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 چکیده

اسقاط حق  و »ابراء «را دینی حق اسقاط. است» عین«و گاهی » دین«متعلق حق، گاهی 
بحث طور مستقل  اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به. گویند» اعراض«عینی را 

مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا  نشده است و فقیهان به
شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر 

صورت شرط   قانون مدنی، اعراض مالک به١٧٨در ماده . اند از مسائل به آن اشاره کرده
. آورد، بیان شده است یگری که آن را از دریا بیرون میوسیله د امکان تملک مال به

 اما اینکه مبنای حجیت آن اعراض، مسقط حق مالکیت است،نظر مشهور فقیهان  به
در این نوشتار تبیین شده است که عالوه بر سیره . نظر وجود دارد چیست اختالف

 فقیهان بیشتر هک هرچند دارند؛ داللت اعراض بودن مسقط حجیت بر نیز عقالء، روایات
. اند ندانسته معنا این دربردارنده را آنها و کرده وارد خدشه روایات این داللت و سند در

ها و مصادیق اعراض  عالوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی
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 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٣٤

 ـ مقدمه١
گاهی در زندگی روزمره افراد بنا به دالیلی از جمله قدیمی و غیرقابل استفاده شدن، 

کنند بدون  نظر می تنوع بیش از اندازه کاالها یا عدم نیاز، از برخی اموال خویش صرف
وان عن به. اینکه آن را به کسی بفروشند یا هدیه دهند یا اجازه استفاده از آن را بدهند

مثال فردی که مدتی از میز و صندلی یا مبلمانی استفاده نموده و قصد خرید میز و 
صندلی یا مبلمان جدیدی دارد، به دلیل عدم نیاز آن را پشت درب منزل خویش قرار 

از این مساله در فقه و حقوق تحت عنوان . خواهد آن را بردارد دهد که هرکس می می
سوالی که مطرح . یاد می شود» اط حق عینی مالکیتاسق«یا » اعراض از حق مالکیت«

گونه اموال چگونه است، آیا اعراض از حق  شود این است که وضعیت حقوقی این می
های دیگری نیز در  شود یا خیر؟ پرسش مالکیت سبب خروج مال از ملکیت مالکش می

باره چیست؟  این خصوص مطرح است که پیشینه بحث و آرای فقیهان در این
های اعراض و مصادیق آن در فقه و حقوق چیست؟ ادله حجیت و عدم حجیت  گیویژ

توان با وجود احادیث و روایات اعراض که آن را مسقط  اعراض کدام است؟ آیا می
اند به اصل استصحاب بقاء مالکیت شخص استناد نمود و قائل به عدم  مالکیت دانسته

ها و   عدم توجه کافی به ویژگیزوال ملکیت شخص شد؟ با توجه به اهمیت مساله و
طور  مصادیق و ادله این بحث به خصوص احادیث و روایات مربوط، شایسته است که به

 .تک آنها را مورد بررسی قرار داد تحلیلی تک
 
 ـ پیشینه بحث٢

پرداخته » اعراض از حق مالکیت«در فقه امامیه کمتر کسی تحت عنوان مستقلی به بحث 
 دلیل به شتر یا مال کردن رها جمله؛ از فقهی فروع برخی ذیل بیشتر فقیهان در. است

 صیاد دست از شکار شدن رها و دریا در شده غرق کشتی زرگری، خاکه بیابان، در خستگی
البته برخی فقیهان همچون مال محمد نراقی . اند نموده اشاره آن به مسائل از دیگر برخی و

السلک  جمان«ی ایروانی در رساله و محقق » االحکام  مشارق« در مشرق بیست و سوم کتاب
و سید » الفقیه بلغه « محمدتقی بحرالعلوم در کتاب  و محمدبن» الملک   عن االعراض  فی 

در . ند ا طور مستقل از آن بحث کرده به» مائه قاعده فقهیه«محمدکاظم مصطفوی در کتاب 
دات و احیاء موات و طور مختصر گاهی در مبحث سقوط تعه حقوق نیز به این بحث به

 قانون مدنی اشاره شده است و کمتر به بررسی ١٧٨حیازت مباحات و گاهی ذیل ماده 
 .اند ها و مصادیق آن پرداخته مبانی اعتبار و عدم اعتبار و احکام و ویژگی



