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رهن مال مشاع
*محمدسعید پورسعید
تاریخ دریافت1397/02/11 :

**علی آقاپور
تاریخ پذیرش1397/05/29:

چکیده
قانون مدنی ایران ،قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانسته است ولیی در میورد
اعتبار رهن مال مشاع و نقش قبض در آن ،با وجود اطالع از سابقة موضیوع در مایابف هق یی و
اشت ار صحت رهن مال مشاع سکوت اختیار کرده است .بررسیی عتیت سیکوت قانون ی ار و
کشف اراده او در خصوص صحت یا بطالن عقد بدون اجازة شیرکا مایوط بیه یحتییا مبیانی
نظریة مش ور در هقه و دیدگاههای مقابا آن است .بیشتر هقی ان و به یبف آن ا حقوقدانان یرهین
مال مشاع را نسبت به حق راهن ،حتی بدون مواهقت شریک یا شرکای دی ر ،صیحی و متتبیر
دانستهاند ولی در مورد نقش قبض در آن دیدگاههای متفاویی ارائه نمودهانید .از جمتیه برخیی
رهن مال مشاع را صحی دانسته و قبض عین مرهون نسبت به س م راهن را حتیی بیر هیر
عدم اذن سایر شرکا و حرمت شرعی آن ممکن میداناد .گروهی دی ر در یوجیه نحیوة قیبض
بین اموال ماقول و غیر ماقول یفاوت قائا شدهاند و یا ایاکه راهین را وکییا میری ن در قیبض
یتقی نموده اند .در این مقاله ،با نقد نظریة مش ور ،صحت رهن مال مشاع بر ایین مبایا ی یرهتیه
شده است که اساساً قبض مال مرهون نقشی در صحت و اعتبار عقد رهین نیدارد و یواهیق دو
اراده با رعایت سایر شرایط مادرج در مادة  190ق.م .ایران برای یشکیا عقد رهن کاهی است.
واژگان کتیدی :رهن ،قبض ،مال مشاع ،اشاعه و یصرف ،صحت.
* کارشااس ارشد حقوق خصوصی ،واحد نراق ،دانش اه آزاد اسالمی ،نراق ایران( .نویساده مسئول)
** کارشااسی ارشد هقه و حقوق ،واحد یبریز ،دانش اه آزاد اسالمی ،یبریز ،ایران.
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 -1مقدمه
قانون مدنی ایران به ییروی از نظر مش ور در هقه امامیه ،قبض عین مرهونه را شیرط
صحت عقد رهن می داند .این امر موجب بوجود آمدن مباحث حقیوقی متتیددی شیده
است .از جمته ایاکه آیا رهن مال مشاع با یوجه بیه نقیش قیبض در عقید رهین جیایز
اسییت؟ و در صییورت صییحت آن آیییا قییبض بییدون اذن از سییایر شییرکا دارای اعتبییار
میباشد؟ قانون مدنی در این باره ساکت است و نویسادگان حقیوقی از وحیدت میال
عقودی همچون اجاره و شرکت ،با یبتیت از نظر مش ور هق ای امامیه رهن میال مشیاع
را متتبر دانستهاند .در مقابا این اعتقاد نیز وجود دارد که عقد رهن نسبت به مال مشیاع
بدون اذن سایر شرکا  ،یا ا در صوریی صحی است که در یشکیا این عقد یواهیق ارادة
راهن و مری ن با لحاظ شرایط مادة  190ق .م .ایران کاهی باشد و شیرط دی یری چیون
قبض مال مرهون ضروری نباشد .در این مقاله برای بررسیی و ارزییابی مبیانی ایین دو
نظریه و کشف عتت سکوت قانون مدنی و استاباط نظریة سازگاریر با یفسیر این قانون،
ابتدا به مف وم رهن مال مشاع و نقش قبض در آن یرداخته شده و سپس آرا و نظرییات
متفاوت محققین و دالیا هر گروه مورد نقد و بررسی قرار گرهته است.
 -2مف وم رهن مال مشاع
 ) 2-1عقد رهن :رهن در لغت به متاای گرو ذکیر شیده اسیت (متیین 1375 ،ج ،2
ص  )1669و در اصطالح به عقدی گفته میشود که به موجب آن بدهکار یا ثالث میال
موجود در خارج اعم از ماقول یا غیر ماقول را به عاوان وثیقة طتب به طتبکار میدهید،
خواه خاست اه دین عقد باشد خواه غیر عقد (لا رودی ،1378 ،ص .)2071چاانچه گفته
شده است ،با دادن رهن در واقف طتب مری ن از نظر حقوقی ثبات و قرار یییدا مییکاید
(لا رودی ،1370 ،ص  .)2مادة 771ق.م .در یتریف عقد رهین مقیرر مییدارد « :رهین
عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد».
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2ی  )2اشاعه  :اشاعه در لغت به متاای هاش کردن و آشکار کردن ذکیر شیده اسیت
(متین ،همان ،ج ،1ص  )271و در اصطالح حقوقی عباریست از ،یراکاده بیودن حقیوق
مالکانه دو یا چاد مالک در یک مال ،به یتبیر دی ر مالکیت هر ذرة از مال که همیة آن یا
به شریکان یتتق دارد ( ش یدی ،1365 ،ص  .)131حقوق وراث نسبت به یرکه ،حقیوق
مالکان آیاریمان نسبت به مشترکات آن و امثال ایا ا از مصادیق اشاعه به شمار مییآیاید
(صادقی گتدر ،1366،ص  .)177در مسالک االه ام در یوضی عبارت محقیق حتیی کیه
شرکت را« :اجتماع حقوق المتّا هی الشی الواحد عتی سبیا الشییاع» یترییف کیرده،
آمده است :با قید «عتی سبیا شیاع» نوعی از اجتماع در حقوق یک مال خارج مییشیود
ماناد خانهای که دارای اجزای متتدد اسیت و ممکین اسیت ییرهیای آن از ییک نفیر و
دیوارش از آن دی ری و عرصه آن متتتق به شخص سوم باشد (ش ید ثانی ،1414 ،ج،4
ص  .)302در ادامه آمده است« :ال شرکة هاا اذ ال شیاع مف صدق اجتمیاع حقیوق م هیی
الشی الواحد» (همان) .همچاین قانون مدنی در مادة  571شرکت را بدین شرح یتریف
میکاد« :شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان در شیی واحید بیه نحیو اشیاعه»
باحویکه هیچ یک از اجزای مال متک اختصاصی شرکا نباشد و بین همة آنان مشیتر
باشد.
3ی  ) 2حدود یصرهات شریک در مال مشیاع :یصیرف عبیارت اسیت از هیر گونیه
استفاده و ب ره کشی مالک از متک خیود .چاانچیه میاده  30ق.م .مقیرر مییدارد « :هیر
مالکی نسبت به مایمتک خود حق هر گونه یصرف و انتفاع را دارد ،م ر در مواردی کیه
قانون استثاا کرده باشد» .اساساً یصرهات شریک در مال مشاع به دو صیورت حقیوقی و
مادی قابا یصور میباشد .یصرهات حقوقی :بر طبیق نظیر مشی ور هیر ییک از شیرکا
مییواند در مال مشتر نسبت به س م خود هر گونه یصیرف حقیوقی را داشیته باشید
خواه این یصرف ناقا عین باشد ،ماناد بیف س م مشاع یا ناقا مافتت باشد ماناید اجیاره
که به موجب آن مستاجر مالک مافتت حصه مشاع شریک موجر خواهد شد (شی یدی،
همان ،ص  .)133مادة  583ق.م .مقرر مییدارد« :هیر ییک از شیرکا میییواناید بیدون
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رضایت شرکای دی ر ،س م خود را جزئا یا کال به شخص ثالثی ماتقیا کااید» .در ایین
مسئته هرقی نیست که به یک شخص ماتقا کاد یا به اشخاص متتدد چرا که هر میالکی
حق هر گونه یصرف در متک خود را داراست و ماف قانونی در این مسئته وجود نیدارد
(ش یدی ،همان ،ص  .)134همچاین ماده  475ق.م .مقیرر مییدارد« :اجیارة میال مشیاع
جایز است لیکن یستیم عین مستاجره موقوف است بیه اذن شیریک» .یصیرهات میادی:
یصرف مادی در مال مشاع با اذن سایر شرکا جایز میباشد و در صوریی که به یکیی از
