دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 9311

وااکوی گونههای ملک ّیت آین

1

____________________ حمیدرضا کامل نواب____________________ 2

چکیده

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

ملکیّت ،یکی از مهم ترین اعتبارات عقالی ی و شرعی است که در تمام شئون
زندگی بشر جریان داشته و دارد .هرچند اقتضای ذات ملکیّت ،دوام و استمرار
است؛ اما در موارد متعددی ،مالکیتهای آنی  -که در حقیقت راه حلّی برای
بعضی از چالشها و معضالت فقهی است -در متون فقهی به چشم میخورد.
ملکیّت آنی ،از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این
نوشتار ،اقسام مختلف آن -که از مثالهای متنوع فقهی آن بهدست آمده و در
سای ر موارد نیز قابل تطبیق است -بازشناسی و کاویده شده است .ملکیّت آنی
در یک تقسیمبندی کلی ،به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم
میشود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام ،به حقیقی و
تقدیری تقسیم میگردد .ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم
دوم به عدم االقتضائ ی و اقتضاء العدمی تقسیم میگردد و اقتضاء العدمی به

تاریخ تأیید99/6/22:
 .1تاریخ دریافت99/4/81 :
 .2مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکدۀ الهیات
h.kamelnavab@mail.um.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد.
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عقلی و شرعی منقسم است .در مجموع ،هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و
ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر ،برخی معضالت قدیمی
و نوظهور فقهی را حلّ نمود.
واژگان کلیدی :ملکیّت ،تقسیمات ملکیّت ،ملکیّت تقدیری ،ملک آنی،
مالکیت آنی ،عدم االقتضائی ،اقتضاء العدمی.

مقدمه

داد و ستتتد یکی از نیازیای استتاستتی شتتر ه تتمار میآید و از این رو ،مورد توجه و ایتمام

فراوان ارع قرار گرفته ا ست .اعتبارات مختلف رع در این مقوله ،ایدی ر صحت این
ادعاستتتت .این اعتبارات ،گایی ا اعتبارات عقالیی و عرفی تطا ق دارد؛ یمانطور که در
اختصاصی رع که ا یک حکمت و غرض
غالب موارد چنین است و گایی اعتباراتی است
ِ
منطقی و عقالیی سامان یافته است.
از جمله اعتباراتی که در میان اعتبارات قانونی و حقوقی ،عین و اثری از آن دیده نمی ود،
ّ
ملکیت آنی است که راهگشای مهمی در رخی مسائل فقهی است و ا این حال مورد غفلت
قرار گرفته و کمتر زرگان ه تبیین ماییت ،مبنا ،مأخذ و اقسام آن پرداختهاند.

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

کاوش در آثار فقهی خاصه و عامه ،پژویشگر را دین نتیجه میرساند که در میان فقهای یعه
جز در اعصار متأخر ،تصریحی ه این قسم از ّ
ملکیت نشده است .البته آ کار است که احساس
ّ
نیاز ه این نوع از ّ
ملکیت از زمانیای گذ ته وجود دا ته است؛ چه آنکه محقق حلی در حل
مشکل مسألۀ معروف «أعتق عبدک ّعنی» ه این نوع از ّ
ملکیت نیاز پیدا کرده؛ ولی چون ر آن
ّ
ملکیت ر عتق را قطعی دانسته؛ ولی در زمان حدوث ّ
تقدم ّ
ملکیت رای
دلیلی نیافته است،
خص آمر دچار تردید ده و زمان حدوث ّ
ملکیت را دارای ا کال میداند و مینویسد :یر چه
در ارتباط ا زمان حدوث ّ
ملکیت نسبت ه عبد گفته ود ،تخمین و تعیین زمان ی دلیل است.
اولین کسی که ه اقسام ّ
ملکیت لحظهای  -دون ارائۀ تعریف -ا اره کرده است ،یخ
ا
انصاری 2است و ه دنبال ایشان نیز زرگانی در رح کالم ایشان یا مستقال این ا اره را تأکید
1

ّ
 .1محقق حلی ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،ج ،3ص.55
 .2انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص.11
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کردهاند1؛ ولی ییچ یک ه کل جامع و ه تفصیل ه این حث نپرداخته است.
در میان کتب و آثار معاصران نیز ییچ پژویش مستقلی در این را طه صورت نگرفته و ییچ
ا
کتا ی ه تفصیل ه این مسأله نپرداخته است .عضا نیز که پرداختهاند ا آنکه مباحث مناسبی
ملکیت آنی مطرح کردهاند؛ ولی ه اقسام ّ
در ارتباط ا ماییت ،ادله و مصادیق ّ
ملکیت آنی

جو سکوت نسبت ه این نوع از ّ
نپرداختهاند 2یا اگرچه ّ
ملکیت را کستهاند؛ ولی ه نظر
میرسد ،تعریف و اقسام ّ
ملکیت آنی را ه طور صحیح منعکس نکردهاند؛ لکه طوری نگا ته
ّ
دهاند که گویا ّ
ملکیت آنی تنها یک قسم دارد .3این در حالی است که ا دقت در موارد
ملکیت آنی ،معلوم می ود که این نوع از ّ
مختلف ّ
ملکیت ،یشت قسم دارد که آ نایی ا آنیا
ّ
راهگشای معضالت و مشکالت متعدد فقهی است.
ایان ذکر است عضی از زرگان در اصل وجود ّ
ملکیت آنی تشکیکاتی کردهاند 4.مقاله
ه این حث نمیپردازد و آن را ه عنوان اصل موضوعی میپذیرد.
ا توجه ه اینکه این حث از مباحث عمیق فقهی ه مار میآید ،نگارنده سعی کرده ا
توضیح اقسام در ضمن مثالیای مختلف و نامگذاری اختراعی متناسب ا اصل ماییت یر
یک از آنیا ،نیل ه فهم صحیح و ه کارگیری فقهی آنیا را آسانتر نماید .یمچنین ه یمین
دلیل و رای انجسام حث ،نخست ،تمام اقسام را ه صورت اجمالی یان کرده و پس از آن ه
تفصیل یر یک از آنیا پرداخته است.

نموده است .توجه ه این موضوع ه دو نکته رینمون میسازد:

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

نکتۀ قا ل توجه آن است که نگارنده در این پژویش در جایگاه اقتباس اقسام ّ
ملکیت آنی
ا
طبعا آنیا را از مثالیایی که رای ّ
ملکیت آنی در کلمات فقها یان ده ،ردا ت
است و

