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  چکیده

 .دارد هم اقتصادی های جنبه که است ایران حقوق و هامامیّ فقه در مبنایی اصول از یکی عقود بودن رضایی اصل

 که قراردادها این از یکی .نمایند می منعقد را خود قراردادهای آن براساس افراد که است اصل این به توجّه با

 پذیره نماییم اثبات که ایم کوشیده مقاله این در .است وقف در نویسی پذیره ،دارد نیز پررنگی جنبه امروزه

 عقد بین تفاوت واقع در .شود می محسوب نیز معین عقود از یکی ،است مشروع اینکه بر عالوه وقف در نویسی

 حائز تواند می ،حاضر زمان در عقد این شیوع به هتوجّ با .است شیوع عدم و شیوع منظر از نامعین با معین

 و حقوقی تماهیّ توجیه زمینه در دیگر های تحلیل به نیازی که است صورت این در .باشد بودن معین وصف

 دوران در آن از هایی رگه اقل ال که قراردادها در گرایی شکل از همچنین .بود نخواهیم نویسی پذیره فقهی

 و ایران حقوق و هامامیّ فقه مطلوب که امری .رفت خواهیم پیش اراده تحاکمیّ سمت به شود می دیده معاصر

 از فارغ قرارداد به بیشتر توجّه باعث اراده به اقتصادی نگاه این ،واقع در .بود خواهد نیز حقوق به اقتصادی نگاه

 .بود خواهد داخلی حقوقی و فقهی مبانی بر تکیه با اقتصادی شکوفایی و آن شکل

 .ایران حقوق و فقه، وقف نویسی، پذیره معین، عقد اراده، حاکمیّت اصل :کلیدی کلمات
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 مقدمه

 چگونگی ،است پررنگ نیز آن اقتصادی جنبه که هامامیّ فقه و ایران حقوقی نظام در مستحدثه مسائل از یکی

 ینهادهای از ،نیست جایز وقفی مال فروش اصوالً که این به هتوجّ با .است وقفی مستغالت و امالک از استفاده

 یکی .شود استفاده موقوفات از احسن نحو به ،نباشد وقف مال فروش که این حال عین در که است شده استفاده

 قدس آستان درموقوفات مخصوصاً ما کشور در نهاد این .است «تقدیمی حق» یا «نویسی پذیره» نهادها این از

 بنابراین. است رایج بسیار موقوفات اکثر در یکلّ طور به و (س) معصومه حضرت حرم موقوفات و )ع( رضوی

 نویسی پذیره خصوص در که اختالفی عمده .گیرد صورت آن ماهیت و تعریف خصوص در تحقیقی است الزم

 حق با که است این است شده انجام عموماً که توصیفاتی .است حق این توصیف خصوص در ،دارد وجود

 اساس بر عقدی یا و (است رایج قدس آستان قراردادهای در که طوری همان) اجاره یا سرقفلی حق یا االرض

 وقف عقد در نویسی پذیره تماهیّ که است این تحقیق اصلی السؤ ،واقع در .شود توصیف مدنی قانون 10 ماده

 و مستقل عقد یک هامامیّ فقه و ایران حقوق در نویسی پذیره که است این مزبور تحقیق اصلی فرضیه چیست؟

 فقه و ایران حقوق در نمعیّ عقد یک عنوان به را آن ایم کوشیده مقاله این در ،بنابراین .شود می محسوب معین

 و نویسی پذیره تعریف خصوص در کلیاتی بیان از بعد ابتدا باید ،مقصود این به نیل برای .نماییم توصیف هامامیّ

 حقوق و هامامیّ فقه در را آن بودن نمعیّ عقد دالیل سپس و بپردازیم نهاد این شرعی ادله ذکر به تقدیمی حق یا

 خواهیم تطبیقی بررسی مصر حقوق در «هکرَحُ عقد» نام به موسوم عقدی با را آن سپس .کرد خواهیم بیان ایران

 .شوند می محسوب معیّن عقد نهادها این مصر حقوق هم و ایران حقوق در هم که داد خواهیم نشان و کرد

 نویسی پذیره حقوقی و لغوی مفهوم :کلیات .1

 .شود بیان نویسی پذیره حقوقی و لغوی معنای است الزم بحث به ورود برای

 نویسی پذیره لغوی مفهوم .1-1

 کلمه ذیل ،ش1376معین،) پسند، و قبول معنای به پذیره. است «نویسی» و «پذیره» از ترکیبی کلمه نویسیپذیره

 معنای به «نویسی» کلمه و باشد؛می( نویسی پذیره کلمه ذیل ،ش1379 دهخدا،) پیشواز استقبال،( نویسی پذیره

 نویسی،خوش نویسی،خفیه تندنویسی، مانند است، مستعمل ترکیبات در خرمؤ مزید صورت به «نوشتن»
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 مجازی صورتبه بحث این که است ذکر شایان. نویسینامه رونویسی، نویسی،روزنامه نویسی،رقعه دعانویسی،

 .(354ص ،ش1384عمید،. )باشدمی کردن امضاء معنای به ،صورت این در که رودمی کاربه نیز

 نویسی پذیره حقوقی مفهوم .2-1

 گفته سهامی های شرکت و ها شرکت حقوق زمینه در که است چیزی آن از متفاوت نویسی، پذیره از ما منظور

 هنگام به که وجهی» :است شده تعریف طور این وقف در پذیره .است وقف عقد در پذیره از ما منظور .شود می

 انتقال هنگام به یا و «ابتدایی پذیره» عنوان به مستأجر به اعیان کتملّ حق اعطای با موقوفه اراضی ایجار

 مربوطه نامه آیین رعایت با موقوفه نفع به مورد حسب ،«انتقالی پذیره» عنوانبه موقوفه مستغالت و امالک

 و تعاریف به مربوط العمل دستور 23 بند همان تعریف این. (374ص ،ش1394بشیری،)، «شد خواهد دریافت

 .است ش27/3/1365 مصوب ایران اسالمی جمهوری خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اصطالحات

 یا اُجرت معنای به لغت در «کرحُ» .است «کرحُ» معادل عربی کشورهای حقوق در نویسی پذیره بارز مصداق

 ،ش1384الیاس،)، شودمی گفته حکر باشد، شده بنا دیگری زمین در که ساختمانی به همچنین. است زمین کرایه

 زمین اجاره یعنی حکر» :است معتقد «حکر» تعریف در نیز مذهب حنفی فقیه رملی الدین شمس. (159ص

 ،ق1412عابدین، ابن)، «است آن روی دو، آن از یکی یا و درختان و ساختمان استمرار و ابقاء هدف با که است

 پرداخت نیز را المثل اجرت باید مقابل در جرأمست» :اند نموده اضافه تعریف این بر برخی. (391ص ،4ج

 مذاهب و فقه در که است این گرفت توان می تعریف این به که ایرادی. (145ص ،م1938 بک، ابراهیم)، «نماید

 در رمقرّ زمین که شود می مالحظه ،صورت هر در .باشد معیّن و معلوم اجاره عقد در تمدّ باید حتماً اسالمی

 پذیره که حالی در. (220ص ،5 ج تا، بی نجیم، ابن)، باشد ملک یا باشد وقف که است این از اعم حکره عقد

  .است موقوفی اموال مورد در فقط ما نظر مد نویسی

 زرقاء شیخ مثال برای است نویسی پذیره تعریف به نزدیک که است شده ارائه تعاریفی معاصرین تعاریف در البته

 الزرقاء،)، است کرده تعریف قاضی اذن به مدیده اجاره ازای در موقوفه زمین بر که قراری حق به را حکر

 بر کردند تالش اخیر قرن در عمدتاً سنت اهل حقوقدانان و فقها رسد می نظر به ،واقع در. (52ص ،م1999

 حیدر، علی)، نمایند مختص اوقاف اراضی به غلبه اساس بر را محکره اراضی قضائی عمل یا خاص عرف اساس

 باشد غالبی وصف موقوفه ارض وصف سنت اهل حقوق در رسد می نظر به ،بنابراین. (615ص ،1 ج ،ق1411
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 این دارد ایران حقوقی نظام در پذیره حق با که ای عمده تفاوت بنابراین و شود نمی محسوب مخصص یا قید و

 .نماید می خارج تعریف از را غیرموقوفه و باشد می واردی قید موقوفه قید ایران حقوق در که است

 اجرت بر طرفین یا که است جایی در المثل اجرت که است این گرفت توان می المثل اجرت اخذ به که ایرادی

 المثل اجرت اخذ بر ابتدا همان از طرفین که این یا و باشد باطل آنها توافق یا و باشند نکرده توافق المسمی

 .باشند کرده توافق

 منعقد ملک اجاره در اولویت برای وقف متولی با موقوفه ملک اجاره متقاضی بین که توافقی به ،صورت هر در

 اساس بر مبنایی های تفاوت دارد الحکره عقد که هایی شباهت وجود با و شود می گفته پذیره حق ،شود می

 .دارد شد ذکر که آنچه

 فقه در نویسی پذیره تمشروعیّ هادلّ .2

 اساس بر که دارد وجود عموماتی اما ،ندارد وجود نویسی پذیره عقد مشروعیت در صریح نصی سنت و کتاب در

 .رسید وقف عقد در نویسی پذیره مشروعیت به توان می آن

 بالعقود اوفوا شریفه آیه .1-2

 گونه همان .است اباحه بر عقود در اصل ،(1: آیهمائده)، بِالْعُقُودِ« أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا» :شریفه آیه براساس

