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وقف اموال اشخاص حقوقي ،اعم از حقوق عمومي يا خصوصي ،به معناي

خارج كردن اموال از مالكيت شخص حقوقي و اختصاص اين اموال به وقف ،از

اختيارات اشخاص حقوقي خارج است .در این راستا ،منظور از شخص حقوقی،
آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صالحیت دارا شدن

حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است .وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام
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وقف را مطرح و به آن جواب دادهاند .ولی هیچیک از فقهای عظام مسئلة وقف

اشخاص حقوقی را در کتابهای فقهی خویش مطرح نکردهاند .بر این اساس،

تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان
ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
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مقدمه

وقف یکی از بهترین و مؤثرترین اعمال خیرخواهانه بوده که طی آن افراد نیکاندیش و آگاه
به فانی بودن دنیا ،قسمتی از اموال خود را با اختیار از مالکیتشان خارج نموده و به مالک حقیقی
آن ،یعنی خداوند بلندمرتبه برمیگردانند تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد و منافع آن طی
سالیان پس از حیاتشان نیز در راه تأمین نیازمنديهاي مردم و تحقق عدالت اجتماعی مصرف
شود (موسویان و نصرآبادی .)40 :1388
در قرآن کریم آیهای که در آن کلمة وقف بهکاررفته باشد به اعتقاد همه مفسرین و فقها
وجود ندارد ،امّا در کتاب گرانقدر وسائلالشیعه ده حدیث با اسناد معتبر در استحباب و مشروعیت
وقف ذکرشده است که حدیث ا ّول آن را اغلب فقهای عظام در باب وقف یادآوری کردهاند،
مینویسد از ابیعبداهلل علیهالسالم محمد بن یعقوب از ع ّدهای از اصحاب ما روایت کرده که
فرمود مرد را بعد از مرگش اجر و پاداشی نیست مگر اینکه دارای سه خصلت باشد ،یکی اینکه
در زمان حیاتش صدقهای برقرار کرده باشد (صدقه جاریه یا وقف) و دیگر اینکه عمل خیری
سن ّت نهاده باشد (مث ً
ال وقف) که بعد از او مردم بدان عمل کنند و س ّومی اینکه فرزند صالحی از
او برجایمانده باشد که بعد از مرگش برایش دعا کند .این حدیث را صاحب مستدرکالوسائل
نیز روایت کرده است (حر عاملی  1393ج .)292 :6
بعد از رسولاهلل  -صلیاهلل علیه و آله  -حضرت صدیقه طاهره و ائمه معصومین  -علیهمالسالم
 با تأسی از رسول خدا موقوفات زیادی از خود بهجای گذاشتند.در مناقب ابن شهرآشوب آمده است علی(ع) در ملک خود (ینبع) صد چشمه آب بیرون
آورد و برای حجاج و ز ّوار کعبه و مدینه وقف نمود و عالوه بر اینها مسجدی در مقابل قبر
مطهر حضرت حمزه سیّدالشهداء و مسجدی به نام فتح در مدینه بنا کرد و در شهرهای دیگر
مانند کوفه و بصره مسجد ساخته بود (ابن شهرآشوب .)123 :1379
شکی نیست که وقف ،ارکان و شرایطی دارد و فقهای عظام همانطور که پیشتر بدان اشاره
کردیم همة شرایط و ارکان وقف را وقتیکه واقف و موقوفعلیه از اشخاص حقیقی باشند ،بیان
توجه به نوظهور بودن اصطالح شخص حقوقی و ورود آن در ادبیات معاصر
کردهاند .ولی با ّ
بیشک الزم است استحقاق و صالحیت آنان در ایجاد وقف با تدقیق و باریکبینیای که دربارة
اشخاص حقیقی شده است نقد و بررسی شود .در این مقاله سعی شده مفاهیم شخص حقوقی و
استحقاق و صالحیت آنان در ایجاد وقف و اشکاالت و ایرادات وارده فرضی دربارة اشخاص
حقوقی ،مطرح و نقد و بررسی شود.
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در انشای وقف از طرف اشخاص حقوقی ایرادات و مشکالت فراوانی میتواند مطرح شود
هرچند در قانون تجارت مصوب سال  1311شمسی اشخاص حقوقی را همطراز اشخاص حقیقی
در احراز صالحیت میداند ،ولی در ابواب وقف کتب فقهی وهمچنین قوانین موضوعه ایران
بیان نشده که اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی اهلیت ایجاد وقف را دارند.
وقف در لغت به معنی نگهداشتن و حبس کردن عین ملکی بر واقف آن و صرف کردن
منافع آن در راه خداست و بعضی از فقها گفتهاند حبس عین مال است بر ملک خدای تعالی؛
بنابراین با عمل وقف ،ملکیت ملک از واقف گرفته میشود و در اصطالح قانون مدنی ایران،
حبس عین مال و تسبیل ثمرة آن برحسب نیّت واقف است بهعبارتدیگر حبس عین مال و آزاد
کردن منافع آن برای خداست (دهخدا  :1334ذیل واژه).

مال یا ملک وقفشده را موقوفه میگویند ،یعنی وقفشده باآنکه مصدر است ،در معنی
اسم مفعولی به کار میرود؛ امّا چرا بهصورت مؤن ّث و با تای تأنیث بهکاررفته است نکتهای است
که ظاهرا ً کسی متعرض آن نشده است .تنها توجیهی که به نظر میرسد این است که موقوفه
همیشه عین ملک یا مالی است که وقف میشود و لفظ عین ،مؤنث سماعی است؛ لذا مال یا
ملک وقفشده را موقوفه میگویند و نه موقوف.
مفهوم وقف

