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چکیده
اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عیني ،دوام است .اما برخي از ملکیتها به علت ویژگي و
پیچیدگي ،صفت دوام آنها به چالش کشیده شدهاست .و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات
متعارفه ممکن نیست؛ بلکه جهت بر قراری اعتبار و رابطه بین مالک و مال ،با طرح ایده« ملکیت آناًمّا» ،مي-
توان این مُعَما را حل نمود .ملکیت لحظهایي در متون فقهي ،با تعابیر مختلفي از قبیل« :التَّمَلُّک الضمني-
اآلني» «جُزء الیَتجزَی» «التقدیری» «آناًما» مطرح شدهاست .ماهیّتاً به معنای تغییر مالک در یک لحظه به
صورت قهری و بدون سبب .در حقیقت ملکیت آناًما ،نازل منزلۀ ملک است؛ اما فاقد آثار شرعي و عرفي و
قانوني است و جزء اموال و دارایي شخص نیست .و با «ملکیت موقت» شباهت جزئي دارد زیرا هر دو مقید
به زمانند و خاستگاهشان فقه است .اما با قرارداد تازه تأسیس مالکیت زماني یا «تایم شرینگ» ،تفاوت
ماهوی دارد .در نتیجه از نظر این مقاله ،راه حلّ برخي از حقوق مالي و ملکیتهای ویژه ،ازقبیل :تهاتر ،تلف
مبیع قبل از قبض ،تعلق دیه مقتول ،بدل حیلوله ،بیع معاطات و غیره ،از طریق مالکیت لحظهایي مقدور
است .وميتوا ند راهگشای برخي از عقود مستحدثه و قراردادهای جدید باشد .در این نوشتار با استفاده از
روش تحلیلي توصیفي و با رویکرد فقهي و قانوني ،به حل پارهایي از آنها پرداخته شدهاست.
واژگان کلیدی :ملکیت ،آناًمّا ،سبب ،مال ،حق.
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طرح مسأله
ملکیت آناًمّا چگونه ملکیتي است؟ آیا این ملکیت اعتباردارد؟ چرا فقهاء در برخي از حقوق مالي چنین
ملکیتي مطرح کردهاند؟ آیا بین مالکیت موقت و مالکیت زماني یا «تایم شرینگ» و مالکیت آناًمّا سنخیتي
وجود دارد؟
یکي از مقاصد شریعت اسالم ،مصلحت حفظ مال است که از طریق تسهیل روابط مالي بین مردم ودفع
حرج از معیشت آنان ،مقدور است .نقش و اهمیّت مالکیت در نظم اجتماعي و روابط مالي بین افراد،
برکسي پوشیده نیست .باالخص در موارد ویژه ،ضرورت اقتضا ميکند که قواعد و اصولي ،وضع گردد .به
همین دلیل از منظر فقیهان امامیه و عامه ،حاجات ونیازهای عمومي ،بر بسیاری از احکام شرعي از جمله در
حقوق مالي ،تأثیر عمیقي گذاشتهاست .اگر چه در شریعت اسالم ،برای مشروعیت و اعتبار ملکیت ،به
اطالقات و اصول و قواعد عمومي و عقود و ایقاعات ،استناد گردیده و مالکیّت های مادی و معنوی و
نحوه تصرّف و انتفاع نقل و انتقال ،از این معتبر گردیده است .اما پارهایي از ملکیتها و حقوق مالي وجود
دارند که راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست .و راه حل ویژه آنها با مدد
گرفتن از نظریۀ «ملکیت آناًمّا» یا «مالکیت لحظه ایي» ممکن مي باشد .اکثر فقهای امامیه و عامه و
حقوقدانان ،این نوع ملکیت را در موارد خاص و برخي حقوق مالي ،پذیرفتهاند .آنچه زمینه را براى
بهرهگیرى از مباحث فقهى و حقوقى پیرامون مالکیت لحظهایي مهیّا مىسازد ،دالیل و توجیهاتى است که در
منابع فقهي و تا حدی حقوقي در نفى یا اثبات اینگونه مالکیت مطرح شدهاست .لذا در این مقاله برخي از
ملکیتها و حقوق مالي غامض که اکثر فقها از طریق ملکیت آناًما ،آنها را حل نمودهاند ،بیان گردیدهاست.
امید است فتح بابي برای حل قراردادهای جدید مانند اجاره به شرط تملیک ،مالکیت زماني و پیش فروش
و فروش اقساطي کاالها و آپارتمانها و حقوق فروشندگان و خریداران و حقوق مالي فوت شدگان در
حوادث پیچیده و سایر معامالت مستحدثه باشد.
پیشینه:
در آیات قرآن و روایات معصومین بصراحت از ملکیت آناًمّا یا لحظهایي به معنای اصطالحي ذکری به میان
نیامدهاست .در اواخر قرن اول هجری در آثار شیباني یکي از شاگردان ابوحنیفه در مبحث شرط قبض در
عقد ،به آن اشاره شدهاست .اکثر فقهای امامیه ،از زمان شیخ طوسي به بعد ،در مباحث ملکیتهای ویژه و
برخي حقوق مالي پیچیده ،در ابواب مختلف فقه آن را مطرح نمودهاند؛ از جمله در بیع معاطات ،ارث دیه
مقتول ،تهاتر ،تلف مبیع قبل از قبض و در زمان خیار ،استقرار مهریه بر ذمه زوج نابالغ ،مالکیت ما فيالذمه
وغیره؛ همگي شاهد بر اهمیت این نوع ملکیت است .در حقوق موضوعه ایران به تأسي از فقه امامیه ،به
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ویژه در قانون مدني ،ملکیت لحظهایي مدنظر قانونگذاران بوده ،اما در قوانین نامي از آن به میان نیامدهاست.
و شارحین و حقوقدانان بطور پراکنده به آن پرداختهاند .درجستجوی میان منابع ،کتب ،مقاالت ،پایان نامهها،
سایتهای فقهي و حقوقي ،نوشتهی مستقلي تحت عنوان فوق یافت نشد؛ گرچه نمي توان منکر وجود آن
شد (عدمُ الوجدان ال یَدُلُّ عَلي عدمِ الوجود) .اما درباب ملکیت موقت و ملکیت زماني یا «تایم شرینگ»،
کتب و مقاالت فراوان تألیف و ترجمه گردیدهاست .البته این دو ملکیت از لحاظ منشأ و آثار ،با ملکیت
لحظهایي تفاوت ماهوی دارند .و دو مقوله جدا ازهم هستند؛ اگر چه ملکیت موقت با ملکیت لحظهایي
سنخیت دارد؛ اما مالکیت آناًمّا صرفاً مبنای فقهي دارد و از فقه وارد سیستم حقوقي شدهاست؛ درصورتیکه
مالکیت زماني یا ملکیت شناور ،قراردادی جدید است و از مغرب زمین وارد شدهاست؛ ولي در حقوق
عرفي ایران در مالکیت آب کشاورزی ،مي توان ردپایي از مقررات مالکیت زماني و موقت یافت؛ اما در
حقوق موضوعه ایران بر خالف ملکیت آناًما و موقت ،مالکیت زماني هنوز بعنوان یک قاعده پذیرفته نشده-
است.

