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طرح مسئله

وقف ،سنت حسنهای است که در میان همه اقوام ،ملل و ادیان الهی موردتوجه بوده
است بهگونهای که در دور دستترین نقاط کره زمین نیز مردم به این کار مبادرت
مینمایند .ریشه وقف را باید در فطرت انسانها جست .انسان با توجه به خصلت مدنی
بالطبع بودن خود ،دریافته است که بهتنهایی نمیتواند همه مایحتاج و امور زندگی
خویش را به دست آورد؛ بنابراین او ناگزیر است تا در میان جمع زندگی نماید .در این
زندگی است که او تکامل پیدا میکند .اگر برای این همنوعان مشکلی پیش آمد ،متأثر
میشود و دوست دارد تا به همنوعانشان یاری رساند؛ علت این امر را باید در فطرت او
جستوجو نمود چراکه فطرت اغلب انسانها چنین تمایل دارد تا به کمک همنوعان
خود بپردازند و از این طریق هم نام نیکی از خود برجای بگذارند و هم ثواب و پاداش
اخروی را به دست آورند و هم همنوعان خویش را از مزایای این امر منتفع سازند.
سعدی ،شاعر بزرگ ایران نیز در قالب ابیات بسیار زیبا ،مسئله تمایل انسانها برای
کمک و یاری رساندن به یکدیگر را بیان میدارد.
بنابراین انسانها از هر ابزاری برای نیل به این مقصود استفاده مینمایند تا به
همنوعان خویش یاری برسانند .وقف هم یکی از این ابزارهاست .وقف سنتی است که
در میان همه ادیان و ملل دنیا رایج بوده است و از احکامی است که مورد تائید شارع
مقدس قرار گرفته است .آنچه که در این پژوهش سعی در بحث و بررسی آن داریم ،آن
است که وقف را در نظام حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی ایران و مصر بررسی نماییم.
 .1مفهوم وقف در نظام حقوقی ایران و مصر
 .1-1مفهوم وقف در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران ،مقنن قوانین و مقررات وقف را هم در قانون مدنی و هم در
مجموعه قوانین وقف بحث کرده است؛ بدین صورت که مقنن در  37ماده یعنی از مواد
 55تا  91را به این مبحث اختصاص داده است که در خصوص تعریف و احکام وقف
در نظام حقوقی ایران میباشد؛ اما سایر احکامی که در خصوص اداره موقوفات و
متولی اوقاف میباشد را در قانون اوقاف ،بحث و بررسی کرده است.
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مقنن در ماده  55قانون مدنی ،وقف را چنین تعریف کرده است« :وقف عبارت
است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» .در این خصوص حقوقدانان ما
چنین عقیده دارند که مراد از «حبس عین» در واقع جدا ساختن موقوفه از دارایی واقف
و نگه داشتن عین مال از نقل و انتقال میباشد و مالک دیگر هیچ حقی بر آن مال
نخواهد داشت (بیات ،1396 ،ص .)55به همین دلیل است که برخی از حقوقدانان
چنین میگویند که در این تعریف قانون مدنی ،باید قید «کامل» به «حبس» اضافه شود
چراکه حبس کامل داللت بر این مطلب مینماید که مالک با انعقاد عقد وقف ،دیگر
هیچگونه حقی را در مالش نخواهد داشت (جعفری لنگرودی ،1388 ،ص .)175بر
همین مبنا است که حقوقدانان ایران ،چنین عقیده دارند که چون در وقف ،هدف انتفاع
دائمی موقوف علیهم میباشد و همچنین در وقف ،ازاله ملکیت صورت میپذیرد ،پس
وقف باید دائمی باشد (امامی ،1390 ،ج ،1ص .)67به همین دلیل است که حقوقدانان
ما شرط توقیت را صحیح نمیدانند و چنین عقیده دارند که در صورتی این شرط در
ضمن عقد وقف درج شود ،نباید این شرط را باطل دانست بلکه باید چنین گفت که
این عقد ،عقد حبس که یکی از اقسام حق انتفاع است میباشد (صفایی ،1391 ،ج،1
ص.)284
 .2-1مفهوم وقف در نظام حقوقی مصر

