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چکيده
در عصر معاصر که عصر ارتباطات نام گرفته است تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقي بر يکديگر امری اجتنابناپذير است،
زيرا پیشرفت صنعت ،فن آوری و علم و دانش بشری روز به روز پديدههای نويني را در عرصههای مختلف از جمله در
مقررات حقوقي ميآفريند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها بايکديگر موجب تجربههای جديد از جايي به جای ديگر
ميشود .از آن جمله ميتوان به موضوع تايم شیرينگ( ) Time Sharingيا بیع زماني اشاره کرد که در برخي از کشورهای
اروپايي نقش مؤثر در جذب سرمايهها و جلوگیری از اتالف منابع دارد .برخي شرکتهای ايراني نیز بدون تعیین ماهیت فقهي
و حقوقي ،عمالً از آن استفاده مينمايند و برای تطبیق فعالیتهای خود بر مبنای موازين حقوقي و فقهي ،از قراردادهايي
همچون بیع مشاع ،صلح منافع ،اجاره و مشارکت استفاده ميکنند .لذا جهت تبیین خصوصیات و ماهیت فقهي و حقوقي ،بیع
زماني مقاله حاضر تدوين گرديده است و تا تصويب قانون خاص ميتوان تحت عنوان ماده  10قانون مدني آنرا انجام داد.
لیکن برای رفع اختالف و ايجاد رويه واحد و پاسخگويي به نیاز جامعه و ضروريات عصر حاضر تصويب قانون توسط
مراجع قانونگذاری را ميطلبد.
کليدواژه ها :بیع زماني ،انتقال مالکیت ،مالکیت زماني ،عقود نامعین.

 تاريخ دريافت  94/7/5:تاريخ پذبرش 95/02/15 :
 -1دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تبريز  ،ايران)hazrati_samad@yahoo.com( .
 -2دانشیار گروه حقوق  ،داحد تبريز  ،دانشگاه سراسری تبريز  ،تبريز ،ايران ( .نويسنده مسئول)
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مقدمه
با گسترش تعامالت افراد در عرصههای مختلف اجتماعي ،گرايشهای جديدی در حوزه حقوق ايجاد شده ،به تناسب
نیازها ،نهادهای نويني در نظام های مختلف حقوقي پديد آمده است .يکي از اين نهادهای مدرن ،بیع زماني يا همان "Time
" sharingاست از آنجايي که بیع زماني پديدهای نوپا و تازه تاسیس در حقوق است .و از رواج آن در حقوق ايران بیش از
يك دهه نمي گذرد ،اين نهاد چندان به طور کامل و دقیق توسط اساتید و علمای معاصر حقوق ايران مورد مطالعه و بررسي
قرار نگرفته است.
اين در ح الي است که با پیشرفت روز افزون علم و صنعت در سراسر دنیا و همچنین با توجه به اين موضوع که در
حال حاضر صنعت توريسم به عنوان يکي از بزرگترين صنايع و تولیدات جهان مطرح است و درآمد قابل مالحظهای را
نصیب صاحبان خود کرده است .به گونهای که تمامي کشورها در حال سرمايهگذاری و برنامهريزی در اين بخش هستند ،يکي
از سودآورترين قسمتهای صنايع توريسم «بیع زماني» است که در چند سال اخیر رشد زيادی داشته است .بنابراين تالش در
راه گسترش صنعت گردشگری در کشور و همچنین نیاز به گسترش پاياپای گستره حقوق مدني و بازرگاني ايران با جهان
امروز ،توجه قانونگذار ما را به تدوين و تصويب قانون مستقلي با اين عنوان و مضمون ،بیش از پیش ضروری ميکند ،چرا که
وظیفه قانونمند کردن فعالیتهای اجتماعي با سیستم حقوقي است .و از طرف ديگر در حال حاضر که نظامهای حقوقي متأثر
از يکديگر هستند ،انجام اين مهم بدون ارزيابي مباني حقوق داخلي چندان قابل قبول نیست .راه حل صحیح و منطقي در
برخورد با يك پديده جديد يا تأسیس حقوقي ناشناخته که از نظام ديگری به کشور و جامعه ما وارد شده ،اين است که اوالً:
ماهیت و مبنای آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گیرد و ثانیاً :با توجه به ماهیت آثار و
احکام آن ،مغايرت نداشتن با حقوق داخلي بررسي شود .تا صحت و بطالن و همچنین سازگاری آن با ساختار و فرهنگ
جامعغه مدنظر قرار گیرد و در فرض تصويب و اجرای آن در حقوق داخلي با بيمیلي و قانونگريزی اشخاص مواجه نشود.
در خصوص تأسیس حقوقي «بیع زماني» با توجه به وضع فرهنگي مردم ايران و ابعاد رواني مالکیت و احساس دائمي بودن
آن به ويژه نسبت به اماکن مسکوني ،به نظر ميرسد که مردم کشور ما استقبال شايان توجهي از اين تأسیس مفید نکنند و به
جای مفهوم مالکیت ،نوعي اجاره منافع به ذهن ايشان ظهور کند .حال آنکه در برخي کشورهای صنعتي به ويژه در امالك
تفريحي و وياليي عقد «بیع زماني» کاربرد مفید دارد .افزون بر آن ،به نظر نميرسد که استفاده از اين نهاد ،مختص گردشگری
باشد بلکه در ساير حوزههای مالکانه نیز ميتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد بديهي است در مواردی که استفاده برای اقامت
نباشد ،قضیه از لحاظ حقوقي پیچیدهتر خواهد بود اما بيترديد در مورد استفاده از ماشینآالت يا برخي تجهیزات گران قیمت
مثل قايقهای گردشگری و تفريحي و سفینههای فضايي ،ميتوان به اين نهاد توجه ويژه داشت .وضع قانون خاص و مسائل
مربوط به نهاد «بیع زماني» موجب خواهد شد که نظرات معارض بروز نکند و انسجام خاصي در عمل ايجاد شود .و از آنجا
که تأسیس مزبور در برخي از نقاط ايران عمالً رايج شده ،حقوق و تکالیف طرفین قرارداد بیع زماني ،در چارچوب قراردادی
معتبر قابل بررسي ميباشد از سوی ديگر با عنايت به اين نکته که قوانین مصوب در کشور ما بايد مطابق با موازين شرعي و
فقهي باشد .کوشش فقهای معاصر برای تطبیق اين پديده نو و بديع با قواعد فقهي و اسالمي نیز مد نظر است چرا که الزمه
کارايي قواعد اسالمي ،پويايي آنها در جهت تأمین نیازهای امروزی جامعه مسلمانان و حکومت اسالمي است و مقايسه
تطبیقي آن با حقوق ساير کشورها بويژه کشورهايي که دارای نظام حقوق کامنال ميباشد از جمله آمريکا ،انگلیس و اسپانیا
که از پیشگامان اين نهاد حقوقي هستند ميتواند زمینه اجرای آن را بهتر فراهم نمايد.
در حقوق ايران بیع زماني ،هیچگاه بدون مالك باقي نميماند و حتي پس از فوت مالکان به ورثه آنها منتقل ميشود و
مالك حق همه گونه تصرف و انتفاعي را دارد مگر تصرفي که منافي با حقوق ديگر مالکان باشد و از طرف ديگر هر کدام
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حق اقامه دعوی علیه يکديگر در صورت بروز اختالف نیز دارند .و همچنین هزينه نگهداری و تعمیرات آن تابع قرارداد
طرفین ميباشد.
بررسي علمي جايگاه اين قرارداد در نظام فقه امامیه و حقوق ايران مستلزم يافتن مفاهیمي مشترك و آشنا با اين نظام گران
سنگ مي باشد اين مفاهیم را هم در مرحله امکان و ثبوت که نتیجه و ثمره به دست آمده از اين قرارداد است ميبايست
جستجو کرد .و هم در مرحله اثبات که راه رسیدن به آن مفهوم ثبوتي است .بنابراين اين مقاله به دنبال بررسي امکان وقوع بیع
زماني در فقه و حقوق داليل نفي و اثبات آن و همچنین بررسي ماهیت حقوقي بیع زماني ميباشد.
بخش اول :ماهيت حقوقي بيع زماني در حقوق ايران
از آن جايي که در حقوق ايران قانون خاصي در خصوص تنظیم روابط متعاملین در بیع زماني وجود ندارد؛ همواره
حقوقدانان و تحلیلگران مسائل حقوقي در برخورد با اين پديده نوظهور اختالف نظرهای فراواني را ايجاد نمودند ولي آنچه
مسلم است؛ با مراجعه به قرارداد و به کار بردن تکنیكهای تفسیر قرارداد ميتوان به اراده واقعي متعاقدين رسید و بر اساس
اراده آن ها ،قرارداد منعقده را توصیف نمود؛ لذا مادامي که بیع زماني در قالب مقررات خاص و مدون از سوی مقنن شناسايي
نشود چارهای نیست جز آن که با تفسیر موردی قراردادها در اين زمینه در خصوص آنها اظهارنظر گردد.
به نظر ميرسد که قراردادهای بیع زماني به شرحي که بیان خواهد شد از لحاظ مباني حقوقي توجیهپذير ميباشند.