هرچند كه تاريخچه نهاد وقف ،به پيدايش اسالم برميگردد؛ ولي جالب است كه بدانيد مستندات
قرآني و روايي بسيار كمي دربارة وقف وجود دارد و حتي اين مستندات نيز صرفاً بر پسنديده و
خوب بودن وقف داللت دارد و در فقه شيعه ،با عنوان صدقه و نيز در شريعت اسالم ،به نام صدقه
جاريه يا صدقهاي است كه بهطور پيوسته در جهت اهداف مشخص مصرف ميشود .با توجه
به اينكه اسالم تشويق ميكند كه سادهترين و آسانترين راه را در زندگي برگزينيم ،در مورد
وقف هم بايد گفت كه قانون وقف ،آنقدر انعطافپذير است كه هر كشوري ميتواند با رعايت
چارچوب اصلي شرايط وقف ،متناسب با نياز و شرايط خاص محيطي خود به طراحي و تدوين
شكل خاصي از آن اقدام نمايد؛ بنابراين وقف يك امر عقاليي است و بهحکم عقل ،وقف و
صدقه عمل پسنديده و نيكويي است كه از گذشته نيز انسان به آن توجه داشته است و ازجمله
احكام امضايي شرع مقدس اسالم به شمار ميرود .پيامبر اسالم (ص) دراینباره ميفرمايند« :إِ َذا
ات اب ْ ُن آ َد َم ان ْ َق َط َع َع َمل ُ ُه إ ِال مِ ْن ث َ ٍ
الث :مِ ْن َصدَ قَ ٍة َجا ِريَ ٍة ،أَ ْو ِعل ْ ٍم يُنْتَ َف ُع ب ِ ِه ،أَ ْو َول َ ٍد َصال ِ ٍح يَ ْد ُعو ل َ ُه»؛
َم َ
«بهترين يادگار و ميراثی كه انسان از خود بهجای ميگذارد ،سه چيز است :اول ،صدقه جاريه
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(وقف) كه اجر و مزدش به او ميرسد؛ دوم ،دانشي كه بعد از او (انسان) مورد عمل و استفاده
قرار میگیرد؛ سوم ،فرزند شايستهاي كه خيري در بر داشته باشد» (مصباحی مقدم و همکاران
.)62-63 :1388
تعریف وقف

وقف ،يكي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسالمي است كه آرزومندي بشر براي
ماندگاري و بقاي جاودانه را نشان میدهد .در اين تحول و دگرگوني حقوقي ،مالكيت خصوصي
به سود اجتماع (كم يا زياد) از بين ميرود و مالكيت جديدي از طريق تشكيل شخص حقوقي به
وجود ميآيد .بهموجب ماده  57قانون مدني و با استناد به قاعده «ال وقف اال في ملك» (آل كاشف

الغطاء  ،)70 :1361واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مينمايد (عامری و مصلحيان .)162 :1392
درواقع ،وقف عقدي است که نتیجه آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت آن است
(نجفی  .)3 :1368منظور از حبس کردن اصل مال ،نگهداشتن عین مال از نقلوانتقال و همچنین از
تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از وقف ،انتفاع همیشگی موقوفعلیهم
از مال موقوفه است و بدان جهت هم آن را وقف گفتهاند (ملکوتی فر .)126 :1380
در تحریرالوسیله آمده است« :و هو تحبيس العین و تسبيل المنفعة .و فيه فضل كثير و ثواب
جزيل» ،یعنی وقف ،حبس كردن عين و سبيل نمودن (مباح كردن و آزاد ساختن) منفعت آن است.
و وقف فضيلت زياد و پاداش فراوانى دارد (امام خمینی 1379ج 1و558 :2؛  1421ج121 :3؛ .)528 :1422
از فقهای معاصر امام خمینی پس از تعریف وقف همه مسائل و نکات دقیق آن را به روش
ابتکاری و بینظیر در  99مسئله در کتاب تحریرالوسیله پیاده کرده است .همه مسائل وقف از
نیت و ارکان و شرایط و عدم جواز بیع وقف و خالصه هر مسئلهای که در ارتباط با وقف ممکن
است مطرح شود با بیانی شیوا تبیین کردهاند .فرق تحریر ایشان با شرح صاحب جواهر این است
که برای خوانندگان باالخص طالب علوم دینی بسیار سهلالوصول است .هرچند گفتار صاحب
جواهر نیز در حد خود بینظیر و ارزنده است ولی امام از اطناب پرهیز کرده و لب لباب مسائل
را با عباراتی ساده و قابل فهم برای همه بیان کرده است.
ارکان وقف و شرایط آن

وقف داراي ارکانی است که عبارتند از :صیغه وقف ،واقف ،موقوفعلیه ،عین موقوفه (ملکوتیفر

.)127 :1380
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 .1صیغه وقف ،یعنی آنچه واقف با آن ارادة خویش در وقف را ابراز میدارد (حائري یزدي)76:1380؛
 .2واقف کسی است که بخشی از اموال خود را جهت وقف اختصاص میدهد؛
 .3مال موقوفه ،آن چیزي است که مورد وقف واقع میشود؛
 .4موقوفعلیهم افرادي هستند که منافع مال موقوفه براي آنها در نظر گرفتهشده است؛
 .5مال موقوفه باید عین باشد نه دین یا منفعت ،قابلیت انتفاع با بقاي عین داشته باشد ،در
ملکیت واقف باشد و قبض دادن آن ممکن باشد (نجفی  ،)15 :1368پس اموالی که با مصرف
آنها ،عین قابلیت بقا ندارد قابل وقف کردن نیستند .براي مثال نمیتوان نان ،غذا و میوه را وقف
نمود؛ زیرا با مصرف آنها ،عین از بین میرود (موسویان و نصرآبادی .)41 :1388
منجز بودن و معلّق به شرطی نبودن؛ .3
شرایط وقف نیز چهار چیز است .1 :دائمی بودن؛ ّ .2