شرکا اذن یصرف از ناحیه سایرین داده شود ،اذن دهادگان مییواناید هیر زمیان از اذن
خود رجوع کااد ،م ر ایاکه به صورت الزام آور حق خود را ساقط کرده باشاد (امیامی،
 ،1334ص  .)132ولی این گونه یصرهات بدون اذن از سایر شرکا جیایز نبیوده و نظیر
مش ور هق ای امامیه میباشد (ش ید ثانی ،همان ،ص ،)314زیرا حیق شیرکا در یمیامی
اجزا مال ماتشر شده و یصرف در مال مشاع یصرف در حق دی یران اسیت .بیا وجیود
این برخی از محققین یختیه اموال غیر ماقول را هر چاد یصرف در مال دانسته و آنرا در
حکم قبض میداناد ،ولی اذن سایر شرکا را برای این عما ضروری نمیداناد (آل بحیر
التتوم ،1403 ،ص .)134
 )2-4رهن مال مشاع :هرگاه شریک مال مشاع به موجب قراردادی یمام و یا بخشی
از س م خود را در برابر دیاش به رهن ب ارد ،به این عمیا حقیوقی رهین میال مشیاع
گفته میشود .خواه اشاعه ییش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در عین انتقاد رهن
اشاعه یدید آید (لا رودی ،1378 ،ص  .)2083باابراین ماظور از رهن مال مشیاع ،عقید
بین راهن و مری ن است که راهن یمام یا قسمتی از س م الشرکة خود در میال مشیاع را
در یوثیق مری ن ب ارد اعم از ایاکه مال ماقول و یا غیر ماقول باشد.
 -3اعتبار رهن مال مشاع
در قانون مدنی ایران نسبت به رهن مال مشاع مقررایی ییشبیای نشده است ،ولی در
ماابف هق ی طرح موضوع از سابقة طوالنی برخیوردار اسیت .هقی یان امامییه عقید رهین
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نسبت به مال مشاع را هماناد بیف و اجارة آن متتبر میداناد (شیی طوسیی ،1425 ،ص
151؛ نجفی ،بییا ،ص 256؛ ابن ادریس ،1428 ،ص 425؛ امام خمیایی  ،1417 ،ص 3
) و حتی نسبت به صحت آن ادعای اجماع نیز شده است (مغایه ،1977 ،ص .)30
بیشتر هقی ان عامه نیز اعتقاد به صحت رهن میال مشیاع دارنید (ابین رشید قرطبیی،
 ،1416ص 1433؛ الجزیییری ،1419 ،ص 387؛ شییاهتی صییغیر ،شییمس الییدین محمیید،
 ،1404ص  .)239چاانچه در هقه مالکی آمده است« :ال یشترط ان یکون المرهیون غییر
مشاع ،با یص رهن المشاع کما یص هبته و بیته ووقفه سوا کیان عقیارا ،او عیرو
یجاره و حیواناً» (الجزیری ،همان ،ص  .)379ولیکن هقی ان م هب حافی عتیرغم ایاکیه
قائا به صحت بیف مال مشاع می باشاد ،رهن آنرا جایز ندانسته (ابین نجییم ،1413 ،ص
 )288و بر ضرورت غیرمشاع بودن عین مرهونه یصری نمودهانید« :ان یکیون المرهیون
متمیزا ،هالیص رهن المشاع غیر الممیز ،سوا کان مشاعا یتحما القسیمة اوال یتحمت یا،
سوا رهاه من اجابی او من شریکه» (الجزیری ،همان ،ص .)382
در این میان بیشتر حقوقدانان ایرانی نیز به ییروی از هقی ان امامییه و بیا یشیبیه عقید
رهن به عقودی چون بیف و اجاره و شرکت ،بر صحت عقد رهن نسبت بیه میال مشیاع
یصری نمودهاند (کایوزیان ،1385 ،ص 514؛ لا رودی ،1370 ،ص13؛ بروجردی عبده،
 ،1380ص 393؛ امامی ،1334 ،ص  .) 344ولیکن مقایسة عقد رهن با اجاره و شیرکت
صحی به نظر نمی رسد ،زیرا یشکیا این دو عقید مایوط بیه قیبض و یصیرف در میال
نیست ،در حالی که بر طبق نظر مش ور صحت عقد رهن ماوط به قیبض عیین مرهونیه
می باشد .همچاین در یوجیه این نظریه از مقایسة عقد رهن با وقف نیز نمییییوان سیود
جست ،زیرا بر طبق نظر مش ور درستی عقد رهن مستتزم قبض عین مرهونیه اسیت ،در
حالی که در مورد نقش قبض در عقد وقف سه نظریة متفات وجود دارد .برخیی قیبض
عین موقوهه را شرط صحت عقد و گروهی شیرط لیزوم آن و گروهیی دی یر قیبض را
هیچیک از این دو شرط نمییداناید (ابین زهیره ،1417 ،ص 298؛ محقیق حتیی،1415
ص252؛ طباطبایی ،412 ،ج ،6ص؛ 85ش ید ثانی ،همان ،ج  ،5ص .) 358بررسی و نقد
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مباای نظریة صحت رهن مال مشاع و عقیدة مخالف آن موکول به شااختن نقیش قیبض
در رهن مال مشاع میباشد.
 -4نقش قبض در رهن مال مشاع
بیشتر هقی ان امامیه و به یبف آن ا قیانون میدنی قیبض را شیرط صیحت عقید رهین
می داناد و همین گروه از هق یان ،عقد رهن نسبت به مال مشاع را متتبیر دانسیتهانید .از
آنجایی که ماوط نمو دن صحت عقد رهن به قبض عین مرهون با رهن مال مشاع بیدون
اذن سایر شرکا که قبض آن مستتزم دخالت و یصرف در مال دی ری است ،سیازگاری
ندارد ،هقی ان در یوجیه نقش قبض در رهن مال مشیاع اسیتداللهیای متفیاویی را ارائیه
نمودهاند و در این باره به چاد گروه یقسیم میشوند ،که ابتدا به دییدگاههیای گونیاگون
در خصوص نقش قبض در عقد رهن و سپس به یاثیر آن در عقد رهن نسیبت بیه میال
مشاع یرداخته میشود.
 )4-1نقش قبض در عقد رهن
 )4-1-1شرط صحت :گروه زیادی از هقی ان امامیه قبض را شرط صحت عقد رهن
میداناد (شی طوسی ،همان ،ص 149؛ محقق حتی ،همیان ،ص 89؛ طباطبیائی،1412 ،
ج  ،5ص 345؛ قمی ،1371 ،ص  .)432چاانچه در کتاب المبسوط آمیده اسیت« :عقید
الرهن یفتقر الیی ایجیاب و قبیول و قیبض برضیا الیراهن( »...شیی طوسیی ،همیان).
همچاین صاحب شرایف االسالم نیز بتد از ذکر اقوال مختتف دربارة نقش قبض در عقید
رهن ،آن را جز شروط اصتی عقد رهن قرار میدهد (محقق حتی ،همان؛ همچایین در
شرح لمته آمده است« :انما یتم الرهن بالقبض عتی االقوی لآلیة و الروایة» شی ید ثیانی،
 ،1428ص )336
این قول به یبف نظر مش ور مورد قبول قانون مدنی ایران و نویسیادگان حقیوقی نییز
قرار گرهته است(بروجردی ،1380 ،ص  .)393چاانچیه میادة  772ق.م اشیتار مییدارد:
«مال مرهون باید به قبض مری ن یا به یصرف کسی که بین طرهین متین مییگیردد داده
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شود …» .یس به نظر این گروه اگر مری ن عیین مرهونیه را قیبض نامایید عقید رهین
محقق نمیشود و اثری بر ایجاب و قبول طرهین متریب نخواهید بیود .ادّلیة ایین گیروه
برای اثبات نظر خود به شرح زیر میباشد:
الف) م مترین دلیتی که هق ای قائا به شرط صحت بودن قبض در عقد رهن بیدان
استااد میکااد ،آیة  283سورة بقره «...هرهان مقبوضة »...میباشد (طباطبائی ،همیان ،ص
345؛ قمی ،همان ،ص 447؛ حسیای عامتی ،1426 ،ص  .)433به نظر این گروه از هق یا
بر طبق این آیه قبض جز شروط اصتی این عقد بوده و عقد بدان مقیید شیده اسیت و
مقتضای آیه دلیا بر عدم یحقق عقد بدون قبض میباشید ،چاانچیه گفتیه شیده اسیت،
قبض جزئیست که عقد بدان مقید میباشد و همانطوری که یراضی شرط در یجیارت و
عدالت شرط در ش ادیست ،قبض نیز جز شرط عقد رهن میباشد (طباطبائی ،همان).
ب) روایت محمد بن قیس که به امام محمد بیاقر (ع) نسیبت داده شیده اسیت« ،ال
رهن اال مقبوضاً» (عالمه حتی ،1416 ،ص  .)418در جامف المدار