 .1نائینی ،منیة الطالب ،ج ،8ص66؛ یمو ،المکاسب و البیع ،ج ،8ص284؛ یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج،8
ص18؛ هیدی تبریزی ،هدایة الطالب ،ج ،2ص818؛ حکیم ،نهج الفقاهة ،ص68؛ طباطبائی قمی،
عمدة المطالب ،ج ،2ص15؛ ّ
مروج ،هدی الطالب ،ج ،2ص.846
 .2مهدی سیف ،کتا خانۀ آیة الله روجردی ،پایان نامۀ «ماهیت ملکیت آنی و بررسی ادله و مصادیق آن».
 .3احمدی و رحمان ستایش ،بررسی مبانی فقهی مالکیت لحظه ای ،فصلنامۀ علمی پژویشی فقه و حقوق
اسالمی ،سال یازدیم ،مارۀ ،8ص.88
 .4یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،8ص 68و 69؛ روحانی ،منهاج الفقایة ،ج ،3ص31؛ طباطبائی قمی ،عمدة
المطالب ،ج ،2ص.18
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یکم؛ ممکن است ّ
ملکیت آنی اقسام یشتری دا ته ا د که از دید نگارنده پنهان مانده و
دیگران ه آن توجه نمایند یا اینکه در آینده حسب پیشرفتیا و تغییرات علم فقه یا پدید آمدن
مصادیق نوظهور ،موارد جدیدی رای ّ
ملکیت آنی ه وجود آید .لذا نگارنده مدعی انحصار
عقلی و حقیقی اقسام ّ
ملکیت آنی در اقسام مذکور نیست.
دوم؛ عضی از اقسام ّ
ملکیت آنی از عضی از مثالیای خاص در عبارات فقها ردا ت

ده و این دین معنا نیست که اگر در آن مثال ا کال ود –چنانکه ه اور نگارنده عضی از
ّ
مثالیا مبتال ه ا کاالت متعدد است -آن قسم از ین رود و از دایرۀ اقسام ملکیت آنی خارج
ا
ود؛ لکه ثبوتا آن قسم پا رجاست و تنها ردا ت آن ،از مثال مورد مناقشه منتفی میگردد و
ا
در یر موردی که اثباتا امکان اقامۀ دلیل ر آن فرایم ود ،قا ل اثبات است.

مفهومشناسی

ملکیت« :ملک» در لغت ه معنای احاطه و سلطه دا تن ر یء است 1و فراوان در عرف ه

معنای ا یاء و اموال مملوک ه کار رده می ود.

2

«ملک» در اصطالح فقها ه معنای اضافه و اتصال رعی (اعتباری) میان خص و یء
3
تصرف او در آن یء و مانع از ّ
مجوز ّ
است که ّ
تصرف دیگران در آن است.
ملکیت آنی در مقا ل ّ
ملکیت آنیّ :
ملکیت دوامی است و از آن جهت که در آنی ه وجود
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

میآید و منقضی میگردد دین نام خوانده ده است.
دلیل پیدایش این نوع از ّ
ملکیت ،اموری مثل قصد خص یا جمع میان ادله است که در
ادامه مطرح خواید د.

اقسام ملکیّت

ملک ّیت دارای تقسیمات گوناگونی است:
ملکیت أنی در مواردی است که رای خص ّ
ملکیت فعلی و أنیّ :
ّ .8
ملکیت فعلی
 .1ا ن منظور ،لسان العرب ،ج ،88ص.492
 .2مشکینی ،مصطلحات الفقه ،ص.584
 .3سعدی ا وجیب ،القاموس الفقهی لغة و اصطالحا ،ص.348
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ملکیت ورثه ر اموال مریض محتضر یا ّ
ممکن نیست؛ مانند ّ
ملکیت نوزاد در رحم.
مورث و ّ
ملکیت قهری مانند ّ
ملکیت اختیاری و قهریّ :
ّ .2
ملکیت وارث ر اموال ّ
ملکیت
مجنیعلیه ر دیه در جنایت خطأی.
ملکیت موقوفعلیهم ر مال موقوفهّ ،
ملکیت دائم و موقتّ :
ّ .3
ملکیت موقت است.
ملکیت مستقر و متزلزل :در عقد غیر الزم یا خیاریّ ،
ّ .4
1
ملکیت متزلزل است.

ملکیت دوامی و آنی :این تقسیم در کتبی که تقسیمات ّ
ّ .5
ملکیت را یان کردهاند ،مورد
غفلت واقع ده است .مقاله در صدد یان اقسام ّ
ملکیت آنی است.
ه نظر نگارنده و ا استفاده از عناوین و تعاریف اختراعیّ ،
ملکیت آنی ،ه کل زیر

تقسیم می ود:
ّ
ملکیت آنی قصدی :این نوع از ّ
ّ .8
ملکیت آنی ،ه تملکی و تملیکی تقسیم می ود و یر
یک ه حقیقی و تقدیری.
ّ .2
ملکیت آنی جمعی :این نوع نیز ه دو قسم حقیقی و تقدیری و تقدیری نیز ه عدم
االقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می ود که قسم دوم نیز یا عقلی است یا رعی.

ملکیّت آنی قصدی

ه ق صد نی ست؛ لکه اگر خص ق صد ح صول ملک ّیت مذکور را ندا ته ا د ،ه خاطر جمع

ین ادله ،وجود دارد.
ّ
دلیل اعتبار قصد آن است که چنین ّ
ملکیتی ،ا انشاء تملیک یا تملک ضمنی پدید میآید
ا
3
و چون انشاء است ،طبعا قصد آن الزم است؛ زیرا تمام انشائیات محتاج قصد منشئ یستند.
یمچنین این گونه از ّ
ملکیت آنی ،نیازمند جمع ین ادله نیست؛ لکه وقتی خص می یند
ّ
دون قصد تملیک و تملک ضمنی ،امکان دستیا ی ه آنچه که مدنظر دارد و مقصود اوست ،وجود

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

این قسم از ملک ّیت آنی ،متوقف ر قصد است و تا زمانی که خص این قسم از ملک ّیت را قصد
نکند ،پدید نمیآید2؛ ولی در تمام اقسام نوع دیگر ملک ّیت –یمانطور که یان خواید د -نیازی

 .1مشکینی ،مصطلحات الفقه ،ص.585
 .2انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،8ص.342
 .3مظفر ،حاشیة المظفر علی المکاسب ،ج ،8ص.888
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ّ
ندارد و تنها راه ،قصد تملیک یا تملک ضمنی است ،آن را قصد میکند تا ه مقصودش نائل گردد.
ّ
ّ
ّ
آنی قصدی ،تملکی و تملیکی است ؛ زیرا گایی خص تملک ضمنی را قصد
ملکیت
ِ
ّ
میکند و گاه ،تملیک ضمنی را .در یر کدام از این دو ،زمانی که خص تملک یا تملیک ضمنی
را قصد میکند ،گایی تحقق ّ
ملکیت حقیقی رای خص ممکن است و مانعی از حصول

ملکیت حقیقی وجود ندارد و گایی امکان حصول ّ
ّ
ملکیت حقیقی رای او وجود ندارد .در
ملکیت قصدی حقیقی و در صورت دوم ّ
صورت نخستّ ،
ملکیت قصدی تقدیری پدید میآید.
ملکیت تقدیریّ ،
توضیح یشتر آنکه مقصود از ّ
ملکیتی است که در فرض وجود مانع از
ا
ّ
مصحح ترتب آثار ّ
ّ
ملکیت است و دلیل ر آن ،ادلۀ
ملکیت حقیقی ه وجود میآید و صرفا
ّ
ملکیت آنی است ا توضیحاتی که یان ده و می ود .در این موارد اگر خص التفات و
توجه ه سه موضوع دا ته ا د که عبارتند از :الف .توقف تصرف مورد نظر ر ملک ّیت؛ ب.
ا
طبعا ّ
ملکیت حقیقی؛ ج .امکان حصول ّ
عدم امکان حصول ّ
ملکیت تقدیری
ملکیت تقدیری؛
ا
صرفا ه توقف تصرف ر ّ
ملکیت توجه دا ته؛ ولی ناممکن ودن
را قصد میکند؛ ولی اگر
ا
ّ
ملکیت حقیقی را نداند ،طبعا ملک ّیت حقیقی را قصد میکند؛ ولی ر اساس جمع میان ادله،
ارع مقدس ملک ّیت تقدیری را امضا میکند.

