situation, endowment must be perpetual and
the condition that the object returns to the donor contradicts the essential character
of endowment and is against the requirements of endowment contract. The third
category consider the endowment and the condition as valid. The origin of all of the
above said theories is the issue of “requirement of perpetuity in endowment contract”
and the possibility of incorporating a resolutory condition therein. The present
research, after studying the current jurisprudential opinions in this connection and
accepting the theory of non-requirement of perpetuity in endowment, has proven the
correctness of “the validity of endowment on condition that the endowment object
returns to the donor's property in case of need” and by examining the concept of
resolutory condition in law has considered it as applicable to the condition
incorporated in endowment contract and the authors believe that based on the theory
accepted in Islamic jurisprudence, it is permitted to incorporate a resolutory
condition in the endowment contract and the condition of return of the object to the
donor in case of need is its most obvious instance.
Keywords: resolutory condition, endowment contract, perpetuity of endowment,
withdrawal condition
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مقدمه
در صورتی که واقف در ضمن عقد شرط کند که هرگااه نیازمناد شاد ،موقوفاه باه وی باازگردد ،دربااره
صحت و بطالن چنین عقد و شرطی در گام اول ،و عنوانی که بر عمل وی در فرض صحت اطالق میشاود
در گام دوم ،نظرات متفاوتی در فقه ارائه شده است .برخی از فقها معتقدند وقف و شرط ،هر دو باطل است
ّ
(محقق حلی ،المختصر النافع .)111 /1 ،ابن ادریس در کتاب سرائر بر این قول ادعای اجماع نموده اسات
ّ
(ابن ادریس حلی.)114 - 111 /9 ،
ّ
گروهی از فقها ،وقف و شرط ،هر دو را صحیح دانستهاند (عالمه حلای ،مختلاف الشایعه- 032 /1 ،
)031؛ بنابراین ،تمام آثار وقف تا زمانی که واقف به مرحله نیاز نرسیده است بر آن مترتب میشود و آنگااه
که واقف به آن نیاز پیدا کرد ،وقف منحل شده و به ملک واقاف باازمیگردد .ساید مرتضای ایان قاول را از
انفرادات امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده است (علمالهدی.)713 - 711 ،
نظر سوم آن است که چنین شرطی صحیح است ولی درج آن در کنار عمال مزباور باعای میشاود آن
ّ
عمل با عنوان حبس صحیح باشد ،نه وقف .عالمه در قواعد (عالماه حلای ،قواعاد ااحکاام )913 /0 ،و
ّ
محقق در شرایع (محقق حلی ،شرایع ااسالم )141 /0 ،این نظر را برگزیدهاند.
تتبع در آرای فقها نشان میدهد پذیرش یا عدم پذیرش صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه هنگاام
نیاز (اعم از آنکه در حالت دوم ،آن را از اصل باطل بدانند یا تنها به عنوان وقف باطل بدانناد و ناه حابس)،
ریشه در اختالف نظر آنان در شرط دانستن یا ندانستن «تأبید» در صحت وقف و امکان جعل شارط فاساخ
در عقد وقف دارد .به این معنا که ،فقهایی که ابدی بودن را شارط صاحت عقاد میدانناد ،شارط بازگشات
موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز را که به معنای انفساخ عقد هنگام تحقق شرط است ،به دلیل مخالف
بودن با مقتضای عقد ،باطل و مبطل عقد میدانند (قمی)04 /7 ،؛ زیرا شرط مخالف مقتضای عقد ،باطال
و مبطل عقد است .ولی فقهایی که ابدی بودن را نه شرط صحت ،بلکه مقتضای اطالق عقد تلقی میکنند،
وقف مقرون به شرط بازگشت به ملک واقف در صاورت نیااز را تاا زماان حصاول شارط ،صاحیح و بااقی
میداننااد (شااهید ثااانی ،مسااالک اافهااام911 /1 ،؛ طباطبااایی یاازدی ،تکملاة العاروه)027 - 020 /1 ،
طرفداران قول سوم نیز مانند قول اول که ابدی بودن را شرط صحت وقف میدانناد قائال باه بطاالن چناین
عملی با عنوان وقف هستند؛ ولی از آنجا که معتقدند وقف و حبس ،ماهیت یکسانی دارند و تفااوت آنهاا
تنها در مؤبد بودن یکی و موقت بودن دیگری است ،عملی که با این قصد و مقرون به شرط بازگشت عین به
ملک واقف انشاء شده است ،با عنوان حبس تطابق دارد و در واقع ،وجود چنین شرطی در ضمن عقد ،قرینه
بر اراده نوع موقت از این عمل ،یعنی همان حبس است (حسینی عاملی710 /01 ،؛ بحرانی.)193 /00 ،
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هرچند ازم است در حالتی که حبس به صورت موقت منعقد میشود ،اجل آن به طور مشخص تعیین
شود؛ ولی اختالف در جایی است که شخص ،عمل حقوقی مورد نظر خود را با عنوان «وقف» واقع سازد 1و
با درج شرط «بازگشت موقوفه به مالک هنگام نیاز» ،خواهان بطالن وقف در زماان باروز نیااز بارای وی و
بازگشت مال وقفی به ملک خو یش باشد .از آنجا که شرط ماورد نظار واقاف قیرقابال پیشبینای و اساساا
نامعلوم است ،نمی توان برای آن اجل تعیین نمود .از این رو باید در جستجوی نهادی بود که در عین تاأمین
اراده واقف (مبنی بر قرار دادن منافع مال خود برای دیگران به طور رایگان) ،به شروط مورد نظر وی نیز جامه
عمل بپوشاند .نهادی که در حقوق کنونی در این گونه موارد به کار میرود« ،شرط فاسخ» است 0که مناوط
بودن اثر آن به «وقوع حادثهای در آینده» و «احتمالی بودن وقوع حادثاه» ،از اوصااف واقعای آن محساوب
میشود و در صورت تحقق ،به انحالل عقد میانجامد (عابدی.)94-77 ،
با این مقدمه به نظر می رسد برای بررسی وضعیت حقوقی شرط بازگشت موقوفه هنگاام نیااز از ساوی
واقف به عنوان شرط فاسخ در وقف و تشخیص اینکه آیا چنین شرطی با مقتضای عقد وقف مخالف اسات
یا خیر و آیا اساسا امکان قرار دادن شرط فاسخ در ضمن عقد وقف وجود دارد یا ناه ،ضاروری اسات ابتادا
وضعیت اشتراط «تأبید» در وقف را مورد بررسی قرار داد و سپس بر مبنای نظر برگزیده و نیاز مفهاوم شارط
فاسخ ،در مورد وضعیت حقوقی شرط رجوع موقوفه هنگام نیاز به عنوان شرط فاسخ و وضعیت عقد به دلیل
تحقق شرط فاسخ ،به تحلیل و ارزیابی پرداخت.
وضعیت شرط بودن دوام در وقف
«دوام» به معنای پایداری و بقاء است و در برخی از متون فقهی به عناوان یکای از شاروط عقاد وقاف
لحاظ شده است .شرط نیز در اصطالح فقهی عبارت از «تعلیق و اناطه شیئی بر شیء دیگر» یاا «التازام در
ضمن التزام دیگر» است .شرط در معنای نخست همان است که صحت عقد به وجود یاا تحقاق آن مناوط
میشود؛ به عبارت دیگر ،هریک از شرایط انعقاد و صحت عقد را «شارط» گویناد؛ همانناد شارط اهلیات
متعاقدین ،شرط تعقب ایجاب به قبول ،شرط قبض و  . ...شرط به معنای اخیر نیز در قالاب شاروط ضامن
عقد قرار میگیرد و ضمانت اجرای امتناع از ایفای آن ،الزام مشروط علیه به انجام آن یا تسلط مشروط له بر
 .0بدیهی است توصیف لیل وی با لنوان «حبس» بالث بطالن آن در زمان فوت او میگردد؛ ولی اگر لیل وی «وقف» باشهد در صهورت
لدم بروز نیاز برای واقف (که اصوالً وقوع آن مورد خواست واقف نیست و شاید اصالً واقع ن ود) بعد از زمان فوت وی نیز جریان خواهد
داشت و واقف از ثیرات آن در زمان بعد از فوت خود نیز بهرهمند خواهد شد.
 .5نهاد مزبور دو فایده مهم دارد :نخست آنکه تأمین کننده اراده واقف است و نیاز وی را در صورت فقهر و احییهاب بهه مهال وقرهی بهرآورده
میکند؛ دوم در صورت لدم تحقق نیاز برای واقف در زمان بعد از وفات واقف نیز تداوم مییابد و بهرخال حهبس بها فهوت وی با هل
نییشود و واقف را به اهدا معنوی و اخروی مورد ارادهاش میرساند.
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فسخ عقد است (محقق داماد )14 - 11 /1 ،مراد از شرط در اینجا ،معنای نخست آن است.
در مورد شرط بودن دوام در وقف ،دو نظر متفاوت از سوی فقها ارائه شده است .گروهی از آنان ،دوام و
قیرقابل بازگشت بودن را شرط صحت وقف و رکن ماهوی آن معرفی کرده و گروهی دیگر ،دائمای باودن را
مقتضای اطالق عقد وقف دانستهاند.