  ٣٥  از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران اعراض از حق مالکیت 

 ـ مفهوم و اقسام اعراض٣
صطالح و در ا] ٩٢، ص ٨، ج٥٥. [گردانیدن و انصراف است اعراض در لغت به معنای روی

گرداندن از مال تحت تملک خویش به نیت ترک مالکیت اعراض  فقه و حقوق به روی
 ]٣٥٨، ص١، ج٤[ .شود گفته می

 :برخی از فقیهان معتقدند اعراض از حق مالکیت بر دو قسم است
نماید؛ خواه این اعراض  گاهی شخص با اراده از مال خویش اعراض می: اختیاری. ١

ارزش مثل میز و صندلی؛ خواه ناشی از ضرورت  رون گذاشتن اشیاء کمبارضایت باشد، مانند بی
که امر دائر بین حفظ جان و مال باشد که مقتضای فطرت این است که  باشد، مانند مواردی

 ]٢١١، ص١٩، ج٢٨. [کند و سیره عقالء نیز موید آن است شخص از مال خویش اعراض می
این فرض . کند یش اعراض میگاهی شخص بدون رضایت از مال خو: اجباری. ٢

گیرد که هرچند  گاهی شخص ظالمی مالی را با قهر از مالک می: خود بر دو قسم است
باشد و گاهی مال شخص در  طور کلی نمی مالک از آن اعراض نموده، ولی این اعراض به

افتد در این فرض در صورت ناامیدی از دستیابی به مال و اعراض  دریا و مانند آن می
تواند آن را به تملک خویش  رود و غواص می  از آن، مالکیت مالک از بین میمالک

 ]١٣٧ـ١٣٦، ص١٠، ج٣٩. [درآورد
 

 ـ رابطه اعراض و ابراء٤
 : وجوه اشتراک اعراض و ابراء عبارتند از

 .هر دو عمل حقوقی هستند. ١
 . شوند هر دو ایقاع هستند و تنها با اراده صاحب آن واقع می. ٢
 .ر دو اسقاط حق استماهیت ه. ٣
 .هر دو نوعی تعهد اسقاط بدون عوض هستند. ٤
 .کند نظر می در هر دو عمل حقوقی، صاحب حق از حق خویش صرف. ٥

 :وجوه افتراق اعراض و ابراء عبارتند از
. ابراء مستقیماً سبب سقوط تعهد است، اما اعراض، غیرمستقیم این اثر را دارد. ١

رد تعهد دیگری است حق او را نسبت به آن مال زایل اعراض مالک، از مالی که مو
. دنبال دارد  تسلیم آن به متعهدله به  کند و زوال این حق، سقوط تعهد دیگری را به می

 ]١٣٠ص ،٣٢[



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٣٦

که اعراض سبب سقوط حق عینی  ابراء مخصوص اسقاط حق دینی است، در حالی. ٢
رود،  کار می  رها کردن ملک بهاعراض بیشتر در مورد] ٣٦٢ص ،٤٤؛ ٢٥٣ص ،٣٤. [باشد می

 .نیز شایع است) مانند حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر(ولی در سایر حقوق عینی 
اگر کسی مالی نزد دیگری داشته باشد و متصرف به حکم قانون یا قرارداد متعهد . ٣

ن ، ابراء مالک، مسوولیت متصرف را از بی)مانند مستودع(به تسلیم آن به مالک باشد 
کند و حتی حق مطالبه مالک در آینده را  برد، ولی در اصل حق عینی دخالت نمی می

برعکس، اعراض از مالکیت چنین مالی باعث سقوط تعهد متصرف به . برد نیز از بین نمی
 ]٣٦٢ص ،٤٤. [تسلیم است

طرفی است که ممکن است در آن قصد احسان وجود داشته باشد،  ابراء تعهد یک. ٤
 ]٦٦، ص١٨[ .طرفی است که غالباً در آن قصد احسان نیست تعهد یکاما اعراض 

طرفی مجانی است و  طرفی هستند و هر تعهد یک ابراء و اعراض هر دو تعهد یک. ٥
دارند، ) مانند هبه و عاریه(تعهد مجانی به مالک نصوصی که داللت بر جواز عقود مجانی 