اقباض؛  .4اخراج نفس خویش از عین موقوفه (نجفی  .)51 :1368با توجه به تعاریف مختلفی که از
اشخاص حقوقی شده و ارکان و شرایط وقف که به آنها بهاجمال اشارهشده است .آیا اشخاص
حقوقی مانند اشخاص حقیقی صالحیت و اهلیت ایجاد وقف را دارند یا ندارند؟ مسلماً با توجه
به نوظهور بودن بحث از اهلیت اشخاص حقوقی در ایجاد وقف که سابقه چندانی ندارد آنچه در
این نوشتار مطرح است صرفاً نظر شخصی نگارنده است چون در کتب فقهی ما دربارة اشخاص
حقوقی و حدود و اختیارات و ارکان و شرایط آن بحثی به میان نیامده است ولی فقهای عظام
بعضاً تحت عناوین و موضوعاتی از اختیارات حاکم و ولی امر در وجوهات شرعیه ،مانند خمس
و زکات و غنائم و بیتالمال بهطورکلی نظراتی ارائه کردهاند که بیشباهت به اختیارات اشخاص
حقوقی در زمان معاصر نیست (سامانی )12 :1394؛ ولی از حدود و اختیارات واقف و موقوفعلیه
درصورتیکه اشخاص حقوقی باشند بحثی نشده است ،شاید دلیلش این باشد که تاکنون اشخاص
حقوقی نه چیزی را وقف کردهاند و نه اشخاص حقوقی موقوفعلیه قرارگرفتهاند تا الزم آید
فتوایی از مراجع تقلید صادر شود .یا تاکنون مردم از مراجع تقلید نپرسیدهاند که آیا اشخاص
حقوقی اهلیت ایجاد وقف را دارند و اگر دارند شرایط آن کدام است؟
لذا وقف اشخاص حقوقی یکی از مباحث نوظهور و جدیدالوروداست که تاکنون نقد و
توجه دقیق شود که ارکان و
بررسی نشده است ،در این مقاله کوشش شده است به این نکته ّ
شرایط وقف و اهلیت و صالحیت واقف در انشای عقد وقف یا صالحیت و اهلیت موقوفعلیه
وقتیکه واقف و موقوفعلیه اشخاص حقوقی باشند چگونه است؟
همچنین به این نکته پرداختهشده است که اهلیت و صالحیت وقف وقتی شخص حقیقی
باشد چگونه میتواند با اهلیت و صالحیت شخص حقوقی مطابقت داشته باشد و آیا احکام و
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شرایط هر دو یکی است؟
 .1ا ّولین رکن از ارکان وقف  -موقوفه  -انشای صیغه وقف است که بهاتفاق فقها و
حقوقدانان لفظ وقفت یا حبست است؛ ولی آیا شخص حقوقی با همین الفاظ میتواند انشای
عقد وقف کند؟ وقفت و حبست صیغه متکلّموحده است؛ امّا شخص حقوقی که یک نفر نیست
تا بتواند با چنین الفاظی انشای عقد وقف کند ،ناچار باید به صیغه متکلّم مع الغیر انشا کند،
ولی در هیچ کتاب فقهی و هیچ حدیثی چنین الفاظی بهعنوان صیغه وقف دیده نشده است .آیا
نمیتوان نتیجه گرفت که صیغه متکلّم معالغیر از وقفت و حبست برای انشای وقف صالحیت
ندارد؟ این اشکالی است که باید نقد و بررسی شود و مراجع تقلید جواز آن را امضا کنند حال
فرض کنیم چند نفر در ملکی باهم شریک باشند و همگی تصمیم گرفته باشند که آن ملک را
وقف خاص یا عام کنند در این صورت میتوانند بهجای وقفت و حبست ،لفظ وقفنا و حبسنا
را انشا کنند و یا اینکه تکتک شرکای ملک همان لفظ وقفت یا حبست را بگویند وقف تمام
است .این نیز مسئلهای است که تاکنون کسی به آن جواب نداده است.
 .2اشکال دیگری وجود دارد که باید مطرح و راهحل آن تشریح شود و آن این است شرط
صحت وقف ،مالک بودن واقف عین موقوفه است کسی نمیتواند عینی را وقف کند که مالک
آن نیست؛ امّا وقتی مالک شخص حقوقی باشد او درواقع مالک عینی نیست که بتواند آن را
وقف کند حال اگر بهعنوان یکی از ارکان یک شرکت مث ً
ال مدیرعامل مقداری از داراییهای
تصرف خود را وقف کند آیا این وقف صحیح است؟ چگونه میتوان گفت که چنین
تحت ّ
وقفی صحیح است باآنکه واقف مالک واقعی موقوفه نیست؟
همانطور که پیشتر گفتیم به عقیده ع ّدهای از علمای علم حقوق ،وجود شخص حقوقی،
اعتباری یا انتزاعی و مجازی است نه حقیقی و حتّی ع ّدهای گفتهاند که اص ً
ال شخص حقوقی
وجود خارجی ندارد حال کسی که یا اص ً
ال وجود ندارد یا وجودش مجازی است چگونه
میتواند انشای عقد وقف برای دیگری کند؟
 .3مشکل دیگر این است که در انشای عقد وقف ،مالک حقیقی ملکیت ملک را از نفس
خود خلع میکند و با اعمال وقف ،دیگر مالک ملک خود نیست حال شخص حقوقی چه
اختیاری دارد که ملکیت مالک را خلع کند .صرف اینکه مالی یا ملکی در اختیارش برای
مقاصد معینی قرار داده است مجوز خلع مالکیت از مالک حقیقی نیست و اگر ملک کسی دیگر
را وقف کند وقف باطل است.
ممکن است ادعا شود که شاید اساسنامه شرکتی به ارکان خود اجازه انشای وقف داده باشد
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در این صورت به وکالت از مالکان اصلی صالحیت انشای عقد وقف خواهد داشت در جواب
باید گفت هر شرکتی محصور و محدود در اساسنامه خویش است و هر شرکتی فعالیتهای
او منحصر در موضوع شرکت است نه در امور دیگر ،مث ً
ال شرکت تعاونی مسکن فعالیتهایش
در امور مسکن است؛ لذا نمیتواند مث ً
ال در صادرات و واردات کاال شرکت کند .عالوه براین
صاحبان سهام شرکتها تعدادی وجه نقد به ارکان شرکتها میپردازند و یک یا چند سهم
از سهام شرکت را میخرند ،پس صاحبان شرکت تنها چیزی که در اختیار ارکان شرکت قرار
توجه به اینکه وجه نقد یا درهم و دینار را نمیتوان وقف کرد
دادهاند مقداری وجه نقد است با ّ
چون در تعریف وقف آمده است (حبس االصل و سبل الثمره) وجه نقد سهامداران قابلیت وقف
ندارد (نجفی  )18 :1368مگر اینکه محل کار یا کارگاه را وقف نمایند پس چنین وقفی باطل