اید دانست که این منافاتی ا قانون «العقود تا عة للقصود» ندارد؛ زیرا این قانون -
ا
ا
یمانطور که زرگان مکررا یان فرمودهاند -صرفا در اصل معنای عقد است؛ دین معنا که
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

اگر ه عنوان مثال قصد یع کرده است ،نمی ود اجاره امضا ود؛ ولی در توا ع آن کارایی
ندارد .این موضوع در موارد سیاری اتفاق میافتد؛ مثل آنکه خص عقد مشروط را قصد
کرده؛ ولی مطلق امضا می ود یا کل را قصد میکند؛ ولی جزء امضا می ود.
ملکیت فرضی 1و ّ
ملکیت تقدیری ه ّ
در لسان فقها گایی از ّ
ملکیت حکمی 2نیز تعبیر ده
ا
است؛ ولی ظایرا در معنای پیشگفته استعمال ده است؛ گرچه در ییچ کتاب یا پژویشی
ه رو نی زوایای این حث تبیین نشده است .البته گایی ّ
ملکیت تقدیری گفته ده و مقصود

 .1اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،4ص18؛ ّ
مروج ،هدی الطالب ،ج ،2ص886؛ کالنتر ،حاشیة
المکاسب ،ج ،6ص.266
 .2یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،8ص.18
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ملکیتی است که ینوز ه درجۀ فعلیت نرسیده که ارتباطی ه ّ
از آن ّ
ملکیت آنی ندارد .این
کار رد در کتاب وصیت در ارۀ مالکیت موصیله تا زمان موت موصی مشایده می ود.

1

رای اثبات وجود این اقسام و تبیین و توضیح یشتر ،مثالیای فقهی مرتبط را از کلمات
فقها یان میکنیم.
 .1ملکیّت آنی قصدی تملکی
ّ
ّ
صدی
آنی ق ِ
اگر خص رای رسیدن ه رخی اغراضش ،تملک ضمنی را قصد کند ،ملکیت ِ
ّ
تملکی محقق می ود .یکی از مثالیای این قسم« ،أعتق عبدک ّعنی» است 2.در این مثال،
خص ا عنایت ه قانون «العتق قبل ملک» 3میداند تا مالک عبد ن شود ،امکان ندارد عبد

از طرف او آزاد تتود؛ از این رو ه طور طبیعی زمانی که امر ه عتق میکند ،قصتتدش این
ِّ
استتت که «ملکنی عبدک و أعتقه نیا ة أو وکالة ّعنی»؛ یعنی مرا مالک ندهات کن و عد او را
ّ
ن یا ی یا وکالتی ،از طرف من آزاد کن .او ا امر ه عتق ،تملک ضتتمنی را قصتتتد کرده و در

استیجاب یع یا قرض و امثال اینیا ا د و عد از اینکه خص مقا ل آن را قبول نمود ،ثمن یا
ضمان آن ه ذمۀ خص اول که در حقیقت خریدار یا قرض گیرندۀ آن عبد است ،ثا ت میگردد.
ّاما اینکه ه کدام نحو مقصود است ،از قرائن مقال و مقام دانسته می ود.

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

حقیقت انشاء استیجاب میکند و اگر خص نده را از طرف او آزاد کند ،در واقع استیجاب
ّ
4
او را قبول کرده و تملک خص ه وقوع پیوسته است.
ّ
البته تملک ضمنیای که در این قسم قصد می ود ،ممکن است ه نحو یبه و امثال آن ا د
ّ
که نیازی ه عوض ندارد؛ لذا ه صرف انشاء تملک و قبول آن توسط طرف مقا ل ،محقق می ود
و خص اول ییچ ّ
تعهد دیگری نسبت ه طرف مقا ل ندارد .نیز ممکن است ه صورت

اید اینکه در موارد ّ
ملکیت آنی قصدی ،چنین قصدی وجود دارد ،آن است که عضی
از زرگان 5این مثال را در کتب فقهی ان ه صورت «أعتق عبدک ّعنی و ّ
علی ثمنه» آوردهاند.
 .1انصاری ،کتاب النکاح ،ص.39
 .2یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،8ص.869
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،4ص.95
 .4عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،88ص88؛ حرانی ،عیون الحقائق فی تتمیم الحدائق ،ج ،8ص.258
 .5عالمه حلی ،تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،ج ،5ص.43
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ذکر فقرۀ « ّ
علی ثمنه» ر وقوع معاوضۀ ضمنی داللت میکند.
ّ
نکتۀ قا ل توجه در اینجا این است که ّ
ملکیت قصدی تملکی ه یر دو قسم حقیقی و
تقدیریاش ،در مثال مذکور قا ل تطبیق است .لذا اگر جملۀ فوق را مسلمانی ه مسلمان دیگر
گوید و عبد نیز مسلمان ا دّ ،
ملکیت قصدی حقیقی رخ میدید؛ زیرا مانعی از مالکیت
ا
مسلمان ر عبد مسلمان وجود ندارد .طبعا خص عد از اینکه این جمله را ه مالک عبد
ا
میگوید و مالک ،عبد را از طرف او آزاد میکند ،او یک لحظه قبل از عتق ،حقیقتا مالک عبد
ده و عد از آن نده آزاد می ود .اما اگر جملۀ مذکور را کافری ه مسلمانی گوید و عبد نیز
مسلمان ا د؛ ا توجه ه اینکه ه مقتضای آیۀ نفی سبیل و ادلۀ دیگر ،کافر نمیتواند مالک
ّ
حقیقی عبد مسلمان ود1؛ رخی مانند هید ثانی در این مورد ،تملک قصدی تقدیری را ه
عنوان راه حل ارائه نمودهاند؛ یعنی یک لحظه قبل از وقوع عتق ،کافر ،مالک تقدیری نده ده
و سپس آن نده آزاد می ود 2.البته اید توجه دا ت که هید ثانی ه تقدیری ودن ملک ّیت
آنی فوق الذکر تصریح نکرده است و ردا ت نگارنده یک ردا ت علی القاعده است و نیز
ِ
ممکن است ه مثال مذکور ا کال ود که ملک ّیت آنی ا قاعدۀ نفی سبیل منافاتی ندارد؛ ولی
ا
نای نگارنده ه ا کال در امثلۀ مذکور در کالم فقها نیست؛ لکه صرفا ه دنبال اصطیاد اقسام
مختلف ملک ّیت آنی از کلمات فقها و امثلۀ آنهاست.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

 .2ملکیّت آنی قصدی تملیکی

ّ
قصدی
آنی
ِ
اگر خص رای رسیدن ه رخی اغراضش ،تملیک ضمنی را قصد کند ،ملکیت ِ
تملیکی محقق می ود .یکی از مثالیای ملک ّیت آنی قصدی تملیکی «ا ِتر مالي لنفسک
ّ
ا
طعاما؛ ا مال من رای خودت غذایی خر» استتت .ا توجه ه ادلهای مانند «ال یع اال فیما

