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چکیده
اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافتهاند ،قسمی
از اموال عمومی را شکل میدهند که از آن بهعنوان «اموال عمومی کاربریمحور» یاد مییشیود
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در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت با ایین دسیته از امیوال را از نیو «نظیارت،
اداره و نگهداری» دانستهاند و «فقدان سلطۀ مالکانه بر این اموال»« ،مالکیت عموم مردم نسیتت
به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را بهعنوان اار اصلی پیییر هیر ییک از
نظریات میکور بهشمار آوردهاند
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مقدمه
نقش اموال و اروت های عمومی در ارائۀ خدمات مورد نیاز هر جامعیه و تیممین منیاب میالی
حکومتها بر کسی پوشیده نیست تنظیم حقوقی سیلطۀ حکومیتهیا بیر ایین امیوال و تتییین
ماهیت حقوقی رابطۀ میان آنها ،از یک سو حیاظت و بهرهبرداری صحیح از این اموال را تسیهیل
میکند و از سوی دیگر ،مان استیادة ناصحیح و بروز فساد در این زمینه میشیود در ایین بیین
تتیین ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت با «اموال عمومی کاربریمحور» 1که دامنیۀ گسیتردهای از
اموال عمومی  -اعم از «مناف مشترکه»« ،2موقوفات عامه»« ،9اموال مجهولالمالک» 0و «اراضی
 1در خصوص تتیین میهوم «اموال عمومی کاربریمحور» باید گیت که اگر عنصر اصلی ،در میهومشناسی مال
عمومی را «اختصاص آن به عموم مردم» بهشمار آوریم ،نحوة تحقق این اختصاص به سه شیوة کلی خواهد بود:
حالت نخست آنکه مال ،متعلق به حکومت باشد و این نهاد آن را در راستای اییای وظایف خود که مهمترین آنها
تممین مصالح عموم مردم و ارائۀ خدمت به آنهاست ،هزینه کند این دسته از اموال که اختصاص مناف آنها به
مردم بهطور غیرمستقیم و با واسطه صورت میگیرد« ،انیال» نام دارد؛ حالت دوم آنکه مال بهگونهای قرار داده
شده باشد که هر نو تصرف در آن برای تمامی اشخاص ،آزاد باشد بهرهمندی مردم از این دسته از اموال
بهصورت مستقیم است و از آن به «متاحات» یاد میشود؛ حالت سوم نیز آنکه مال ،نه همچون انیال ،متعلق
به حکومت باشد و نه مانند متاحات امکان برقراری سلطۀ خصوصی اشخاص نستت به آن وجود داشته باشد،
بلکه بهصورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عمومی اختصاص یافته باشد
مقصود از «اموال عمومی کاربریمحور» در عنوان نوشتار ،دستۀ سوم از اموال عمومی است (برای آشنایی
بیشتر با میهومشناسی اموال عمومی و اقسام آن ر ک :فراهانی)0-10 :1930 ،
 2این اموال که «اموال عمومی با کاربری خدمات عمومی» خوانده میشود و جهت استیادة عموم مردم به برآورده
ساختن یک هدف و کاربری مشخص اختصاص یافتهاند ،مصادیق متعددی را شامل میشوند :کتابخانهها،
مدارس و موزههای عمومی ،کاروانسراها ،بازارها ،مساجد ،مشاهد مشرفه ،گورستانها ،راههای ریلی ،هوایی،
دریایی و جادهای (بزرگراهها ،خیابانها ،میادین شهرها) ،ملحقات آنها (جوی فاضالب ،درختان راههای عمومی،
تیر چراغ برق ،ستونهای تتلیغاتی ،تیرکها ،دکلها ،وسایل راهنمایی و رانندگی و ) و وسایلی که برای
امنیت و تسهیل استیاده از آنها ایجاد شده است (ساختمانهای بنادر ،راهآهنها و فرودگاهها) ،از آن جملهاند
که هر یک بهنحوی در برآورده ساختن نیازهای عمومی همچون نیاز به حملونقل ،نیاز به آموز  ،نیاز به
سعادت و اییای نقش میکنند
 9اموالی که قصد واقف در آنها تممین منیعتی عام و همگانی است نکتۀ شایان توجه آنکه هرچند فلسیۀ وجودی
این قسم از موقوفات ،تممین نیازهای عامۀ مردم و بهرهمندی ایشان از مناف این اموال است ،اما در هیچیک از
کتب حقوقی موجود ،بهعنوان قسم مستقلی از اموال عمومی معرفی نشدهاند!
 0مالی است که بدون ااتات اعراض از آن ،مالک واقعیا معلوم نتاشد (جعیری لنگرودی )94 :1931 ،بهعتارت
دیگر ،در اار وقو اوضا و احوالی ،امکان شناخت و معلوم داشتنِ مالک آن از بین رفته است (انصاری و
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میتوحالعنوه» -1را در برمیگیرد ،اهمیت بسزایی دارد
پژوهش پیشرو در مقام تتیین متنای تصرف حکومت نستت به این امیوال و ماهییت حقیوقی
رابطۀ میان آنها ،هر یک از نظریات فقهی ارائهشده در این خصیوص را جداگانیه بررسیی مییکنید
بدینمنظور ،در بخش نخست نظریۀ «بالمالک بودن اموال عمومی کاربریمحور» (مالکیت جهیت)
بررسی میشود ،سپس نظریۀ «مالکیت عنوان مسلمانان» بر این اموال تحلیل و ارزیابی میشیود و
در نهایت نظریۀ «شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربریمحور» تتیین و تحلیل خواهد شد

