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چکیده
در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس ،مالکیّت گفته میشود .به
همین دلیل در آن نظام حقوقی نمیتوان اجاره را عقدی تملیکی دانست ،زیرا منفعت در زمان انعقاد
عقد ،وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست .از همین رو قانونگذار
فرانسوی در ماده  1709قانون مدنی ،اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی ،دانسته
است ،اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده  466قانون مدنی ،اجاره موجب
ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است .علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران
و فقه امامیه ،مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد .مالکیّت مفهومی
اعتباری است و متعلّق آن هم میتواند امری اعتباری باشد .لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت،
موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد ،زیرا مالکیّت ،جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد
تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند .این نظریه میتواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا
اتالف عین مستأجره ،بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده  483قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با
حکم ماده  496آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود .روش تحقیق در این
نوشته تحلیلی توصیفی است.
کلیدواژه :انتقال معدوم ،اجاره ،منفعت ،مالکیّت.

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه حقوق ،اصفهان،
ایران.
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه حقوق ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
dr.fesharki@yahoo.com

مطالعه تطبیقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه ،حقوق ایران و فرانسه ـــــــــ 226

مقدّمه
عقد در یک تقسیم بندی از حیث اثری که خلق میکند به تملیکی و عهدی
تفکیک میشود .اجاره در این تقسیم بندی در زمره عقود تملیکی است (ماده 466
قانون مدنی) .فقه امامیه نیز مبتنی بر همین عقیده است ،اما این اشکال وجود دارد که
چگونه میتوان انتقال مالکیّت منافعی را تص ّور نمود که در زمان انعقاد عقد وجود
ندارند و به وجود آمدن آنها در آینده به صورت تدریجی و منوط به سپری شدن زمان
است؟ این شبهه باعث شد تا این نوشته به دنبال کشف پاسخ آن شکل بگیرد .در فقه
امامیه راه های متعددی برای موجّه جلوه دادن تملیک منفعت ارائه شده است .در
حقوق موضوعه ایران نیز اکثر حقوقدانان قائل به تفکیک شده و اجاره عین معیّن را
تملیکی دانسته و اجاره عین ک ّلی و اجاره شخص را در زمره عقود عهدی آورده اند.
البته در حقوق فرانسه ،قانونگذار فرانسوی نظریه دیگری را انتخاب نموده است و
اجاره را به طورکلّی ،موجد تع ّهد و نوعی حقّ شخصی و نه عینی قلمداد کرده است.
بنابر مبنایی که برای نظریه ملکیّت در این نوشته انتخاب شده است میتوان همسان
با آن چه موردنظر قانونگذار ایران بوده است ،تملیکی بودن عقد اجاره را تقویت نمود.
مالکیّت نوعی رابطه اعتباری است و برخالف نظام حقوقی فرانسه ،برای تحقّق چنین
ماهیّتی لزومی ندارد موضوع آن شیء مادّی باشد .منفعت در زمان انعقاد عقد ماهیّتی
اعتباری دارد؛ از این حیث تح ّقق مالکیّت نسبت به آن قابل تصوّر است .با پذیرفتن
تملیکی بودن اجاره این سؤال به وجود میآید که مالکیّت نسبت به منفعت از چه
زمانی برای مستأجر برقرار میشود؟ شاید در پاسخ گفته شود مالکیّت زمانی برای
مستأجر ایجاد میشود که منفعت به وجود آید و تا قبل از آن مالکیّت بر معدوم امکان
ندارد .عقد اجاره صرفاً سبب تملیک است و مالکیّت با حصول منفعت ایجاد میشود.
اما باید بگوئیم مالکیّت منفعت برای مستأجر و مالکیّت اجارهبها برای موجر از لحظه
انعقاد عقد برقرار میشود .بر همین مبنا ،کشف راه حلّ برای برخی عوارضی که
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حادث میشود نیز امکان پذیر است .مثالً ممکن است عین مستأجره پس از انعقاد عقد
اجاره تلف شود؛ در این فرض ،عقد باطل خواهد بود؛ خواه تلف قبل از قبض یا
بالفاصله از قبض و یا در اثنای مدت اجاره اتفاق بیفتد .با این تفاوت که اگر تلف در
اثنای مدت اجاره اتفاق افتد اجاره نسبت به باقیمانده مدت باطل خواهد بود.
ضرورت تحقیق از آنجاست که با کشف مبنای تملیک در عقد اجاره و چگونگی
تحقّق آن نسبت به منفعت و تعیین زمان ایجاد مالکیّت منافع برای مستأجر و آثاری که
در پی دارد راه حلّی برای قضایای حقوقی که در مراجع قضایی و داوری مطرح می
شود ارائه گردد.
به این ترتیب ،در این نوشته با روش تحلیلی توصیفی در قسمت نخست در راستای
مطالعه ماهیّت انتقال منفعت ،به تحلیل عقاید ابراز شده پیرامون آن در فقه امامیه و
حقوق موضوعه (فرانسه و ایران) پرداخته میشود و در قسمت دوم ،تأثیر عارض شدن
تلف عین مستأجره بر اجاره مورد مطالعه قرار خواهدگرفت.

 -1ماهیّت انتقال منفعت
اما در بین فقها و حقوقدانان در رابطه با چگونگی امکانِ تملیک منافع ،با وجود
این که منفعت در زمان عقد وجود خارجی ندارد ،نظرات مختلفی ابراز شده است .از
جنبه مطالعه تطبیقی با حقوق غرب بررسی نظام حقوقی فرانسه هم جالب توجه است
که قبل از توجه به نظام حقوقی ایران ،به آن پرداخته میشود.
 -1-1از منظر فقه
در فقه امامیه ،ماهیّت عقد اجاره به منظور حلّ اشکال تملیک امر معدوم به گونه
های متعددی تبیین شده و دیدگاه های مختلفی ابراز گردیده است.
 -1-1-1نظریّه مالکیّت متزلزل
عدهای ،در عقد اجاره (اعم از اجاره عمل یا اجاره اعیان) ،مالکیّت مستأجر نسبت
به منفعت و مالکیّت موجر نسبت به اجاره بها (در اجاره اعیان) و مالکیّت مستأجر
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نسبت به عمل و مالکیّت اجیر نسبت به اجرت را به نفس عقد محقّق می دانند و علّت
آن را اقتضای سببیّت عقود معرّفی مینمایند .اما استقرار ملکیّت اجرت را موقوف بر
استیفاء منفعت یا اتمام عمل میدانند و به طورکلّی ،اصل ملکیّت طرفین عقد را
موقوف بر اتمام عقد تلقّی می کنند (طباطبائی یزدی37-36/5 :1424 ،؛ کرکی:1414 ،
113/9؛ خوئی ،بی تا165/4 :؛ اشتهاردی98-97/27 :1417 ،؛ در فقه شافعی ر.ک:
النووی ،بی تا .)33/15 :نشانه هایی از این عقیده در قانون مدنی نیز مشاهده میشود .از
جمله ماده  505قانون مدنی که اشعار می دارد« :اقساط مال اإلجاره که به علّت نرسیدن
موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستق ّر نشده است به موت او حالّ نمیشود» .در
جل متوفّی بعد از فوت
حالیکه در ماده  231قانون امور حسبی میخوانیم« :دیون مؤ ّ
حالّ میشود» .برخی از اساتید ،علّت وضع ماده  505قانون مدنی را بر مبنای عقیده
مورد اشاره در باال توجیه نموده اند؛ یعنی ،دینی که علّت استقرار آن بعد از فوت به
وجود میآید نمیتواند با فوت حالّ شود( .امامی .)102/2 :1393 ،اما عدهای دیگر از
اساتید ،ماده  505قانون مدنی را مورد انتقاد قرار داده اند؛ آنچنان که با تح ّقق اجاره و
تسلیم عین مستأجره ،دین مستأجر ،دینی مستق ّر و قابل مطالبه خواهد بود و تنها قرارداد
خصوصی بین طرفین میتواند پرداخت اجاره بها را مؤجّل یا اقساطی کند که در این
صورت نیز تفاوتی با سایر دیون نخواهد داشت (کاتوزیان.)410-409/1 :1387 ،
برخی فقهای شافعی ،نوعی ملکیّت مراعی برای طرفین عقد اجاره قائل هستند
(الشربینی .)334/2 :1377 ،در فقه حنفی 1عقیده بر این است که پس از به وجود آمدن
منفعت در طول زمان ،به تدریج این ملکیّت برای موجر حاصل میشود و سپس به