نظر اول :دوام ،شرط صحت عقد وقف
همانطور که اشاره شد ،برخی از فقها« ،دوام» را از شروط صحت وقف قرار داده (بحرانی114 /22 ،؛
کاشف الغطاء ،جعفر ،کشف الغطاء249 /4 ،؛ کاشف الغطاء ،عباس ،منهال الغماام22 /1 ،؛ خراساانی،
ّ
 )29و عدهای بر آن ادعای اجماع نمودهاند (حلبی292 ،؛ ابن ادریس حلی )151 - 152 /1 ،مطاابق ایان
دیدگاه ،وقفی که مقرون به زمان خاصی گردد ،یا استمرار آن مشروط به اراده واقف شود ،باطل خواهاد باود
ّ
(عالمه حلی ،قواعد ااحکام .)911 /0 ،دلیل بطالن وقف در حالت مذکور ،تنافی میان قید و شرط مذکور
با مقتضای عقد وقف ،یعنی همان دائمی بودن است؛ زیرا قصد انشای مادلول شارط ،مساتلزم عادم قصاد
مقتضای عقد است؛ یعنی قصد انشای وقف به صورت موقت و قابل انحالل بودن آن بعد از گذشت مادتی
از زمان تشکیل ،با قصد انش ای وقف به صورت دائم منافات دارد .از این رو ،شرط و قید منافی با مقتضاای
عقد ،باطل و مبطل عقد است .همچنین است اگر واقف شرط کند که موقوفه هنگام نیازمند شدن واقف ،به
وی بازگردد (سبزواری)19 /0 ،؛ زیرا بازگشت چنین شرطی به عدم اعتبار تأبید در وقاف اسات درحالیکاه
ط بق فرض ،تأبید شرط صحت وقف است و هر شرطی مخالف آن ،شرط منافی مقتضای ذات عقد باوده و
باطل و مبطل عقد خواهد بود.
ّ
نخستین دلیل اشتراط دوام در وقف ،اجماع است (حلبای292 ،؛ ابان ادریاس حلای .)111 /9 ،ابان
ادریس پس از نقل اجماع ،این نظر را به شیخ طوسی و بزرگان فقهای امامیه نسابت میدهاد و مینویساد
«دلیل این سخن آن است که در مورد صحت وقف آنگاه که از شرط مخاالف دوام داشاتن ،عااری باشاد،
اختالف نظری وجود ندارد و در مورد صحت وقف مقرون به چنان شرطی [شارط بازگشات موقوفاه هنگاام
نیاز] اختالف نظر وجود دارد( ».همو.)114 ،
دومین دلیل در اش تراط دوام در وقف ،استناد به روایاتی است که در ایان زمیناه و در بیاان اوقااف ائماه
(علیهم السالم) وارد شده است .در یک نگاه کلی میتوان این روایات را به دو دسته تقسیم کارد .دساته اول
روایاتی است که از وقف با عنوان صدقه یاد کرده کردهاند .تعداد این روایات فراوان اسات (ابان بابویاه/7 ،
 094ا 011؛ مجلسی ،مرآة العقول .)10 - 11 /09 ،از جمله ،در یکی از آنها آمده است «از امام صادق
علیه السالم در مورد صدقه رسول خدا صلوات الله علیه و حضرت فاطمه علیها السالم پرسایدیم؛ فرماود
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صدقه آنان برای بنی هاشم و بنی مطلب بود( ».کلینی )71 /4 ،همانگونه که صاحب کتاب الوافی نگاشته،
« امام در این بیان ،از اصطالح صادقه ،وقاف را اراده نماوده اسات؛ چارا کاه ائماه زمینهاا و آبهاا را بار
فرزندانشان و بر فقرا و نیازمندان وقف مینمودند و نام آن را صدقه مینهادند و اطالق اسم صدقه بار وقاف
در بین ایشان ،امری رایج و متعارف بود و این مطلب از سایر روایتهایی که در ایان بااب آماده اسات ،باه
خوبی به دست میآید( ».فیض کاشانی.)114 /12 ،
استفادهای که از این دسته روایات میشود این است که اطالق عناوان صادقه بار وقاف از ساوی ائماه
(علیهم السالم) ،آن را در حکم صادقه و قیرقابال برگشات میگرداناد؛ زیارا صادقه برگشاتناپذیر اسات
(صاحب جواهر.)192 /01 ،
دسته دوم شامل روایاتی می شود کاه در ماورد نحاوه وقاف ائماه (علایهم الساالم) و تعبیراتای کاه در
وقفهای خود به کار بردهاند ،وارد شده و در اصاطالح «وقفناماه» اماماان (علایهم الساالم) هساتند .در
برخی از این وقفنامهها عبارت «صدقه ا تباع و ا توهب و ا تاور » باه کاار رفتاه و در برخای دیگار،
عبارت «حتی یرثها الله الذی یر السماوات و األرض» استفاده شده و این تعبیارات بیاانگر آن اسات کاه
دائمی بودن جزو شرایط وقف است و وقف به صورت قیردائمی (موقت) محقق نمیشاود .توضایح آنکاه،
نفی امکان بیع و هبه و ار همزمان در مورد یک عین ،اقتضای دائمی بودن آن را دارد و وقفی کاه هی یاک
از تصرفات مذکور را در خود نداشته باشد ،یا انتهای آن به خدا واگذار شود ،دوام خواهد داشت.
دلیل دیگر بر اشتراط دوام در وقف ،استدال به لزوم قصد قربت در وقف است .به این معنا کاه ،چاون
قصد قربت در وقف ضروری است و هر چیزی که با قصد قربت و برای خدا قرار داده شاده باشاد ،مطاابق
روایت «إنما الصدقه لله عز و جل فما جعل لله فال رجوع له فیه» (ابن حیون ،)993 /0 ،قیرقابل رجاوع و
برگشتناپذیر است ،پس وقف باید ابدی باشد.
نظر دوم :دوام ،مقتضای اطالق عقد وقف
در مقابل دیدگاه پیشین ،گروهی دیگر از فقها ،دوام و ابدی باودن را جازو شاروط صاحت عقاد وقاف
ندانسته و بلکه پایدار بودن را تنها مقتضای اطالق عقد وقف در نظار گرفتهاناد (طباطباایی یازدی ،تکملاة
العروه130 /1 ،؛ سیفی مازندرانی .)191 ،صاحب عروه در مقاام اساتدال باه ماردود باودن دیادگاهی کاه
ّ
«شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز را باعی بطالن عقد میدانند» آورده اسات «ان هاذا
[البقاء أبدا] مقتضی إطالقه ا مطلقه».؛ یعنی ابدی بودن وقاف ،مقتضاای مطلاق باودن وقاف اسات؛ ناه
اقتضای مطلق وقف (طباطبایی یزدی ،تکملة العروه .)029 /1 ،مطاابق ایان دیادگاه ،آنچاه ازم اسات در
انشای عقد وقف مورد توجه قرار گیرد ،عدم توقیت آن است؛ زیرا قرار دادن زماان بارای آن ،موجاب تبادیل
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وقف به حبس می گردد .توضیح آنکه ،حبس نیز مانند وقف ،منع کاردن عاین از نقال و انتقاال و قارار دادن
منافع آن برای انتفاع دیگران است و تنها تفاوتی که با وقف دارد ،موقت بودن ایان انتفااع (در مقابال مؤباد
بودن) است که ممکن است مقید به عمر حبس کننده یا منتفع یا هر زماان دیگاری شاود و در صاورتی کاه
قصد حبس به صورت مطلق برقرار شود ،با فوت حبس کننده پایان خواهد یافت و مال مورد حبس به عنوان
میرا به ورثه وی منتقل خواهد شد؛ بنابراین ،قصد حبس مطلق با قصد وقف مطلق متفاوت اسات .قصاد
حبس مطلق (بدون ذکر مدت برای انتفاع در آن) حبس محساوب میشاود و باا فاوت حابس کنناده پایاان
میپذیرد؛ ولی قصد وقف مطلق (بدون ذکر قید ابد در آن) وقف محسوب میشود و تا زمانی که دلیلی برای
انحالل آن پدیدار نشده استمرار مییابد.