در نظام حقوقی مصر ،بهمانند نظام حقوقی ایران ،دو منبع عمده وجود دارد :قانون مدنی
و مجموعه قوانین اوقاف؛ اما این قانون با قانون ایران تفاوت مهم و متمایزی دارد و آن
عبارت است از اینکه در نظام حقوقی مصر ،بر خالف نظام حقوقی ایران ،مقنن
مجموعه مقررات مربوط به عقد وقف را در مجموعه قوانین وقف به کار برده است و
بر خالف قانون مدنی ایران ،فصل مجزایی را به این بحث اختصاص نداده است .سیر
بحث نیز در این مجموعه قوانین بدین صورت است که مقنن تعریف و احکام وقف را
در قانون شماره  48مصوب  1946بیان کرده است و این قانون را مبنا قرار داده است اما
در قوانین شماره  180مصوب  1952و همچنین  247مصوب  ،1953اصالحاتی را بر
این قانون افزوده است.
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مقنن از ماده  1تا ماده  10به بیان چگونگی انعقاد عقد وقف و شروط این عقد
میپردازد .تعریف وقف در نظام حقوقی مصر عبارت است از تحبیس عین و تسبیل
منفعت که دقیقاً همان تعریفی است که در نظام حقوقی ایران به کار رفته است .اما نکته
بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد ،آن است که قانونگذار مصری برخالف
قانونگذار ایرانی که در خصوص «شرط توقیت» در عقد وقف صحبتی به میان نیاورده
است ،بهصراحت در این خصوص اظهار نظر کرده است و توقیت در وقف را پذیرفته
است و این شرط را در غیر از مسجد صحیح دانسته است؛ و در خصوص شرط رجوع
و بازگشت پذیری وقف نیز از مواد  11تا  ،13نظر خود را بیان کرده است .اما نکته
بسیار جالبی که در این خصوص وجود دارد آن است که مقنن مصری ،در خصوص
صحت وقف غیر مسلمان نیز بحث کرده است و چنین گفته است که وقف از غیر
مسلمان صحیح است مگر اینکه این قوانین مخالف صریح بین شرع باشد (تمام ،بیتا،
صص.)3-2
 .2وقف در فقه اسالمی
 .1-2فقه امامیه