ذکر شده اسیت« :و

أمّا اشتراط القبض هالظاهر عدم االشکال هیه لموثقة محمد بن قیس ال رهین االمقبوضیا»
(خوانساری ،1405 ،ص 342همچاین رجوع شود بیه هاضیا مقیداد ،1404 ،ص .)164
همچاین گفته شده است ،این روایت بوسیتة روایت التیاشیی از محمید بین عیسیی کیه
ماسوب به امام باقر (ع) میباشد یقویت شده و نفی صحت رهن بدون قیبض را اه یار
میدارد (خوانساری ،همان ،ص .)343
ج) اجماع :گروه زیادی از هق ای امامیه به دلیا اجماع موجود دربارة صیحت قیبض
در عقد رهن ،قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و اه ار میدارند ،هر چاد حدیث
ماقوله از محمد بن قیس دارای ضتف میباشد ولی با یوجیه بیه ایاکیه هق یا در میورد
صحت قبض اجماع نمودهاند و آن را مباا قرار دادهاند ضیتف حیدیث برطیرف شیده و
ش رت هتوایی ییدا میکاد (هاالجماعان دلیالن سالمان عن المتیار

و الیوهن بوجیود

المخالف ،و هی ما لو لم یکن غیر هما بالغ ،هکیف و قد اعتضدا بغیرهما؛ عامتی،1426 ،
ص .)433
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د) دلیا دی ری که به آن استااد شده این است که رهن از نظر لغوی عبارت است از
وضف شی نزد دی ری به نیابت از آن چیزی که از او گرهته شده .قائا بیه ایین قیول در
ادامه اشاره به متاای رهن در قاموس التغة مینماید که در آن رهن را آن چیزی که نیزد
یو گ اشتهاند به نیابت از آن چیزی که از یو گرهتیهانید ،مترهیی میینمایید (بجایوردی،
همان ،ص .)10
) قبض جز ماهیت و حقیقت عقد رهن میباشد و حقیقت عقد رهین قیرار دادن
عین مرهونه بتاوان وثیقه نزد مری ن برای حفظ مال و استیفای دیاش است (همیان ،ص
13؛ طباطبائی ،همان.)345 ،
ن) دلیا دی ری که ذکر شده این است که شرط بودن قبض در عقد رهین بیا اصیا
اثبات میشود بدین مضمون که شک میکایم آیا بدون قبض عقید واقیف مییشیود؟ لی ا
اصا را بر عدم صحت عقد رهن بدون قبض با یوجیه بیه آییة «هرهیان مقبوضیه» قیرار
میدهیم .یس همانطوری که رضایت در یجارت شرط است ،قیبض هیم در عقید رهین
شرط میباشد (عامتی ،همان).
دالیا مزبور قابا ایراد است زیرا اوالً در آیة شریفة «هرهان مقبوضه» ،کتمه مقبوضیه
جابه یوصیفی دارد (محقق ثانی ،1408 ،ج  4ص  )94و به نظر بسیاری از هق ای امامییه
وصف اعتباری ندارد (مظفر ،1425 ،ص  .)112همچاین اگر آیه داللت بر وجوب قبض
داشته باشد باید دوام قبض شرط صحت عقد باشد (ش ید ثانی ،1428 ،ص  ،)336ولیی
هم در قانون مدنی و هم در میان هق ای امامییه برعیدم اشیتراط دوام قیبض ایفیاق نظیر
وجود دارد (عالمه حتی ،1388 ،ص  ،)26یس چ ونه قبض ولو در مدت زمانی بسییار
اند

مییواند ماشا اثر شود و عدم آن باعث ابطال عقد گردد؟ همچاین وصف مقبوضه

برای ارشاد و راهامایی طرهین عقد میباشد نه برای ایاکه قبض شرط صحت عقد رهن
و برای ایجاد یکی از ارکان عقد بکار گرهته شده باشد (هاضیا مقیداد ،1404 ،ص 165؛
محقق ثانی ،همان ،ص 94؛ عالمه حتی1416 ،؛ ص418؛ همچاین رجوع شود به شی ید
ثانی ،همان).
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عالوه بر این اگر قبض ماناد ایجاب و قبول شیرط صیحت عقید رهین باشید ذکیر
وصف مقبوضه مستتزم یکرار میباشد .در واقف مقبوضه وصف رهایی اسیت کیه واقیف
شده ،یتای قبض جز سبب عقد رهن نیست یا عقید بیه وسییتة آن کامیا شیود .زییرا
خداوند متتال ابتدا لفظ رهن را بیان نمود و سپس وصف مقبوضه را بدان اهزود یا نیوع
رهن را مشخص گرداند و به کمال وثوق ارشاد نماید .ل ا باابر هر

شرط بودن قیبض

در عقد رهن« ،هرهان مقبوضه» یکراری بیهایده و عبث است ،همیانطوری کیه اگیر بیه
جای واژة مقبوضه ،واژة مقبوله به کار میرهت (عالمه حتی ،همان) .زیرا در مف وم عقد
رهن ذایا قبول ن فته است و رهن بدون قبول محقق نمیشود .همچاین بیان شده اسیت:
زمانی که در سفر بودید و کایبی نیاهتید ،ب تر است مال را به قبض دهید و این ییک امیر
مولوی نیست بتکه ارشیادی اسیت و از آن نمییییوان صیحت قیبض را اسیتاباط کیرد
(زراعت ،1387 ،ص .)56
مضاهاً اگرچه گروهی قبض را برای اطمیاان وصول طتب ضروری میداناد ،ولیی در
قراردادهای امروزی که بسیاری از آن ا به صورت رسمی به ثبت میرسیاد امکیان هیرار
متت د از یرداخت دین خود نیست و اساساً نیازی به قیبض نمییباشید ییا آن را وسییتة
اطمیاان وصول طتب مری ن بدانیم.
در مورد حدیث محمد بن قیس از امام باقر (ع) نیز باید اشاره کایم به لحاظ ضیتف
ساد نمییواند مورد استااد قرار گیرد و بر ایین امیر بسییاری از هق یای امامییه یصیری
نمودهاند (هاضا مقداد ،همان؛ محقق ثانی ،همیان ،ص  ،)94و اگیر هیم ادعیا شیود کیه
ضتف آن بواسطة عما هق ا بدان رهف میشیود چاانچیه در کشیف الرمیوز گفتیه شیده:
«هیتزم المصیر الی االشتراطه عمال باالجماع» (محقق آلبی ،1408 ،ص  )541بایید گفیت
که ساد هتوایی حجیت ندارد و چ ونه چیزی که خود حجیت ندارد بتواند غیر حجیتیی
را حجت نماید (گرجی ،به نقا از احمدی ،همان ،ص .)51
همچاین اجماعی که بتضی در شرط بودن قبض در عقد رهن بدان استااد میکااد با
ایفاق بتضی از هق ا در عدم اشتراط قبض در عقد رهن (ابن ادرییس ،1428 ،ص )423
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و ادعای اجماع شرط لزوم بودن آن مااهات دارد (ابن زهره ،1417 ،ص  .)243و نییز در
جایی که شک شود،آیا قبض در عقد رهن شرط میباشید ،بواسیطة اصیالةالتدم و لیزوم
وهای به ع ود ،اصا بر عدم شرطیت قبض در عقد رهن است و عقد با ایجاب و قبیول
یشکیا میشود (محقق ثانی ،همان).
 )4-1-2شرط لزوم :گروهی از هق ای امامیه قبض را شرط لزوم عقد رهن میداناید
و متتقدند یا زمانی که قبض واقف نشود عقد یمام نیست و بتید از ایجیاب و قبیول هیر
زمان که قبض یحقق یاهت ،عقد الزم میشود و در صورت عدم آن دلیتی بر لیزوم عقید
وجود ندارد (ش ید ثانی ،1414 ،ج ،4ص  ،12که ایشان از نظر یحتیتیی قیبض را شیرط
لزوم عقد رهن میداند) .با ایاکه ادعای اجماع میان قائتین به این نظر وجیود دارد (ابین
زهره ،همان) ،ولی این نظر در میان هق ای امامییه میورد اسیتقبال کمتیری قیرار گرهتیه
است ،هر چاد در میان هق ای عامه قائتین به آن بسییارند .شیاهتی می هبهیا قیبض را
شرط لزوم عقد رهن میداناد و متتقدند یا زمانی که راهن مال را به قیبض نیداده عقید
جایز است و ها امی که مال به قبض داده شد ،عقد از آن زمان الزم مییشیود (شیاهتی
صغیر ،1404 ،ص 253و  .)254همچاین در میان ییروان م هب حافی هم قیبض شیرط
لزوم عقد است  .باابر اعتقاد این گروه به صرف ایجاب و قبول رهن محقق مییشیود و
آثار آن نیز صحی میباشد ،ولی یا زمانی که قبض صورت ن رهته ،عقد جایز بوده و هر
کدام از طرهین حق هس عقد را دارند .همچاین با قبض عین مرهونه عقد الزم میشیود
و راهن حق برهم زدن عقد را ندارد (ابن قدامه ،بییییا ،ص 368؛ جزییری ،1419 ،ص
.)383
در میان نویسادگان حقوقی نیز قائا به شرط لزوم بودن قبض در عقید رهین ،دییده
میشود (عدل ،1342 ،ص 486و  .)487چاانچه آقیای مصیطفی عیدل از نظیر یحتیتیی
قبض را شرط لزوم عقد میداناد ،ولی در یایان اضاهه میکااید «درهیر حیال بیا صیری
قسمت اخیر مادة  772ق.م .که استمرار قبض را شرط صحت قرار نداده و با دلیتیی کیه
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از مف وم مادة مزبور استاباط میشود ،مشکا بتوان ادعا نمود که در عقد رهن قبض مال
مرهون شرط صحت نمیباشد» (همان ،ص .)487
همچاین در هقه حابتی نیز ،شرط لزوم بودن قبض در عقد رهن مورد یأییید هق یای
حابتی قرار گرهته است (الجزیری ،همان ،ص .)386
با وجود این باید اه ار داشت ،ادلة این گروه که بسیاری از آنها مشابه دالیا قائتین
به شرط صحت بودن قبض در عقد رهن میباشد (رجوع شود به شاهتی صغیر ،همیان،
ص 254؛ الجزیری ،همان ،ص )386یوان مقاومت در برابر مخالفین را ندارد و ذهین را
اقااع نمینماید .مضاهاً این که ادعای اجماع صاحب غاییه در میورد شیرط لیزوم بیودن
قبض در عقد رهن نیز با اجماع بسیاری از هق ای امامییه در شیرط صیحت بیودن آن و
ادعای صاحب سرایر در مورد ایفاق هق ا در عدم اشتراط قبض در عقید رهین یتیار
دارد و مورد ی یرش نیست.
 )4-1-3هییم شییرط صییحت و هییم شییرط لییزوم :اییین نظییر در میییان آرای هق ییا و
نویسادگان حقوقی به این صورت ذکر نشده ولی با مطالته در بتضی از کتیب هق یی و
حقوقی مییوان این نظر را برداشت کرد .بدین متای که صیحت عقید را قبیا از قیبض
صحت یاهتی (صحت نایمام و قابا ایمام ،ماناد صحت بیف سیتم قبیا از اقبیا