مفهوم شناسی:
مفهوم و اوصاف و تعریف مالکیّت همواره در حال تغییر است .جعل ملکیت از دو طریق صورت ميگیرد:
متعارف و غیر متعارف .در مورد مالکیت متعارف ،تعریفهای مختلفي بیان شدهاست .مشهور اهل سنت ،بر
این قولاند که :ملکیت نوعي سلطه شرعي است که نظام برای شخص معین (مالک) بذاته مقرر کردهاست.
از این تعریف ميتوان نتیجه گرفت که مالک از سه جهت سلطنت دارد :تصرف ،اختیار تامّ ،استعمال .و یا به
عبارت دیگر :داشتن قدرت شرعي در استفاده از عین یا منفعت و یا مُعَوَض قرار دادن آن ،توسط دارندۀ آن
است (القرافي،1421،ج /3ص .)209از منظر اکثر فقهای معاصر شیعه ملکیت عبارت از« :اموراعتباریهایي که
حقیقت آن همان اعتبار مُعتبِر ميباشد و عقالء نظر به احراز مصلحت یا به جهت دفع مفسده ،آنرا جعل
نمودهاند» (ذوالمجدین ،1326 ،ص4؛ گرجي،1375،ج /2ص .)303تعاریف مذکور باهم اختالف ما هوی
ندارند و مقصود همه آنها همان سلطنت مالک بر مملوک است .برای ملکیّت دو مقام است اول :مقام اصل
جعل که این مقام ،مقام مالحظۀ اعتبار کنندۀ اصل علت جعل است .دوم :مقام وجود مجعول که عقالء آن را
علت قرار دادهاند؛ مانند ملکیت ،زوجیت که شارع نیز این اعتباریات را امضاء نمودهاند .اما ملکیت غیر
متعارف هم نوعي تأسیس و اعتبارجدید است؛ مانند مالکیت آناًمّا در موارد ویژه؛ از قبیل مالکیت غَرقَي و
مهدوم علیهم در مورد ارث یا مالکیت مقتول بردیه ،که به موجب ملکیت آناًمّا از مقتول به ورثه منتقل مي-
گردد .نکته قابل توجه این است که مالکیت اعتباری ،نیاز به مالک و مملوک خارجي ندارد .بلکه مالک هم
ميتواند کلي و امر اعتباری باشد ،مانند اراضي مفتوحالعنوه که مالک آن قاطبه مسلمین ميباشند .یا حقوق
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واجبه که مالک آن کلي فقیر است .ولي مملوک گاهي امر خارجي است و ما بازاء خارجي دارد .و گاهي ما
بازاء خارجي ندارد ،مانند کلي فيالذِّمه و ثمره و میوه قبل از آن (ذوالمجدین ،1326 ،ص)8؛ که قدر جامع
این تعاریف همان حق عیني اصلي است.
«حقمالکیت» با «ملکیت تام» مترادف است و با حق منفعت و انتفاع و ارتفاق تفاوت ماهوی دارد .برخالف
این حقوق ،درحق ملکیت ،بین حق و شئ ،جدایي قابل تصور نیست .به هم محفوف وپیچیده شدهاند که
جدا از هم تصور نميشوند .حق مالکیت چون کاملترین حق عینى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در
بر دارد ،با موضوع خود که ملک باشد ،در عرف یکى شناخته شدهاست.

ویژگیهای حق مالکیت:
* مطلق بودن :بدین معنا که سلطنت مالک بر مال خویش ،حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل
هر گونه تصرف در مال مىشود .بدین بیان ،مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش ،از کلیه منافع مال
خود بهره ببرد .و حدیث نبوی «الناسُ مُسلطُونَ علي اموالِهم» تأیید همین اطالق است که ابتنای اصل
«تسلیط» قرارگرفتهاست .البته در حقوق اسالم سخني از اطالق مالکیت به میان نیامدهاست؛ زیرا درنگرش
قرآن اموال امانت خدا در دست انسان است .و استفادۀ از آن ،مشروط به عدم اضرار بغیر است .و قاعدۀ «ال
ضَررَ وَ ال ضِرارَ فياالسالم» بر قاعدۀ تسلیط حکومت دارد .قابل ذکر است مطلق بودن حق مالکیت ،با قیود
و استثناهایي نیز مواجه شدهاست .این امر ،در تمام نظام های اقتصادی و به ویژه در سیستم اقتصاد اسالمي
اعمال گردیدهاست .مهمترین قیود ملکیّت ،قیدهای اسباب ،استعمال ،انتقال ،توافق طرفین و مصالح عامه مي
باشد.
* انحصاری بودن :انحصاری به این معناست که تنها مالک حق هر نوع تصرف و اقدام را دارد و باید دیگر
افراد رابطه تام مالک با ملک را محترم شمارند .و از هرگونه تجاوزی با هر انگیزهای خودداری نمایند .ولي
این ویژگي بر خالف گذشته ،با تصویب قوانین حمایتي مفهوم خود را دست دادهاست .مانند قانون روابط
موجر و مستأجر و حقوق ارتفاقي که قانون به نفع عموم ،به مالکین تحمیل ميکند؛ از قبیل عبور لوله های
آب و گاز و یا سیم برق و تلفن در امالک افراد.
* دائمي بودن :حق مالکیت بر خالف سایر حقوق عیني مانند حق منفعت و حق انتفاع از قبیل سکني و
عمری و رقبي و ارتفاق ،حقي دائمي است .و در صورت فوت مالک ورثه جای او را ميگیرند و این جا به
جایي مالک لطمهایي به دوام نمي زند و در اثر انتقال به غیر ،منتقل الیه جانشین ناقل ميشود .اگر چه وصف
دوام ملکیت در قانون و فقه نیامدهاست؛ ولي گفته ميشود مالکیت با موقت بودن سازگاری ندارد .و
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گذشت زمان این حق را از بین نميبرد وبه اصطالح حقوق امروز ،مشمول مرور زمان نميشود .خداوند در
هیچ آیهایي از اسباب «ابراء ذمه» و یا از «تمَلُّک» و یا «اسقاط حق» ،مرورزمان را ذکر نکردهاند (مدني،1382،
ص226؛ مطهری ،1375 ،ص.)112

مشروعیت دوام ملکیت
از نظر شرعي و قانوني دوام ،الزمه ملکیت نیست .درفقه و حقوق و قوانین جدید ،دائمي بودن حق مالکیت
به چالش کشیدهشدهاست .برخي از حقوق مالي و منافع موقت هستند؛ از قبیل مدت ملکیت منفعت در
اجار ،شرط الزم عقد است .حقوق مالکیت صاحب اثر ادبي و هنری و ورثهاش ،بعلت نیاز جامعه ،در اکثر
قوانین دنیا موقت ميباشد .برابر ماده  12اصالحي  1389قانون حمایت حقوق مؤلفان ،حقوق مادی مؤلف
پنجاه سال بعد از مرگ اوست .در عقد خیاری و معامالت قولنامهایي تا زمان عقد نهایي که همان ثبت سند
در دفتر اسناد رسمي است؛ مالکیت فروشنده موقت است .مالکیت زماني یا تام شرینگ ،که مورد استقبال
نظامهای حقوقي معاصر قرارگرفتهاست؛ مالکیت موقت است .حقوق مالي مشمول مرور زمان نیز موقت
هستند .زیرا ذی حق برای رسیدن به حق خود ،باید سریعاً اقدام نماید؛ چون تا مدارک و شهود در دسترس
است ،حقش قابل اثبات است .وزیان دیده برای مدت نامحدود نميتواند برای استیفای حق مالي خود،
مدیون را تحت تعقیب قراردهد .و نميتوان وقایع گذشته را نبش قبر کرد .ازطرف دیگر عدم رعایت«مرور
زمان» موجب اختالل در معیشت مردم ونظم عمومي واقتصادی ميگردد (آخوندی،1373،ج /1ص175؛
الزّرقاء ،1425 ،جزء االول ،ص116؛ السنهوری ،بيتا ،ج/8ص.)542

اسباب ملکیت:
ملکیت از جهت سبب بر دو قسم است :قهری و اختیاری .ملکیت اختیاری ملکیتي است که گاهي سبب آن
لفظ و گفتار است ،مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع ،هبه ،وصیت .و یا سبب فعلي است ،مانند حیازت و
احیاء .بین اسباب قولي وفعلي فرق وجود دارد؛ با تحقق سبب فعلي از محجور و سفیه ،ملکیت صحیح و
پذیرفتني است و در صورتي که با سبب لفظي و عقد ،این دو نميتوانند مالک چیزی شوند؛ زیرا غالباً
اسباب فعلي در جهت نفع و غبطه محجور و سفیه است و صرفاً جواز تصرف دارند و ثبوت ملکیتشان
بدون حکم تکلیفي است ولي در عقد و سبب لفظي ،مُغابَنه و ضرر وجود دارد و به علت ضعف عقلي
نميتوانند