در فقه اسالمی ،وقف عبارت است از اینکه عین مال ،حبس و منافع آن تسبیل شود .در
این تعریف دو رکن اساسی وجود دارد:
یک .تحبیس :تحبیس در لغت به معنای زندانی شدن ،در قید در آمدن و محدود
شدن میباشد .علت اینکه در وقف این تعبیر را به کار میبرند آن است که با وقف
شدن مال ،مانع نقل و انتقال آن گرفته میشود و دیگر در این خصوص هیچگونه حق
دخل و تصرفی وجود نخواهد داشت.
دو .تسبیل :تسبیل یعنی مال را در راه خدا آزاد گذاردن .وجه وجود این رکن در
وقف از آن جهت است که منافع وقف ،در راه رضای خداوند و برای قصد تقرب در
راه او ،برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند (نوری1408 ،ق،
ج ،14ص.)47
بنابراین از مجموع این دو رکن چنین مستفاد میگردد که برای اینکه بتوان از آن
مال استفاده نمود ،نبایست در این نوع مال هیچ دخل و تصرفی صورت پذیرد و این
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مال برای استفاده در راه خداوند باید ممنوع از هرگونه دخل و تصرفی باشد .بر همین
مبنا ،مشهور فقهای امامیه چنین عقیده دارند که شرط توقیت در عقد وقف صحیح
نمیباشد .مرحوم شهید اول چنین عقیده دارند که وقف باید دائمی باشد و شرط توقیت
در عقد وقف راه ندارد چراکه وقف صدقه جاریه است (شهید اول1417 ،ق ،ج،2
ص .)263بر اساس این استدالل ،چون وقف یک صدقه جاریه میباشد ،باید بهصورت
دائمی باشد چراکه انسان وقتی مالی را در راه خدا صدقه میدهد ،آن مال از ید او و از
تحت اختیارش خارج میگردد .سپس ایشان بر مبنای همین استدالل میفرمایند که:
«باید در وقف ،دوام و اقباض و اخراج از نفس صورت بپذیرد» (شهید اول1417 ،ق،
ج ،ص .)202مرحوم شهید ثانی ضمن تأیید این مبنای مرحوم شهید اول ،در این
خصوص چنین اظهار نظر مینمایند که بر فرض پذیرش شرط توقیت ،در عقد وقف،
هیچ فایده و ثمره عملی مترتب نمیباشد چراکه ما عقد حبس را داریم و وقتی که این
نهاد را داریم که میتوانیم مالی را بهصورت موقت از دسترس خارج نماییم و دیگر
هیچگونه دخل و تصرفی را در آن نداشته باشیم لذا دیگر به این شرط در ضمن این
عقد هیچگونه نیازی نداریم چراکه این نیاز با عقد حبس برطرف میشود (شهید ثانی،
1417ق ،ج ،3ص.)197
برخی دیگر از فقها عالوه بر اینکه این شرط را بیفایده میدانند ،این شرط را نیز
مخالف کتاب و سنت میدانند چراکه در روایاتی که در این خصوص وجود دارد؛ بر
دائمی بودن عقد وقف تأکید شده است و چنین بیان شده است که وقف عبارت است
از صدقه محرمه؛ بنابراین هیچگونه دخل و تصرفی در آن صحیح نمیباشد (القطان
الحلی1424 ،ق ،ج ،1ص552؛ ابن زهره1417 ،ق ،ص.)297
 .2-2فقهای عامه

مذاهب فقهی رایج اهل سنت بهطور کلی به چهار قسم تقسیم میشوند -1 :فقه حنفی؛
 -2فقه حنبلی؛  -3فقه شافعی و  -4فقه مالکی.
در این خصوص بهطور اجمالی به تعریفی که فقهای عامه از عقد وقف ارائه نمودند
اشاره مینماییم.
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 .1-2-2فقه حنفی

فقهای حنفی چنین عقیده دارند که وقف عبارت است از تحبیس مال و تسبیل صدقه.
آنها چنین میگویند که ما از تحبیس مال این مطلب را متوجه میشویم که وقتی که
مالکِ ملکی ،آن ملک را برای خداوند و در راه او حبس نمود ،آن ملک ،در واقع ملک
خداوند متعال میشود و از تسبیل صدقه نیز این امر را متوجه میشویم که مراد این
است که منفعت استفاده از آن مال را عاریه میدهیم و از این طریق ،بندگان خداوند از
این مال منتفع میشوند؛ بنابراین چون این مال به ملکیت خداوند درآمده است ،واقف
هیچگونه رابطه دیگری با این مال نخواهد داشت و او دیگر نمیتواند آن ملک را
بفروشد و رهن بدهد و از هرگونه دخل و تصرف دیگری منع خواهد شد( 2زبیدی،
بیتا ،ج ،3ص293؛ ابن عابدین1412 ،ق ،ج ،4ص337؛ البابرتی ،بیتا ،ج ،6ص.)201
بر همین مبنا فقهای اهل سنت عقیده دارند که در عقد وقف ،استدامه در تصرف شرط
میباشد و وقف باید بهصورت مؤبد بوده و نمیتواند بهصورت موقت باشد؛ بنابراین
تأبید جز الینفک و جدانشدنی عقد وقف میباشد و وقفی صحیح است که بهصورت
مؤبد باشد (موصلی ،بیتا ،ص.)29
 .2-2-2فقه حنبلی