 مفید و «الم و الف به مُحَلّى جمع» -اصطالح به -«العُقُود» که این به توجّه با» :اند گشته متذکر درستی به که

 میان که است هائىپیمان تمام به وفا وجوب بر دلیل فوق آیه است، مطلق کامالً نیز جمله و باشد،مى عموم

 و انسانى و الهى هاىپیمان تمام ترتیب، این به و. شودمى بسته محکم طور به خدا، با انسان افراد یا و ها،انسان

 وسیع کامالً مفهوم یک و گیردمى بر در را آن مانند و زناشوئى و تجارى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، هاىپیمان

 تا گرفته توحیدى و فطرى هاىپیمان از :است ناظر عمل و عقیده از اعم انسان زندگى هاىجنبه تمام به که دارد

. (317ص ،4ج ،ش1384شیرازی، مکارم)، «بندندمى هم با زندگى مختلف مسائل سر بر مردم که هائىپیمان

 طور این )ع( صادق امام از روایتی در ،مثال برای .است شده وارد (ع) بیت اهل از نیز دیمتعدّ روایات همچنین

  :است شده وارد
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: قَالَ بِالْعُقُودِ؟ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا: اللَّهِ قَوْلِ عَنْ( السالم علیه) أَبَاعَبْدِاللَّهِ سَأَلْتُ: قَالَ سَنَانٍ بْنِ اهللِ عَبْدِ عَنْ»

 بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا: متعال خداوند سخن باره در( ع) صادق امام از: گوید سنان بن عبداهلل ؛ الْعُهُودُ

 .(3ص ،6 ج تا، بی برغانی،)، «است عهدها مقصود: »فرمود . پرسیدم

 می نتیجه بعد و کنند می تفسیر متعددی معانی به را آیه این در عقود االیام عوائد کتاب در نراقی قمحقّ البته

 ،است مشدده عهود معنای به لغتاً معنا این و است حبل معنای به عقد لغوی معنای که این به توجّه با که گیرند

 .(3ص ،ق1408 نراقی،)، جست تمسک آیه این اطالق به شود نمی بنابراین

 گرفته دمشدّ یا دکّمؤ عهد معنای به را عقد (258ص ،3ج ،ق1415) طبرسی، (462ص تا، بی) اردبیلی محقق

 بین فقط که دارد وجود شدّ و استیثاق معنی عقد معنای در که است این عهد و عقد بین فرق اینان نظر از .اند

 در است عهد عقدی هر پس باشد، طرفه یک طور به تواند می عهد که حالی در، است تصور قابل متعاقدین

 .نیست عقد عهدی هر که حالی

 می اطالق آن به عقد معنای عرف در که آنچه به مردم الزام دنبال به سمقدّ شارع که است این اشکال این جواب

 اگر یحتّ ،بنابراین .دارند اهتمام آن به عقد آن اطراف که است نویسی پذیره عقود این از یکی قطعاً و هست شود

 به .شود می محسوب نویسی پذیره همان دهمشدّ عهود از یکی امروزه عرفاً نیز ،باشد وارد نراقی مرحوم اشکال

 عقد معنای به را عقد خواه ،گیرد برمی در را عقود همه شریفه آیه معتقدند فقها از برخی که است خاطر همین

 بی خوئی،)، شد خواهد شریفه آیه شامل ،صورت هر در .باشد وثیق عهد آیه مراد فقط که این یا و بگیریم مطلق

 .(142ص ،2ج تا،

 «بالعقود اوفوا» :جمله ظاهر از که طور همان کریم قرآن» :است نموده اتخاذ طباطبایی امهعلّ را نظر همین

 است، عمومى دستور این ظاهر و عقود، به کردن وفا بر داده اکید دستور که این بر دارد داللت کنید، مى مالحظه

 باشد داشته وفا با تناسبى و شود شمرده پیمان و عقد عرف در که چیزى هر و شود، مى مصادیق همه شامل که

 .(258ص ،5 ج تا، بی طباطبایی،)، «گیرد مى بر در را

 آن تا هست الوفاء واجب عقدی هر اینان نظر از .دارند آیه باره در را برداشت همین نیز تسنّ اهل رینمفسّ

 .(30ص ،6ج ،ق1384 بی،رطُقُ)، باشد موافق الهی دین با که جایی
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 اگر یحتّ ،دارد نیاز آن انشای به که عقدی هر تواند می او انسان تریّحُ اصل به هتوجّ با نیز آنان فقهای نظر از

 نمی معیّن حد نیز آنها برای هستند، دمتجدّ ها انسان حاجات و رغبات نماید، منعقد را نباشد معروف قبل از

 .(138ص ،29ج ،ق1416 ه،تیمیّ ابن)، باشد

 نحوی به عقود تشریع است، انسان حاجت بر اصل عقود تشریع در» :است معتقد نیز مذهب حنفی سرخسی

 سرخسی،)، باشد داشته موافقت نیز شرع اصول با هالبتّ نماید، برطرف را آنها حاجت که گیرد می صورت

 .(75، ص15ج ،ق1414

 بحث در البته .رسید اسالم حقوق در نویسی پذیره شرعی تمشروعیّ به توان می آیه این از رسد می نظر به

 .کرد خواهیم استناد آیه این به نیز بودن معیّن عقد به مربوط

 شروط هادلّ .2-2

 در فیروزآبادی که این. (329ص ،7ج ،ق1414 منظور، ابن)، است التزام و الزام مطلق معنای به شرط لغت در

 مطلبی. (368ص ،2ج ،ق1426 فیروزآبادی،)، داند می بیع نحو و بیع ضمن در التزام و الزام را شرط قاموس

 انصاری،)، شود می شامل را التزام و الزام مطلق شرط و نیست مرسوم لغویون بین در ایشان جز که است

 .(12 - 11ص ،6 ج ،ق1425

 آید، می الزم دیگر چیزی عدم آن، عدم از آنچه» :نمود تعریف گونه این توان می را شرط ،اصطالحی لحاظ از

 .(60ص ،ق1420باجی،) ،«نیست الزم شرط وجود با آن وجود اامّ

 الزام مطلق معنای آن معانی از یکی که اند کرده معنا مختلفی معانی به را شرط فقها مشهور هم فقهی لحاظ از

 نویسی پذیره چه ،شد خواهد نویسی پذیره شامل قطعاً ،صورت این در. (13ص ،6ج ،ق1425 انصاری،)، است

 معنایی ،است شده شرط از که دیگری معنای اامّ .دیگر های ماهیت و عقود به وابسته چه ،بدانیم مستقل عقد را

 ربط، معنای به و دارد معنی یک فقط شرط» :ایشان نظر براساس .است داده ارائه شرط از خوئی قمحقّ که است

 در اامّ ،است اعتباری یا جعلی یا تکوینی نحو به تواند می ارتباط این البته .است چیز دو زدن گره و ارتباط و

 . (298 - 297ص ،7 ج تا، بی خوئی،)، «است ارتباط معنای به هم آن و دارد معنا یک صورت هر

 شروع شروط از مستقل بحث برای انصاری شیخ ابتکار با که هایی تالش گفت توان می ایشان نظر به هتوجّ با

 با. (105ص ،2ج ،ق1370 یزدی، طباطبایی)، است مستقلی رساله ایشان شروط کتاب یزدی دسیّ تعبیر به و شد
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 که وقتی .دارد وجود شروط عمومی نظریه هامامیّ فقه در گفت توان می و رسید اوج به خوئی مرحوم بیان این

 بر و شد خواهد نیز کرهحُ و نویسی پذیره مثل التاسیسی جدید عقود شامل قطعاً ،شد منقح شروط عمومی نظریه

 شروط عمومی نظریه اساس بر زیرا .داشت خواهد مشروعیت عقود این هم شروط عمومی نظریه ادله اساس

 این ،باشد داشته وجود ارتباط این که جایی هر و است نموده اعتبار را قرارداد طرفین بین ارتباط مقدس شارع

 فقط هم ادله این اطالق و شد خواهد نیز طرفین بین ارتباط شامل -ادعایی یا مجاز ونه -حقیقی نحو به ادله

 .بود خواهد شروط ادله جزء هم نویسی پذیره بنابراین .باشد نمی شارع زمان تعهدات و عقود شامل

 فقیه والیت هادلّ .3-2

 الَّذینَ أَیُّهَا یا» :پردازیم می نساء سوره 59 آیه ذکر به فقط ما اما ،است زیاد بسیار فقیه والیت به مربوط هادلّ

 کُنْتُمْ إِنْ الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْکُمْ الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا آمَنُوا

 و خدا از امامیه مذهب در که این در ندارد وجود تردیدی ،«تَأْویالً أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِکَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

 ولی مورد در آیه از استفاده خصوص در بحث عمده ولی ،کرد اطاعت باید)ع(  معصوم امامان و او )ص( رسول

  .هست فقیه

 دارد؛ داللت شرطی و قید هیچ بدون االمر اولی اطاعت وجوب بر آیه این که هستند معتقد المیزانکتاب  صاحب

، نباشند معصوم اگر حتی ،است واجب نباشد خطا و فسق به متهم که صورتی در امر صاحبان از اطاعت یعنی

 .(629ص ،4ج تا، بی طباطبایی،)

 خمینی،)، دانند می الشرایط جامع فقیه عهده بر (ع) حجت حضرت غیاب در را مراالَ ولیاُ نیز خمینی امام

  .گردد رعایت جامعه در نیز ایشان دستورات باید ،فقیه ولی حاکمیّت به توجّه با بنابراین. (53ص ،ش1369