مصلحت

خود

را

تشخیص

دهند

حسیني،1423،ج/1ص.)17
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ملکیت قهری :ملکیتي است که سبب آن قهر وغلبه است و با استیالء بر مال غیر حاصل ميشود؛ مانند اخذ
به شفعه ،ملکیت ورثه بر مالاالرث .ملکیت قهری خود بر دو نوع است یا ناشي از عقد و قرار داد است
مانند اخذ به شفعه که برای رفع ضرر ناشي از عقد بیع نسبت به شریک است و یا جعل آن غیر متعارف و
برای موارد ویژه است؛ مانند ملکیت آنیه(آناًمّا) .فرق ملکیت اختیاری و قهری آن است که در سبب اختیاری
علم به خصوصیات از قبیل شرط ،رؤیت و عیب و سایر اوصاف الزم است ولي در سبب قهری شرطي
وجود ندارد .اسباب اختیاری تابع تشریفات از قبیل اظهار اراده و رضایت لفظي است ولي قهری نیازی به
تشریفات ندارد (الزّرکشي ،1405 ،ج/3ص.)233 -231
ماهیت ملکیت آناًما:
ملکیت به اعتبار استقرار ،بر دو قسم است :ملکیت مستقر و غیر مستقر .مستقر آن است که با تلف محل یا
مقابل آن ،ساقط نميشود .مانند صِداق بعد از دخول و ثمن بعد از قبض مبیع .غیر مستقر آن است که با
تلف محل یا مقابل آن ،ساقط ميشود .مانند اجرت قبل از استیفاء منفعت ،ثمن قبل از قبض مبیع
(همان،ج/3ص.)240
«ملکیتآناًمّا» یا «آنیه» یا «لحظهایي» از جمله حقوق مالي غیر مستقر است که اعتبار آن مورد اختالف است.
برخي از فقهاء اعتبار آن را زیر سؤال بردهاند و حتي نامي از آن نبردهاند .اما مشهور فقها برای حلّ پارهایي
از حقوق مالي ،بعلت پیچیدگي ،با استناد به اصول و قواعد ،آن را پذیرفتهاند .و تنها راه اعتبار بین مالک و
مملوک ،ملکیت لحظهایي دانستهاند.
ملکیت آناًمّا یعني یک لحظه بسیارکوتاه ،در مالکیت انقالب رخ دهد و سپس بدون سبب ،مالکیت سلب
شده و مالک قبلي در یک لحظۀ زماني غایب ميشود و به جای آن ،ملکیت جدید بر قرار ميشود .اگر چه
در فقه تعریفي از آن ارائه نشدهاست؛ اما علّامۀ حلّي در تذکرهالفقهاء از آن تعبیر به «جزء ال یَتجزَی» نموده-
اند .3مرحوم کالنتر در حاشیۀ الروضه البهیه به آن عنوان «التَّمَلُّک الضمنياآلني» دادهاند (الشهید الثاني،1410،
ج/6ص .)251برخي ملکیت آنیه را همان ملکیت تقدیری دانستهاند؛ بدینمعنا که ملکیت بر دو قسم است:
حقیقي و تقدیری ،حقیقي همان ملکیت مستقراست و استعداد بقاء دائمي دارد .و دارای آثار شرعي و عرفي
ميباشد؛ ازجمله جزو دارایي شخص است و استحقاق مطالبه دارد .اما از ملکیت تقدیری که درمباحث
حقوق مالي ویژه در بابهای مختلف فقه از آن سخن به میان آمدهاست ،صرفاً اعتبار لحظهایي است و برای
حفظ قواعد وضع گردیده و فاقد آثار شرعي و عرفي است و استحقاق مطالبه و بقاء ندارد و جزء اموال و
دارایي شخص نیست .در حقیقت ملک نیست؛ بلکه نازل منزلۀ آن است(اراکي ،1415،ص  .)708ملکیت
 - 3اذا تَلَفَ اَلمَبیعُ قَبلَ اَلقَبضِ  ...یَتَجدَّدُ انتقالُ اَلمِلکِ اِلي اَلبایعِ قبلَ الهالکِ بِجُزءٍ ال یَتَجزَّاَ مِن اَلزَّمانِ( .علّامه حلي ،1414 ،ج/11ص.)387
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آناًما یا لحظهایي نیز چنین ویژگیهایي دارد؛ از جمله :نميتوان آن را بعنوان مبیع و ثمن و مهریه قرار داد و
وصیت و هبهی آن درست نیست و مالیت آن فرضي است نه حقیقي؛ لذا تحقق آن ناشي از حکم است نه
عقد و قرارداد و ایقاع؛ و برای حفظ اصول و قواعد مالکیت لحاظ گردیدهاست .تا حدی شباهت به مالکیت
موقت دارد که برخي از فقهاء و حقوقدانان قائل به اعتبار آن هستند؛ زیرا هر دو مقید به زمانند و برای
چالشهای حقوق مالي مطرح شدهاند .ولي وجوه افتراق نیز دارند .بین این دو رابطه عموم وخصوص مطلق
حاکم است .زیرا هر ملکیت آناًمّا به نحوی موقت است؛ اما هر موقتي آناًما نیست .وفرق دیگر این دو ،آن
است که در ملکیت آناًمّا ضرورت و ناچاری سبب آن است؛ اما ملکیت موقت هم ميتواند از عقد ویا ایقاع
ناشي شود مانند وقف موقت و یا ناشي از اضطرار و ضرورت است؛ مانند بدل حیلوله.
در نتیجه وقتي از نظر شرعي ملکیت موقت ،امری مشروع است؛ چرا ملکیت آنیه ولحظهایي درست نباشد!
لذا از نظر تحلیل عقلي و منطقي ،وقتي ملکیت آنات درست باشد؛ به طریق اولي ملکیت آنیه نیز درست
است .بنا بر این ،وقتي ملکیّت مقیّد به زمان شود ،کمیّت زماني اعم از یک لحظه و یا یک قرن ،خصوصیتي
در ملکیت ندارد .پس دالیل و مستندات ملکیت موقت نیز ميتواند مورد استناد ملکیت آناًمّا نیز قرار گیرد.
لذا ابتدا به مواردی که فقهاء قائل به ملکیت آنیه هستند ،پرداخته سپس برای تکمیل مطلب به مالکیت موقت
در فقه و حقوق ميپردازیم.

ملکیت آنیه در حقوق مالی:
* اول :خُمس
عدّهای از فقها مانند آیهاهلل خویي از یک طرف ،قائل به شراکت مال بین مالک و ارباب خمس در متعلق
خمس مانند :کنز ،غوص و غنائم جنگي ميباشند؛ ظاهر آیه داللت بر شراکت دارد( :وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ و ()...االنفال()41، 8،بدانید هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن ،از آنِ خدا و ...
است) .از طرفي دیگر موضوع قضیه درآیه ،مالکیت کل ميباشد .بنابراین در غیر از ارباح مکاسب ،متعلق
خمس ،مالي است که خمسدهنده نسبت به کل آن ،مالک ميباشد؛ از سوی دیگر یک پنجم آن برای ارباب
خمس است .در جمع بین این دو گفتهشده که ابتدا خمس دهنده آناًمّا مالک کل مال ميشود؛ ولي این
ملکیت استقرار نميیابد و تنها چهار پنجم مال در ملک او باقي ميماند (آیهآهلل خویي ،1418 ،ج
/25ص.)320
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*دوم :مالکیت فرزند نسبت به والدین
اگر چه این نوع ملکیت موضوعیت ندارد ولي در فقه بیان شدهاست .در صورتي که والدین شخصي برده
باشند و بخواهد آنها را خریداری نماید ،چنین معاملهایي ملکیت بر عمودَین است و فرزند نميتواند مالک
عمودَین (پدر و مادر) شود؛ لذا در جمع بین صحت بیع و انتقال ملکیت به مشتری که در اینجا فرزند است
و بین عدم مالکیت فرزند نسبت به عمودین ،گفتهشده که به موجب بیع ،فرزند آناًمّا مالک عمودین ميشود
اما این ملکیت استقرار نیافته و بالفاصله از ملک او خارج ميشود .و نیز بردهایي که از جانب موالیش مأمور
به آزاد کردن خود ميگردد ،همین حکم را دارد .از طرف دیگر با استناد به قاعدۀ« العِتقَ اِلّا فِيالمِلکِ» ،عتق
و آزاد شدن فقط در ملکیت صحیح است؛ در نتیجه در یک لحظه ،بنده مالک خود ميشود و عتق در
ملکیت خودش تحقق ميیابد (الشهید الثاني،1413،ج/3ص.)216