طرح مسئله
هرچند براساس سیرة عملی و روایات متعددی 2اصیل تعلیق امیوال عمیومی کیاربریمحیور بیه
مسلمانان و مالکیت عمومی آنها بر این اموال ،امری اجماعی و ااتاتشده در میان فقهای امامییه
به شمار می آید (طوسیی1041 ،ق490 :؛ طترسیی1014 ،ق289 :؛ حلتیی1010 ،ق104 :؛ ابین
حمزه1048 ،ق242 :؛ ابن زهره1011 ،ق240 :؛ راوندی1044 ،ق944 :؛ ابین ادرییس1014 ،ق:
004؛ محقق حلی1012 ،ق3 :؛ شهید اول1014 ،ق ،)89 :اما کالم ایشان در مورد معنیای ایین
تعلق و چگونگی آن ،بر مدلول یکسانی داللت ندارد و دیدگاه فقهیا نسیتت بیه ایین موضیو  ،در
قالب سه نظریه مطرح میشیود« :مالکییت جهیت»« ،مالکییت عنیوان» و «مالکییت شخصییت
حقوقی اموال عمومی کاربریمحور»
پیش از شرو بررسی هر یک از نظریهها ،ذکر این نکته به لحیا آشینایی بیا رو شناسیی
آاار فقهی نگار یافته در این حوزه ضیروری اسیت کیه فقهیا در مرحلیۀ نخسیت ،نظرییههیای

طاهری )043 :1988 ،کاربری اموال مجهولالمالک ،رف احتیاجات نیازمندان جامعه دانسته شده است
« 1زمین میتوحالعنوه» در معنای عام آن ،عتارت است از هر سرزمینی که با قهر و غلتۀ سپاه مسلمانان فتح و از
کیار به غنیمت گرفته شده باشد این دسته از اراضی با توجه به سه مالک «ممذون یا غیرممذون بودن فتح»،
«وضعیت آبادانی» و «عامل آبادانی» در دو دستۀ «انیال» و «اراضی میتوحالعنوه به معنای خاص» قرار
میگیرند توضیح آنکه اگر فتح این اراضی بدون اذن امام جامعه صورت گیرد ،یا به هنگام فتح ،فاقد عمران و
آبادانی باشند و یا در صورت عمران و آبادانی ،آبادانی آنها بدون دخالت عامل انسانی و بهصورت طتیعی حاصل
شده باشد ،در زمرة «انیال» خواهند بود لکن درصورتیکه به هنگام فتح ،به دست بشر آباد بوده و در نتردی
که با اذن امام صورت میگیرد به دست مسلمانان فتح شوند ،ذیل عنوان «اراضی میتوحالعنوه به معنای
خاص» قرار خواهند گرفت و مشمول قواعد حاکم بر آن میباشند (مؤمن قمی100 :1930 ،؛ صدر:1939 ،
 )88مقصود ما از بهکارگیری عتارت «اراضی میتوحالعنوه» در این نوشتار ،معنای خاص آن است که ذیل
تعریف اموال عمومی کاربریمحور میگنجد
 2برای مشاهدة روایات ر ک :طوسی1934 ،ق143 :؛ حر عاملی1043 ،ق ،ج094 :24
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«مالکیت عنوان» و «مالکیت جهت» را در باب اراضی میتوح العنوه و نظریۀ سوم را در خصیوص
موقوفات عامه مورد اشاره قرار دادهانید و سیپس دامنیۀ شیمول احکیام اراضیی میتیوحالعنیوه و
موقوفات عامه را به سایر مصادیق اموال عمومی کاربریمحور تسری دادهاند در ادامه هر ییک از
نظریههای یادشده بررسی میشود

مالکیت عمومی به معنای مالکیت جهت
عتارات شهید اانی در روضۀالتهیه ،1محقیق سیتزواری در کیاییۀاالحکیام ،2محقیق اردبیلیی در
مجم الترهان 9و امام خمینی (ره) در کتاب التی بیانگر این است که منظور از مالکییت عمیوم
مسلمانان بر اراضی میتوح العنوه ،مالکیت آنان به معنای مرسوم نیست ،چراکه از نظر ایشان این
زمینها هیچ مالکی ندارند و همچون زمینهای موقوفه در جهت مصالح عامه قرار داده شدهانید
بهعالوه اینکه ملک مشا مسلمانان نیز بهحساب نمیآیند در این میان رابطۀ حکومت اسیالمی
و ارکان آن نستت به این اموال ،رابطۀ ادارهکننده و ناظری است که مناف آنهیا را اخیی کیرده و
آنگونه که تشخیص میدهد ،در راستای مصالح مسلمین صرف میکند
 1شهید اانی اراضی میتوحالعنوه را ملک بهحساب نیاورده (شهید اانی1012 ،ق ،ج )281 :1و در خصوص این
اراضی به نظریۀ مالکیت جهت متمایل میشود:
«یصرف اإلمام حاصل األرض المیتوحۀ عنوة المحیاة حال الیتح فی مصالح المسلمین الغانمین و غیرهم کسد
الثغور و معونۀ الغزاة و أرزاق الوالة و ال یجوز بیعها أی بی األرض المیتوحۀ عنوة المحیاة حال الیتح -ألنها
للمسلمین قاطتۀ من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدد إلى یوم القیامۀ ال بمعنى ملک الرقتۀ بل بالمعنى
السابق و هو صرف حاصلها فی مصالحهم» (شهید اانی1012 ،ق ،ج)240 :2
 2التالد الّتی فتحت عنوة یخرج خمسها ألرباب الخمس و أربعۀ األخماس التاقیۀ یکون للمسلمین قاطتۀ الغانمین
و غیرهم سواء فی ذلک ،و یکون لإلمام النظر فیها و تقتیلها و تضمینها بما شاء ،و یمخی ارتیاعها و یصرفه فی
مصالح المسلمین و ما ینویهم من سدّ الثغور و تقویۀ المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک ،و لیس للغانمین
فی هیه األرضین على وجه التخصیص شیء ،بل هم و المسلمون فیه سواء ،و ال یصحّ بی شیء من هیه
األرضین و ال هتته و ال معاوضته و ال تملّکه و ال وقیه و ال رهنه و ال إجارته و ال إراه ،و ال یصحّ أن یتنى دوراً و
منازل و مساجد و سقایات و ال غیر ذلک من أنوا التصرّف الّیی یتت الملک ،و متى فعل شیء من ذلک کان
التصرّف باطلًا و هو باق على األصل (ستزواری1029 ،ق)910 :
 9معنى کون هیه األرض للمسلمین ،کونها معدّة لمصالحهم العامّۀ ،مثل بناء القناطر و المساجد و نیقۀ األئمۀ و
القضاة و الکتّاب و مؤنۀ الغزاة و غیرها من المصالح العامّۀ ،مثل بیت مال المسلمین و الناظر علیها هو اإلمام،
فیوجرها و یمخی قتالتها و یصرفها فی المصالح حتى ال یحل للمستمجر حصۀ من األرض و األجرة ألنه لیس
مالکا بالحقیقۀ ،بل هی أرض جعلها اللّه -تعالى -کالوقف على مصالح المستمجر و غیره من المسلمین ،ال أنها
ملک للمسلمین على الشرکۀ (اردبیلی1049 ،ق ،ج)014-011 :1
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امام خمینی (ره) در این باره مینویسد:

«دیدگاه اقوی آن است که زمینهای میتوحالعنوه تحت مالکییت هییچ شخصیی نیسیت بلکیه
همچون بیتالمال مسلمین در جهت مصالح عمومی مسلمانان قرار داده شده و ایشیان هییچگونیه
مالکیتی بر عین و مناف این اراضی ندارند با این حال مناف این اراضی بایستی در راستای مصیالح
عمومی مسلمانان صرف شود مصالحی چون امور سپاهیان و جهاد ،لوازم تشیکیل حکومیت ،امیور
مرتتط با آن همچون تعمیر راهها و خیابانها ،ایجاد پلها و » (خمینی)08 :1918 ،
همانگونهکه مشاهده میشود ،قائالن به این دیدگاه مالکیت مجموعهای از اشخاص بیر میال
واحد را جز به صورت مشا متصور نشدهاند به عتارت دیگر ،از نظر ایشان رابطیۀ مالکییت مییان
اشخاص و اموال از دو حال خارج نیست :یا این رابطه با یک شخص حقیقی برقرار میشود یا بیا
چند شخص حقیقی حالت دوم نیز جز به صورت مالکیت مشاعی قابل تصور نیسیت بیر همیین
اساس از آنجا که قواعد حاکم بر مالکیت مسلمانان نستت بیه اراضیی میتیوحالعنیوه تناسیتی بیا
قواعد مالکیت مشاعی ندارد ،ناگزیر به نظریۀ «مالکیت جهت» روی آوردهاند
محقق اصیهانی بیا دقیت تمیام ،ریشیۀ اتخیاذ نظرییۀ مالکییت جهیت در خصیوص اراضیی
میتوحالعنوه را اینگونه بیان میکند:

«تط تیق اصول و قواعد حاکم بر مالکیت عمومی مسلمانان بر اراضی میتوحالعنیوه بیا قواعید
حاکم بر سایر اَشکال مالکییت ،دشیوار اسیت پیییر مالکییت مسیلمانان اعیم از موجیودین و
معدومین [= آنان که هنوز حیات نیافتهاند] به هنگام فتح ،با ایراداتی مواجه است:
نخست آنکه پییر این مالکیت مستلزم پییر مالکییت معیدومین اسیت کیه اعتتارییات
عرفی خالف آن میباشد ،هرچند که محیور عقلی نداشته باشد
دوم آنکه پییر چنین مالکیتی مستلزم توارث این اراضی بین مسلمانان است درصورتیکه
این زمینها به ارث نمیرسد
سوم آنکه پییر مالکیت مسلمانان بر این اراضی مستلزم این است که احدی غییر از آنیان
حق تصرف در آنها را نداشته باشد ،همانگونه که مقتضای قاعدة تسلیط نییز ایینچنیین اسیت
درحالی که حق تصرف و سرپرستی این اراضی به دست ولی امیر جامعیه سیپرده شیده اسیت »
(اصیهانی1018 ،ق)19-10 :
در همین زمینه ،اتخاذ نظریۀ مالکیت جهت مورد انتقاد برخی دیگر از فقها قرار گرفته است
مرحوم منتظری در این باره مینویسد:

«این اراضی قتل از فتح در مالکیت افرادی بوده و پس از فتح یا باید در مالکیت همان افیراد
باقی بماند یا در مالکیت شخص دیگری همچون امام درآید؛ اما اینکه پس از فیتح هییچ میالکی
نداشته باشد متصور نیست » (منتظری1043 ،ق [ب] ،ج)241 :9
براساس ادلۀ پیشگیته ،همانگونهکه مشاهده میشود ،محتیوای نظرییۀ «مالکییت جهیت»
محل ایراد و تممل جدی است
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مالکیت عمومی به معنای مالکیت عنوان
به نظر برخی فقها معنای مالکییت عمیومی ایین اسیت کیه «عنیوان عمیوم مسیلمانان» اعیم از
موجودین و کسانی که هنوز متولد نشدهاند ،مالک این اراضی بهحساب میآید نه فیردی از آنیان
یا مجمو آنان بهصورت مشا به همین ستب است که برای هیچیک از افراد ،هیچگونیه سیلطۀ
خصوصی نستت به این اموال وجود ندارد و با مرگ یکی از مسلمانان ،وراۀ او سهم متوفی را بیه
ارث نخواهد برد
صاحب جواهر از فقهایی است که در این باره ،تعتیر «ملک الجنس» را بهکار میبرد وی در
این باره مینویسد:

« ظاهر روایات ائمه و فتاوی فقها ،بلکه صریح بعضی از آنها بر این امر داللت دارد که عیین و
مناف این زمینها هر دو ملک مسلمانان است و مراد از مالکیت مسیلمانان ،مالکییت «جینس
مسلمانان» میباشد ،همانند مالکیت فقرا بر زکات و سایر وجوه عمومی ییا مالکییت زمینیی کیه
برای مسلمانان تا روز قیامت وقف شده است چراکه مال موقوفه ملیک موقیوف علییهم اسیت و
تغایر احکام مالکیتِ آن ،با احکام مالکیت خصوصیی خللیی بیه اصیل مالکییت وارد نمییکنید»
(نجیی1040 ،ق ،ج)102 :21
ایشان مالکیت مسلمانان بر اراضی میتوح العنوه را شتیه مالکیت موقوف علیهم بر مال موقوفه
یا مالکیت فقرا بر زکات می داند از نظر وی مال موقوفیه در اایر عقید وقیف ،بیه موقیوف علییهم
تملیک می شود و پس از وقو عقد ،مالک واقعیِ عین موقوفه کسانی هستند که بنابر ارادة واقف
حق استیاده از آن را دارند ،منتها این مالکیت بنا به مقتضای عقید وقیف محیدود اسیت ،یعنیی
موقوف علیهم فقط حق انتیا از مناف مال خود با شرایط معینی را دارند نه خریید و فیرو و
(نجیی1040 ،ق ،ج )88 :28نستت اراضی میتوحالعنوه و مسلمانان نیز اینچنین است
وی در جای دیگر بهمنظور تتیین بیشتر معنای این مالکیت آورده است:

«مالکیت مسلمانان بر اراضی میتوح العنوه به معنای مالکیت مجمو آنان اسیت نیه یکاییک
ایشان بر همین اساس و بر پایۀ اجما و نصوص روایات ،امکان وض مالکیت خصوصی بیر ایین
اراضی وجود ندارد» (نجیی1040 ،ق ،ج )11 :98
شهید صدر 1و مرحوم منتظری 2نیز از قائالن به همین دیدگاه هستند
«« 1عنوان مسلمانان» در طول تاریخ ،مالک این زمین است ،بیآنکه در این مالکیت هیچ مسلمانی بر مسلمان
دیگر امتیازی داشته باشد امام نیز بهعنوان حاکم ،نگهداری آن را تصدی میکند و از بهرهورانش خراجی ویژه
طلب مینماید و امت مالک این خراج است؛ زیرا وقتی مالک خود زمین است طتیعی است که مناف و خراج
آن را نیز مالک باشد» (صدر)34 :1939 ،
« 2پوشیده نماند که منظور از این عتارت که «األرض المیتوحۀ عنوة لجمی المسلمین» ،مالکیت عنوان آنان
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آنچه پیش از هر چیز در بدو امر به ذهن خطور میکند ،ایین اسیت کیه اسیتعمال عتیاراتی
چون «ملک الجنس» یا «مالکیت عنیوان» توسیط فقهیا تعیابیر دیگیری از میهیوم «شخصییت
حقوقی» در حقوق کنونی است و این امر گواه بر پییر ایین میهیوم از سیوی فقهاسیت ایین
گمان تا آنجا پیش رفته است که عدهای از محققان جهیت ااتیات بیه رسیمیت شیناخته شیدن
شخصیت حقوقی در اسالم نوشتهاند1:

«هر کجا که فقها خواسته اند ،اهلیت و صیالحیت موضیوعی غیرانسیانی را مطیرح سیازند از
مالکیت جهت [= عنوان] نام بردهاند» (صیار)204 :1919 ،
یا اندیشمند دیگری مینویسد:

« مالکیت جهت [= عنیوان] در فرهنیا اسیالمی معیادل مالکییت شیخص حقیوقی اسیت»
(جعیری لنگرودی)9144 :1934 ،
حال آنکه نگاهی گیرا به اراضی میتوحالعنوه و احکام آن در کتب فقهی ،تعلق مالکییت ایین
اراضی به شخصیت حقوقی مسلمانان را منتیی مییسیازد بیرای مثیال ،بیه رسیمیت شیناختن
مالکیت این شخصیت حقوقی همراه با واگیاری حق تصرف و مدیریت آن به حکومیت اسیالمی
به عنوان نمایندة ایشان مستلزم به رسمیت شناختن تغییر این نماینده توسیط مسیلمین اسیت
حال آنکه ا یشان حقی در تغییر سرپرستی حکومت نستت به این اموال ندارند (عمید زنجیانی و
موسیزاده ،1983 ،ج ،)198 :1چراکه در حقیقت برخالف بسیاری از نظامهای حقوقی ،در نظام
حقوقی اسالم ،حکومت نمایندة مردم و مجری ارادة ایشان نیست ،بلکه مکلف به اجرای اوامیر و
دستورهای الهی و منتصب از جانب اوست 2
دیگر آنکه به رسمیت شناختن مالکیت این اراضی برای این شخصیت حقوقی ،مسیتلزم پیییر
قابلیت بی  ،معاوضه ،صلح و آن در راستای مصلحت مسلمانان است بهعنوان مثال ممکین اسیت بیا
تغییر اوضا و احوال اجتماعی ،مصلحت مسلمانان اقتضا کند که بخشی از این اراضی بیا میالی دیگیر
معاوضه یا صلح شود لکن همانطورکه اشاره شد ،بنابر اجما فقهای امامیه امکان بی  ،معاوضه ،هتیه،
میباشد ،مانند مالکیت فقرا بر زکات امام مسلمین نیز تصرف در این اراضی را بر عهده دارد مالکیت امری
اعتتاری است و میتوان آن را بر عناوین مختلف جعل کرد مانند بقا و زیارتگاهها ،مساجد ،مدارس و مانند
اینها منظور از عتارت «إنها للمسلمین قاطتۀ :من وجد و من سیوجد إلى یوم القیامۀ» در روایات نیز همین
است » (منتظری1043 ،ق [ب] ،ج)240 :9
 1التته در کالم ایشان به تیکیک فقهی میان «مالکیت عنوان» و «مالکیت جهت» توجه نشده و این دو به یک
معنا بهکار رفتهاند
 2نظریاتی که اموال عمومی را متعلق به عموم مردم دانسته و حکومت را نمایندة ایشان در ادارة این اموال
بهحساب میآورند ،ریشه در پییر نظریۀ انتخاب (نمایندگی) دارند برای مشاهدة ایرادات وارد بر این نظریه
و دالیل ااتات نظریۀ انتصاب ر ک :ارسطا14-84 :1983 ،
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صلح ،رهن و این اراضی وجود نیدارد (محقیق کرکیی1019 ،ق )44 :لییا انطتیاق مییاهیمی چیون
«عموم مردم» یا «عموم مسلمین» بر میهوم «شخصیت حقوقی» امکانپییر نیست
نظریۀ «مالکیت عنوان» در خصوص سایر اموالی که حیق انتییا آنهیا بیه هیدف مشخصیی
اختصاص یافته است نیز مطرح شیده و محصیور در اراضیی میتیوحالعنیوه نیسیت از آن جملیه
می توان به موقوفات عامه ،زکات و مناف مشترکه (جادهها ،خیابانها ،کاروانسراها و ) اشاره کرد
(خامنهای)80-84 :1980 ،