ثمین؛

جتفری لا رودی1388 ،ص  )444دانسته و موضوع مادة  772ق.م .را به متایی هتتییت
یأثیر قرار دهیم و اه ار کایم یس از ایجاب و قبول عقد رهن ذایا صحی است ،اما آثیار
قانونی آن موقتی هاهر میشود که اقبا

محقق شود (شریف ،1375 ،ص  .)406دکتیر

لا رودی یس از یوضیحایی دربارة قبض میگوید« :با یوجه به مرایب باال (استداللهیای
ایشان دربارة نقش قبض) اقبا

رهیاه هم شرط صحت هتتی است و هیم شیرط لیزوم

عقد رهن از طرف راهن» (لا رودی ،1370 ،ص  .)12همچاین از میان نوشتههای سیایر
نویسادگان حقوقی نیز مییوان چاین برداشتی را کرد ،چاانچه گفته شده اسیت« :قیبض
عقد رهن را کاما میکاد ولی ییش از آن یراضی طرهین در حدود طبیتیت ویی ة خیود
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آثاری دارد .یس هیچ لزوم ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجیام شیود» (کایوزییان،
 ،1385ص.)545
به نظر میرسد که در میان هق ای عامه بتوان مالکیها را جیز قیائتین بیه ایین نظیر
دانست ،چرا که در نوشتههای بتضی از آنان مییوان نظری را برداشت کرد که قبض هم
شرط صحت عقد رهن است و هم لزوم آن .زیرا میالکیهیا صیرف ایجیاب و قبیول را
برای یحقق عقد کاهی میداناد (الجزیری ،همان ،ص  ،)379ولی برای ایمام عقید قیبض
را ضروری دانسته و متتقدند بتد از یشکیا عقد راهن متیزم اسیت میال مرهونیه را بیه
قبض مری ن برسیاند (ابین رشید ،1416 ،ص  .)1435همچایین اسیتدامة قیبض شیرط
صحت عقد است (همان ،ص  )1436و اگر مری ن در قبض مال کاهتی کرد و رضیایت
به یصرف مال در ید راهن داد عقد باطا میباشد (الزحیتی ،1997 ،ص .)4237
 )4-1-4عدم اشتراط قبض :در مقابا نظر مش ور هق ای امامیه در مورد شرط بودن
قبض در عقد رهن ،بسیاری از آنان با استااد به دالیتی قائا به عدم اشتراط قبض در این
عقد میباشاد (محقق ثانی ،همان ،ص  94؛ ابن ادریس ،همان؛ مط ر ،همیان ،ص 418؛
شی طوسی ،1377 ،ص .)602
به نظر این گروه به صرف ایجاب و قبول عقد محقق میشود و نیاز به شرط دی ری
وجود ندارد ولی عقد از جانب راهن الزم ولی از جانب مری ن جایز مییباشید (عالمیه
حتی ،1418 ،ص  .)109البته در میان همین گیروه از هق یا بیاز هیم اخیتالف آرا دییده
میشود ،چرا که عدهای با اعتقاد به این که صرف ایجاب و قبول عقد را محقق میکاید،
قبض را جز آثار آن قرار داده و متتقدند بتد از ایجاب و قبول راهن متزم به قبض مال
می باشد .چاانچه محمد حسین کاشف الغطا در شرح المجتیة بتید از قبیول ایاکیه بیه
صرف ایجاب و قبول عقد واقف میشیود ،میینویسید« :وجیب عتیی الیراهن ان یقیبض
المری ن التین المرهونه» (کاشف الغطا  ،1424 ،ص  )341و در ادامه میاهزاید هر چاید
عقد از جانب طرهین صحی است ولیکن نیاز به قبض بتدی در دست راهن ییا میری ن
و یا یک امین از طرف متتاقدین میباشد (همان) .همچاین در کتاب الم ب آمده :اگیر
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راهن اذن قبض به مری ن بدهد حق رجوع از اذنش را ندارد ،زیرا عقد با ایجاب و قبول
الزم شده و باید به قبض برسد (الطرابتسی ،1406 ،ص  .)46همه این اقوال نشان ر ایین
است که این دسته از هق ا اگر چه که قبض را در عقد رهن شرط نمیداناد ولی آن را از
آثار عقد دانسته و راهن را متزم به قبض عین مرهونه میداناد.
در مقابا گروهی با اعتقاد به این که قبض نه شرط صحت عقید اسیت و نیه شیرط
لزوم آن ،قبض را حتی جز آثیار عقید هیم ندانسیته و دادن میال مرهونیه را بیه میری ن
ضروری نمیداناد چاان که صاحب جامف المقاصد بتید از قبیول ایاکیه در عقید رهین
قبض شرط نیست ،دربارة اذن راهن در قبض مال مرهونه می نویسد« :هی ا کتیه یفرییف
عتی ان قبض شرط کما هی ال بة و المتتمد خالهه» (محقق ثانی ،همیان ،ص  .)95ییس
به نظر ایشان نه یا ا قبض جز ارکان عقد رهن محسوب نمیشود بتکیه جیز آثیار آن
هم نبوده و عقد بواسطة ایجاب و قبول یشکیا میشیود .بیا وجیود ایین اختالهیات بیه
بررسی دالیا این گروه مییردازیم:
الف) اصالة التدم( :محقق ثانی ،همان) بر طبق این اصا هرگاه شک شود که عمتیی
شرط برای عقد رهن است اصا بر عدم شرطیت آن عما است .ل ا اصا عدم شیرطیت
قبض در عقد رهن میباشد و چاانچه دلیا صالحی برای اثبات شیرط بیودن آن نباشید،
آنرا ضروری ندانسته و بر طبق عمومات عقد الزم میباشد(ش ید ثیانی ،1414 ،ج  4ص
.)11
ب) عموم آیة اهوابالتقود :بسیاری از هق ای امامیه براساس این آیه ،ایجیاب و قبیول
را برای یشکیا عقد رهن کاهی میداناد و شیرط دی یری بیرای آن الزم نمییداناید .در
سرائر آمده است :گروه کثیری از هق ای امامیه صرف ایجاب و قبول را براساس آیه اهیوا
بالتقود کاهی میداناد و عما به عقد را بر طبق این آیه واجب میداناد و اگیر هیم آییه
«…هرهان مقبوضه…» مف وم مخالفی داشته باشد بیه واسیطة آییة اوهیوا بیالتقود رهیف
میشود (ابن ادریس ،همان ،ص .)423
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ج) یکراری بودن لفظ مبقوضه در صورت شرط بودن قبض :گروهی از هق ای امامیه
به این دلیا که اگر قبض جز ارکان اصتی عقد باشد امری بیهایده بوده و سبب یکیرار
میشود ،قائا به عدم اشتراط قبض در عقد رهین مییباشیاد (عالمیه حتیی ،1416 ،ص
 .)418در یوجیه این نظر گفته شده است :همانطوری که ذکیر لفیظ مقبولیه بتید از آییة
«…هرهان…» به سبب ایاکه قبول ذایاً در عقد رهن ن فته است باعث یکرار مییشیود،
ذکر لفظ مقبوضه نیز دارای همین حکم است و هاقد اثر میباشد (هاضیا مقیداد،1384 ،
ص  .)60همچاین یأما در ماقبا و مابتد آیة «…هرهان…» مشخص میکاید ،کیه ایین
آیه در مقام بیان شرایط و ارکان عقید رهین نبیوده و از آن هیچ ونیه لیزوم و وجیوبی
برداشت نمیشود (کاشف الغطا  ،همان ،ص .)340
د) داللت آیه بر لزوم قبض از نوع داللت خطاب است و دلیا خطاب هیم حجیت
نیست (شی طوسی ،1377 ،همان؛ برای نقد همین گفته رجوع شود بیه :هاضیا مقیداد،
 ،1404ص165و .)166
خ) حکم آیه شریفه مبای بر قبض عین از باب ارشاد و بیان مصیحتت و حفیظ میال
میباشد (همان) و در سفر بودن و عدم وجود کایب نیز دلیا ارشادی بودن آییه دانسیته
شده است (ش ید ثانی ،1428 ،ص .)336
س) دلیا دی ر ایاکه استدامة قبض شرط نیسیت و بتید از قیبض مییییوان میال را
دوباره به ید راهن باز گرداند و قبض حتی در مدت کویاهی برای یحقیق عقید کفاییت
میکاد .قبضی که در آن استمرار شرط نیست و همین دلیتی بر عدم نیاز به آن می باشید
(همان) .چاانچه گاهی شرط بودن قبض باعث اقرار صوری به آن میشود کیه در عمیا
هیچ هایدهای در بر ندارد (کایوزیان ،1385 ،ص .)510
ص) مف وم آیه وصف است (عالمه حتی ،1423 ،ص  )188و استاباط از هیاهر آییه
بر لزوم قبض ماوط بر این است که وصف حجت باشد که اقتضای آن عدم یحقق رهین
بدون قبض میباشد (کیاهمی ،1367 ،ص  ،)74ولیی مف یوم وصیف دارای حجییت و
ماشا اثر نمیباشد(محقق ثانی ،همان).