 .1البته در فقه حنفی به دلیل غیر ممکن بودن تملیک معدوم ،ابتدائاً اجاره را جایز نمیدانند اما با تمسّک به
استحسان ،کتاب (آیه  27سوره قصص ،در خصوص اجیر شدن موسی «ع» برای شعیب «ع») ،سنّت و اجماع آن
را صحیح قلمداد میکنند (کاسانی173/4 :1409 ،؛ السنهوری.)67/6 :1998 ،
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مستأجر انتقال مییابد(1کاسانی204/4 :1409 ،2؛ سمرقندی348/2 :1414 ،؛ ابن
عابدین.)285/5 :1415 ،
در نظریه مالکیّت متزلزل ،ملکیّت را دارای صفت ثبوتی قلمداد نمودهاند؛ یعنی
برای تحقّق ملکیّت باید مح ّلی ثابت و موجود ،وجود داشته باشد و ملکیّت در زمان به
وجود آمدن آن محلّ ،محقّق میشود .در منفعت که موجود شدن آن تدریجی است
مالکیّت منفعت نیز تدریجی خواهد بود .اجاره بها نیز که در ازای منفعت است به
اقتضای معاوضه و مقابله ،ملکیّتی تدریجی خواهد داشت (کمپانی اصفهانی:1409 ،
.)158
اما این نظریه ،قابل خدشه است؛ زیرا اوالً ،اگر منافع استیفاء نشود (منافع فائته) به
ملکیّت کسی در نمیآیند (همان ،)158 :در حالیکه مطابق عقیده باال ،ملکیّت که
امری اعتباری است با استیفاء منفعت که اقدامی مادّی است مالزمه دارد .ثانیاً ،موجر
چیزی را تملیک میکند که مالک آن نشده است .مفروض این است که ملکیّت
منفعت ،مقارن با موجود شدنش است و به محض موجود شدن از بین می رود.
صرفنظر از اینکه مالکیّت موجر نسبت به منافع ،با استیفاء مستأجر معقول نیست،
مالکیّت موجر و مستأجر نسبت به منافع عین مستأجره در یک زمان نیز امکان ندارد.
مطابق با عقیده مورد اشاره در باال ،مالکیّت منفعت در لحظه موجود شدنش محقّق می
شود .در این یک لحظه ،نمیتوان تصوّر نمود که هم موجر و هم مستأجر ،مالک منافع
شوند .همچنین ،نمیتوان تص ّور نمود که ابتدا موجر و سپس مستأجر ،مالک شوند؛
 ...« .1النّ األجره تملک على حسب ملک المنافع ساعه فساعه ( »...سمرقندی348/2 :1414 ،؛ کاسانی:1409 ،
.)202-201/4
 ...« .2أنّ المنافع فی اإلجاره التملک جمله واحده بل شیئاً فشیئاً ( »...کاسانی .)201/4 :1409 ،در مقابل ،عدهای
بهدرستی بین تملیک و استیفاء منفعت قائل به تفکیک شدهاند؛ تملیک منفعت به مستأجر ،با تحقّق عقد اجاره
حاصل میشود ولو این که استیفاء از منافع تدریجی و شیئ ًا فشیئاً باشد .تدریجی بودن استیفاء ،منافاتی با تملیک
ندارد و وجود مملوک در زمان تملیک شرط نیست (بحرانی.)579/21 :1405 ،
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زیرا با مالک شدن یکی ،فرصت برای مالک شدن دیگری باقی نمیماند و منفعت آن
لحظه تمام شده ،منفعت دیگری به وجود میآید .به عبارتی دیگر ،منفعت یک لحظه
کوتاه به وجود آمده ،از بین میرود و در این لحظه فقط مالکیّت یک شخص را می
توان تصوّر نمود (کمپانی اصفهانی.)158 :1409 ،
شاید بتوان ایراد دیگری به نظریه تملیک تدریجی وارد نمود و آن ،این که تملیک
تدریجی ،حاوی تملیک های متعدد در آنا زمان است و برای هر تملیک الزم است که
یک سبب وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،آنچنان که مسبّب (تملیک های پی در
پی) متعدد است سبب (عقد) نیز باید متعدد باشد؛ در حالی که سبب ،که همان عقد
اجاره است واحد بوده ،ولی مسبّب (تملیک های پی در پی) متعدد میباشد ،اما در
پاسخ میتوان گفت انشاء کننده عقد اجاره در زمان انعقاد عقد ،سبب را به گونه ای
انشاء میکند که این سبب به صورت تدریجی ،مس ّبب را موجود نماید و از این حیث
ایراد وارد نخواهدبود.
 -2-1-1تسلیط بر عین برای انتفاع از آن
مرحوم سید یزدی در تعریف اجاره می گوید ...« :و یمکن أن یقال إنّ حقیقتها
التسلیط على عین لالنتفاع بها بعوض ( »...طباطبائی یزدی .)7/5 :1424 ،در تعریف باال،
سعی بر این است تا با تمسّک به تسلیط ،ایراد تملیک معدوم ،برطرف گردد .با حمل
مفهوم تملیک به تسلیط ،تح ّقق آن ممکن خواهد بود ،زیراشرط تملیک ،وجود مورد
معامله است اما برای تسلیط ،لزومی به وجود مورد معامله نیست.
یک مشابهت ظاهری بین عبارت یاد شده در باال با آن چه در حقوق فرانسه گفته
شده است وجود دارد .برخی حقوقدانان فرانسوی گفته اند :عقد اجاره به مستأجر
ق استفاده
اجازه می دهد که بر عین مستأجره تسلط مادّی1پیدا کند و به این وسیله ،ح ّ

2

از عین مستأجره به او داده می شود (مالوری و دیگران.)204 :2016 ،
1. d'appréhender matériellement.
2. Droit de jouissance.
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اما آیا در کالم مرحوم سید یزدی نیز تسلط به معنای تسلط مادّی است؟ با توجه به
اینکه اعمال حقوقی از جمله عقد اجاره از مقوله اعتباریّات است ،پس تعریف آن نیز
باید با تمسّک به مفاهیم اعتباری و انشائی بیان گردد .به عبارت دیگر ،زمانیکه می
خواهیم در مقام تعریف ،یک ماهیّت اعتباری را تبیین کنیم ،نمیتوانیم آن را با مفاهیم
مادّی بیان کنیم و الزم است با استفاده از مفاهیم اعتباری به تبیین آن بپردازیم؛ بنابراین،
تلقّی «تسلیط» در تعریف عقد اجاره به تسلیط مادّی ،صحیح نیست بلکه منظور ،تسلیط
اعتباری یا انشائی است.
از کالم فقها نیز همین دیدگاه قابل استنباط است؛ از جمله از سخن مرحوم محقّق
اصفهانی که سلطنت انشائی به وجود آمده به سبب عقد را همانند ملکیّت اعتباری،
سلطه اعتباری و نه سلطنت مادّی و خارجی می داند ،با این تفاوت که سلطنت ،مرتبه
ای پائینتر از ملکیّت است (کمپانی اصفهانی6 :1409 ،؛ خمینی.)814 :1422 1،
روشن است که تسلیط مادّی از آثار اجاره می باشد؛ یعنی پس از انعقاد عقد اجاره،
موجر ،عین را برای انتفاع مستأجر تحویل وی می دهد و این همان تسلیط مادّی است،
اما ماهیّت اجاره که مفهومی اعتباری است از آثارش جداست و تا آن ماهیّت اعتباری
محقّق نشود ،آثار ایجاد نخواهد شد.
اما سؤال این است که در نتیجه تسلیط اعتباری ،چه رابطهای با مال به وجود می
آید؟ شاید گفته شود که مفهوم تسلیط در اجاره با عاریه یکی است .با این توضیح که
«اغلب فقهای معاصر ،حقیقت عاریه را تسلیط اعتباری بر عین به منظور انتفاع از آن
دانستهاند ،با این قید که این تسلیط ،معوّض نبوده و مجّانی و تبرّعی است .حال وقتی
اجاره را به تسلیط بر عین به منظور انتفاع در قبال عوض تعریف میکنند معلوم میشود