فقهای مذهب حنبلی نیز وقف را عبارت از تحبیس مال و تسبیل منفعت میدانند که در
آن ،واقف به این نیت که مال خود را در راه خدا صرف و هزینه نماید ،حبس مینماید
و بدین ترتیب ملک از مالک اصلی آن جدا میشود و به ملک خداوند باریتعالی منتقل
میشود؛ یعنی در واقع فلسفه وجودی عقد وقف را عبارت از این امر میدانند که آن
مال در راه رضای خدا و برای تقرب در راه او وقف شود (الحجاوی المقدسی2010 ،م،
ج ،3ص .)10البته ذکر تقرب در راه خداوند در عقد وقف شرط صحت نمیباشد لکن
این مال حتماً باید در راه خیر و نیکی مصرف بشود .همچنین هیچگونه شرط عوضی در
این عقد راه ندارد و این عقد را باطل مینماید چراکه عقد وقف یک عقد مبتنی بر
احسان و تبرع است در نتیجه هیچگونه شرطی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد
(المرداوی ،بیتا ،ج ،7ص .)3فقهای مذهب حنبلی نیز بر همین مبنا چنین عقیده دارند

کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسالمی 71

که وقف باید مؤبد باشد بنابراین وقف بهصورت موقت صحیح نمیباشد و تأبید جز
الینفک و جدانشدنی عقد وقف میباشد.
 .3-2-2فقه شافعی

بر اساس تعاریفی که فقهای شافعی از وقف ارائه نمودهاند ،وقف عبارت است از حبس
کردن عین مال برای انتفاع از مال ،بهگونهای که رابطه فرد با آن مال بهصورت کلی قطع
میگردد و او دیگر ارتباطی با آن مال نخواهد داشت( 3الزهری الغمراوی ،بیتا،
ص .)302بر همین مبنا یکی از فقهای این مذهب چنین بیان میدارد که وقف باید مؤبد
باشد چراکه اوالً اطالق کالم شارع مقدس از وقف و صدقه ،دوام و جاری بودن آن
میباشد .ثانیاً اینکه وقف تقرب محض برای رضای خداوند است پس در نتیجه وقف
باید دائمی باشد (السنیکی1417 ،ق ،ج ،3ص.)365
 .4-2-2فقه مالکی

در فقه مالکی مانند سایر مذاهب دیگر ،وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و
منافع آن در راه خداوند آزاد گردد .البته در این خصوص ،یک تفاوت عمده میان این
مذهب با سایر اسالمی وجود دارد و آن این است که مشهور فقهای مالکی شرط توقیت
در عقد وقف را صحیح میدانند .در همین خصوص یکی از فقهای مذهب مالکی چنین
بیان میدارد که« :در وقف شرط نیست که مؤبد باشد بنابراین میتواند بهصورت موقت
باشد مثل اجاره؛ در این صورت اشکالی ندارد برای یک مدت مشخص و معین آن مال
وقف گردد؛ بنابراین شرط توقیت در وقف صحیح میباشد»( 4الدسوقی1418 ،ق ،ج،4
ص .)76البته در مقابل این نظر ،نظر دیگری در فقه مالکی وجود دارد .بنابر این نظر،
شرط توقیت در عقد وقف صحیح نیست .بر این اساس یکی از فقها مینویسد« :مال
موقوفه نه به فروش میرسد ،نه به ارث میرسد ،نه هبه میشود و نه هیچ دخل و
تصرف دیگری در آن صورت میپذیرد» (ابن رشد1408 ،ق ،ج ،18ص.)170
با توجه به این مطالب میتوان گفت از مجموعه تعاریفی که فقهای اسالمی از وقف
ارائه میدهند چنین مستفاد میگردد که وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و
منافع آن تسبیل شود؛ این امر مقتضی آن است که مال از مالکیت و اختیار مالک خارج
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شود و دیگر حق هیچگونه دخل و تصرفی را در مال خودش نداشته باشد .بنابراین
وقف از عقودی است که نمیتوان شرط وقت را در آن قرار داد .اما در این خصوص
همچنان یک سؤال مهم و اساسی باقی میماند و آن این است که بر فرض اینکه شرط
توقیت در عقد وقف را صحیح ندانیم ،اگر در ضمن عقد وقف این شرط درج شده
باشد ،این شرط و عقد چه حکمی پیدا میکند؟ آیا این شرط و عقد هردو باطل است و
یا اینکه فقط شرط باطل است؟
در این خصوص دو نظر عمده وجود دارد که به بیان این دو نظر میپردازیم:
نظر اول .بنا بر این نظر ،با توجه به اصل اساسی «العقود تابعة للقصود» ،باید هر
عقدی را بر مبنای قصد آن تحلیل کرد بهگونهای که اگر طرفین از آن عقد ،اراده عقد
حبس را داشته باشند ،آن عقد حبس است؛ در نتیجه احکام عقد حبس را بر چنین
عقدی حمل مینماییم.
نظر دوم .در مقابل این نظر ،دیدگاه دیگری وجود دارد و آن این است که اگر شرط
از جمله شروطی باشد که هم باطل و هم مبطل عقد است ،ما نمیتوانیم این شرط را
صحیح تلقی نماییم چراکه این شرط خالف مقتضای ذات عقد وقف است و شرطی که
خالف مقتضای ذات عقد وقف شد ،هرگونه شرطی در آن صحیح نمیباشد (خویی،
1410ق ،ج ،2ص.)28
به نظر نگارنده ،در این خصوص دیدگاه دوم منطقیتر و متناسب به نظر میرسد
چراکه درست است که باید تا جایی که امکان دارد از کنار گذاشتن عقود خودداری
نمود ،ولی این امر در جایی که با ذات عقد مغایرت دارد ،پذیرفتنی نیست.
 .3کارکردهای وقف در دو کشور ایران و مصر و مقایسه این دو کارکرد با یکدیگر