تملک» 3و یمچنین توجه ه حقیقت و ماییت یع ،امکان ندارد کستتی ا مال دیگری رای
خودش چیزی خرد؛ زیرا یع معاوضه است و حقیقت معاوضه آن است که معوض از ملک

 .1طوسی ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،ج ،2ص869؛ خوانساری ،الحاشیة الثانیة علی المکاسب ،ص.286
 .2عاملی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی – کالنتر) ،ج ،3ص.245
 .3احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،2ص.246
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یر کس خارج تتود ،عوض در ملک یمان داخل گردد 1.ا توجه ه این مطلب ،زمانی که
خص جملۀ فوق را یان میکند ،تملیک ضمنی آن مال را در ضمن قرض یا یبه یا امثال آن
– ا توجه ه قرائن حالی و مقالی -ق صد کرده ا ست تا اینکه آن خص نخ ست مالک ود و
رط صحت یع رای او فرایم گردد .در حقیقت کسی که امر ه خرید طعام میکند نخست
ا
–مثال– گفته استتتت« :ویبتک یذا المال» و پس از آنکه مخاطب را مالک مال نمود خرید
مخاطب در ملک خودش واقع می ود.

در این مثال ا توجه ه اینکه مانعی رای ّ
ملکیت خص مقا ل ر مال وجود ندارد ،تملیک

قصدی حقیقی رخ میدید .اما مثال تملیک قصدی تقدیری جایی است که مسلمانی ه
ُ
کافری گوید« :أعتقت عبدی عنک»2؛ در این صورت ا توجه ه اینکه آزاد کردن نده فقط از
طرف مالک صحیح است و از طرفی چون خص مقا ل کافر است ،امکان مالکیت حقیقی

او ر ندۀ مسلمان وجود ندارد3؛ لذا ا آنکه ،مالک ،ضمن جملۀ مذکور ،تملیک ضمنی آن
نده ه کافر را قصد کرده؛ ولی چون ملک ّیت حقیقی کافر ر مسلمان امکان ندارد ،یک لحظه
قبل از عتق ،آن کافر مالک تقدیری نده ده و سپس ،از طرف او آزاد میگردد.

در کتب فقهی رخی از زرگان نمونهیا و مثالیای دیگری رای این قسم از ّ
ملکیت آنی ه

چشم میخورد؛ ه عنوان مثال کا ف الغطا در ارتباط ا این فرع که اگر کسی ه دیگری گوید:
از مال خودت دین من را ادا کن یا آن دیگری خود گوید :دینت ر ذمۀ من است یا اینکه خصی
واکاوی گونه های ملکیّت آنی

ه طلبکار گوید :دین او را از من گیر ،مینویسد :در این مورد هترین راه حل رای تطبیق این
فرع ر قواعد،کمک گرفتن از ملک ّیت آنی است؛ زیرا این فرع ر وکالت قا ل تطبیق نیست؛ چه
ا
اصوال ّ
تبرع از ناحیۀ
آنکه وکالت ،در صورتی صحیح است که در مال موکل ا د ،نه مال وکیل و
متبرع خود کارش را انجام میدید و نیازی نیست که ّ
غیر ،نیازمند وکالت نیست؛ زیرا ّ
متبرععنه
ه او اجازه دید؛ یمچنین این فرع ر قرض نیز منطبق نمی ود؛ زیرا قرض نیازمند قبض است.
ا
ر حواله و ضمان نیز قا لیت انطباق ندارد؛ زیرا در حواله و ضمان خص پرداخت کننده واقعا
 .1نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،23ص13؛ فیومی ،المصباح المنیر ،ج ،2ص431؛ عبدالرحمن ،معجم
المصطلحات و االلفاظ الفقهیة ،ج ،3ص.388
 .2حرانی ،عیون الحقائق فی تتمیم الحدائق ،ج ،8ص.258
ّ
 .3طوسی ،الوسیلة الی نیل الفضیلة ،ص435؛ حلی ،الجامع للشرائع ،ص.258
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مدیون می ود و دین از ذمۀ مدیون اول ه ذمۀ او منتقل می ود؛ ولی در فرع مز ور ،مدیون تا
ا
پایان ،خص اول است و اصال دین ه ذمۀ پرداخت کننده منتقل نمی ود 1.در حقیقت ایشان
هترین راه حل را ّ
ملکیت آنی قصدی دانسته است؛ ه این صورت که گوییم زمانی که دیکار
ه دیگری میگوید :دینم را ادا کن ،در واقع ،قصد کرده است که مالت را ه ملک من در یاور
ّ
ا
و سپس وکالتا از طرف من ،ا آن مال دین من را ادا کن .در این صورت تملک ضمنی صورت
پذیرفته است.
یمچنین در فرضی که دیگری میگوید :دین تو را پرداخت میکنم یا ه طلبکار میگوید:
دین او را از من گیر ،در واقع قصد کرده است که مالش را ه ّ
ملکیت دیکار درآورد و عد ه
وکالت از دیکار دین او را ادا کند .در این دو صورت ،تملیک ضمنی رخ داده است؛ یعنی
خص نخست ا انشاء تملیک ضمنی ،مالش را ه ملک ّیت خص مدیون در میآورد و آنگاه
ا آن مال که ملک اوست ،دین او را میپردازد.

ملکیّت آنیِ جمعی

ا
این نوع از ملک ّیت رخالف نوع ستتا ق ،نیازی ه قصتتد تتخص ندارد؛ لکه دائما محصتتول

جمع میان ادله استتت .توضتتیح مطلب آنکه :در ال هالی مستتائل فقهی ،احکامی ه چشتتم
میخورد که ثبوت آنیا قطعی و م ستدل ا ست؛ ولی دارای پیشنیاز ملک ّیتاند و وجود آنیا
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

دون این پیشنیاز طبق ادلۀ رعی امکان ندارد .از این رو اگر دلیلی ر وجود چنین احکامی
ا
ّ
دون تبیین این پیشنیاز داللت کند ،طبعا ه کشف إنی ،2وجود آن پیشنیاز آ کار میگردد.
اکنون سؤال اساسی این است که ّ
ملکیت مکشوف در چه زمانی و ه چه مقدار است؟ در

پاسخ اید گفت :از سویی ،تنها یک لحظه سبق ّ
صرفات
ملکیت ه عنوان پیشنیاز رای ت
ِ
ملکیت –مانند یع و عتق– کفایت میکند .پس مقداری که یقین ه حدوث م ّ
متوقف ر ّ
لکیت

تصرفات متوقف ر ملک است و از سوی دیگر ،ر اساس یقین
وجود دارد ،یک لحظه قبل از
ِ
سا ق ه عدم وجود ملک ّیت و ک الحقی که نسبت ه وجود آن تا یک لحظه قبل از تصرفات