*سوم :تهاتر ثمن با دین
تهاتر یکي از اسباب سقوط تعهدات است و در فقه سابقه طوالني دارد .در فقه گاه« تقاص» و گاه« تهاتر»
بکار رفتهاست که هردو نتیجۀ یکساني دارند(جواهر الکالم،1404 ،ج/25ص .)179در لغت به معاني مصیبت
و خطای در کالم ،بکار رفتهاست .تَهاتَرَالرَجُالنِ :یعني دو مرد در برابر یکدیگر لغزش پیدا کردند .وهر گاه
بیّنهها و امارات در برابر هم ساقط شوند ،تهاترالبیّنات گفته ميشود (لسانالعرب ،ذیل واژه الهتر) .در
اصطالح فقه برائت ذمّه دو نفر و تساقط دو دین یا مجموع دیوني که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده
دارند ،ميباشد؛ مشروط بر اینکه دو دین در جنس و وصف و مقدار اتحاد داشتهباشند (الشهید-
الثاني،1410،ج/3ص .)409تهاتر قهری است و برائت ذمه بدون رضایت حاصل ميگردد و نیازی به گفتگو
طرفین ندارد و در انطباق با حقوق اسالمي باید آن را حکم دانست و با واقع شدن تهاتر در مقابل یکدیگر
بری ميشوند (مادّه 295قانون مدني) .البته بر خالف فقه شیعه ،نظری در فقه اهلسنت است که با وقوع
تهاتر فقط حق مطالبه از بین ميرود ولي ذمهها برئ نميشوند (الزحیلي،1418 ،ج/4ص .)384تهاتری که
مورد بحث است ،تهاتر در مقام معامله در برابر دین است .اگر زید از عمرو یک میلیون طلب داشتهباشد و
عمرو کاالیي را به این قیمت به او بفروشد ،تهاتر محقق ميشود؛ یعني عمرو آناًمّا نسبت به یک میلیون ثمن
کاال که در ذمه زید است ،مالک ميشود ولي این ملکیت استقرار نیافته و از باب تهاتر بین ثمن در ذمه زید
و بین بدهي در ذمه عمرو از بین ميرود (جعفری لنگرودی،1391 ،ج/1ص .)16

*چهارم :تصرّف مَن عَلَیهالخیار
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هرگونه تصرف مشتری در زمان خیار ،در مبیع درست است وحق دارد مبیع را به ثالث منتقل کند .در
صورتي که مبیع توسط خریدار به شخص ثالث انتقال یابد و بایع دارندۀ خیار ،اِعمال خیار کند؛ در نتیجه
معامله فسخ گردد؛ حال کدام بیع مشمول فسخ ميگردد؟ در صورت فسخ بیع اول ،بیع ثاني نیز از تاریخ
وقوع بیع ،منحل ميگردد؛ در این صورت اقدام فاسخ ،آیا مورد عقد را از مالکیت مفسوخٌ علیه بدر ميکند،
یا فسخ عقد به طرفیت ثالث است؟
گروهي بر این رأی هستند که در زمان فسخ به خیار ،یک لحظه وآناًمّا بیع دوم منحل ميگردد ومبیع به
ملکیت مشتری اول در ميآید و فسخ کننده ،مبیع را به موجب فسخ خود ،از این مالکیت آني مال را
دریافت ميکند(جعفری لنگرودی،1391 ،ج/1ص .)15اگر چه کاشفالغطاء بر این قول است در صورتي
مشتری اول مبیع را بدون خیار به دیگری واگذار کند بایع اول حق رجوع ندارد (کاشف-
الغطاء،1422،ج/1ص .)207تلف حیوان در مدت خیار برای مشتری ،تلف از مال بایع است؛ زیرا عقد قبل از
تلف ،آناًمّا فسخ ميگردد .در این صورت تلف در ملک بایع واقع ميشود (همان،ج/1ص.)237

*پنجم :تلف مبیع قبل از قبض
بنا برحدیث نبوی« کُلُّ مبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بَایعِهُ»(محقق داماد ،1406ج/1ص )179وقاعدۀ
«اَلمَبیعُ یَملِکُ بِالعَقدِ» تقریباً اجماع فقهایامامیه بر این است که با وقوع عقد ،ملکیت تحقق ميیابد و عقد
سبب انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع است .براین اساس هرحادثهایي نسبت به مبیع رخ دهد و تلف
شود قاعدتاً باید به حساب مشتری باشد نه فروشنده؛ زیرا با عقد مالک شدهاست و تا اینجا مفاد قاعدۀ
«اَلمَبیعُ یَملکُ بِالعَقدِ» تحقق ميیابد .لذا با عنایت به حکم حدیث نبوی مشهور« مِن مالِ بایعِهِ» اوالً :تلف
مبیع قبل از قبض قطعاً به حساب بایع است (مادّه  387قانونمدني)؛ نبوی مشهور معارض قاعده است .بنابر
این چون نماء حق مشتری است ،الزم است که تلف بر او باشد نه بر بایع؛ این یک حکم خالف بنای عقالء
ميباشد .ثانیاً :نمائات بین تاریخ بیع وتاریخ تلف ،مال مشتری است؛ چون با عقد مالک گردیدهاست .وبایع
باید ثمن را به مشتری باز گرداند وخریدار عالوه بر اخذ ثمن؛ مالک نمائات نیز ميشود؛ پس اقتضای قاعده
فوق ،آن است که باید تلف مبیع از دارایي مشتری باشد؛ نه از کیسه مالک! و شارع ظاهراً این تعهد را بر
بایع تحمیل کردهاست .برای فرار از این مشکل ،حنفیه ميگویند تلف قبل از قبض موجب انحالل بیع مي-
گردد؛ زیرا اگر بیع منحل نگردد باید بایع بتواند از مشتری ثمن را بگیرد و متقابالً مشتری هم بتواند مبیع را
از فروشنده بخواهد ،درحالیکه بایع به علت تلف مبیع ،قدرت بر تسلیم ندارد؛ در نتیجه بقاء بیع پس از تلف
بي ثمر است و باید از تاریخ بیع ،نمائات به مالک برگردد (اَلخراجُ بِالضَمانِ) .و از طرف دیگر اگر نمائات به
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مشتری دادهشود ،جمع بین عوض و معوض پیش ميآید و این غیر ممکن است (الشیرازی ،بيتا،
ج/12ص .)164بر رأی حنفیه نقد وارد است؛ زیرا مصلحت اجتماعي وبرقراری نظم عمومي در باب
معامالت اقتضا دارد که شارع از خریداران حمایت کند و قاعدۀ« المبیعُ یَملِکُ بّالعقدِ» بر نص«الخراجُ
بالضمان» ترجیح دادهشود .لیکن امامیه و شافعیه بر این قول هستند که بیع قبل از تلف مبیع ،دارای اثر است.
لذا فقهاء سه راه ارائه نمودهاند؛ راه اول :به صرف عقد متعاقدین مالک نميشوند ،بلکه مانند بیع صرف ،باید
قبض خارجي صورت گیرد .حتي به شیخ طوسي نسبت داداند که در عقود خیاری ملکیت متزلزل حاصل
ميگردد و استقرار ملکیت منوط به انقضای خیار است (بجنوردی،1419 ،ج/2ص65و .)74جواب :این
حرف خالف قواعد و فقهاء است زیرا به صرف عقد ملکیت به وجود ميآید و قبض هم شرط بیع نیست.
راه دوم :ید بایع بر مبیع ،ید ضمان است و در صورت تلف به مقتضای قاعده ید ،ضامن است .این توجیه
نیز درست نیست؛ زیرا اوالً ید بایع بر مال ،مأذونه است و مشمول قاعدۀ ید نیست .ثانیاً اگر منظور ضمان
بایع بود بایستي به جای عبارت «من مال بایعه» از عبارت «عَلي بایِعهِ» یعني بر «فروشنده آن است» واگر
حاکي از بطالن معامله بود الجرم بیعي تحقق پیدا نميکرد تا عنوان« بایع» صدق نماید .چون در حدیث
وقوع پدیده بیع پذیرفتهشده و از طرفي مال تلف شده را از جمله اموال بایع محسوب نموده؛ وتلف جنبه
کاشفیت دارد نه سببیت ،لذا تلف کاشف از انفساخ عقد و حصول ملکیت آنیه است .و راهي جز این نیست
که بگوییم حدیث حاکي از آن است که ملکیت آناًمّا قبل از تلف ،بر اساس انفساخ عقد رخ ميدهد (محقق
داماد،1363 ،ج/2ص193؛ محقق اصفهاني،1418 ،ج/1ص.)128
راه سوم :ملکیت آنیه و انقالب درمالکیت است؛ بدین بیان ناچاریم که به هنگام و یا قبل از تلف ،قائل به
انفساخ عقد شویم؛ و هر چیزی به جای سابقش بر ميگردد .در این صورت مبیع ،یک لحظه ،به مالکیت
بایع در ميآید .و دوباره مالکیت وی محو ميشود (جعفری لنگرودی،1391،ج/1ص14؛ خوئي ،بي-
تا،ج/6ص246؛ بجنوردی،1419 ،ج/2ص .)85اگر چه از نظر عقلي پذیرش این تئوری دشوار است ولي با
توجه به اینکه مالکیت از امور اعتباری است و بستگي به نحوۀ اعتبار شارع و عقالء دارد؛ تصوّر دشواری آن
سهل و آسان است .نظر به اینکه تصور ملک بدون مالک غیر ممکن است ،ملکیت آنیه راه حل مناسبي برای
این مشکل است.