است و اگر محل یا دفتر کار خود را وقف کنند ،شرکتی باقی نمیماند.
مسئله دیگری که باید نقد و بررسی شود این است که بعضی از سهامداران یک شرکت،
مث ً
ال تجاری یا تعاونی ممکن است بعد از مدّتی اهلیت و صالحیت ایجاد وقف را از دستداده
باشند ،مث ً
التصرف شده باشند یا فوت کرده باشند که در این موارد
ال سفیه ،دیوانه و یا محجور
ّ
وکالت نافذ نیست چون اهلیت مو ّکل از بین رفته است پس اشخاص حقوقی در این موارد
نمیتوانند به وکالت از سهامداران شرکت ایجاد وقف کنند.
 .4ازجمله شرایط تنفیذ وقف قبض و اقباض است ،قبض در لغت به معنی به دست گرفتن
چیزی با تمام دست است (صاحب بن عباد  )253 :1413امّا فقها قبض را به تخلیه تعریف کردهاند،
یعنی تحویلگیرنده را بر شیء قبض شده مسلّط و مستولی ساختن اگرچه در دست او هم قرار
نگیرد با نظر دقیقتر ،این معنای اقباض است (مغنیه .)587 :1362
شیخ طوسی شرط بودن قبض را در وقف مورد اجماع علمای امامیه میداند و میفرماید از
شرایط لزوم وقف در نزد ما  -امامیه  -قبض است (شیخ طوسی .)539 :1407
ما ّده  59قانون مدنی در خصوص شرطیّت قبض میگوید اگر واقف عین موقوفه را به
تصرف موقوفعلیه ندهد ،وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض موقوفعلیه داد وقف
ّ
تحقق پیدا میکند ،مث ً
ال اگر واقف پیش از تسلیم موقوفه به موقوفعلیه یا متولی ،فوت کند
وقف باطل میشود .ما ّده  802قانون مدنی میگوید همچنین قبض باید با اذن واقف انجام شود
حال اگر یکی از شرکتهای بزرگ که قهرا ً سهامداران آن شرکت افراد زیادی هستند تصمیم
بگیرد که همه یا مقداری از مایملک شرکت را به شرکتی دیگر یا شخص معینی وقف کند و
طبق اساسنامه هم حق واگذاری اموال تحت اختیار خود را داشته باشد ،در این صورت چه کسی
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حق اقباض یا حق قبض دارد؟ اگر موقوفعلیهم شرکتی باشد ارکان آن شرکت با اذن چه کسی
میتوانند قبض کنند؟ در این موارد مشکالت فراوانی وجود دارد که صحت عمل وقف را زیر
سؤال میبرد این مسائل از جانب فقها و حقوقدانان باید بررسی شود.
 .5شرکتهای تجاری یا جمعیتهایی که صندوق خیریه تشکیل میدهند ،محدود و محصور
در اساسنامه خود هستند که به ات ّفاق هیأت امنای آن شرکت یا مؤسسه خیریه به تصویب رسیده
است .اشخاص حقوقی طبق همان اساسنامه فعالیت میکنند و دخل و تصرف آنان در سرمایه
و مایملک شرکت یا مؤسسه منحصر در موضوع تشکیل شرکت یا مؤسسه است ،مث ً
ال شرکت
نشر کتاب محدوده تصرفاتش در اموال شرکت منحصر به همان نشر کتاب است و نمیتواند
در صادرات و واردات کاال شرکت کند .یا مؤسسه خیریه محدوده تصرفاتش در امور خیریهای
است که موضوع تأسیس آن مؤسسه است ،مؤسسه خیریه برای کسب سرمایة بیشتر نمیتواند
در خریدوفروش زمین شرکت کند و سود حاصله را در امور خیریه مصرف کند ،مسلماً دخالت
این شرکتهای تجاری و این مؤسسات خیریه در ایجاد وقف خارج از محدوده اختیارات
آنهاست ،هرچند ایجاد وقف نیز از امور خیریه است ،ولی صرف خیریه بودن نمیتواند داخل
در محدودة فعالیتهای صندوق خیریه شود.
 .6ازجمله شرایط و ارکان وقف ،موجود بودن موقوفعلیه یا موقوفعلیهم هنگام انشای
عقد وقف است؛ بنابراین وقف بر معدوم یا کسی که بعدها متولّد خواهد شد ابتدا ًء صحیح نیست
چون عمل وقف تملیک عین به موقوفعلیه و قبض آن است پس کسی که هنگام انشای عقد
وقف وجود ندارد چگونه میتواند قبض کند؟ و چگونه شخص معدوم میتواند صاحبملک

شود؟ صاحب جواهرالکالم از مبسوط نقل اجماع کرده است (نجفی  )27 :1368و صاحب مفتاح

از غنیه و سرائر نفی خالف را حکایت کرده است (حسینی عاملی .)47 :1405

انواع وقف

به اعتبارهای مختلفی میتوان وقف را دستهبندی نمود که از مشهورترین آنها تقسیم وقف به
اعتبار موقوفعلیهم به وقف خاص (وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اوالد) و وقف
عام (وقف بر جهات و مصلحت عموم ،مانند وقف مسجد و مدرسه و وقف بر عناوین عامه ،مانند
وقف بر فقرا و دانشجویان) است .همچنین وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه به وقف انتفاع
(مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی نیست و از آن با عنوان اصول وقف یاد میکنند،
مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات) و وقف منفعت (مقصود
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از این نوع وقف کسب درآمد مادی است برای هزینه چیزی دیگر ،مانند وقف دکان برای ادارة
مسجد ،بیمارستان یا مدرسه) تقسیم میشود (میر هاشمی و سرهنگیان .)66 :1393
پیشینۀ وقف در ایران

وقف در تمامی ادیان به اشکال مختلفی وجود دارد .در ایران باستان زرتشتیان ،بر اساس تعالیم
کتاب اوستا ،به ساخت آتشکدهها ،ارائۀ خدمات به زائران ،احداث مراکز آموزشی مذهبی در
جوار معابد مبادرت و برای تأمین مخارج و هزینههای آتشکدهها ،موبدان و زائران ،اوالد و
بیوهزنان ،خیریه اموات ،کشاورزان بیبضاعت و نگهداری حیوانات ،زمینهای خود را وقف
میکردند (اذکایی .)9 :1381

در اواخرحکومت ساسانیان بنیادهای نیکوکاری بهمنظور رستگاری روان ،در ایران بنیاد شد
که پول آنها صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عامالمنفعه میشد .همین بنیادها
بعدها الگویی برای وقف اسامی شدند .در ایران در تشکیالت اداری دورۀ سامانیان (261-385
هجری قمری) از دیوان موقوفات یا دیوان اوقاف نامبرده شده که کار آن رسیدگی به امور
مساجد و اراضی موقوفه بوده است (دریایی  .)83 :1383بهطورکلی ،در تمامی حکومتهای
ایران بعد از ورود اسالم ،وقف اهمیت بیشتری یافت .وقف در دورۀ صفویه رونق فراوانی یافت
و بسیاری از امالک وقف بقاع متبرکه شیعه گردید (پوراحمد و همکاران  .)6 :1392در دوره
توجه میشد؛ بهعنوانمثال ،میتوان از موقوفات تیموری در خراسان بزرگ
تیموري نیز به وقف ّ
نام برد .غازان خان در شهرها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در ایران ،اماکن مذهبی و
عمومی فروانی ساخت و برای همة آنها و حتی برای بیتالمقدس و مشهد ،مکانهایی را وقف
کرد .غازان خان برای محلّهای در نزدیکی تبریز موسوم به شنب غازان موقوفاتی را در نظر
گرفت (کالنتری و همکاران .)3 :1389