 ...« .1کما أنّ التسلیط على العین لیس حقیقتها ،بل التسلیط االعتباری على فرضه من أحکامها العقالئیه أو لوازمها
کذلک فی مثل إجاره األعیان المملوکه أو غیرها  -أیضاً  -على وجه ( »...خمینی.)814 :1422 ،
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از نظر آنان حقیقت اجاره با عاریه یکسان بوده و هر دو مفید حقّ انتفاع اند 1و تفاوت
آنها صرفاً در معوّض و مجّانی بودن آنهاست؛ همچنانکه تفاوت بیع و هبه نیز در
معوّض و مجّانی بودن آنهاست» (الشریف .)52 :1393 ،اشکالی که در برداشت باال
مشاهده میشود این است که تسلیط در دو تعریف اجاره2و عاریه3در کالم فقها به یک
معنا استنباط شده است و صرفاً تمایز این دو عقد از ادامه تعریف یعنی تبرّعی بودن
عاریه و معوّض بودن اجاره گرفته شده است.
باید بگوئیم تسلیط ،مفهومی اعمّ دارد؛ 4به گونهای که تسلیط در تعاریف فقها از
عاریه اساساً به معنای اباحه تصرّف 5است و منظور از تسلیط در تعریف اجاره ،تسلیط
تملیکی است؛ یعنی سید یزدی به خاطر اجتناب از ایراد تملیک معدوم در مورد منافع،
که بر تعریف مشهور فقها 6از اجاره وارد بود به تسلیط تمسّک پیدا کرد تا بگوید
موجر به موجب عقد اجاره ،مستأجر را مسلّط بر عین مینماید تا پس از ایجاد منافع در

 .1مرحوم مقدس اردبیلی ،اثر عاریه را اباحه انتفاع و اثر اجاره را تملیک منفعت میداند .عین عبارت به لحاظ
صراحت در آن آورده میشود ...« :کما هو الظاهر کون تسویغ االنتفاع هو ثمرته و المقصود منه ،و معلوم ا ّن
اإلجاره لیست کذلک ،بل ثمرتها تملیک المنفعه بعوض معلوم ،و هو ظاهر» (اردبیلی.)349/10 :1403 ،
« .2التسلیط على عین لالنتفاع بها بعوض ( »...طباطبائی یزدی.)574/2 :1409 ،
« .3و هی التسلیط اإلنشائی على العین لالنتفاع بها على جهه التبرّع ( .»...بهجت.)56 :1423 ،
 .4تسلیط ممکن است مقرون به انتقال مالکیّت عین یا منافع (در اجاره) باشد و ممکن است مقرون به انتقال
مالکیّت نباشد چنان که در عمری و رقبی و سکنی و اکثر وقف ها دیده میشود (جعفری لنگرودی:1393 ،
 )1218بنابراین ،تسلیط بر دو قسم است :الف -تسلیط به عنوان تملیک مانند بیع؛ ب -تسلیط بدون تملیک مانند
عقد عمری که موجب تسلیط مباحٌ له بر منافع است بدون این که تملیک صورت گیرد .اباحه منافع از قلمرو
تسلیط مالکی بیرون است (جعفری لنگرودی675/1 :1388 ،؛ جعفری لنگرودی.)149/2 :1391 ،
« .5و هی (ای العاریه) من العقود الجائزه تثمر جواز التصرف فی العین باالنتفاع مع بقاء األصل غالباً» (شهید ثانی،
.)255/5 :1410
« .6و هی (أی اإلجاره) تملیک عمل أو منفعه بعوض» (طباطبائی یزدی.)574/2 :1409 ،
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طول زمان ،مالک آن منافع شود و بدین وسیله ،ایراد تملیک معدوم منتفی شود1.به این
ترتیب ،قیاس مفهوم تسلیط در تعریف اجاره با عاریه در کالم فقها ،قیاس مع الفارق
است.
حاصل آن که در رابطه استیجاری ،مستأجر با تسلیط انشائی ،مالک منافع عین
مستأجره می شود .علّت استفاده از تسلیط این است که در عالم اعتبار ،مستأجر بر عین
مستأجره (که پایگاه خارجی دارد) مسلّط میشود تا قادر به انتفاع از آن شود .به تعبیر
دیگر ،ابتدا تسلّط اعتباری به وجود میآید تا پس از آن مستأجر بتواند سلطه مادّی بر
منافع پیدا کند.
 -3-1-1مفروض الوجود دانستن منفعت
شافعی بر این عقیده است که به دلیل عدم وجود منافع در زمان انعقاد اجاره ،عقد
اصوالً باید باطل قلمداد شود ،اما چون شارع مقدّس ،عقد اجاره را صحیح دانسته است
برای منفعت ،وجود تقدیری قائل شده و آن را حکم ًا 2موجود فرض کرده است (به
نقل از سرخسی130/15 :1406 ،؛ عالمه حلّی.)291 :1388 ،
در بین فقهای امامیه نیز برخی اشاره نموده اند که اگرچه منافع ،معدوم است به
تبعیّت از وجود عین مستأجره که قابل ّیت استیفاء منفعت از آن وجود دارد منافع مقدّره
الوجود محسوب میشوند (کمپانی اصفهانی .)5 :1409 ،یا از تعریف صاحب جواهر از
اجاره و استفاده از لفظ «و لو حکماً» شاید بتوان به قول شافعی رسید« :و أحسن تعریف
لها (أی لإلجاره) أنّها ماشرّعت لنقل المنفعه بعوض من آخر و لو حکماً» (نجفی:1404 ،
204/27؛ خلخالی20 :1385 ،؛ فاضل مقداد.)270/2 :1404 ،
 -4-1-1قائم مقامي عین مستأجره
 .1آنچنان که قبالً نیز گفته شد ایشان عقیده دارند استقرار ملکیت اجرت را موقوف بر استیفاء منفعت یا اتمام
عمل و به طورکلّی ،اصل مالکیّت طرفین عقد را موقوف بر اتمام عقد تلقّی میکنند (طباطبائی یزدی:1424 ،
.)37-36/5
 ...« .2أن المنافع  ...الموجوده حکماً فتصیر مملوکه له بالعقد ( »...به نقل از سرخسی.)130/15 :1406 ،

مطالعه تطبیقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه ،حقوق ایران و فرانسه ـــــــــ 234

در این عقیده ،عین ،قائم مقام منفعت است؛ با این توضیح که اجاره ،تملیک
منفعت نیست بلکه سبب تملیک منفعت میباشد؛ یعنی تملیک منفعت به واسطه قرار
دادن عین به عنوان موضوع عقد ،اثر اجاره است ،نه این که اجاره فی نفسه تملیک
منفعت باشد (حکیم4/12 :1416 ،؛ شهید اول 1،بیتا )272/2 :آنچنانکه صاحب شرائع
در تعریف اجاره میگوید ...« :و ثمرته تملیک المنفعه بعوض معلوم ( »...محقّق حلّی،
 .)140/2 :1408به تعبیر دیگر ،اجاره به نفس عین تعلق می گیرد 2.نتیجه و ثمره آن،
نقل منفعت به ملکیّت مستأجر و باقی ماندن عین در ملکیّت موجر خواهد بود
(طباطبائی ق ّمی .)300/8 :1426 ،به این ترتیب ،مطابق با این عقیده ،منافع در زمان
انعقاد عقد موجود نیست و تعلق ملکیّت به امر معدوم غیر ممکن است و برای تح ّقق
ملکیّت ،الزم است محلّ آن موجود باشد؛ اما اگرچه منافع در زمان انعقاد عقد موجود
نیست ،قابلیّت به وجود آمدن منافع ولو به صورت تدریجی به تبع منشأ آن ،که همان
عین است برای تملیک منفعت کفایت می کند (عراقی.)417/5 :1414 ،
ابواسحاق مروزی از جمله فقهای شافعی نیز عقیده دارد اجاره ،استفاده از عین
است نه منفعت؛ یعنی استیفاء میشود از عین ،منفعتی که موردنظر است .از آنجا که
منافع در زمان عقد موجود نیست ،جایز نیست عقد را متوجّه آن نمود (به نقل از
النووی ،بی تا)6/15 :؛ اما در مقابل ،یکی دیگر از فقهای شافعی (صاحب المجموع)

