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یکی از اوصاف مالکیت که فقهاء و حقوقدانان درباره آن به بحث پرداختهاند ،ویژگی دوام
مالکیت است .این ویژگی درکنار دو ویژگی اطالق و انحصار ،میتواند تا حدود زیادی بیان کننده
مفهوم مالکیت باشد؛ منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مالی در ملکیت شخص داخل شد
برای همیشه در ملک او باقی میماند ،مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری انتقال
یابد؛ و منظور از مالکیت موقت آن است که مالکیت شخص ،مقید و محدود به زمان مشخصی شود
به گونه ای که با سپری شدن آن مدت ،مالکیت شخص ،خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی
زایل شود و مال به مالک دیگری منتقل شود؛ این ویژگیها امروزه مفهوم پیشین خود را از دست
داده و در موارد زیادی تخصیص خورده است .بی تردید به جز حق مالکیت ،سایر حقوق عینی
قابل تحدید و تقیید به زمان است مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و اما در مورد حق مالکیت ،این
تردید اساسی وجود دارد که آیا مالکیت میتواند موقت باشد؛ برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت
را قابل تقیید به زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیر معقول و باطل دانستهاند و برخی دیگر این
نظر را نپذیرفته و از آن انتقاد کردهاند که در این مقاله به بررسی این دیدگاهها پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :مالکیت ،مالکیت دائم ،مالکیت موقت
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مقدمه
پیش از ورود به بحث باید در نظر داشت که «مالکیت» و «حق مالکیت» دو عنوان متفاوت بوده
که معانی مختلفی دارند ،چه آن که بر اساس دیدگا ِه بسیاری از اندیشمندان اسالمی ،جدای از عنوان
ملک چیزی به نام حق مالکیت وجود دارد که به تعبیر برخی میتواند کاملترین حق باشد .چه آن
که «حق» از حکمی وضعی یا تکلیفی انتزاع میشود ،چنانچه حق تصرف و انتفاع از مالکیت انتزاع
میشود .بر اساس این دیدگاه ،حق مالکیت عبارت است از حقی که شخصی بر یک شیء معین
مادی پیدا میکند و به مقتضای آن میتواند آن شیء را به کار گیرد و در چارچوب مقررات و قانون،
مورد تصرف و بهره برداری قرار دهد(».ابراهیمی و حسینی  ،1381ج  1صص  56و  )57و منظور از
اعتباری بودن مالکیت که مورد پذیرش برخی فقهاء ،از جمله امام خمینی قرار گرفته این است (امام
خمینی 1410،ق ،ج  ،1ص  25و .)10
مث ً
ال کتابی که در دست ماست یک واقعیت خارجی دارد ،وجود ما که کتاب را در اختیار داریم نیز
یک واقعیت خارجی است ،از رابطه یا نسبت بین کتاب و خودمان واقعیت دیگری استفاده میشود
توسط نواقل شرعی
که از مقوله حقایق خارجی نیست و بلکه اعتباری است ،وقتی ما این کتاب را ّ
به انتقال دیگری در میآوریم ،از رابطه و نسبت بین آن فرد و کتاب مفهوم اعتباری دیگری استفاده
میشود ،این امر نشان دهنده آن است که این رابطه تغییر پذیر است .همچنین اگر مث ً
ال با تصویب
قانونی در مجلس ،مالکیت بر اراضی موات لغو شود ،در این صورت خو ِد اراضی تغییری نکرده ،بلکه
نسبت بین اراضی و اشخاص تغییر نموده است.
از نظر شیخ انصاری ملکیت از احکام شرعی به حساب نمیآید ولی حکم به ثبوت آن شرعی است.
در جای دیگر فرمودند« :ملکیت عبارت است از اعتبار عرفی یا شرعی که معتبِر در هنگام تحقّق
اسباب آن ،آن را مالحظه میکند( ».االنصاری ،1415،ص )63
حال آیا مالکیت ،حقی همیشگی است یا میتوان آن را مقید به زمان کرد؟ به عبارت دیگر آیا
مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر؟ بی شک مالکیت افراد همواره درحال نقل
و انتقال است واموال درمالکیت افراد به سبب اسباب ناقله قهری یا اختیاری از شخصی به شخصی
دیگر منتقل میشود؛ اما پر واضح است که منظور از دوام مالکیت دراین جا این نیست که مالکیت
افراد ،زایل نشدنی بوده و همیشه درملکشان باقی میماند چرا که چنین معنایی با واقعیت خارجی
همخوانی نداشته و هیچکس آن را نمیپذیرد و به این معنا ،همه مالکیتها جز مالکیت خدای تعالی
موقتی است.
منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مالی در ملکیت شخص داخل شد برای همیشه در ملک او
باقی میماند ،مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری انتقال یابد؛ حال منظور از مالکیت
موقت آن است که مالکیت شخص ،مقید و محدود به زمان مشخصی شود به گونه ای که با سپری
شدن آن مدت ،مالکیت شخص ،خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و مال به مالک
دیگری منتقل شود؛ این امر مساله ای ایست که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد لیکن قبل
از هر چیز میباید مفهوم و مبنای مالکیت مورد واکاوی قرار گیرد.
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-1مفهوم مالکیت
مالکیت ،اصطالحی است که برای اشاره به رابطه ای مخصوص بین شیء (مملوک) و شخص
(مالک) به کار میرود .این رابطه اعتباری به مالک اجازه میدهد که از شی ء مملوک استفاده کند و
از آن بهره برد .به تعبیردیگر ،مالکیت عبارت است از رابطه اعتباری مخصوص بین مالک و مملوک
که به مالک حق میدهد انتفاعات ممکن را از آن ببرد در آن مال تصرف کند و کسی نتواند از آن
جلوگیری نماید( .امامی ،1376،ص .)42
برخی از فقها تصریح کردهاند که لفظ مالکیت حقیقت شرعیه ندارد و برای شناخت مفهوم مالکیت
نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست؛ مرحوم نراقی دراین باره میفرماید« :معنای مالکیت و مالیت
و ملک و مال ،معنایی عرفی و لغوی است که شناخت آن منوط به بیان شرع یا دلیل شرعی نیست،
بلکه در این زمینه همانند سایر الفاظی که فاقد حقیقت شرعیه اند و باید به عرف و لغت مراجعه
کرد» (نراقی 1375 ،ش ،ص )113؛ ایشان درکتاب دیگرش مینویسد« :مبنا در اینکه شیئی مال و
مملوک باشد عرف است و دلیل شرعی در تعریف آن وجود ندارد»( .نراقی 1405 ،ق ،ج  2ص )371
دقت در کالم سایر فقهایی که به تعریف مالکیت پرداختهاند نشان میدهد که ،اگر چه آنان به این
مطلب تصریح نکردهاند ،اما در تعریف مالکیت به جای استناد به ادله شرعی ،به ارتکاز عرف و عقال و
نیز برداشت عمومی مردم از مفهوم آن بسنده کردهاند .بنابراین مالکیت ،مفهومی عرفی است و شارع
مقدس نیز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفی ،احکام و آثاری را بر آن مترتب کرده است و لذا برای
شناخت ماهیت آن باید به عرف مراجعه کرد.
از طرفی مالکیت درحقوق اسالم دارای مفهومی گسترده تر از مالکیت در حقوق رم است .مالکیت
در حقوق اسالم نه تنها شامل مالکیت عین میگردد ،بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک الملک را
نیز فرا میگیرد و حتی این کلمه گاهی درمورد حقوق غیر مالی نیز مثل مالکیت ادبی به کار میرود.
(صفایی ،1375 ،ص  )70با توجه به همین دیدگاه موسع برخی از نویسندگان اطالق مالکیت را بر
حق مولفان و هنرمندان روا دانستهاند( .همان).
مالکیت به طور کلی دارای چهار مرتبه مختلف است( .توحیدی ،1376،ج  2ص )20
الف) مالکیت حقیقی که عبارت است از« :سلطنت کامل برموجودات به گونه ای که اختیار مملوک
حدوثا و بقاء به دست مالک باشد .چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی است.
ب) مالکیت انسان برنفس و اعضا و افعال و ذمهاش.
ج) مالکیت مقولی خارجی که عبارت است از« :هیات حاصله از احاطه جسمی بر جسم دیگر و
این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار میگیرد .مانند هیات حاصله از
احاطه لباس به انسان .مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قوام آن نیز به یک موجود
خارجی میباشد.
د) مالکیت اعتباری که عبارت است از« :اعتبار سلطنت و احاطه یک شخص (مالک) بر یک شیء (مملوک).
سه قسم اول از مالکیت ،اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر ،امری اعتباری
است که عقال یا شارع آن را برحسب نیاز جامعه اعتبار میکنند و حق مالکیت که در فقه و حقوق
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-2منشأ اعتبار مالکیت
مالکیت اعتباری برای اشخاص توسط عقال به خاطر مصالحی اعتبار میشود و شارع به خاطر آن
مصلحت ،این اعتبار را امضا میکند (توحیدی ،1376،ج  2ص )2؛ امام خمینی درباره اعتبار مالکیت
میفرماید« :اعتبار در مالکیت بر مبنای عقل است و شارع تابع عقل است و شارع اعتبار مستقلی در
قبال عقل ندارد» (امام خمینی 1410 ،ق ،ص )454؛ بنابراین با توجه به منشأ اعتبار مالکیت ،سه
قسم زیر قابل تصور است:
الف) مواردی که عقال ،مالکیت را اعتبار میکنند و شارع نیز امضا میکند که غالب موارد مالکیت
از این قبیل است.
ب) مواردی که گاه عقال مالکیت را اعتبار میکنند ولی شارع آن را امضا نکرده است ،مانند مالکیت
در برخی معامالت باطل.
ج) مواردی که شارع مقدس بدون اعتبار عقال ،اقدام به اعتبار مالکیت کرده است ،مانند مالکیت
مهدوم علیهم و غرق شدگان در ارث.
سلطنت انسان بر مال نتیجه و اثر مالکیت اوست نه آنکه عین مالکیت و مرادف آن باشد .به همین
دلیل تعریف مالکیت به سلطنت انسان بر مال ،نادرست است .فقها برای بیان اختیارات مالک و آثار
مالکیت به قاعده تسلیط استناد کردهاند .این قاعده که مستفاد از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی
اموالهم» است هر گونه سلطه و اختیاری را برای مالک اثبات میکند و همین روایت نیز دلیل روشنی
است بر اینکه تسلط مالک بر مال ،چیزی جدا از مالکیت است( .امام خمینی 1410 ،ق ،ص )10
-3خصایص مالکیت
ّ
از مجموعه روایات و به ویژه حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» مجلسی ،محمدباقر،
بحاراالنوار ،ج  ،2ص  272که پشتوانهای محکم ،در ادلّه «عقل» و «نقل» دارد ،اختیار تا ّم مالک بر
تصرفات مربوط به دارایی خود استخراج شده است که از این
مال خویش و سلطه مالکانهاش در ّ
کلیه ّ
اصل چند نتیجه حاصل میشود:
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مورد بحث قرار میگیرد ،همین مرتبه از مالکیت است .بنابراین مالکیت در اصطالح فقه وحقوق از
مقوالت واقعی و اعراض خارجی نیست( .اصفهانی ،1363،ص  )4به تعبیر روشن تر مالکیت امری
اعتباری است ،یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقال یا شارع است( .یزدی ،1405،ص )53
نراقی در تعریف مالکیت مینویسد« :معنی الملکیه و المالیه و مایراد منهما من االلفاظ معنی
اضافی الیتحقق اال مع وجود مالک و متمول و هذا المعنی االضافی بحکم العرف و التبادر عباره عن
اختصاص خاص و ربط مخصوص معهود بین المالک و المملوک و المتمول و المال موجب لالستبداد
به واالقتدار علی التصرف فیه منفردا و ماله ذلک االختصاص المعهود بالنسبه الیشخص هو الملک و
المال( .نراقی ،1375 ،ص .)113
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-1-3اطالق مالکیت