 ش.1363 مصوب خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون 1 ماده  تبصره اساس بر

 امام حرم مثل مهم موقوفات و باشد گرفته را یتصدّ اجازه فقیه ولی از باید خیریه امور و اوقاف سازمان رئیس

 با نیز اوقاف سایر .هستند فقیه ولی نماینده دارای مستقل طور به خود )س( معصومه حضرت حرم و (ع) رضا

 منعقده قراردادهای که این به هتوجّ با پس .شود می اداره باشد می فقیه ولی نماینده نظر زیر که اوقاف اداره نظر

 انجام )س( معصومه حضرت حرم یا )ع( رضوی قدس آستان در رهبری نمایندگان یا اوقاف اداره توسط پذیره
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 االتباع الزم و مشروع شرعا و شد خواهد هم قراردادها نوع این شامل فقیه ولی امر از تبعیت ادله ،شود می

 .هستند

 اینان نظر از .است شده ذکر شریفه آیه این براساس اسالمی حاکم حکم از اطاعت لزوم تسنّ اهل تفاسیر در

 بدون را االمر اولی از اطاعت سپس .است گردانیده واجب را (ص) اسالم مکرم نبی و خود طاعت متعال خداوند

 به مقید بلکه نیست، مطلق االمر اولی اطاعت دارد این به اشاره که است، کرده عطف را« طیعوااَ»امر فعل تکرار

 زیرااست؛  کرده پیدا تحقق بندگان برای آیه ذیل براساس هم شرعیه مصالح است، کرده معروفات در اطاعت

 رسول سنت و اهلل، کتاب به رد اساس بر رسول و خدا به رد و هستند (ص) اکرم رسول و خدا تنازع رفع مقام

 .گیرد می صورت تشریع قواعد و اکرم

 دور اساس بر ایمان است این به تحریض .است آمده هم با تحذیر و حریضتَ آیه این در که است اساس همین بر

 از تعریض از بودن دور به ورسول خدا به ایمان که این یعنی تحذیر و گیرد می شکل شرع مخالفت از بودن

 براساس که این و نماید، اقدام مصالح براساس که است این هم صادق والی سیره .شود می ناشی امت مصالح

 نیز االمر اولوا تشیع مکتب در اینکه از نظر صرف. (259ص ،5ج ،ق1384 قرطبی،)، نماید حکم شریعت اصول

 نیز اسالم جهان در و است یکسان شرع حاکم حکم از تبعیت لزوم )اهل سنّت( عامه و ما بین در است معصوم

 .هستند مشروع و متداول قراردادها نوع این

 خلفای عهد در اسالمی دولت گسترش هتوجّ با نیز تاریخی لحاظ از .دارد هم تاریخی سابقه حکومتی حکم این

 به مصر و عراق شام، مانند ؛بودند زیادی اقتصادی ثروت دارای که غنی بالد اسالمی فتوحات کثرت و راشدین

 خراج ،بود نشده تقسیم که هایی زمین از و شد تقسیم مجاهدین بین ها زمین برخی. شدند ملحق اسالمی بالد

 اختیار در مواردی در و کرد تملک را آنها اسالمی دولت المال بیت برای جدید موارد ایجاد به هتوجّ با شد اخذ

 .کرد تاسیس را خراج دیوان دوم خلیفه و شد ایجاد خصوص این در مشکالتی .داد قرار آنها اولیه صاحبان

 .(16ص ،ق1408 جهشیاری،)

 صوافی .گرفت قرار اسالمی دولت اختیار در شد می نامیده «صوافی» اصطالحا که هایی زمین ،دوره این در

 دولت خاصه ملکیت در ها، زمین اینبود.  نشده داده اجاره که بود خراجی غیر های زمین یا موات های زمین

 آن صاحب که بود هایی زمین صوافی از دیگری نوع .کردند می تصرف آن در مسلمین مصالح برای که بود، ها
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 و اش خانواده و کسری اختیار در که امالکی مانند بود، کرده فرار کفار با جنگ در یا بود شده کشته جنگ در

 ملیون هفت زمان آن در آن تقریبی ارزش بود، بسیار ثمر پر زراعی های زمین نوع این از .بود دولتی رجال

 .(394ص ،1ج ،م1973 بغدادی، حنفی)، شد می برآورد درهم

 در اوقافی های زمین از استفاده هدف با قراردادهایی خلق سمت به فقها که بود باال بسیار ارزش همین خاطر به

 وقفی یها زمین از که داند می ای عینیه حقوق از را «کرحُ» زرقاء ،اساس براین .نمودند اسالمی های حکومت

 . (52ص ،م1996 الزرقاء،) .شود می ناشی

 نام این به که ای موقوفه لیناوّ .شد متداول 150 سال از که است ریخّأمت اصطالح «کرحُ» اصطالح اامّ

، بود موجود هم ق. 497 سال تا که بود، ای رودخانه روی بر دمشق شهر در «هادینالفَ کرُحُ» شد نامگذاری

 .(296ص ،1ج ،م1900خلکان، ابن)

 اجاره و خلو و مرصد و ها اجاره و کرحُ که کنند می ذکر عربی حقوقی نویسندگان از برخی آنچه بنابراین

 درست (35ص ،ق1420 الطفیل،) بوده ترکیه در عثمانی دولت و مصر، در فاطمی دولت عصر در مدت طوالنی

 .باشد نمی

 کردن ضایع و اوقاف اندثار برای عقد این اینکه جمله از.اند داشته حکر عقد به انتقاداتی مورخین از برخی البته

 در واقفین از بعضی غرض همچنین .هستند وقف رقبه تملک دنبال به مستحکرها اکثر نهایت در زیرا است، آن

 .بود عثمانی عهد در شهر این های زمین بر مسلمین غیر تملک از قدس مقدس شهر صیانت شریف قدس

 سالبه اسالمی جوامع در امروزه انتقاد این. (116ص، 5ج  ،ق1403 علی، کرد)، شدند می تحکیر از مانع بنابراین

 با همچنین .بود خواهد مستحکر توسط تملک از مانع اسالمی دولت  تشکیالت زیرا ،هستند موضوع انتفاء به

 .گرفت را اوقاف بر مسلمان غیر سلطه جلوس ،باشند مسلمان نویس پذیره یا مستحکر که این کردن شرط

 نویسی پذیره بودن معیّن عقد هادلّ .3

 و گذاشته آنها بر خاصی نام قانون، که است قراردادهایی معیّن عقود» :که گفت توان می معیّن عقود تعریف در

 عقود. (39ص ،ش1382 صفایی،)، «بیع،اجاره مانند است؛ داشته مقرر آنها برای ای ویژه احکام و شرایط

 طبق بر آن، آثار و شرایط و ندارند خاصی صورت و قانون،عنوان در که هستند عقودی» :نام بی یا معیّنغیر

 . (99ص ،1ج ،ش1364کاتوزیان،) ،«شود می تعیین اراده تحاکمیّ اصل و قراردادها عمومی قواعد
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 نیازی و شود می محسوب معیّن عقد عنوان به نویسی پذیره قانون و فقه در نماییم اثبات که برآنیم بنابراین

 به بنا .دارد ای ویژه احکام و مستقل عنوان خود بلکه چیست؟ نویسی پذیره ماهیت که باشیم این دنبال به نیست

 .شود می محسوب معیّن عقود از نویسی پذیره زیر ادله

 بالعقود اوفوا آیه .1-3

 آیه این که رسیدیم نتیجه این به بالعقود اوفوا آیه براساس نویسی پذیره تمشروعیّ خصوص در مبسوط مباحث

 براساس که نماییم ثابت خواهیم می ،آیه این اساس بر حال .نماید اثبات را نویسی پذیره مشروعیت تواند می

 الم و الف که نماییم اثبات باید مطلب این اثبات برای .است معیّن عقد یک خود وقف در نویسی پذیره آیه این

 ادبیات در الم و الف اقسام خصوص در توضیحی ابتدا مقصود این به نیل برای .است جنس الم و الف «العقود»

 .پرداخت خواهیم مختار قول بیان به سپس و داد خواهیم عرب

 .جنس الم و الف یا است عهد الم و الف یا عمدتا عربی زبان در والم الف

 عهد الم و الف .1-1-3

 عهد ذکری، عهد قسم سه بر و .نماید می معرفه به تبدیل را نکره اسم دارد که ای عمده کارکرد عهد الم و الف

 .(178ص ،1ج ،ق1384 عقیل، ابن)، شود می تقسیم حضوری عهد و ذهنی

 برخواهد در شارع زمان شرعی متداول عقود فقط باشد عهد الم و الف آیه این الم و الف که باشیم معتقد اگر

 بر الم و الف در اصل عرب ادبیات در چون است عرب رایج ادبیات برخالف که است این نظر این ایراد.گرفت

 بر حاکم را شارع زمان عرف که دارد را استبعاد این و است عقود بودن امضایی اصل برخالف ثانیا .است جنس

 .است شارع سلیقه و ذوق خالف که امری بدانیم امصار و اعصار همه در معامالت همه

 جنس الم و الف .2-1-3

 که آید می اسامی سر بر بنابراین .شوند معرفه شمار بی افراد از زیادی تعداد شود می باعث جنس الم و الف

 ؛ ماهیت و حقیقت -1 دسته سه بر نیز الم و الف نوع این. باشد شده شناخته و مشخص های جنس برای نامی