در این خصوص میخواهیم کارکردهای وقف در میان دو کشور ایران و مصر را مورد
مطالعه قرار دهیم بدین صورت که اوالً این کارکردها تا چه حدی توانستهاند در
نظامهای اقتصادی و اجتماعی این دو کشور تأثیرگذار باشند .ثانیاً در مقام قضاوت میان
این دو کشور ،کدام کشور در این زمینه موفقتر بوده و تأثیرات این نهاد در آن
گستردهتر بوده است .در ادامه نیز اشاره خواهیم کرد که برای حل مشکالت اقتصادی و
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اجتماعی جامعه ،باید به اصالح کارکردهای حقوقی موجود در آن پرداخت .لکن قبل از
بیان این آثار ابتدا به بیان تاریخچه و آمار موقوفات در میان دو کشور میپردازیم.
حس انسان دوستی و کمک به همنوعان ،خصلتی است که در دیرباز در میان مردم
ایران زمین وجود داشته است اما با ظهور اسالم و فتح ایران به دست سپاه اسالم و آشنا
شدن مردم با آموزههای اسالمی ،این حس در میان ایرانیان تقویت شد بهطوری که از
قرن چهارم تا قرن هفتم از محل همین موقوفات ،مساجد ،بیمارستانها و ابنیه زیادی در
ایران ساخته شد .لکن در این قرن بود که با حمله خانمانسوز مغول به ایران و در پی
آن کشتار و ویرانیهایی که در این خصوص صورت گرفت ،آمار این موقوفات کاهش
یافت تا اینکه با نفوذ ایرانیان در دستگاه حکومت مغوالن و تأثیر فرهنگی گستردهای
که در میان آنان داشتند ،این آمار گسترش یافت (اشپولر ،1370 ،ص.)120
این آمار در عصر حکومت صفوی ،بهویژه شاه عباس اول گسترش یافت و
موقوفات فراوانی در سطح کشور بهویژه مشهد ،قم و اصفهان صورت پذیرفت؛ اما بار
دیگر ،از عصر قاجار به دلیل حرج و مرج و اوضاع نابسامان کشور و همچنین حیف و
میل شدن اموال در میان مردم ،این آمار رو به کاهش نهاد (شمیم ،بیتا ،ص.)75
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1357بار دیگر توجه به این نهاد در
میان مردم گسترده شد اما با آن نقطه آرمانی فاصله داریم .بر اساس آماری که سازمان
اوقاف و امور خیریه در سال  1397منتشر کرده است ،شمار موقوفات 198461
میباشد.
مصر یکی از کهنترین و با قدمتترین تمدنهای تاریخی حال حاضر دنیا محسوب
میشود .علت این امر ریشه در موقعیت جغرافیایی آن دارد؛ مصر کشوری است در
شمال شرق قاره آفریقا و غربیترین کشور در منطقه خاورمیانه میباشد .این کشور
تقاطع سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا میباشد .مصر آخرین کشوری است که رود نیل از
آن عبور میکند و به دریای مدیترانه میریزد .با وجود موقعیت عالی و ثروتهای
خدادادی موجود در آن ،مصر را باید یکی از اقتصادهای نابسامان و بیمار منطقه دانست.
تالطمها و بحرانهای سیاسی موجود در این کشور و تغییر مداوم ساختارهای اقتصادی
موجود در این کشور و عدم تعیین ساختار مناسب ،این کشور را یکی از کشورهای فقیر
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منطقه قرار داده است تا جایی که تا پیش از سال  2011نیمی از جمعیت  80میلیون
نفری مصری زیر خط فقر قرار گرفته است که این آمار بعد از انقالب مصر نیز رو به
وخامت گرایید.
با وجود این مشکالت ،شمار موقوفات در میان مردم این کشور بسیار باالست و
موقوفات نقش بسیار مهمی را در سر و سامان بخشیدن به اقتصاد نابسامان مصر ایفا
مینماید تا جایی که وزارت اوقاف و امور خیریه مصر نیز اعالم کرده است ،ارزش
سرمایهای که مردم وقف نمودهاند عبارت است از  5/454/022/706پوند مصری که
رقم بسیار قابل توجهی میباشد.
همانطور که اشاره شد ایران و مصر هردو کشوری هستند که سابقه تمدنی بسیاری را
در سطح دنیا داشته و دارند .در این خصوص میخواهیم ابتدا به بیان و مقایسه
کارکردهای وقف در میان دو ملت بپردازیم و سپس به بیان این مسئله خواهیم پرداخت
که این کارکردها در کدام کشور موفقتر بوده است.
 .1-3کارکردهای اقتصادی