رهن مال مشاع311..............................................................................................................

ط) همانطوری که در دَیْن ،دادنِ رهن شرط نیسیت در عقید رهین هیم قیبض دادن
شرط نمی باشد (عالمه حتی ،1416 ،ص 418؛ محقیق ثیانی ،همیان ،ص 94؛ همچایین
رجوع شود به کاهمی ،همان) هر چاد که رهن دادن برای دین اطمیاان به همیراه دارد و
قبض هم باعث حفظ مال میشود ،اما در هیچ کدام شیرط نمییباشید .چاانچیه ممکین
است با یشکیا عقدی مثال بیف دیای ایجاد شود ولی یا زمانی که شرط نشود حق رهایی
به وجود نمیآید( .محقق ثانی ،همان).
ق) در بسیاری از موارد مف وم وثیقه گ اشتن با قبض مالزمت ندارد زییرا بیر طبیق
مواد  46و  47ق.ث .رهن امال باید با ساد رسمی انجام شیود و بیا ثبیت عقید دی یر
امکان یختف و یضیف حق مری ن وجود ندارد و دلیتی برای قیبض دادن میال احسیاس
نمیشود (کایوزیان ،همان ،ص  .)508با وجود این نسبت به لیزوم ثبیت قیبض در ایین
گونه موارد اختالف شده است (لا رودی ،1370 ،ص .)14
) همچاین اگر قبض در عقید شیرط باشید یکتییف مایاهف میال مرهیون نیامتتوم
میشود ،زیرا اگر مال به قبض مری ن داده شود دی ر امکان استفاده از مایاهف میال بیرای
راهن وجود ندارد و باعث دشواری و یضییف حق راهن میشود .چاانچه اشکالت وارده
را متتقدانِ به شرطیت قبض نیز دریاهتهانید ،ب میین ج یت اسیتدامة قیبض را از سیوی
مری ن ضروری نمیداناد (کایوزیان ،همان ،ص .)509
ن) در بسیاری از موارد قانون ار قبض را در عقد رهن شرط نمی داند و این خیود
می یواند دلیتی بر یکتف و سختی ن اد قبض در عقد رهن باشد که اشارهای بیه بتضیی
از آن ا مینماییم :اوالً بموجب مادة  42قانون دریایی مصوب  ،1343/6/29رهین کشیتی
نیاز به قبض ندارد و صرف ایجاب و قبول عقد رهن را محقق میکاد .در این ماده مقرر
شده است« :کشتی مال ماقول و رهن آن یابف احکام این قیانون اسیت ،رهین کشیتی در
حال ساختمان و یا کشتی آماده ب ره برداری به وسیتة ساد رسمی باید صیورت گییرد و
قبض شرط صحت رهن نیست »...ثانیاً مادة  6یصیویب نامیة قیانونی یأسییس انبارهیای
عمومی مصوب  40/10/2مقرر میدارد« :قبض رسید و برگ وثیقة انبارهیای عمیومی را
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مییوان یوام یا جداگانه از طریق ه ر نویسی ماتقا نمود ،در صورت ه رنویسیی بیرگ
وثیقه و کاالی مربوط با آن در گرو شخصی که ه ر نویسی بافف او شیده قیرار خواهید
گرهت و در صورت ه رنویسی قبض رسید ،مالکیت کاال با انتقال گیرنده ماتقا خواهید
شد» .این ماده از مواردیست که قانونگ ار قبض را شرط ندانسته و گفته شده است کیه
این ماده مخصص مادة  772ق.م .میباشد (لا رودی ،همیان) .ثالثیاً بییف شیرط و سیایر
متامالت با حق استرداد با ایاکه به آثار متامالت رهای بسیار نزدیکاد قانون ی ار قیبض
در آن ا شرط صحت نمیداند (کایوزیان ،همان ،ص .)510
ل ا با یوجه به این ایرادات ،نظریة مورد قبول مش ور هق یای امامییه و قیانون میدنی
م بای بر لزوم قبض برای یشکیا عقد رهن از استحکام ماطقی الزم برخیوردار نیسیت و
ح ف آن از ن اد حقوقی رهن یرجی دارد.
همچاین در حقوق کشورهای اسالمی نیز با ایاکه قبض عین مرهونه در میان غالیب
هق ای عامه شرط میباشد ،قانون اران اقدام به یصویب قیوانیای نمیوده انید کیه در آن
قبض شرط نیست .چاانچه در قانون مدنی مصر قانون ار عیالوه بیر یییش بیایی رهین
یصرف در ماده  1096که شباهت زیادی با عقد رهن در قانون مدنی اییران دارد ،ن یادی
را باام رهن رسمی ییش بیای کرده که با ن اد رهین در حقیوق اییران متفیاوت اسیت و
قبض در آن شرط نیست (رجوع شود بیه :السیا وری ،1970 ،ص  .)276چاانچیه میادة
 1030ق.م .مصر مقرر میدارد :رهن عقدی است که به موجب آن بستانکار حیق عیایی
نسبت به غیر ماقول اختصاص یاهته به ایفای دین خود یحصییا میی کاید و نسیبت بیه
بستانکاران عادی و بستانکاران در ردیف یس از خود در مورد دریاهیت طتیب خیود از
ب ای غیر ماقول صرف نظر از ایاکه غیر ماقول به چه کسی ماتقا شده است ،حق یقیدم
می یابد.
همچاین در حقوق کشورهای سیستم حقوق نوشته از جمتیه هرانسیه نییز مییییوان
همین ابتکار را یاهت (رجوع شود به مادة  2071و  2072که شبیه ن اد رهین در حقیوق
ایران است و به رهن ( (nantissementمتروف است و همچایین بیه :میواد  2014و

رهن مال مشاع313..............................................................................................................