مالکیت عمومی به معنای مالکیت شخصیت حقوقی اموال
مضمون نظریۀ «مالکیت شخصیت حقوقی اموال» که عتارت است از «اعتتار اهلییت نسیتت بیه
یک مال ،جهت دارا شدن حقوق و تکالیف ،به صورت مستقل و بدون وابستگی به اشیخاص» ،در
ابواب فقهی مختلیی همچون زکات ،خمس ،وقف ،وصیت و ارث مورد اشاره قرار گرفته است اما
بسان دو نظریۀ دیگر (مالکیت جهت و مالکیت عنوان) اصطالح خاصی نستت به آن جعل نشیده
است شاید به همین ستب باشد که فقها و بهتت ایشیان حقوقیدانان و قیوانین ،هییچگیاه آن را
مانند دو نظریۀ دیگر بهمثابۀ نظریۀ مجزا مورد اشاره و بررسی قرار ندادهاند
پیش از بررسی این نظریه اشاره به یک نکته ضروری اسیت :چنانکیه در بررسیی دو دییدگاه
پیشین مشاهده شد ،قائالن هر دو دیدگاه بهمنظور تعیین نظام حاکم بر اراضی میتوحالعنیوه ،بیا
استناد به روایتی از امام کاظم ( ) 1که این اراضی را «موقوفۀ عام بر مناف عمومی» دانسته بود،
ضمن تشتیه این اراضی به موقوفات عامه ،رابطۀ مسلمانان با اراضی میتوحالعنوه را همانند رابطۀ
موقوفعلیهم و موقوفۀ عام دانسته اند و از این طریق به تعیین ضیوابط حیاکم بیر ایین دسیته از
اموال پرداخته اند (اردبیلی1049 ،ق ،ج011 :0؛ نجیی1040 ،ق ،ج102 :21؛ صیدر31 :1939 ،
و 142؛ منتظری1043 ،ق [الف] )940-944 :التته از آنجا که دیدگاه ایشان در خصوص رابطۀ
میکور در وقف متیاوت از یکدیگر بوده اسیت ،بیهتتی آن در مقولیۀ اراضیی میتیوحالعنیوه نییز
دیدگاههای متیاوتی را در پیش گرفتهاند 2
« 1وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْءٌ مِنَ الْمَرَضِینَ وَ لَا مَا غَلَتُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ وَ الْمَرَضُونَ الَّتِی أُخِیَتْ عَنْوَةً
بِخَیْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِیَ مَوْقُوفَۀٌ مَتْرُوکَۀٌ فِی یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَى مَا یُصَالِحُهُمُ الْوَالِی عَلَى قَدْ ِر
طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَیْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا یَضُرُّهُمْ ؛ برای رزمندگان از
زمینهای فتحشده و نیز غنایمی که بدان دست یابند ،سهمی نیست مگر همان مقدار که درون منطقۀ سپاه
است زمینی که با سوارهنظام یا پیادهنظام فتح گردد ،موقوفه بهشمار میآید و به کسانی سپرده میشود که
آن را آباد و زنده گردانند و زمامدار به اندازة توان آن افراد ،بهگونهای که صالح حال ایشان باشد و زیان
نتینند ،به قدر نصف یا یک سوم یا دو سوم از آنان دریافت میکند» (کلینی1041 ،ق ،ج)401 :1
 2چنانکه امام خمینی (ره) که در مقولۀ وقف ،قائل به دیدگاه مالکیت جهت (بدون مالک بودن) موقوفه است ،در
اراضی میتوحالعنوه نیز همین دیدگاه را برمیگزیند یا صاحب جواهر که در مقولۀ وقف قائل به مالکیت عنوان
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همییین وضییعیت در خصییوص سییایر امییوال عمییومی کییاربریمحییور ماننیید راههییا ،مییدارس،
کاروانسراها ،بازارها ،پارک ها و تطتییق قواعید آن بیا موقوفیات عامیه نییز بیه چشیم مییخیورد
(طتاطتایی قمی1020 ،ق ،ج102 :2؛ سیتزواری ،بیی تیا040-040 :؛ فاضیل لنکرانیی1023 ،ق:
204؛ عالمیییۀ حلیییی1010 ،ق08 :؛ بحرانیییی1044 ،ق ،ج124 :21؛ خیییویی1014 ،ق102 :؛
اصیییهانی1022 ،ق011 :؛ گلپایگییانی1019 ،ق213 :؛ صییافی1010 ،ق ،ج902 :2؛ تتریییزی،
1020ق241 :؛ سیستانی1094 ،ق ،ج944 :2؛ وحید خراسانی1028 ،ق181 :؛ روحانی ،بیی تیا:
914؛ فیاض کابلی ،بیتا901 :؛ مازندرانی1011 ،ق )30 :از همین رو با بررسی وضعیت مالکیت
موقوفه ،وضعیت مالکیت سایر اموال عمومی کاربریمحور و در نتیجه ماهیت رابطۀ حکومیت بیا
آنها مشخص خواهد شد
به این منظور ،در ادامه ابتدا دیدگاه های فقهی میرتتط بیا ااتیات شخصییت حقیوقی امیوال
(بررسی فقهی) ،سپس چگونگی پییر این نظریه در نظیام حقیوقی اییران و قیوانین موضیوعه
بررسی میشود (بررسی حقوقی)