*ششم :ملکیت میّت مقتول بردیه
وجود شخص طبیعي با مرگ پایان ميیابد .انسان با مرگ ،شخصیت خود را از نظر حقوقي از دست ميدهد
و دیگر نمي تواند صاحب مال و حق و تکلیف باشد .بنا بر این انسان بعد از مرگ در ردیف اشیاء قرار مي-
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گیرد و فقط کالبد بيجان او شایستۀ احترام است .اما مرگ انسان همه چیز را باطل نميکند .در برخي موارد
رابطه مال و حقوق متوفي به علت ضرورت پایان نميیابد .حقوق مالي میراث غرقي و هدمي و دیه مقتول
از جمله این امور ميباشند که ابتدا آناًمّا درملکیت متوفي استقرار یافته و سپس به ورثۀ او منتقل ميگردد .و
اگر قائل به ملکیت متوفي بردیهاش نباشیم ،ملکیت ورثه غیر ممکن ميگردد و ملک بال مالک غیر ممکن
است .حتي حنفیه پا را از این فراتر گذاشته و بر اساس مصلحت و ضرورت قائلند که در سه مورد ملکیت
متوفي باقي ميماند :اول :به اعیاني که حق غیر تعلق گرفتهباشد مانند مرهوني که در نزد مرتهن است .دوم:
مبیعي که در دست فروشنده است و قیمتش پرداخت نشدهباشد .سوم :عین مستأجره که در دست مستأجر
باشد و مدت اجاره پایان نیافتهباشد .این امور در ملکیت متوفي باقي و در حکم ملک اوست و پس از
پرداخت حقوق متعلقۀ آن ،به ملکیت ورثه در ميآید .در مورد دیه مقتول نیز برخي همین رأی را پذیرفته-
اند .از شریک و ابي ثور و داود ظاهری نقل شده که دیه مقتول ابتدا در ملکیت مورث قرار نميگیرد ،بلکه
به سبب مرگ او در ملکیت ورثه مستقر ميگردد .اما این قول درست نیست زیرا سبب ملکیت دیه در حال
حیات متوفي ثابت گردیده ،و ابتدا در ملکیت مقتول مستقر گردیده و پس از آن به ورثه منتقل ميشود.
چون دیه بدل از جان ونفس مقتول است در نتیجه ملک اوست وسبب ملکیت در حال حیات تحقق یافته-
است و در صورت زنده ماندن ميتواند از آن صرف نظر کند (الخفیف ،1431،ص188؛ السیوطي،1403،
ص .)317همانطوری که درمورد مالاإلرث ،بنابرقاعدۀ ارث باید ترکه در زمان حیات متوفي ،در ملکیت
صاحب آن استقرار یافتهباشد ،در مورد ملکیت دیه میّت مقتول نیز چنین است؛ برای حل این مشکل حق
مالي ،رأی فقهاء براین است که میّت در یک لحظه در حال قتل ویا قبل از آن مالک مالالدیه ميشود و پس
از آن به وارث او منتقل ميگردد (نائیني،1431،ج/1ص180؛ الشهیدالثاني،1413،ج/3ص.)216
البته استقرار ملکیت آنیه متوفي ،در مذهب حنفیه نیز سابقه دارد .درخصوص سبب استحقاق ارث هر کدام
از افراد غرق شده ومهدوم ،حنفیه قائل به استصحاب حیات افراد فوت شده ميباشند ،به این صورت که هر
کدام وارث دیگری است زیرا حیات وزنده بودنشان در زمان قبل معلوم و یقیني است و حرمان از ارث
بواسطۀ فوت مشکوک است و با شک ،حکمي ثابت نميشود .پس به دلیل ضرورت ،همه افراد فوت شده
در حال فوت مالک هستند ولحظۀ قبل از تحقق ارث ،ملکیت تقدیراً تحقق یافتهاست (ابومالک السیّدسالم،
بيتا ،ج/3ص.)459

*هفتم :ملکیت بدل حیلوله
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مالکیت بدل حیلوله مورد اختالف فقها است .برخي ،بدل حیلوله را ملک مالک عینِ غصب شده ميدانند و
برخي دیگر تنها اباحه تصرُّف در آن را برای مالک عین ثابت دانستهاند .البته این مشکل جایي پیش مي آید
که غاصب یا از تسلیم عین به مالک مال متعذر باشد و یا آن را عمداً تحویل ندهد .به دلیل آنکه بین مالک
ومالش حایل گردیدهاست
به نظر بعضي از فقها بدل حیلوله ،غرامت و خسارتي است که به مالک عین داده ميشود و به مقتضای آن،
التزام به ملکیت آنیه (کوچک ترین لحظه) مالک است؛ زیرا ملکیت آناًمّا بخاطر جلوگیری از اجتماع عوض
ومعوض در تملّک یک شخص است .به علت این که بدل حیلوله غرامت است و تدارک خسارت ،فقط بر
مقداری صدق مي کند که خسارت وارد شده است و در موارد بدل حیلوله ،عین موجود است و لذا در
مورد اصل عین ،خسارتي وارد نشدهاست و خسارت ،محدود به زمان معیني است تدارک آن هم تا زماني
است که سلطنت مالک بر عین باز گردد (بجنوردی،1419 ،ج/4ص 80؛ گرجي ،1385 ،ص.)206
نائیني در باره ملکیت بدل حیلوله ،قائل به موقت بودن آن در دست مالک عین است؛ یعني با رسیدن عین به
مالکش ،بدل دوباره به ملکیت غارم بر ميگردد .ویا اینکه بعد از تمکن ،سلطه وسیطره اش باز ميگردد .در
نتیجه بعد از تمکن ویا رد عین به مالک ،وجهي برای باقي ماندن غرامت در ملک مالک عین ویا تحت
سلطه اش وجود ندارد .بنا بر این اگر غرامت عوض نباشد ،الجرم یا بدل از سلطنت از دست رفته مالک
نسبت به عین است ویا بدل مالیه است؛ ولي در هردو صورت ،ملکیت غرامت موقت است نه دائمي .اما اگر
بر این قول ایراد شود که غرامت ،بدل سلطنت از دست رفتهایي باشد که هیچوقت به مالک بر نميگردد؛ در
این صورت ،بدل ملکیت به طور دائمي به ملکیت مالک در ميآید .چون در شرع ملکیت موقت وجود
ندارد .واگر قائل شویم که غرامت ،بدل مالي است نه سلطنت از دست رفته؛ در این صورت ملکیت موقت
غیر شرعي است .اما نائیني این ایرادها را رد ميکند واظهار مي دارند که دوام ملکیت فقط در بیع الزم است
ودر غیر بیع ،بال اشکال است؛ زیرا گاهي اوقات در شرایط ویژه ملکیت نسلي موقتي است (نائیني،
،1431ج/1ص.)345
اشکالي که در این زمینه به نظر مي رسد آن است که مالکیت مالک عین در موارد بدل حیلوله ،مقید به زمان
نشده بلکه مقید به زمانیات شده است و تقیید به زمان با زمانیات ،تفاوت دارد و موضوع بحث ما در مالکیت
موقت جایي است که مالکیت مقید به زمان شود والّا تقیید مالکیت به زمانیات مورد تردید نميباشد و نمونه
های آن را ميتوان درخیارات یافت (بجنوردی،1419،ج /4ص .)242درجواب ميتوان گفت مهم تقیید
ملکیت وبرداشته شدن قید دوام آن است ،فرقي ندارد که مقید به یک زمان باشد ویا زمانهای متعدد ویا
ملکیت سیکلي وادواری که در مالکیت زماني مطرح است.
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*هشتم :سقوط دین با مال دیگری
اگر شخصي به دستور دیگری ویا حتي بدون اذن او ،اقدام به پرداخت بدهي او کند ،این اقدام موجب
سقوط دین مدیون مي شود .وحق رجوع بر مدیون نیست (مادّه 267قانون مدني) .حال جای پرسش است
که چگونه دین شخصي با مال دیگری ساقط ميشود؟
تطبیق این گونه امور بر قواعد واصول عامه جدّاً مشکل است .این معامله جزو معامالت غریبالشکل است؛
اما وکالت محض نیست؛ زیرا در وکالت پرداخت باید از مال موکل باشد نه از مال خود .زیرا توکیل تبرعي
در پرداخت قرض دیگری بي معناست .ومتبرِّع با اختیار خودش عمل ميکند .واذن و عدم آن ویا وکالت
متبرِّع عنه تأثیری ندارد .وپرداخت قرض از مال خودش صورت گرفته است .وقرض هم نیست؛ چون که
قرض احتیاج به قبض دارد .وحواله هم نیست؛ در زیرا حواله مأمور باید برئ باشد.
سیدیزدی پرداخت دین دیگری ،به صورت تبرعي به عنوان وکالت جایز دانستهاند (سیدیزدی،
،1421ج/1ص .)273برای تصحیح این اقدام ،مال آناًمّا ،به متبرِّعٌ عنه منتقل ميشود .و پرداخت قرض از مال
او صورت ميگیرد (کاشفالغطاء ،1426 ،ج/4ص .)90بنا براین با توجه به دالیل فوق ،مطرح شدن ملکیّت
آنیه در فقه ،برای حل اینگونه مشکالت حقوق مالي امری معقول است هیچگونه منع و ردی بر ملکیت آناًمّا
از سوی شارع وارد نشدهاست حتي ادله و اطالقات مؤید این ملکیت است.