قرارداد بیع زمانييك نوع و شکل خاص از قرارداد است که سابقهای در حقوق ما نداشته است؛ مادام که جهت تنظیم
روابط متعاقدين قواعد و مقررات خاصي وضع نشود چارهای جز تحمل تشتت آرا و تحلیل اختالف نظرها وجود ندارد.
مبحث اول :مباني صحت قرارداد بيع زماني
آنچه مسلم است؛ قراردادهای بیع زماني بنابر مطالب معنونه ،از لحاظ قانوني و شرعي قابل توجیه بوده و به شرح
ذيل جهات و مباني صحت قرارداد بیع زماني را بررسي خواهیم کرد.
گفتار اول :اصل آزادي قراردادها
انسان ها در انجام اعمال حقوقي آزاد هستند؛ لذا اين قصد و رضايت افراد است که سر منشاء انعقاد قراردادهاست به
بیان ديگر ميتوان گفت ،اصل آزادی قراردادها همان حاکمیت اراده در اعمال حقوقي است .اين اصل در ماده  10قانون مدني
ايران منعکس شده است و تنها محدوديت برای آن از سوی قانونگذار عدم مخالفت صريح با قانون ميباشد .اين ماده مقرر
ميدارد« :قراردادهای خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهاند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ
است».
اين ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گستردهای ميبخشد و آن را از حصار عقود
معین خارج مي کند (ابراهیمي ترکمان ،ابوذر ،بررسي ماهیت و اعتبارقراردادهای انتقال بیع زماني،
).(http//attorneyatlaw.pib.ir،1388/4/13
مقصود از عبارت «صريح قانون» در اين ماده تايید اصل مباح بودن قراردادها است و کنايه از اين که در منع قانونگذار
ترديد نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است (کاتوزيان ،ناصر ،قانون مدني در نظام کنوني ،ص .)32
نهي قانونگذار در صورتي داللت بر فساد عقد ميکند که ناظر بهيکي از ارکان و شرايط صحت آن باشديا اثر معامله را
نفي کند.
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بنابراين ،برابر اصل آزادی قراردادها و ماده  10قانون مدني ،انعقاد قرارداد بیع زماني توجیه قانوني دارد و مغاير با
قانون نیست.
گفتار دوم :اصل حاکميت اراده
حاکمیت اراده در معنای وسیعتر از اقتدار و سلطه بر انعقاد هرگونه قرارداد به کار ميرود .آنگاه که گفته ميشود اراده
انسان بر اموال و اعمال خودش حاکم است؛ به اين معنا است که وی ميتواند اين اراده را از طريق انعقاد قرارداد ،استفاده
نکردن ويا حتي از بین بردن آن بيآن که منفعتي در پي داشته باشد اعمال کند .به نظر ميرسد ماده  191قانون مدني که عقد
را محقق مي داند به قصد انشا بیانگر همین اصل مهم حاکمیت اراده است .مضافاً بر اين که در قراردادها بايد به ارادههای
متعاقدين توجه کرد؛ زيرا علت و اساس پیدايش قرارداد همان ارادهها ميباشد تا اراده بايع برای فروش مبیع و اراده خريدار
برای خريد مبیع و پرداخت ثمن نباشد ،عقد بیع شکل نميگیرد .وقتي که اراده عامل اصلي و ذاتي به وجود آمدن عقد
ميباشد؛ طبعاً بر قراردادی که خود آن را ايجاد کرده است؛ سلطه و حکومت دارد.
در خصوص بیع زماني ارادههای دو طرف اين قرارداد را ايجاد کرده است و چون مغاير و مخالف با قانون نیست و
اصل هم بر اباحه قراردادها ميباشد؛ فلذا اين معامله محترم و مشروع تلقي ميگردد.
گفتار سوم :قاعده تسليط
«الناس مسلطون علي اموالهم» حديث نبوی مذکور را عالمه مجلسي (ره) در بحار االنوار نقل کرده است و مرحوم
مراغهای در کتاب عناوين آورده است .قاعده تسلیط مويد اين مطلب است که مالك حق همه گونه انتفاع اعم از کیفي و کمي،
ناقله ،استیفايي يا اصالحي را در مايملك خود دارد ،البته همان طور که قبالً بیان شد اعمال حق مالکیت بايد به نحوی باشد که
موجب اضرار به غیر نگردد( .ماده  132قانون مدني« :کسي نميتواند در ملك خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود
مگر تصرفي که به قدر متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد»).
نتیجه اين که قراردادهای بیع زماني اگر دارای تمام اوصاف و شرايط ذاتي و بینالمللي خود باشد؛ يك قراردادی
خاص با اوصافي ويژه است .عالوه بر اصول و قواعد بیان شده در توجیه قرارداد بیع زماني ،برابر ماده  223قانون مدني که
اصل را بر صحت عقود و تعهدات قرار داده است و اصل  47قانون اساسي ترديدی در صحت اين عقود وجود ندارد.
گفتار چهارم :بناي عقالء و ضرورت اجتماعي
در فرض حاضر ،حفظ حالت اشتراك در عین و منافع و بهره مندی از مزايای شرکت و در عین حال ،استفادهی
استقاللي از مال بر پايهی تسهیم ،شائبهی غرر و کینه و منازعهی احتمالي وجود ندارد .پیشرفت روز افزون تکنولوژی و دانش
بشری و تعالي سطح آگاه عمومي در جهان ازيك سوء و تأثیر پديدههای نوين در درون جوامع مختلف در راستای ظهور
جهاني شدن از سوی ديگر باعث شده است که جامعهی ما نیز از تحوالت و تأثیرات آن مصون نمانده و از رسوخ پديدههايي
که بنابه ضرورت در ساير جوامع حادث شده اند ،در امان نماند؛ « چون تأسیسات حقوقي ،برخاسته از نیازهای بشری و
تحوالت اجتماعي هستند» و نیازهای بشری در همه جای جهان تقريباً يکسان است.
برای تاجری که مي خواهد موقع خاصي از سال را در کشور مشخصي اقامت نموده و به تجارت بپردازد ،بهترين
گزينه ،بیع زمانييکي از هتلهاست تا اطمینان حاصل نمايد که در موقع مشخص سال ،برای اقامت وی ،محلي مهیا مي باشد.
همین امر در مورد کسي که به جهت امورات شخصييا زيارت ويا هر امر ديگر ،از نقطهی خاصي در کشور به نقطهی
ديگر عزيمت مي کند ،صادق است.
صرف نظر از راحتي استفاده کنندگان از اين تأسیس حقوقي ،مزايای ديگری از قبیل استفادهی بهینه از فرصتها و
امکانات ،ترويج جهانگردی و ايرانگردی و غیره وجود دارند که بنای عقالء نميتواند به راحتي از آن صرف نظر نمايد.
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بنای عقالء جمیع ملل در تمام اعصار ،اعم از متدينین و غیره،يك اصل حقوقي است و شارع مقدس نیز از اين حیث
با عقال متحد المسلك است؛ زيرا خود ،رئیس العقال مي باشد.
گفتار پنجم :عرف
در کشور ايران ،الاقل در زمینهی کشاورزی از سالیان دور ،استفادهی زماني از آب نهر ،رايج بوده و در حال حاضر نیز
در روستاها اين امر رواج دارد .هتلداری با اين روش نیز در چند منطقهی ايران در حال رواج مي باشد .که اين امر به دنبال
تصويب آئین نامه ای در اين خصوص در حال تحقق است.
رواج بیع زماني در کشورهای خارجي چشمگیرتر است که اين امر را به راحتي با نوشتن واژهای
 Time-sharingبر صفحهی جستجوگر اينترنت و مالحظهی پیامهای بسیار زياد ارسالي از گروههای استفاده کننده از تايم
شر ،ميتوان دريافت.
بديهي است در صورت زيان بار بودن چنین اقدامي ،عرف آن را نميپذيرفت و تا اين حد ،مقبولیت و رواج پیدا
نميکرد.
گفتار ششم :قانون
امکان تحديد مالکیت به قید زمان در صلح موقت منافع و اجاره ،حجتي است قانوني بر امکان تقیید نهاد مالکیت با
زمان .مادهی  468قانون مدني مقرر ميدارد « :در اجارهی اشیاء مدت اجاره بايد معین شود و اال اجاره باطل است ».و مادهی
 758آن قانون اجازهی استحصال نتیجهی تمامي عقود ،از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطاء کرده است.
در عقد اجاره ،عدم تعیین مدت و زمان برای مالکیت مستأجر نسبت به منافع ،ضمانت اجرای «بطالن» را در پي دارد
و در عقد صلح منافع ،هر چند مستفاد از مادهی  758قانون ياد شده ،تعیین مدت ،شرط صحت عقد نیست و فقط در صلح
ابدی منافع با حفظ عین« ،مالیت عین» با اشکال روبرو بوده و وضعیت حقوقي عقد مردد مي گردد ،معالوصف ،با عنايت به
قبول تقیید و توقیت مالکیت در اين عقود ،امکان تحديد مالکیت به زمان ،از مشروعیت قانوني برخوردار است و بايد پذيرفت
که قوانین ايران ،نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است؛ بلکه در مواردی همچون مواد  508 ،468 ،51و  514قانون
مدني ،توقیت آن را تجويز و حتي در برخي موارد ضروری اعالم نموده است.