 .1بررسی فقهی
نظریۀ سید محمدکاظم طتاطتایی یزدی را باید به حق ،نقطۀ عطییی در تیاریخ نظرییۀ شخصییت
حقوقی اموال در فقه امامیه بهحساب آورد بهنظیر مییرسید ایشیان نخسیتین فقیهیی باشید کیه
به صورتی برجسته و روشن ،میهیوم «شخصییت حقیوقی امیوال» را پییرفتیه و بیه اجمیال بیر آن
استدالل کرده است ،چراکه در آاار فقهای پیش از وی اراده ای مشاهده نمی شود که بخواهد عنوان
مستقلی را بهصورت یک «شخصیت حقوقی» که مالک عین و مناف مالی باشد ،معرفی کند 1
ایشان متانی نظریۀ «شخصییت حقیوقی امیوال» و اسیتدالل خیود در خصیوص آن را ذییل
موضو استقراض متولی جهت تعمیر موقوفات عامه مانند مساجد ،مدرسهها ،پیلهیا و اسیتوار
ساخته است استدالل او با ارائۀ چهار راهکار فقاهتی در این باره آغاز میشود2:

«نخست قرض گرفتن به قصد پرداخت از آنچه در آینده به موقوفه اختصاص داده میشود ماننید:
مناف و منیورات موقوفه ،سهم ستیلاهلل آن از زکات و سایر وجوه و اموال خیریه متعلق به آن
موقوفعلیهم است ،در اراضی میتوحالعنوه نیز به مالکیت عنوان مسلمانان حکم میکند
 1وی شاکلۀ اصلی نظریۀ خود را در دو باب زکات و وقف سامان داده و از آنجا که معتقد است بر این نظریه آاار متعددی
مترتب خواهد بود ،از مالک آن در سایر ابواب نیز بهره برده است با این حال بهمنظور رعایت اختصار نوشتار این نظریه را
صرفاً در خصوص وقف بررسی خواهیم کرد برای آشنایی و مطالعۀ بیشتر در خصوص بهکارگیری این نظریه در ابواب دیگر
ر ک :یزدی1043 ،ق909-900 :؛ مرتضوی 80 ،1931 ،به بعد
 2شایان ذکر است که ایشان مالکیت اعتتاری خداوند و کلیۀ اشخاص حقیقی اعم از واقف و موقوفعلیهم نستت به مال موقوفه
را منتیی دانسته است (یزدی1010 ،ق)292 :
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دوم اینکه متولی تعمیر ،از مال خود به قصد استییا از مناب ذکرشده ،هزینه کنید و سیپس
طلب خود را بردارد
سوم قرض گرفتن بر عهدة «خودِ موقوفه» و نه بهعهدة متولی التته در این صورت بایید بیه
قرضدهنده اطال دهد که قرض بر عهدة موقوفه (مسجد ،مدرسه ییا ) میی باشید نیه بیر ذمیۀ
قرضگیرنده
چهارم قرض گرفتن بر عهدة «زکات» و «وجوه خیر» بهمنظور صرف در تعمییر موقوفیات ،و
استییای آن از محل یکی از آن دو» (یزدی1010 ،ق)208-203 :
وی متنای اصلی پییر شخصیت حقوقی و بهتت آن ،جعل مالکییت بیر عهیدة موقوفیات،
زکات ،خمس و را «بنای عقال» بهشمار آورده و اضافه میکند همیانگونیهکیه در نظیر عقیال،
به عنوان مثال ،مسجد می تواند مالک آنچه بر آن وقف شده یا نیر می گردد بشود ،اعتتیار و قیرار
دادن بر عهدة آن نیز درست و قهراً نافی است:

«و کون العهدة على مثل المسجد اعتتیار عقالئیی صیحیح ،فکمیا یصیح اعتتیار کونیه مالکیا
للموقوفات علیه أو المنیورات له فی نظر العقالء کیلک یصیح اعتتیار کیون شیی ء فیی عهدتیه»
(یزدی1010 ،ق)203 :
در حقیقت عهده داری عناوینی چون مسجد ،مدرسه ،زکات ،خمیس و را هماننید پیییر
مالکیت برای این دست امور می شمارد که عقال آن را درسیت میی داننید و چیون ایین میوارد از
اموری است که ریشه در بنای عقال داشته و شار حکیم نیز آن را کنار نیزده اسیت ،همیین در
پییر آن کیایت میکند
در پایان نیز تمکید میکند:

«ملکیت» امری اعتتاری است و مانند سیاهی و سییدی جهت تحقق ،نیازمند محل بیرونیی
نمیباشد ،بلکه محل اعتتاری نیز برای تحقق آن کیایت میکند تمامی احکام وضعی و تکلیییی
دیگر نیز که به جز اعتتار ،وجود دیگری در خارج ندارند ،برای تحققشیان محلیی کیه در نگیاه و
اعتتار عقال موجود باشد ،کیایت می کند به همین دلیل است که جعل احکیام اعتتیاری چیون
مالکیت ،ضمان و نستت به شخصیت حقوقی موقوفات ،زکات ،مساجد ،پل و که خود نیز امری
اعتتاری بهحساب میآیند ،صحیح میباشد به تعتیر دیگر وقتی حقیقت چیزی عین اعتتار عقال
یا شار بود ،محل آن نیز میتواند وجودی اعتتاری داشته باشد» (یزدی1021 ،ق)49-40 :
رویکرد ایشان در خصوص این موضو  ،نه بهصورت مصداقی ،جزئی و خیاص موقوفیات ،کیه
به صورت متنایی و کلی است چنانکه در همین زمینه ییادآور مییشیود مطالیب زییادی از ایین
متنای تحقیقی نشمت خواهد گرفت:
«و یتیرّ علی ما ذکرنا من التحقیق مطالب کثیرة» (یزدی1010 ،ق)203 :
ایشان عالوهبر وقف ،با به رسمیت شناختن «شخصیت حقیوقی زکیات ،جیدای از فقیرا» ،در

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی9510 ...