تعریف شخصیت در لغت

شخصیت ،مجموعه خصایص اجتماعی و رفتارهای باطنی یک انسان در جامعه است (معین

 1377ج )2032 :2شخصیت ،مصدر جعلی است ،یعنی شرافت ،رفعت ،بزرگواری ،درجه و مرتبه
انسان و در اصطالح روانشناسی شخصیت یا منش عبارت است از مجموع نفسانیّات (احساسات
و افکار و عواطف).
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شخصیت حقوقی یا اعتباری

شخص حقوقي داراي وجودي اعتباري است و شخصيت آن ،از شخصيت تشکیلدهندگان
آن ،متمايز و مستقل است .باوجوداین ،نيازمند اشخاص حقيقي است تا در راستاي اهداف
آن در عالم خارج اقدام كرده ،وجود آن را مؤثر گرداند .كلية اعمال حقوقي و اجرايي اين
اشخاص ،بهوسیلة مديران آنها انجام ميپذيرد (عامری و مصلحيان  .)161 :1392در اصطالح
حقوقی ،مؤسسه ،انجمن یا گروهی از افراد هستند که موضوع حق و تکلیف قرارگرفته باشند
بهعبارتدیگر ،هرگاه دو تن یا بیشتر از افراد انسانی بهطور جمعی موضوع حق یا حق و تکلیف
قرار بگیرند اصطالحاً به آنان شخص حقوقی اطالق میشود (دهخدا  12507 :1334به نقل از

فرهنگ حقوقی لنگرودی).

معنای اصطالحی شخص و شخصیت

آنچه در علم حقوق متداول است این است که شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف
است و آن بر دو نوع است شخصی حقیقی و شخص حقوقی (ساکت .)57 :1386
شخص حقیقی همان انسان است که گاه از آن به شخص طبیعی تعبیر میشود ،امّا شخص
حقوقی که از آن به شخص معنوی هم تعبیر میشود در مقابل شخص طبیعی و حقیقی قرار
میگیرد.
در جوامع غربی امروزه برخالف قوانین قدیم ،بعضی از حیوانات را نیز دارای پارهای از
حقوق و تکالیف معرفی کردهاند ،ولی واقعیت این است که این انسان است که شخص حقیقی
یا شخص حقوقی است و مسلماً شخصی حقیقی یا حقوقی دربارة حیوانات مصداقی ندارد.
شخصیت نیز در علم حقوق عبارت است از وصف و شایستگی انسان که میتواند طرف حق
و تکلیف قرار گیرد و اعمال حق و تکلیف کند (صفایی و همکاران .)10 :1388
بهبیاندیگر ،شایستگی شخص را برای دارا شدن حق و تکلیف شخصیت حقیقی مینامند،
بنابراین شخصیت انسان یکی از حاالت و صفات شخص است که بهموجب آن انسان میتواند
ظرف حق و تکلیف واقع شود .در جوامع امروزی هر انسانی دارای شخصیت است ،ولی
درگذشته که قوانین بردهداری حاکم بوده است بردگان ازنظر حقوقی فاقد شخصیت بوده یا
شخصیت ناقص داشتهاند (صفار .)80 :1373
هر شخص حقیقی یا طبیعی دارای خصایصی است که ازنظر حقوقی موجب تشخیص و امتیاز
او از موجودات و اشخاص دیگر است ،مانند نام ،نام خانوادگی ،اقامتگاه و فرزند شخص معینی
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ت اسناد و احوال قیدشده است .آغاز وجود شخص طبیعی از
بودن و همه خصوصیاتی که در ثب 
لحظه تولد اوست و از همین لحظه تولد از حقوق مدنی برخوردار است و طبق ماده  959قانون
مدنی شخص حقیقی یا طبیعی نمیتواند حقوق مدنی خود را از خود سلب کند .مث ً
ال نمیتواند
حق مالکیت ،حق ازدواج و طالق و وکالت را از خود سلب کند .البته بعضی از حقوق مدنی
هنگامی ممنوع است که بهطورکلی باشد نه بهطور جزئی ،مث ً
ال اگر کسی بخواهد حق شرکت در
مناقصات دولتی را از خود سلب کند جایز است و طبق ماده  959قانون مدنی صحیح است و باطل
نیست؛ زیرا برخالف شخصیت طبیعی نیست و احترام به شخصیت طبیعی مقتضی آن است که در
اعمال حقوق خود تا حدی آزادی عمل داشته باشد (صفایی و قاسمزاده .)35 :1388
شخصیت حقوقی و تعاریف آن

علمای حقوق برای شخصیت حقوقی ،تعاریف متعددی ارائه کردهاند ،بعضی شخصیت حقوقی
را در برابر شخصیت حقیقی نهادهاند (صفار 80-81 :1373؛ انصاری و طاهری  )109 :1384و ع ّدهای
نیز شخصیت حقوقی را اعم از شخصیت حقیقی دانستهاند (طباطبائی مؤتمنی .)27 :1371
اهم تعاریف شخص حقوقی عبارتند از:
 .1شخص حقوقی به آن گروهها و جمعیتها و انجمنها گفته میشود که حقوق و تکالیفی
مشترک و متمایز از افرادی که آنها را تشکیل دادهاند دارا هستند ،اما مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری
اعتباری از تأسیسی حقوقی است که بهمرورزمان با پیشرفت تمدنها پدید آمده است .ازاینروی
نهادهای مذکور میتوانند ازآنچه قانون برای اشخاص و شخص حقیقی از حقوق و تکالیف و اهلیت
مقرر کرده است برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که مالزمه با طبیعت انسانها دارد ،مانند
ّ
حقوق و تکالیف ابوت یا بنوت ،و حقوحقوق زوجیت (قانون تجارت ماده .)588
 .2شخص حقوقی هنگامی پدید میآید که دستهای از افراد (سه نفر یا بیشتر) که دارای منافع
و فعالیت مشترک هستند با پارهای از اموال که به هدف خاصی اختصاص دادهشده است در کنار
هم قرار بگیرند و قانون آنان را طرف حق و تکالیف بشناسد و برای آنان شخصیت مستقلی قائل
گردد ،مانند دولت ،شهرداری و دانشگاه (صفایی و قاسمزاده .)146 :1388
ماهیت شخص حقوقی

 .1ع ّدهای معتقدند که شخص حقوقی مطلقاً وجود خارجی ندارد بلکه وجود او فرضی و مجازی
است ،گروهها و جمعیتها و انجمنها که تشکیلدهنده شرکتها هستند وجود واقعی ندارند