طرف   حقوقی ناشی از قصد یکدیگر لزوم اثر از طرف] ٢٣٢ص ،٣، ج٦٦. [جایز است
 است، در» الزم«طرفی  بنابراین ابراء تعهد یک ]١٥ص ،٦، ج٣٨. [مختص ابراء است

 .است» جایز«طرفی  که اعراض تعهد یک حالی
 

 ـ رابطه اعراض و اسقاط٥
 ،٥، ج٣[ »حق اسقاط حقه ان لکل ذی«: فرماید شیخ انصاری در تعریف اسقاط می

بنابراین موضوع . تواند حق خویش را اسقاط نماید ی؛ یعنی هر صاحب حقی م]٦١ص
است که عبارت از سلطنت و اقتداری است که شخص در برابر سایر » حق«قاعده اسقاط، 

. حق مالی و حق غیرمالی: بندی بر دو قسم است حق در یک تقسیم. اعضای جامعه دارد
 ]٢١ـ١٤ـ١١ ص ،٤٧. [حق عینی و حق دینی: حق مالی را نیز دارای دو قسم است

معنی است و لذا  کار بردن واژه اسقاط در مورد ملک بی به«: برخی از فقهاء معتقدند
، ٢١[» .بنابراین اسقاط غیر از اعراض است. تواند ملک خویش را اسقاط نماید انسان نمی

» حق«موضوع اسقاط «: اند برخی دیگر در تبیین این موضوع فرموده] ٢٢٧ص ،١٠ج
 ]٥٠ ـ٦ص ،٣، ج٦٦؛ ٥٠ص ،٥٦[» .باشد می» ملک«وع اعراض که موض است، در حالی

دانان موضوع اسقاط را حقی از حقوق انسان که اعم از حقوق مالی و  برخی حقوق
که موضوع اعراض را  در حالی] ٢٩٤ص ،١، ج١٧؛ ٧١ص ،١٤. [دانند غیرمالی است، می
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برخی ] ١١٦ص ،١٩. [اند که اعم از مالکیت عین و منفعت باشد، دانسته» حق مالی«
 ]٣٦٢ص ،٤٤ ؛١٤٢ص ،١، ج٢. [شمارند می» حقوق عینی«دیگر موضوع اعراض را 

 باشد که شخص دارد، متعلق حق دو صورت یاگر اسقاط چشم پوشیدن از حق
» ابراء«اسقاط حق دینی را . است» عین«و گاهی » دین«متعلق حق، گاهی  :خواهد داشت

راین اسقاط اعم از اعراض است و رابطه بین  بناب.گویند» اعراض« را یو اسقاط حق عین
 .آنها عموم و خصوص مطلق است

 

 های اعراض ـ ویژگی٦
 :ها و اوصاف اعراض از قرار ذیل است ویژگی
نیز » حقوق«ندارد و شامل ) منقول و غیرمنقول(» اموال«اعراض اختصاص به . ١
 ]٢٤٤، ص٢، ج٦٢؛ ٥٣ـ٥٢، ص٥٦. [شود می

قصد (، باید قصد اسقاط رابطه مالکیت )قصد فعل( کردن مال در اعراض عالوه بر رها. ٢
کسی که اتومبیل او در بیابان خراب شده و آن را رها کرده تا . نیز وجود داشته باشد) نتیجه

 .بعداً به سراغ آن بیاید هرچند که قاصد در ترک مال است، اما قصد نتیجه مذکور را ندارد
لک از مالش اعراض نموده الزم نیست، بلکه اگر در اعراض علم و یقین به اینکه ما. ٣

 ]٤١٤، ص٦٩؛ ٣٥٢، ص٣، ج٣٨[. قرائن و شواهد داللت بر آن داشته باشد، کافی است
تواند با حیازت آن را  است و هرکس می» در حکم اموال مباح«مال مورد اعراض . ٤

 )سنان بن ویژه روایت عبدهللا مستفاد از روایات به. (تملک نماید
 ]٤١٣، ص٦٩؛ ٢١٦، ص٥. [اعراض انصراف باید اختیاری و با رضایت باشددر . ٥
پس اگر مالک مسروق از یافتن دزد و مال . در اعراض، انصراف، امری نوعی است. ٦