ارث با به رسمیت شناختن «شخصیت حقوقی ترکه ،جدای از متوفی» و در وصییت بیه جهیات
عامه با به رسمیت شناختن «شخصیت حقوقی موصیبه ،جدای از موصی و موصییلیه» همیین
رویکرد را پی میگیرد 1
مروری اجمالی بر آاار فقهای پس از ایشان نیز نشان میدهد که هماکنیون رویکیرد محقیق
یزدی به عنوان نگاه غالب درآمده و به صورت مستقل میورد توجیه و بحیث فقهیای معاصیر قیرار
گرفته است 2
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست کیه براسیاس ایین نظرییه و بیا توجیه بیه اسیتقالل
شخصیت حقوقی مال عمومی کاربریمحور از ادارهکنندة آن ،کلیۀ مناف حاصل از دارایییهیای
این شخصیت حقوقی مختص همان شخصیت است و ادارهکننده یا منتی  ،مجاز به صرف آن در
اموری خارج از هدف اختصاص یافته به مال نیست  9از سیوی دیگیر ،اسیتییای بیدهی شیخص
ادارهکننده یا منتی از دارایی ایین شخصییت حقیوقی امکیانپیییر نیسیت و حکومیت و میردم
نمی توانند این اموال را وایقۀ دین خود قرار دهند همچنین بهدلیل استقالل دارایی مال عمومی
کاربری محور از شخصیت حقوقی آن ،تلف شدن یا از انتیا افتیادن داراییی ،لطمیهای بیه اصیل
شخصیت حقوقی وارد نمیسازد و ادارهکننده موظف است بهمنظور تداوم کیاربری – ،از طرقیی
که در کالم محقق یزدی اشاره شد -مال جدیدی را به داراییهای این شخصیت حقوقی اضیافه
کند تا کاربری موردنظر مجدداً تحقق یابد محقق بحرالعلوم ،عدم تغییر مالکیت امیوال عمیومی
کاربریمحور در این حالت را اینچنین مورد اشاره قرار داده است:
«اگر زمینِ خراجی به حال خود رها شود و از آبادی درآید ،از مالکیت عمیومی امیت بییرون
نمیآید» (بحرالعلوم1049 ،ق ،ج)944 :1
در نهایت باید گیت که براساس نظریۀ شخصیت حقوقی اموال ،از آنجا مالیک اصیلی امیوال
 1به منظور آشنایی بیشتر با رویکرد ایشان در خصوص به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی امول ،جدای از
متصرفان یا منتیعان آنها ر ک :مرتضوی 00 :1931 ،به بعد همچنین برای آشنایی با متانی و ادلۀ اعتتار
شخصیت حقوقی ر ک :مرتضوی 0 :1939 ،به بعد
 2به منظور آشنایی با دیدگاه غالب در میان فقهای معاصر ر ک :حسینی حائری1029 ،ق13-140 :؛ شیرازی،
1013ق024-023 :؛ خرازی4-19 :1980 ،
 9التته این امر بدینمعنا نیست که اگر زمانی بهعنوان مثال مقولۀ راهها و حملونقل کشور به چنان حدی از
تکامل و استغنا رسید که دیگر نیازی به صرف هزینه و خرج مناف حاصل از آن در راستای نقل نتود ،متولی
اجازة انتقال درآمد بهدست آمده از آن را به نهادهای دیگر نداشته باشد ،چراکه میدانیم هر شخص حقوقی
دارای کلیۀ حقوق و تکالییی است که برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است و بر این اساس متولی
میتواند مناف بهدستآمده را از طرق موجه شرعی (برای مثال از طریق قرض) در اختیار نهاد میکور قرار
دهد و اینگونه به حیاظت از این دسته از اموال عمومی بپردازد و مان از ایراد خسارت به داراییهای
شخصیت حقوقی راهها شود
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عمومی کاربریمحور ،شخصیت حقوقی خود این اموال بهشمار میآیید ،ماهییت حقیوقی رابطیۀ
حکومت و این اموال جز «نظارت ،اداره و نگهداری» نخواهد بود 1