 12پـژوهشنامة متیـن

سـال نوزدهم  /شمـاره هفتـاد و هفت  /زمستـان 1396

بلکه وجودشان فرضی و اعتباری است (ساکت .)172 :1386
زیرا شخص واقعی تنها به انسان اختصاص دارد و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات
دیگر امری مجازی و فرضی است ،همة این گروهها و جمعیتها از اعضای خود که دارای
شخصیت حقیقی هستند جدا نیستند و اشخاص مستقلی را به وجود نمیآورند (طباطبائی مؤتمنی
.)226 :1371
اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی ،مجازی و فرضی و ساختة
قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم قانونگذار ایجاد نمیشود و این دولت است که به
وجود آورندة اوست و هر وقت هم بخواهد میتواند آن را از بین ببرد و تولّد و مرگ او هم
برخالف تولّد و مرگ شخص حقیقی و طبیعی است (طباطبائی مؤتمنی .)283 :1371

درواقع آنچه شخص حقوقی نامیده میشود اداره و تشکیالت و ارکانی است که یک دسته
و گروه برای خود معین میکنند؛ مث ً
ال ارادة یک شهرداری همان ارادة شورای شهر است و ارادة
یک سندیکا ،تصمیم هیأت مدیره آن است و این ما هستیم که خواست و ارادة اشخاص را به
گروهها و جمعیتها استناد میدهیم وگرنه بههیچوجه گروهها و جمعیتها ارادة مستقلی از خود
ندارند و وجود آن را مانند وجود اشخاص حقیقی ثابت و مدلّل میکنیم ،عالوه بر این داشتن
اراده ،شرط الزم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست؛ زیرا همانطور که میدانیم اشخاص صغیر،
مجنون و سفیه فاقد ارادهاند ولی دارای شخصیت حقوقی هستند (طباطبائی مؤتمنی .)282 :1371
 .2نظریه نفی شخص حقوقی :بعضی از حقوقدانان منکر وجود شخصیت حقوقی و فایدة
آن هستند و کوشیدهاند آثار و تکالیف شخص حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی توجیه
کنند و این گروه خود به چند دسته تقسیمشدهاند.
 .3نظریه مالکیت مشترک و جمعی :طبق این نظریه شخصیت حقوقی جز مالکیت جمعی
نیست ،مث ً
ال هنگامیکه سه نفر شریک میشوند تا شرکت تجاری صادرات و واردات تشکیل
دهند .نیازی نیست که بگوییم با تشکیل چنین شرکتی شخص چهارمی ایجادشده است ،اموال
شخص حقوقی ادعایی درواقع به مالکیت جمعی اعضای آن است (صفار .)118 :1373
شخصیت حقوقی مفهوم مجازی و انتزاعی و تأسیسی حقوقی است که براثر پیشرفت تمدّن
به وجود آمده است (طباطبایی مؤتمنی.)284 :1371
این گروه از حقوقدانان میگویند در ورای قالب ظاهری هر شخص حقوقی ،سه واقعیت
مادی و ملموس که عبارتند از :مدیران شخص حقوقی؛ منتفعان از آن؛ مجموعهای از اموال قرار
دارند و این سه واقعیت به جهت مقصد و هدفی که شخص حقوقی به خاطر ظاهر آن ایجاد شده
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است به هم مرتبط و گرهخورده است که انسان از مجموعه این امور آنچه را جنبة استمرار و
دوام دارد انتزاع میکند و آن را بهعنوان شخص میشناسد (صفار  .)119 :1373به نظر میرسد که
طرفداران نظریه مجازی بودن و واقعی بودن هر دو راه خطا میپیمایند؛ چون اشخاص حقوقی
موجودات حقوقی و اعتباری هستند و هر موجود و عامل حقوقی اعم از شخص حقیقی یا
مجرد است (طباطبائی مؤتمنی .)232 :1371
حقوقی نیز مفهوم ذهنی و ّ
حدود و قلمرو اختيارات مديران در خصوص وقف اموال شخص حقوقي

حدود اختيارات و مسؤوليتهاي مديران رابطه مستقيمي با نحوة تلقي از رابطه مديران با شخص
حقوقي دارد و بهعبارتدیگر ،مبناي موردقبول براي اين رابطه حقوقي ،مبين حدود اختيارات
مديران است (عسگريتواني  .)77 :1383دراینباره ،نظريات گوناگوني همچون وكالت،
نمايندگي قانوني و ركن بودن ،از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه در ذيل ،به تبيين حدود
اختيارات مديران در هر يك از اين نظريات اشاره ميگردد (عامری و مصلحيان .)163 :1392
نظريه وكالت

برمبناي نظريه وكالت ،مديران شخص حقوقي به منزلة وكيل هستند و همانند هر وكيل ديگري ،صرفاً

اختيار انجام اعمالي را دارند كه بهصورت صريح يا ضمني در اساسنامه آمده ،يا برحسب عرف و
عادت و قانون ،جزء اختيارات آنان محسوب ميشود .مبناي اين نظريه ماده  51قانون تجارت مصوب
 1311است كه جز دربارة شركتهاي سهامي ،نسبت به شركتهاي تجاري کماکان به قوت خود
باقي است .حتي در مواردي كه در اساسنامه ،اختيارات وكيل به نحو كامل و مطلق پیشبینیشده
باشد ،باز هم به استناد مواد  660تا  662قانون مدني و مالك مواد  129تا  132قانون اصالح قانون
تجارت ،مديران در امور آتي مجاز تلقي نميشوند :فروش ،وام دادن ،وام گرفتن ،رهن دادن و رهن
گرفتن ،حق مصالحه ،سازش و داوري و حق وكالت در توكيل براي برخورداري مديران از برخي
از اختيارات مذكور ،بايد بهصراحت در اساسنامه پیشبینی گردد (ستوده تهراني  )166 :1387و برخي
ديگر نيز جز با اجازه مجمع عمومي امكانپذير نيست .ايراد اساسي نظريه وكالت اين است كه در
وكالت ،اهليت و شايستگي وكيل در انجام موضوع وكالت فرع بر اهليت و شايستگي موكل است
و اگر موكل قادر بر انجام نباشد ،وكيل همچنين امكاني نخواهد داشت .بنا بر نظريه وكالت مديران،
چنانچه شخص حقوقي مستق ً
ال بتواند موضوع وكالت را انجام دهد ،مديران آن نيز اختيار انجام آن
رادارند .بدين ترتيب اختيار مديران براي وقف اموال شخص حقوقي تحت مديريتشان ،فرع بر اثبات
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اين حق براي شخص حقوقي است كه در سطور آتي بايد بدان پرداخت .صرف اينكه گفته شود
شخص حقوقي مالك است و اقتضاي قاعدة تسليط امكان هر تصرفي را به وي ميدهد ،وافي به
مقصود نيست كما اينكه شخص حقوقي كه براي امور خيريه تأسیسشده است ،نميتواند به استناد
مالكيت خود بر اموال ،مبادرت به امر تجارت نمايد ،حالآنکه شخص حقيقي با چنين محدوديتي
روبرو نيست .نتيجه اينكه چنانچه نتوان اختيار وقف اموال را براي شخص حقوقي اثبات كرد ،مديران
آن نيز در نظرية وكالت نميتوانند اموال شخص حقوقي تحت مديريت خود را وقف نمايند (عامری
و مصلحيان .)164 :1392
نظريه نمايندگي قانوني