 2016قانون مدنی هرانسه که به ( )Hypothequeمتروف است و در آن قیبض شیرط
نیست).
 )4-2قبض در رهن مال مشاع  :طرهداران نظریة لزوم قبض در یشکیا عقد رهن ،در
یوجیه رهن مال مشاع و نقش قبض در آن ،راهکارهای متفاویی ارائه داده اند که یس از
بیان یوجیه و دالیا هر یک به نقد و ارزیابی آن یرداخته شده است.
 )4-2-1لزوم اذن از سایر شرکا  :گروهی از هق یای امامییه اذن سیایر شیرکا را در
قبض مال مشاع ضروری میداناد .اعم از ایاکه مال ماقول و یا غیرماقیول باشید (شی ید
اول ،1412،ص 384؛ بجاوردی ،1377 ،ص 20؛ محقق حتی ،1415 ،ص  .)90در یاییید
این نظر بیان شده است :که قبض مال بدون اذن سایر شرکا مستتزم یصرف در مال غیر
و مورد ن ی میباشد و ل ا چاین قبضی صحی نیست و شرعا محقق نمییشیود (شی ید
اول ،همان؛ بجاوردی ،همان) .این نظر در میان نویسادگان حقوقی نیز دیده مییشیود و
برای یوجیه آن از مادة  475ق.م .که یستیم عین مستاجرة مشاع را موکیول بیه رضیایت
سایر شرکا میداند ،وحدت مال گرهتیه شیده اسیت (امیامی ،همیان ،ص 334؛ البتیه
ایشان ن ایتاً برای قبض مال مشاع اذن سایر شرکا را الزم نمیداناید) .در انتقیاد از ایین
نظر گفته شده است ،قیاس اجاره با رهن از این ج ت صحی نمیباشد ،زییرا هیدف از
قبض در اجاره هراهم آوردن مقدمة انتفاع مستاجر میباشد کیه امکیان اسیتفاده از مایاهف
عین مستاجره برای وی هراهم شود و یستیم عین مستاجره در هر حال مالزمه با یجیاوز
به حقوق شریکان دارد و در نتیجه بدون اذن آنان ممکن نیست .اما در رهن  ،قیبض بیه
ماظور یستیط مری ن بر یوقیف و هروش مال از سوی راهن است و ضروریی ندارد کیه
یصرف مادی صورت ب یرد و در بسیاری از موارد سطتة مری ن بر هروش و یثبیت حیق
عیای خود بر مال مشاع با یصرف در حق دی ران مالزمه ندارد (کایوزییان ،همیان ،ص
.)515
با وجود این در بسیاری از موارد قبض مال نییاز بیه یصیرف میادی دارد و یصیرف
مادی بدون اذن سایر شرکا یجاوز به حقوق آنان محسوب میشود مخصوصاً در جیایی
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که قائا به اشتراط قبض در عقد رهن باشیم ،ولیکن با یوجه به دالیتی که در رد اشتراط
قبض در عقد رهن ذکر شد باید ی یرهت که ثبت قراردادهای امروزی و لزوم ثبیت آن یا
در اموال غیر ماقول مییواند به جدلها خایمه دهد و راهن را از یصرف میادی در میال
مشاع بینیاز سازد.
در هر حال با یوجه به نظریة لزوم اذن سایر شرکا در قبض عین مرهونیه ،گروهیی
قبض صورت گرهته را صحی ندانسیته (شی ید اول ،همیان ،ص  )384و اجیازة بتیدی
شرکا را ضروری میداناد (ش ید اول ،1410 ،ص  .)129در یشری این نظر گفته شیده
است :ن ی شارع ن ی مانف است ،ماناد موردی که قبض بدون اذن راهن باشد و اثری بیه
آن قبض نیست (ش ید ثانی ،1428 ،ص  .)337این نظر عدم نفوذ قبض حاصا شیده را
به ذهن می آورد .بدی ی است که عدم نفوذ قبض حاصاشده سبب عدم نفوذ عقید نییز
می شود .زیرا اگر قبض را جز ارکان اصتی عقد بدانیم ،هرگاه مانتی در یکی از ارکیان
عقد «ماناد عدم رضایت» ایجاد شود عقد غیر ناه بیوده (کایوزییان ،1371 ،ص  )105و
با یافی بتدی اصیا به صورت صحی از لحظه ایجاب و قبول ماتقد میشود.
در مقابا این نظر میی ییوان اه یار داشیت ،چیون ییوالی عرهیی بیین ارکیان عقید
ضروریست و قبض حاصا شده نیز به دلیا یجاوز به حقوق سایر شرکا باطا میباشید
عقد رهن باطا بوده و اثری بر آن بیار نمیی شیود و قیبض بتیدی هیم عقید را کامیا
نمیسازد .چاانچه گفته شده است« :ال یص االری یان اال بیالقبض» (شیی مفیید،1417 ،
ص  .)622مضاهاً ایاکه گروهی قائا به جزائی بودن عما انجام شده میباشاد و راهین
را از نظر کیفری قابا یتقییب مییداناید (مایاه ص 259بیه نقیا از لا یرودی،1370 ،
ص .)13ولی در انتقاد از این نظر باید گفت :حتی اگر قائا به شرطیت قیبض در عقید
رهن باشیم و آنرا جز ارکان عقد قرار دهیم با عدم یحقیق قیبض بیه صیورت صیحی
یوالی عرهی بین ایجاب و قبول با قبض از بین نمیی رود و حتیی میی یوانید دلیتیی بیر
یحقق قبض باشد .قبضی که به صورت صحی واقف نشده و اجازة بتدی مییوانید آن را
صحی سازد .همچاین قول نقا شده از کتاب المقاتة نمییواند دلییا محکمیی بیر ایین
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ادعا باشد .زیرا صحی نبودن در عبار ت شیی مفیید شیاما غییر ناهی بیودن عقید هیم
میشود ،و اگر هم قائا به جزایی بودن عما انجام شده باشییم ،از نظیر حکیم وضیتی
ضمانت اجرا در این مورد وجود ندارد ،یتایی اقبیا

از نظیر میدنی میوثر مییباشید.

(لا رودی ،همان).
در مقابا گروهی با این که قبض بدون اذن از سایر شرکا را یجاوز بیه حصیة آنیان
می داناد ،لیکن آن را صحی دانسته و آثار متامالن رهای را به قبض صورت گرهتیه بیار
میکااد که ذیالً به آن مییردازیم:
 )4-2-2عدم یأثیر اذن شرکا  :گروهی از هق یای امامییه قیبض بیدون اذن از سیایر
شرکا را صحی دانسته و بر چاین قبضی آثار متامالت رهایی را بیار میی کاید (شی ید
ثانی ،همان ،ص 337؛ محقق ثانی ،همان ،ص  .)107این گروه هر چاید متتقدنید عمیا
انجام شده هتتی حرام بوده و یجاوز به حقوق سایر شیرکا میی باشید ،در یوجییه نظیر
خود بیان کردهاند ،که مورد رهن غیر از س م شرکا میباشد که یصرف در آن از طیرف
شارع ماف شده ،زیرا ن ی ذکر شده هقط بخاطر حق شریک است و اذن راهن کیه شیرعا
صورت گرهته متتبر بوده و قبض را صحی میینمایید ( شی ید ثیانی ،همیان ص 337؛
هاضا لاکرانی ،1425 ،ص238؛ برای دییدن همیین نظیر در مییان نویسیادگان حقیوقی
رجوع شود به :امامی ،همان ،ص 334؛ حائری ،بییا ص  .)145همچاین در یاییید ایین
نظر آمده است :ن ی شارع هقط در مورد حق شریک یتتق گرهته اسیت و ممکین اسیت
مباای جای اشکال و سوال چیز دی ری باشد ،یا ایاکه ن ی در امور غیرعبادی آیا داللت
بر ه ساد آن می کاد یا نه؟ اگر چاین داللتی نداشته باشد قبض صحی بوده و صدق اسم
قبض بر چاین یحویتی حقیقی خواهد بود و بدان اکتفا می شود (محقیق ثیانی ،همیان).
ل ا گروهی به دلیا اصا صیحت و لیزوم قراردادهیا قیبض صیورت گرهتیه را صیحی
میداناد و متتقدند حصول قبض از نظر عرف بر آن صادق بوده و وثیقة بوجود آمده نیز
دارای اعتبار میباشد (بجاوردی ،همان ،ص  .)20در انتقاد از این نظر بیان شده است که
چ ونه امری نامشروع می یواند اثر حقوقی بوجود آورد و مقدمه انتقاد قیراردادی شیود.
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اعتبار و اثر قبض ناشی از حکم قانون ار است و نمیی ییوان آن را بسیان یدییدههیای
طبیتی یاداشت و ادعا کرد که چون قبض رخ داده است عقد رهن نیز بیا آن کامیا میی
شود (کایوزیان ،1385 ،ص  .)516نظری که ممکن است راه حیته و یقتب را نسبت بیه
قانون هموار نموده و حتیه گر را در رسیدن به مقاصد خود یاری مینماید .ل ا گفته شده
است :که اگر چاین قبضی صحی باشد باید قبض بدون اذن راهن نیز صحی باشید کیه
کسی این نظر را نمیی یرد (همان) .شاید اشکاالت وارده سبب رجیوع گروهیی از ایین
نظر در باب هبة مال مشاع شده است ،زیرا آنان اذن سایر شرکا را برای اعتبیار و نفیوذ
قبض عین موهوبه ضروری میداناد (این نظر را در مفتیاح کرامیه ج  15ص  483ذکیر
شده که صاحب این کتاب عدول از نظر م کور را به مسیالک اه یام و جیامف المقاصید
نسبت داده است .در جامف المقاصد این نظر در هبه مطرح شده کیه محقیق ثیانی بیرای
یحقق قبض اذن سایر شرکا را الزم می داند و یصور اجتماع حقوق قابض و شیریک را
صحی نمی داند؛ محقق ثانی1408 ،ج  ، 9ص  ،156ولی این گفته را نمییییوان عیدول
محقق ثانی از نظر خود دانست .زیرا اصوال ماهیت قبض در عقد رهن با ماهییت قیبض
در هبه متفاوت است ،چرا که قبض در هبه برای استقرار مالکیت و یصرف میال بتایوان
مالکیت است ولی در رهن قبض صرها برای استیثاق و حصیول اطمیایان بیرای میری ن
است .مضاهاً ایاکه صاحب جامف المقاصد قبض را در یحقق عقد رهن شرط نمیدانید و
سخن ایشان در باب هبة مال مشاع ربطی به رهن مال مشاع ندارد .همچایین ایین اییراد
درمورد ادعای عدول ش ید ثانی از نظر خود نیز وارد است چرا که ایشان هم این مسئته
را در هبة مال مشاع مطرح کردهاند؛ شی ید ثیانی 1414 ،ج  ، 6ص 27؛ بیا وجیود ایین
دربارة عدول محقق ثانی و ش ید ثانی از نظر قبتی خود گفته شیده اسیت :بیه نظیر میی
رسد که این محققان در مورد رهن ،در هر حال اقرار مری ن را برای قبض کاهی دانسیته
و اذن سایر شرکا را ضروری نمیداناد؛ کایوزیان ،همان ،ص 516؛ امری که خود نشان
از صوری بودن اقرار مری ن به یحقق قبض دارد و از جمته مشکالت ناشی از ضیروری
دانستن قبض در عقد رهن میباشد .انتقادی که به قانون مدنی وارد است و امید اصیالح
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آن میرود) .در این میان گروهی نیز با قبول ایاکه قبض صورت گرهته متتبر است و بیر
آن صدق عرهی وجود دارد ،مری ن بیاذن را از یصرف در عین مرهونه ماف کرده و دلیا
خود را یجاوز به حقوق سایر شرکا میداناد (بجاوردی ،همان ،ص  .)20در جواب این
گروه باید گفت م ر نه ایاکه قبض را عمتی مادی و آثار آن را سبب یصرف میری ن در
مال مرهونه میدانیم ،بصوریی که مری ن مال را بدون انتفاع از آن دریید خیود محفیوظ
دارد یا در زمان سر رسید دین در صورت عدم یرداخت آن از سوی راهین بتوانید دیین
خود را از محا عین مرهونه استیفا کاد .یس این چ ونه قبضی است کیه صیحی بیوده
ولی مری ن بیاذن را از یصرف در عین مرهونیه مایف مییکااید؟ آییا نمیی ییوان گفیت
ها امی امری کاما واقف می شود که یمام آثار آن نیز به وجود آید؟ اسیتثاای آثیار ایین
عما حقوقی «قبض» نیاز به دلیا قوی دارد ،زیرا اساساً قیبض بیدون یصیور ایین آثیار
متاایی ندارد و بسان موجودیست بی اثر که برای عما به شرایط عقد انجام شده و هیچ
گونه هایدهای هم برای مری ن ایجاد نمی کاد.
همچاین در جایی که هق ا بین عما مری ن در قبض عین مرهونیه بیا ن یی وارده در
مورد یجاوز به حصة سایر شرکا قائا به یفکیک و جدایی هستاد ،باید گفت :شیاید در
عالم ذهن بتوان حصة راهن را از حصة سایر شرکا جدا کرد ولی در عالم خارج حصیة
شریکان در هر