گفتار هفتم :دکترين حقوقي
انديشمندان حقوق ،از وصف دوام مالکیت و زمان بندی آن ،بحث چنداني نکردهاند و عموماً به صورت سطحي به
اختصار ،به لزوم دوام مالکیت -بدون بیان دلیل -اشاره نموده اند.
پس از پیدايش پديدهی نو ظهور بیع زماني ،اندك حقوقداناني که آن را مورد بحث قرار دادهاند ،سعي در توجیه
مشروعیت آن داشته اند.
پیرو استعالمي هم که از ادارهی کل حقوقي و تدوين قوهی قضائیه به عمل آمده است ،ضمن رد اشکال بیع زماني،
تعیین آن را منوط به تصويب قانون توسط قوهی مقننه نموده است .ضمن اين که تعدادی از حقوقدانان ،مفاد بعضي از قوانین
فعلي را دلیل بر قبول تملیك زماني ميدانند (جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت ،جلد اول،
 ،1357ص )10852
گفتار هشتم :اخالق حسنه
در تعريف اخالق حسنه و تعیین مالك و معیار تشخیص آن ،بین نويسندگان اختالف نظر وجود دارد اما در قلمروی
حقوق موضوعه بايد گفت با توجه به رواج دين مبین اسالم در میان اکثريت قاطع مردم و نفوذ عقايد مذهبي در آداب و
رسوم و اخالق جامعه ،مالك تشخیص اخالق حسنه ،موازين اخالق اسالمي است و در صورت ترديديا مشخص نبودن
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موازين اخالقي مذکور ،بايستي به عرف افراد متقي و پارسای جامعه رجوع نمود و تشخیص مخالفتيا عدم مخالفت قرارداد
با اخالق حسنه به عهدهی دادرس دادگاه است (حائری ،مسعود ،مباني فقهي اصل آزادی قراردادها و تحلیلي از ماده  10قانون
مدني ،1370 ،ص .(140
با عنايت به توضیحات مختصری که ارائه گرديد ،به نظر نمي رسد که تقیید مالکیت با هیچيك از اين موانع روبرو
گردد؛ چرا که قوانین موضوعه و الزامات شارع مقدس ،اين چنین قراردادهايي را منع ننموده است و موجب اخالل در امور
اداری ،اقتصادی و سیاسي جامعه نميگردد و مغاير با موازين اخالق اسالمي هم نميباشد.
مبحث دوم :اوصاف بيع زماني
در اين بخش به بیان اوصاف بیع زماني ميپردازيم.
گفتار اول :لزوم يا جواز قرارداد بيع زماني
برای يافتن پاسخ اين سئوال که قرارداد بیع زماني الزم يا جايز است ابتدا به ذکر مقدمهای ميپردازيم .در خصوص
جايز و الزم بودن قراردادها به نظر ميرسد که بايد سیره و سنتي که در اين زمینه وجود دارد کنار گذاشته شود و روش
ديگری که جوابگوی نیازهای امروز بشری باشد ،يافت .در همین خصوص از جانب نظريه پردازان ،دکترين جديدی مطرح
گرديده که در نوع خود قابل تامل است .بر طبق اين نظر برای تشخیص الزم و جايز بودن بايد به مصلحت کامنه در عقود
توجه نمود .مصلحت کامنه ،مصلحتي است که طبع يا نهاد اقتضاء آن مصلحت را دارد به طوری که عاقد محال است بدون آن
مصلحت ،اقدام به انعقاد عقد نمايد .برای مصلحت کامنه دو عنصر وجود دارد:
 -1نهاد عقد اقتضای آن مصلحت را داشته باشد.
 -2مصلحت ،نوعي باشد يعني اختصاص به مورد خاص نداشته باشد( .محمدجعفر جعفری لنگرودی ،فلسفه حقوق
مدني ،چاپ اول( ،تهران :گنج دانش ،)1380 ،ج  ،2ش  ،437ص .)281
مصلحت زير بنای عقد است اگر به گونهای باشد که عاقدين را وابسته به مدلول عقد کند به گونهای که ملتزم به مفاد
آن باشند ،آن عقد الزم خواهد بود حتي اگر خیار در عقد وجود داشته باشد چون جعل خیار با لزوم عقد منافات ندارد بلکه
مبین شکل لزوم عقد خیاری است .از طرف ديگر جايز و الزم بودن عقود با قانون است که به طور صريح يا ضمني اعالم
مينمايد( .پیشین ،ش  ،440ص  .)284اما امروزه بايد به عهده طرفین عقد واگذار شود تا آنها بتوانند بنابر مصلحت و با اراده
و توافق يکديگر تصمیمگیری کنند( .پرويز نوين« ،بیع زماني» ،www.aftab.ir/articles/social/law ،ص .)6
به نظر مي رسد قرارداد بیع زماني عقدی الزم است چون اصل اولیه در همه قراردادها اصاله اللزوم است که در ماده
 219قانون مدني 1پس اصل ،لزوم قراردادها است و جايز بودن استثناء بر اصل است که نیاز به تصريح دارد و در مورد
سکوت يا شك بايد حمل بر لزوم کرد( .ناصر کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها ،چاپ دوم ،تهران ،سهامي انتشار ،1371 ،ج
 ،3ش  ،601همو ،مقدمه علم حقوق ،ص .)288
گفتار دوم :تمليکي يا عهدي بودن قرارداد بيع زماني
عقد را به اعتبار اثر آن به دو قسم تملیکي و عهدی تقسیم نمودهاند .عقد تملیکي عقدی است که نتیجه مستقیم آن
انتقال مالکیت باشد و عقد عهدی ،عقدی است که سبب ايجاد و انتقال تعهد يا سقوط آن باشد .به نظر ميرسد اثر مستقیم
قرارداد بیع زماني ،انتقال مالکیت است چون به موجب آن شخصي مالکیت عین يا منفعت را برای مدتي مشخص به ديگری
منتقل مينمايد پس مي توان آن را از عقود تملیکي دانست البته ممکن است اين فکر به ذهن متبادر شود که عقد تملیکي،
( -1ماده  219مقرر ميدارد « :عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد ،بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به
علت قانوني فسخ شود )».بدان اشاره شده است.
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نوعي از عقد عهدی است چون در عقد تملیکي تعهد به انتقال ،فوری اجرا ميشود پس ميتوان قرارداد بیع زماني را عقد
عهدی نیز دانست چون مالك عین ،تعهد به انتقال مالکیت ميکند .پاسخي که ميتوان به اين عده داد اين است که اختالط
عقود تملیکي و عهدی به دلیل تعبیری است که ماده  183قانون مدني 1از عقد کرده است فقها پذيرفتهاند که اراده به تنهايي
مي تواند مالکیت را به طور مستقیم انتقال دهد و نیاز به توسل به تعهد نیست و بر فرض اينکه عقد تملیکي ،تعهد باشد اين
اثر ويژه ،اهمیت نظری و عملي الزم را برای تقسیم قراردادها دارد( .به نقل از ناصر کاتوزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني
(اعمال حقوقي) ،ص .)35
گفتار سوم :معوض يا غير معوض بودن قرارداد بيع زماني
برای پاسخ به اين سوال ابتدا عقد معوض و غیر معوض را تعريف ميکنیم.
عقد معوض عقدی است که هر يك از دو طرف ،در برابر مالي که ميدهد ،مالي را برای خود تحصیل ميکند.
(پیشین ،ص  .) 28در مقابل آن عقد مجاني است که بدين معنا است که انتقال مال فقط از يك طرف و به نفع ديگری صورت
ميگیرد( .محمدجعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ش  ،3671ص .)460
در عقود معوض ما با اين عبارت که «وجود عوض مقتضای ذات عقد است» مواجه ميشويم .اين عبارت بدين معنا
است که اگر عین در برابر عوضي نباشد آن عقد باطل است .در قرارداد بیع زماني آنچه بین اشخاص متداول است اين است
که تملیك عین و انتقال آن به شخص ديگر در مقابل عوض است اما بايد به اين نکته توجه کرد که آيا اين خصوصیت جزء
ذات و مقتضای قرارداد بیع زماني است يا نه؟ اگر جزء ذات آن باشد قراردادی که به صورت غیر معوض تشکیل شود بايد آن
را باطل قلمداد کرد .اما اگر جزء ذات قرارداد نباشد و مالکي در حال سالمت روحي و جسمي و با رضايت خود و بدون
اکراه ملك خود را به صورت زمان بندی شده به ديگری منتقل نمايد و اين انتقال بدون عوض باشد قرارداد بیع زماني صحیح
و نافذ خواهد بود .به نظر ميرسد که با توجه به اينکه اين قراردادها ذيل ماده  10قانون مدني قرار ميگیرند و افراد در انعقاد
آنها آزاد هستند و مي توانند با توافق ،قرارداد را به هر نحو که مايل باشند .منعقد نمايند .پس ميتوانند به صورت غیر معوض
منعقد شوند بدون اينکه در ماهیت آن دچار اشکال و ابهام شود پس قرارداد بیع زماني نسبت به عوض بال اقتضاء است.