 .1کا ف الغطا ،تحریر المجلة ،ج ،2ب ،2ص.26
ّ
 .2کشف معلول از علت داللت انی گفته می ود ( .دری ،معجم مفردات اصول الفقه المقارن ،ص.)845
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مز ور وجود دارد ،استصحاب عدم حدوث ملک ّیت تا یک لحظه قبل از تصرفات متوقف ر
ملک جاری میگردد .ضمیمۀ استصحاب عدم ملک ّیت ه ادلۀ پیشنیاز ودن ملک ّیت ،ما را ه
تصرفات مبتنی ر ملک ،ملک ّیت
این مطلب رینمون میسازد که یک لحظه قبل از تحقق
ِ
وجود دا ته است؛ چه آنکه وجود یک لحظه ملک ّیت ،کافی و قطعی است و ثبوت یش از
این مقدار ،غیر الزم و مشکوک است و مقتضای استصحاب عدم ملک ّیت ،نبود آن است.
ّ
آنی جمعی ،وجود سه نوع دلیل ضروری است:
در مجموع ،در تمام موارد ملکیت ِ

 .8ادلهای که ر ثبوت آن حکم داللت کند؛
 .2ادلهای که پیشنیاز ودن ّ
ملکیت رای آن حکم را میرساند؛
 .3ادلهای که عدم وجود ّ
ملکیت تا یک لحظه قبل از ثبوت حکم را اثبات کند.

ه عنوان مثال وقتی وایب مالی را که ه دیگری خشیده ،میفرو د ،ه استناد اجماع و

اطالق ادلۀ جواز فسخ یبه 1،حکم جواز یع ثا ت ده 2و ادلۀ نوع اول سامان مییا د .از جهت
دیگر ،ادلۀ اعتبار ملک در یع 3پیشنیاز ودن ّ
ملکیت را گو زد میکند و دین ترتیب دلیل نوع
دوم کل میگیرد .در سوی دیگر ،استصحاب عدم حدوث ملک رای خشنده است که دلیل
نوع سوم است و ر آن داللت دارد که او تا یک لحظه قبل از یع ،مالک آن مال نبوده است .از
مجموع این سه دلیل آ کار می ود که یک لحظه قبل از یع ،یبۀ سا ق فسخ ده و مال ه
4

 .1ملکیّت آنی جمعی حقیقی
ملک ّیت از اعتبارات رعی ا ست و ارع رای آن ا سباب خا صی را در نظر گرفته ا ست که
دون وجود این استتباب ،التزام ه وجود ملک ّیت حقیقی ممکن نیستتت .لذا گرچه حاصتتل
جمع میان ادلۀ ستته گانۀ پیش گفته ،حدوث ملک ّیت یک لحظه قبل از آن احکام استتت؛ ولی

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

ملک خشنده داخل ده و سپس یع در ملک او منعقد ده است.
ّ
آنی جمعی ،ه حقیقی و تقدیری تقسیم می ود که در ادامه تبیین میگردد.
ملکیت ِ

 .1طوسی ،االستبصار ،ج ،4ص.881
 .2یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،2ص.852
 .3احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،2ص.246
 .4انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص.11

113

صرف این مطلبّ ،
مجوز نقض قانون توقف ملک ّیت ر ا سباب خا صه نی ست؛ چه آنکه این
قانون از جمله قواعدی استتت که در مباحث فقهی مختلفی مثل مبحث تترط نتیجه ،مورد
استناد قرار گرفته و مورد پذیرش فقهاست.

1

ر این اساس ،در مواردی که جمع میان ادله ،مقتضی التزام ه ّ
ملکیت آنی است ،اگر سبب
ملکیت حقیقی وجود دا ته ا د ،قائل ه ّ
مورد تأیید ارع رای التزام ه ّ
ملکیت حقیقی آنی
می ویم و اگر این چنین دلیلی وجود ندا ته ا د یا اینکه دلیل عقلی یا رعی ر عدم امکان
حدوث ملک ّیت حقیقی داللت کند ،اید ه حدوث ملک ّیت آنی تقدیری قائل ویم که دلیل
ر آن نیز جمع میان ادله ه داللت اقتضاست .ا این توضیح رو ن د که ّ
ملکیت آنی جمعی
حقیقی در جایی است که جمع میان ادله مقتضی ّ
ملکیت آنی ا د و امکان التزام ه ملک

حقیقی ا توجه ه وجود سبب مورد امضای ارع نیز وجود دا ته ا د.

مسألۀ مشهور «تلف المبیع قبل قبضه من مال ایعه» 2از یمین قبیل است؛ زیرا از سویی،

مفاد این قانون این است که تلف مبیع قبل از قبض ،از مال ایع محاسبه می ود و از سوی
ا
دیگر ،ه خاطر اینکه معامله صحیح صورت گرفته ،قطعا مشتری مالک مبیع است و از جهت

سوم ،عقل یمیشه تلف را از مال مالک میداند 3.جمع میان این ادله و اصل استصحاب آن
است که ملک ّیت مشتری تا یک لحظه قبل از تلف استصحاب می ود و یک لحظه قبل از
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

تلف ،معامله منفسخ ده و مال ه ملک ایع در میآید و تلف در ملک ایع صورت میپذیرد.
در این مثال انفساخ رخ میدید و انفساخ ر ملک ّیت حقیقی ایع داللت دارد که ه جهت
استصحاب ،یش از آنی دوام ندارد.

قوانین فقهی دیگری مانند «تلف الثمن قبل القبض من مال المشتری» 4و «التلف فی زمن
الخیار ممن ال خیار له» 5نیز مانند مورد فوق الذکرند و ا یمان توضیحّ ،
ملکیت حقیقی آنی
در این موارد نیز وجود دارد.

 .1اراکی ،کتاب النکاح ،ص.661
 .2نراقی ،مستند الشیعة ،ج ،84ص.421
 .3خوئی ،مصباح الفقاهة ،ج ،6ص245؛ الری ،التعلیقة علی المکاسب ،ج ،2ص.468
 .4اصفهانی ،حاشیة کتاب المکاسب ،ج ،5ص.396
 .5آخوند خراسانی ،حاشیة المکاسب ،ص.263
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 .2ملکیّت آنی جمعی تقدیری
این قستتم نیز در موارد جمع ین ادله ه واستتطۀ داللت اقتضتتا فهمیده می تتود و تفاوتش ا
جمعی حقیقی در این استتتت که در مواردی جریان دارد که ملک ّیت حقیقی در آن یا ممکن

نیستتتت؛ حال یا دلیلی ر ثبوت ملک ّیت حقیقی نیستتتت و یا دلیل تترعی یا عقلی ر نفی
ملک ّیت حقیقی وجود دارد که از مورد اول ،ه «عدم االقت ضائی» و از مورد دوم ،ه «اقت ضاء
العدمی عقلی یا رعی» تعبیر می ود.
 .2/1عدم االقتضائی