برخالف نظريه وكالت كه برحسب آن ،اختيار وكيل ناشي از اختيار موكل و محدود به حدي
است كه او تعيين ميكند ،در نظريه نمايندگي قانوني ،اصيل مباشرتاً قادر به اجراي حقوق و
تكاليف خود نيست (اصغري آقمشهدي و تفرشي  ،)43 :1385لذا افراد واجد شرايط با تشريفات
قانوني بهعنوان نمايندة قانوني اصيل تعيين ميگردند كما اينكه پدر و جد پدري و قيم نسبت به
موليعليه نمايندگي قانوني داشته و از ناحية وي اداره اموال و اعمال حقوقي را انجام ميدهند
درحالیکه موليعليه خود صالحيت انجام اين امور را ندارد (عسگري تواني  .)80 :1383هيچ
مصداقي از قائممقام قانوني را نميتوان نام برد كه در عين دارا بودن اختيار بالفعل ،منوبعنه
وي نيز اختيارات بالفعل داشته باشد .اختيار نماينده ناشي از قانون است و بهموجب قانون حق
هرگونه تصرف در اموال اصيل را دارد (اسكيني و شریفی آل هاشم  ،)5 :1379بهطوریکه نياز
نيست حدود اختيارات آنان دقيقاً تعیین گردد ،معذلک محدود و مقيد به غبطه و مصلحت
موليعليه است (عالمه حلی  .)81 :1413همچنین بهطورمعمول ولي قهري و قائممقام قانوني
براي مصلحت موليعليه ،وقف نميكند؛ وقف اگر از منظر مالي و اقتصادي نگريسته شود،
براي واقف (مولیعلیه) مصلحتي ندارد و اگر از منظر معنوي مالحظه گردد ،اثر معنوي براي
موليعليه بدون دخالت خودش متصور نيست و همچنين است دربارة شخص حقوقي كه امكان
بهرهمندي از نتايج معنوي وقف را ندارد (عامری و مصلحيان .)165 :1392
نظريه ركن بودن يا نمايندگي ارگانيك

برمبناي اين نظريه كه نظريه «وحدت مديران با شركت» نيز خوانده ميشود ،مديران بهعنوان يكي
از اركان و اعضاي شخص حقوقي و به منزلة اعضا و جوارح و جزئي از بدنه آن تلقي ميگردند
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(اسكيني )161 :1375؛ ساختمان شخص حقوقي (براي مثال شركت) نيز از اركاني ،مانند مجامع
عمومي سهامداران و سازمان مديريت تشکیلشده كه بدون هر يك از اين اركان ،شخص
حقوقي وجود نخواهد داشت و نيز تصميمات و اقدامات هر يك از اين اركان ،تصميمات
شخص حقوقي تلقي خواهد شد (خردمندي  .)157 :1382در اين نظريه ،اصل بر اين است كه مدير
تمام اختيارات الزم براي ادارة امور شخص حقوقي را در چارچوب موضوع شخص حقوقي
داراست و اختيارات او در اين خصوص نامحدود است؛ بااینهمه ،حدود اختيارات مديران در
نظريه ركنيت نيز مقيد به رعايت موضوع شخص حقوقي است .اين محدوديت بهخوبی از ماده
 118قانون اصالح قانون تجارت مستفاد ميگردد .در نظريه نمايندگي قانوني نوعي دوگانگي
بين نماينده و منوبعنه وجود دارد كه اين دوگانگي در نظرية ركنيت موجود نيست .بدين
ترتيب اقدامات مديران همان اقدامات شخص حقوقي است ،مانند اينكه امضاي يك قرارداد از
سوي شخص حقيقي هیچگاه به دست وي كه سند را امضا كرده است ،نسبت داده نميشود،
بلكه فعاليت اعضاي شخص به خود شخص منسوب ميگردد .قائل شدن به اين نظريه مستلزم
صحيح دانستن وقف اموال شخص حقوقي به وسيلة مديران نيست؛ اين نظريه صرفاً گوياي اين
معناست كه افعال و اقدامات مديران ،مستقيماً به شخص حقوقي اسناد داده ميشود؛ اگر مديران
مختار باشند كه اموال شخص حقوقي را وقف کنند ،اين وقف عمل شخص حقوقي محسوب
ميشود ،اما اينكه مديران اختيار چنين كاري را داشته باشند خود محتاج اثبات است و از اين
نظريه استنباط نميشود .بااینهمه اگر قرار باشد قول به جواز وقف پذيرفته شود ،در نظريه ركن
بودن امكان پذيرش بيشتر است و اگر در اين نظريه امكان پذيرش وقف اموال شخص حقوقي از
سوي مديران وجود نداشته باشد ،در نظريه وكالت و نمايندگي بهطریقاولی قابلپذیرش نخواهد
بود (عامری و مصلحيان .)166 :1392
با توجه به اینکه حقوقدانان همانطورکه اشاره کردیم اشخاص حقوقی را اعتباری و انتزاعی
میدانند و ع ّدهای تشکیل وجود او را منکرند و میگویند اشخاص حقوقی موجودی فرضی
است که قانون به آن شخصیت داده است و در خارج چیزی از آن وجود ندارد .پس در وقف
بر اشخاص حقوقی چون وجود خارجی ندارند و آنچه وجود دارد اشخاص حقیقی هستند باطل
است و نافذ نیست همانطور که پیشتر بدان اشارهشده است.
بنابراین ایجاد موقوفه بهوسیله اشخاص حقوقی نه حقیقی ،اشکاالت فراوانی دارد و نیاز به
بررسی بیشتر است پیش از بیان دیگر اشکاالت ایجاد وقف به وسیلة اشخاص حقوقی و ارائه
راهحلهای مناسب آن ،به نامه مقام معظم رهبری در مورد عدم مشروعیت وقف دانشگاه آزاد
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اسالمی به آقای هاشمی و آقای محمود احمدینژاد اشاره میکنیم که خود یکی از مصادیق مهم
عدم مشروعیت وقف از سوی اشخاص حقوقی است.
بسماهلل الرحمن الرحیم