گفتار چهارم :مدني يا تجاري بودن قرارداد بيع زماني
برای تشخیص اينکه قرارداد بیع زماني در زمرهی قراردادهای مدني يا تجاری قرار ميگیرد ،الزم است به تعريف اين
دو قرارداد بپردازيم .دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی قرارداد مدني را اينگونه تعريف کرده است« :اگر طرفین عقد اشخاص
حقیقي يا اشخاص حقوقي حق وق خصوصي باشند قرارداد را بايد مدني تلقي کرد در غیر اينصورت قرارداد تجاری تلقي
ميشود( ».محمد جعفر جعفری لنگرودی ،پیشین ،ش  ،4229ص  .)533برای روشن شدن معنای قرارداد مدني ابتدا به تعريف
دو واژهی اشخاص حقیقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ميپردازيم .به افراد انساني که موضوع حق و تکلیف قرار
ميگیرند شخص حقیقي يا طبیعي ميگويند( .سیدحسین صفائي ،سید مرتضي قاسم زاده ،اشخاص و محجورين ،چاپ دهم،
(تهران :سمت ،1384 ،ص  .)6در مقابل شخص حقیقي ،شخص حقوقي قرار دارد .شخص حقوقي زماني به وجود ميآيد که
دستهای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترك هستند در کنار هم قرار بگیرند( .پیشین ،ص  .)147اشخاص حقوقي به دو
دسته اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تقسیم ميشوند .آنچه در اينجا مورد بحث ما
است ،اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند که به دو گروه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری تقسیم ميشوند.
(ربیعا اسکیني ،حقوق تجارت ،چاپ پنجم( ،تهران :سمت ،)1386 ،ص  .)112حال بايد ديد شرکتهای فعال در اين رابطه
جزء شرکتهای تجاری محسوب ميشوند يا موسسات غیر تجاری؟
 -1ماده  183قانون مدني « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امر مينمايند و مورد قبول آنها باشد».
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موسسات غیر تجاری ،موسساتي هستند که به نام انجمن کانون و امثال آنها تشکیل ميشوند و ممکن است به ثبت
برسند يا نه .مالك مهم در مورد موسسات غیر تجاری اين است که بايد موضوع موسسه عمل غیر تجاری مانند فعالیتهای
ورزشي ،هنری ،ادبي و مذهبي باشد اعم از اين که موسسات قصد انتفاع داشته باشند يا نه( .محمد دمیرچیلي ،علي حاتمي،
محسن قرائي ،قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني ،چاپ چهارم ،تهران ،میثاق عدالت  ،1384ص  .)934در مورد شرکتهای
تجاری بايد گفت که قانون تجارت ايران ،تعريفي از شرکت تجاری ارائه ننموده است .فقط در ماده  20ق ،ت به شمارش
اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است .در اين زمینه حقوقدانان تعاريف مختلفي ارائه نمودهاند .به عقیده دکتر ستوده
تهراني « ،شرکت تجاری اصوالً عبارت است از اين که چند نفر مالي را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند.».
(حسن ستوده تهراني ،حقوق تجارت ،چاپ هشتم( ،تهران :نشر دادگستر ،)1383 ،ج  ،1ص  .)192دکتر اسکیني شرکت
تجاری را چنین تعريف کرده است« :شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن يك يا چند نفر توافق ميکنند سرمايهی
مستقلي را که از جمع آوردههای آنها تشکیل ميشود ،ايجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصي تشکیل
ميگردد ،اختصاص دهند و در منافع و زبانهای احتمالي حاصل از به کارگیری سرمايه سهیم باشند( ».ربیعا اسکیني ،حقوق
تجارت ،ج  ،1ص .) 17مع الوصف با توضیحات ارائه شده از دو مفهوم فوق و همچنین با توجه به آنچه در جامعه کنوني
مرسوم است به اين نتیجه دست مييابیم که شرکتهايي که به انجام فعالیتهای مرتبط با بیع زماني مبادرت ميورزند،
موسسات غیر تجاری نیستند و بايد آنها را در زمرهی شرکتهای تجاری قرار داد و همچنین با توجه به ماده  3قانون تجارت
که کلیه معامالت شرکت های تجاری را به اعتبار تاجر بودن متعاملین يا يکي از آنها در زمره معامالت تجاری قرار داده
ميتوان قراردادهايي را که در اين زمینه منعقد ميشود ،را قرارداد تجاری تلقي نمود.
سوال ديگری که ممکن است ذهن خواننده را معطوف خود کند اين است که شرکتهای بیع زماني جزء کدام يك از
اقسام شرکتهای تجاری قرار ميگیرند؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان گفت در حال حاضر شرکتهايي که در اين عرصه
فعالیت دارند میزان آوردهی شرکا را به سهام در خواهند آورد و به محض تشکیل شرکت بیع زماني ،رابطهی مالکیت بین
شرکا و آورده قطع ميگردد و آورده تماماً به تملك شرکت بیع زماني در ميآيد و صاحبان سهام ميتوانند سهام خود را به
ديگران منتقل کنند يا با سهام شرکت های مشابه مبادله کنند ،بدون اينکه نقل و انتقال و مبادله به عین مالك يا منافع آن مرتبط
شود و به همین جهت اين انتقاالت و مبادالت ميتواند در عرصهی بینالمللي نیز ،به آساني انجام شود ،در قانون تجارت تنها
شرکتي که آوردهی شرکا را به سهام تقسیم ميکند ،شرکت سهامي است ،پس ميتوان جهت استقرار بیع زماني ،از قالب
شرکت سهامي استفاده نمود.
گفتار پنجم :رضايي يا تشريفاتي بودن قرارداد بيع زماني
برای تشخیص رضايي يا تشريفاتي بودن الزم است ابتدا اين دو واژه را تعريف نمايیم .عقد رضايي عقدی است که با
تراضي طرفین واقع مي شود و نیاز به تشريفات خاصي ندارد در مقابل عقد رضايي ،عقد تشريفاتي است که عالوه بر تراضي
طرفین بايد همراه با تشريفات و واژههای خاص باشد( .ناصر کاتوزيان ،پیشین ،صص  .)37-36در حقوق ما اصل اين است
که عقد با توافق دو اراده واقع ميشود که هم رکن الزم برای انعقاد قرارداد و هم رکن کافي برای آن است که از اين اصل به
«اصل رضای بودن عقود» تعبیر ميشود .پس در هر جا نسبت به لزوم تشريفات يا وجود شرطي شك شود بايد بنا را با
رضايي بودن عقود گذاشت و تشريفاتي بودن استثناء است که نیاز به تصريح دارد مانند تبصره  2ماده  19ق .ر .م .م .مصوب
 1356که مقرر ميدارد« :حق کسب با پیشه يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جديد
فقط با تنظیم سند رسمي معتبر خواهد بود ».پس به نظر مي رسد که چون در تنظیم قرارداد بیع زماني تشريفات خاصي الزم
نیست و در زمرهی عقود رضايي قرار ميگیرد.
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گفتار ششم :طولي بودن مالکيتها در بيع زماني
در قرارداد بیع زماني ،با انقضاء مالکیت هر مالك ،مالکیت ديگری آغاز ميگردد و مال در هیچ دورهی زماني بدون
مالك باقي نميماند .برخالف حالت اشاعه ،که مالکیت مالکان به نحو عرضي است و در آن واحد همه شريکان مالك مال
محسوب ميشوند در قرارداد بیع زماني ،رابطه مالکان در طول هم قرار دارد بدين معنا که ملك در هر زمان دارای يك مالك
است و مالکیت مالکان با يکديگر دچار تداخل نميشوند.
مبحث سوم :بررسي مشروعيت فقهي بيع زماني
فقهای امامیه به صورت مستقل به تحلیلي پیرامون عناصر مالکیت نپرداختهاند و بررسي همه جانبهای ازآن ارائه
ندادهاند و درکتاب های فقهي بیشتر در مورد تعلق مالکیت واقعي و حقیقي به خداوند ،احترام مالکیت خصوصي مشروع و
مسائلي از اين دست سخن به میان آمده است .سیستم حقوقي اسالم مانند سیستم حقوقي رم است ودر آن اعتقاد بر دوام
مالکیت است .اکثريت نیز طبیعت و ذات مالکیت را با موقتي بودن ناسازگار ميدانند( .کاتوزيان ،ناصر ،اموال و مالکیت،
ش ،108ص -104سنهوری ،الوسیط ،ج ،8ش ،329صص )535-534اما بعضي از فقها نیز سعي کرده اند بیع زماني را تقويت
کنند( .لنگرودی ،همان) بنابراين در ذيل به بررسي نمونههای از بیع زماني در کالم فقها ميپردازيم.