معو ضۀ 1معاطاتی 2از م صادیق این نوع ّ
ا احۀ معاو ضی یا ّ
ملکیت ا ست 3.ا فرض صحت
این ق سم از معاطات و پذیرش آنکه چنین معاطاتی یمۀ ت صرفات حتی ت صرفات متوقف ر
ملک را تجویز میکند ه ناچار اید پیش از تصتترفات متوقف ر ملک ،ه وجود ملک ّیت آنی
ّ
تقدیری معتقد د؛ زیرا از جهتی ،مقت ضای «الناس م سلطون علی أموالهم» ،4صحت این
ّ
ا احۀ مطلق ا ست و از جهت دیگر ،قاعدۀ «ال یع اال فیما تملک» 5و ادلۀ ت صرفات متوقف
ر ملک ،صتتحت چنین تصتترفاتی را منوط ه وجود ملک اعالم میکند و از جهت ستتوم،
ا ست صحاب عدم ملک تا یک لحظه قبل از این ت صرفات ،ر عدم ح صول ملک تا این زمان
داللت دارد .ا جمع میان این ادله فهمیده می تتود که آنی قبل از این تصتترفات ،ملک ّیت

در این مورد نمیتوان ه ّ
ملکیت آنی قصدی قائل د؛ دین صورت که گوییم خص ا

این جمله قصد تملیک ضمنی کرده است؛ زیرا یمانطور که یخ انصاری فرموده ،در این

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

حا صل ده؛ ولی چون دلیلی ر ح صول ملک ّیت حقیقی قبل از این ت صرفات وجود ندارد،
قائل ه ملک ّیت آنی تقدیری می ویم.

 .1ه ا احۀ چیزی در مقا ل ا احه یا تملیک چیز دیگر ،ا احۀ معوضه گفته می ود( .یا می ایرودی ،فرهنگ
فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،8ص)289
 .2معامله ای است که دون لفظ صورت پذیرد( .مشکینی ،مصطلحات الفقه ،ص)588
 .3انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص.42
 .4احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،8ص.222

 .5یمان ،ج ،2ص.246
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موارد چون مالک قصد انشاء ا احه دارد ،انشاء ّ
ملکیت را قصد نکرده است.

1

نیز زمانی که خص کاالیش را ه دیگری بخشد؛ ولی از این خشش ،پشیمان ده و ا فسخ
فعلی؛ یعنی ا فروش یا تصرف دیگری در آن ،این پشیمانی را اظهار کند؛ ه داللت اقتضاء ادله،
آنی قبل از فروش یا تصرفات دیگر ّ
ملکیت حاصل ده است؛ زیرا از طرفی ،اجماع و اطالق ادلۀ

فسخ ،امل فسخ فعلی یم می ود و قانون «ال یع اال فیما تملک» 2ه وجود ّ
ملکیت قبل از این
استصحاب عدم ملک ّیت تا
فروش داللت دارد؛ ولی زمان آن را مشخص نمیکند؛ لذا ه اقتضای
ِ
یک لحظه قبل از فروش ،اثبات می ود تا یک لحظه قبل از یع ،ملک ّیت نبوده است .ه طور کلی
میتوان گفت تمام موارد فسخ فعلی در تمام عقود از یمین قبیل است.

3

البته اید دانست تفاوتی که میان مثال انفساخ ا این موارد وجود دارد آن است که انفساخ
امری غیر ارادی رای متبایعین و ه دستور ارع مقدس است .در مثال انفساخ ،چون یک
لحظه قبل از تلف ،انفساخ محقق میگردد ،لذا سبب ّ
ملکیت ایع که یمان انفساخ است،

محقق می ود؛ اما در این موارد رای حدوث ملک ّیت حقیقی ،الزم است قبل از فسخ دلیلی
حقیقی وای ِب ایع وجود دا ته ا د که چنین دلیلی وجود ندارد.
ر ملک ّیت
ِ
ه عبارت دیگر ،آنچه که در مثال قبل موضوعیت دارد ،تلف است که یک لحظه قبل از
تلف ،انفساخ محقق می ود و نتیجۀ انفساخّ ،
ملکیت حقیقی است؛ اما آنچه که در این مثال
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

موضوعیت دارد ،فسخ است و قبل از فسخ ،دلیلی ر ّ
وایب ایع وجود ندارد.
ملکیت
حقیقی ِ
ِ
یکی دیگر از مثالیای این قسم جایی است که پدری پسر صغیرش را که از جهت ّ
مادی

معسر و فقیر است ،ه ازدواج خصی در یاورد .فقها در اینجا فتوا دادهاند که پدر اید از مال
خودش مهریۀ یمسر فرزندش را دید .این در حالی است که مالک ضع ،فرزند است و
مقتضای ضا طه -که حقیقت معاوضه و به معاوضه ،قرار گرفتن عوض و معوض در جای
یکدیگر است -آن است که مهریه از ملک زوج خارج ود .یکی از راهحلیایی که عضی از
فقها در این فرض ارائه کردهاند ،ملک ّیت آنی فرزند ر مال پدر و سپس ملک ّیت زوجه ر آن

 .1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3صص.15-12
 .2احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،2ص.246
 .3کا ف الغطا ،مورد االنام ،ج ،4ص.62
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است 1.این مورد یم از موارد ملک ّیت آنی تقدیری عدم االقتضائی است؛ زیرا سببی از اسباب
خاص ملک ّیت ،ر ملک ّیت فرزند ر مال پدر از قبل وجود ندارد.
یع طعام ه دیگری توسط میهمانّ 2،
ملکیت «نثار» یا یمان « ا اش» در عروسییا،
فروش زمین احیا ده توسط احیاکننده ( نا ر قول ه عدم ّ
ملکیت و جواز یع) 4،جواز یمۀ

3

تصرفات مالک در دل حیلوله 5و ّ
ملکیت طن موجود از موقوفعلیهم نسبت ه مال موقوفه
در فرض جواز یع مال وقفی 6یمه از این قبیلاند؛ چه آنکه در تمام این موارد از منظر قائالن
ه صحت ،ملک ّیت آنی تقدیری ال اقتضائی رخ داده است.

ایان ذکر است رخی این نوع ّ
ملکیت را ه عنوان راه حلی رای عضی از مشکالت و

معضالت فقهی مرتبط ا انکیا مطرح کردهاند .این افراد رای جواز تصرف انکیا در
اموالی که از مردم نزد آنیا ه امانت گذا ته ده -در فرضی که امانت ا دّ ،-
ملکیت آنی
تقدیری را پیشنهاد کردهاند؛ یعنی قائل دهاند که یک لحظه قبل از تصرفات ،انکیا مالک
مال ده و سپس ،تصرفات در ملک آنیا واقع می ود .البته استفاده از این راهحل رای جواز
تصرف انکیا صحیح نیست؛ زیرا یمانطور که یان د ،این قسم از ّ
ملکیت آنی ،محصول جمع
میان ادله است و نوع اول از این ادله ،وجود دلیل قطعی ر جواز تصرف است؛ در حالی که دلیلی ر
جواز تصرف انکیا در اموال مردم وجود ندارد.