در خصوص کارکردهای اقتصادی ،کشور مصر یک نمونه موفق است چراکه از محل
وجوه و اعتباراتی که به این مؤسسات وقف میشود ،طرحهای عمرانی و زیرساختی
مهمی صورت پذیرفته است که از آن جمله میتوان به ساخت مدارس و مهدکودکها،
دانشگاهها و مساجد اشاره نمود .بهعنوان مثال میتوان در این خصوص به فعالیت دو
موسسه« ،الجمعیة الشرعیة» و «رسالة» در این خصوص اشاره داشت .این مؤسسات با
اینکه اهداف اصلی خودشان را در زمینه پزشکی و همچنین کمک به کودکان مصر
انتخاب نمودهاند اما در زمینههای دیگر نیز به فعالیت پرداختهاند که در این زمینه
میتوان به طرحی که در خصوص اشتغال مادران یتیم انجام شده است اشاره نمود .این
پروژهها با این اهداف دنبال شد تا مادران فقیر و فاقد درآمد را به مادران توانمند تبدیل
کند و در کنار این تولید داخلی را نیز افزایش دهد (جمعی از نویسندگان،1396 ،
ص .)137این در حالی است که در کشور ایران تا اندازهای که نگارنده به جستوجو
پرداخته است ،نمونه وسیعی یافت نشده است.
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 .2-3کارکرد اجتماعی