الف -بيع و صلح زماني
سید کاظم طباطبايييزدی هر چند به طور اختصار ،به صحبت پیرامون مالکیت در قید زمان پرداخته و فرموده...":واما
اذا قیّد بمدة صريحا بأن قال":بعتك الييوم کذا او صالحتك الي زمان کذا" بطل و هذا اليستلزم بطالن ما اذا قال ":بشرط
انيکون لفالن في زمان کذا ..."-".واما اگر صريحاً مقید به مدت شود به اينکه بگويد ":فروختم به توتا فالن روزيا صلح کردم
به تو تا فالن زمان" اين باطل است و اين امر مستلزم بطالن اين نیست اگر بگويد ":به شرط اينکه تا فالن زمان برای فالني
باشد( ".طباطبايي يزدی ،سید کاظم ،سوال و جواب (استفتائات وآرا) ،به اهتمام سید مصطفي محقق داماد،سید محمد مدني
بجستاني و سید حسن وحدتي بشیری ،ص ،246س)392
"آنچه که از عبارات ايشان مستفاد ميگردد ،اين است که ،هرگاه ضمن عقد بیعيا صلح ،بايعيا مصالح بگويد که مورد
بیع يا صلح را تا فالن مدت واگذار نمودم که از آن مدت به بعد ،مالکیت ،مجددا به خودم برگردد ،اين صحیح نیست .ولي اگر
بگويد که اين را فروختم يا مصالحه نمودم ،به شرط اينکه در فالن مدت از آن ديگری باشد ،صحیح است( ".اشرفي ،همان،
ص.)87
ب -وقف مؤبد با شرط زمانبندي در انتفاع
" اگر تملیك عین ،مقید به بقا و دوام آن بوده ،به طوری که قابل نقل و انتقال نباشد ،وقف خواهد بود"( .اشرفي،
همان ،ص ) 87مقتضای وقف اين است که ملك ،غیرمتحرك بماند و امکان نقل وانتقال آن نباشد( .الوقف :عقد ثمرته تحبیس
األصل و اإلطالق المنفعة -محقق حلي ،شرايع االسالم في مسائل الحالل والحرام ،ج  ،2ص  -165و نیز گفتهاند" :و هو
تحبیس األصل أی جعله حالة اليجوزالتصرف فیه شرعا علي وجه ناقل له عن الملك إال مااستثني ...و اطالق المنفعة"( -شهید
ثانى ،زينالدين بنعلى بناحمد عاملي ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،ج  ،3ص  )163و اگر به مدتي معین مقید و
محدود شود ،وقف نخواهد بود بلکه حبس است .گذشته از اين مطالب ،در وقف ،مالکیت به موقوف علیهم انتقال داده
نميشود بلکه در اين مورد ،عین موقوفه محبوس شده و منافع آن آزاد ميشود و حقوقدانان در رابطه با آن گفتهاند :تنها در
وقف عین از مالکیت جدا ميشود و فكّ ملکیت صورت ميگیرد (کاتوزيان ،ناصر ،همان ،ش ،223ص.)211
ديگر اينکه ،دوام از شرايط اساسي صحّت وقف ميباشد (في شرايط الوقف و هي اربعة :الدوام والتنجیز واإلقباض واخراجه
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عن نفسه ،فلو قرن بمدة ،بطل"" -در شرايط وقف که چهار چیز است :دوام ،تنجیز ،اقباض و خارج کردن از ملکیت شخص،
پس اگر به مدت مقرون شود ،باطل است" (محقق حلي ،همان ،ص.)170
به طور کلّي آنان که به صحت و درستي وقف زماني اعتقاد دارند دو دلیل برای آن در نظر دارند:
 -1وقف ،در واقع نوعي تملیك وصدقه به شمار ميآيد و نبايد از احسان جلوگیری کرد -2 .در مورد تخصیص و غیرآن،
اختیار با مالك است .به نظر برخي تصور بیع زماني در زمینهی وقف محال نیست مثال بنا برنظريهی کساني که وقف منجر به
تملیك موقوفه به موقوف علیهم ميشود ،اين تملیك موقت است که بعد از انقراض آنها به خود واقف يا جانشین او باز
ميگردد (اشرفي ،همان ،ص  ،88زيرنويس و ص)89
ج -صلح مشروط به حق فسخ موقت
در اين رابطه سوالي را از کتاب مجموعه استفتائات وآرای سید کاظم طباطبايي يزدی بررسي ميکنیم" :سوال :هرگاه
زيد اموالي مصالحه کند به دونفر برادراز نبیرههای خود ،و خیار برای خود قرار دهد تا مدت معیني ،و شرط کند در ضمن
عقد صلح که هر يك از اين دو برادر فوت شدند ،سهم او مال ديگری باشد .اين شرط صحیح و ممضي است يا فاسد و
مفسد؟
جواب :هر گاه مصالحهی مزبور واقع شده است با آن دويا با ولي يا وکیل آن دو در يك عقد که هر دو مصالحهی
کذائیه را قبول کرده اند ،يا آنکه عقد با هريك جدا از ديگری بوده ،و لکن آن ديگری نیز قبول شرط کرده باشد ،بعید نیست
صحت شرط مذکور چون اظهرصحت شرط نتیجه است و مخالف شرع بودن آن نیز از باب اينکه منافي با ادلهی ارث است،
معلوم نیست ،زيرا که مورث ،مالك مال کذائي شده است که قاصر از انتقال به وارث است ،نظیر ملکیت طبقات وقف.
(طباطبايي يزدی ،سید کاظم ،همان (سوال وجواب)) .از سخن ايشان چنین برداشت ميشود که ايشان زمان بندی مالکیت را
قبول دارند.
گفتار اول :ادلّه مشروعيت بيع زماني براساس کتاب ،سنت و روايت
الف -کتاب
در اين مورد بايد گفت عمومات ادلهی"يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
(الحسین بن سعید ،عن النضر بن سويد ،عن عبد اللّه بن سنان ،عن أبي عبد اللّه علیه السّالم قال« :المسلمون عند
شروطهم ،إلّا کلّ شرط خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ ،فاليجوز» (بجنوردی،حسن بن آقا بزرگ موسوی،القواعدالفقهیه ،ج ،3ص
( ،249قاعدة المؤمنون عند شروطهم « »1و من القواعد الفقهیة المشهورة قاعدة «المؤمنون عند شروطهم») -.طوسى ،ابو جعفر
محمد بنحسن ،تهذيب االحکام،7 ،ص ،22ح  ،93باب عقود البیع ،ح -10حرّ عاملى ،محمد بن حسن بن على ،وسائل
الشیعه ،ج 12ص ،253ابواب الخیار ،باب ،1ح )2و"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا" .االسرا .)34-که از عهد سؤال
ميشود بیع زماني را نیز در بر ميگیرد .البته عدهای از فقها در اين رابطه که اين آيات شامل عقود نامعین هم ميشود ،اختالف
نظر دارند و نظرشان اين است که عموم "اوفوا بالعقود" و مانند آن داللت برعقود معتبر در زمان شارع دارد نه اينکه شامل هر
عقدی که بعدا اختراع شده ،بشود (قمي ،میرزا ابوالقاسم ،جامع الشتات ،ص .121به نقل از کاتوزيان ،ناصر ،قواعد عمومي
قراردادها ،ج ،2ش ،494ص.)354
البته متأخرين از فقها مانند صاحب عناوين و مفسران چنین نظری ندارند و معتقدند که عموم آيات مذکور ،عموم
"افرادی" و "استغراقي" است و تمام عقود و مصاديق آنها را شامل ميشود( .مراغهای ،میرفتاح ،العناوين الفقهیه ،ج ،2ص)15
و به نظر در اين مورد چون "اصل حاکمیت اراده" از آيهی "اوفوا بالعقود" استخراج ميشود ،لذا هر عقد جديدی را ميتوان
براساس اين آيه صحیح دانست .وهمین نظر که آيات مذکور شامل همه عقود مي شوند ،صحیح دانسته شده ،چرا که تراضي
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منشأ تعهد در علم حقوق است و از اين آيات به خصوص"اوفوا بالعقود" ميتوان اصل"آزادی قراردادها " را استخراج کرد
(جعفری لنگرودی ،دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت ،ص)350
ب -سنت
حديثي که ميتواند با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط باشد ،حديث نبوی"المؤمنون عند شروطهم االّ کلّ شرط
خالف کتاب اهلل" ميباشد (الحسین بن سعید ،عن النضر بن سويد ،عن عبد اللّه بن سنان ،عن أبي عبد اللّه علیه السّالم قال:
«المسلمون عند شروطهم ،إلّا کلّ شرط خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ ،فاليجوز» بجنوردی ،حسن بن آقا بزرگ موسوی ،القواعد
الفقهیه ،ج ،3ص  ،249قاعدة المؤمنون عند شروطهم و من القواعد الفقهیة المشهورة قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» -.طوسى،
ابو جعفر محمد بن حسن ،تهذيب االحکام ،7 ،ص ،22ح ،93باب عقود البیع ،ح -10حرّ عاملى ،محمد بن حسن بن على،
وسائل الشیعه ،ج،12ص ،253ابواب الخیار ،باب،1ح).2
در مورد آن ،اين اجماع وجود دارد که موافقت شرط با ظاهرکتاب خدا الزم است و همین قدر که کتاب خدا با آن
شرط مخالفتي نکرده باشد ،کفايت مي کند.