« .1مورد اإلجاره العین الستیفاء المنفعه ألنّ المنافع معدومه  ...فا ّن للقائل بالعین الیعنی بها أنّها تملک باإلجاره
کما فی البیع ،بل الستیفاء المنفعه منها ،و القائل بالمنفعه الیقطع النّظر عن العین ،بل له تسلیمها و إمساکها مدّه
االنتفاع» (شهید اول ،بی تا.)273-272/2 :
 .2عبارت مرحوم آخوند خراسانی به لحاظ صراحت آن نقل میشود ...« :کما هو المتوهّم من تعریفها بتملیک
المنفعه ولکن التحقیق انّ مورده فیها نفس العین و لذا یقال «آجرت الدار و استأجرتها» و ا ّن اإلجاره عباره عن،
إضافه خاصه بین العین المؤجره و المستأجر ،و من آثارها تملّک منفعتها و التعریف بالتملیک تعریف بالرّسم ،مع
انّه لو سلّم انّه بالحدّ کان مورد عقدها أیضا نفس العین ،فإنّها تملیک المنفعه و الیکاد یکون مورده و متعلّقه الّا
العین ،فافهم» (آخوند خراسانی.)32 :1406 ،
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میگوید منفعت در اجاره همانند عین است در بیع ،و اجاره متضمّن تملیک منفعت در
مقابل اجرت است (النووی ،بیتا13/15 :و.)17
 -2-1از منظر حقوق
اکنون در حقوق موضوعه بحث ادامه مییابد .از باب مطالعه تطبیقی که ما را با
نظام های حقوقی دیگر آشنا مینماید ،قسمت نخست به مطالعه نظام حقوقی فرانسه
اختصاص مییابد و سپس نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
 -1-2-1از منظر نظام حقوقي فرانسه
1

در نظام حقوقی فرانسه ،اجاره صرفاً یک حقّ شخصی بر انتفاع از عین مستأجره،
به مستأجر اعطا میکند؛ یعنی مستأجر دارنده حقّ دینی 2است (مالوری 3و دیگران،
204 :2016و207و209؛ آنسل 4و دیگران .)3604 :2016 ،ماده  1709قانون مدنی
فرانسه ،اجاره اعیان را چنین تعریف می کند« :اجاره عقدی است که به موجب آن،
یک طرف قرارداد تعهّد مینماید به برخوردارکردن دیگری از مالی ،در طول یک
دوره زمانی مع ّین و با یک قیمت مشخّص که دیگری تعهّد به پرداخت آن می نماید».

5

به اینترتیب ،مستأجر به صورت موقّت ،دارنده یک حقّ انحصاری به بهره مندی و
انتفاع از عین مستأجره است 6که به این وسیله میتواند از عین استفاده کند و منافع را
تحصیل نماید؛ یعنی اجاره همانند حقّ انتفاع ،به مستأجر اجازه میدهد که بر عین
مستأجره تسلط مادّی پیدا کند ،اما تفاوت آن با حقّ انتفاع این است که عالوه بر تسلّط
ق دینی) به بهره برداری از عین نیز خواهد داشت؛ در
مادّی ،یک حقّ شخصی (ح ّ

1. Le droit personnel de jouissance.
2. titulaire d'un droit de créance.
3. Malaurie
4. Ancel
5. Art. 1709 Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties
s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant
un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
6. Un droit exclusif de jouissance.

مطالعه تطبیقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه ،حقوق ایران و فرانسه ـــــــــ 236

حالی که در حقّ انتفاع ،نوعی حقّ عینی برای منتفع 1ایجاد می شود (مالوری و
دیگران204 :2016 ،؛ مرقس 40/8 :1985 ،و.)85
این مبنا در حقوق فرانسه ،ریشه در نظریه مبنایی اصل شخصی بودن آثار معامالت
به صورت حقّ و تعهّد شخصی ،مقتبس از حقوق رم دارد .به این معنا که تعهّدات و
حقوق را منعکس در شخص (و نه در عین) می دانند .مطابق با این اصل پذیرفته شده،
چنان چه موجر ،عین مستأجره را به شخص ثالث انتقال دهد اصوالً شخص ثالث باید
بتواند مستأجر را از عین مستأجره خارج سازد ،زیرا همان طورکه گفته شد مستأجر در
قالب عقد اجاره ،دارای نوعی حقّ دینی میشود .آثار حقّ دینی بین دو شخص برقرار
است ،نه بین شخص با عین؛ و با تغییر یکی از دو طرفِ رابطه شخصی ،دیگر آثار آن
رابطه ،بین اشخاص جدید جاری نخواهد بود؛ اما برخالف این قاعده قانونگذار
فرانسوی در ماده  1743قانون مدنی آن کشور اعالم میدارد اگر موجر ،عین مستأجره
را به دیگری بفروشد خریدار نمیتواند مستأجری را که دارای اجاره نامه رسمی و
معتبر است یا اجاره دارای مدت معیّنی است از ملک اخراج نماید 2.نویسندگان حقوق
مدنی فرانسه ،حکم مقرّر در ماده  1743قانون مدنی را حکمی استثنائی تلقّی نموده و
جریان آن را منوط به وجود شرایطی می دانند .این شرایط ،حاوی یک شرط مثبت و
یک شرط منفی است؛ شرط مثبت آن است که در زمان انتقال و واگذاریِ عین
مستأجره ،یک عقد اجاره معتبر و واقعی وجود داشته باشد (با وجود شرایط مندرج در
ماده  1377قانون مدنی جدید فرانسه)3؛ شرط منفی نیز آن است که در قرارداد اجاره،

1. l’usufruitier.
2. Article 1743 c.c.f: Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut
expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont
la date est certaine…«.
 .3ماده  1377قانون جدید مدنی فرانسه از این قرار است که سند امضا شده در مقابل شخص ثالث روزی که ثبت
شود یا روز فوت امضا کننده و یا روزی که محتوای آن رسم ًا تصدیق شود ،دارای اعتبار خواهد بود.
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حقّ اخراج مستأجر از عین مستأجره با انعقاد عقد بیع ،برای موجر شرط نشده باشد
(مالوری و دیگران ،220 :2016 ،ش.)671
ایجاد حقّ شخصی در اجاره صرفاً یک بحث نظری نیست و در حقوق فرانسه در
عمل ،آثار دیگری هم به دنبال دارد ،از جمله اینکه مثالً در بیع ،فروشنده باید دارنده
حقّ عینی بر مال موضوع انتقال باشد و فروش مال متعلّق به دیگری منتهی به بطالن
قرارداد می شود؛ به خاطر اینکه فروشنده ،قادر به انتقال حقّ عینی بر مال نیست؛ اما در
اجاره ،موضوع میتواند مال متعلّق به دیگری باشد به شرط اینکه موجر بتواند انتفاع
مادّی از مال را برای مستأجر تضمین و فراهم کند ،زیراتعهّد قراردادی موصوف صرف ًا
ق عینی استوار نیست؛ 1بنابراین در
متّکی به یک حقّ بهره مندی است و اصالً بر یک ح ّ
رابطه بین موجر و مستأجر ،قرارداد معتبر است و هیچ کدام از آنها نمیتوانند بطالن
قرارداد را بخواهند؛ چنان چه مالک حقیقی انتفاع از عین را مختلّ سازد مستأجر می
تواند بر مبنای مسئول ّیت مدنی قراردادی به موجر مراجعه کند ،زیرا موجر ،انتفاع
مسالمت آمیز را تضمین نموده است .از طرفی ،اگر مستأجر نتواند از عین منتفع شود
می تواند از پرداخت اجاره بها امتناع نموده و به عدم انجام تع ّهد به تحویل از سوی
موجر استناد کند( 2ماده  1719قانون مدنی فرانسه)؛( 3مالوری و دیگران،210 :2016 ،
ش 636؛ بنابن ،260 :2017 ،ش  .)341این در حالی است که در حقوق ایران و فقه
 .1البته برخی از نویسندگان فرانسوی اشاره میکنند که این یک راه حلّ کالسیک و قدیمی است و به نظر می
رسد که به تازگی از آن چشم پوشی شده است ،زیرا رویّه قضایی چنین تصمیم میگیرد که فقدان وضعیّت
مالکیّت برای مؤجر ،بطالن اجاره را به دنبال خواهد داشت (بنابن.)260 :2017 ،
 .2البته ،اجاره مال غیر نسبت به مالک حقیقی مؤثّر نیست مگر آنکه آن را تأیید کند .در صورتیکه مؤجر به
ظاهر مالک به نظر آید و مستأجر با حسن نیّت باشد و قربانی یک اشتباه رایج و معمول شده باشد اجاره به مالک
حقیقی تحمیل میشود (مالوری و همکاران.)210 :2016 ،
3. Article 1719 C.C.fr: Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans
qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la
chose louée … 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du
bail … .
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امامیه ،مطابق با قاعده عقد فضولی ،الزم است موجر ،مالک منافع عین مستأجره باشد
والّا اجاره غیر نافذ خواهد بود (ماده  473قانون مدنی)؛ (طباطبائی یزدی:1409 ،
 .)575/2اثر دیگری که می توان از آن سخن گفت تأثیر تلف ناگهانی عین مستأجره بر
عقد است .در عقد بیع وقتی ریسک (ضمان معاوضی) به خریدار منتقل میشود با تلف
مبیع پایه و مبنای حقب عینی از بین میرود و خریدار حقّی بر ثمن نخواهد داشت ،اما
در اجاره ،با تلف عین ،مستأجر از انتفاع از مال و اجرای آن چه طلب دارد محروم می
شود؛ از این حیث میتواند بطالن اجاره را مورد مطالبه قرار داده و اجاره بها را مستردّ
نماید 1.این اثر نیز درخور توجه است که انتقال مالکیّت مال به خریدار ،حقوق و
دعاوی وابسته به عین را همراه با خود دارد؛ در حالی که در عقد اجاره ،مستأجر آنها را
دریافت نمیکند (بنابن .)243 :2017 ،برخالف حقوق فرانسه ،در حقوق ایران با توجه
به این که اجاره در زمره عقود تملیکی است میتوان آن را با فرض پذیرش تقسیم
ق عینی را بر آن جاری
بندی حقّ به عینی و دینی ،بر حقّ عینی منطبق نمود و آثار ح ّ
دانست.
 -2-2-1از منظر نظام حقوقي ایران
با توجه به تعریف اجاره در ماده  466قانون مدنی و نیز بند  3ماده  490همان قانون
که در صورت عدم تعیین موعد برای پرداخت مال االجاره ،مستأجر را مکلّف به
ل مالکیّت
پرداخت مال االجاره تمام مدت به صورت نقد نموده است 2اجاره را باید ناق ِ
منفعت دانست؛ یعنی با تحقّق عقد اجاره ،مالکیّت منافع و اجاره بها به صورت مستقرّ،
به ترتیب برای مستأجر و موجر حاصل میشود .با این توضیح که اوالً ،مالکیّت
مفهومی اعتباری است که برای تحقّق آن نیازی به وجود پایگاه مادّی و فیزیکی نیست،