اگر بخواهیم در خصوص آثار و کارکردهای اجتماعی این پدیده صحبت کنیم ،در این
خصوص نیز مصر نمونه موفقتری است چراکه همانطور که اشاره شد ،این نهاد
توانسته است در ارتقای سالمت اجتماعی در سطح مصر نقش مؤثری را ایفا نماید؛ از
جمله میتوان به ساخت مراکز بهداشتی ،مساجد ،مدارس و  ...اشاره نمود .همچنین در
این کشور ،از محل این موقوفات برای افراد یتیم و بیسرپرست استفاده میشود؛
بهعنوان مثال میتوان از طرح تسهیل ازدواج دختران یتیم در این خصوص نام برد .در
این طرح تالش شده است برای تسهیل در ازدواج دختران یتیم ،به آنها در تهیه
جهیزیه کمک شود .همچنین برگزاری کالسهایی برای آنها در جهت یادگیری مسائل
دینی ،عبادات ،فقه ،مسائل زناشویی و وظایف زندگی زناشویی تشکیل شده است
(جمعی از نویسندگان ،1396 ،ص.)138
 .3-3اصالح کارکردهای حقوقی

تا حدی که نگارنده در این خصوص به جستوجو پرداخته است ،کارکردهای حقوقی
نظام مصر موفقتر بوده است و این امر از آمار موقوفات و نحوه بهرهبرداری از
موقوفات کامالً مشخص میشود .به نظر نگارنده یکی از مهمترین علل این موفقیت
تسهیالت و امکاناتی است که مقنن مصری برای وقف قائل شده است .بهعنوان مثال
نهاد «وقف موقت» که در نظام حقوقی ایران صحبتی از آن نشده و مشهور حقوقدانان با
توجه به رویکرد فقهی که در این زمینه ارائه دادهاند این شرط را نپذیرفتهاند ،در نظام
حقوقی مصر ،این امر بهصراحت پذیرفته شده است و مقنن در قانون شماره  48مصوب
1946م این شرط را بهصراحت پذیرفته است .این در حالی است که مذهب رسمی
کشور مصر مبتنی بر مذهب فقه حنفی است و در فقه حنفی شرط توقیت و بهطور کلی
شرط بازگشت پذیری عقد وقف پذیرفته نشده است .علت این امر هم ناشی از این امر
میباشد که از سال 1286ق با ظهور «مجلة األحکام العدلیة» ،نهضتی در میان فقهای
نواندیش اهل سنت پدید آمد که دیگر خود را در چهارچوب مذهب خاصی نمیدیدند
بلکه با تتبع در آرا و اندیشههای فقهای مذاهب دیگر ،سعی در این امر داشتند تا از آرا
و اندیشههای فقهای مذاهب دیگر نهایت بهره و استفاده ببرند و آن چیزی را که مفید
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فایده میدیدند ،به کار گیرند (بدران ،بیتا ،ص .)106به نظر نگارنده ،اینکه شرط
توقیت در نظام حقوقی مصر پذیرفته شده ،با وجود اینکه مذهب رسمی این کشور
مبتنی بر فقه حنفی است ،ریشه در این نهضت دارد .فقهای حنفی مصری به این نتیجه
رسیدهاند تا از هر ظرفیتی که در این خصوص میتواند مفید و مؤثر باشد ،کمال بهره و
انتفاع را ببرند؛ بنابراین آنها شرط توقیت در عقد وقف را پذیرفتهاند .الزم به ذکر است
که در کشورهای دیگری نظیر مراکش نیز این شرط پذیرفته شده است .در ماده  1قانون
اوقاف مغرب مصوب  8ربیع االول سال 1431ش ( 23فبریه 2010م) چنین آمده است:
«وقف عبارت است از اینکه اصل مال حبس شود به قید و صفت دائمی و یا بهصورت
موقت و منافع آن در جهت کارهای نیک و احسان در جهت عمومی اختصاص یابد».
همچنین در ماده  23این قانون چنین آمده است که وقف میتواند موقتاً مؤبد باشد .به
نظر نگارنده یکی از دالیلی که شاید در این خصوص سبب شده است تا این کشورها
تمایل به این ظرفیتها برای افزایش و بهرهبرداری هرچه بیشتر از این نهاد داشته باشند،
مجموعه دستورهایی است که در دستورهای مالی منطقه خاورمیانه و کشورهای شمال
افریقا یافت که هدف اصلی وقف گسترش احسان و نیکی و شکوفایی اقتصاد در این
کشورها و همچنین رضایت خداوند متعال که پاداش از او دانست .بنابراین آنها از هر
نهاد و از هر طریقی بتوانند از این نهاد در راستای تأمین منافع خودشان مناسب باشد،
استفاده مینمودند.
مهمترین ثمره پذیرش این نهاد در کشور مصر ،آن است که اختیار متولی را در
مواردی که امکان استفاده از مال موقوفه نیست بیشتر مینماید .این در حالی است که
این رویه در کشور ما پذیرفته نشده است و همین امر هم سبب میشود تا متولی ،این
اختیاراتی را که در نظام حقوقی مصر وجود دارد نداشته باشد.
نتیجهگیری