در مورد بیع زماني هم نهي ای صورت نگرفته و اينکه بعضي از فقها با زمان بندی مالکیت در بیع مخالفت دارند به
خاطر اين است که اعتقاد دارند اگر مالکیت در بیع زمان بندی شود ،به عنوان بیعي که درعرف رايج است شناخته نميشود و
درواقع علت مخالفت ،عدم صدق عرفي عنوان بیع بر چنین قراردادی است نه اينکه چنین قراردادی با کتاب و سنت مخالف
باشد .آنچه که از کالم فقهای مخالف با بیع زماني به نظر ميرسد اين است که منظورآنان اين نیست که چنین بیعي ازاساس
باطل است بلکه منظورآنها اين است که چنین بیعي ،بیع صحیح محسوب نميشود بلکه بیع مجازی ميباشد( .اشرفي ،همان،
ص)94
ج -روايت
روايتي هم در اين رابطه از يکي از ائمه (ع) بدون ذکر نام آمده که مضمون آن چنین است :شخصي به دلیل نیاز خانه
اش را ميفروشد اما شرط ميکند که اگر تا يك سال پول آن را خريدار پس بدهد معامله فسخ شود (احمدی میانجي ،علي،
اصول مالکیت در اسالم ،ج  ،2مالکیت خصوصي زمین ،ص ،37روايت .)19
اين روايت امکان تقیید مالکیت به زمان را تقويت مي کند.
گفتار دوم :اصول فقهي توجيهگر بيع زماني (اصل اباحه ،اصل صحّت ،اصل تسليط)
سه اصل فقهي نیز در اينجا به کمك اثبات مشروعیت بیع زماني مي آيند که در اينجا به توضیحي مختصرپیرامون
هريك از اين اصول مي پردازيم:
الف -اصل اباحه
" اباحه" در لغت از ريشهی "بوح" و "بؤوح" به معنای اجازه دادن و روا دانستن است (حماد جوهری،
اسماعیل،الصحاح في اللغة ،ج ،1ص )357در اصطالح ،دارای دو کاربرد است:
 -1به عنوان يکي از احکام پنجگانهی تکلیفي است و در مورد فعلي گفته ميشود که بر اتیان و ترك آن پاداش و
کیفری قرار نميگیرد و رجحاني بر ترك يا فعل وجود ندارد .اباحه در عبادات مصداق ندارد( ،شهید اول ،القواعد و الفوائد في
الفقه و االصول و العربیة ،ج ،1ص )31چرا که فعل و ترك فعل در عبادات به قصد قربت و طاعت و به خاطرکسب ثواب و
اجتناب از معصیت مي باشد و دراين زمینه تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه ،صحبت ميشود .اما در احکام و عقود
و ايقاعات مصداق دارد .به نظرآقای حکیم ،اباحه اين است که شارع مکلفین را در انجام کاریيا ترك آن کار ،بدون اينکه
ترجیحي در میان باشد ،مخیّر کرده باشد (طباطبائي حکیم ،سیّد محمد تقي ،االصول العامة للفقه المقارن ،ص.)65
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 -2اباحهی ثانوی :منظور ما از اباحه اباحهای است که محل اجرای آن در موارد شك در جوازيا عدم جواز عمل مي
باشد .بنا بر اين اصل ،در صورت چنین شکي و باوجود به کارگیری تمامي تالش و کوشش و بررسي در کتاب و سنت،
اگرنصّي مبني برمنع عمل پیدا نشد ،بايد بنارا بر جايز بودن عمل گذاشت .چون انسان مطمئن است که شارع حکیم مي باشد
و عقابي بدون بیان نخواهد کرد ،و چون نهي و منعي وارد نشده لذا انجام عملي که مورد شك واقع شده مستحق عقاب و
کیفر نخواهد بود .در مورد موضوع مورد بحث ما نیز بايد بگويیم :در اينجا هم که شك در جواز يا عدم جواز تقیید مالکیت
به زمان وجود دارد ،چون تاکنون در اين رابطه منعي وارد نشده است؛ بنابراين ظاهراً با استناد به اصل اباحه ،حکم قضیه،
جواز عمل ميباشد( .اشرفي ،احمد ،همان ،صص.)96-95
ب -اصل صحت
اصالة الصحة در مطلق عقود جاری است خواه شبهه حکمیه باشد ،خواه موضوعیه( .بروجردی عبده ،محمد ،کلیات
حقوق اسالمي ،ص ،19ش  ).56مدارك ومستندات اين اصل،آيهی "اوفوابالعقود" وحديث"المؤمنون عندشروطهم"،ادلهی
خاص عقود مانند"،-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " (بقره –  :275خداوند بیع را حالل کرد"،).االجارة احدمعايش العباد""،
وَالصُّلْحُ خَیرٌ "(النساء ( .128/)4و صلح ،بهتر است) ،بنای عقال ،اجماع علمای اسالم ومستفاد از فحوای روايت حفص بن
غیاث که گفته" :لولميجزهذالميقم للمسلمین سوق"،است.
مفاد آيهی "اوفوابالعقود" اين است که عقد برمطلق عهوداطالق ميشودومفادحديث"المؤمنون عند شروطهم" اين
است که شرط بر مطلق التزام ولو به غیر لفظ باشد هم اطالق ميشود( .که شیخ انصاری (ره) برای اثبات اصالة الصحة در
عقود ،در باب معاطات به آن استدالل کرده است).
بنای عقالی همهی ملل ونحل در تمامي اعصارو سرزمینها هم اين است که اصل صحت ،يك اصل مسلم حقوقي
مي باشد و از آرای محموده به شمار ميرود .شارع هم که خود رئیس العقالست از اين جنبه با عقال متحدالمسلك مي باشد و
ردعي هم براين اصل صورت نگرفته است.
ج -اصل تسليط
برخي از فقها برای تبیین دايرهی لزوم وفای به عهد در استداللهای خود به عموم حديث"الناس مسلّطون علي
اموالهم" تمسك کرده اند و معتقدند الزمهی مسلط بودن براموال اين است که تمام قراردادهای راجع به آن هم به طور
اجمالي درست وصحیح باشد (اشرفي ،احمد ،بیع زماني ،ص.)98
گفتار سوم :بررسي ادله مخالفين و موافقين بيع زماني
الف -داليل مخالفين بيع زماني
مخالفین بیع زماني برای نظريهی خود هفت دلیل آورد ه اند که دراين قسمت به بررسي اين داليل به طور مختصر
ميپردازيم:
1ـ اصوال مالکیت في نفسه چنین اقتضا ميکند که دوام داشته باشد،پس بااين بیان تضاد وتنافي میان مالکیت وموقت
بودن کامال روشن و آشکار است و عالوه بر اين ،اگر بخواهیم محدوديت زماني را بپذيريم بايد محدوديت دربرخي از
عناصرحقوقي مانند تصرف را هم بپذيريم.
-2مالکیت همان طور که در مبحث مربوط به ماهیت آن هم بیان شد ،از ديد فلسفي از اعراض قار مي باشد و اعراض
قارقابلیت تقیید به زمان را ندارند .پس چگونه ميشود مالکیت را زمان بندی کرد؟
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 -3در نگاه ديگر فلسفي ،مالکیت از اعیان خارجي ويا به عبارت ديگراز جواهرمي باشد و در اصطالح فلسفه هم
جواهر ،قابل تقدير و تقیید به زمان نیستند مثالً نميتوان گفت کتاب امروزيا کتاب فردا؛ البته الزم به ذکراست که طبق اين
نظريه منافع اعیان جزو اعراض محسوب ميشود و ميتوان آن را به زمان مقید کرد.
 -4درواقع مالکیت موقت امری غیر عقالني است و تازه بر فرض عقالني بودنش ،چون سابقهای در شرع ندارد ،امری
نامشروع محسوب ميشود و امور نامشروع باطل اند.
 -5از نظر عرفي ،انچه که به معنای مصطلح بیع است ،بیع مطلقيعني غیرموقت مي باشد واگرعنوان عرفي بیع بر بیع
زماني صدق نکنديا صدقش مشکوك باشد ،نميتوان اين قرارداد را نوعي بیع دانست .در واقع هرچند بیع اصطالحي در فقه
حقیقت شرعیهيا متشرعه ندارد اما از نظر شارع هم عنوان عرفي آن يعني بیع مطلق مد نظراست و در عرف مردم هم آنچه به
ذهن متبادر ميشود،همین بیع غیرموقت ميباشد.
6ـ با توجه به قاعدهی تسلیط و با توجه به ويژگي دوام مالکیت ،بهره برداری از مالکیت مقید و محدود به زمان
خاصي نمي باشد .ويژگي دوام مالکیت از حق استفاده بدون محدوديت زماني با استناد به قاعدهی تسلیط برداشت ميشود.و
بايد گفت که دوام مالکیت نتیجه منطقي ويژگي انفکاك ناپذيری مالکیت ازعین استيعني تا زماني که شيء مملوك باقي
باشد ،مالکیت هم باقي خواهد ماند.