 .1در ادامه ،مقایسه ی دو نظام حقوقی (ایران و فرانسه) در این خصوص با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار می-
گیرد.
 .2بند  3ماده  490قانون مدنی ...« :و درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد».
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بلکه وجود ماهیّت اعتباری برای تحقّق مالکیّت کافی است .به عبارت دیگر ،مالکیّت،
جوهر است و عرض نیست تا برای تص ّور آن الزم باشد بر جوهر عارض شود تا وجود
پیدا کند .به این ترتیب ،منفعت هم که در واقع یک ماهیّت اعتباری است اگرچه در
زمان وقوع عقد ،موجود نیست اما تملیک آن امکان پذیر است؛ ثانیاً ،اقتضای معاوضی
بودن عقود از جمله اجاره نیز این است که با تحقّق عقد عوضین به طرف مقابل انتقال
یابد؛ یعنی منافع به مستأجر و اجاره بها به موجر منتقل شود؛ ثالثاً ،این شرط ارتکازی
وجود دارد که عرف مستأجر را با تحقّق اجاره مالک منافع میداند؛ به همینترتیب،
ملکیّت منفعت برای مستأجر به وجود نمیآید مگر این که انتقال مالکیّت نسبت به
اجاره بها نیز محقّق شود .شایان توجه است که عرف ،بین شیء مسلوب المنفعه و شیئی
که منافع آن متعلّق به مالک است فرق قائل میشود و بین مالک این دو شیء از حیث
دارایی هرکدام نیز تفاوت قائل است .این تمایز ،حاکی از موجود بودن منفعت در عالم
اعتبار است.
تعهّد مستأجر به پرداخت اجاره بهای تمام مدت اجاره به صورت نقد ،مطابق با بند
 3ماده  490قانون مدنی حکایت از آن دارد که قانونگذار بر همین مبنا مبادرت به وضع
این حکم نموده است ،زیرامادام که معوّض به موجر تملیک نشده باشد الزام مستأجر
به پرداخت تمام اجاره بها امکان پذیر نمی باشد.
کوتاه سخن آن که در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران ،برخالف
آن چه در نظام حقوقی فرانسه مالحظه میشود ملکیّت و حقیّت ،دو مفهوم جداگانه
است ،نه اینکه ملکیّت یکی از شقوق حقیّت باشد؛ در حالی که در نظام حقوقی
ق به عینی و دینی تقسیم میشود و مالکیّت ،کامل ترین نوع حقّ عینی قلمداد
فرانسه ،ح ّ
ق عینی است
می شود .در این تقسیم بندی برای برقراری رابطه مالکیّت که نوعی از ح ّ
الزم است موضوع آن شی مادّی و قابل اشاره در عالم خارج باشد تا قابلیّت تعلّق حقّ
عینی به آن ممکن باشد .اما در فقه امامیه و تبعاً در حقوق موضوعه ایران ،مالکیّت،
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مفهومی اعتباری است و به همین دلیل الزم نیست موضوع آن شی مادّی باشد بلکه
ممکن است رابطه مالکیّت با مالی اعتباری همانند کلّی فی الذّمه یا منفعت برقرار شود.
از تعریف اجاره در ماده  466قانون مدنی و اقسام مورد اجاره در ماده  467قانون مدنی
می توان به نتیجه باال دست یافت ،زیرادر این دو ماده« ،عین مستأجره» یا «اشیاء» در
معنای مطلق ،شامل معیّن ،کلّی در معیّن و کلّی فی الذّمه بکار رفته است .از طرفی ،در
بند  1ماده  29قانون مدنی« ،مالکیّت» به عنوان یکی از رابطه های بین اشخاص با اموال
شمرده شده است؛ در حالیکه در ماده  543قانون مدنی فرانسه از عبارت « un droit
 »de propriétéیعنی« ،حقّ مالکیّت» استفاده شده است .این حکایت از همان تفاوت
مبنایی حقوق ایران با فرانسه دارد که در فرانسه ،مالکیّت به عنوان نوعی حقّ شناخته
ق
میشود 1،اما در قانون مدنی ایران با توجه به پیشینه فقهی آن ،مالکیّت قسمی از ح ّ
شناخته نمیشود .همچنین در ماده  543قانون مدنی فرانسه 2به متعلَّّق مالکیّت اشاره
نشده است؛ چه در آنجا روشن است که رابطه مالکیّت با عین ملموس برقرار میشود.

3

اما در بند  1ماده  29به متعلَّّق مالکیّت «اعمّ از عین یا منفعت» تصریح شده است .اطالق
عین و منفعت که شامل مال مع ّین ،کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه میشود داللت بر آن
دارد که متعلق مالکیّت میتواند امری اعتباری باشد .به همین ترتیب ،اگر موضوع
مالکیّت میتواند امری اعتباری باشد پس مفهوم مالکیّت نیز اعتباری است.