 ]٤١٣، ص٦٩. [خود ناامید گردد، این وضع بر حسب عرف داللت بر انصراف او ندارد
اشیایی که  بنابراین ]٢١٦، ص٥[ .مال مورد اعراض نباید به قصد اباحه رها گردد. ٧

 ]٨٨٣، ص٢، ج١. [گردد، نه اعراض نفع حاضرین اباحه می  بهشود بر سرنوعروسان نثار می
 ]٣١٨، ص١، ج١٧. [شده نباید از اموال بالمالک باشد مال اعراض. ٨
: کند بنابراین در این موارد اعراض صدق نمی. شده نباید متعلق حق دیگری باشد مال اعراض. ٩

، اعراض وارث از اعیانی که زوجه بایت قیمت آنها ١)م. ق٧٨٧ماده (راض راهن از مال مرهون اع
                                                                                                                                                                             

 مرتهن بنابراین و است الزم به راهن نسبت و جایز به مرتهن نسبت رهن عقد«:  قانون مدنی٧٨٧ماده . ١
 یا و نماید ادا را خود دین اینکه از قبل تواند نمي راهن ولي زند هم بر را آن بخواهد وقت هر تواند مي
 ».دارد مسترد را رهن شود بري آن از قانوني انحاء از نحوي به
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 .٢)م. ق٣١١ماده (منه از بدل حیلوله   و اعراض مغصوب١)م. ق٩٤٨ماده (طلب دارد 
وجه به شخصی که آن را تملک  کننده به هیچ  در مورد اعراض، شخص اعراض.١٠

ء از قلمرو مالکیت خود، فقط حق خویش   ساختن شیکند، نظر ندارد، بلکه با خارج می
 ]٢٧٢، ص ٥٤ [.کند را اسقاط می

 
 ـ مصادیق اعراض در فقه امامیه٧
، ٢٠. [ را در بیابان رها کرده است دلیل خستگی و ناچاری آن مالی که صاحبش به. ١
آب  قصد اعراض یا در بیابان بی اگر شخصی مال یا حیوانی را در بیابان به] ٤٥٨، ص٢٥ج

 ]١٩٩، ص٢، ج٦١. [تواند آن را تملک نماید رها کند، هرکس می) اماره اعراض(و علفی
 ]٢٠٢، ص١٨، ج٢٠. [بیع خاکه زرگری. ٢
 ]٤٥٦ـ٤٥٥، ص٢٥، ج٢٠. [کشتی غرق شده در دریا. ٣
 ]٥٢٤، ص١١، ج٣٨. [رها شدن شکار از دست صیاد و قصد خروج آن از ملکیت خویش. ٤
ر محصول زراعی در زمین و ثمر دادن آن در سال بعد و باقی ماندن ریشه و بذ. ٥

 ]١٩، ص٢، ج٤٣. [بحث در مالکیت نماء حاصل از بذر
وسیله باد و توفان و سیل و روییدن  پراکنده شدن بذر گیاهی به ملک دیگری به. ٦

 ]١٩١، ص٢٧، ج ٦٧؛ ١٦١، ص٥، ج ٣٨[. آن در ملک دیگری
که مالک مشخصی  احیا است درصورتی زمین موات عارضی، که مسبوق به ملک و .٧

اول؛ زمینی که اهل آن کوچ کرده باشند و به سبب  :باشد نداشته باشد بر دو قسم می
دوم؛ زمینی که مالک دارد، ). اراضی در حکم موات(شود  مرور زمان بدون مالک فرض می
در فرض اخیر اگر معلوم باشد که ). المالک مجهول(ولی شخص مالک معلوم نیست

 ]١٧٤، ص٢، ج٦١ [.کش از آن اعراض نموده است، تملکش جایز استمال
 است، اما به دلیل خرابی، مالک از آن اعراض مشخصیزمینی که دارای مالک . ٨

 ]١٧٤، ص٢، ج ٦١؛ ١٨٦، ص٢، ج١١. [کرده است
 ]٦١٧، ص١، ج٣٧[ .های درختان است هایی که بر شاخه اعراض مالک از میوه. ٩