نهم :بیع معاطاتی
معاطات در لغت از باب مفاعله به معنای تالش دراعطا .در اصطالح فقه بیع معاطات عبارت از بیعي که هر
کدام از طرفین چیزی را به دیگری ميدهد و در برابر آنچه که از او ميگیرد بدون عقد (شیخ
انصاری ،1410،ج/6ص .)68در باره شرعي بودن بیع معاطاتي بین فقها اختالف وجود دارد .الف) برخي
قائلاند که بیع دارای مصادیقي است از جمله معاطات که بیع عرفي است نه شرعي و در برابر مصداق دیگر
آن بیع شرعي که با صیغه و عقد ميباشد .ب) علّامه در نهایه قائلند که حکم بیع معاطاتي مانند حکم
مقبوض به عقد فاسد است؛ در نتیجه آثار ملکیت بر آن مترتب نميشود .ج) بنا برقول محقق ثاني ،معاطات
عقد جایز است و موجب ملکیت متزلزل ميگردد .د) معاطات افادۀ ملکیت الزم را دارد واین قول شیخ مفید
و برخي از عامه ميباشد .ه) معروف و مشهور قائلند که معاطات اباحۀ تصرف دارد .ولي بین قائلین به این
قول نیز اختالف وجود دارد .گروهي بر این رأی هستند که معاطات افاده جمیع متصرفات ناقله ملکیت از
قبیل فروش و هبه و صلح وغیره را دارد .و گروهي دیگر معتقدند که بیع معاطاتي شامل تصرفات ناقله
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نیست و فقط اباحۀ تصرف است .و در صورت تلف مبیع در نزد خریدار بیع الزم ميگردد(نائیني،1373 ،
ج/1ص.)46
بنا بر نظر مشهور در اباحۀ تصرف ،تصرفات ناقله درست نیست ،زیرا تصرفات ناقله مشروط به ملکیت
سابق است که در اباحۀ تصرف تحقق پیدا نميکند .از طرف دیگر شهرت و اجماع (دلیل تعبدی) داللت
دارند که در بیع معاطاتي برای خریدار اباحۀ تصرف در مبیع وجود دارد ،نه ملکیت .و سیره قطعیه بر این
داللت دارد که تصرف ناقله و ملکیت درمبیع جایز است .جمع بین این دو دلیل ممکن نیست مگر اینکه
قائل لزوم ملکیت قبل از تصرفات شویم .لذا برای حل این مشکل حقوق مالي ،در باب بیع معاطات ،مشهور
قائل به ملکیت آناًمّا (ملکیت آنیه) شدهاند؛ در نتیجه برای مشتری قبل از تصرفات ناقله یک لحظه ملکیت
حاصل ميشود و تصرفات ناقله در ملک خودش صورت ميگیرد(محقق اصفهاني،1418 ،ج/1ص.)113

دهم :استقرارمهریه بر ذمۀ زوج صغیره
درجابجایى بین عوض و معوض در معاوضات و شبه معاوضات ،قاعدۀ لزوم حاکم است؛ به این معنا که
عوض باید در کیسۀ کسى داخل شود که مُعَوَّض از کیسه او خارج مىشود و لذا براى حل این مشکل در
مثل اشتغال ذمۀ پدر به مهریه در تزویج صغیرى که معسر باشد ،گفته شدهاست که با توجه به قاعدۀ مذکور
باید پذیرفت که به لحاظ اینکه زوج صغیر مُعسر ،به وسیله عقد نکاح ،مالک بُضع گردیده؛ پس مهریه هم
باید از ملک او خارج شود تا اینکه قاعده لزوم در این جابجایى صدق کند ،لذا براى حل این مشکل مالي از
نظرعقلى باید مهریه بر ذمه زوج صغیر تعلق گرفته و استقرار یابد ،الجرم باید قائل به اشتغال ذمه زوج و
تحقق مالکیت آنامّاى زوج نسبت به مهریه و سپس انتقال آن به زوجه باشیم .دلیل ملکیت آنیه ،مقتضاى
دلیل استصحاب ،اشتغال ذمه زوج در یک لحظه قطعى است .و با جریان استصحاب ،دیگر نوبت به جریان
اصل برائت نمىرسد .بعبارت دیگر شک مىشود در اینکه آیا بدهکار در هنگام عقد که زوج بود عوض
شدهاست و پدر او بدهکار است یا اینکه همچنان خود زوج بدهکار است؟ مقتضاى استصحاب ،ادامۀ
اشتغال ذمۀ زوج صغیر است،و باید ذمۀ خود را برئ نماید (شبیریزنجانى،1419 ،ج /24ص.)7430
درخصوص اشتغال ذمه زوجه نسبت به دیني که از جنس و اندازه و مساوی با مهریهای باشد که بر ذمۀ
زوج بواسطه دخول استقرار یافته است .معموالً الزمه بین این دو ذمه تهاتر و تساقط حاکم است؛ بدین معنا
که ملکیت مافيالذمه این دو استقرار پیدا نميکند ،بلکه ثبوت ملکیت صورت تقدیری و آناًما ميباشد .وزن
و شوهر ،هر کدام در یک لحظه مالک ما فيالذّمه خود ميشوند و سپس از مال خود برئالذمه ميشوند
(اراکي، 1415 ،ص.)708
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ملکیت موقت
البته درفقه اسالمي جسته وگریخته در مباحث حقوق مالي ،از ملکیت موقت ،سخن به میان آمدهاست .که
برخي از فقهاء و حقوقدانان مشروعیت آن را پذیرفتهاند .یکي از دالیل ملکیت آناًمّا ،وقوع ملکیت موقت
در فقه و حقوق است .وبین این دو سنخیت و شباهت هست؛ زیرا فاقد قید دوام و مقید به زمان هستند و
کمیت زمان در این دو ،خصوصیت و موضعیت ندارد؛ برای چالشهای حقوق مالي مطرح شدهاند .اما وجوه
افتراق نیز دارند .بین این دو رابطه عموم وخصوص مطلق حاکم است .زیرا هر ملکیت آناًمّا به نحوی موقت
است؛ اما هر موقتي آناًما نیست .وفرق دیگر این دو ،آن است که در ملکیت آناًمّا ضرورت وناچاری سبب
آن است اما ملکیت موقت یا ناشي از عقد ویا ایقاع است ،مانند :وقف موقت و یا ناشي از اضطرار و
ضرورت .گروهي از فقهای معاصر مانند سیدیزدی و نائیني ،در برخي از عقود مالي ،با استناد به قواعد و
اطالقات قائل به ملکیت موقت هستند .ولي فقه حنفیه آن را باطل ميداند.
درنظام عرفي «ایران» نوعي ملکیت موقت تا حدی شبیه به مالکیت زماني یا «تایم شرینگ» از گذشتۀهای
دور ،در نحوۀ تقسیم بندی برای استفاده از آب زراعي امالک کشاورزی ،مرسوم بوده و اکنون نیز چنین
است؛ به طور مثال یک زمین زراعي دارای حقآبه شناور و موقت است؛ که عرف و جامعه آن را پذیرفته و
از نظر حقوق ثبت نیز به رسمیت شناخته شدهاست .لذا در هنگام تنظیم سند رسمي و ثبت امالک به میزان
حق استفاده از آب تصریح شدهاست .و در سایر فعالیتهای اقتصادی نیز استفاده از عقد صلح منافع برای
واگذاری حق استفاده از اموال متداول بوده و هیچ گونه مشکلي را پیش نیاوردهاست.
از بررسي مجموع نظرهای فقهاء و حقوقدانان برميآید که مالکیت موقت همچون ملکیت آناًمّا موافقان و
مخالفاني دارد .ممکن است صاحب نظری مالکیت لحظهایي را معتبر بداند اما ملکیت موقت را نپذیرد و یا
بالعکس اولي را فاقد وجاهت شرعي و دومي را موجّه بداند .لذا در این مبحث ابتدا به طور مختصر ،دالیل
مخالفان مورد بررسي قرار گرفته و در حد بضاعت پاسخ داده ميشود .سپس دالیل موافقان که مورد قبول
قرار گرفته ،مطرح ميگردد.