در استدال به این دیدگاه ،عالوه بر آنچه گفته شد ،به ماهیات وقاف و معناای مرتکاز از آن در اذهاان
متشرعه نیز تمسک شده است .با این توضیح که« ،لفظ وقف در اصل لغت ،حبس کردن است و همانطور
حبس األصل و ّ
که در تعریف فقها ا که از روایت نبوی مشهور « ّ
سبل الثمرة» برگرفته شده است ا آمده ،آن را
به «حبس کردن عین و تسبیل کردن منافع آن» تعریف نمودهاند؛ بنابراین ،در تعریف و ماهیت وقف ا ناه از
نظر لغت و نه در اصطالح ،ا معنای دوام و ابدی بودن اخذ نشده است و از هماین رو میتاوان گفات دوام
داشتن ،مقتضای اطالق وقف است؛ یعنی انشاء وقف به صورت مطلق و بدون قید .به ایان معنای کاه اگار
واقف وقف را به صورت مطلق و بدون مقید کردن به قیدی انشاء نماید ،چنین وقفی اقتضای دوام دارد و در
قیر این صورت ،وقف با موقت کردن و قرار دادن زمان برای آن ،باطل میگردد( ».سیفی مازنادرانی 191 ،و
.)191
نقد و ارز یابی
بر اساس آنچه در تبیین دیدگاههای پیشین و دایل اعتبار «دوام» به عنوان مقتضای عقد وقاف و شارط
صحت آن یا مقتضای اطالق وقف گفته شد ،میتوان به این نتیجه رسید که عمدهترین دلیل بار اعتباار ایان
شرط در وقف ،اطالق نصوصی است که رجوع از وقف را قیرممکن اعالم میکنند؛ زیرا امکان دارد اجماع
مورد ادعا ،متکی به روایات وارد شده در این زمینه و در اصطالح« ،اجماع مدرکی» باشد و در این صورت،
قیرقابل اعتنا برای استدال و اثبات مدعا خواهد بود (سیفی مازندرانی.)191 ،
در مقام ایراد به استدال یاد شده نسبت به روایات نیز باید گفت این روایتها در مورد قضایای جزئای
صادر شده و اشتراط دوام در آن ها اختصاص به همان مورد خاص دارد و از اطاالق و عماومیتی برخاوردار
نیست؛ به عبارت دیگر« ،در هی یک از روایتهای یاد شده ،کبارای کلای شاامل اشاتراط دوام بارای هماه
اوقاف وجود ندارد تا بتوان با استدال به آن ،دوام داشتن را برای همه وقفها به اثبات رساند( ».همو191 ،
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 .)194از سوی دیگر ،استدال به این روایات مبتنی بر این است که وقف یکی از انواع صدقه است و در صدقه
قصد قربت شرط است و ائمه (علیهم السالم) در مقام تعیین این نوع از صدقه است که گفتهاند «ناه قابال
بیع است ،نه قابل هبه و نه به ار میرسد ».اشکال این استدال آن است کاه ایان صافات از ویژگیهاای
ماهوی وقفی است که با قصد قربت صورت گیرد و در این صورت ،مصداق صدقه قارار میگیارد؛ زیارا در
این روایات ،حسب قواعد نحو عربی ،واژه «صدقه» مفعول مطلق نوعی است و عبارت «ا تباع و ا توهب
و ا تور » صفت تعیینی برای آن است .پس معنی عبارت این میشود که حضرت صدقهای را که نه قابال
بیع و نه قابل هبه و نه قابل ار باشد مد نظر قرار دادهاند و آن ممکن است وقف مقرون به قصاد قربات یاا
صدقه به معنای خاص باشد .این برداشت با روایات دیگری که صادقه را قیرقابال رجاوع معرفای میکنناد
مطابقت دارد و بدیهی است که رکن تحقق صدقه و وجه تمایز آن با سایر امور خیر ،لزوم وجود قصد قربت
در آن است .در این روایات ،قیرقابل رجوع بودن به عنوان «صدقه» تعلق گرفته و در آنها اسمی از وقف باه
میان نیامده است؛ بنابراین ،موضوع در این روایات« ،صدقه» و حکم مترتب بر آن ،عبارت از «عدم امکاان
رجوع» است .پس به استناد دلیل «مناسبت حکم و موضوع» و اثبات تعین حکم به موضوع از جهت خاص
(اشتراط قصد قربت) بر مبنای انصراف ،1میتوان حکم عدم امکان رجوع را مربوط به انفاقی دانست کاه باا
قصد قربت توأم باشد؛ اعم از اینکه قصد قربت ،شرط صحت آن باشد (صدقه به معنای خااص) یاا شارط
کمال و ترتب ثواب (صدقه به معنای وقف) .بدین ترتیب ،موضوع وقف بارای حکام عادم امکاان رجاوع،
تنگتر میشود و تنها به مواردی از وقف اختصاص مییابد که همراه با قصد قربت انشاء شده باشد .در گام
بااتر میتوان «صدقه» را موضوع انحصاری برای حکم «عدم امکان رجوع» دانست و وقف مقرون به قصد
قربت را یکی از مصادیق آن به حساب آورد.
با التفات به مطالب پیشگفته می توان دریافت که هر انفاقی که مقرون به قصد قربت صورت گیرد (اعم
ا ز اینکه عنوان آن صدقه به معنای خاص باشد یا صدقه به معنای عام و مشمول وقف نیز گردد) بعد از تحقق
به نحو صحیح ،قیرقابل رجوع خواهد بود .در نتیجه روایات مورد بحی در ماورد وقفهاای ائماه (علایهم
السالم) ،ناظر به وقف همراه با قصد قربت بوده و به قرینه روایات دیگر ،از ساایر وقفهاا منصارف اسات
(سیفی مازندرانی191 ،؛ همچنین نک .حسینی روحانی.)215 /1 ،
« .0مناسبت حکم با موضوع» لبارت است از حاالت و خصوصیات موضوع که حکم را آورده و گاه بالث گسیردگی اثبات حکم بهه مهوارد
دیگر و گاه تنگی و محدودیت حکم را خواهان است؛ بهگونها ی که یارای سرایت به دیگر موارد را نخواهد داشت( .لمی هاهی قمعههجوقی و
ارژنگ  )15 :30ساز و کارهای ت خیص مناسبت و نیز کارکردهای آن میعدد است و «من أ انصرا » که در مین مورد اسیناد قرار گرفیه یکی
از آن موارد میباشد( .هیان دو 10 :به بعد)
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از همینجا ایراد دلیل دیگر بر اشتراط دوام در وقف نیز روشن میشاود و آن ،اساتدال باه لازوم قصاد
قربت در وقف است .ایراد این استدال هم از جهت صغری و هم از جهت کبرای به کار رفته در آن اسات؛
زیرا اوا لزوم قصد قربت در وقف ،مورد اختالف فقها است و نظر مشهور ،عدم اشتراط آن است (بحرانای،
 .)011 /00ثانیا ،تعارضی میان قصد قربت و منع دوام در وقف نیست .اشکال کبروی این استدال نیاز آن
است که میان شرط قصد قربت در وقف (برفرض قبول) با عدم صحت بازگشت موقوفه باه موجاب شارط،
مالزمه نیست؛ زیرا مدعی صحت شرط میگوید «شرط قصد قربت در وقف تا هنگامی اسات کاه باه آن
نیاز نباشد و پس از نیاز ،وقف نیست؛ نه این که وقف است و برمیگردد .به عبارت دیگر ،این وقاف از اول
محدود جعل شده است» (رحماانی 11 ،و  )031 /14و باا تحقاق شارط ،موضاوع از وقاف باودن خاارج
میگردد؛ بنابراین ،با خروج موضوعی ،شرط ضمن آن (قصد قربت) نیاز منتفای میشاود و بادین ترتیاب،
حکم (ممنوعیت بازگشت موقوفه) نیز که متکی به وجود موضوع و شرط (قصد قربت) بود ،سالبه به انتفااء
موضوع میشود و این با ممنوعیت رجوع از وقف در روایات متفاوت است؛ زیرا ماورد ماذکور در روایاات
(ابن بابویه )074 /7 ،اختصاص به مواردی دارد که موضوع صدقه (وقف) باقی باشد؛ درحالیکه در بحی
ما ،موضوع منتفی شده است .در هر صورت ،استناد به روایت یاد شده در استدال باه برگشاتناپذیر باودن
وقف صحیح نیست؛ زیرا «این حدیی ممکن نیست هر عملی را که برای خدا واقاع میشاود (مانناد داد و
ستد) شامل شود و نیز ممکن نیست هر عملی را که شرط صحت آن قصد قربت است؛ مانند وقف ،شاامل
گردد بلکه تنها افعالی را که قصد قربت مقوم آنها است فرا میگیرد( ».اصفهانی ،محمدحسین.)12 /0 ،
ممکن است گفته شود شرط بازگشت مال موقوفه مستلزم وقف بر نفس است و وقف بار نفاس ،باطال
است .در پاسخ باید گفت اوا هنگامی که مال وقفی به مالک برمیگردد ،عنوان وقف منتفی شده و دخالت
و انتفاع وی ،دخالت در مال وقفی نیست؛ بلکه دخالت در ملک خویش است .ثانیا چنین وقفی که بعاد از
بروز نیاز برای واقف به ملک وی برمیگردد ،از نظر شرایط و آثار ،داخل در عناوان «وقاف منقطاع ارخار»
قرار میگیرد که در صحت آن تردیدی نیست (خمینی.)14 /0 ،
شرط بازگشت موقوفه به واقف هنگام نیاز در فقه
در مجموع و با التفات به مباحی پیشگفته و مطالب فقها ،باید گفت در ماورد وقفای کاه مشاروط باه
«بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» انشاء میشود ،سه نظریه به صورت زیر ارائه شده است
نظر اول :بطالن وقف و شرط
از جمله فقهایی که وقف مقرون به شرط بازگشت به ملک واقف در صورت نیاز را باطل میداناد ،ابان
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ادریس است .وی در این باره مینویسد «از جمله شروط صحت وقف این است که شرط اختیار واقف در
بازگشت به وقف ،در آن وارد نشود؛ پس هرگاه چنین چیازی را شارط نمایاد ،طباق نظار صاحیح در میاان
ّ
اصحاب ما ،وقف باطل خواهد بود( ».ابن ادریس حلی .)111 /9 ،این فقیاه در اداماه باا نقال نظار ساید
مرتضی مبنی بر اینکه برای واقف جایز است شرط نماید در صورت نیاز به مال وقفی در زمان حیات خاود،
آن را بفروشد و از ثمن آن استفاده کند ،آن را نظر اختالفی دانسته و در مقابل ،با توصیف نظر خود با عناوان
«نظر قیر اختالفی» و انتساب آن به شیخ طوسی و بزرگان فقها ،شرط بازگشت موقوفه به واقاف در صاورت
نیاز را نامعتبر و فاقد دلیل معرفی مینماید (همو.)114 - 111 ،
فقیهی دیگر ،ضمن پذیرش این نظر ،در بیان دلیل آن میگوید «به دالت دو روایت صحیح اسماعیل
و روایات دیگر قیر از این دو ،بر مجموع آنچه که وی قصد کرده است (عقد و شرط) ،حکم صحت جاری
نمیشود .از سوی دیگر ،حبس بودن این مال در مدت خاصی ،مقصود اصلی وی در این عقد نبوده اسات؛
پس عقد [و شرط] باطل میشود؛ بنابراین اگر این فرد تا لحظه مرگ ،نیازمند نشود و بمیرد ،قول قویتر ایان
است که آن مال به ورثه وی بازمیگردد( ».سبزواری.)19 /0 ،
در توضیح این دلیل باید گفت مطابق این دیدگاه ،آنچه منظور واقف بوده (وقاف مؤباد) باه دلیال درج
شرطی مخالف مقتضای وقف در آن ،واقع نشده است؛ زیرا طبق فرض ،ابدی و دائمی بودن ،مقتضای عقد
وقف و شرط صحت آن است و بازگشت چنین شرطی ،به نفی تأبید در وقف اسات .از ساوی دیگار ،آنچاه
واقع شده (وقف موقت یا همان حبس به معنای خاص) ،مورد نظر واقف نبوده است (ما قصد لم یقاع و ماا
وقع لم یقصد)؛ بنابراین هم عقد باطل است و هم شرطی که در ضمن آن گنجانده شده و فارع و تاابع عقاد
اصلی بوده است.