 -7در بیع زماني تالي فاسدی رخ ميدهد ،بدين نحو که فرض کنیم مالکیت محدود به زمان شود و حق بهرهبردای از
ملك مزبور در زماني خاص ،به فردی داده شود،يکي از عناصر حقوقي اين امر،حق تصرف است .حال با توجه به اين مطلب:
الف :اگر برای مالك اختیار کاملي در نظرگرفته باشیم او بايد حق هر گونه تصرفي را در ملکش داشته باشد ،حتي حق
تلف کردن ملك را ،که چنین اختیاراتي در قراردادهای بیع زماني وجود ندارد.پس اگر بخواهیم که وی چنین حقوق تامّي را
داشته باشد ،ديگر مالکیت موقت معنا ندارد ومالکیت دائم مي باشد که به اين صورت هم از فرض ما خارج ميشود.
ب :واگر بگويیم اصال فرد ،چنین حقي را دارا نخواهد بود ،پس در اين صورت حق مالکیت ديگر معنايي ندارد و
قرارداد مذکور از نوع حق انتفاع ميشود.
همان طور که مالحظه ميشود ،دسته ای ازاين داليل ،قرارداد تايم شررا به لحاظ ثبوتي ودسته ای ديگر به لحاظ اثباتي
(آثاراجتماعي  -حقوقي آن) ،مورد نفي قرار ميدهد (وحداني نیا ،محمد امین ،چالش در مالکیت موقت Timesharing
صص .3-2شريعتي ،سعید ،بیع زماني يا انتقال مالکیت زمان بندی شده ،قسمت دوم ،ص .4-2هنری ،امیر ،بیع زماني در
قوانین موضوعه ايران ،صص62و)68-65 .63
ب -داليل موافقين بيع زماني
موافقین در واقع با نقد داليل مخالفین به اثبات مشروعیت بیع زماني پرداخته اند که در اين بخش به بیان نقد اين
گروه ميپردازيم:
1ـ در پاسخ به دلیل اولي که مخالفین آورده اند بايد گفت :با توجه به اين مطلب که مالکیت ،حقیقت شرعیه ندارد و
برای فهم مفهوم آن بايد به عرف رجوع کرد ،ويژگي دوام برگرفته از اعتبارات عملي عرف ميباشد و به بیان ديگر چون قیدی
در موقت بودن آورده نميشود ،عمال مالکیت ،زمان دار است .لذا دوام مقتضای اطالق آن مي باشد .يعني اگر قیدی دربین
نباشد ومطلق بیايد ،منظوراز اطالق آن ،دوام آن است .پس اگر امروزه عرف ،به دلیل ضرورتهای اجتماعي در صنعت
توريسم و هتلداری وساير موارد ،مالکیت را مقید به زمان کند ،خالف ذات مالکیت عمل نکرده است.
 -2برای پاسخ به دلیل دوم بايد گفت :با اينکه امور قار قابلیت تقیید به زمان را ندارند ،اما اين عدم قابلیتشان بالعرض
است نه بالذات .بر فرض هم که امور قاراز اعراضي باشند که غیر قابل تقیید به زمان باشند بايد توجه داشت که با مالکیت
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تفاوت ماهوی دارند چرا که ،همان طور که گفته شد ،و در مبحث تعريف و ماهیت و اوصاف مالکیت و زمان هم بدان اشاره
شد ،مالکیت از امور اعتباری است و نحوهی اعتبار آن به دست منشأ آن يا همان اعتبار معتبر ميباشد (ر.ك ماهیت و اوصاف
مالکیت و زمان .همان صفحات)
3ـ اشکال سوم مخالفین از اين نظر که معتقدند اعیان خارجي و جواهر را نميتوان مقید به زمان کرد مثل اينکه گفته
شود کتاب امروز و کتاب فردا ،اين گونه پاسخ داده ميشود که" در مالکیت موقت ،عین مقید به زمان به خريدار تملیك
نميشود ،بلکه مالکیت عین در قطعهی مشخصي از زمان به ديگری منتقل ميشود .در واقع مالکیت کتاب را محدود ومقید به
زمان مي کنیم نه خود کتاب را؛ تفاوت آشکاری بین اين دو وجود دارد .به عالوه چنانچه بگويیم اعیان خارجي مقید به زمان
نمي گردد.
برخي قراردادهای اجارهی منافع که منفعت هم از نوع عین خارجي است مانند میوهی درخت با ايراد روبرو ميشود؛
اين درحالي است که فقیهان چنین قراردادهايي را صحیح دانسته اند".
 -4اگر قائل شويم به اينکه چنین قراردادهايي غیرعقالني ويا غیرشرعي است ،اين نظر باطل و مردود است ،چون اوالً
چنین قراردادهايي در نظامهای حقوقي کشورهای اروپايي و حتي خود ايران به خاطر نیازمندیهای مردم در صنعت توريست
و گردشگری وهتلداری امری کامالً معقول ميباشد .و براساس قاعدهی "کل ماحکم به العقل ،حکم به الشرع" شرعي نیز
خواهد بود چون هر آنچه که عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حکم ميکند که اين همان قاعدهی مالزمه عقلي مي باشد.
در ثاني :اينکه معامالت مانند عبادات نیستند که از امور توقیفي باشند و حقیقت شرعیه و متشرعه ندارند و اعتبار آنها تابع
خالق آنهايعني عرف کنوني جامعه ميباشد و ثالثا نمونههايي از مالکیت موقت توسط فقها پذيرفته شده که نشان دهندهی
وجود سابقهی مالکیت موقت در شرع ميباشد (ر.ك :مبحث مبنای مشروعیت فقهي مالکیت موقت -نمونههايي از مالکیت
موقت در کالم فقها)
 5ـ اگر بگويیم شك ما در مصداق چنین قراردادی است که آيا تحت عنوان بیع قرار ميگیرد؟ بايد گفت" :اگرچه در
گذشته مصاديق قراردادهای ب یع در شکل مصطلح وعرفي آن با ويژگي دوام انشا گرديده است لکن به مفهوم وجوديك قاعده
انحصاری نیست .با وجود آن که قواعد اساسي بیع بايستي رعايت شود اما بیع ميتواند به دهها شکل با شرايط گوناگون
منعقد شود؛ به عالوه امروز نقش تحوالت اجتماعي وتأثیرآن برارتکازهای عرفي غیرقابل انکار است" (بیرجنديان ،الناز،
بررسي بیع زماني و جايگاه آن در فقه و حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق اروپا (فرانسه ،انگلیس ،اسپانیا) ،پايان نامه
کارشناسي ارشد ،شهريورماه  ،1390دانشگاه فردوسي مشهد ،ص )103
" -6اگر چه دايرهی شمول قاعدهی سلطنت از نظر کیفي وکمي مورد چالش فقیهان قرار گرفته و صرف نظراز آنکه
براساس نظر مشهور هم شامل تصرفات کیفي است وهم کمي ،واگرچه دوام مالکیت ازقاعده تسلیط برداشت نميگردد ،چرا
که مفاد قاعده ی تسلیط ،تسلّط کامل مالك برمالش است اما به ويژگي تسلط دائم اشاره ای نشده است،واين قاعده از اطالق
برخورداراست .اما در استناد به سلطنت مالك ،اولويت استدالل وتمسك ،از آن مالك قبلي است .به عبارتي مالك در زمان
مالکیت خود چه دائمي و چه موقت مسلّط برمال خويش بوده وانتقال آن را به صورت مقیّد به مصلحت خود دانسته است؛
بنابراين با اطالق قاعدهی "الناس مسلطون علي اموالهم" بیع زماني قابل توجیه است" .مالکیت هم ازعین قابل انفکاك مي
باشد.
7ـ " در ارتباط بین مالکین تايم شرينگ استدالل شیخ انصاری مبني بر مالکیت فعلي طبقهی موجود وقف و مالکیت
شأني طبقهی معدوم در مقام پاسخ به ايراد هفتم مخالفین قابل استفاده مي باشد .حتي اگر مالکیت شأني را آن طورکه برخي
فقیهان قبول نکرده اند به رسمیت نشناسیم .اما رابطهی ضعیف و اعتباری بین عین وسايرمالکان تايم شرينگ برقرار شده است
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و اين رابطهی ضعیف را اگرچه مالکیت شأني هم ندانیم باز هم موجب محدوديت دايرهی اختیارات مالك موقت ميشود
بنابراين حق تلف ندارد".