در این معنا ،مالک حق دارد به تنهایی و به صورت کامل ،حقش را اجرا کند و هیچکس بدون اذن
و اجازه او حق تصرف در مال او را ندارد ،مطابق ماده « »31قانون مدنی« :هیچ مالی را از تصرف
صاحب آن نمیتوان بیرون کرد ،مگر به حکم قانون ».معنای انحصاری بودن مالکیت ،چنان با اطالق
درآمیخته است که جدایی بین آن دو مشکل است؛ اما هرگاه «انحصار» در مقابل معنای «اطالق»
قرار گیرد ،به معنای «عدم تجزیه» است.
این حق ،موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی میگردد و حتی عدم رعایت این حق ،ممکن است
دارای عناوین مجرمانه مثل سرقت یا تصرف نامشروع و کالهبرداری شود .حکم «وضعی» آن نیز،
لزوم رد مال به مالک است.
 -3-3دوام

دائمی بودن مالکیت ،بدین معناست که گذشت زمان هر چند طوالنی ،و عدم استفاده مالک از
مال خود ،موجب سلب حق مالکیت از وی نمیگردد .در «فقه امامیه» برخی با استناد به جمله امام
علی (ع) «الحق القدیم ال یبطله شئ ،یعنی حق گذشته را هیچ چیز از بین نمیبرد» چنین گفتهاند
که با دقت در جمله ایشان که لفظ «شئ» را در سیاق نفی آورده است ،چنین برداشت میشود
که گذشت زمان حق را از بین نمیبرد و هیچ دستاویزی نمیتواند حقوق افراد را پایمال کند ،و
«خداوند» که شارع است در هیچ آیهای از اسباب «ابراء ذمه» و یا از «اسباب تملک» و یا از اسباب
«اسقاط حقوق»« ،مرور زمان» را ذکر نکرده است و «فقهاء» نیز چنین مسألهای را ذکر نکردهاند.
(مطهری ،1375 ،ص )112
بنابراین ،حق مالکیت ،یک حق موقت و محدود به زمان نمیباشد؛ البته در مواردی مثل تلف شدن
موضوع آن یا «اعراض» مالک ،حق مزبور «زایل» میشود.
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 -2-3انحصار
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در معنای حقوقی« ،مطلق بودن» بدین معناست که مالک ،حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با
مالش از مال خود بهره برداری و استفاده نماید؛ بنابراین مالکیت ،عام و فراگیر است و به مالک
اختیار میدهد هر گونه «تصرفی» که بخواهد در مال خود بنماید .مطابق ماده « »30قانون مدنی:
«هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ،مگر در مواردی که قانون
استثناء کرده باشد».
در «حقوق اروپا» مطلق بودن مالکیت ،تحت تأثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است؛ استعمال
صفت مطلق در «اروپا» در جهت تثبیت مالکیت ،در مقابل مالکیتهای دولتی و حمایت از «لیبرالیزم»
است .این کلمه بر یک نکته سیاسی تکیه داشت که «هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود».
بنابراین «مطلق بودن» بدین مساله توجه داشت ،تا از مالکیت در مقابل غصب و تجاوز جلوگیری
کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت ،از مال خود محافظت کنند).Carbonniier,1990,p130( .