 ی مانند مسجد حضور یابد، دیگری عمومی دیگران در مکان زودتر ازی اگر کس.١٠
                                                                                                                                                                             

 تواند مي زن کنند امتناع قیمت اداء از ورثه هرگاه« : قانون مدنی)٠٦/١١/١٣٨٧ اصالحي (٩٤٨ ماده. ١
 ».کند استیفاء اموال عین از را خود حق

 شده تلف عین اگر و نماید رد آن به صاحب عیناً را مغصوب مال باید غاصب«:  قانون مدنی٣١١ماده . ٢
 ».بدهد آن را بدل باید نباشد ممکن عین رد دیگري علت به اگر و بدهد آن را قیمت یا مثل باید باشد
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جا را رها کند که در  تواند او را از آن مکان بلند کند، مگر شخص به قصد اعراض آن ینم
 ]٨٩ـ ٧٨، ص٣٨، ج٦٧؛ ٢٠٢، ص٢، ج١١ [.شود این صورت، حق او ساقط می

ر استفاده از اگر شخصی چاهی را به قصد انتفاع از آن، نه تملّک، حفر کند، د. ١١
صورت،  آن، نسبت به دیگران حق اولویّت دارد، مگر اینکه از آن اعراض نماید که در این

 ]١٢٤، ص٣٨، ج ٦٧ [.گردد این حق ساقط می
 

 ـ ادله زوال و عدم زوال ملکیت٨
 .ملکیت خواهیم پرداخت زوال عدم و زوال در این قسمت به بررسی ادله

 
 لکیتم زوال عدم به قائلین ادله. ١ـ٨

  :دارند دلیل ملکیت، دو زوال عدم به قائلین
حاکی  »الناس مسلطون علی اموالهم «عنوان مثال حدیث به ،»ملکیّت ادله اطالق« .١

تواند با اعراض آن را از بین  از این است که پس از تحقق عنوان مالکیت، شخص نمی
 که است اآشنایین و غریب قضیه یک اعراض: اند برخی از فقیهان بیان داشته. ببرد

 نه اعراض چرا که نیست منطبق شرعی قواعد بر است اما مشهور و شایع که هرچند
 گاهی: گوید ایشان در ادامه می. نماید می اثبات را مالکیت نه و کند می زائل را مالکیت
 که مقتضی آن است خویش مال بر انسان مطلق سلطنت قاعده که: شود می توهم موجب
 چیزی ملکیت نزع جز اعراض حقیقت و کند رها و نزع را خویش لکیتما تواند می مالک
 سلطنت از ای گونه ملکیت که گفت باید ولی. دارد سلطنت خویش مال بر مالک و نیست

 ثبوت بنابراین. باشد خودش عدم برای مقتضی چیزی که نیست معقول و است مال بر
 نتیجه و ندارد کند، نفی را طنتسل آن تواند می او اینکه بر داللتی انسان برای سلطنت

] ٢٨٧، ص١، ج٤٩ [.است آن تحویل و تبدیل بلکه نیست، سلطنت نزع معامالت و عقود
 ملکیت، به چیزی ورود در که طور همان و است وضعی احکام از دیگر اینکه مالکیت

 مالکیت رابطۀ سلب و ملکیت از چیزی خروج در است، ضروری قانونی و شرعی سبب
عنوان قاعده کلی  دارد و برخی از فقیهان به ضرورت قانونی سبب و شرعی اقلن وجود نیز

 و البیع مثال الملکیه نقل أسباب«و اینکه » ذوات االسباب ال تحصل اال باسبابها«: اند گفته
 بأسباب إال أیضاً عقدتها تنحل ال الخاص بسببها عقدت إذا و أمثالها و الصلح و اإلجاره

 صرف اینکه و ]٢٨٥ـ٢٨٤، ص١، ج٤٩[» نحوها و تقایل أو سخف أو خیار من مخصوصه
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 مالکیت رابطه سلب و ملک از مال خروج اسباب از مال آوردن دست به از یاس یا و نیت
   .نیست دست در آن اثبات برای دلیلی و است اثبات به محتاج شود، محسوب

ائه شده توسط ، برخی از فقیهان معتقدند که دالیل ار»ملکیّت استصحاب بقاء« .٢
قائلین به زوال مالکیت از جمله عموم حدیث سلطنت و سیره و احادیث و روایات 