 -2تأثیر تلف عین مستأجره در اجاره
پس از مطالعه ماهیّت انتقال منفعت و اقوال مختلفی که در این زمینه وجود دارد
الزم است اثر تلف در عین مستأجره در اجاره بررسی شود .بنابراین ،در دو قسمت
 .1برای دیدن نظر مخالف در حقوق ایران ر.ک:کریمی و همکاران.262 :1395 ،
… 2. Article 543 C.C.fr: On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété
3. Article 544 C.C.fr: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de
la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements.
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جداگانه ،تلف عین مستأجره قبل از تسلیم یا بالفاصله پس از تسلیم و تلف عین
مستأجره در اثنای مدت اجاره مطالعه می شود.
 -2-1تلف عین مستأجره قبل از تسلیم یا بالفاصله پس از تسلیم
طرح این بحث از آنجاست که در ماده  483قانون مدنی ،تلف عین مستأجره در
مدت اجاره ،موجب انفساخ عقد دانسته شده است .همچنین در ماده  387قانون مدنی
در مورد بیع حکمی مشابه بیان شده است .از طرفی ماده  496قانون مدنی تلف عین
مستأجره را موجب بطالن اجاره از تاریخ تلف دانسته است .کدام یک از دو حکم
(بطالن یا انفساخ) با ماهیّت اجاره و تعریف آن در ماده  466قانون مدنی سازگار
است؟
در بین حقوقدانان در حقوق موضوعه معموالً عقیده بر بطالن عقد اجاره به سبب
تلف عین مستأجره شکل گرفته است (امامی90/2 :1393 ،و123؛ جعفری لنگرودی،
134-136 :1393و152؛ کاتوزیان409/1 :1387 ،و435؛ کاتوزیان361-/1 :1387 ،
.)362
دکتر لنگرودی اجاره را عهدی و موجد تعهّد دانسته ولی دکتر کاتوزیان با بیان
ق مالکیّت بر منافع» بر تملیکی بودن اجاره تأکید نموده است .مبنای دو
«واگذاری ح ّ
تحلیل یاد شده در باال ،با صراحتی که در ماده  466قانون مدنی وجود دارد سازگار
نمی باشد .در ماده  466قانون مدنی به انتقال مالکیّت منافع عین مستأجره به مستأجر
قو
تصریح شده است؛ در حالیکه دو نظریه مورد اشاره در باال یکی به انتقال ح ّ
صالحیّت بهره برداری از عین ،و دیگری به تعهّد واگذاری حقّ استفاده ،اشاره دارد.
با توجه به مبنایی که از سوی نگارندندگان مورد پذیرش قرار گرفت ،تردیدی
ل نیست؛ بلکه به تبع عین است .بنابراین،
وجود ندارد که مالکیّت منافع ،ملکیّت مستق ّ
اگر عین مملوک باشد منافع نیز به تبع آن مملوک خواهد بود و اگر عین از مملوکیّت
خارج شود ،منفعت نیز خارج می شود .به تعبیر دیگر ،اگر عین عقالً از قابلیّت ملک
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بودن خارج شود منفعت نیز خارج میشود؛ بنابراین ،ملکیّت مالک نسبت به منافع،
محدود به بقاء عین و امکان انتفاع از آن است .از زمانی که عین تلف میشود ،کشف
میگردد که از اوّل ،ملکیّتی برای موجر نسبت به عین و به تبع آن نسبت به منفعت
وجود ندارد و اجاره باطل خواهد بود .این مطلب با این گفته که مالکیّت منفعت از
زمان انعقاد عقد ،با توجه به اعتباری بودن مفهوم آن به مستأجر منتقل می شود ،منافاتی
ندارد ،زیراتحقّق مالکیّت هرچند به داللت مفهوم اعتباری ،منوط به امکان وقوع
عقالئی آن است .عُقال نسبت به مالی که از بین میرود ملکیّت قائل نمیشوند .مالکیّت
منفعت ،دائر مدار بقاء عین است؛ به همین دلیل ،کسی در عدم جواز انعقاد عقد اجاره
بیش از طول عمر عادیِ مورد آن و قابلیّت بقای آن تردید ندارد؛ مثالً اجاره خانه برای
مدت هزار سال ،یا اجاره شخص به مدت صد سال یا حیوان به مدت پنجاه سال ،زیرا
بعد از تلف شدن مورد اجاره ،منفعتی وجود ندارد تا موجر مالک آن شود و در قالب
عقد آن را به دیگری تملیک نماید .درست است که تملیک منفعت در اجاره ،لحظه
انعقاد عقد به صورت مستقرّ محقّق میشود اما از لحظه تلف ،کشف میشود که موجر
از همان لحظه انعقاد اجاره ،مالک قسمت تلف شده نبوده است تا بتواند آن را به
مالکیّت مستأجر درآورد .در بیع عین مع ّین هم ،اگر بعد از بیع کشف شود که مبیع از
بین رفته است معامله به دلیل عدم وجود موضوع و عدم وجود رابطه مالکیّت بین
مالک و مالِ از دست رفته ،باطل میشود.
برخی ،علّت تفاوت حکم انفساخ (در بیع) با بطالن (در اجاره) را با اجماع توجیه
نموده اند (سبزواری.)67/19 :1413 ،
میتوان گفت که ع ّلت تفاوت حکم تلف مبیع قبل از تسلیم در بیع و اجاره ،در
تفاوت مبنایی این دو عقد نهفته است .در یک تقسیم بندی ،عقود به آنی و مستمرّ
تقسیم میشوند .عقد بیع از جمله عقود آنی و اجاره در زمره عقود مستمرّ است .شرط
صحّت بیع ،وجود مبیع (حسب مورد به صورت اعتباری یا فیزیکی) در زمان انعقاد
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حت عقد است؛ یعنی اگر
عقد است ،اما در اجاره ،وجود منفعت حدوثاً و بقائاً شرط ص ّ
در بیع ،مبیع در زمان انعقاد عقد موجود بوده و بعد از آن و قبل از تسلیم از بین برود
تأثیری در صحّت عقد نخواهد داشت و صرفاً عقد از لحظه تلف به بعد منحلّ می
شود؛ در حالیکه در اجاره ،وجود منفعت به لحاظ استمرار آن حدوثاً و بقائاً الزم
است و در صورت تلف آن بعد از انعقاد عقد کشف میشود از زمان وقوع عقد وجود
نداشته است ،نه این که گفته شود منفعت موجود بوده و بعداً از بین رفته است.
اما گروهی از فقها حکم به انفساخ عقد را ترجیح داده اند .در فرضی که تلف عین
مستأجره قبل از تسلیم به مستأجر حادث میشود ،قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را
جاری میدانند و خصوصیّتی از این حیث بین بیع و اجاره قائل نمیشوند؛ به طوری که
قاعده مورد اشاره را به مطلق معاوضات تسرّی می دهند (کمپانی اصفهانی:1409 ،
171؛ هاشمی شاهرودی .)287/1 :1429 ،به عالوه ،با التفات به این که قبل از تسلیم
همچنان ریسک (ضمان معاوضی) بر عهده موجر است تلف عین معیّن ،منجرّ به تعذّر
تسلیم میشود و می توان تعذّر را مؤیّد انفساخ دانست (عالمه حلّی به نقل از حسینی
عاملی.)278/19 :1419 ،
در حالی که در این زمینه نمیتوان حکم مبیع را با منفعت یکسان دانست ،زیرا در
بیع ،مبیع در زمان انعقاد قرارداد موجود است و بعداً از بین میرود؛ در حالی که در
اجاره ،با تلف عین مستأجره کشف میشود که منفعت از ابتدا به ملکیّت موجر در
نیامده است  .اینگونه نیست که منفعت مانند مبیع موجود بوده باشد و سپس از بین رفته
باشد و علّت آن نیز خصوصیّت منفعت است که متکثّر در طول زمان است و وجود آن
بسته به وجود عین است؛ بنابراین اجاره به لحاظ عدم وجود محلّ و معوّض باطل است.
البته ،طرفداران عقیده انفساخ عقد به سبب تلف میتوانند حتی پس از تسلیم عین
مستأجره ،به قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم نیز تمسّک نمایند؛ زیرابا تسلیم عین ،منفعت
تا زمانی تسلیم شده است که امکان انتفاع از عین باقی باشد و پس از آن گوئی منفعت
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تسلیم نشده است و از این جهت ،مشمول قاعده قرار میگیرد؛ یعنی قاعده یاد شده
مختصّ قبل از تسلیم عین مستأجره نیست و می شود بعد از تسلیم عین هم از آن
استفاده نمود ،اما به دلیلی که در باال گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد نمیتوان
نظریه انفساخ را پذیرفت.
 -2-2تلف عین مستأجره در اثنای مدت اجاره
در نگاه نخست ،شاید به نظر برسد با توجه به اینکه تملیک منفعت در لحظه عقد
واقع گردیده است و تلف در اثنای مدت اجاره حادث شده است ،یا این که امکان
انتفاع در ابتداء وجود داشته و در اثنای مدت ،غیر ممکن شده است بنابراین ،چنین
حالتی موجب انفساخ عقد است؛ اما بهتر است چنین بگوئیم که منافع متجدّد همانند
اعیان متعدد ،به عنوان مورد یک معامله است ،با این تفاوت که عین در لحظه وقوع
معامله در عالم ماده ،موجود است و وجود یا عدم وجود رابطه مالکیّت بین شخص و
شیء در همان زمان مبرهن و آشکار است ،همانند بیع مایملک و ما الیملک ،مانند
شیره به همراه شراب یا گوسفند به همراه خوک؛ که معامله نسبت به قسمت نامشروع
باطل و نسبت به قسمت مشروع (شیره و گوسفند) صحیح است و در ضمن ،مشتری
نسبت به قسمت صحیح ،خیار تب ّعض صفقه خواهد داشت؛ یا به ویژه ،در آنجا که
شخص مال خود را به همراه مال دیگری میفروشد و غیر (مالک) آنرا تنفیذ نمیکند
و معامله باطل میشود ،اما منفعت بر خالف عین ،در لحظه انشاء عقد در خارج موجود
نیست .درست است که در اجاره با انعقاد عقد برای طرفین ،ملکیّت مستقرّ محقّق می
شود اما با تلف عین مستأجره کاشف به عمل میآید که برای موجر مالکیّتی نسبت به
عین و به تبع آن نسبت به منفعت وجود نداشته تا نامبرده قادر به انتقال آن باشد .در بیع
عین مع ّین نیز اگر بعد از بیع کشف شود که مبیع از بین رفته است ،معامله به دلیل عدم
وجود موضوع و عدم وجود رابطه مالکیّت بین مالک و مال از دست رفته ،باطل می
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شود .اقتضای منفعت چنین است که تا زمان سپری نشود نمیتوان به موجود بودن یا
نبودن آن پی برد.
شاید کسی ایراد کند ،امکان باطل بودن عقدی که به طور صحیح واقع شده است
وجود ندارد ،اما ایراد مطروحه وارد نیست؛ زیرا با تلف عین کشف میشود که عقد از
زمان انعقاد نسبت به منافعی که تلف شده اند باطل بوده است و اساساً عقد صحیحی به
وجود نیامده که با تلف باطل گردد و تلف ،کاشف از بطالن عقد نسبت به منافع زمان
بعد از تلف است.
در حقوق فرانسه ،مطابق با مواد  1722و  1741قانون مدنی 1در صورتی که عین
مستأجره در اثنای مدت اجاره تلف شود اجاره منحلّ میشود؛ یعنی ریسک به موجر
انتقال مییابد (مالوری و همکاران ،222 :2016 ،ش  673و  ،267،ش .)820یکی دیگر
از نویسندگان فرانسوی در تحلیل ماده یاد شده در باال از عبارت « résilié de plein
 »droitکه در ماده مورد اشاره بکار رفته است به انحالل قهری اجاره 2نام می برد و آن
را کامالً منطبق با نظریه بطالن « »hypothèse de caducitéمیداند(3مانگو:2016 ،
 ،350ش  .)343در حقوق فرانسه ،موجر یا شخص ثالث نباید مانعی در انتفاع مستأجر
ایجاد کنند که اصطالح ًا تضمین امنیّت در انتفاع (انتفاع مسالمتآمیز) « garantie
 »de paisible jouissanceنامیده میشود و تضمین موجر برای انتفاع مستأجر از
عین مستأجره در طول مدت اجاره ،تعهّد اصلی اوست و به این تعهّد در بند  3ماده
1. Art. 1722 C.C.Fr: »Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
« … totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit
Art. 1741 C.C.Fr: »Le contrat de louage se résout par la perte de la chose
louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
engagements«.
2. La résiliation automatique du bail.
 .3برخی از نویسندگان حقوق فرانسه در آثار خود ذیل توضیحات ماده  1741قانون مدنی ،در مورد زمان تأثیر
اعالم انحالل اجاره به علّ ت تلف عین مستأجره از سوی دادگاه ،برای رأی دادگاه جنبه اعالمی قائل میشوند
(آنسل و دیگران.)3662 :2017 ،
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 1719قانون مدنی فرانسه 1نیز تصریح شده است (مالوری و دیگران227 :2016 ،
ش.)684
یک سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان تصوّر نمود قبض عین مستأجره از
سوی مستأجر ،استحقاق اجاره بها را برای موجر در پی داشته باشد ،اما ضمان معاوضی
را به مستأجر منتقل نکند؟
به نظر میرسد تسلیم عین مستأجره به منظور انتفاع از آن انجام میشود و در واقع،
تسلیم عین ،مقدمه تسلیم منفعت است؛ اما تسلیم عین ،تسلیم منفعت تل ّقی نمی شود.
تسلیم برخالف تملیک ،فعلی مادّی است و در صورتی در عالم خارج محقّق میشود
که زمان سپری شده و منفعت برای مستأجر حاصل شود .مادام که به لحاظ تدریجی
بودن منفعت ،زمان سپری نشود تسلیم منفعت اتفاق نمیافتد .با این مقدمه ،به این نتیجه
می رسیم که با تسلیم عین ،ضمان معاوضی در اجاره (برخالف بیع) به مستأجر منتقل
نمی شود ،زیرا برخالف بیع که مورد معامله در آن عین است ،مورد معامله در عقد
اجاره منفعت است و عارض شدن آن در عالم خارج جز با استفاده از عین واقع نمی
گردد .از طرفی ،تحویل عین مستأجره برای استحقاق مطالبه اجاره بها کافی است ،زیرا
کن از انتفاع است .به عالوه ،میتوان گفت
با تسلیم عین مستأجره ،مستأجر عرفاً متم ّ
تلف عین مستأجره کاش ف از آن است که منافع از زمان تلف به مستأجر تسلیم نشده
است 2.به همین دلیل است که اگر مستأجر ،اجاره بهای آن مدت را پرداخت نکرده
باشد مستأجر پس از تلف نمیتواند آن را مطالبه کند.