103

سال اول

104

شماره 1

پاییز 96

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -4دالیل قائلین به دوام مالکیت
از بررسی مجموع کلمات فقها و حقوقدانان بر میآید که به طور کلی پنج دلیل بر ویژگی دوام
مالکیت اقامه شده است .از این تعداد ،یک دلیل بیشتر رنگ فلسفی دارد و دو دلیل به جنبه فقهی
مالکیت اشاره میکند و دو دلیل نیز از دیدگاه حقوقی مساله را مورد بررسی قرار داده است که ما به
ترتیب به ذکر آنها مبادرت میکنیم.
-1-4دلیل فلسفی

اولین دلیل بر دوام مالکیت آن است که زمان در اعیان راه ندارد زیرا فالسفه بر این عقیدهاند که
جوهرها قابل تقیید به زمان نیستند و زمان نمیتواند برای تعیین و اندازه گیری جواهر به کار رود و از
آنجا که عین هم از جمله جواهر است ،قابل تقدیر و تحدید به زمان نیست مث ً
ال نمیتوان گفت :کتاب
امروز ،کتاب فردا و ...و نمیتوان گفت :این کتاب نسبت به زمانهای مختلف فرق میکند و یکی غیر
از دیگری است .اما منافع که از اعراض است میتواند به زمان محدود شود و بر همین اساس تملیک
منفعت موقت و محدود به زمان امکان پذیر است ولی در اعیان ممکن نیست؛ بنابراین تملیک موقت
عین به دیگری قابل تصورنیست( .توحیدی ،1376 ،ص )488
برخی در نقد این استدالل گفتهاند :درست است که عین از جمله جوهرهاست و قابل تقدیر و
تعیین به وسیله زمان نیست ،اما تملیک موقت عین به معنای تقیید عین به زمان نیست .توضیح آنکه
وقتی شخصی فرضاً کتابی را برای مدت مشخصی به دیگری تملیک میکند ،این شخص در حقیقت،
مالکیت کتاب را مقید و محدود به زمان کرده است نه خود کتاب را و به بیان روشن تر تملیک موقت
یعنی مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل میشود نه آنکه عین مقید به زمان،
 - 2در سال « »1824یک خانواده که مالک یک تاالب بودند زمین خود را بر اثر طوفان عظیمی که اتفاق افتاد از دست
دادند و ارتباط بین دریا و تاالب باعث شد که تاالب جزو دریا شود و به عنوان بخشی از دریا درآید ،پس از آن به تدریج
نوار ساحلی به عقب رفته دوباره پس از هفتاد سال تاالب ظاهر گشت و ورثه مالک ،تقاضای تعیین حدود مالکیتشان را
نمودند؛ دیوان عالی کشور فرانسه اعالم نمود بر اساس یک اصل روشن و با توجه به اینکه مانع طبیعی امکان استفاده
مالک از مالش را سلب کرده است و مالک نتوانسته مالکیتش را حفظ کند ،پس از رفع این مانع طبیعی ،مالکین حق
دارند مال خود را تصرف کنندو مانع طبیعی نمیتواند موجب سلب مالکیت ایشان گردد19,dp,1905,12juill.Ver( .
).319.obs,Pothiew,Grands arrets de la jurisprudence civile,p,07
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در حقوق «فرانسه» نیز این ویژگی ،مورد توجه قرار گرفته و در آراء قضات متجلی گشته است؛ در
سال « »1905در مورد زمینی که مالک آن »70« ،سال از آن استفاده نکرده و رها کرده بود است،
«دیوان عالی کشور فرانسه» اعالم کرد« :مالکی که از حقش ،بخاطر محرومیت موقت بر اثر عوامل
ملکیتش بر میگردد» 2.اما موضوعی که این مقاله را
طبیعی استفاده نکرده است ،پس از رفع مانع به ّ
به خود مشغول کرده است این است که این ویژگی تا چه مقدار در حقیقت مالکیت نقش داشته که
باید مورد بررسی قرار گیرد؛ این ویژگی از سوی برخی از فقها و حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته
است که ما در این جا به بررسی ادله منکران و معتقدان مشروعیت مالکیت موقت میپردازیم.
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دلیل دیگری که بر عنصر دوام مطرح شده است ،استناد به قاعده تسلیط میباشد .برخی از
محققان بر این عقیدهاند که درحقوق اسالم با استناد به قاعده تسلیط ،وقتی فردی مالک چیزی
شد تا زمانی که مالک آن است بدون مقید بودن به زمان خاص ،حق استفاده و بهره برداری از آن را
دارد و یکی از تفاوتهای مالکیت عین و مالکیت منافع (اجاره) نیز همین است که مالک و به طور
کلی کلیه اشخاصی که از طرف مالک ،حق استفاده و انتفاع از ملکی را پیدا میکنند ،مقید به زمان
و وقت خاص نیست؛ همچنانکه در حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانی مشخصی امکان
پذیر است( .محقق داماد ،1373 ،ص )107؛ بنابراین ویژگی دائمی بودن مالکیت را میتوان از قاعده
تسلیط استفاده کرد.
در نقد این دلیل گفته شده است ،مفاد قاعده تسلیط آن است که اشخاص بر اموال خود مسلطاند
و حق همه گونه تصرف و استفاده ای را در اموال خود دارند ولی این مساله که مالکیت ،دائمی است
یا موقت ،از قاعده فوق استنباط نمیشود؛ به عبارت دیگر مضمون این قاعده ،تسلط کامل مالکان
براموال خود است و این معنا درمورد مالکیت موقت هم قابل جریان است یعنی مالک در زمان
مالکیت خود چه دائمی و چه موقت مسلط بر مالش بوده ،قادر به تصرف و استفاده از مالش است؛
بنابراین نمیتوان دوام مالکیت را مستقیماً از این قاعده استنباط کرد.
 -3-4عدم سابقه شرعی مالکیت موقت

برخی گفتهاند مالکیت موقت سابقه ای در شرع ندارد و از این رو نمیتوان چنین امری را مشروع
دانست .برخی فقها صحت عقود معاوضی را موقوف به اذن شرع و سابقه آن در زمان شارع و عدم
ردع آن توسط معصوم (ع) میدانند و معتقدند چون مالکیت موقت در زمان شارع وجود نداشته
است و امضای شارع یا عدم ردع معصوم درباره آن محرز و ثابت شده نیست لذا مشروعیت ندارد .از
دید این فقها تنها عقود معهوده و شناخته شده که در زمان شارع هم وجود داشته است میتوانند
معتبر باشند .لذا معامالت مستحدثه که در مرئی و مسمع معصوم نبودهاند غیر شرعی هستند؛ محقق
نائینی که از پیروان این نظریه است میگوید« :المعامالت المستحدثه آلتی لم تکن فی زمان الشارع
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 -2-4قاعده تسلیط
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به دیگری تملیک گردد .بنابراین ،هیچ اشکال و مانعی وجود ندارد که مالکیت با توجه به قطعات
زمانی به قطعات مختلف تقسیم شود و تقسیم مالکیت یک عین با توجه به قطعات زمانی ،مستلزم
تقیید خود عین به زمان نیست( ..خویی ،1371،ص)30
از این گذشته ،اگر این استدالل را درمورد اعیان بپذیریم و تملیک موقت اعیان را براین اساس مورد
تردید قرار دهیم ،در بسیاری از موارد اجاره با مشکل مواجه خواهیم شد ،زیرا اجاره به نظر بسیاری
از فقها عبارت است از :تملیک منفعت درمقابل عوض معلوم و درموارد بسیاری ،منفعت مورد اجاره از
اعراض نیست بلکه از اعیان خارجی میباشد یعنی منفعت عین مورد اجاره ،خود از اعیان است مثل
اجاره درخت برای میوه آن و اجاره زن برای شیر دادن( .خویی ،1371 ،ص)30

105

سال اول

106

شماره 1

پاییز 96

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -4-4عدم انفکاک بین عین و مالکیت