 .(179ص، 1ج ،ق1384 عقیل، ابن)، است حقیقی غیر استغراق -3و  حقیقی استغراق -2
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 می نظر به .کند می عموم افاده است، شده وارد جمع بر چون باشد جنس الم و الف آیه این در الم و الف اگر

 استغراقی الم و الف نوع و کند می عموم افاده الم و الف به محلی جمع چون است صحیح تفسیر همین رسد

 این رسد می نظر به بنابراین .هست شود می منعقد مردم عرف توسط عرفا که عقودی همه شامل و است حقیقی

 بورسی نویسی،قراردادهای پذیره سرقفلی، مثل عرفی رایج عقود همه شناختن رسمیت به برای شرعی مجوز آیه

 معیّن عقود بین تفاوت رسد می نظر به زیرا ؛شد خواهند محسوب معیّن عقود هم عقود این همه و دهد میغیره و

 رواج عامه بین وحی نزول زمان در که عقودی مقدس شرع .است جامعه در آن شیوع عدم و شیوع معیّن غیر از

 شارع امضای این است حقیقی استغراق آیه الم و الف اینکه به توجّه با بنابراین .است نموده امضا را است داشته

 مقدس شرع با عقود این مخالفت بر دلیلی اینکه مگر داشت خواهد سرایت هم دیگر اعصار در متداول عقود به

 بود نخواهد الزم دیگر صورت این در بپذیریم دیگر دالیل و آیه این از را تفسیر این اگر .باشیم داشته دست در

 در .بپردازیم عقد آن ماهیت توجیه برای غریب و عجیب تفاسیر به مستحدثی قرارداد هر ماهیت بررسی برای

 سوق اراده حاکمیّت به گرایی شکل سمت از بتدریج غرب در وچه ایران در چه قراردادها حقوق و فقه در واقع

 قالب در فقط رم حقوق در افراد اراده و بود قدیم رم حقوق در گرایی شکل افراطی شکل واقع در .شد داده

 جدی مانعی که بوده کلیسایی مذهبی عقاید هم امر این دلیل .است بوده مقدس، و آئینی معیّن و خاص اشکال

 عیوب وجود به مربوط دعوای و چیره باطنی اراده بر ظاهری اراده بنابراین و بوده اراده حاکمیّت بروز برای

 از حقوقی عمل تجرد نتیجه، در و بوده استماع غیرقابل نیز باطنی اراده با شده، ابراز اراده مطابقت عدم و اراده

؛ 42ص ،ش1391 صفائی،؛ 233ص ،1ج ،ش1379امامی،.)است شده می رعایت کامالً اشخاص واقعی اراده

 . (17ص ،ش1387 لنگرودی، جعفری

 میالدی نوزدهم قرن دوم و اول نیمه در فرانسوی حقوقدانان میان در غالب تفکر وحقوق، قانون از تحلیلی چنین

 و آور الزام حکم همان قانون و است حقوق و حقوقی قاعده همان نماید بیان قانون آنچه هر آنها نظر از .است

 بود مهم بسیار قانون از تبعیت و آنان برای گرایی شکل بنابراین .است قانونگذار یا حاکم برتر اراده همیشگی

 می قرار برتر قانون الشعاع تحت بود ها انسان طبیعی و فطری حقوق از جزئی که اراده حاکمیّت اصل بنابراین

 .Gert ,1992,28,36,44 ).)گرفت

 که حالی در .کردند می تفسیر قانونگذار مبنای براساس را قرارداد لزوم اصل همچون اصولی خاطر همین به

 اصل نیت، حسن اصل همچون اصولی وقت آن باشد قراردادی که صورتی در.است قرارداد اصل این مبنای
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 در قرارداد قضایی تعدیل یا و فسخ و وحرج عسر نفی اصل و الضرر واصل عدالت براساس قراردادی تعادل

 قوانین در صراحتاً که قرارداد بینی پیش قابل غیر و بنیادی تغییر خاطر به قراردادی تعهدات تضییق و توسعه

 با قراردادی مبنای بین تفاوت واقع در .داشت خواهند را اعمال قابلیت ،است نشده بینی پیش قراردادها حقوق

 ،ش1380 کاتوزیان،)، بود خواهد «قرارداد اداره امکان عدم» و «قرارداد ستایش» بین تفاوت قانونی مبنای

 .(111ص ،52 شماره

 یک از قانونگذار اراده از برآمده یا آن از برآمده آوری الزام اصل و اراده حاکمیّت اصل تعارض ،دیگر تعبیر به

 عسر نفی اصل و الضرر اصل و (فرانسه حقوق در) قراردادی انصاف و عدالت اصل و نیت حسن اصل و طرف،

 که چرا دارد، بیشتری نمود فرانسه مدنی حقوق در تعارض این است دیگر طرف از (ایران حقوق در) حرج و

 قراردادی انصاف و عدالت و نیت حسن اصل فهم که تعارضی .دارد تصریح قانون به قرارداد تشبیه به قانونگذار

 .(85ص ،4 شماره ،ش1393 شهابی،)، دهد می نتیجه را آنها از مضیق شده،تفسیر موجب لزوم اصل ذیل در را

 انطباق و قرارداد قضایی تعدیل که مطلب این .دارد وجود نیز فرانسوی حقوقدانان میان در بحث همین بنابراین

 فرانسه سابق  مدنی قانون 1135 ماده و مدنی قانون 1134 ماده 3 بند براساس احوال و اوضاع و شرایط با آن

  که دهد می نشان فرانسه، عالی دیوان م.2007 و 1876 های سال در کشور عالی دیوان آرای .باشد نمی میسر

، قراردادی مبنای تا هستند قانونی مبنای دنبال به عمدتا نیز فرانسه قضایی رویه و حقوقدانان برخی

((Chazal,2001,p2. 

 باطنی اراده فرانسه حقوق در چه و ایران حقوق در چه قراردادی مبنای از ما منظور که کرد توجّه باید البته

 آن کنونی شرایط مبنای بر را قرارداد که است این است قرارداد طرفین به انتساب قابل که آنچه که است طرفین

 طرفین مفروض اراده براساس باید شود احوال و اوضاع بنیادین تغییر دچار قرارداد اگر بنابراین نمودند منعقد

 که حالی در .است سازگارتر طرفین باطنی و مفروض اراده با که امری .آورد فراهم را قرارداد مفاد تغییر زمینه

 تغییر حق قضات 1876 سال در فرانسه کشور عالی دیوان در آن تفسیر و 1134 ماده اول بند براساس

 لزوم اصل قرارداد،و بودن االتباع الزم اصل مخالف تردید بدون تغییر گونه هر .ندارند را قرارداد مفاد مندرجات

 Savaux,2010,p1057 ). ) ،است قرارداد
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 .است گذاشته اراده به بیشتری احترام سابق مدنی قانون با مقایسه در ایران مدنی قانون که گفت توان می حتی

 مدنی قانون 1135 ماده براساس که مدنی قانون 220 ماده تنظیم در ایران مدنی قانون تدوین در قانونگذار زیرا

 تعبیر به یا اراده حاکمیّت اصل تا نیاورد را ماده این در مندرج انصاف کلمه شد می باید تدوین فرانسه سابق

 .(56ص ،3ج ،ش1387 کاتوزیان،)، باشد داشته خود ماخذ از بیشتری احترام قرارداد لزوم اصل دیگر

  اراده تحاکمیّ اصل به را بیشتری توجّه 2016 سال فرانسه مدنی قانون اصالح در  که بود ایرادات به هتوجّ با

 در شده اصالح فرانسه مدنی قانون 1195 ماده در ،مثال برای .است داشته طرفین واقعی اراده معنای در

 برای ای مرحله سه کار و ساز ،ماده این در .است نشده بینی پیش حوادث مورد در قرارداد تعدیل خصوص

 افتاده اتفاق که تغییری مورد در توانند می طرفین که است ای مرحله اول مرحله .است شده مقرر وضعیتی چنین

 بینی پیش قابل قرارداد انعقاد هنگام در تغییر این که شرطی به البته - شود اجرا قابل غیر قرارداد شده باعث و

 فسخ خصوص در توانند می طرفین توافق عدم یا پذیرش عدم  صورت در دوم مرحله در .نمایند مذاکره -نباشد

 در قاضی که است ای مرحله سوم مرحله .نمایند قاضی از قراردادی تعدیل تقاضای یا نمایند توافق قرارداد

 قضایی فسخ یا بازبینی را قرارداد طرفین از یکی درخواست با معقول، زمان طی در طرفین توافق عدم فرض

 توجّه واقعی معنای در اراده حاکمیّت اصل به قرارداد تعدیل در فرانسوی قانونگذار که شود می مالحظه .نماید

 توجّه طرفین واقعی اراده به و نمود پرهیز است آمده فقط قرارداد در که آنچه معنای به گرایی شکل از و کرد

 .نمود

 و اراده حاکمیّت به گرایی شکل از نماییم تلقی معیّن عقد عنوان به را نویسی پذیره  قرارداد اگر صورت هر در

 به سازگارتر هم شارع مذاق با نظر به که امری رسید خواهیم طرفین اراده حاکمیّت و طرفین بر عقد حکومت

 .رسد می نظر

 آنها ارتکازات و القَعُ سیره .2-3

 یا انجام بر آنها تبانی و عقال خارجی سلوک عملی روش» :عقال سیره که گفت توان می قالعُ سیره تعریف در

 . (10ص ،1398 دار، زنده شب)، «گویند می عقال سیره را انجام عدم
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 است نامعلوم آن منشا و دارد وجود عقال اذهان در که آنچه» :گفت توان می «عقلیه ارتکازات» تعریف در و