عالمه حلی در مختلف الشیعه ،با بیانی دیگر به دلیال ایان دساته از فقهاا اشااره کارده و آورده اسات
«فقهایی که چنین شرطی را مانع صحت عقاد میدانناد ،چناین دلیال آوردهاناد کاه ایان شارط ،مناافی باا
ّ
[مقتضای] عقد وقف است؛ پس وقف به خاطر دربرداشتن شرطی فاساد ،باطال اسات( ».عالماه حلای،
مختلف الشیعه.)030 /1 ،
شیخ طوسی در المبسوط و ابن حمزه در الوسیله نیز نظری مشابه اتخاذ کرده و هرگونه شارط خیاار یاا
شرطی که منجر به بازگشت موقوفه به ملک واقف گردد را قیرمعتبر و موجب بطالن عقد دانستهاند (طوسی،
المبسوط922 /9 ،؛ ابن حمزه.)942 ،
نظر دوم :بطالن وقف و صحت شرط
بر اساس تتبعی که در میان نظرات فقها به عمل آمد ،ظاهرا محقق حلی (م 141 .ق) نخساتین فقیهای
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است که نظریه صحت شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز و بطالن وقف را مطارح کارده و
معتقد است چنین عملی صحیح است ولی نه با عنوان وقف؛ بلکه با عنوان «حبس» .وی در این بااره آورده
است «اگر واقف برگشت مال وقف را به هنگام نیازمندی شرط کند ،شارط صاحیح اسات و وقاف باطال
ّ
میشود و تبدیل به حبس میگردد که به هنگام نیاز باه او برمیگاردد و باه ار میرساد( ».محقاق حلای،
شرایع ااسالم141 /0 ،؛ همو ،نکت النهایه .)113 /9 ،برخی از فقهای دیگر نیز همانند محقق ،این نظار را
ّ
مورد تأیید قرار دادهاند (عالماه حلای ،قواعاد ااحکاام913 /0 ،؛ هماو ،ارشااد ااذهاان710 /1 ،؛ فخار
ّ
المحققین910 /0 ،؛ شهید اول ،قایة المراد791 /0 ،؛ محقق کرکی92 /3 ،؛ قطان حلی ،معالم الادین/1 ،
ّ
111؛ ابن داود حلی ،الجوهره)172 ،
مهمترین استدالهای این گروه از فقها ،در موارد زیر خالصه میشود
 -1شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» ،شرطی صحیح است؛ زیرا وقف نیاز مانناد
اجاره ،تملیک منافع است و از این رو ،جایز است در آن شرط خیار قرار داد .عالوه بر ایان ،چناین شارطی
داخل در عموم ادله لزوم وفای به عقد (أوفوا بالعقود) و شرط (المؤمنون عند شروطهم) و نیز فرماایش اماام
حسن عسکری (علیه السالم) ،یعنی «الوقوف علی حسب ما یوقفهاا أهلهاا» قارار میگیارد (شاهید ثاانی،
مسالک اافهام.)911 - 917 /1 ،
 -0وقف و حبس ،حقیقت مشترکی دارند و تفاوت آنها در مؤبد بودن یکی و موقت بودن دیگری است
و آنجا که عمل حبس به صراحت یا به کمک قرینه ،به صورت قیرمؤبد و برگشتپذیر انشاء شود ،دالت بر
نوع موقت آن ،یعنی حبس خواهد داشت؛ برخالف آنجا که این عمل به صورت مؤبد انشاء گردد که در این
صورت بر وقف دالت خواهد نمود؛ زیرا ابدی بودن شرط صحت وقاف اسات (محقاق کرکای.)03 /3 ،
شرط بازگشت موقوفه به مالک هنگام نیاز نیز قرینه بر قیرمؤبد بودن عمل انجام شاده و بیاانگر تعلاق اراده
واقعی شخص به حبس است.
 -9روایتی که اسماعیل بن فضل از امام صادق (علیه السالم) نقل کرده و در آن آمده است «اسماعیل
پسر فضل ،از امام صادق (علیه السالم) درباره مردی که بعضی از اموالش را در زماان حیااتش در راه خیار
صدقه میدهد (وقف میکند) و می گوید اگر به چیزی از مال یا قله آن نیازمند شدم ،خودم سزاوارتر باشم،
آیا این حق برای او هست؛ درحالی که این مال را برای خدا قرار داده؟ آیا این مال در زمان حیاات فارد بارای
خود فرد است که پس از مرگ او ،به میرا میرسد یا به عنوان صدقه تداوم مییاباد؟ فرماود ایان ماال باه
عنوان میرا به خویشاوندان وی برمیگردد( ».شیخ طوسی ،تهاذیب ااحکاام )141 /3 ،ایان روایات بار
صحت چنین عملی دالت دارد.
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توضیح روایت آن که ،عبارت «یرجع میراثا» ظهور در صحت این عمل به عنوان حبس دارد؛ زیارا اگار
چنین عملی از اصل باطل بود ،برگشت (رجوع) مال به ملک واقف بیمعنی بود؛ چرا که در این صورت ،به
دلیل بطالن وقف ،عین و منفعت مال موقوف همچنان در ملک واقف باقی میماند؛ به عبارت دیگر« ،بایاد
وقف صحیح باشد تا صادق بیاید که بعد موت ،رجوع میکند به میرا ( ».قمی )04 /7 ،ولای حابس ایان
گونه نیست؛ چرا که منفعت ملک در مدت زمان حبس ،از ملک حابس کنناده خاارج میشاود و بناابراین،
استعمال رجوع در مورد آن به صورت حقیقی صحیح است (حسینی عاملی.)111 /01 ،
نظر سوم :صحت وقف و شرط
سومین نظریه در خصوص وقف مشروط به بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیااز ،نظریاه صاحت
وقف و شرط است؛ یعنی چنین عملی با عنوان وقف صحیح است و با بروز نیاز بارای واقاف ،عقاد وقاف
منحل شده و مال موقوفه در اختیار واقف قرار میگیرد .شیخ طوسی در ایان زمیناه مینگاارد «اگار واقاف
شرط کند که هرگاه به چیزی از موقوفه نیاز پیدا کرد ،اختیار فروش موقوفه و تصارف در آن را داشاته باشاد،
چنین شرطی صحیح است و وی اختیار دارد آنچه را که شرط کرده ،انجام دهد( ».شایخ طوسای ،النهایاه،
 .) 131 - 131شبیه این عبارت را فقهای دیگر از جمله شیخ مفید ،سالر و ابان باراج در نوشاتههای خاود
آوردهاند و سید مرتضی بر آن ،ادعای اجماع نموده و چنین مسألهای را از انفرادات فقه امامیه برشمرده است
(بغدادی110 ،؛ دیلمی134 ،؛ ابن براج39 /0 ،؛ علمالهدی.)713 - 711 ،
مهم ترین دایل این نظریه ،عالوه بر آنچه در مورد صحت شرط در نظریه پیشین ارائه شاد (عماوم ادلاه
لزوم وفای به عقد و شرط) عبارت از موارد زیر است
 -1اجماع .نخستین فقیهی که در این مسأله به اجماع استناد کرده ،سید مرتضی است .وی مینویساد
«از موضوعاتی که جزو مسائل اختصاصی فقه امامیه محسوب میشود ،این سخن است که هر کس وقفای
بنماید ،جایز است شرط نماید که اگار در زماان حیااتش باه آن نیااز پیادا کارد ،اختیاار فاروش موقوفاه و
بهرهبرداری از منافعش را داشته باشد .دلیل ما برای این سخن ،اتفاقنظر فقهای امامیه است؛ و نیاز باه ایان
دلیل که موقوفه بودن هر چیز ،تابع اختیار واقف و شرایطی که وی قرار میدهاد ،اسات .پاس اگار آنچاه را
گفتیم برای خود شرط نماید ،مانند سایر شرطهایی خواهد بود که در وقاف قارار میدهاد( ».علمالهادی،
.)713 - 711
 -0اصل صحت در عقد و شرط .به موجب این اصل ،هرگاه در صحت و فساد عقدی به جهت احتمال
فقدان شرط یا احتمال وجود مانع ،تردید وجود داشته باشد ،به صحت آن عقد حکم میشود و عقد ،داخال
در عموم ادله لزوم وفای به عقد قرار میگیرد (حسینی مراقی .)17 /0 ،عالمه حلی در استدال به این اصال
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برای اثبات صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه هنگام نیاز آورده است «دلیل ما برای این نظریه ،اصل
ّ
صحت عقد و شرط با هم است( ».عالمه حلی ،مختلف الشیعه.)031 /1 ،
 -1روایت محمد بن حسن صفار از امام عسکری (علیاه الساالم) کاه در آن فرماود «الوقاوف علای
ّ
حسب ما یقفها أهلها إن شاء الله».؛ [امور] وقفها مطابق آنچه صاحبان آنها وقف میکنند ،خواهد باود؛
إن شاءالله( .طوسی ،تهذیب ااحکام )192 /3 ،اطالق این روایت شامل شرط بازگشت موقوفاه باه واقاف
هنگام نیاز نیز می شود و بدیهی است چنین شرطی از جمله شروطی نیست که با دلیل از اطالق این روایت
خارج شده باشد؛ زیرا همچنان که پیش از این به اثبات رسید ،این شرط خالف مقتضای عقد وقف نیسات
و مخالفتی هم از سوی کتاب یا سنت در این زمینه وارد نشده است.