دلیل دیگری که بر دوام مالکیت اقامه شده این است که دوام مالکیت ،نتیجه منطقی ویژگی
انفکاک ناپذیری مالکیت از عین است .به عقیده حقوقدانان یکی از ویژگیهای مالکیت آن است که
همواره با مملوک همراه بوده ،تا وقتی که شیء مملوک باقی است مالکیت آن نیز باقی میباشد .براین
اساس ،مالکیت نسبت به شیء مملوک ،تنها در صورتی زایل میشود که آن شیء منعدم شود و تا
وقتی که شیء مملوک وجود دارد حق مالکیت مربوط به آن نیز وجود دارد.
تفکیک ناپذیری مالکیت ازمملوک ،به معنای عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست بنابراین ارث و
انتقال مالکیت وارث ،منافاتی با دوام مالکیت شیء به معنای فوق ندارد چرا که حق مالکیت در این
موارد ،قطع نشده تا مجددا ً ایجاد شود .به عبارت دیگر مالکیت منتقل الیه و ورثه ادامه مالکیت سابق
وارث و ناقل است( .امامی ،1376،ص )42
به نظر برخی دیگر ،ویژگی دوام مالکیت به معنای فوق به این معنا نیست که مالکیت از وجود
فیزیکی و خارجی مملوک جدا نمیشود چرا که انفکاک ناپذیری حق مالکیت از وجود فیزیکی ،خالف
واقعیت مسلم است و لذا باید گفت :منظور از جدا نشدن حق مالکیت از شیء مملوک این است که
وجود حقوقی مملوک همواره مالزم با حق مالکیت است .بنابراین هر شیء مملوکی اگر بخواهد در
عالم حقوق مطرح شده ،موضوع حق و تکلیف قرار گیرد ناچار بایستی متصل به حق مالکیت مالکی
باشد زیرا حق مالکیت ،اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی درحقیقت
زاییده و فرع آن میباشد .پس نمیتوان درعالم حقوق ،مالی را تصور کرد که همراه با حق مالکیت
مالک نباشد.
در پاسخ به این استدالل گفته شده است ،جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال درعالم حقوق،
اگر چه سخنی صحیح و قابل قبول به نظر میرسد ،اما بدان معنی نیست که مالکیت قابل تقیید به
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کالمعامالت المعروفه فی هذا الزمان (البیمه) انها اذا لم تندرج فی عموم احل اهلل البیع (بقره)275 /
و اوفوا بالعقود (مائده )1 /و نحو ذلک فال یجوز ترتیب آثار الصحه علیها( .نائینی .1417 ،ق ،،ص )19
این سخن درکلمات برخی از فقها به چشم میخورد لیکن برخی دیگر از فقها به پاسخگویی آن
پرداخته و گفتهاند اوالً ،سابقه نداشتن امری در شرع نمیتواند در همه موارد ،دلیل برممنوعیت و
عدم مشروعیت آن باشد .شاید بتوان این عقیده را در مورد عبادات پذیرفت چرا که عبادات ،اموری
توقیفی هستند و اگر امری سابقه ای در شرع نداشته باشد نمیتوان آن را به عنوان عبادت پذیرفت.
اما در بخش معامالت که قسمت عمده آن به عرف واگذار شده است ،پذیرش این عقیده به طور مطلق
صحیح نیست به ویژه در مورد موضوعات و مفاهیمی که حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و توضیح
آن به عرف محول شده است؛ از سوی دیگر مالکیت ،امری اعتباری است که چگونگی آن تابع نحوه
اعتبار آن میباشد و به همین دلیل ،قابل توقیت و تابید است.
ثانیاً ،ملکیت موقت سابقه روشن فقهی دارد و مواردی را در فقه میتوان یافت که مالکیت موقت
از سوی فقها پذیرفته شده است( .بجنوردی 1410،ق ،ص )242
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دلیل دیگری که توسط حقوقدانان مطرح شده این است که تقیید مالکیت به زمان با طبیعت
مالکیت منافات دارد زیرا مهمترین ویژگی مالکیت آن است که مالک میتواند در ملک خود تصرف
کند و دایره اختیارات مالک تا حدی است که حتی میتواند مالش را از بین ببرد و نابود سازد .با توجه
به این ویژگی میتوان گفت :مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر تشکیل دهنده آن منافات
دارد زیرا پذیرش مالکیت موقت بدان معناست که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حقوق
مالک دائمی وجود داشته باشد در حالی که مث ً
ال چنانچه فرض کنیم که مالکیت ،محدود و مقید به
یک سال شده است دراین صورت اگر مالک موقت ،درخالل این یک سال که مالک آن است درآن
مال تصرف کند یا آن را از بین ببرد چگونه میتوان تصور کرد که مالکیت پس از انقضای یک سال به
مالک اصلی بر میگردد؟ بنابراین یا باید مالک موقت را از تصرف و از بین بردن مال در طول یک سال
ممنوع سازیم تا مال به مالک اصلی برگردد که دراین صورت مالکیت موقت چیزی جز حق انتفاع
موقت نیست زیرا چنین مالکیتی تفاوتی با حق انتفاع ندارد چون درحق انتفاع هم مالک میتواند
از مال بهره مند شود ،ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد و یا آنکه قائل به عدم جواز تصرف
و از بین بردن مال توسط مالک موقت شویم که دراین صورت چنین ملکیتی دیگر مالکیت نیست.
گرچه دلیل فوق در کلمات فقها دیده نمیشود ،لیکن غالب فقیهانی که بر بطالن مالکیت موقت
پای فشردهاند آن را امری غیر معقول و غیر قابل تصور دانسته و بر همین اساس ،مشروعیت آن را
مورد تردید قرار دادهاند( .بحرانی 1363،ش ،ص  ،)128اما بعید نیست که منظور آنان از این سخن،
اشاره به دلیل فوق باشد.
در پاسخ باید گفت :اوالً در مالکیت دائم نیز مالک شرعاً مجاز به هرنوع تصرف و تخریب و از بین
بردن مال نیست ثانیاً :در مالکیت دائمی مشاع نیز مالک بدون اذن شریک نمیتواند در مال مورد
شرکت هر گونه تصرف انتقالی یا تخریب کند .ثالثاً گفتیم که حق مالکیت ،رابطه اعتباری بین مالک
و مال است و اشاره شد که قدرت و سلطه مالک بر استفاده و تصرف در آن مال یا انتقال و اخراج از
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زمان نمیباشد زیرا انفکاک ناپذیری مالکیت ،یعنی حق مالکیت از شیء مملوک جدا نمیشود نه
اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و
مالکیت موقت به نظر نمیرسد .بنابراین همان گونه که انتقال مالکیت از یکی به دیگری ،ضرری به
دوام آن نمیزند در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست.
در مالکیت موقت که مال از مالک مث ً
ال به مدت یک سال به دیگری منتقل میشود ،پس از سپری
شدن یک سال ،مالکیت عین زایل نمیشود بلکه به همان مالک اصلی باز میگردد .بنابراین هیچگونه
انفکاکی بین مالکیت و مال صورت نمیگیرد.
بر این اساس هرچند اگر ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از شیء مملوک را بپذیریم ،اما نتیجه
منطقی آن ،بطالن مالکیت موقت نیست.
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نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -5دالیل مشروعیت مالکیت موقت
قائلین به مشروعیت مالکیت موقت ضمن پاسخگویی به ادله قائلین به مالکیت دائم دالیلی نیز بر
صحت مالکیت موقت ارائه نمودهاند که ذی ً
ال به بررسی آن دالیل میپردازیم.
 -1-5مالکیت امری اعتباری است