ـ به طور کلي موافقین با استناد به مواد 10و  30قانون مدني(اصل حاکمیت اراده وآزادی قراردادها) ،قواعد فقهي مانند
اصل صحت ،تسلیط ،روايت "المؤمنون عند شروطهم" ،آياتي مانند"احل اهلل البیع" و"اوفوا بالعقود ،به قرارداد بیع زماني
مشروعیت بخشیدهاند (وحداني نیا ،محمد امین،همان،صص .5-3شريعتي ،سعید ،همان،صص.5-2هنری ،امیر ،همان،
صص68-65و.)71
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نتيجهگيري
با توجه به مطالبي که بیان شد مي توان نتیجه گرفت که بیع زماني «عقدی است که بموجب آن مالکیت مشاعي از
عین برای همیشه به خريدار منتقل مي شود ولي مالك فقط مي تواند در ايام خاصي از سال از آن استفاده کند».و برای
کسانیکه مي خواهند مال منقول يا غیر منقول را به بهايي نازل بخرند ولي دامنه تصرفات خود را محدود کنند يك عقد مناسبي
است و در کشور ما بیع زماني به تدريج راه خود را به جلو مي پیمايد و مانند هر پديده نوظهور ديگری که حیات مي يابد
مشکالت فراراه خود را دارد .مانند فروش آپارتمانهای ساخته نشده  ،بیع با ثمن شناور و تجارت الکترونیکي .اگر ما قرارداد
بیع زماني را با توجه به مشترکات آن با عقد بیع در قانون مدني  ،نوعي عقد بیع بدانیم و برای تمايز با ساير عقود بیع آنرا «بیع
زماني» نامگذاری نمايیم به خطا نرفته و يکسری مشکالت پیش رو را از میان برداشته ايم.مانند اينکه خريدار و فروشنده مي
دانند چه نوع عقدی را منعقد نمايند و تسهیالتي را برای قانونگذاری در آينده ايجاد مي کنند تا به امر قانونگذاری بپردازند و
در صورت بروز اختالف میان خريدار و فروشنده و يا میان هريك از مالکان  ،قاضي دقیقاً ميداند که مسئله رسیدگي به
اختالفات را تحت حمايت و مالکیت کدامین قوانین و مقررات قرار دهد.
از لحاظ ماهیت حقوقي بیع زماني  ،نظام حقوقي کشور ما  ،در زمینه مسائل مدني  ،برپايه آزادی اراده يا حاکمیت
اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است .تا آنجا که اين قراردادها مخالفتي با نظم عمومي و اخالق حسنه و يا قواعد آمره
نداشته باشند .اين نکته بنیادی تا آنجا پیش مي رود که هرگاه بپرسیم يا ترديد کنیم که اين قاعده و قانون آمره است يا غیر
آمره؟ پاسخ اينست که غیر آمره ميباشد مگر خالف آن ثابت شود.زيرا در کشور ما انعقاد قراردادها بر مبنای تراضي طرفین و
آزادی اراده استوار است .و همچنین در مسائل مدني  ،اصل اباحه جاری و رايج است و انتقال مالکیت در نظام حقوقي کشور
ما گاه به صورت قطعي و مستقر است و گاه به صورت غیر مستقر و متزلزل(مواد  362و  453قانون مدني) .حتي در جايي که
انتقال مالکیت مطابق مواد  339و  362قانون مدني به طور قطعي و مستقر مي باشد .معهذا ميتوان با درج شروطي  ،دامنه
تصرفات مالك يا خريدار را حتي بر خالف صريح صدر ماده  30قانون مدني محدود کرد  ،مثل ممنوعیت خريداران خانه
های سازماني در نقل و انتقال ملك خريداری شده  .مثالً به مدت  5سال يا  10سال و مضاقاً اينکه طرفین يك قرارداد مي
توانند توافق خود را حتي بر خالف قواعد و مقررات تکمیلي يا تفسیری يا تفويضي تنظیم نمايند.
از طرف ديگر با بودن نهادی به عنوان شورای نگهبان و مجموعه ای به نام قانون مدني و اصل چهارم قانون اساسي ،
که داللت دارند بر اينکه کلیه قوانین و مقررات بايدبر اساس موازين اسالمي باشد .فرض بر آنست که مجموعه قانون مدني
کشور ما در انطباق با موازين شرعي و فقهي است.
بنابراين قراردادی که مو رد آن انتقال مالکیت عین به صورت زمانبندی شده به چند نفر است از يك طرف از اقسام
عقودی است که قالب هیچیك از عقود معین را نداشته بلکه از مصاديق عقودی است که در ماده  10قانون مدني به نام
قراردادهای خصوصي معرفي شده و از طرف ديگر هیچ مانع قانوني و دلیل حقوقي اعتبار آنرا نفي نمي کند .لذا قرارداد مزبور
را در صورتي که مخالف مقررات نباشد بايد از حیث شمول قراردادهای معتبر صحیح و الزم االتباع دانست و اصل تسلیط
«الناس مسلطون علي اموالهم» و «اوفوا بالعقود» نیز داللت بر تسلط مردم و حق هرگونه تصرف در اموالشان را دارد .برخي مي
گويند بیع زماني  ،نوعي بیع مي باشد که در عصر ما بدلیل نیازها و ضرورتها بوجود آمده است و هرگاه در عرف محل رايج
شده باشد عمل به آن اشکالي ندارد و مشمول احل اهلل البیع و ساير ادله بیع است.نهايتاً نتیجه مي گیريم که مجموعه
قراردادهايي که به روش تايم شیر منع قد میگردند از حیث مشروعیت بال اشکالند و گسترش روز افزون آنها همراه با مقبولیت
عمومي ضرورت پذيرش آن و تدوين و تصويب قوانین الزم جهت بهره مندی از اين نهال حقوقي نوپا را به اثبات ميرساند .
بهتر است سازمانهای ذيربط خصوصاً سازمان میراث فرهنگي و گردشگری ايران با بهره گیری از نظرات حقوقدانان نسبت به
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تهیه قراردادهای متحدالشکل با استفاده از نهادهای حقوقي موجود بويژه مهايات  ،صلح  ،بیع شرط اقدام نموده تا ضمن ايجاد
تحرك در اين صنعت از تشتت آرا در اين خصوص جلوگیری نمايد .و علت اينکه اکثر علما نظر مخالف داده اند اينست که
سوال مطروح  ،به طور صحیح مطرح نشده است و اگر سوال به شکل صحیح مطرح مي شد همه فقها آنرا تأيید مي کردند .
به اينصورت که چند نفر مشترکاً مالي را به صورت مشاع خريداری میکنند وضمن عقد بیع شرط میکنند که هر کدام از شرکاء
در ايام يا ماههای معین ازسال حق استفاده از آنرا دارند  .آيا عقدوشرط صحیح است ياخیر؟ جواب سوال مثبت باشد در آن
صورت قرارداد تايم شر نیز صحیح خواهد بود .ومضافاً اينکه با مطالعه تطبیقي در حقوق آمريکا که اشتراکي بودن بیع زماني
وانواع آن را مورد پذيرش قرار داده است ودر جهت عمل به اين نوع بیع توانسته است نسبت به جذب سرمايهها اقدام نمايد
ميتوان از مزايای آن در تدوين قانون خاص بهره برد.
از مطالعات و بررسيهايي که در اين زمینه صورت پذيرفته نتايج زير را ميتوان به دست آورد:
 -1علیرغم مباحثي که در بدو ورود پديده بیع زماني به حقوق ايران در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن مطرح
شد در مقاله به اين نتیجه دست يافتیم که دلیل خاصي برای به رسمیت نشناختن آن در ايران وجود ندارد و اينگونه قراردادها
مخالف موازين شرعي و مقررات موضوعه نميباشد.
 -2اگرچه برخي نويسندگان حقوقي بر اين عقیده استوارند که قراردادهای بیع زماني را در قالب عقد بیع ،اجاره يا
مهايات ميتوان منعقد نمود اما به نظر ميرسد بهترين شیوه برای قانوني کردن آن توسل به ماده  10قانون مدني ميباشد که
به موجب آن طرفین ميتوانند با توجه به اصل حاکمیت اراده آثار و نتايج قرارداد را هرگونه که مايل باشند ،تعیین کنند اما اين
آزادی نبايد به گونهای باشد که قراردادها مخل نظم عمومي و اخالق حسنه باشد.
 -3قراردادهای بیع زماني در حقوق ايران از عقود الزم و رضايي و در حقوق آمريکا از عقود الزم و تشريفاتي
ميباشند و ميتوان آنها را از اقسام قراردادهای مدني تلقي نمود و شرکتهايي را که در اين زمینه به فعالیت ميپردازند،
شرکت تجاری سهامي خاص محسوب کرد.
علي ايحال بايستي گفت که در بیع زماني ،تقسیم مال مشترك ،بر حسب واحد زمان به صورت مفروز و بالمناويه
(دورهای) صورت مي پذيرد و در اين حالت نیز علیرغم افراز منافع ،حالت اشاعه در ملك پابرجا ميباشد که با توجه به ريشه
فقهي و تاريخي ،چنین امری مورد تغافل قانونگذار واقع شده است لکن همانطوری که آپارتمان نشیني ،وضع خاص خود را
دارد و در عمل نميتوان تمام احکام و آثار آن و نیز ماهیت ويژه آن را با مواد قانون مدني مرتفع نمود ،در خصوص بیع زماني
نیز همین امر بروز مينمايد و گرچه برخي از احکام و آثار بیع زماني نیز همین امر بروز مينمايد و گرچه برخي از احکام و
آثار بیع زماني را ميتوان در قالب مواد قانون مدني ساماندهي نمود ،لکن با توجه به ماهیت ويژه بیع زماني ،که مابین عقد بیع
و عقد اجاره مي باشد ،و همچنین نیاز اساسي جامعه کنوني ،جهت تبیین بیع زماني در نظام حقوقي ،ميطلبد که قانونگذار
نسبت به تدوين و تصويب قانون تملك زماني مبادرت نمايد.
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