دالیل مخالفان ملکیت موقت
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اول :عدم تقیید مالکیت به زمان :مالکیت به دلیل ماهیت ویژه خود اساساً قابل تحدید و تقیید به زمان
نیست .4لذا مالکیت ،امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم است (خوئي ،بيتا ،ج/7ص.)488
برخي از حقوقدانان غربي نیز در مورد امکان زمان دار بودن ملکیّت ،به تعارض زمان دار بودن با طبیعت
مالکیت اشاره کرده و معتقدند که مالکیت زمان دار قابل پذیرش نیست (جعفری لنگرودی ،1388 ،ص.)91
حقوقدانان داخلي نیز با این عنوان که «طبیعت مالکیت اقتضای دوام دارد» مسئله غیرقابل توقیف بودن
مالکیت را مسلّم دانستهاند(کاتوزیان ،1385 ،ص.)104
از طرف دیگر ،در بطالن مالکیت موقت ،به قاعده «تسلیط» استناد شده است؛ به این معنا وقتي فردی مالک
چیزی شد بدون محدودیت زماني ،حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد (محقق داماد،
،1389ج/2ص.)107
سخن فوق قابل قبول به نظر نميرسد زیرا مفاد قاعده تسلیط در مورد مالکیت موقت هم جاری است یعني
مالک در زمان مالکیت خود؛ چه مالکیت دائمي و چه موقت ،مسلط بر مالش است .الزمه قاعده تسلیط دوام
نیست و دائمي بودن بودن ملکیت جدای از مفاد قاعده فوق است.
دوم :عدم سابقه فقهی :این سخن در کلمات برخي از فقهاء به چشم ميخورد که مالکیت موقت سابقهای
در شرع ندارد و لذا نميتوان چنین امری را مشروع دانست .این دلیل نیز قابل قبول نیست چرا که سابقه
نداشتن امری در شرع نميتواند دلیل بر مشروعیت و عدم مشروعیت آن باشد (بجنوردی،1419 ،
ج/4ص.)252
سوم :ارتباط مالکیت و مال :مالکیت انسان نسبت به شيء مملوک ،فقط در صورتي زایل ميشود که آن
شيء ،منهدم شود و مادام که شيء مملوک وجود دارد ،حق مالکیت مربوط به آن هم وجود دارد .ویژگي
انفکاک ناپذیری مالکیت از مال ،این نتیجه را در پي دارد که مالکیت نميتواند مقید به زمان شود ،چرا که
تقیید مالکیت به زمان ،با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد (امامي بيتا ،ج
/1ص.)42
در پاسخ باید گفت که انفکاک ناپذیری مالکیت از مال بدان معنا نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نباشد
زیرا در مالکیت موقت که مال از مالک مثالً به مدت یکسال به دیگری منتقل ميشود ،پس از سپری شدن
یکسال ،مالکیت عین زایل نميشود بلکه به همان مالک اصلي باز ميگردد .لذا هیچ گونه انفکاکي بین
مالکیت و مال صورت نميگیرد.
 « - 4ان ملکیه الواقف المجعوله لجمیع البطون ملکیه واحده مرسله والواحد ال یتکثر و ال یتبعض فال تتحدد و ال تتقید بالزمان » (محقق اصفهاني،1409 ،
ص .)26ملکیت قرار داده شده از سوی واقف برای همه نسلها ،محدود و مقید به زمان نیست.
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چهارم :حق اختیار مالک :تقیید مالکیت به زمان با طبیعت مالکیت منافات دارد زیرا مهم ترین ویژگي
مالکیت آن است که مالک ميتواند در ملک خود تصرف کند و مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر
تشکیل دهندۀ آن منافات دارد ،چرا که حق از بین بردن و انهدام آن را ندارد.
در پاسخ باید گفت که ميتوان تصور کرد که رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد ولي مالک به دالیل
مختلف ،حق از بین بردن مالش را نداشته باشد .در این موارد که نمونههای آن هم در فقه کم نیست گرچه
مالک ،سلطه کامل برمال ندارد ،اما اعتبار مالکیت توسط عقال همچنان به قوت خود باقي است (بجنوردی،
 ،1419ج/4ص.)282
چنانچه مالحظه ميشود ادلّه منکرین مالکیت موقت در حدی نیست که بتواند عدم امکان مالکیت موقت یا
عدم مشروعیت آن را در فقه و حقوق اثبات نماید.

مشروعیّت مالکیت موقت:
همان گونه که گفتیم مالکیت عبارت است از رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط «عقال» اعتبار
مي شود .حدوث و بقای مالکیت همانند هر امر اعتباری دیگر به دست منشأ اعتبار آن ميباشد و کیفیت
اعتبار مالکیت نیز به دست همان منشأ اعتبار است و شارع در مورد مفهوم مالکیت و مصادیق آن بیان
خاصي ندارد و تشخیص این امور را به عرف و عقال واگذار کرده است .همچنین با عنایت به اینکه موقت
بودن مالکیت ،هیچ منافاتي با طبیعت مالکیت ندارد ،ميتوان گفت که از نظر عقلي و منطق حقوق ،هیچ
مانعي در راه تصور و اعتبار موقت نیست چرا که عقال همان گونه که مالکیت مستمر را اعتبار کردهاند،
مالکیت موقت را نیز ميتوانند لحاظ نمایند و در بسیاری از موارد ،چنین اعتباری تحقق یافته است .5از
طرف دیگر احکام حاکم برمالکیت ومال ونحوه اعمال سلطه برآن ،جزو احکام امضایي است نه تأسیسي .و
شارع فقط حدود آن را تعیین نمودهاست.
دالیل مشروعیت مالکیت موقت
مهم ترین دلیل مشروعیت مالکیت موقت ،وقوع آن در فقه است .موارد متعددی در فقه ميتوان یافت که
فقها قائل به مالکیت موقت شدهاند ،این موارد نشان ميدهد که مفهوم مالکیت موقت در میان فقهاء امری
مبهم نبوده بلکه در پاره ای موارد به مشروعیت آن معتقد شدهاند که به چند مورد اشاره ميشود:
« - 5وَ اَمَا َالمِلکُ َالمُو َقتُ فَال مانَعَ ِمنهُ ِاذا دَلَّ اَل َّدلیلُ عَلَیهِ لِاَنَّهُ َامرٌ اِعتباریٌ قَا ِبلٌ لِلتَو ِقیتِ وَ لِلتَأبیدِ َفتَابَعٌ لِلدَلیلِ وَ اِعتبارِ اَلشّارِ ِع اَو لِاعتبارِ اَلعُقَالءِ»،
(بجنوردی ،1419 ،ج/4ص)242
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الف)وقف :مبنای مشهور فقها در وقف ،به ویژه وقف خاص آن است که عین موقوفه به مالکیت موقوف
علیه درميآید و نتیجه وقف؛ تملیک عین موقوفه ميباشد .از سوی دیگر ،فقها در این مسئله اختالف نظر
دارند که آیا مي توان مالي را در مدت مشخصي بر گروهي وقف کرد که پس از این مدت ،بر عده دیگری
وقف باشد؟ مثالً شخصي خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر فقرا وقف کند چنین وقفي مورد
بحث و تردید قرارگرفته است .بسیاری از فقها چنین وقفي را صحیح دانستهاند (شهیداول،1417 ،
ج/2ص.)266
عالمه حلي نیز در مسئله وقف بر مَن یَنقَرِض براین قولند که اگر بر افرادی که عادتاً از بین ميروند ،وقف
شود؛ مانند وقف بر فرزند و فرزندان بعدی ،گروهي از فقهاء امامیه قائلند که وقف درست نیست .گروهي
دیگر قائل به صحت چنین وقفي هستند؛ به نظر من چنین وقفي صحیح است زیرا این وقف نوعي تملیک
است و مالک اختیار تخصیص ملک خود را دارد (علّامه حلّي،1413 ،ج /6ص.)303
با توجه به مبنای فوق ،در مواردی که وقف ،مقرون به زمان ميباشد ،مالکیت موقوف علیه به صورت موقت
ميباشد .مثالً اگر شخصي خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر فقرا وقف کند در چنین وقفي،
مالکیت زید در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضي ميشود بنابراین مالکیت زید یک مالکیت
موقت و محدود به زمان ميباشد.6
سیدیزدی وقف بر مَن یَنقرِض را غالباً صحیح ميدانند چون وقف عبارت است از ایقاف و نه تملیک؛ با این
وصف که اگر ما قائل به ملکیت وقف باشیم ،این ملکیت به میزان مدت تعیین شده در صیغه ،از ملک واقف
خارج ميشود .ایراد نشود که ملکیت به مدت بيمعناست .بلکه الزمه وقف ،صحت چنین ملکیتي است و
مانعي هم نسبت به آن وجود ندارد .و ظاهراً در وقف بر زید به مدت ده سال یا بیشتر وپس از آن ،بر فقراء
اشکالي نیست (سیدیزدی ،1414 ،ج .)194/1مثالً شخصي ،خانۀخود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر
فقرا وقف کند .بسیاری از فقهاء چنین وقفي را صحیح و نافذ دانستهاند (جواهر الکالم.)61/28 ،1404 ،

7

ب) حبس :برخي از فقها در پاسخ به منکرین مالکیت موقت گفتهاند تملیک موقت امری معهود در شرع
است و از جمله در حبس محقق شدهاست مثالً شهید ثاني پس از نقل قول کساني که تملیک موقت را امری
غیرمعقول دانستهاند بصراحت آن را پذیرفتهاند.