گفتیم که مالکیت عبارت است از :رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط عقال اعتبار میشود.
حدوث و بقای مالکیت همانند هر امر اعتباری دیگر به دست منشأ اعتبار آن است و کیفیت اعتبار
مالکیت نیز به دست همان منشأ اعتبار است و نیز اشاره کردیم که شارع مقدس درمورد مفهوم
مالکیت و مصادیق آن بیان خاصی ندارد و تشخیص این امور را به عرف و عقال واگذار کرده است.
نیز با عنایت به این که موقت بودن مالکیت ،هیچ منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد ،میتوان گفت :از
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مالکیت و اتالف آن برخاسته از حق مالکیت و از آثار آن است .بر این اساس نمیتوان مالکیت موقت
را صرفاً به این دلیل که مالک ،قدرت بر اتالف مالش را درمدت معین ندارد ،منافی با طبیعت مالکیت
دانست زیرا قدرت مالک بر اتالف مال خود ،اگر چه برخاسته از طبیعت حق مالکیت است ولی جزء
آن نیست .به عبارت دیگر ،سلطه مالک بر اتالف مال ازآثار مالکیت است که به استناد قاعده تسلیط
برای مالک ثابت شده است نه از اجزای طبیعت یا لوازم ذاتی و جدانشدنی آن؛ بنابراین میتوان تصور
کرد که رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد ،ولی مالک به دالیل مختلف ،حق از بین بردن
مالش را نداشته باشد .دراین موارد که نمونههای آن هم در فقه کم نیست اگر چه مالک ،سلطه کامل
بر مال ندارد ،ولی اعتبار مالکیت توسط عقال همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین ،نمیتوان از فقدان آثار مالکیت در مواردی خاص ،نفی طبیعت مالکیت را اثبات کرد و نه
میتوان از وجود آثار مالکیت درموردی ،به وجود و عدم مالکیت پی برد ،زیرا آثار مالکیت ،الزمه ذات
مالکیت نیستند تا وجود و عدم آنها همیشه مالزم با وجود و عدم مالکیت باشد .به بیان روشن تر
آثار مالکیت یعنی حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتالف آن اثر طبیعت هر ملک نیست ،بلکه
اثر ملک مطلق است .بنابراین نهایت چیزی که از فقدان آثار مالکیت در یک مورد میتوان اثبات
کرد آن است که درآن مورد خاص ،مالکیت مطلق وجود ندارد نه اینکه مطلقاً مالکیتی وجود ندارد.
(بجنوردی 1410،ق ،ص )282
البته باید دانست که فقدان تمام آثار مالکیت میتواند دلیلی بر انتفای اصل مالکیت باشد چراکه
عقال ،هیچ گاه بدون دلیل و فایده ،مالکیت را اعتبار نمیکنند .به عبارت دیگر اعتبار مالکیت همواره
متوقف بر این است که اعتبار ،فی الجمله دارای اثری باشد زیرا اعتباری که فاقد اثر و نتیجه است
لغو بوده و ازسوی عقال صورت نمیگیرد .اگر همه آثار مالکیت از مالی سلب شود و مالک از همه
تصرفات مالکانه ممنوع گردد ،عقال دیگر برای چنین مالکی حق مالکیت را اعتبار نمیکنند( .امام
خمینی 1410،ق ،ص  )133اما سلب یک یا چند اثر از آثار مالکیت با طبیعت آن منافات ندارد ،چرا
که سایر آثار و نتایج باقی بوده و همین برای صحت اعتبار مالکیت توسط عقال کافی است.
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مقصود از سیره ،استمرار عادت مردم و بنای عملی عقال بر انجام دادن یا ترک چیزی است مقصود
از مردم هم یا همه عقالی جهان است که سیره عقال نامیده میشود یا مقصود همه مسلمانان است
که سیره متشرعه نامیده میشود.
این سؤال مطرح میشود که شرایط زندگی امروز ،با زمان شارع و قبل از آن بسیار متفاوت است
و به دلیل شرایط جدید ،عقالی این عصر ممکن است معامالت و قواعدی بین خود بنا نهند که در
عصر شارع اص ً
ال اثری از آنها وجود نداشته باشد ،حال آیا مصالح عمومی بشر و قوام نظام اجتماعی،
اقتضاء نمیکند که شارع ،بنائات عقالئیه هر زمان را امضا نماید؟ پاسخ این پرسش ،مثبت است .اساساً
باید گفت که در بسیاری از احکام شارع ،قواعد و مناسبات بین عقالء نقش عظیمی داشته است ،به
طوری که اگر آن مبادالت و مناسبات در میان عقالی عصرهای بعد دگرگون شود ،حکم شرع نیز که
از آنها تأثیر پذیرفته بود قطعاً تغییر مییابد.
برای مثال ،قبل از عصر شارع ،نظام بردهداری در میان عموم مردم و عقال پذیرفته شده بود ،با ظهور
اسالم ،شارع مقدس ،این نظام را نامشروع اعالم نکرد ،هر چند تمهیداتی برای آزادسازی بردگان در
نظر گرفت .یکی از دالیلی که اسالم ،بردهداری را ممنوع نکرد این بود که اص ً
ال بردهداری بخشی از
زندگی عادی عقالی آن عصرها به شمار میرفت اما امروز در جوامع عقالئی دیده نمیشود.
اسالم ،نه تنها با این سیرههای جدید-که با اصول کلی ومسلم اسالم منافات ندارد -مخالفت
نمیکند ،بلکه چون احکام شرع در بسیاری از موارد ناظر به بنائات عقالئیه است ،از آنها تأثیر نیز
میپذیرد .به عنوان نمونه فشار نیازها و ضرورتهای زندگی امروز ،باعث شده که عقالی این عصر
عقد جدیدی به نام «بیمه» را به وجود بیاورند .آیا تنها با این استدالل که بیمه در زمان شارع وجود
نداشته ،باید آن را غیر شرعی دانست؟ خیر ،نه تنها غیر شرعی نیست ،بلکه چون ضرورت زندگی عقال
وجود آن را اقتضاء کرده و منع صریح شرع در مورد آن وجود ندارد ،اسالم نیز بر آن صحه میگذارد.

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -3-5سیره عقال
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نظر عقل وحقوق ،هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار مالکیت موقت نیست چرا که عقال همانگونه که
مالکیت مستمر را اعتبار کردهاند ،مالکیت موقت را نیز میتوانند لحاظ کنند و در بسیاری از موارد،
چنین اعتباری تحقق یافته است.
مرحوم بجنوردی در این باره مینویسد :اگر دلیلی بر مالکیت موقت وجود داشته باشد ،هیچ مانعی
از آن نیست و چون مالکیت ،امری اعتباری و قابل توقیت و تابید است تابع اعتبار شارع یا عقال خواهد
بود( .بجنوردی 1410،ق ،ص )242
عالمه حلی نیز درمساله وقف برکسی که غالباً از بین میرود به این دلیل اشاره کرده و میفرماید:
«هرگاه کسی مالی را وقف نماید بر افرادی که منقرض میشوند مثل اینکه تنها بر اوالد و اوالد اوالد
وقف کند و نسبت به ادامه وقف سکوت کند به نظر برخی این وقف باطل و به نظر برخی صحیح
است لیکن به نظر من صحیح است چرا که این نوعی تملیک است و تابع اختیار مالک است»( .عالمه
حلی 1373 ،ش ،ص ).265
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نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -2-5وقوع مالکیت موقت در فقه

موارد متعددی را میتوان یافت که فقها در آن قائل به مالکیت موقت شدهاند؛ این موارد نشان
میدهد که مفهوم مالکیت موقت در میان فقها امری ناشناخته و مبهم نبوده ،بلکه در پاره ای موارد
به مشروعیت آن معتقد شدهاند .به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میشود:
-1-2-5وقف موقت

فقها در این مساله اختالف نظر دارند که آیا میتوان مالی را در مدت معینی بر گروهی و پس از
آن مدت ،بر عده دیگری وقف باشد؟ مث ً
ال شخصی خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر
فقرا وقف کند ،چنین وقفی مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از فقها چنین وقفی را صحیح و نافذ
دانستهاند .صاحب جواهر در این باره مینویسد« :اگر فردی مالی را برای فرزندش به مدت یکسال
وقف کند و سپس آن را وقف فقراء قرار دهد در دروس این وقف صحیح شمرده شده است البته این
مخالف شرط دوام است مگر اینکه بگوییم این تقیید در زمان تقیید اصل وقف است و نه تقیید موقوف
علیهم ( .»...نجفی ،1378،ص )61
با توجه به مبنای فوق ،درمواردی که وقف ،مقرون به زمان است ،مانند مثال فوق ،مالکیت موقوف
علیه به صورت موقت میباشد( .یزدی ،1405،ص  )66مث ً
ال اگر شخصی خانه خود را به مدت ده سال
بر زید و سپس بر فقرا وقف کند ،در چنین وقفی ،مالکیت زید در طول مدت ده سال ادامه دارد و
پس از آن منقضی میشود .بنابراین مالکیت زید ،مالکیت موقت و محدود به زمان است( .بجنوردی،
 1410ق ،همان)
مساله دیگر اینکه در باب وقف ،هنگامی که مالی بر چند طبقه از موقوف علیهم وقف میشود،
عین موقوفه به مالکیت طبقه اول از موقوف علیهم در میآید و پس از انقضای طبقه اول ،درملک
طبقه دوم وارد میشود و به همین ترتیب ادامه مییابد .همچنین در صورتی که مالی به ترتیب بر
زید و فقرا وقف شود ،به این صورت که ده سال بر زید وقف باشد و پس از آن ،وقف بر فقرا باشد،
درمیان فقها این بحث مطرح شده است که رابطه طبقات بعدی موقوف علیهم که االن وجود ندارند
یا وجود دارند ،ولی به دلیل وجود طبقه قبلی ،مالکیت فعلی ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چه
نوع رابطهای است؟ تردیدی نیست که طبقات بعد ،درحال حاضر مالکیت فعلی برمال ندارد چرا که