آنچه در این پژوهش سعی در بحث و بررسی آن شد ،مطالعه فقهی و حقوقی وقف و
کارکردهای آن در دو نظام حقوقی ایران ،مصر و فقه اسالمی بود .همانطور که در این
پژوهش نیز مشخص شد ،وقف یک سنت نیکو و حسنهای است که ریشه در مدنیت
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دارد و در دو جامعه متمدن ایران و مصر نیز وجود داشته است .این امر میتواند در حل
بسیاری از مشکالت جامعه مؤثر باشد از جمله در حل بسیاری از مشکالت و
معضلهای اجتماعی و اقتصادی جامعه که از آن جمله میتوان به ساخت مدارس،
مساجد ،بیمارستانها و سایر موارد دیگر مثال زد .برای حل این معضل نیز باید به
مطالعه و راهکارهای حقوقی موجود در این زمینه تمسک جست و با مطالعه نظاممند
این نهاد در کشورهای دیگر ،از ظرفیتهای موجود جهت بهبود و ارتقای این نظام در
کشور استفاده نمود و در نتیجه مردم را ترغیب به این سنت حسنه نمود.
بر این اساس میتوان در این خصوص کشور مصر را یک کشور موفق در این زمینه
دانست چراکه این کشور با بررسیهای دقیق از کشورها ،ادیان و مذاهب گوناگون ،یک
نظام منسجم را در این خصوص تشکیل بدهد .بحث شرط توقیت در عقد وقف
نمونهای این امر است و این شرط توانست بسیاری از مشکالت موجود در جامعه را
حل و فصل نماید چراکه مردمی که بضاعت مالی اندکی داشتند و از طرفی هم به این
امر تمایل داشتند تا به همنوعان خویش در این زمینه کمک کنند ،زمینهای در این
خصوص فراهم دیدهاند تا بتوانند کمکهای خود را برای حل مشکالت کشور به کار
ببندد.
به نظر نگارنده کشور ما نیز باید از تمام ظرفیتهای موجود در این خصوص نهایت
استفاده و بهره را ببرد تا بتواند از این نهاد بهخوبی استفاده نماید و مشکالت را حل و
فصل نماید .بهعنوان مثال ،همین شرط بازگشت پذیری میتواند در ترغیب و افزایش
شمار موقوفات در میان مردم مؤثر باشد و از آن بهره و استفاده الزم را برد و از محل
این اعتبارات به ساخت و توسعه زیربنای کشور استفاده نمود و از قبل آن بسیاری از
مشکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه را حل و فصل نمود؛ بنابراین برای اینکه ما
بتوانیم یک سیستم و نهاد نظاممند مؤثر در زمینه وقف داشته باشیم و بتوانیم شمار
موقوفات را در این زمینه باال ببریم ،الزم است تا یک مطالعه جامع و دقیق از سیستم
وقف در کشورهای دیگر بپردازیم تا از این طریق بتوانیم از ظرفیتها و تجارب
کشورهای دیگر ،بهره الزم را ببریم.
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