8

 - 6لَو وَقفَ عَلي زَیدٍ عَشرَ سِنینَ ُّثمَ عَلي اَلفُ َقراءِ فَمِلکِ َیهِ زَیدٍ عَشرَۀ سِنینَ تَکُونُ مُوَ َقتَاً (بجنوردی4 ،1419 ،ج/ص)282
حیاهِ اَلوَاقِفِ عَلي وَ َلدِهِ ثُّمَ اَلفُقَراءِ صَحَّ(».عاملي ،شهید اول ،1417 ،ج/2ص .)266
« - 7لَو وَقَ َفهُ عَلي وَلدَهُ سِنهً ُّثمَ عَلي اَل ُفقَراءِ اَو مُدَّهَ َ
خوَیهِ(شهید الثاني ،1413،ج/5ص.)355
ق فِي اَلحَبسِ وَ اَ َ
حقَ ٌ
 - 8وَ فِیهِ َنظَرٌ لِاَنَّ اَلتَّملِیکَ اَلمُ َوقَتَ مُتَ َ
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البته این نظر را در صورتي پذیرفتهاست که قائل شویم در حبس ،ملکیت نیز منتقل ميشود .ولي مشهور بر
این رأی هستند که عین در مالکیت حبسکننده باقي ميماند و تنها حق انتفاع به دیگری منتقل ميشود
بنابراین حبس را نميتوان از موارد مالکیت موقت دانست (همان).
ج) حقحبس :یا امتناع از تحویل مبیع در جایي که عقد بیع واقع شدهاست که بوسیله آن ملکیت مبیع ،به
مشتری منتقل گردیدهاست؛ اما اگر هر یک از طرفین از تسلیم مبیع ویا ثمن خود داری کند ،طرف دیگر حق
دارد مورد معامله را حبس کند واز تسلیم مورد تعهد ،خودداری کند؛ تا طرف مقابل به عهد خود وفا کند.
این حق را حق حبس گویند .در این صورت منافع مبیع از آن خریدار است .اما ملکیت او ناقص و موقت
است (ماده  377قانون مدني).
د) ملکیت موقت در زمان خیار در بیع :فقهای حنفیه بر این قول هستند که اگر خیار برای بایع وخریدار
هر دو وجود داشته باشد؛ در این صورت ،مبیع ملک فروشنده وثمن ملک خریدار است؛ یعني مشتری حق
تصرف در مبیع را ندارد وتصرف بایع در مبیع جایز است .در ثمن نیز چنین است؛ پس تا انتهای خیار،
ملکیت بایع بر مبیع ومشتری بر ثمن موقت است.
دلیل این رأی :چون عقد در اصل ،ثابت نگردیده ومبیع از ملکیت بایع خارج نشدهاست زیرا خیار مانع از
انعقاد حکم است .واستصحاب ملکیت ميشود .وعقد زماني موجب نقل ملک ميشود که رضایت دو طرف
به آن ملحق شود و رضایت فقط با امضاء حاصل ميشود (الدُبیان ،1432 ،ج/6ص263؛ القرافي،1994 ،
ج/5ص.)31
البته مبنای این رأی آن است که عقد بیع به تنهایي ناقل ملکیت نیست بلکه باید به وسیله امضاء بعدی کامل
شود .اما اگر بنا بر قول مشهور امامیه ،قائل شویم که عقد بیع به تنهایي ناقل ملکیت است؛ دیگر ملکیت
موقت وجهي ندارد .قولي نیز قائل است که ملکیت در زمان خیار معلق است وبا پایان خیار استقرار پیدا
ميکند.
ماده  364قانون مدني ایران ،بر خالف نظر فقهای حنفیه ،بیان ميدارد :در بیع خیاری ،مالکیت از حین عقد
بیع است نه از تاریخ انقضای خیار .ولي ماده  33قانون ثبت بیع خیاری را مُمَلک نميداند وموافق دیدگاه
فقهای حنفیه است .وخریدارمبیع ،طلبکار با وثیقه محسوب ميشود؛ نه مالک آن .گرچه این اثر مربوط به
خود بیع است نه بیع شرط ،اما به نظر ميرسد قانونگذار برای دفع این توهم که ممکن است گفته شود
طرفین از همان ابتدا احتمال میدهند که مبیع به بایع بازخواهدگشت ،این اثر را برای بیع شرط آوردهاست.
ماده 459قانون مدني نیز عباراتي مشابه آوردهاست که در بیع شرط ،به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری ميشود
با قید خیار برای بایع؛ این ماده به وسیله ماده  33و  34قانون ثبت تخصیص یافتهاست .در مادۀ  33حق
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تقاضای ثبت ملک ،دربیع خیاری با فروشنده است .ودر ماده  34وضع خریدار مانند طلب کار رهني است.
با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار مالک منافع است.
موارد فوق نشان ميدهد که مفهوم مالکیت موقت در میان فقهاء ،امری شناخته شده و حداقل نزد عدهای از
فقهاء امری ممکن و قابل تصور و مشروع بوده است .نمونه زیر هم مؤید شرعي وقانوني بودن مالکیت
موقت از طریق عقد صلح است :مثالً شخصي مالي را به دو فرزند خود صلح مي کند به این شرط که هر
کدام زودتر فوت کند و آن مال باقي باشد ،حصۀ او بطور شرط نتیجه (نه بوراثت) به فرزند دیگر منتقل
گردد؛ این نمونه ملک موقت ،خالف عقل ومنطق نیست (سیّدیزدی .)246 ،1415 ،برابر ماده  234قانون
مدني شرط نتیجه در خصوص اینگونه صلح ،درست است.
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خالصه و نتیجه گیری:
-1ملکیت باالترین حق مالي است که اعتبار آن مورد پذیرش تمام سیستمهای حقوقي و مذاهب فقه اسالمي
قرارگرفتهاست.
-2دائمي بودن حق مالکیت به دلیل برخي حقوق مالي ویژه و وقوع ملکیت موقت در فقه و قانون مورد نقد
قرارگرفتهاست.
-3ملکیت آنیه نوعي ملکیت قهری غیر مستقراست که درموارد ویژه ،بدون سبب و تشریفات شرعي و
قانوني ،معتبر گردیدهاست.
-4ملکیت آناًمّا یا لحظهای با مفاهیمي همچون « جُزء ال َیتجَزی» و « التَمَلُّک الضَمني» و « ملکیت تقدیری»
مترادف مي باشد.
-5اعتبار حق مالي در تهاتر ،تلف مبیع قبل از قبض ،دیه مقتول ،بیع معاطات وغیره ،ناشي از ملکیت آناًمّا و
حکمي است.
-6ملکیت آناًمّا فاقد آثار شرعي و قانوني است وجزء اموال و دارایي شخص نیست و قابل توقیف نیست و
فقط اعتبار است.
-7بین ملک آنامّا و موقت رابطه وجود دارد؛ زیرا هر دو مقید به زمان هستند و رابطۀ عموم و خصوص
مطلق دارند.
-8شارع مفهوم مالکیت و مصادیق آن را به عرف وگذار نموده؛ لذا اعتبار ملکیت آناًمّا و موقت ،هیچ منافاتي
با طبیعت مالکیت ندارد.
-9ملکیت موقت در عقود مالي مانند وقف خاص ،حبس ،حق حبس ،بیع خیاری ،صلح و ماده 33قانون
ثبت مي توان یافت.
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