Downloaded from malieh.dmk.ir at 0:42 +0430 on Monday June 25th 2018

بنابراین ،شرط حجیت یک سیره عقالئیه ،هم عصر بودن آن با زمان شارع نیست .زیرا ملتزم شدن به
این شرط بمعنی نادیده گرفتن تغییر وسیع شرایط و دگرگونی ضروریات زندگی جدید است .پس از
گذشت قرنهای متمادی از صدر اسالم ،به دلیل گسترش روز به روز علوم و فنون چهره دنیا کام ً
ال
عوض شده و مسائل مستحدثه فراوانی به وجود آمدهاند که در صدر اسالم ،اص ً
ال نشانی از آنها نبود.
پس با عنایت به این عقیده که اسالم میتواند جواب گوی تمام مسئل بشری در هر عصر و مکانی
باشد .بنای عقال و شناخت درست آن ،میتواند یکی از منابع استنباط احکام بوده و چه بسا بتوان از
آن به عنوان منبع پنجم نام برد.
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مالکیت بدل حیلوله مورد اختالف فقهاست؛ برخی ،بدل حیلوله را ملک مالک عین غصب شده
میدانند و برخی دیگر تنها اباحه تصرف در آن را برای مالک عین ثابت دانستهاند .بدل حیلوله،
غرامت و خسارتی است که به مالک عین داده میشود و به مالکیت مالک عین در میآید ،ولی مالکیت
او دائمی و مستمر نیست بلکه مالکیتی موقت است یعنی تا زمان تعذر رد یا استرداد عین مغصوبه
باقی است زیرا در بدل حیلوله ،عین موجود است و در مورد وجود اصل عین ،خسارتی وارد نشده
است و خسارت ،محدود به زمان معینی است و تدارک آن هم تا زمانی است که سلطنت مالک برعین
باز گردد( .بجنوردی 1410،ق ،ص  )80بنابراین ،مالکیت موقت در بدل حیلوله تحقق یافته و برخی
فقها بدان معتقد شدهاند( .همان ،ص )242
 -3-2-5اجاره به شرط تملیک

به عقیده برخی از حقوقدانان ،درموارد خاصی از قراردادها نیز میتوان رد پای مالکیت موقت را
یافت .مث ً
ال هرگاه ،انتقال مالکیت در بیع به بعد موکول شده باشد؛ مانند قراردادهای اجاره به شرط
تملیک که فروشنده مالکیت آن را تا پرداخت کلیه اقساط برای خود حفظ میکند مالکیت فروشنده
موقت خواهد بود و پس از مدت معین در قرارداد ،مبیع به مالکیت خریدار در خواهد آمد( .صفایی،
 1375ش ،ص )66

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -2-2-5بدل حیلوله
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به فعلیت رسیدن مالکیت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است.
برخی از فقها همچون شیخ انصاری قائل به ثبوت مالکیتشانی برای طبقه معدوم شدهاند .به عقیده
وی طبقه معدوم ،دارای اختصاص موقت نظیر اختصاص بطن موجود است که با صیغه وقف ،انشا و
ایجاد شده و فقط در تحقق و وجود خارجی از آن متأخر است .به عبارت دیگر عین موقوفه درعین
حال که ملک فعلی طبقه موجود است ،ملکشانی طبقه معدوم نیز است .یعنی واقف با صیغه وقف ،دو
نوع مالکیت انشا کرده :یکی مالکیت فعلی برای طبقه موجود و دیگری مالکیتشانی برای معدومان.
نتیجه این مبنا آن است که اگر عین موقوفه در موارد جواز بیع عین موقوفه فروخته شد ،ثمن آن
هم همانند مبیع ،ملک فعلی طبقه موجود و ملکشانی طبقه معدوم است( .انصاری 1416،ق ،ص
 )168پس از شیخ انصاری برخی از فقها مالکیتشانی طبقات معدوم را نپذیرفتهاند .به عنوان مثال
محقق اصفهانی در این باره میگوید« :معدومان ،هیچ گونه حق جعل شده ای از ناحیه شارع ندارند و
مالکیتشانی ،یک سنخ خاص از مالکیت نیست ،بلکه مالکیتشانی ،قابلیت مالکیت است نه چیز دیگر.
(اصفهانی ،1363،ص )265
صاحب عروه درملحقات ،وقف را بر کسی که غالباً منقرض میشود صحیح میداند ،چون وقف
عبارت از ایقاف است نه تملیک؛ وی در ادامه مینویسد« :تملیک در این معنا این است که مالک
زمان معینی از مالکیت را از ملک خود اخراج نموده است و این امر ممنوع نیست ( .»...یزدی،1405،
ص )195
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-4-2-5حبس

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -5-2-5مهایات

در عقد شرکت در صورتی که شرکا نتوانند در یک زمان از مال مورد مشارکت استفاده کنند،
میتوانند با توافق بر استفاده مستقل هرکدام در زمان خاص ،منافع را براساس نسبت شرکت تقسیم
کنند ،این توافق را تقسیم مهایاتی گویند.
با توجه به ویژگیهای عقد شرکت و قصد طرفین قرارداد درمالکیت موقت ،به نظر میرسد مالکیت
مشاع و تقسیم مهایاتی بهترین و نزدیکترین مصداق در مالکیت موقت است .در این روش هر چند
باز هم مالکیت به طور کامل و مستقل ایجاد نمیشود و تصرفات و انتفاعات باید در حد اذن سایر
شرکاء باشد ،ولی به هر حال استفاده کننده یکی از مالکان عین محسوب میشود.
البته تقسیم به مهایات را نمیتوان در ضمن خود عقد شرکت شرط کرد و باید آن را به وجه
الزامآور دیگری الزم نمود.
 -6مالکیت موقت و تایم شر
در مبحث گذشته دیدیم که مالکیت موقت امری مشروع است .دراین مبحث به دنبال پاسخ به
این سؤال هستیم که آیا قرارداد تایم شر را میتوان معتبر و صحیح دانست؟ به عبارت دیگر آیا تحت
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شهید ثانی پس از نقل قول کسانی که تملیک موقت را امری غیر معقول دانستهاند ،مینویسد:
«در این نظر اشکال است زیرا تملیک موقت مثل حبس و عمری و رقبی اتفاق افتاده است»( .شهید
ثانی ،مسالک االفهام ،ج  5ص )355
البته این نظر را نمیتوان پذیرفت چرا که در حبس ،تملیک عین صورت نمیگیرد ،بلکه عین
درمالکیت حبس کننده باقی میماند و تنها حق انتفاع به دیگری منتقل میشود ،بنابراین حبس را
نمیتوان از موارد مالکیت موقت دانست( .نجفی ،جواهرالکالم ،ج)22
برخی از فقها نیز اجاره را نوعی تملیک موقت دانستهاند .توضیح آنکه عده ای از فقها منفعت را
قابل تملیک ندانسته و لذا تعریف مشهور اجاره را نادرست شمردهاند و به نظر آنان اجاره ،تملیک عین
است و اجاره را چنین تعریف کردهاند :تملیک عین در جهت خاص و در مدت مخصوص در مقابل بیع
که عبارت است از :تملیک عین از همه جهات بدون تقیید به جهت خاص و مدت مخصوص .مرحوم
اصفهانی این قول را به بعضی معاصران خود نسبت داده و سپس به پاسخ گویی آن پرداخته است.
(اصفهانی ،1363،ص  )4البته ،تعریف فوق از عقد اجاره ،تعریفی نادرست است ،چرا که منفعت نیز
همچون عین ،مستقیماً قابل تملیک است ،اما به هر حال میتوان گفت که تملیک موقت عین در
نظر این عده از فقها ،امری ممکن و مشروع بوده است.
بنابراین ،از مجموع موارد فوق میتوان به این نتیجه رسید که مالکیت موقت ،دست کم در نزد
عده زیادی از فقها امری ممکن و قابل تصور ،بلکه مشروع بوده و لذا در مواردی به آن معتقد شدهاند.
همین مقدار نشان میدهد که اجماع ادعا شده بر بطالن مالکیت موقت امری غیر قابل قبول است
(نجفی ،محمدحسن).