 -4دو روایتی که اسماعیل بن فضل از امام صادق (علیه السالم) نقل کرده و ساند آنهاا ،طباق اعاالم
روایتپژوهان ،موثق همانند صحیح است (مجلسای ،ماالذ األخیاار799 /17 ،؛ شایخ طوسای ،تهاذیب
ااحکام )112 /3 ،مطابق این دو روایت ،بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت تحقق شارط (حصاول
نیاز) که مورد سؤال روای بوده ،مورد تأیید قرار گرفته است و این دالت بر صاحت شارط و صاحت عمال
صورت گرفته با عنوان وقف دارد.
 -5به اجماع فقها ،مشروط ساختن وقف ،امری جایز است؛ پس هرگاه شرطی که در ضمن عقد وقاف
گنجانده شده از بین رود ،وقف استمرار نخواهد داشت؛ بناابراین ،اکناون کاه عقاد قابال مشاروط سااختن
میباشد و از سوی دیگر ،امکان انتقال مال موقوفه از موقوفعلیه باه دیگاری وجاود دارد ،نبایاد ماانعی در
ّ
خصوص این شرط وجود داشته باشد (عالمه حلی ،مختلف الشیعه.)292 /2 ،
نقد و ارز یابی
در جمعبندی و ارزیابی نظریات سهگانه فقهی باید گفت هرچند برخی دایل ارائاه شاده بارای نظریاه
سوم ،از جمله اجماع مورد ادعای سید مرتضی به دلیل وجود نظر مخالف و نیاز اجمااع پیشگفتاه عالماه
حلی به دلیل احتمال مدرکی بودن ،1فاقد شرایط اصولی اجماع و بنابراین ،قیرقابال اساتناد بارای اساتدال
هستند ،ولی این نظر نسب ت به دو نظر دیگر ،به دایل زیر از اساتواری بیشاتری برخاوردار و ماورد پاذیرش
است
 -1پس از اثبات عدم اشتراط دوام در صحت وقف (که پیش از این بیان شد) ،میتوان هر شرطی را کاه
منقطع کننده وقف و منتقلکننده موقوفه به واقف یا دیگران میشود را در عقد وقف گنجاند .اعم از اینکاه آن
 . 0دلیل این احییال روایت معرو محید بن حسن صرار از امام حسن لسکری (لمیه السالم) است که حضهرت در جهواب نامهه وی کهه
درباره وقف و احکام آن ورسیده بود نوشیند« :الوقو لمی حسب ما یوقرها أهمها إن شاء اهلل» ( وسی تهذیب  )091 /3این روایت در کیاب
الکافی از ریق محید بن یحیی نقل شده است( .نک .کمینی )91 /1
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شرط ،شرط صفتی باشد که در موقوفعلیهم در نظر گرفته میشود و با زوال آن صفت ،وقف در مورد آناان
منفسخ می گردد؛ یا شرط ،عبارت از اختصاص منافع موقوقه به فرد یا افاراد خاصای باشاد و آناان منقارض
شوند و با انقراض آنان ،وقف منحل گردد؛ یا نظیر مورد بحی ما ،شرط اختصاص به واقاف داشاته باشاد و
وی بازگشت موقوفه به خود در زمان نیازمندیاش را شرط کند و در زمانی بعد از تحقق وقاف ،ایان شارط
حاصل شود و موقوفه به واقف بازگردد .آنچه ممنوع است ،مقید کردن وقف به «زماان» خاصای ماثال یاک
سال یا صد سال است و طبق نظر پذیرفته شده ،وقف باید از این حیی ،مطلق انشاء شود .ولی مقیاد کاردن
آن به امری قیر از «زمان» که ممکن است در آیندهای دور یا نزدیاک اتفااق افتاد ،ممناوع نیسات و باعای
بطالن وقف نمیشود.
 -2مطابق قاعده شروط ،مفاد شرط در هر عقدی ،هر امری است که مخاالف مقتضاای ذات عقاد یاا
مخالف کتاب و سنت نباشد .پیش از این به اثبات رسید که شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت
نیازمندی وی ،شرطی خالف مقتضای عقد وقف نیست و عالوه بر آن ،مخالفتی از کتاب یا سانت در ایان
باره وارد نشده است .بلکه روایت حسن صفار از امام حسن عسکری (علیه السالم) که لزوم تبعیت وقف از
شروط واقف را بیان میکند (طوسی ،تهذیب ااحکام ،)192 /3 ،بر مشاروع باودن چناین شارطی دالات
می نماید؛ بنابراین ،وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز ،عقدی صاحیح و دارای
اثر است.
 -1به موجب قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» ،عقد از قصد تبعیت میکند؛ بنابراین آنجاا کاه اراده
شخص به وقف تعلق گرفته ،نمیتوان نتیجه حبس را بر آن مترتب نمود .همچنین به موجب این قاعده ،اگار
قرار دادن شرط بازگشت موقوفه به واقف با مقتضای عقد وقف تنافی داشته باشد ،باید موجب بطاالن وقاف
شود ،نه اینکه باعی تغییر ماهیت وقف و تبدیل آن به عقدی دیگر (حبس) گردد (ما قصد لم یقع و ما وقاع
لم یقصد).
 -4ماهیت وقف با ماهیت حبس متفاوت است و نمیتوان آن دو را یاک عقاد محساوب نماود .وقاف
عبارت از حبس مال به صورت مطلق است و این مستلزم فک ملک از مالک اسات ولای در حابس ،مناافع
مال برای مدتی موقت در اختیار دیگران قرار میگیرد و به این دلیل ،فک ملک صورت نمیگیرد؛ بلکاه ماال
همچنان در ملک حبس کننده باقی میماند؛ بنابراین ،مشروط کردن وقف به امری که ممکن است در آیناده
رخ دهد را نمیتوان دلیل بر اراده نوع موقت از حبس (حبس به معنای خاص) دانست.
 -1دو روایت اسماعیل بن فضل ،به صحت عمل صورت گرفته با عنوان وقف دالت دارد؛ زیرا از یک
سو عبارت «یرجع» ظهور در صحت این عمل تا زمان تحقق شرط و تحقق رجوع باا حااد شادن شارط
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دارد؛ زیرا رجوع تنها در صورت صحیح بودن عمل مفهوم پیدا میکند .از سوی دیگار ،عباارت «أو یمضای
صدقه» دالت بر اراده «وقف» در سؤال راوی دارد؛ زیرا تنها وقف است که در صورت صحیح نبودن شارط
بازگشت موقوفه هنگام نیاز ،قابلیت استمرار در زمان بعد از فوت واقف را دارا است و حبس با تحقاق فاوت
برای حابس ،در هر صورت باطل میگردد.
تحلیل حقوقی شرط بازگشت موقوفه هنگام نیاز به عنوان شرط فاسخ
پیش از ت حلیل موضوع باید یادآور شد در کنار اختالف نظر فقهی در مورد وضعیت وقفی کاه مشاروط
به بازگشت به ملک واقف در صورت نیاز ،انشاء میشود ،در حقوق نیز در مورد صحت وقفی که در هنگاام
انشاء ،به شرط فسخ یا شرط فاسخ مشروط میشود ،نظر قاطعی ابراز نشده است .در بهتارین نظار از میاان
نظرات موجود در این باره گفته شده است شرط فاسخی که در کنار عقد وقف قرار داده شده باشد ،نشاان از
قیردائمی بودن حبس مورد نظر واقف دارد (کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها)142 /5 ،؛ یعنای در واقاع،
اراده واقعی فرد ،بیانگر ماهیت حقوقی عمل وی خواهد بود و از راه تفسیر اراده باید به عنوان حقاوقی عمال
وی ،پی برد.