7

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

 .2/2اقتضاء العدمی

یمانطور که یان د ،این قسم از ملک ّیت آنی تقدیری ،دو نوع است؛ زیرا دلیلی که مقتضی
عدم امکان ملک ّیت خص است ،گاه رعی و گاه عقلی است.
ّ
ا
مثال مورد اول خرید عبدی است که خریدار رعا توان تملک آن را ندارد؛ مانند عمودین.
 .1بیری زنجانی ،کتاب النکاح ،ج ،24ص.6429
 .2کا ف الغطا ،انوارالفقاهة ،ص.885
 .3انصاری ،کتاب النکاح ،ص.35
 .4فیاض ،االراضي ،ص.814
 .5یمدانی ،حاشیة المکاسب ،ص.848
 .6کا ف الغطا ،الفوائد الجعفریة ،ص281؛ موسوی قزوینی ،ینابیع االحکام ،ج ،2ص.491
 .7جمعی از مؤلفان ،مجلۀ فقه اهل بیت ،ج ،6ص.55
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1

مشهور فقها خرید پدر و مادر را جایز دانستهاند؛ ولی معتقدند ه صرف خرید آزاد می وند.
ّ
از آنجایی که عتق و انعتاق فقط نسبت ه مملوک تعلق میگیرد؛ ولی در والدین ه مقتضای
ادلۀ رعی ،ملک ّیت حقیقی امکان ندارد ،اید قائل ه ملک ّیت آنی تقدیری د 2.و یمانطور
ا
که پیشتر یان د ،ملک ّیت تقدیری اساسا اعتبار و اختراعی است رای حل مشکل در مواردی
که از جهتی امکان التزام ه ملک ّیت حقیقی وجود ندارد و از جهتی ر اساس ادلۀ قطعی ،آثار

ملک ّیت مترتب ده است.

ّ
از جمله مثالیای دیگر ،میتوان ه خرید محارم مؤنث 3یا وصیت ه عبدی که امکان
ّ
ملکیتش رای موصیله وجود ندارد 4ا اره نمود.
مثال مورد دوم ،ملک تقدیری آنی میت ر دیه است 5.فقها فتوا دادهاند که دیۀ مقتول مانند

سایر اموالش ه ارث میرسد .این در حالی است که مقتول در زمان حیاتش مالک دیه نبوده
است و پس از مرگ نیز نمیتواند مالک آن ود؛ چون عالقۀ ّ
ملکیت و مالک ،عالقۀ تا عیت

و متبوعیت است و میت مانند خود مال ،جماد است و أن متبوعیت ندارد 6.ارث نیز ه
ا یائی تعلق میگیرد که ّ
مورث در زمان حیاتش مالک آن ا د .ر این اساس ،ه خاطر جمع
میان ادله اید قائل ه ملک ّیت آنی میت مقتول ر دیه قبل از قتل د .این نوع از ملک ّیت،

ّ
العدمی عقلی است؛ زیرا ا توجه ه اینکه قتل سبب
تقدیری اقتضاء
جمعی
آنی
ِ
ِ
ِ
ملکیت ِ
ملک ّیت است ،اگر قائل ه ملک ّیت حقیقی قبل از قتل ویم ،تقدم سبب ر مسبب پدید میآید
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

و این -در فرض جریان احکام تکوینیات در اعتباریات -مستحیل است؛ لذا اید قائل ه
ملک ّیت تقدیری د که این مشکل در آن وجود ندارد؛ زیرا ملک ّیت تقدیریّ ،
مسبب جمع میان
ادله است و مسبب از قتل نیست تا موجب ازگشت محذور سا ق گردد.
از جمله مثالیای دیگری که میتوان رای این نوع یان نمود ،مسألۀ ا تراط رینیت مبیع

 .1موسوی قزوینی ،ینابیع االحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،ج ،2ص.586
 .2اصفهانی ،نخبة االزهار فی احکام الخیار ،ص.66
 .3حرانی ،الحدائق الناظرة ،ج ،89ص365؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،24ص.842
 .4یزدی ،العروة الوثقی (المحشی) ،ج ،5ص.661
 .5عاملی ،مسالک االفهام ،ج ،3ص.286
ّ .6
مروج ،هدی الطالب ،ج ،2ص.886
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ر ثمن ،در خود یع ه نحو رط نتیجه است1؛ زیرا اگر مشتری در خود عقد یع رط کند که
مبیع ،رین ر ثمن ا د ،این ا کال پدید میآید که مشتری ینوز مالک ثمن نشده و لذا
نمیتواند ر آن رینی قرار دید .یکی از راهحلیایی که ارائه ده این است که قائل ه ملک ّیت
ا
آنی مشتری ر ثمن قبل از رین ویم .این مورد نیز قطعا از موارد ملک ّیت تقدیری آنی است؛
زیرا رینیت و ملک ّیت مشتری ،یر دو معلول یک علت یعنی عقد یستند و امکان انفکاک دو
ا
معلول یک علت از یکدیگر ولو یک لحظه حقیقتا ممکن نیست؛ پس اگر قائل ه تقدم آنی
ّ
ملک ّیت ر رینیت ویم ،قائل ه تقدم یکی از دو معلول ر دیگری عد از علت تامه دهایم
و این محال است.

ایان ذکر است که اقسام اقتضاء العدمی و عدم االقتضائی در ّ
ملکیت آنی قصدی راه
ندارد؛ زیرا ّ
ملکیت آنی جمعی ،محصول جمع میان ادله ه داللت اقتضاست و در این صورت

ممکن است در میان آن ادله ،دلیلی ر ّ
ملکیت حقیقی نبا د یا اینکه دلیل ر عدم امکان
ّ
ملکیت حقیقی وجود دا ته ا د؛ اما ملک ّیت آنی قصدی ،محصول قصد خاصی است که
ا
از ُم ِنشئ حاصل ده و طبعا یا ملک ّیت حقیقی ممکن است که یمان می ود و یا ملک ّیت
حقیقی ممکن نیست که تقدیری می ود و فرض دیگری تصور نمی ود.

جمعبندی و نتیجهگیری

تتمار میرود و ر استتاس خصتتوصتتیات و تمایزات خاصتتی که در مثالیای آن وجود دارد،
اقسام مختلفی رای آن تصویر می ود.
ّ
ملکیت آنی گایی قصدی است و ر پایۀ قصد ضمنی خص پدید میآید و گایی جمعی

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

ملک ّیت آنی ه عنوان یکی از راهحلیای مهم رای ع ضی از م شکالت و مع ضالت فقهی ه

است و ه جهت جمع میان ادله و ر اساس داللت اقتضا ه وجود میآید.
ّ
ّ
ّ
ّ
ملکیت آنی قصدی ،گایی تملکی است؛ یعنی قصد ضمنی ه انشاء تملک تعلق میگیرد
ّ
و گایی تملیکی است؛ یعنی قصد ضمنی ه انشاء تملیک تعلق میگیرد.
ّ
ّ
ملکیت آنی تملکی و تملیکی ه دو گونۀ حقیقی و تقدیری روز مییا د .ملک ّیت آنی
 .1کا ف الغطا ،انوارالفقاهة ،ص.834
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جمعی نیز گایی حقیقی است و گایی تقدیری.
ّ
ملکیت تقدیری آنی گایی ه صورت عدم االقتضائی و گایی ه صورت اقتضاء العدمی
است که قسم دوم ه عقلی و رعی منقسم می ود.