 حدیث به طور خالصه در نقد این دالیل بیان شده است که تمسک به. مخدوش است
 که مادامي گوید  می »سلطنت حدیث «که است این اشکال یک: دارد اشکال دو سلطنت

 بودن مال از مال اینکه دارد، سلطنت آن بر خصش است باقي خودش مالیّت بر مال
 حدیث است این دوم اشکال. نیست سلطنت حدیث در داخل مطلب این شود خارج

 نیت، با بخواهد دارد و سلطنت »مال یک ملکیت و مالیت «بر انسان گوید  نمی سلطنت
 در که مقداری اما سیره؛ آن. نیست مشرع »سلطنت حدیث «پس. ببرد بین از را ملکیت
 گوید  می متشرعه کند، اعراض مالش از کسی اگر که است این است ثابت متشرعه سیره

 وسیله به مالک گوید  نمی وقت هیچ و دارد، را مال این از استفاده حق فقط دیگری
 ثابت مالی چنین در »تصرف اباحه «بر فقط متشرعه، سیره. ندارد مالکیت دیگر اعراض،
 این است، شده اعراض اموال در تصرف جواز سیره مدلول بپذیریم آنکه فرض بر. است
 تصرف جواز میان ای مالزمه که چرا کرد؛ نخواهد اثبات مالکیت از را مزبور اموال خروج امر

 نیز روایات و اخبار از] ٢٧٦، ص٥٤[ .نیست موجود مالک ملکیت از مال خروج و متصرفان
 خویش مال از مالک آنکه صرف به و نیست مالکیت سلب موجب اعراض که شود می استفاده
 و کلی شده وارد اخبار آنکه، نخست زیرا شود؛ نمی قطع مال با او مالکیت رابطه کند، اعراض

 مال اقسام همۀ شامل و است حیوان و زمین مورد در فقط آنها از بعضی بلکه نیست، عام
 در صریح آمده روایات این در آنکه امثال و »تسریح «و »ترک «های واژه اینکه دوم .شود نمی

 به آنکه از است اعم کردن، ترک و واگذاشتن که چرا است؛ آن از اعم بلکه نیست، »اعراض«
 در مال که است مواردی مذکور روایات اغلب اینکه سوم آن؛ بدون یا باشد اعراض قصد

 کرده نگهداری آن از و برداشته تملک قصد به را آن دیگری شخص و گرفته قرار تلف معرض
، ٥٤ [.ندارد شمول باشد، نگرفته قرار تلف معرض در مال که موردی به نسبت و است
 سابق ملکیت اعراض، از بعد که کنیم  شک که گویند در صورتی می در نهایت ایشان] ٢٧٥ص
 این شود گفته می و شود می استصحاب ملکیت بقاء است؟ باقی همچنان یا رود می بین از

اگر کسی   مثالً.است نشده خارج او ملکیت از اعراض، با و است کننده اعراض ملک هنوز مال
 یا رفته بین از ملکیتش نسبت به آن آیا که کند شک قرار دهد و منزل درب پشت را مالی



  ٤١  از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران اعراض از حق مالکیت 

 . مقتضای استصحاب، عدم زوال ملکیت است بنابراین.شود می جاری ملکیت استصحاب نه؟
 ]٣٧٣ـ٣٧٢، ص١٥، ج٦٨؛ ٢١٧، ص٥[

 
 ملکیت زوال به لینقائ ادله. ٢ـ٨

 .اند نموده بیان دلیل سه مقابل در ملکیت، زوال به قائلین
 
 سیره عقالئیه . ١ـ٢ـ٨

 و مالک را شخص آن دیگر کرد، اعراض مالش از مالک اگر کهسیره عقالء بر آن است 
 میز یا مبلمان مندرسی مالی مانند کسی اگر عنوان مثال به. دانند نمي او ملک را مال آن
 کرده است، اعراض مالش از که است این بر عقالء بگذارد، بنای منزلش درب تپش را

 .ندارد ردعی عقالئیه سیره این و دانند مي ملکیت مزیل اعراض را این
شده را  برخی معتقدند که بناء عقالء، تنها اباحه تصرف را برای کسی که مال اعراض