 طور به است ممکن علم این .است عقالئیه ارتکاز شود قمحقّ نیز خارج معالَ در باشد الزم که این بدون

 . (123ص ،2ج ،ق1410خمینی،)، «باشد عقال نزد در اعمال از بسیاری أمنش ناخودآگاه

 محسوب معیّن عقود جزو نویسی پذیره معاصر عصر در آنها ارتکازات و قالعُ میان در که ندارد وجود تردیدی

 در اسالمی کشورهای حقوقدانان هم و دارد شیوع بسیار عقود نوع این اسالمی جوامع میان در هم زیرا، شود می

 به توجّه با که است این نظر به هم تفصیل این علت .کنند می بحث مفصل نویسی پذیره گوناگون های ماهیت

 به ما اما.نباشد اسالمی شرع با مخالف عقود این تا هستند آن حقوقی توجیه دنبال به عقود از نوع این شیوع

 اثبات بتوانیم اینکه برای .شود می محسوب مستقلی عقد خود عقد این که نماییم اثبات که هستیم آن دنبال

 شرط به است حجت عقال سیره اصولیون نظر از .نماییم ثابت را اثبات در عقالییه سیره مشروعیت باید نماییم

 از بعد که عقودی مورد در حال. (مبانی اختالف حسب)، ننماید منع و ردع یا نماید امضاء را آن شارع یا اینکه

 به بنا رسد می نظر خیر؟به یا دارد حجیت نیز عقود از نوع این مورد در عقال سیره آیا که است بحث معصومین

 :زیرا دارد حجیت زیر دالیل

 به عمومی مصالح براساس اجتماعی قرارهای این .است اجتماعی قراردادهای عقال سیره مبانی از یکی -1

 بدیهی عقلی و فطری مبنای هم نویسی پذیره عقد بودن معیّن مورد در عقلی و فطری مبانی این.آید می وجود

 هم شارع امضای به نیاز حتی صورت این در .دارد نیز عقلی بداهت و است فطری اینکه به توجّه با و دارد

 .است حجیت دارای خود نفسه فی و نداریم

 با معاصرت مستحدث عرف و سیره در که باشیم قائل اگر ندانیم بدیهی و فطری امور از را آن اگر حتی -2

 همین به .شد خواهند محسوب «مضاءمُ» عقالنی امور از نوع این ،صورت این در .نیست شرط معصوم زمان

 .کنند می محاسبه عقول فطریات از را آن و داند می عقول ارتکاز را تقلید وجوب دلیل عمده خمینی امام خاطر

 وجود به قیامت روز تا معصوم زمان از پس حتی که را عقالیی ارتکازات و عقال بنائات همه ایشان بنابراین

 ،ق1426 خمینی،)، باشیم داشته منع و ردع بر دلیلی اینکه مگر هستند شارع امضای و تایید مورد آمد خواهند

 . (63ص
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 عقال سیره. ندارد وجود ردع عدم بر دلیلی شارع طرف از چون گفت توان می نیز استنباط همین به توجّه با

 نویسی پذیره مشروعیت برای دلیلی عنوان به عقال سیره به فقط ما البته .شناسد می رسمیت به را نویسی پذیره

 آنها و نمود امضا را زمان آن متداول عقود ظهور عصر در شارع که طور همان معتقدیم بلکه ،نگریم نمی وقف در

 اینکه به توجّه با مردم میان در عقد این رواج و بودن ممضی به توجّه با هم معاصر عصر در نامید معیّن عقود را

 .شود می محسوب معیّن عقد نیز وقف در نویسی پذیره لذا ،باشد می موجود نویسی پذیره مورد در شرط دو هر

 امضای در ظهوری هیچ شارع زمان در ارتکاز یا مستحدثه سیره به نسبت شارع سکوت که شود اشکال اگر

 باشد داشته کثیره مصادیق ارتکاز و سیره اگر که گفت باید اشکال این جواب در ندارد ارتکاز یا مستحدثه سیره

 این نماید سکوت مصداق این مقابل در مقدس شارع اگر باشد داشته تجسد شارع عصر در مصداق یک اما

. (243ص ،4ج ،ق1417 شاهرودی، هاشمی)، بود خواهد مستحدثه سیره این کل تایید معنای به شارع سکوت

 هم را عقودی و است نموده بیان را آن اکثرا شارع و داشته وجود شارع زمان در عقود مصادیق اینکه به توجّه با

 شارع توسط آن تایید بر اصل هم مستحدثه عقود مورد در است نموده بیان را آن رد مبانی است نموده رد که

 پذیره یا کرحُ تاریخی سابقه تاریخی لحاظ از اینکه بر مضافا.باشد داشته وجود ردع دلیل اینکه مگر است

 بر دلیلی که گردد برمی معصومین حیات  زمان به صورت این در گردد می بر قمری هجری 150 سال به نویسی

 معصومین زمان به متصل عقالییه سیره گفت توان می حتی بنابراین ندارد وجود شارع از عقود نوع این ردع

 .است

 قانونی راتمقرّ .3-3

 وقف عقد در نویسی پذیره خصوص در مقرراتی چنین وضع حق حاکم اسالمی جامعه در که شود گفته شاید

 خود جانب از و نمایند استنباط شرعی دالیل از را شرعی احکام اجتهاد با که است الزم مجتهدین بر زیرا .ندارد

  - 59ص ،2ج ،ق1415 منتظری،)، ندارند قانونگذاری حق وجه هیچ به خویش های اندیشی مصلحت با و

  (:ع) رضا امام از منقول روایت تعبیر به و است کامل دینی اسالم واقع در. (63

 وَ اللَّهِ کِتَابَ رَدَّ فَقَدْ دِینَهُ یُکْمِلْ لَمْ جَلَّوَعَزَّ اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ فَمَنْ بَیَّنَهُ إِلَّا الْأُمَّهًًًُْ إِلَیْهِ یَحْتَاجُ شَیْئاً لَهُمْ تَرَکَ مَا وَ  ... »

 باشد امّت نیاز مورد که چیزی از و ؛(224ص ،2ج تا، بی بحرانی حسینی)، « بِهِ کَافِرٌ فَهُوَ اللَّهِ کِتَابَ رَدَّ مَنْ
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 و است کرده رد را خدا کتاب نکرده کامل را دینش خدا که برد گمان هرکهنمود،  بیان را آن تا نکرد نظرصرف

 «.است کافر ،کند رد را خدا کتاب هرکه

 باشد داشته شارع بیان از بیشتر قانونگذاری ندارد حق مجتهد و حکومت است کامل دینی چون بنابراین 

 والیت به هم فقیه والیت باب در اکثرا اینان.بشناسد رسمیت به معیّن عقد عنوان به را عقد این ندارد حق بنابراین

 اجرای یا حسبیه امور مثل عمومی امور از بعضی شامل فقط فقیه اختیارات حدود معتقدند و دارند اعتقاد مقیده

 . (71ص ،8ش ،ش1377 ارسطا،) .باشد می تعزیرات و حدود

 ولی پذیرند می را معصوم امامان و اکرم پیامبر برای انفس و اموال خصوص در را مطلقه والیت هم انصاری شیخ

 بدنه بر کشیدن دست از تر سخت را آن اثبات بر دلیل اقامه حتی و نمایند می تردید الشرایط جامع فقیه مورد در

 فقیه والیت ادله از استظهار نحوه این که حالی در. (553ص ،3ج ،ق1425 انصاری،)، دانند می خار از پر گیاهی

 نیز آنها که شد خواهیم توجّهم آنها بیان نحوه از نماییم مراجعه متقدم فقهای آرای به اگر حتی باشد نمی صحیح

 را والیت غیبت عصر در مفید شیخ مثال برای .نگریستند می مطلقه والیت عنوان به الشرایط جامع فقیه به

 نیز عادل فقهای این .باشند فضل و عقل رای، صاحب اصطالحی فقاهت بر عالوه که داند می ثابت فقیهی برعهده

 .(676 - 675ص  ،ق1410مفید،.)اند داشته عهده بر معصومین حضرات که هستند اموری تمام متولی

 تضییق یا توسعه را شرعی احکام دایره تواند می دارد را معصومین صالحیت همان فقیه اینکه به توجّه با بنابراین

 همین به .نمایند اعطا بودن معیّن جنبه نیز هستند مستحدثه اصطالحا که عقودی به تواند می بنابراین .بخشد

 بی کراجکی،) .«الملوک على حکام العلماء و الناس حکام الملوک» :است آمده نیز ما روایات در که است خاطر

 . (195ص تا،

 دارای فقیه باید حتما پس بود نخواهد ممکن امور تضییق یا توسعه و تدبیر بدون ملک اداره که است بدیهی

 که دارند تصریح فقها که است اساس این بر .باشد داشته را شرعی احکام محدوده در قانونگذاری وضع اختیار

 امضای براساس آن اعتبار گانه سه قوای امورات همه و است فقیه ولی از غیبت عصر در حکومت مشروعیت

 ،ق1425 شیرازی، مکارم)، است معصوم امام توسط نصب براساس نیز فقیه ولی مشروعیت زیرا .است فقیه ولی

 .(507ص ،1ج
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 گذشت (فقیه والیت اثبات در نقلی و عقلی های دلیل) آنچه از» :که دارند تصریح البیع کتاب در هم خمینی امام

 اگر و است بوده ثابت والیت آنان خود برای که آنچه هر )ع( معصومین سوی از که رسیم می نتیجه این به