 .2بررسی حقوقی
در نظام حقوقی ایران ،نخستینبار مادة  9قانون اوقاف مصوب  1940شخصییت حقیوقی امیوال
عمومی کاربریمحور را مورد اشاره قرار داد:
«مادة  9ی موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است »
این ماده به دلیل عدم اشاره به شخصیت حقوقی وقف خاص ،مورد انتقاد قرار گرفت تا اینکه
با تصویب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیرییه در سیال  1909کیه بیه
تمیید شورای نگهتان نیز رسیده است ،اینگونه اصالح شد:
«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نمایندة آن میباشد »
به این ترتیب هر وقیی که ایجاد میشود ،دارای یک شخصیت حقوقی است کیه بیه محی
تحققِ وقف مستقالً مالک عین موقوفه خواهد شد (ابهری علیآباد و رضیان)20 :1980 ،
حقوقدانان برجسته نیز به حمایت از دیدگاه شخصیت حقوقی وقف پرداخته و ویژگییهیای
وقف را منطتق با یک شخصیت حقیوقی مسیتقل دانسیتهانید (کاتوزییان13 :1911 ،؛ جعییری
لنگرودی )242 :1919 ،با این حال تنها موردی کیه در نظیر حقوقیدانان از اصیالت شخصییت
حقوقی وقف میکاهد ،وابستگی آن به وجود عینی است که منافعش به مصرف معینی اختصاص
یافته و به همین منظور حتس شده است درحالیکه در شخصیتهای حقیوقی کنیونی ،داراییی
شخص ،میهومی کلی و مستقل از اجزای آن است و با از بین رفتن اموال ،وجود شخص حقوقی
از بین نمی رود؛ اما در وقف ،حتس عین و ضرورت بقای آن از ارکان اساسی این سازمان حقوقی
بهشمار میرود (کاتوزیان)192 :1911 ،
در پاسخ به این ادعا باید گیت که حتس عین موقوفه و ضرورت بقای آن ،از ارکیان اساسیی
وقف محسوب نمی شود تا در صورت تلف شدن مال موقوفه ،شخصیت حقوقی وقف پایان یابید و
این نهاد زائل شود ،چراکه روایات اسالمی ،2الگوی «وقفِ قابیل سیرایت در امیوال گونیاگون» را
 1یکی از مسلمات فقه شیعه این است که نمیتوان در آنِ واحد مالکیت تام و کامل (غیرمشاعی) دو شخص را بر یک
مال در نظر گرفت (حر عاملی1011 ،ق129 :؛ خمینی ،1918 ،ج 29 :9؛ عمید زنجانی )002 :1983 ،بهعتارت
دیگر ،ااتات مالکیت تام و کامل یک شخص نستت به یک مال ،به معنای انتیای رابطۀ مالکیت دیگری با همان
مال خواهد بود بنابراین ااتات هر گونه مالکیت بر این دسته از اموال به معنای انتیای مالکیت شخصیت حقوقی
حکومت بر آنها بوده و ماهیت رابطۀ حکومت با این اموال محدود به «اداره و نگهداری» خواهد بود
 2وَ إِنَّهُ یَقُومُ عَلَى ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ -یَمْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ -وَ یُنْیِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ -لَا حَرَجَ عَلَیْهِ
فِیهِ -فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَتِی َ نَصِیتاً مِنَ الْمَالِ -فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ -فَلْیَیْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ -وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ
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ارائه میدهند بهعتارت دیگر ،با اینکه حتس عین و توقیف آن از هر گونه معامله ،مصیداق راییج
زمان صدور روایت بوده اسیت ،در همیان زمیان نییز مصیادیق دیگیری وجیود دارد کیه در آنهیا
«مالیّت» در شرایطی همانند یک جریان ،از عین موقوفهای که مالیتش را از دست داده است ،به
عینی دیگر سرایت میکند بهعتارت دیگر ،آن چییزی کیه در وقیف حیتس مییشیود« ،مالییت
شیء» است نه «خود شیء» و این مالیت میتواند در اعیان مختلف تجسیم یابید و ظیاهر شیود
(حسینی حائری )04-01 :1913 ،هنگامیکه بنا به دالیلی «این مالییت» بیه خطیر افتید ،الزم
است که به عین واجد شرایط دیگری انتقال یابد ازاینرو دارایی وقف نیز همچون داراییی سیایر
اشخاص حقوقی ،میهومی کلی و مستقل از اجزای خود دارد که به هیدف مشخصیی اختصیاص
مییابد و با فزونی و کاستی اجزا از بین نمیرود (جهانیان )28 :1983 ،برای مثال اگر بخشی از
دارایی موقوفه آسیب بتیند یا از بین برود ،اصل شخصیت حقوقی آن از بین نخواهد رفت و زائل
نخواهد شد ،بلکه متولی موظف است نستت به جایگزینی نمونهای مشابه بهنحیو مقتضیی اقیدام
کند بنابراین ،از آنجا که در نظام حقوقی ایران ،مالک امیوال موقوفیه ،شخصییت حقیوقی خیود
موقوفه است ،ماهیت رابطۀ حکومت با آن جز از نو «نظارت ،اداره و نگهداری» نخواهد بود

نتیجهگیری
فقه امامیه نستت به تتیین ماهیت حقوقی رابطۀ حکومیت و امیوال عمیومی کیاربریمحیور کیه
به صورت دائمی به یک کاربری ،جهت یا هدف مشخص اختصاص یافته اند ،تیاکنون محیل ارائیۀ
سه نظریه بوده است در نخستین مرحله ،عدهای از فقها از آنجا که قواعد شناختهشیدة مالکییت
نزد خود را منطتق بر قواعد حاکم بر اموال عمومی کیاربریمحیور نیافتنید ،بیهناچیار حکیم بیه
بالمالک بودن این اموال دادند و با ارائۀ نظریۀ «مالکیت جهت» ،حکومت را ادارهکننده و ناظر بر
این اموال بهشمار آوردند مخالیت با این نظریه و نقد ادلۀ آن ،به ارائۀ نظرییۀ «مالکییت عنیوان
مسلمانان» بر این اموال منجر شد که براساس آن عنوان عمیوم مسیلمانان اعیم از موجیودین و
کسانی که هنوز متولد نشده اند ،مالک این اموال به حساب می آید و برای هیچ یک از افراد ،امکان
برقراری هیچ گونه سلطۀ خصوصی نستت به این اموال وجیود نیدارد براسیاس ایین نظرییه نییز
ماهیت رابطۀ حکومت و این دسته از اموال از نو اداره و نگهداری است در نهایت با ارائۀ نظریۀ
«شخصیت حقوقی اموال» از سوی سید محمدکاظم ییزدی ،شخصییت حقیوقی امیوال عمیومی
شَرْوَى الْمِلْکِ -وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ -وَ إِنْ کَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَۀِ فَتَدَا لَهُ أَ ْ
ن
یَتِیعَهَا فَلْیَتِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ -وَ إِنْ بَا َ فَإِنَّهُ یُقَسِّمُهَا اَلَااَۀَ أَاْلَاثٍ -فَیَجْعَلُ اُلُثاً فِی سَتِیلِ اللَّهِ -وَ
یَجْعَلُ اُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ -وَ یَجْعَلُ اُلُثاً فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ -وَ أَنَّهُ یَضَعُهُمْ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ (حر
عاملی1043 ،ق ،ج)241 :13
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کاربریمحور به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ،مالک اصلی این اموال معرفی شد و از آنجا
که براساس مسلمات فقهی امامیه ،ااتات مالکیت تام و کامل یک شخص نستت به یک مال ،بیه
معنای انتیای رابطۀ مالکیت دیگری با همان مال است ،بنابراین ااتات مالکیت شخصیت حقوقی
اموال عمومی کاربریمحور بر این اموال ،به معنای انتیای مالکیت شخصیت حقوقی حکومت بیر
آنها بوده و ماهیت رابطۀ حکومت با این اموال محدود به «اداره و نگهداری» است
همان طورکه مشاهده شد ،هر سه نظریۀ ارائهشیده بیا وجیود تییاوت در متیانی ،دربردارنیدة
نتیجۀ واحدی هستند و آن تعیین ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کیاربریمحیور
براساس «نظارت ،اداره و نگهداری» است
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