 .1تعر یف شرط فاسخ
آن دسته از دانشمندان حقوق که به بحی نهاد شرط فاسخ توجه نشان دادهاناد ،ایان نهااد را تراضای دو
طرف قرارداد درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده معرفی کارده (کاتوزیاان ،قواعاد عماومی قراردادهاا/1 ،
 )721و در تعریف آن میگویند «تعلیق انفساخ عقد یعنی وابسته کردن انحالل عقاد باه تحقاق اماری در
آینده؛ مانند اینکه شخصی خانه خود را به دیگری هبه کند که اگر متهب ظرف دو سال و پیش از واهب فوت
کند ،عقد هبه منفسخ شود( ».شهیدی)11 ،
فقهای شیعه ،شرط فاسخ را قید انفساخ عقد میدانند؛ به این معنا که به محض تحقق شرط ،عقد خاود
به خود و بدون نیاز به هی سبب و عملی ا جز تحقق شرط ا منفسخ میگردد (نراقای911 /17 ،؛ صااحب
جواهر94 /09 ،؛ مامقانی12 ،؛ طباطبایی یازدی ،حاشایه المکاساب744 - 741 /0 ،؛ خوانسااری/9 ،
111؛ خمینی ،البیع971 – 997 /7 ،؛ حساینی روحاانی ،منهااج الفقاهاه913 /1 ،؛ اراکای .)100 ،ایان
تعریف هماهنگ بین دانشمندان فقه و حقوق ،تقریبا همان استنباطی است که از سیاق و فحاوای صاحیحه
سعید بن یسار (حر عاملی ،)917 /10 ،موثقه اسحاق بن عماار (هماو )911 /10 ،و روایات معاویاه بان
میسره (همو )911 - 911 /10 ،به دست میآید؛ چه اینکه در همه این روایاات ،از حضارت اماام صاادق
(علیه السالم) درباره معاملهای پرسش میشود که انفساخ و انحالل قهری آن به رد ثمن مشروط است بدون
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اینکه به فسخ و انشای آن ،هی گونه اشارهای شده باشد .حضرت امام صادق (علیاه الساالم) در پاساخ باه
پرسش طرح شده ،قرارداد مشروط به شرط فاسخ را جایز و عاری از اشکال میدانند و تصریح میدارند کاه
اگر فروشنده در مدت معین ،ثمن را برای خریدار پس آورد ،مال به مالک پیشین آن برمیگردد.
صحت و مشروعیت شرط فاسخ عالوه بر روایات خاص مورد اشاره ،از عمومات وفای به شرط نیز باه
دست می آید .چه آنکه ،روایات دال بر وجوب و لزوم وفای به شرط که مطابق نظر برخی از فقها ،مستفیض
و بلکه متواتر دانسته شدهاند (انصاری111 /1 ،؛ خوئی021 /1 ،؛ سبزواری )110 /14 ،و در صحت و توثیق
سند آنها هی تردیدی وجود ندارد (حرعاملی ،)919-97 /10 ،با عموم و اطالق خاویش ،بار صاحت و
اعتبار و لزوم وفای به هر شرط قیر ابتدایی دالت می نمایند که در مخالفت کتاب عزیز خداوناد سابحان و
سنت رسول اعظم (ص) نباشد (خوئی )021 /1 ،و شرط فاسخ نیاز یکای از گوناههای شارطی اسات کاه
قرارداد به آن مشروط میگردد و مخالفتی از کتاب و سنت نیز برای شرط فاسخ دیده نشده اسات؛ بناابراین،
شرط فاسخ ،شرطی صحیح ،دارای اعتبار و ازم الوفاء اسات( .ابان باراج؛ شایخ طوسای17 ،؛ حلبای/1 ،
011؛ اردبیلی ،721 /1 ،نراقی911 /17 ،؛ حسینی عاملی ،111 /7 ،جواهر الکاالم94 /09 ،؛ مامقاانی،
12؛ اراکی100 ،؛ سبزواری110 /14 ،؛ حائری طباطبایی113 /1 ،؛ طباطبایی.)990 ،
التفات به تعریف شرط فاسخ و مطالب بیان شده ،به انطباق شرط نتیجه بر شرط فاسخ اذعان دارد؛ چه
آنکه انحالل عقد به محض تحقق شرط مذکور در قرارداد ،در حقیقت نتیجه همان اراده طارفین قارارداد باه
هنگام انشای ایجاب و قبول عقد میباشد؛ بنابراین ،بیتردید باید شارط فاساخ را یکای از مصاادیق شارط
نتیجه به شمار آورد .لذا تاابع احکاام و قواعاد عماومی آن میباشاد .ایان حقیقتای اسات کاه بسایاری از
دانشمندان فقه شیعه به آن تصریح دارند (عراقی174 /1 ،؛ طباطبایی یازدی ،حاشایه المکاساب741 /0 ،؛
خمینی ،البیع 997 /7 ،و  991و 991؛ حسینی روحانی ،منهاج الفقاهاه913 /1 ،؛ هماو ،فقاه الصاادق،
.)31 /17
موضوع شرط فاسخ را نیز «قرارداد قیرممنوع از انحالل ارادی» تشکیل میدهد؛ به این معنا که ،قرارداد
مشروط به شرط فاسخ باید صحیح ،منجز و نافذ باشد تا بتوان از وابسته ساختن انحالل آن ،سخن به میاان
آورد .از انحالل ارادی آن نیز ،منعی نباید وجود داشته باشد؛ زیرا اگر انحالل قرارداد شرعا و قانونا به تحقاق
سبب یا اسباب معینی موکول باشد و یا اسباب فسخ قارارداد در اماوری مشاخص ،منحصار گاردد ،تعلیاق
انحالل این قرارداد به امری قیر از اسباب مذکور در شرع و قانون ،صحیح و روا نخواهد بود (شهیدی21 ،؛
انصاری.)21-59 /2 ،
 .2تحلیل حقوقی شرط بازگشت موقوفه به هنگام نیاز

زمستان 8931

بررسی فقهی و حقوقی شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نیاز»…

11

تحلیل و بررسی ماهیت شرط بازگشت موقوفه به واقف هنگام نیاز در عقد وقف و نظریه صحت وقف و
شرط در فقه در مقابل دو نظریه دیگر (که پیش از این بیان شد) ،این حقیقت را آشاکار میساازد کاه چناین
شرطی در عقد وقف ،با شرط فاسخ انطباق کامل دارد؛ زیرا بر طباق آنچاه پایش از ایان در تعریاف و بیاان
ویژگی های شرط فاسخ و دایل پذیرش نظریه صحت وقاف و شارط در فقاه بیاان شاد« ،موکاول سااختن
انحالل عقد به شرطی خارجی یا حادثهای در آیناده» مضامون اصالی شارط فاساخ را تشاکیل میدهاد و
حادثهای که در اینجا ،انحالل عقد وقف به آن وابسته شده است ،همان «نیازمند شدن واقف به ماال ماورد
وقف» در زمانی بعد از انشای وقف است که مضمون اصلی دو روایت اسماعیل بن فضال از اماام صاادق
(ع) را تشکیل میدهد؛ بنابراین با تحقق شرط (نیازمند شدن واقف) در زماانی بعاد از تحقاق عقاد ،وقاف
خود به خود منحل و منفسخ میگردد و چون اثر حادثه از هنگام بروز آن است (کاتوزیاان ،نظریاه عماومی
تعهدات ،)113 ،آثار وقف از آن لحظه ،از بین میرود و مال موقوفه به ملک مالک پیشین آن ،یعنای واقاف
برمیگردد و اگر واقف در حالت نیاز فوت کرده باشد ،مال به ورثه او تعلق میگیرد (یرجع میراثاا)؛ زیارا باه
اقتضای شرط فاسخ ،به محض تحقق نیاز ،وقف باطل میگاردد و اگار واقاف از تصارف در آن خاودداری
نماید ،دلیل بر عدم نفوذ شرط و بقای وقف نیست؛ بلکه وقف باطل اسات و آن ماال ،ملاک شخصای وی
محسوب میشود و این همان نتیجهای است که از پذیرش نظریه «صحت وقف و شرط» در فقه باه دسات
میآید.
با دقت در تعریف شرط فاسخ و دایل پذیرش نظریه مذکور در فقه روشن میشود از نظر حقاوقی نیاز
شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست؛ بلکه نهادی است جداگانه که نفوذ آن را بایاد بار طباق قواعاد
کلی شروط و طبیعت عقد سنجید.
اصل ،نفوذ شرط فاسخ است و باید این مسأله را در سایه ماده  12قانون مدنی ماورد تحلیال و بررسای
قرار داد .به نظر میرسد شرط انفساخ بر معنای ذکر شده از شرط نتیجه انطباق دارد؛ زیرا اوا شارط فاساخ
بر مبنای تراضی و اصل حاکمیت اراده در ضمن عقد قرار داده شده است و همین ارادههایی که در تشکیل و
انعقاد آن نقش ایفاء کردهاند ،میتوانند شرایط آن را تغییر داده یا بر خالف آن تراضی کنند .ثانیا شرط فاساخ
نیز مانند شرط نتیجه ،خود به خود و بدون دخالت اراده تأثیرگاذار اسات و بارای ایفاای نقاش آن ،نیازمناد
دخالت ارادههای تشکیلدهنده آن یا یکی از آن ارادهها نیست؛ بنابراین ،انحالل عقد به وسیله شرط فاساخ،
در عین حال که سببی ارادی دارد ،انحاللی قهری به شمار میآید؛ زیرا آنچه باعی انفساخ و از هم گسیختن
عقد میشود« ،حادثه» و امری خارجی است و نه اراده و انشای فعلی طرفین قرارداد؛ وگرناه بایاد باه خیاار
شرط و فسخ ،تعبیر گردد؛ بنابراین باید تفاوت ماهوی میان شرط فاسخ و شرط فسخ در نظر گرفت و شارط
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فاسخ را برخالف شرط فسخ ،از اسباب قهری انحالل معامالت به حساب آورد (ناک .رأی وحادت رویاه
شماره  477/9مورخ  1941/11/13به نقل از بازگیر.)11 1910 ،
از همینجا مشخص میشود آنچنان که در فقه بیان شده است« ،شرط بازگشت موقوفه به واقف هنگام
نیاز ،مقتضی آن است که با تحقق شرط ،برگشت مال موقوفه به واقف ،متوقف بار فساخ عقاد توساط وی و
انشائی مستقل نباشد؛ بلکه به مجرد ظهور شرط (همان بروز نیاز) ،وقف منفسخ گردد و این هماان معناای
ظاهری از شرط واقف است؛ زیرا شرط واقف ،بازگشت موقوفه هنگام نیااز اسات ،ناه بازگردانادن موقوفاه؛
بنابراین ،با تحقق نیاز ،موقوفه عمال به ملک واقف باز میگردد و دلیل آن ،ظاهر شرط و داخال باودن آن در
عموم «المؤمنون عند شروطهم» میباشد( ».شهید ثانی ،مسالک اافهام911 - 914 /1 ،؛ هماو ،حاشایه
شرایع ااسالم.)101 ،
همانطور که از این دیدگاه فقهی به خوبی برمیآید ،انحالل وقف در صورت باروز نیااز بارای واقاف،
تشریفات و شکل خاصی ندارد و صرف تحقق نیاز ،وقف را خود به خود از بین میبرد و ازم نیسات فساخ
آن به وسیله یکی از طرفین وقف انشاء گردد؛ بلکه فسخ آن به موجب تحقق شرطی صورت میگیرد کاه در
لحظه انشای وقف ،انشاء شده و به آن پیوند داده شده است و زمان اثرگذاری آن ،اکنون و در زمانی متأخر از
زمان اثرگذاری انشای مربوط به وقف فرارسیده است .از تطبیق این سخن بر ماهیت شارط فاساخ در فقاه و
حقوق روشن می گردد که در آنجا نیز انشای انحالل و انفساخ قرارداد مشروط به شرط فاسخ ،ضمن انشاای
خود عقد به عمل میآید ولی زمان تشکیل و تحقق عقد با زمان تحقق انفساخ یکی نیست؛ هرچند که زمان
انشای آن دو به لحاظ وحدت خود انشاء ،یکی میباشد.