مشاع بصورت مافصا قابا یصور نیسیت و هیر قسیم از میال مشیاع

س م هر یک از شرکا می باشد و اختصاص به هیچ یک ندارد ،یس چ ونیه میی ییوان
ادعا کرد اگر راهن حصة خود را به قبض مری ن دهد یجاوزی بیه حصیة سیایر شیرکا
نشده است و اه ار داشت بین ن ی شارع در عدم یصرف حصه سایر شرکا و لزوم اذن
از آنان با یصرف و قبض مال مرهونه از سوی راهن اختالف ج ت وجود دارد (حسیای
عامتی ،همان ،ص  .)482یس به نظر میرسید یصیرف میری ن در عیین مرهونیه جیایز
نمیباشد و در صورت یصرف مادی غاصب است (کایوزیان ،ناصر ،همیان ،ص  )517و
باید از خسارات وارده بر مال مورد رهن بر آید.
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در یایان باید گفت در صوریی که قبض واقف شده را جیایز و عمیا انجیام شیده را
حرام بدانیم از مالزمة کار حرام و جایز با هم چشمیوشی کردهایم (همیان ،ص  )516و
حاضر به ایجاد اثر از هتا حرام شدهایم .زیرا این اقدام راهن دو عمیا متمیایز ولیی در
یک مرحته می باشد و یحتیا هق ا و خبرگان را دربارة آن میطتبید .در واقیف چیرا بایید
شارع آثار هتا حرام را صحی بداند و م ر یایید به عما انجام شده ن د ،بخصیوص در
جایی که راهن به حرمت عما خود واقف بوده ولی بدون یوجه به حقوق سایر شیرکا
اقدام به عما حرام خود می کاد.
 )4-2-3یفصیا میان مال ماقول و غیر ماقول :بسیاری از هق یان میان میال ماقیول و
غیر ماقول قائا به یفصیا شدهاند و در مورد اموال غیر ماقیول صیرف یختییه را بیرای
قبض کاهی دانسته و اذن سایر شرکا را الزم نمیداناد (شیی طوسیی-1428 ،ج157 ،2
ش ید ثانی ،1428 ،ص  .)337در یوجیه این نظر بیان شده است کیه یختییه امیوال غییر
ماقول سبب یصرف راهن در مال مشاع نمی گردد بتکه موجبات رهیف یید وی را هیرهم
می سازد .ل ا اذن سایر شرکا ضروری نبوده و یجاوزی نیز به حصیة آنیان نشیده اسیت
(حسیای عامتی ،همان ،ص .)481
در انتقاد از این نظر گفته شده است :یفاوت میان قبض اموال ماقول و غیر ماقول بیر
مباای غتبه است ،بدین متای که در غالب اراضی و اموال غیر ماقول قبض حصة مشیاع
بمتای یصرف در حقوق دی ران نیست و در غالب اموال ماقیول ایین اقیدام بیا قیبض
س ام دی ران همراه است (کایوزیان ،همان ،ص  )517با وجود این در بسیاری از میوارد
رهف ید از اموال ماقول نیز مییوانید موجیب حصیول اطمیایان و در حکیم قیبض میال
مرهونه باشد .زیرا ا گر هدف از قبض رسیدن به اطمیاان و استیالی عرهی بر میال باشید
امری که احتماالً هق ایِ قائا به یفکیک به آن نظیر داشیته و آنیرا در یختییة امیوال غییر
ماقول یاهتهاند ،در اموال ماقول هم قابا یحقیق اسیت و اساسی ًا نییازی بیه ایین اهتیراق
احساس نمیشود .بتاوان مثال ذکر شده است :در رهن کیامیونی کیه در اجیاره دی یران
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است ،قبض س م مال مشاع آن مستتزم ختیف یید مسیتأجر نمییباشید و صیرف ایجیاد
اطمیاان و جتوگیری از انتقال عین مرهونه برای مری ن کاهی میباشد (کایوزیان ،همان).
وان ی اگر قائا به اشتراط قبض در عقد رهن باشیم ،رهف ید راهن از عین مرهونیة
غیرماقول را نمییوان در حکم قبض دانست .زیرا اگر چه راهن متصرف مال غیر ماقول
مشاع بوده  ،اما یصرف وی بر قسمت یحت ید خود از باب استقرار مالکییت بیر همیان
قسمت نبوده و صرها اذن استیفا از مال به یجویز شیرکا براسیاس مالکییت مشیاع وی
بوده است و راهن نمییواند از قِبا استقرار مالکیت برحصة خیود از میال مشیاع ،قسیم
یحت ید خود را به قبض مری ن بدهد و نباید رهف ید از آن قسمت را در حکیم قیبض
دانست ،زیرا ذرات مالکیت شرکا در یمام قسمتهای مال ماتشر است و قبض یجیاوز
به حقوق سایر شرکا میباشد .بتالوه صرف یختیه و رهف ید سبب استیالی میری ن بیر
مال غیر ماقول و قبض آن نمیگردد ،زیرا در هر حیال میری ن بیرای وصیول طتیبش و
یصرف در مال ناگزیر با شرکای غیر مأذون روبرو میشیود و بایید رضیایت آنیان را در
مورد هروش مال کسب نماید .ل ا یفاویی مییان قیبض میال ماقیول و غیرماقیول وجیود
ندارد و یسام در اموال غیر ماقول را نمییوان یی یرهت .برخیی حقوقیدانان در یوجییه
این نظر گفته اند ،اگر قبض عرهی برای یحقیق عقید کیاهی باشید بیه طیور مثیال ثبیت
متامالت متکی در حکم قبض قتمداد شود ،موجب یصرف در حصة سایر شرکا نبیوده
و اذن آنان نیز ضروری نمیباشد (برای دیدن نظر مشابه رجوع شود به کایوزیان ،ناصیر،
همان ،ص  ،)516زیرا اصوال ماهیت قبض در عقد رهن با ماهیت قبض در سیایر عقیود
مثا اجاره و هبه متفاوت است ،چرا که قبض در عقد هبه و اجاره مستتزم یصرف مادی
در حصة سایر شرکا میباشد ،ولی در عقد رهن صرف اطمیاان خاطر مری ن بر وصول
طتب خود کاهیست و اساساً نیازی به یصرف مادی مری ن احساس نمیشود.
 )4-2-4وکالت مری ن به راهن یا شریک راهن برای قبض مال مشیاع :گروهیی از
هق ای امامیه وکالت مری ن به راهن را برای قبض مال مشاع جیایز دانسیته و اذن سیایر
شرکا را در آن ضروری نمیداناد (حسییای شییرازی ،1409 ،ص  .)30در یوجییه ایین
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نظر گفته شده است :از آنجا که یصرف راهن در متیک خیودش متوقیف بیر اذن سیایر
شرکا نمی باشد ،قبض وی نیز به وکالت از مری ن صحی بوده و مانتی در انتقاد آن بیه
وجود نمیآید (همان).
این نظر در بحث هبة مال مشاع نییز مطیرح شیده و قیائتین اذن سیایر شیرکا را در
جایی که واهب وکیا در قبض عین موهوبه از سوی مت ب باشید ،ضیروری نمییداناید
(کایوزیان ،1373 ،ص  .)50در یوجیه این نظر بیان شده است :وکیتیی کیه بیرای قیبض
یتیین میشود ممکن است خود واهب باشد .این یم ید برای رهف اشکال هبة مال مشیاع
اهمیت هراوان دارد ،زیرا بدون ایاکه موجب یصرف در مال سیایر شیرکا شیود مت یب
جانشین واهب می گردد و جای اعتراضی نیز باقی نمییمانید (همیان) .در جیواب ایین
گروه باید اه ار داشت :م ر نه ایاکه وکیا ها امی حق اجرای حقیوق موکیا خیود را
دارد که موکا نیز دارای این حق باشد ،یس چ ونه مییوان اختیاری هرای ییوان میری ن
یا مت ب به راهن و یا واهب اعطا کیرد و آنیان را وکییا در قیبض قتمیداد نمیود؟ آییا
اختیارات وکیا چیزی هرایر از اختیارات موکا خود میباشید؟ وکالیت بیه راهین و ییا
واهب خصوصیتی ندارد یا بتواند اذن سایر شیرکا را سیاقط نمایید و قیبض را محقیق
نماید .حتی اگر مال مشاع در ید راهن و یا واهب باشد ،چاانچه در بحث هبة مال مشاع
گفته شده است :دادن وکالت به واهب در صوریی موثر است که مال مشیاع در یصیرف
خود او باشد (همان) ،باز هم اشکاالت وارده را که در مباحث قبتی بدان اشاره شد ،رهف
نمینماید  .زیرا یصرف راهن و یا واهب بر مال مشیاع از بابیت اسیتقرار مالکیتشیان بیر
همان قسمت نمی باشد و یا ا اذنیست از سایر شرکا بر اسیاس حصیة آنیان کیه بیرای
استیفای مااهف مال مشاع داده شده است .یس دلیتی ندارد که آنیان بتواناید بیدون اذن از
سایر شرکا مال را به قبض دهاد و این اختیار را به طرف مقابا خود یفویض نمایاد.
در مقابا گروهی از هق ای امامیه قبض شریک راهن را به وکالت از میری ن صیحی
دانسته و قبض محقق شده از سوی وی را برای عقد کاهی میداناد (ش ید ثیانی،1414 ،
ج 4ص  .)19در هبة مال مشاع نیز این نظر از سوی هق یای امامییه مطیرح شیده اسیت
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(ش ید ثانی ،همان ،ج 6ص 27؛ شی طوسیی ،1428 ،ج  3ص  .)133در یوضیی ایین
مطتب باید اه ار داشت :اگر شریک راهن و یا واهب یک نفر باشد ،اساساً مسیئتهای در
باب اذن سایر شرکا مطرح نمیباشد ،زیرا قبض شریک وکیا اذن ضیمای او بیر قیبض
مال مشاع می باشد و اگر شرکا هم چادین نفر باشاد و یکی از آنان وکیا در قبض مال
مشاع باشد باز هم مسائا قبتی مطرح میشود که از اشارة مجیدد بیه آن یا چشیمیوشیی
مینماییم.
 )4-2-5قبض رهن مال مشاع در حکم قبض متک م ایایی میباشد :به یقسیم مااهف
میان شرکا م ایات گویاد .باابراین محا م ایات مااهف اعیان مشترکی اسیت کیه امکیان
انتفاع از آن با بقاع عین وجود داشته باشد (انصاری؛ طاهری 1384 ،ص  .)1996م ایات
به اعتبار استفادة شریکان از مال مشاع به زمانی و مکانی یقسییم میی شیود .در م اییات
زمانی هر یک از شرکا از جمیف عین مشاع در هاصتة زمانی برابر و یا بیه نسیبت سی م
خود استفاده میکااد ،ولی در م ایات مکانی هر یک از شرکا به نسیبت سی م خیویش
بخشی از مال را یحت ید خود میگیرند (همان) .بیه طیور متمیول یقسییم م اییات در
صوریی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشتر قابا یقسیم نباشد و مالکیان ناچیار
شوند که برای جتوگیری از ضرر خود به یقسیم مااهف روی آورند (کایوزیان 1376 ،ص
 .)75با این یوضیحات ممکن است این یو هم در ذهن حاصا شیود کیه امکیان قیبض
عین مرهونه یوسط راهن در مدت زمانی که که متک در ید اوست و یا قسیمتی کیه بیه
طور یواهقی در آن ساکن است ،وجود دارد و لزومی بیه اخی اذن از سیایر شیرکا نییز
نمیباشد ،زیرا راهن در متک و س م خود یصرف میکاد و ضرری نییز بیه سی م سیایر
شرکا نمیرساند .چاانچه گروهی از هق ای امامیه قبض مال مشاع را در حکیم م اییات
قرار دادهاند (محقق ثانی ،همان ،ج 5ص 57؛ عالمه حتیی ،1423 ،ص  .)129در جیامف
المقاصد آمده است :جز مشاع که مالک آن را به رهن گی ارده اسیت از نظیر قیبض و
یحت ید قرار دادن برای مری ن بصورت م ایات خواهد بود .یتای مری ن میدیی را کیه
میباید مالک جز بر عین مشتر