در پی مأموریت به دو هیأت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همهجانبه
دربارة وقف دانشگاه آزاد اسالمی ،مجموعه بحثها و تدقیقها در ادلّه مختلف

به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکاالت اساسی فقهی
و حقوقی است .ازجمله ،هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت

صالحیت هیأت محترم مؤسس در انشای این وقف همچنان که مشکل اساسی

قبول مقام ذیصالح نیز مطرح است ،بنابراین وقف مزبور ازلحاظ فقهی و حقوقی

صحیح نیست ،ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد

اسالمی الزم است بندهای  5و  10مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی
در مورد اساسنامه آن دانشگاه موردبررسی مجدد قرارگرفته و اصالح شود (سیّد

علی خامنهای  89/7/18به نقل از :سامانی .)180-181 :1394

بنابراین اشخاص حقوقی عمومی ،مانند دولت ،شهرداریها ،دانشگاههای دولتی ،هرچند
برای ارائه خدمات به عموم مردم و اجرای وظایف خود اموال و داراییهای بیحد و شماری در
تصرفی در اموال تحت
اختیاردارند ،اما حدود اختیاراتشان نامحدود نیست و نمیتوانند هر نوع ّ
اختیار خود بنمایند و همه یا بعضی از اموال و دارایی خود را وقف امور خیریه کنند.
نتایج و پیشنهادها

ما ّده  589قانون تجارت بهصراحت میگوید« :تصمیمات شخص حقوقی بهوسیله مقاماتی كه
بهموجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود»؛ بنابراین اشخاص
حقوقی مانند اشخاص حقیقی اهلیت انشای عقد وقف را دارند ،امّا اهلیت آنان محدود و محصور
تخصص بیان میکند،
در موارد اساسنامه آنان است و عالوه بر این ،محدودة اهلیت آنان را اصل ّ
تخصص خود حرکت کنند ،بنابراین:
بدین معنی که اشخاص حقوقی باید در چهارچوب اصل ّ
الف -اشخاص عمومی دارای ماهیت عمومی بههیچوجه اهلیت انشای عقد وقف را ندارند
همانطور که در مسئله وقف دانشگاه آزاد بدان اشارهشده است.
ب -اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی طبق ماده  588قانون تجارت میتوانند دارای
کلیه حقوق و تکالیف شخص حقیقی باشند ،مگر حقوق و وظایفی که مقتضای طبیعت انسان
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است؛ بنابراین قوانین موضوعه ما تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی از آن برخوردار است به
شخص حقوقی نیز اعطا میکند و شخص حقوقی فقط نمیتواند دارای حقوق و تکالیفی باشد
که جنبه عمومی و سیاسی دارد و نیز نمیتواند متصدی مشاغلی شود که اختصاص به شخص
حقیقی دارد و شخص حقوقی از آن برخوردار نیست؛ بنابراین شخص حقوقی خصوصی مالک
تمام اموالی است که در اختیار اوست ،پس شخص حقوقی مانند شخص حقیقی حق مالکیت
دارد و لذا برای انشای عقد وقف از این لحاظ مشکلی ندارد .البته شخص حقوقی خصوصی،
همة اختیاراتش در تصرف اموالی که در اختیار دارد مقیّد به اساسنامه شرکت و جمعیتی است
که اختیارات اموال خود را بدانها اعطا کردهاند .حال اگر در اساسنامه آنان قیدشده باشد که
هیأت مدیره آن یا یکی از ارکان آن حق دارد که داراییها و اموال آن شرکت یا آن گروه
را عنداللزوم همه و یا بعضی از آن را به نفع کسی یا جمعیتی وقف کند مسلماً میتوانند طبق
اساسنامه خود همه یا بعضی از اموال خود را وقف کنند ،ولی اگر در اساسنامه شرکت یا جمعیتی
چنین چیزی قید نشده باشد مسلماً این اشخاص حقوقی نمیتوانند انشای وقف کنند و اگر اقدام
به وقف نمایند نافذ نیست .برای اینکه مسؤوالن اینگونه شرکتها و جمعیتها بتوانند بعضی
یا همة اموال تحت اختیار خود را وقف کنند یکراه حل بیشتر ندارد و آن تغییر اساسنامه و
گنجاندن این ماده در متن اساسنامه است همانطور که در نامه رهبر معظم انقالب اسالمی
خطاب به مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمی آمده است.
اشکال دیگری که در وقف اشخاص حقوقی به نظر میرسد این است که شرکتهای
سهامی با فروش سهام شرکت از مردم وجه نقد دریافت میدارند ،یعنی همة سرمایه شرکتهای
سهامی عبارت است از مبالغی وجه نقد که طبق اساسنامه شرکت درراههایی که اساسنامه تعیین
کرده است به کار گرفته میشود.
حال این شرکتهای سهامی چگونه میتوانند این وجوه نقدی که از مردم دریافت کردهاند،
با اجازة آنان یا بدون اجازة آنان برای شخص معیّنی یا برای همة سهامداران ،وقف خاص یا عام
توجه به اینکه به نظر فقهای عظام وجه نقد و بهعبارتدیگر درهم و دینار قابل وقف
نمایند .با ّ
کردن نیست ،چون اعیانی را میتوان وقف کرد که عین موقوفه باقی بماند و منافع آن درراه
معیّنی که واقف تعیین میکند صرف شود .وجه نقد را نمیتوان وقف کرد همانگونه که فقهای
عظام بهصراحت بیان کردهاند« :هل یصح وقف الدراهم و الدنائیر قیل الیصح و هواالظهر» ،یعنی
آیا دراهم و دنائیر را میتوان وقف کرد ،گفتهشده است صحیح نیست و این ظاهرتر است (نجفی
 1368ج .)18 :1حال اشخاص حقوقی شرکتهای سهامی که بعضاً محل کار و دفتر ملکی ندارند
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و محل کارشان ساختمانی اجارهای است و جز وجوه نقد از طرف سهامداران مالی در اختیار
ندارند چگونه میتوانند متصدّی انشای وقف از طرف سهامداران باشند ،هرچند طبق اساسنامه
خود از سهامداران وکالت داشته باشند.
در پایان باید گفت اشخاص حقوقی ،با رعایت شرایطی که به بعضی از آنها اشاره شد،
مانند اشخاص حقیقی طبق قوانین موضوعه حق انشای عقد وقف را دارند.
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