1. Art. 1719 »Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit
besoin d'aucune stipulation particulière: … 3: D'en faire jouir paisiblement le
preneur pendant la durée du bail«.
 .2مرحوم میرزا حبیب اهلل رشتی در همین زمینه می گوید ...« :ألنّ قبض المنفعه انّما هو باالستیالء على العین فی
زمن یمکن فیه االستیفاء ال بمجرّد االستیالء علیه و إن کفى فی استحقاق مطالبه االجره و تحقیقه انّ القبض الّذی
یقتضیه المعاوضه غیر القبض الذی یخرج به البائع من الضمان ( »...رشتی.)235 :1311،
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ظاهر ماده  477قانون مدنی با بکار بردن عبارت « ...مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از
آن را بکند» عقیده باال را تأیید می نماید ،زیرا بر این مطلب اشاره دارد که صِرف
تسلیم عین مستأجره ،داللت بر تسلیم مورد اجاره (منفعت) ندارد.
گفته شد اگر تلف در اثنای مدت اجاره اتفاق بیفتد ،اجاره نسبت به الباقی مدت
باطل میشود .حال آیا مستأجر نسبت به بقیه مدتی که اجاره صحیح بوده است به اعتبار
خیار تب ّعض ،قادر به فسخ عقد خواهد بود؟
در قانون مدنی ،حکمی درباره این فرض نیامده است ،اما ذیل ماده  483قانون
مدنی در فرضی دیگر که قسمتی از عین مستأجره تلف میشود ،برای مستأجر نسبت به
بقیّه ،حقّ فسخ شناخته شده است 1.تصریح به این مطلب در فرض یادشده ،تردید را در
پاسخ به سؤال مطرح شده ،دو چندان میکند.
عدهای نظر بر ثابت شدن خیار دارند ،زیرامستأجر عین را در تمام مدت به عقدی
واحد ،اجاره نموده و هر جزئی مرتبط با جزء دیگر است .به تعبیری ،با تلف عین حین
مدت ،تمام منفعت به مستأجر تحویل نمیشود؛ بنابراین با توجه به عارض شدن تبعیض
در آن حقّ فسخ به وجود میآید (خوئی175/30 :1418 ،؛ خلخالی318 :1385 ،؛
طباطبائی حکیم115/2 :1410 ،؛ فیاض ،بی تا .)228/2 :برخی هم با این شرط که
تبعیض موجب ضرر باشد ،ثبوت خیار را بعید ندانسته اند (گلپایگانی.)41/5 :1424 ،
اما مبنای خیار تبعّض صفقه ،شرط ضمنی ارتکازی مبنی بر وحدت معامله است.
اگر معامله طرفین به صورت کلّ واحدی منعقد شده باشد با بطالن قسمتی از آن،
تبعیض در قرارداد ایجاد میشود ،در حالیکه در اجاره به لحاظ وجود اجزاء طولی
منفعت در طول زمان چنین وحدتی در معامله وجود ندارد؛ بنابراین ،با تلف عین،