منابع و مآخذ

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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 .1ا ن منظور ،محمد ن مکرم ،لسان العرب ،یروت :دار الفکر  -دار صادر ،چ8484 ،3ق.
 .2احسائی ،ا ن ا ی الجمهور ،عوالی اللئالی ،قم :چاپخانۀ سیدالشهداء  ،چ8485 ،8ق.
 .3احمدی ،محمود ،رحمان ستایش ،محمد کاظم ،بررسی مبانی فقهی مالکیت لحظهای ،فصلنامۀ
علمی -پژویشی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال یازدیم ،مارۀ ،8هار8396ش.
 .4اراکی ،محمد علی ،کتاب النکاح ،قم :نور نگار ،چ8489 ،8ق.
 .5اصفهانی ،یخ الشریعة ،نخبة االزهار فی احکام الخیار ،قم :دارالکتاب ،چ8391 ،8ق.
 .6اصفهانی ،محمد حسین ،حاشیة کتاب المکاسب ،قم :انوارالهدی ،چ8481 ،8ق.
 .6انصاری ،مرتضی ،کتاب النکاح ،قم :کنگرۀ جهانی زرگدا ت یخ اعظم انصاری ،چ8485 ،8ق.
 ،_______ .1کتاب المکاسب ،قم :منشورات دار الذخائر ،چ8488 ،8ق.
 .9حرانی ،حسین ن محمد ،عیون الحقائق فی تتمیم الحدائق ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ،8
8488ق.
 .88حرانی ،یوسف ن احمد ن ا راییم ،الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،چ8485 ،8ق.
 .88دری ،تحسین ،معجم مفردات اصول الفقه المقارن ،تهران :المشرق ،چ8421 ،8ق.
ّ .82
مروج جزائری ،سید محمد جعفر ،هدی الطالب في شرح المکاسب ،قم :دارالکتب ،چ8486 ،8ق.
 .83جمعی از مؤلفان ،مجلۀ فقه اهل بیت ،قم :موسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی ر مذیب ایل
یت ،چ [ ،8یتا].
 .84حکیم ،سید محسن ،نهج الفقاهة ،قم :انتشارات  22همن ،چ [ ،8یتا].
ّ
 .85حلی ،جعفر ن حسن ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم :اسماعیلیان ،چ8481 ،2ق.
ّ
 .86حلی ،حسن ن یوسف ،تذکرة الفقهاء ،قم :آل البیت ،چ8484 ،8ق.
 ،_______ .86تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ،8
8428ق.
ّ
 .81حلی ،یحیی ن سعید ،الجامع للشرائع ،قم :مؤسسة سید الشهداء العلمیة ،چ8485 ،8ق.

واکاوی گونه های ملکیّت آنی

 .89خراسانی ،محمد کاظم ،حاشیة المکاسب ،تهران :وزارت فرینگ و ار اد اسالمی ،چ8486 ،8ق.
 .28خوانساری ،محمد ،الحاشیة الثانیة علی المکاسب [ ،یجا] [ :ینا] ،چ [ ،8یتا].
 .28خوئی،سیدا والقاسم ،مصباح الفقاهة ،محمدعلی توحیدی ،قم :انتشارات انصاریان ،چ8486 ،8ق.
 .22روحانی ،سید صادق ،منهاج الفقاهة ،قم :انوار الهدی ،چ8429 ،5ق.
 .23سعدی ،ا و جیب ،القاموس الفقهي لغة و اصطالحا ،دمشق :دارالفکر ،چ8481 ،2ق.
 .24سیف ،مهدی ،کتا خانۀ آیة الله روجردی ،پایان نامۀ سطح سه حوزۀ علمیه« ،ماهیت ملکیت آنی
و بررسی ادله و مصادیق آن».
 .25بیری زنجانی ،سید موسی ،کتاب النکاح ،قم :موسسۀ رای پرداز ،چ8489 ،8ق.
 .26هیدی تبریزی ،میرزا فتاح ،هدایة الطالب الی أسرار المکاسب ،تبریز :چاپخانۀ اطالعات ،چ،8
8365ق.
 .26طباطبائی قمی ،سیدتقی ،عمدة المطالب في التعلیق علی المکاسب ،قم :کتا فرو ی محالتی،
چ8483 ،8ق.
 .21طوسی ،محمد ن حسن ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار
الجعفریة ،چ8316 ،3ق.
 ،_______ .29االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،چ8398 ،8ق.
 .38طوسی ،محمد ن علی ،الوسیلة الی نیل الفضیلة ،قم :کتا خانۀ آیة الله مرعشی ،چ8481 ،8ق.
ّ
 .38عاملی ،هید ثانی ،زین الدین ن علی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی-
کالنتر) ،قم :کتا فرو ی داوری ،چ8488 ،8ق.
 ،_______ .32مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ،8
8483ق.
 .33عبدالرحمن ،محمود ،معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیة [ ،یجا] [ :ینا] [ ،یتا].
 .34فیاض ،محمد اسحاق ،االراضی-مجموعة دارسات و بحوث فقهیة اسالمیة ،قم :دارالکتاب ،چ،8
8488ق.
 .35فیومی ،احمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي ،قم:دار الرضي ،چ [ ،8یتا].
 .36کا ف الغطا ،عباس ن حسن ،الفوائد الجعفریة ،نجف :موسسۀ کا ف الغطا [ ،یتا].
 .36کا ف الغطا ،محمد حسین ن علی ،تحریر المجلة ،نجف :المکتبة المرتضویة8359 ،ق.
 .31کا ف الغطا ،مهدی ،مورد االنام في شرح شرائع االسالم ،نجف:موسسۀکا فالغطا ،چ [ ،8یتا].
 .39کا ف الغطا ،حسن ن جعفر ،أنوار الفقاهة ،نجف :مؤسسۀ کا ف الغطا ،چ8422 ،8ق.
 .48کالنتر ،سید محمد ،کتاب المکاسب المحشی ،قم :دارالکتاب ،چ8488 ،3ق.
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 .48کلینی ،محمد ن یعقوب ،الکافي ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ8486 ،4ق.
 .42الری ،سید عبد الحسین ،التعلیقة علی المکاسب ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ8481 ،8ق.
 .43مشکینی ،میرزا علی ،مصطلحات الفقه [ ،یجا] [ :ینا] [ ،یتا].
 .44مظفر ،محمد رضا ،حاشیة المظفر علی المکاسب ،قم :انتشارات حبیب ،چ [ ،8یتا].
 .45موسوی قزوینی ،سید علی ،ینابیع األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی،
چ8424 ،8ق.
 .46نائینی ،میرزا محمد حسین ،المکاسب و البیع ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ8483 ،8ق.
 ،_______ .46منیة الطالب في حاشیة المکاسب ،تهران :المکتبة المحمدیة8363 ،ق.
 .41نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،یروت :دار إحیاء التراث العر ي ،چ،6
8484ق.
 .49نراقی ،احمد ،مستند الشیعة فی احکام الشریعة ،قم :موسسۀ آل البیت ،چ8485 ،8ق.
 .58یا می ایرودی ،سید محمود و جمعی از پژویشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت،
قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی ر مذیب ایل یت ،چ8426 ،8ق.
 .58یمدانی ،آقا رضا ،حاشیة کتاب المکاسب ،قم :جناب مؤلف ،چ8428 ،8ق.
 .52یزدی ،سید محمد کاظم ،العروة الوثقی (المحشی) ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ8489 ،8ق.
 ،_______ .53حاشیة المکاسب ،قم :اسماعیلیان ،چ8488 ،8ق.

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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