 داللت (ع) معصوم به آن اختصاص بر که خواهیم می دلیلی نماییم، خارج کلی قاعده این از بخواهیم را موردی

 .(488ص ،2ج ،ق1421خمینی،)، «نماید

 57 اصل در مزبور عبارت که شد تصویب آرا اتفاق با و است آمده مطلقه کلمه 57 اصل در هم اساسی قانون در

. (1639ص ،2ج ،ش1369 اساسی، قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت) .بیاید اساسی قانون

 برای حکومتی مقررات تواند می شرعی لحاظ از هم و قانونی لحاظ از هم فقیه ولی که رسد می نظر به بنابراین

 مقررات در ببینیم باید که است وقف در نویسی پذیره خصوص در موارد این از یکی .نماید وضع جامعه اداره

 خیر؟ یا دارند وجود قانونی

 اوقاف سازمان اختیارات و تشکیالت جدید قانون 1363 سال ماه دی در که است ضروری نکته این ذکر مقدمتا

 و شد اضافه سازمان این به نیز خیریه امور و حج قانون، آن طبق بر و شد؛ تصویب اسالمی شورای مجلس در

 ولی به عامه اوقاف امور عمده اداره قانون این براساس .یافت نام تغییر «خیریه امور و اوقاف و حج سازمان» به

 .شد محول فقیه

 به خیریه، امور و اوقاف و حج سازمان عنوان ،15/8/1370 تاریخ از اداری، عالی شورای یمصوبه طبق

 .یافت تغییر خیریه امور و اوقاف سازمان

 اسالمی جمهوری خیریه، امور و اوقاف و حج سازمان اصطالحات و تعاریف به مربوط دستورالعمل 23 بند برابر

 تملّک حق اعطای یا موقوفه اراضـی ایجـار هنگـام بـه کـه اسـت وجهـی «پذیره» 27/3/1365 مصوب ایران

 مورد حسب ،«انتقالی پذیره» عنوان به رقبات انتقال هنگـام بـه یـا و «ابتدایی پذیره» عنوانبه مستأجر به اعیان

 . «شد خواهد دریافت مربوطه نامهآئین رعایت با موقوفه نفع به

 معصومه حضرت حرم یا رضوی قدس آستان در نویسی پذیره قراردادهای عمده که است تعریف همین براساس

 در اوالً .باشد می متفاوت کامال نویسی پذیره با اجاره ماهیت که حالی در شود می منعقد اجاره عنوان ذیل (س)

 اجاره نباشد مشخص مدت اگر و باشد مشخص اجاره مدت باید مدنی قانون 468 ماده براساس حتما اجاره

 طتسلّ مدت معموال نیز عملی لحاظ از و شود نمی لحاظ شرطی چنین نویسی پذیره در که حالی در ؛است باطل
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 طویل اجاره که کسانی واقع در .دارد منافات اجاره عقد بودن موقت با که است مدیدی بسیار تمدّ متصرف

 رسد می نظر به که نمودند بیان نویسی پذیره توجیه برای شرعی و قانونی تخلص نوعی دادند اجازه را المدت

 در بپذیریم معیّن عقد عنوان به  را نویسی پذیره عقد مستقل ماهیت ما اگر و باشد نمی توجیهات این به نیازی

 99 اجاره مثل المدت طویل های نامه اجاره که است این واقعیت و شد خواهد تفسیر صحیح هم اجاره عقد واقع

 ماهیت تواند نمی قراردادهایی چنین و است مدنی قانون 959 ماده براساس مالکیت حق سلب نوعی خود ساله

 .باشد داشته را اجاره

 است شمرده باطل موبد اجاره کشور این حقوق در که وجودی با و دارد وجود نیز مصر حقوق در اشکال همین

 مدت ها حقوقدان اکثر نظر برطبق مثال برای.است شده بیان المدت طویل اجاره از فرار برای هایی تخلص ولی

 نمی موبد حکم در یا موبد را اجاره نوع این و شود تعیین مستاجر یا موجر حیات میزان به تواند می اجاره

 مستاجر حیات مدت به اجاره مدت اگر .بود خواهد االتباع الزم موجر برای اجاره عقد صورت این در .دانند

 هنگام تا وراث و شد خواهد منتقل وراث به او تعهدات کند، فوت موجر مدت این خالل در و باشد شده تعیین

 عقد مدت اگر همچنین و .شود می منفسخ مستاجر فوت با عقد این .باشند ملزم اجاره عقد به مستاجر فوت

 بر و شود می منتقل او وراث به مستاجر فوت صورت در اجاره عقد باشد، شده تعیین موجر حیات برای اجاره

 این حقوق در که داشت توجّه باید البته شود؛ می منفسخ عقد موجر فوت با فقط .بود خواهد االتباع الزم آنان

 ها اجاره نوع این صحت برای که هم توجیهی .نماید تجاوز سال 60 از اجاره مدت نباید حاالت همه در کشور

 توان می را انسان حیات و نیست موبد مستاجر یا و موجر حیات مدت به اجاره عقد که است این شود می

 .(145 ص ،6ج ،م1958 سنهوری،)، دانست موقت

 فقه و مدنی قانون براساس که حالی در ،است شده معرفی پذیره پرداخت آثار از نیز اعیان تملک حق همچنین

 و دارد اجاره از مستقل ماهیتی اعیان بر تملک حق ،بنابراین .دارد را منافع بر مالکیت حق فقط مستاجر امامیه

 .است پذیره نام به یمعیّن عقد موضوع خود

 بمصوَّ اجرائی نامهآیین 11 ماده برابر .است اجرائی نامه آیین 11 ماده نمود توجّه آن به باید که دیگری مقرره 

 هتوجّ با را موقوفه رقبات باید صحیح برداریبهره و وقف مصلحت رعایت منظور به وزیران هیأت 10/2/1365

 طریق از زیر شرایط رعایت و محلی خبره یا رسمی کارشناس نظر جلب با و مربوطه قوانین و نامه وقف مفاد به

  .کرد واگذار اجاره به مزایده
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  ؛است مستأجر عهده به االمکانحتی احتمالی خسارات: الف -

 مدت پایان در آن تحویل و تخلیه و موقوفه حقوق تأدیه برای مناسب وثیقه یا معتبر ضامن باید مستأجر از: ب

  .شود اخذ

 و حج اداره و متولی کتبی موافقت به موکول مورد حسب غیر به مستأجر طرف از اجاره مورد انتقال حق: ج

 .است الزامی اهدای و پذیره وصول نحوه نامهآیین رعایت است بدیهی باشد هخیریّ امور در و اوقاف

  .سازمان موافقت جلب با مگر ،باشد سال 10 از بیشتر نباید اجاره مدت: د -

 یا کارشناس نظر با که ایپایه قیمت درصد 10 برابر دهندگان پیشنهاد از( 15/4/1384 اصالحی): ه -

  .شود اخذ سپرده عنوانبه شودمی تعیین مزایده انجام برای خبره

 الزم شرایط سایر و روز عادله نرخ به و محلی خبره یا رسمی کارشناس نظر اساس بر اجاره حداقل: و -

  .گردد قید مزایده آگهی در

 . «گردد تنظیم قرارداد نیست میسر رسمی نامهاجاره که موردی در و باشد رسمی باید نامهاجاره: ز -

 تاکید هم آن علت .است موجر و مستاجر بین اجاره تابع پذیره ماهیت که شود استدالل نامه آیین براساس شاید

 سال مصوب پذیره وصول نحوه نامه آیین این .است پذیره وصول نحوه نامه آیین اجرای لزوم بر تصویب مقام

 از پذیره که است شده انشاء طوری آن 5 تا 1 مواد و  پذیره نامه آیین این 10 ماده تبصره در و است 1365

 عمومی هیأت رأی براساس» :نامه آیین این 10 ماده تبصره اما .است جرأمست و موجر میان اجاره عقد شروط

 شماره نظریه شرح به»  فرماید می که 1386؍4؍31-286-287 شماره دادنامه ذیل در اداری عدالت دیوان

 و پذیره ترتیب و نحوه نامه آیین 10 ماده تبصره اطالق و نگهبان شورای فقهای 1386؍1؍30-86؍30؍20977

 همچنین و داشته پذیره اخذ عدم به نظر یا و نداشته پذیره اخذ به نسبت نظری واقف که مواردی در اهدایی

 5 تا 1 مواد همچنین .«شد شناخته شرع موازین خالف گذاری سرمایه لزوم به نسبت مزبور ماده تبصره اطالق

 ماده و 84 ماده 2 تبصره احکام مطابق»  :داشت مقرر چنین اداری عدالت دیوان عمومی هیات نیز نامه آیین این

 برای نگهبان شورای فقهای نظر ،1392 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 87

 شماره های نامه موجب به اساسی قانون نگهبان شورای دبیر اینکه به نظر. است االتباع الزم عمومی هیأت

 یک، ماده اطالق -1» :که است کرده اعالم ،1397؍4؍23-97؍100؍5935 و 1396؍2؍18 -96؍100؍884



 326بررسی و تحلیل فقهی حقوقی عقد معین پذیره نویسی در وقف//1400 زمستان هجدهم، شماره معاصر/ وحقوق فقه تخصصی علمی فصلنامه
 

 

 
 

 موازین خالف باشد، داشته خاص نحو به پذیره اخذ به نظر یا باشد پذیره اخذ عدم بر واقف نظر که مواردی در

 پذیره اخذ بدون متولی تشخیص به وقف مصلحت و ندارد نظری واقف که مواردی در همچنین. شد شناخته شرع