 .1در برخی از کتب فقهی نیز همین رویّه تکرار شده است و قانونگذار این رویّه را از آنجا اقتباس نموده است
(طباطبائی یزدی.)43-40/5 :1424 ،
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نسبت به آن مقدار از منفعت که به مستأجر تملیک شده است تبعیض به وجود نمی
آید .وانگهی ،ثمره عملی وجود خیار تب ّعض برای مستأجر در این فرض ،تبدیل تعهّد
وی از اجرت المسمّی به اجرت المثل است که با حکمت جعل خیار از نظر عقالئی در
موارد تب ّعض در معامله سازگاری ندارد (هاشمی شاهرودی.)292/1 :1429 ،
آن چه به نظر می رسد این است که هر دو گروه از بزرگان ،راه افراط یا تفریط
پیموده اند .به عنوان تحلیلی بینابین میتوان گفت :اوالً ،سبب وجودی خیار تب ّعض
صفقه به ا عتبار انحالل معامله از حیث موضوع آن است .اگر موضوع قابلیّت تجزیه
نداشته باشد عقد بسیط قلمداد شده و به اعتبار موضوع ،تحلیل به عقود متعدد نخواهد
شد ،به نحویکه نسبت به قسمتی باطل و نسبت به قسمتی صحیح باشد .در همین راستا
در ماده  441چنین میخوانیم« :خیار تب ّعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع
نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ،در این صورت مشتری حقّ خواهد
داشت بیع را فسخ نماید  .»...ثانیاً ،در اجاره باید این تفکیک را درنظر داشت که گاهی
قصد طرفین از قرار دادن مدت در اجاره این است که مدت ،قید موضوع اجاره باشد.
گاهی هم ممکن است اراده ایشان در قرار دادن مدت ،مطلوب ّیت داشته باشد ،اما نه به
صورت قید ،بلکه میخواهند مدت با موضوع ،دارای تعدّد مطلوب باشد .در فرض اول
که مدت ،جزئی از موضوع اجاره است اگر موضوع در اثنای اجاره تلف شود با توجه
به اینکه تبعیض در آن ایجاد شده است مستأجر حقّ فسخ خواهد داشت ،زیرا با این
وصف ،رضای مستأجر نسبت به قسمتی که استفاده کرده است مخدوش میباشد.
مستأجر ،مالکیّت منفعت را در طول مدت تعیین شده مورد قصد قرار داده است به
نحوی که مدت ،جزو ذات موضوع باشد؛ در حالی که با تلف شدن عین حین مدت
چنین امری واقع نگردیده است ،اما در فرض دوم که مدت با موضوع اجاره دارای
تعدّد مطلوب است چنانچه عین در اثنای مدت تلف شود حقّ فسخ برای مستأجر
نسبت به قسمت صحیح به وجود نمیآید ،زیرا رضای مستأجر نسبت به آن قسمت
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مخدوش نیست و اینگونه نیست که مستأجر نسبت به آن قسمتی که منتفع شده است
ناراضی باشد .وانگهی ،همان طور که گفته شد زمان جزئی از موضوع اجاره نیست تا
موضوع از این جهت تجزیه شود و سبب خیار گردد؛ یعنی موضوع و زمان ،دو
مطلوب جداگانه می باشد.
اکنون ،اگر طرفین در زمان انشاء قرارداد ،قصد خود را در این خصوص ابراز
ننموده باشند و تردید حاصل شود که مقصود ایشان از جعل مدت ،به عنوان قید بوده یا
شرط ،و یا به عبارت دیگر ،قصد ایشان وحدت مطلوب بوده یا تعدّد مطلوب؟ حکم
قض ّیه چگونه است؟
در احراز قصد طرفین ناگزیر از مراجعه به قرائن و اوضاع و احوال خواهیم بود .به
عنوان مثال ،اگر موضوع اجاره یک قطعه زمین کشاورزی باشد که قرار است مستأجر
صی در آن بکارد و عمل آمدن این محصول ،منوط به سپری شدن مدت
محصول خا ّ
زمان متعارفی است در این فرض ،مدت ،قید موضوع خواهد بود؛ اما اگر از قرائن،
قصد طرفین احراز نگردد با مراجعه به اصول عملی میتوان به اراده ایشان دست یافت.
در صورت تردید در این که زمان ،قید موضوع است یا خیر؟ اصل ،عدم قید بودن آن
است؛ بنابراین در جایی که شخصی ملکی را به مدت یک سال برای سکونت اجاره
می نماید و در اثنای مدت تلف میشود اصل بر این است که مدت ،قید موضوع نیست
و به این اعتبار ،در موضوع اجاره تبعیض ایجاد نمیشود تا مستوجب خیار باشد؛ چه
آن که موضوع و زمان ،یک امر واحدی نیست که در نتیجه این وحدت و سپس
تبعیض در آن خیار ثابت شود.
ق فسخ یا عدم آن تردید به وجود میآید به
از طرفی در مواردی که در وجود ح ّ
داللت اصل لزوم باید آن را منتفی بدانیم؛ هرچند در این فرض با وجود اصل عدم که
اصل سببی است و اصل لزوم که اصل مسبّبی است ،نوبت به اصل مسبّبی نمی رسد و
اصل سببی کارساز خواهد بود.
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نتیجه گیری
به دنبال إنشای عمل حقوقی ،ماهیّتی ایجاد می شود و آن ماهیّت نیز واجد اثری
است .اجاره هم به عنوان یک عمل حقوقی از این قاعده مستثنی نبوده و با خلق ماهیّت
اجاره ،اثر آن ایجاد میشود ،اما بسته به هر نظام حقوقی ممکن است آثار اعمال
حقوقی در یک نظام با نظام حقوقی دیگر ،متفاوت باشد؛ زیرا هر نظام حقوقی با توجه
به اعتقادات و رسوم مردم آن جامعه تشکیل میشود .نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه
امامیه است و پدیده های حقوقی از جهات مختلف ،از جمله نحوه تشکیل ،ماهیّت،
شرایط و آثار حاکم بر آنها معموالً بر مبنای فقه امامیه استحکام یافته است.
به عنوان مثال ،در ماده  466قانون مدنی اجاره ،به تملیک منافع معرّفی شده است؛
آنچنانکه در کتب متعدد فقهی به این معنا اشاره یا تصریح شده است ،در حالیکه در
نظام حقوقی فرانسه که بر پایه عقاید موجود در حقوق رم تشکیل یافته است در ماده
 1709قانون مدنی آن کشور اجاره را موجد نوعی تعهّد به برخورداری از مال تعریف
نموده است .این تعبیر به خاطر آن است که در حقوق رم و به تبع آن در حقوق فرانسه
عقیده بر این است که پدیده های حقوقی ،موجد تعهّد اند ،نه تملیک؛ به نحوی که در
ماده  1101قانون مدنی مصوّب  11808قرارداد ،به توافقی تعریف شده است که در آن
یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهّد به دادن مالی یا انجام
کاری یا عدم انجام کاری می شود .حتی اثر اولیه بیع مال مع ّین در ماده  1582قانون
مدنی فرانسه 2،تعهّد تل ّقی گردیده است ،به طوری که یکی در مقابل دیگری متعهّد می
شود مالی را بدهد و دیگری متعهّد به پرداخت است.

1. Acticle 1101 C.C.Fr: Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire
ou à ne pas faire quelque chose.
2. Article 1582 C.C.Fr: La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à
livrer une chose, et l'autre à la payer.
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کوتاه سخن آن که در حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه میتوان گفت که مالکیّت،
مفهومی اعتباری است و تحقّق آن منوط به پایگاه خارجی نیست؛ بنابراین ،موضوع
مالکیّت میتواند منفعت ،عین کلّی ،عمل انسان و امثال آن باشد .نتیجه آن که با انعقاد
عقد اجاره ،مالکیّت مستأجر نسبت به منفعت و مالکیّت موجر نسبت به اجاره بها از
لحظه انعقاد عقد برقرار و مستقرّ خواهد شد.
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