یصیرف داشیته باشید ،خیودش یصیرف کاید .ییس

.......322تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

م ایات میان مری ن و سایر شرکا مثا م ایات میان مالک جز و سیایر شیرکا خواهید
بود .ل ا همانطوری که مالک ربف عین مشاع م ایایی حق استفاده از ربف زمانیِ خیود را
دارد ،مری ن نیز دارای آن حق میباشد و مییوانید میال را قیبض نمایید (محقیق ثیانی،
همان) .بتاوان مثال اگر دو شریک هر کدام یک روز در میان متک مشیاع در اختیارشیان
باشد ،مییواناد در زمانی که مال را در یصرف دارند به رهن بدهاید و قیبض را هیم در
همان مدت بتما برساناد و چون در متک خودشان یصرف میکااد ،یصرف مری ن نییز
در حکم یصرف راهن میباشد.
هر چاد در کالم محقق ثانی اشارهای به عدم لزوم اذن از سایر شیرکا نشیده اسیت
ولی از مباحث دی ری که ایشان در باب رهن طیرح نمیودهانید ،عیدم لیزوم اذن سیایر
شرکا استاباط میشود .زیرا ایشان اساس ًا قائیا بیه عیدم اشیتراط قیبض در عقید رهین
میباشاد (همان ،ص )94و یستیم عین مشاع را بدون اذن سایر شرکا صحی مییداناید
(همان ،ص .)107همچاین با این که م ایات در اموال غیر ماقول مییباشید ،ولیی قیول
ایشان به صورت مطتق ذکر شده و شاما اموال ماقول هم میشود .بیا وجیود ایین بایید
مت کر شویم که اشکاالت واردة مباحث قبتی در این جا نیز وارد است .زیرا چاانچه ذکر
شد هر چاد راهن در س م خود یصرف میکاد ولی یصرف وی ها امی که م ایایی چه
به صورت زمانی و چه به صورت مکانی یقسیم شده باشد ،یصرف در متک مفروز خود
نیست و هقط یواهقیست که براساس حصه اش با شریک خود دارد .ل ا این یصرف نمی
یواند مباای یصرف مری ن در مال مرهونه باشد و مری ن را در حکیم راهین بیه عایوان
متصرف مال مشاع قرار دهد .یصرهی که از نظیر بسییاری از هق یا جیایز بیوده و هسی
یقسیم م ایایی از سوی هر یک از شرکا امکان ی یر میباشد (انصاری؛ طاهری ،همان).
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نتیجه گیری
با وجود سکوت قانون مدنی رهن مال مشاع مورد قبول حقوقدانان و هق یای امامییه
قرار گرهته است و این امر با نظر مش ور هق ای امامیه در شرط دانسیتن قیبض در عقید
رهن همخوانی ندارد .زیرا از آنجایی که قبض یصرهیست مادی و یصرف میادی بیدون
اذن سایر شرکا امکانی یر نمیباشد ،در صیورت لیزوم قیبض در عقید رهین ،یکیی از
ارکان عقد ناقص بوده و موجب عدم نفوذ عقد میشود .مسئتهای که هق یای امامییه نییز
بدان نظر داشته و هر یک در یی رهف آن راهی را ییمودهاند .چاانچیه گروهیی اذن سیایر
شرکا را برای قبض عین مرهونه الزم دانسته و در مقابا گروهی ،قائا به یفکیک مییان
قبض مال ماقول و غیرماقول مشاع میباشاد .گروهی نیز هر چاد یصیرف راهین بیدون
اذن سایر شرکا را حرام دانسته ولی قبض صورت گرهته را صیحی مییداناید .در ایین
میان عده ای برای حا مسئته و عدم لزوم اذن از سایر شرکا  ،عین مرهونیة مشیاع را در
حکم متک م ایایی قرار داده و قبض آن را امکانی یر میداناد.
با وجود این دیدگاههای متفاوت ،این نتیجه حاصا میشود که صیحت رهین میال
مشاع ،یا ا در صوریی از لحاظ هق ی و حقوقی بدون اشکال میباشید کیه قیبض شیرط
صحت عقد رهن محسوب نشود .در غیر این صورت دالیا و یوجی ات ارائه شده قیادر
به رهف ایرادات وارده نمیباشد .امری که سبب سکوت قانون میدنی شیده و مقیان را از
ورود به بحث رهن مال مشاع مت ور نموده است.
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