 عدم ملکیت آن است که اگر مالک بهترین شاهد بر. کند، نه ملکیت دارد ثابت می برمی
گویند   بخواهد مال خود را مطالبه کند، عقالء می قبل از تصرف گیرنده پشیمان شود و

تواند با او معارضه کند، و این کاشف قطعی است که گیرنده مالک نشده  گیرنده نمی
 که جواز در جواب گفته شده است] ٩٩١، ص٥٩ [.است و تنها اباحه تصرف ثابت است

شده از ملک مالک یا عدم  جوع مالک به هیچ وجه دلیل بر عدم خروج مال اعراضر
شود که آنها آخذ  دخول آن در ملک گیرنده نیست، بلکه با دقت در بنای عقالء معلوم می

را یا به صورت شرط متأخر عدم رجوع مالک اول قبل از تصرف، یا به صورت ملکیت 
عقالء  «:فرماید ایشان سپس می] ٥٩، ص١، ج٣١ [.دانند شده می ء اعراض جایز، مالک شی

عنوان مثال اگر کسی چوبی را  به. دانند در موارد اعراض، شخص گیرنده را مالک مال می
دانند، نه این که بگویند وی در  در بیابان رها کرد و دیگری آن را برداشت او را مالک می

 در جایی که مالک رسد نظر می  به]٥٩، ص١، ج٣١[» .کند ملک دیگری تصرف می
کند، عقالء آن را از ملک او خارج  قصد سلب ملکیت، مال خود را مثالً در بیابان رها می به
 .مردوعه حجیت دارد  عقالییه غیر دانند و چنین سیره می

 
 سلطنت  قاعده. ٢ـ٢ـ٨

که ملک در ید مالک و تحت  دارد این بر داللت »اموالهم علی مسلطون الناس «قاعده
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ست و عموم سلطه مالک چنین اقتضا دارد که او بتواند در هر زمانی آن را از سلطه او
تواند با حفظ اصل ملکیت، ملکیت آن  طور که می تحت سلطۀ خویش خارج کند، همان

را به دیگری منتقل سازد و چنانچه نتواند یکی از اموال خود را از مالکیت خویش خارج 
 .کمال اختیارات او منافات خواهد داشتسازد، این محدودیت با تمامیت سلطه و 

مفاد آن این است که  دارد، زیرا اشکال »سلطنت قاعده «به تمسکاند  برخی گفته
شود، تسلط دارند؛ نه آنکه فقط بر  صاحبان اموال بر آنچه مصادیق مال محسوب می

ند اشیا را ای که بتوان گونه عنوان مالیت سلطه دارند و مالیت اموال در اختیار آنان است به
گاه این نیست  طوری که مقتضای عموم سلطنت الهی هیچ همان. از مالیت ساقط کنند

بنابراین از حدیث سلطنت تنها . که خداوند بتواند سلطنت خود را بر اشیاء از بین ببرد
 در جواب ]٢١٧، ص٥ [.شود، نه تسلط بر عنوان مال تسلط بر معنون مال استفاده می

زیرا اوالً در . سلطنت الهی را نباید با مسأله اعراض مقایسه کرد مسأله باید گفت که
مسأله اعراض با حفظ عنوان ملکیت، قدرت بر ازاله سلطنت مطرح نیست، بلکه قدرت بر 

ثانیاً در مسأله ملکیت  .خالف مسأله سلطنت الهی نفس عنوان ملکیت مطرح است، به
ء را از ملکیت خود خارج سازد، ولی  ، شیتواند با انتقال مال به غیر بدون تردید مالک می

تواند سلطنت خود را  آیا این امر در مورد سلطنت الهی متصور است؟ آیا خداوند می
 ]٦٥، ص١، ج٣١ [دیگری منتقل ساخته و خود را فاقد سلطنت سازد؟ به

اند که دلیل جواز اعراض از ملک، عموم حدیث  برخی دیگر در نقد این دلیل فرموده
باشد، زیرا اعراض از ملک از انحاء سلطنت بر ملک نیست به این دلیل که  ی نمسلطنت

سلطنت عبارت است از اقتدار و توانایی و اقتدار بر سلب اقتدار تحت عنوان اقتدار قرار 
. و از طرف دیگر اعراض از بین بردن موضوع سلطنت است] ٩٢، ص١، ج٦٥[گیرد  نمی