بنابراین شرط بازگشت موقوفه به مالک هنگام نیاز منطبق بر شرط فاسخ است و با شرط فساخ ،تفااوت
ماهوی دارد؛ زیرا در شرط فسخ (خیار شرط) ،انحالل عقد به موجب انشای فعلی دارنده حق فسخ صورت
می پذیرد و اگر در فسخ عقد در زمان معین ،کوتاهی کند و وضع موجاود را باه حاال خاود واگاذارد ،عقاد
همچنان استمرار خواهد داشت .ولی در شرط فاسخ و شارط بازگشات موقوفاه باه مالاک هنگاام نیااز ،در
صورت بروز نیاز برای واقف ،وقف به صورت قهری و خارج از اراده او و بدون نیاز به انشاای فساخ توساط
وی انحالل مییابد؛ به عبارت دیگر ،انحالل عقد به وسیله شرط فاسخ ،در عین حال که ساببی ارادی دارد،
انحاللی قهری به شمار میآید؛ زیرا آنچه باعی انفساخ و از هم گسیختن عقد میشود« ،حادثاه» و اماری
خارجی است و نه اراده و انشای فعلی طرفین قرارداد؛ وگرنه باید به خیار شرط و فسخ ،تعبیر گاردد .از ایان
رو ،شرط فاسخ برخالف شرط فسخ ،از اسباب قهاری انحاالل معاامالت باه حسااب میآیاد (ناک .رأی
وحدت رویه شماره  477/9مورخ  1941/11/13به نقل از بازگیر)11 1910 ،
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نکته دیگر آنکه ،مطابق قاعده «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها» (بجنوردی 004 /7 ،ا  ،)911وقف
در نحوه انعقاد و اداره و اجرا ،تابع نظر و اراده واقف است و وی میتواند هرگونه شرطی را که مخالف کتاب
و سنت یا مخالف مقتضای وقف نباشد ،برای تحقق آن بگمارد و هار طرحای را بارای اداره موقوفاه بریازد.
شرط بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز نیز از همین قبیل است و مخالفتی از کتاب و سنت در ماورد
آن وجود ندارد و بلکه بسیاری از فقها به جواز آن تصریح کردهاند و نیز تخالفی میان آن و مقتضای عقد ،باه
اثبات نرسیده است و آنچه در مورد مخالفت این شرط با ویژگی دائمی و ابدی بودن وقف گفته شده اسات،
بنا به اجماع پیشگفته سید مرتضی در خصوص صحت چنین وقف و شرطی (علمالهدی )713 - 711 ،و
استدال تکملة العروه و دلیل تحریر الوسیله ،مبنی بر «قلمداد شدن تأبید در وقف به اقتضای اطالق وقف و
نه مطلق وقف» (طباطبایی یزدی ،تکملة العروه029 /1 ،؛ سیفی مازندرانی )191 ،مردود است.
نباید چنین تصور کرد که شرط فاسخ ،حاصل تراضی دو طرف قرارداد است ولی شرط بازگشت موقوفه
ب ه واقف هنگام نیاز ،حاصل حکومت اراده یکی از طرفین عقد وقف ،یعنی واقاف اسات و اراده و رضاایت
موقوف علیه در آن نقشی ندارد؛ بنابراین ،این دو نهاد با همدیگر تفاوت دارند؛ زیرا عالوه بر این که وقف ،به
تصریح قانون مدنی و مشهور فقهای امامیه« ،عقد» است و جز با قبول از طرف مقابل ،محقاق نمیگاردد؛
قاعده کلی «الوقوف» نیز بر صحت چنین اشتراطی در وقاف ،دالات دارد .توضایح آنکاه ،عقاد ،حاصال
«توافق دو اراده» است و از دو انشای متقابل به وجود میآید .از این رو باه هماان انادازه کاه اراده واقاف در
ایجاد و تحقق مضمون اصلی وقف و شرط نقش دارد ،اراده موقوفعلیه نیز به عنوان طرف قبول در ایجااد و
تحقق آن نقش دارد؛ بنابراین ،نتیجه به دسات آماده ،منتساب باه اراده هار دو طارف عقاد اسات .هرچناد
مشروطله در این گونه از عقد و شرط ،واقف است و طرف مقابل او (موقوفعلیه) ،صرفا نقش قباول را ایفاا
میکند و جز الحاق بدین طرح ،نقشی ندارد (کاتوزیان ،حقوق مدنی ا عقود معین )140 /9 ،و این تصویر
از عقد وقف ،آن را به عقود الحاقی نزدیک میسازد ولای ایان باعای نمیشاود عناوان «عقاد باودن» از آن
ستانده شده و نقش «قبول» در آن نادیده گرفته شود .عالوه بر این که کسی در عقد بودن عقود الحاقی تردید
نکرده است.
ویژگی اختصاص داشتن شرط فاسخ به «عقد قیرممنوع از انحالل ارادی» نیز در مطلب مورد نظار ماا
اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا از یک سو ،پیش از این به اثبات رسید کاه ابادی باودن ،شارط صاحت وقاف
نیست و آنچه باعی بطالن عقد میشود ،تقیید وقف به زمان خاصی مثال یک ساال یاا ده ساال میباشاد و
اساسا وقف قیرمؤبد ،مانند وقف بر موقوف علیهمی که قالبا منقرض میشوند صاحیح اسات (اساکافی،
ّ
097؛ عالمه حلی ،مختلف الشیعه)927 - 920 /1 ،؛ بنابراین شرط بازگشت موقوفه هنگام نیاز ،مخالفتی
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با قابل انحالل ارادی نبودن وقف ندارد .از سوی دیگر ،انحالل به وسیله شرط فاسخ ،در عین حال که سببی
ارادی دارد ،انحاللی قهری به شمار میآید؛ زیارا آنچاه باعای انفسااخ و از هام گسایختن عقاد میشاود،
«حادثه» و امری خارجی است و نه اراده و انشای فعلی طرفین قرارداد؛ وگرنه باید به خیاار شارط و فساخ،
تعبیر گردد.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج زیر به دست میآید
 -1دوام داشتن و ابدی بودن ا علیرقم اجماعی که در این زمینه وجود دارد ا به دایل متعدد و از جمله
مدرکی بودن اجماع مورد ادعا و مخالفت برخی دیگر از فقها ،شرط صحت وقف نیسات و تنهاا مقتضاای
اطالق عقد وقف است و از این رو شرط بازگشت موقوفه به واقف هنگام نیااز ،مخاالفتی باا مقتضاای ذات
عقد وقف ندارد.
 -0نظریه « صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز و استمرار وقاف تاا
زمان بروز شرط» در فقه ،در مقابل دو نظریه دیگر که قائل به بطالن کلی این عمل و یا صحت آن باا عناوان
حبس و نه وقف هستند ،به دلیل قرار گرفتن در عموم ادله لزوم وفای به عقد و شرط ،ادله لزوم تبعیت عقد از
قصد ،قاعده الوقوف ،قاعده شروط و دالت ظاهری روایاتی که در ایان زمیناه وجاود دارد ،از اساتحکام و
استواری بیشتری برخوردار و مورد پذیرش قرار گرفته است.
« -9شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» در فقاه ،باا «شارط فاساخ» در حقاوق کاه
قرارداد صحیح نافذ را از زمان تحقق شرط در حالت انفساخ قرار میدهد و نوعی از شرط نتیجاه محساوب
میشود ،انطباق کامل دارد؛ بنابراین و بر اساس نظر مورد پذیرش در فقه ،امکان قارار دادن شارط فاساخ در
عقد وقف وجود دارد و وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز ،صحیح اسات و تاا
زمان تحقق نیاز برای واقف استمرار مییابد و بعد از آن منحل میگردد.
 -7به رسمیت شناختن شرط فاسخ در عقد وقف ،مطابق با اصال حاکمیات اراده در حقاوق و قاعاده
«الوقوف» در فقه است و این باعی قرار گرفتن وقف در شمول قواعد عماومی قراردادهاا و همساوئی آن باا
سایر عقود ازم میگردد.