 .دارد اشکال باشد نامه آیین این در شده تعیین پذیره از بیشتر یا و کمتر مبلغ به یا

 داشته خاص نحو به پذیره اخذ به نظر یا باشد پذیره اخذ عدم بر واقف نظر که مواردی در ،2 ماده اطالق -2

 تشخیص به وقف مصلحت و ندارد نظری واقف که مواردی در همچنین. شد شناخته شرع موازین خالف باشد،

 .دارد اشکال باشد نامه آیین این در شده تعیین پذیره از بیشتر یا و کمتر مبلغ به یا پذیره اخذ بدون متولی

 مرسوم از غیر دیگری کیفیت یا سرقفلی اخذ عدم به نظر واقف که موردی به نسبت آن اطالق ،3 ماده در -3

 .شد شناخته شرع موازین خالف باشد، داشته

 سنجی مصلحت اساس بر -عامه یا خاصه-شرعی متولی رضایت بدون% 10 به انحصار ،5 و 4 مواد در -4

 سرقفلی اخذ اصل که جایی در باشد می شرع موازین خالف آن اطالق بنابراین نداشته، شرعی وجه ایشان

 شرع موازین خالف خاص، متولی وجود موارد در اوقاف و حج اداره موافقت کسب همچنین. باشد مشروع

 .«است

 13 و 88 مواد به مستند و نگهبان شورای فقهای نظر از تبعیت و الذکر فوق قانونی احکام اجرای در بنابراین 

 سال مصوب اهدایی و پذیره وصول ترتیب نحوه نامه آیین از اعتراض مورد مواد ابطال بر حکم الذکر فوق قانون

 شورای فقهای نظر از که شود می مالحظه «شود می صادر نامه آیین تصویب تاریخ از وزیران هیأت 1365

 عقد ضمن شرطی یا اجاره نویسی پذیره ماهیت اگر که حالی در.دارد شرعی اشکال مواد این اطالق نگهبان

 صحت عام حکم شامل نتیجه در و گرفت می قرار شروط ادله اطالق عنوان تحت شروط این اطالق بود اجاره

 .گرفت می قرار «شُرُوطِهِم عِنْدَ الْمُؤْمِنُونَ» قاعده طبق بر شروط

 و اوقاف سازمان اختیارات و تشکیالت قانون 13 ماده تفسیر در نگهبان محترم شورای تفسیر براساس ،نتیجه در

 و اجاره از حاصل اهدایی و پذیره محل از که وجوهی: »دارد می بیان که 1363؍10؍2 مصوب خیریه امور

 «رسید خواهد مقرره مصارف به و محسوب موقوفه همان عواید از گردد می دریافت موقوفه رقبات استیجار

 .گیرد می قرار دیگری مستقل عقد عنوان خود و است اجاره خود مبنایی عقد از مستقل پذیره شرط که معتقدیم

 به معیّننا با معیّن عقود بین تفکیک معتقدیم که است این 10 ماده تابع نه و دانیم می معیّن عقد را آن اینکه علت
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 می محسوب معیّن عقد دارد غلبه و شیوع مردم میان نویسی پذیره چون .است مردم میان استعمال کثرت خاطر

 .شود

 از شاید .نماییم اثبات هم را اجاره عقد از نویسی پذیره استقالل شرط است الزم موضوع این اثبات برای البته

 این که حالی در.باشد می عقد تابع صورت هر در عقد ضمن شرط که نماییم برداشت مدنی قانون 246 ماده

 داوری شرط آن مصادیق مهمترین از یکی .نیست پذیرفته دنیا حقوق در نه و ایران حقوق در نه امروزه تفسیر

 یک طرفین آن موجب به که است توافقی داوری شرط فرانسه مدنی دادرسی آیین قانون 1442 ماده در.است

 بنابراین .نمایند فصل و حل داوری طریق از را قرارداد آن از ناشی اختالفات و دعاوی شوند می متعهد قرارداد

 .شود می محسوب اصلی قرارداد از مستقل داوری قرارداد

 شروطی جزو هم شرط این .است مسئولیت تحدید شرط اند نموده مطرح فرانسوی حقوقدانان که دیگری مثال

 اصلی قرارداد از مستقل نتیجه در و اثر منشأ هم قرارداد انتفای از پس حتی که است این آن از هدف که است

 .(Gras,2014,p499 )، باشند خود

 از بعد را آن عقد،وحتی از مستقل شرط قرارداد در التزام وجه شرط در الاقل فقها از برخی نیز امامیه فقه در

 .(8 لهأمس، 79ص ،2ج  ،ق1415 حکیم، طباطبایی)، دانند می معتبر نیز عقد فسخ

 رای مدنی قانون 246 ماده به مستند التزام وجه استقالل عدم شرط کشور عالی دیوان آرای از برخی در گرچه

 تحلیل این اما. (ش1392 ماه آبان 8 مورخ کشور عالی دیوان 5 شعبه از صادره دادنامه) .است شده داده

 به را لغو عمل واقع در باشیم استقالل عدم شرط به قائل اگر که چرا آنهاست اراده و طرفین قصد برخالف

 .دهیم می نسبت قرارداد طرفین

 قلمداد اصلی قرارداد از مستقل داوری شرط المللی بین تجاری داوری قانون 16 ماده در که است اساس این بر

 .است شده

 و رد تحلیلی عمیق مباحث داوری استقالل شرط موافقان و مخالفان بین هم المللی بین تجاری داوری در البته

 نمایند می ارائه خود نظر منطقی های تحلیل برمبنای عمدتا که داوری شرط استقالل مخالفین .است شده بدل

 فسخ عقد، از شرط تبعیت اصل طبق ،اساس براین .کنند می مطرح را اصل از فرع تابعیت معروف استدالل همان

 ثابت اگر بنابراین .شد خواهد اعم معنای به داوری شرط بطالن موجب خودکار طور به اصلی قرارداد بطالن یا
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 داشته را معامله صحت شرایط تمامی چند هر شود می اثر بی هم شرط است، بوده باطل آغاز از اصلی عقد شود

 اعتبار معتقدند و نیست اصلی قرارداد بطالن و اعتبار مورد در تصمیم اتخاذ برای صالحیت واجد داور لذا .باشد

 و بازرگانی اتاق داوری مرکز) ،شد خواهد معلوم اصلی قرارداد اعتبار به دادگاه رسیدگی از بعد داوری شرط

 نیازهای و مشکالت به بیشتر عمدتا داوری شرط استقالل حامیان اما. (14ص ،ش1388 ایران، معادن و صنایع

 . (54ص ،ش1386 ایلخانی،) .نمایند می توجّه امروز تجاری

 در شود می باعث عقد ضمن شروط بودن اعتبار بی صورت در طرفین اراده لغویت و نیازها این رسد می نظر به

 تلقی معیّن و مستقل عقد یک عنوان به را آن و باشیم نویسی پذیره شرط استقالل به قائل هم نویسی پذیره مورد

 بنابراین.دهد می ادامه خود حیات به منفک و مستقل کامال اما باشد می اجاره آن منشا عقد که عقدی .نماییم

 .است معیّن و مستقل عقدی کامال نویسی پذیره

  نتیجه

 می خود حکره عربی کشورهای حقوق و سنت اهل فقه در آن معادل یا نویسی پذیره شد منقح که آنچه براساس

 شباهت وجود با حکره با نویسی پذیره اصطالحی تعریف در.شود تلقی معیّن و مستقل عقد یک عنوان به تواند

 بودن موقوفه قید ایران حقوق و امامیه فقه در که حالی در .دارد وجود مبنایی های تفاوت دارد وجود که هایی

 :نویسی پذیره که معتقدیم .باشد می غالبی قید سنت اهل فقه و حقوق در شود می محسوب احترازی قید ملک

 .«شود می منعقد ملک اجاره در اولویت برای وقف متولی با ملک اجاره متقاضی بین که است توافقی»

 تفصیل به که باشد می فقیه والیت ادله شروط، ادله قرآنی، عمومات توان می را عقد این مشروعیت ادله اما

 در مبنایی وحدت توان می و دارد وجود نظر اشتراک هم سنت اهل فقهای با عمدتا ادله این در .شد داده توضیح

 .کرد اتخاذ عقود این مشروعیت

 اوفوا شریفه آیه چون عامی ادله بر عالوه .شود بیان عقد این بودن معیّن ادله بود الزم ادله بحث از فراغت از بعد

 حقوق در اراده حاکمیّت سمت به گرایی شکل طرف از باید عمومات این از استفاده با که نمودیم بیان بالعقود،

 یادگار که گرایی شکل از فرانسوی فالسفه و حقوقدانان و بوده هم فرانسه حقوق در که امری .برویم قراردادها

 .بود .م2016 سال در فرانسه مدنی قانون اصالحات در آن تبلور که رفتند اراده حاکمیّت سمت به بود رم حقوق

 رواج و شیوع کثرت عقدی بودن معیّن در مالک که بود این شد ارائه دیگر عمومات و آیه این از که تفسیری
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 این به عقود بودن امضایی ادله شمول و اسالمی کشورهای در عقد این شیوع به توجّه با بنابراین .است استعمال

 این به را ما مبانی اختالف به توجّه با هم ارتکازی ادله و سیره .باشد معیّن عقد تواند می هم نویسی پذیره عقد

 با و شد بیان عقد این قانونی مبانی همچنین .است رسیده شارع ممضای یا امضا به عقد این که رساند نتیجه

 قانونی مقررات عقد از شرط استقالل اصل و اداری عدالت دیوان رای و نگهبان شورای فقهای نظریه به توجّه