سال اول

شماره 1

پاییز 96

عنوان یک عقد عرفی و قرارداد عقالیی که درمیان مردم رواج دارد میتوان راهی برای مشروعیت
آن یافت؟

 -2-6مشروعیت مالکیت در تایم شر

بی تردید در قرارداد تایم شر ،مال ،هیچ گاه بدون مالک نمیماند چرا که همواره با انقضای زمان مالکیت
یک مالک ،مال به دیگری منتقل میشود و فترتی دراین میان وجود ندارد که مال بال مالک بماند؛ از سوی
دیگر از آن جا که در هر زمان ،تنها یک نفر مالک عین است فرض اشاعه درمالکیت نیز نادرست است .بنابراین
سؤال اساسی این است که رابطه چند مالک که به طور زمان بندی شده دریک عین شریکاند ،چیست؟
در قرارداد تایم شر نیز مالکیت مالکان موقت که به ترتیب ،مالک عینی میشوند ،همانند طبقات
موقوف علیهم است بنابراین برمبنای شیخ انصاری میتوان در مساله مورد بحث هم قائل به مالکیت
فعلی و مالکیتشانی شد .به این صورت که مالکان موقت ،در زمان مالکیت خود دارای مالکیت فعلی
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در قرارداد تایم شر (مالکیت زمانی) ،مالک عین ،مالکیت آن را به چند نفر انتقال میدهد ،به
گونهای که در یک دوره مشخص مث ً
ال یک ساله هرکدام از این افراد درمدت زمان معین و محدودی
مالک عین مزبور هستند.
رواج مالکیت زمانی در اروپا و تبلیغ آن در رسانههای جهانی و بین المللی و مسافرت برخی از افراد
متمکن به خارج از کشور و استفاده از این سیستم ،موجب شد برخی به فکر ایجاد این امر در داخل
کشور بیافتند و لذا به عنوان مثال پس از رایزنیهایی با سازمان میراث فرهنگی و صنعت توریسم
مجوزهایی به شرکتهایی مثل نارنجستان و آبادگردان و ...داده شد.
اما در استفتاءاتی که از مراجع عظام شیعه در مورد این پدیده اقتصادی شده است ،اکثر علما و
فقهای شیعه حکم به بطالن این معامله دادهاند .این استفتا توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
درقم تهیه و در ماهنامه دادرسی درج شده است.
مشخصه اصلی این قرارداد ،انتقال مالکیت از مالک به دیگری است بنابراین آن را باید در گروه
قراردادهای تملیکی قرار داد .در این قرارداد ،عین به دیگری تملیک میشود و منافع به تبع عین
انتقال مییابد بنابراین گر چه از جهت زمان بندی و مدت دار بودن به اجاره شباهت دارد ،اما تفاوت
درتملیک ،باعث تمایز آن از اجاره شده است .اگر چه درنهایت ،عین به چند نفر منتقل میشود،
اما این بدان معنا نیست که همه آنها به طور موازی و همزمان مالک عین باشند ،بلکه درهرزمانی
فقط یک نفر مالک آن است و همین مشخصه باعث تفاوت آشکار این قرارداد با بیع مشاع میگردد.
در این نوع مالکیت ،مالکیت هر شخص درحقیقت یک مالکیت موقت و محدود است زیرا عین،
هیچگاه به طور دائمی در مالکیت یک مالک باقی نمیماند و به طور مرتب از یک مالک به دیگری
انتقال مییابد .به عبارت روشن تر ،مالکیت هر نفر محدود به دو حد زمانی است که پیش از آن،
شخص دیگری مالک عین بوده و پس از آن هم عین به مالکیت دیگری وارد خواهد شد.

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -1-6مفهوم تایم شر
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نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -3-6حدود اختیارات مالکان

مهمترین اثر مالکیت آن است که مالک بتواند در ملک خود تصرفات مالکانه کند ،یعنی آزادانه
از آن منتفع شود آن را به گونههای مختلف به دیگران منتقل کند و انتفاعات ممکن را از آن ببرد.
حدود اختیارات مالک در مواردی که مال ،تنها یک مالک دارد بسی گسترده و وسیع است ولی در
جایی که چند نفرنسبت به یک مال حق مالکیت دارند چه به صورت مالکیت عرضی (مانند اشاعه) و
چه به صورت مالکیت طولی (مانند تایم شر) اختیارات مالکان محدود میشود .حال سؤال اصلی این
است که محدوده اختیارات مالکان موقت در تایم شر چیست؟
پاسخ به این سؤال ،تا حدود زیادی بسته به مبانی پیش گفته است .نتیجه منطقی مبنای اول این
است که هریک از مالکان در زمان مالکیت فعلی خود ،حق هرگونه تصرف و استفاده ای را دارد یعنی
میتواند آن را به دیگری انتقال دهد یا هبه کند و ...و همین مالکیت به وراث وی منتقل میشود اما از
آنجا که در همین زمان ،افراد دیگری هم مالکیتشانی برآن مال دارند تصرفات مالک تا آن اندازه مجاز
است که لطمه ای به حق دیگران وارد نشود چراکه عین دراین صورت متعلق حق افراد دیگر است
نظیر عین موقوفه و مرهون که متعلق حق مرتهن و طبقات بعدی موقوف علیهم است .بنابراین در
قرارداد تایم شر هیچ مالکی حق از بین بردن مال خود را ندارد چرا که حق افراد دیگر به مال او تعلق
گرفته و تصرفات او نباید باعث آسیب به حق دیگران شود و این امر ،منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد.
بنابر مبنای دوم ،مالکیتشانی ،چیزی جز شانیت تملک نیست .بنابراین در زمان مالکیت یکی از
مالکان ،دیگران حقی در مال ندارند و لذا عین ،فقط متعلق یک حق مالکیت فعلی است و حق دیگری
به آن تعلق نگرفته است تا باعث محدود شدن اختیارات و تصرفات مالک شود .مقتضای مبنای اخیر
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و در غیر آن ،دارای مالکیتشانی هستند .مث ً
ال اگر فرض کنیم خانه ای ملک چهار نفر به صورت
مالکیت زمانی فصلی باشد ،در فصل بهار که فرضاً خانه متعلق به الف است ،این فرد مالک فعلی خانه
بوده و سه نفر دیگر مالکیتشانی بر آن دارند .اما بنا بر مبنای گروه دوم ،نمیتوان برای مالکان دیگر
مالکیتشانی تصور کرد چرا که به عقیده این گروه ،مالکیتشانی ،چیزی جز قابلیت شخص برای مالک
شدن نیست .بنابراین در زمان مالکیت فعلی یک مالک ،مالکان دیگر حقی در آن مال ندارند.
به نظر میرسد با توجه به ماهیت مالکیت میتوان گفت :مالکیت همان گونه که گروه دوم گفتهاند
قابل تقسیم به دو نوع نیست و بر همین اساس ،مالکیتشانی ،سنخ خاصی از مالکیت نیست ،اما بدیهی
است که در مالکیت موقت ،نمیتوان رابطه مالکان دیگر با عین را کام ً
ال منقطع دانست و عین را ملک
طلق مالک موقت به شمار آورد .مالکیت ،امری عرفی و عقالیی است و عقال همان گونه که مالکیت را
برای شخص به طور موقت اعتبار میکنند ،رابطه دیگر مالکان را هم کام ً
ال منقطع و منتفی نمیدانند.
به عبارت دیگر اگر چه مال در ملک مالک موقت بوده و مالکان دیگر هیچ گونه مالکیت فعلی یا شانی
برآن ندارند اما همچنان ،رابطه ای ضعیف و اعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار است و همین
رابطه ضعیف را اگر چه نمیتوان نوعی مالکیتشانی دانست ،اما باعث میشود که دایره اختیارات مالک
موقت محدود شود که در بحث بعد به آن میپردازیم.
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صرف نظر از مباحثات نظری میان فقها و حقوقدانان ،ماده  10قانون مدنی ،اصل آزادی قرارداد را
مورد تاکید و تأیید قرار داده است« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند
در صورتی که خالف صریح قانون نباشد ،نافذ است ».بنابراین درحقوق ما ،آزادی اراده را باید به
عنوان اصلی مسلم و پذیرفته تلقی کرد و جز در مواردی که قانون ،مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد
کرده است ،اراده اشخاص ،حاکم بر سرنوشت پیمانهایشان است( .کاتوزیان 1374،ش ،ص  144ص
 )146مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص میتوانند قراردادهای خود را تحت هر

نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

 -4-6قالب قرارداد تایم شر
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اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالکانه توسط مالک است ،اما به نظر میرسد حتی با پذیرش این
مبنا هم نمیتوان دست مالک را در مورد هرگونه تصرفی حتی تصرف منجر به تلف مال بازگذاشت
زیرااین مورد از مصادیق تعارض قاعده تسلیط و الضرر است و باید بر آن اساس اظهار نظر شود.
فقها معموالً حدود اختیارات مالک را از قاعده تسلیط استفاده میکنند .این قاعده هرگونه تصرف و
انتفاعی را برای مالک جایز دانسته است اما قاعده الضرر ،محدوده اختیارات مالک را محدود میسازد.
به همین جهت جواز تصرفات مالک در ملک خود در صورتی که به ضرر دیگران منتهی شود ،مشروط
به شرایط خاصی است .در این جا مالک ماده  132قانون مدنی میتواند برای ما راه گشا باشد چرا
که این ماده بیان کننده موارد تعارض قاعده تسلیط و الضرر میباشد و مقرر میدارد :کسی نمیتواند
تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ،مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا
رفع ضرر از خود باشد.
روشن است که کلمه همسایه دراین ماده نمیتواند شمول آن را محدود سازد .با توجه به مبانی
فقهی آن میتوان قاعده ای کلی را از این ماده استنباط کرد ،چرا که مالک این ماده شامل هر موردی
است که تصرف مالک موجب ضرر دیگری شود .بنابراین در بحث حاضر ،میتوان درمورد برخی
تصرفات مالکان موقت که موجب ضرر دیگرمالکان میشود ،چنین اظهار نظر کرد که تصرفاتی مانند
اتالف و از بین بردن مال توسط یکی از مالکان موقت ،چون به ضرر دیگر مالکان است و غالباً فاقد
دو شرط مذکوردر ماده فوق الذکر است ،جایز نیست .از این گذشته ،به اعتقاد بسیاری از فقها قاعده
تسلیط پیش از آنکه قاعده ای شرعی و تعبدی باشد ،قاعده ای عقالیی بوده و بنای عقال مهمترین
مدرک و مستند آن است و نقش شارع مقدس در این قاعده تنها نقش امضایی است .عقال همان
گونه که مالک را مسلط بر مالش میدانند ،ضرر زدن به دیگری را هم مجاز نمیشمارند و بر همین
اساس تصرفات مالکانه را تا جایی که برای رفع ضرر از مالک یا رفع حاجت باشد ،مجاز میدانند و به
مالک اجازه نمیدهند که بدون دلیل موجه در ملک خود تصرفاتی کند که موجب ضرر دیگران شود.
با توجه به آنچه گذشت بخوبی میتوان نتیجه گرفت که در قرارداد تایم شر که چند نفر به صورت
مقطعی مالک مال هستند هر کدام از مالکان میتواند هر گونه تصرفی را در مال خود کند ،مگر
تصرفی که موجب ضرر دیگران شود و به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود نباشد و
گذشت که محدود شدن اختیارات مالک در این موارد منافاتی با حق مالکیت او ندارد.
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نتیجه
با عنایت به ارائه دالیل و بررسیهای صورت گرفته قول به جواز مطلق مالکیت موقت شایسته
وکامل به نظر میرسد .بنابراین وجود منافع محلله مقصوده عند العقال ،دلیل معقولیت مالکیت موقت
و استقرار بنای عقال بر جواز و عمل به آن با توجه عدم منع شرعی ،دلیل مشروعیت و مقبولیت
مالکیت موقت در جوامع اسالمی است .برای رفع زیانها و سوء استفادههای احتمالی ،الزم است در
جهت قانونمند کردن مالکیت موقت اقدام شود ،نبودن قوانین موضوعه وکنترل کننده به طور طبیعی
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عنوان که مایل باشند منعقد ساخته ،نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند .بنابراین پیش بینی
نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنا نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از
قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان برگزینند( .همان)
بر این اساس از آن جا که موضع قانون مدنی و نظام حقوقی ایران در قبال اصل آزادی قراردادی
روشن و بی ابهام است ،نیازی به بحث اساسی دراین باره دیده نمیشود ولی اشاره به مبانی این اصل
در فقه برای استحکام و تقویت بحث ،الزم به نظر میرسد.
مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کردهاند ،آیه اول سوره
مائده است :یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ...عقد به گفته بعضی از لغویها به معنای مطلق عهد.
(کاتوزیان 1374،ش ،ص  )389 146و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد مؤکد و وثیق است.
(زبیدی ،1401 ،ص  )426و در هر صورت شامل معامالت و قراردادها میشود .بنابراین مفاد آیه این
است که وفا به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صدق میکند ،واجب است .معنای وفا به عهد ،عمل بر
طبق مقتضای آن است (امام خمینی 1410،ق ،ص )70
با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه عقود و قراردادها میتوان چنین استنباط کرد که هر
قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود ،معتبر و الزم الوفاست .عالوه بر فقیهان معاصر ،در
میان فقهای گذشته نیز کسانی یافت میشوند که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار
قراردادهای نامعین مجاز دانستهاند .به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی درمورد عقد مغارسه براین
اعتقاد است که اگراجماع علما بر بطالن آن نبود ،این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات
ادله ،به صحت عقد مغارسه حکم داد( .مقدس اردبیلی ،بی تا ،ج  ،10ص )144
اگر چه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده ،به دیده تردید مینگریستند ،اما فقهای معاصر عموماً به
آن متمایل شده و آن را پذیرفتهاند .به عقیده اینان ،عناوین عقود ،توقیفی نیست چون شارع مقدس
درمعامالت ،طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معامالت ،نقش امضایی است یعنی
معامالت رایج بین مردم را امضا کرده است .به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معامالت ،حقیقت
جدیدی را نیاورده جز امضای آنچه نزد عرف و عقال متداول است و با جمله اوفوا بالعقود تمامی آنچه
را که نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضا کرده است( .معرفت ،1377 ،ص  )13به هر تقدیر،
اصل آزادی اراده درمیان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت
و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کردهاند.
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نگاهی دوباره به شرط دوام در مالکیت

موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب میشود .سیستم تایم شر نیز از این قاعده مستثنی نیست
که برای تحقق منافع آن ،دولت میباید تسهیالت قانونی و اقتصادی و مالی را در اختیار شرکتهای
متعهد به اصول اخالقی و قانونی برای گسترش مالکیت زمانی قرار دهد و مردم با توجه به وجود
منافع فراوان آن ،از این گونه طرحها آگاهانه استقبال کرده و از منافع آن بهره مند شوند.
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