منابع
آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ،کتاب فی الوقف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1411 ،ق.
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ابن ادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم 1411 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم 1719 ،ق.
ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1721 ،ق.
ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر؛ طوسی ،محمد بن حسن ،جواهر الفقه  -العقائد الجعفریة ،،قام ،دفتار انتشاارات
اسالمی،چاپ اول 1711 ،ق.
ابن جنید اسکافی ،محمد بن احمد ،مجموع ،فتاوی ابن جنید ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1711 ،ق.
ابن حمزه ،محمد بن علی ،الوسیل ،إلی نیل الفضیل ،،قم ،انتشارات کتابخانه آیاة اللاه مرعشای نجفای  -ره ،چااپ
اول 1721 ،ق.
ابن حیون ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ دوم 1911 ،ق.
ّ
ابن داود حلی ،حسن بن علی ،الجوهرة فی نظم التبصرة ،تهران ،مؤسسه چاپ و نشار وابساته باه وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی ،چاپ اول 1711 ،ق.
ابن زهره ،حمزة بن علی ،غنی ،النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،قم ،مؤسسه امام صاادق علیاه الساالم ،چااپ
اول 1411 ،ق.
اراکی ،محمدعلی ،الخیارات ،قم ،فی طریق الحق 1717 ،ق.
اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد االذهان ،مجتبی عراقی ،علای پنااه اشاتهاردی،
حسین یزدی ،قم ،مؤسسة النشر ااسالمی ،الطبعة ااولی 1711 ،ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،حاشیه کتاب المکاسب ،قم ،منشورات مجمع الذخائر ااسالمیه 1711 ،ق.
انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،المکاسب ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،الطبعة ااولی 1702 ،ق.
بازگیر ،یدالله ،قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور (عقود و تعهدات) ،تهران ،انتشارات فردوسی ،چااپ
دوم.1910 ،
بجنوردی ،حسن ،القواعد الفقهی ،،قم ،نشر الهادی ،چاپ اول 1713 ،ق.
بحرانی ،یوسف بن احمد ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قم ،دفتار انتشاارات اساالمی ،چااپ اول،
 1721ق.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،عبدالرحیم ربانی شیرازی ،بیاروت ،دار
احیاء الترا  1910 ،ق.
حسیني مراقي ،عبدالفتاح بن علي ،العناوین الفقهی ،،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1411 ،ق.
ّ
خمینی ،روح الله ،البیع ،قم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،الطبعة ااولی 1701 ،ق.
__________ ،تحریر الوسیل ،،قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،بیتا.
خوانساری ،احمد ،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان 1721 ،ق.
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خوئی ،ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه فی المعامالت ،محمدعلی توحیدی تبریازی ،قام ،مؤسساه انصااریان ،الطبعاة
ااولی 1714 ،ق.
ّ
رحمانی ،محمد« ،شرط خیار رجوع به وقف هنگام نیاز از نگاه آیه الله سید احمد خوانساری» ،مجله فقه اهل بیةت
علیهم السالم (فارسی) ،شماره  14و  ،1941 ،11صص .923 – 047
روحانی ،صادق ،فقه الصادق ،قم ،المطبعة العلمیه ،الطبعة ااولی ،بیتا.
_________ ،منهاج الفقاهه ،قم ،بینا ،الطبعة ااولی 1711 ،ق.
روحانی ،محمد ،المرتقی إلی الفقه األرقی (کتاب الخیارات) ،تهران ،مؤسساة الجلیال للتحقیقاات الثقافیاة (دار
الجلی) ،چاپ اول 1421 ،ق.
سبزواری ،عبدااعلی ،مهذب االحکام فی بیان حالل و الحرام ،نجف ،دفتر مؤلف ،الطبعة ااولی 1711 ،ق.
سبزواری ،محمدباقر بن محمد مؤمن ،کفای ،األحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1709 ،ق.
ّ
سالر دیلمی ،حمزه بن عبدالعزیز ،المراسةم العلویة ،و األحکةام النبویة ،،قام ،منشاورات الحارمین ،چااپ اول،
1727ق.
سیفی مازندرانی ،علیاکبر ،دلیل تحریر الوسیل - ،الوقف ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول،
 1792ق.
شهید اول ،محمد بن مکی ،غای ،المراد فی شرح نکت اإلرشاد ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اساالمی حاوزه علمیاه
قم ،چاپ اول 1717 ،ق.
شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،حاشی ،شرائع اإلسالم ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قام ،چااپ
اول 1700 ،ق.
__________________ ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة المعارف اإلساالمیة ،چااپ
اول 1719 ،ق.
شهیدی ،مهدی ،سقوط تعهدات ،تهران ،انتشارات مجد ،چاپ اول.1911 ،
صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار إحیااء التارا العربای،
چاپ هفتم 1414 ،ق.
طباطبائي کربالیي ،علي بن محمدعلي ،ریاض المسائل فی بیان احکةام الشةرع بالةدالئل ،قام ،مؤسساة النشار
ااسالمی ،الطبعة ااولی 1711 ،ق.
طباطبایی یزدی ،محمدکاظم بن عبدالعظیم ،تکمل ،العروة الوثقی ،قم ،کتابفروشی داوری ،چاپ اول 1717 ،ق.
_________________________ ،حاشی ،المکاسب ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم 1701 ،ق.
طباطبایی ،محمد ،المناهل ،قم ،مؤسسة آل البیت (ع) ،بیتا.
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طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه اإلمامی ،،تهران ،المکتبة المرتضویة إلحیاء ارثار الجعفریة ،چاپ سوم،
 1914ق.
______________ ،النهای ،فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،چاپ دوم 1722 ،ق.
______________ ،تهذیب األحکام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم 1724 ،ق.
عابدی ،محمد ،اجل در تعهدات و قراردادها ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.1931 ،

ّ

عاملی قروي ،جواد بن محمد ،مفتاح الکرام ،فی شرح قواعد العالم ،،قم ،دفتار انتشاارات اساالمی ،چااپ اول،
 1713ق.
ّ
عراقی ،ضیاءالدین ،شرح تبصره المتعلمین ،محمد حسون ،قم ،مؤسسة النشر ااسالمی ،الطبعة ااولی 1719 ،ق.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،چاپ اول1712 ،ق.
______________ ،قواعد األحکام فی معرف ،الحةالل و الحةرام ،قام ،دفتار انتشاارات اساالمی ،چااپ اول،
1719ق.
______________ ،مختلف الشیع ،فی أحکام الشریع ،،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم 1719 ،ق.
علمالهدی ،علی بن حسین ،االنتصار فی انفرادات اإلمامی ،،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1711 ،ق.
علیشاهی قلعهجوقی ،ابوالفضل؛ ارژنگ ،اردوان« ،مناسبت حکم و موضوع کارکردهاا و ساازوکارهای تشاخیص در
بیان فقیهان» ،مطالعات اسالمی فقه و اصول ،سال چهل و چهارم ،شماره پیاپی  ،31زمستان  ،1931صاص -11
.14
فخر المحققین ،محمد بن حسن ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعةد ،قام ،مؤسساة اساماعیلیان ،چااپ
اول 1914 ،ق.
فیض کاشانی ،محمد محسن ابن شاه مرتضی ،الوافی ،اصفهان ،کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیه السالم ،چاپ
اول 1721 ،ق.
ّ
ّ
القطان الحلی ،شمسالدین محمد ،معالم الدین فی فقه آل یاسین ،قم ،مؤسسه امام صاادق علیاه الساالم ،چااپ
اول 1707 ،ق.
قمی ،ابوالقاسم بن محمدحسن ،جامع الشتات فی أجوب ،السؤاالت ،تهران ،مؤسسه کیهان ،چاپ اول 1719 ،ق.
کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ هفتم.1930 ،
_________ ،نظریه عمومی تعهدات ،تهران ،مؤسسه نشر یلدا ،چاپ اول.1947 ،
کاشف الغطاء ،جعفر بن خضر ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریع ،الغراء ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اساالمی
حوزه علمیه قم ،چاپ اول 1422 ،ق.
کاشف الغطاء ،عباس ،منهل الغمام فی شرح شرائع اإلسالم ،نجف ،مؤسسه کاشف الغطاء ،چاپ اول 1424 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم 1724 ،ق.
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مامقانی ،عبدالله ،نهایه المقال فی تکمله غایه اآلمال ،نجف ،المطبعة المرتضویه ،الطبعة ااولی 1971 ،ق.
مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،دار الکتاب اإلساالمیة ،چااپ
دوم 1727 ،ق.
____________________ ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،قم ،انتشارات کتابخاناه آیاة اللاه مرعشای
نجفی  -ره ،چاپ اول 1721 ،ق.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المختصر النافع فی فقه اإلمامی ،،قم ،مؤسساة المطبوعاات الدینیاة ،چااپ ششام،
 1711ق.
_________________ ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحةرام ،قام ،مؤسساه اساماعیلیان ،چااپ دوم،
 1721ق.
_________________ ،نکت النهای ،،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول 1710 ،ق.
محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه (بخش مدنی) ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،چاپ دوازدهم 1412 ،ق.
محقق کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چااپ دوم،
 1717ق.
مفید ،محمد بن محمد ،المقنع ،،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید  -رحمة الله علیه ،چاپ اول 1719 ،ق.
نراقی ،احمد بن محمدمهدی ،مستند الشیعه فی أحکام الشریعه ،قم ،مؤسسه آل البیت (ع) احیاء الترا  ،الطبعة
ااولی 1711 ،ق.