 .است معیّن عقدی عقد این  رسد می نظر به و شد تببین عقد این

 منابع

 .کریم قرآن .1

 .قاهره 1938 دوم چاپ المواریث و الوقف احکام ،(1938) احمد بک، ابراهیم .2

 .الزهراء بن اسامه مکتبه 29 ج الفتاوی مجموع، (1416) تیمیه، ابن .3

  بیروت صادر دار ،ناشر1 االعیان،ج وفیات(، 1900)خلکان ابن .4

 .البیروت دارالفکر 4 ج عابدین ابن حاشیه و المختار الدر(، 1412)عابدین ابن .5

 .جا بی 1 مالک،ج ابن الفیه علی عقیل ابن شرح(، 1384)عقیل ابن .6

  بیروت صادر دار سوم چاپ 7 ج العرب لسان(، 1414)منظور ابن .7

 5 ج الطوری تکمله و الخالق منحه و الدقائق کنز شرح الرائق البحر(، تا بی)الدین نجیم،زین ابن .8

 .االسالمی دارالکتاب

 .8 شماره 77 نقد،پاییز کتاب نامه محجوریت،فصل و والیت(، 1377)جواد محمد ارسطا،دکتر .9

 دارالقلم اول چاپ االسالمی الفقه فی العام االلتزام نظریه الی المدخل(، 1999)احمد الزرقاء،مصطفی .10

 .دمشق

 .دمشق القلم دار اول طبع العام الفقه المدخل(، 1996)احمد الزرقاء،مصطفی .11

 .المکرمه االسالمیه،مکه الجتمعات لتنبیه اقتصادی کمصدر الوقف(، 1420)صالح بن الطفیل،سلیمان .12

  اسالمی مکتب انتشارات 1 ج مدنی حقوق(، 1379)حسن، سید امامی،دکتر .13
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 قم االسالمی الفکر مجمع 6 وج 3 ج المکاسب(، 1425)مرتضی، انصاری،شیخ .14

 .اسالمیه: تهران ،(طباطبایی مصطفی سید ترجمه) العصری، القاموس ،(1384) الیاس انطون، .15

 ایران،مجله المللی بین تجاری داوری قانون به توجّه با داوری قرارداد تنظیم(، 1386)زاده،نگار ایلخانی .16

  زمستان و پاییز 199 و 198 شماره وکال کانون حقوق

  العربیه االفاق دار االصول،انتشارات فی الحدود(، 1420)خلف بن باجی،سلیمان .17

 .جا بی االیمان معدن و بحراالیمان(، تا بی)تقی برغانی،محمد .18

  البعثت موسسه ناشر 2 ج القرآن تفسیر فی البرهان(، تا بی)هاشم بحرانی،سید حسینی .19

  جا بی 7 ج و  2 ج الفقاهه مصباح(، تا بی)ابوالقاسم خوئی،سید .20

 کاربردی حقوق ،(1394) سعید باقری، و بهزاد رجایی، جمشید؛ زمانی، مریم؛ پوررحیم، عباس؛ بشیری، .21

 .جنگل: تهران موقوفه، اراضی و وقف

 .دانش گنج مدنی،انتشارات حقوق در اراده تاثیر(، 1387)جعفر محمد لنگرودی،دکتر جعفری .22

 .بیروت الحدیث الفکر الکتاب،دار و الوزراء(، 1408) عبدوس بن محمد جهشیاری، .23

 .بغداد االرشاد الرتاج،مطبعه مفتاح و الملوک فقه(، 1973)محمد بن بغدادی،عبدالعزیز حنفی .24

 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان انتشارات دهخدا نامه لغت(، 1379)اکبر دهخدا،علی .25

 .بیروت المعرفه ،دار15 ج المبسوط(، 1414)سرخسی .26

 التراث االحیاء دار 6 ج الجدید المدنی القانون شرح فی الوسیط(، 1958)احمد سنهوری،عبدالرزاق .27

  العربی

 معاصر فقه مرکز دوم چاپ االصول فی الفائق(، 1398)نویسندگان از گروهی و دار،حسین زنده شب .28

 .قم



 331بررسی و تحلیل فقهی حقوقی عقد معین پذیره نویسی در وقف//1400 زمستان هجدهم، شماره معاصر/ وحقوق فقه تخصصی علمی فصلنامه
 

 

 
 

 در فرانسه،تاملی و ایران مدنی حقوق نظام در شکلی و ماهوی عقالنیت تعامل(، 1390)شهابی،مهدی .29

 .156 تا 123 ص اول شماره-سوم دوره حقوقی مطالعات-مدنی قانون گیری شکل نظری مبانی

  دوم چاپ االسالمی النشر المقنعه،موسسه(، 1410)مفید شیخ .30

 .میزان انتشارات قراردادها عمومی قواعد(، 1382)حسین سید صفایی،دکتر .31

 .میزان انتشارات تطبیقی مدنی حقوق(، 1391)حسین سید صفائی،دکتر .32

 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات(، 1369)اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت .33

 .اسالمی

 همدانی موسوی باقر محمد سید ترجمه 5 ج و 4 ج المیزان تفسیر(، تا بی)حسین، محمد طباطبایی،سید .34

 .المیزان بنیاد

 .هشتم چاپ قم الهالل دار ناشر 2 ج الصالحین منهاج(، 1415)سعید محمد حکیم،سید طباطبایی .35

 .قم اسماعیلیان موسسه چهارم چاپ 2 ج المکاسب حاشیه(، 1370)کاظم محمد یزدی،سید طباطبایی .36

  بیروت اعلمی موسسه اول چاپ 3 ج القرآن تفسیر فی البیان مجمع(، 1415)طبرسی .37

  الجیل دار انتشارات 1 ج االحکام مجله شرح فی الحکام درر(، 1411)حیدر علی .38

 .چهاردهم چاپ امیرکبیر انتشارات عمید فرهنگ(، 1384)عمید عمید،حسن .39

 البیروت العلم دار 2 ج المحیط القاموس(، 1426)الدین آبادی،مجد فیروز .40

 .لبنان بیروت العربی التراث احیاء دار ناشر 5 ج القرطبی تفسیر (، 1405)الدین قرطبی،شمس .41

 سهامی شرکت 1387 سال انتشار سال 3ج و 1ج قراردادها عمومی قواعد(، 1364)ناصر کاتوزیان،دکتر .42

 .انتشار

 سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله-قرارداد اداره یا قرارداد ستایش(، 1380)ناصر کاتوزیان،دکتر .43

 .136-111 صص 52 شماره-تهران دانشگاه
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 .جا بی الفوائد کنز(، تا بی)کراجکی،ابوالفتح .44

  دمشق النوری مکتبه سوم ،چاپ5 ج الشام خطط(، 1403)علی،محمد کرد .45

 .اول چاپ الجعفریه آالثار الحیاء المرتضویه القرآن،مکتبه احکام فی البیان زبده(، تا بی)اردبیلی محقق .46

 اقتصاد داوری،مجله شرط استقالل آثار(، 1388)ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق داوری مرکز .47

 .1388 تیرماه 30 شماره

 .پارسه کتاب انتشارات-معین فارسی فرهنگ، (1376) محمد دکتر معین، .48

 .قم امیرالمومنین مدرسه انتشارات 4 ج نمونه تفسیر، (1384)ناصر شیرازی، مکارم .49

 .امیرالمومنین مدرسه انتشارات 1 ج البیع کتاب الفقاهه انوار (، 1425) ناصر شیرازی، مکارم .50

 چاپ قم تشکر نشر 2 ج االسالمیه الدوله فقه و الفقیه والیت فی دراسات(، 1415)علی منتظری،حسین .51

 .دوم

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت(، اسالمی حکومت)فقیه والیت(، 1369)اهلل روح خمینی،سید موسوی .52

 .تهران

 .اول چاپ قم اسماعیلیان ناشر 2 ج الرسائل(، 1410)اهلل روح خمینی،سید موسوی .53

(، ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه التقلید و االجتهاد(، 1426)اهلل روح خمینی،سید موسوی .54

 .دوم چاپ

 (1421)اهلل روح خمینی،سید موسوی .55

 .قم بصیرتی مکتب انتشارات سوم چاپ االیام عوائد(، 1408)احمد نراقی،مولی .56

 االسالمیه للدراسات الغدیر مرکز 4 ج االصول علم فی بحوث(، 1417)محمود شاهرودی،سید هاشمی .57

 .دوم چاپ

 



 333بررسی و تحلیل فقهی حقوقی عقد معین پذیره نویسی در وقف//1400 زمستان هجدهم، شماره معاصر/ وحقوق فقه تخصصی علمی فصلنامه
 

 

 
 

58. Chazal, J. P. (2001) ، « De la signification du mot loi dans l’article 1134 

alinéa 1e du code civil », In. RTD. Civ, n° 2, pp. 265-285 

59. Gert, B. (1992) ، « Le Droit de Nature », In.Le pouvoir et le droit , Textes 

réunis par Louis Roux et François Tricaud, Saint-Etienne, Publications de 

l’université de Saint-Etienne, 1e édition, pp.27-48. 

60. Gras, Nicolas (2014), Essai sur les clauses contractuelles, Thèse pour le 

doctorat en droit privé, Université d'Auvergne  – Clermont Ferrand 1, École de 

droit. 

61. Savaux, E. (2010) « L’introduction de la révision ou de la résiliation pour 

imprévision Rapport français ». In. Revue des contrats, n° 3, p. 1057-1067 