 ]٥٠ـ٦، ص٣، ج٦٦[
 باشد و از راض از حق مالکیت بر اساس قاعده سلطنت استوار میرسد که اع نظر می به
 تواند می مالک بنابراین] ٢٨٣، ص٥، ج٦٠. [گردد می محسوب اموال بر سلطنت شئون
 که طوری همان. دارد وجود معامالت تمامی در امر این و ببرد بین از را سلطنت موضوع
 مبیع بر بایع سلطه نمودن معدوم و است بیع بر سلطنت اش الزمه اموال بر سلطنت

 بر سلطنت اموال، بر سلطنت الزمه همچنین است، آن موضوع نمودن معدوم وسیله به
» .گردد می محقق آن نمودن معدوم با سلطنت بردن بین از و باشد می نیز آن اعراض

 لذا و است شده داده قرار مالک برای اموال بر سلطنت دیگر طرف از ]٢١، ص١، ج٦٠[
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 مال متعلق اعراض ]١٢٩، ص١، ج٦٠[. برود بین از اعراض با که نیست سلطنت وعموض »مال«
 خارج مالکش سلطنت و ملکیت از مال آن وسیله به و دارد قرار آن از متاخر رتبه در و است
. دارند تسلط خویش اموال بر مردم که مبنی بر این است عقالء سیره عالوه بر اینکه. گردد می

مال  بر سلطنت صور ترین بدیهی از اعراض جمله از ملکیت مزیل رفاتتص شک بدون بنابراین
 عقالء سیره همان تایید نیز »اموالهم علی مسلطون الناس «نبوی روایت و گردد محسوب می

 .نماید  عالوه بر اینکه قاعده اقدام نیز قاعده سلطنت را تقویت می.باشد می
 

 روایات . ٣ـ٢ـ٨
احادیث و روایات اعراض برای اثبات حجیت آنان در بندی  ما در این قسمت پس دسته

رابطه با زوال ملکیت از طریق اعراض به تفکیک در ذیل هر یک به بررسی سند و داللت 
 .ایم آنان پرداخته

 
 روایات وارده در خصوص غرق شدن کشتی. ١ـ٣ـ٢ـ٨

 .در رابطه با مساله غرق شدن کشتی روایتی با دو سند متفاوت نقل شده است
ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن  بن علی یعقوب، عن بن محمد) ١
 النَّاس فأَصابه فیها، ما و السفینه غرقت إذا و«: قال) ع(عن امیرالمومنین) ع(عبدهللا ابی
 ترکه و النَّاس علیه غاص ما و به أَحقّ هم وَ ألَهله فهو ساحله علی البحر به قذف فما

؛ هرگاه کشتی و آنچه در آن است غرق شود و ]٤٥٥، ص٢٥، ج٢٠[» .لَهم فهو صاحبه
اموال به دست مردم بیفتد، اموالی که دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلق به صاحبانش 

اند،  اند و صاحبانش آنها را رها کرده دست آورده خواهد بود و اموالی که مردم با غواصی به
 . کنندگانش است متعلق به خارج

فخرالمحققین، (یان روایت یادشده از راویان موثق و مورد اعتماد هستند و برخی همه راو
 ]١٥٩، ص٤، ج٧٠؛ ١٢٤، ص٢، ج٦. [اند به وثاقت آنان شهادت داده) جمهور ابی ابن

برخی معتقدند که روایت مذکور از بحث اعراض اجنبی است، زیرا اعراض متوقف 
که ممکن  او هم در آن بوده، درحالیشده و مال  است که انسان بداند که کشتی غرق

است مالک اصالً از غرق شدن کشتی خبر نداشته باشد یا نداند که مال او در کشتی 
وسیله جزر و مد  بوده، از سوی دیگر ممکن است انسان امید داشته باشد که این مال به

 .تاز دریا بیرون بیاید، در این صورت طبیعی است که از مال خود اعراض نکرده اس
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است که با اعراض نسبت عموم و خصوص » عرفی تالف «بنابراین موضوع روایت سکونی 
و ترکه «رسد که در روایت سکونی تعبیر  نظر می به] ٤٦٠، ص٣٠، ج٦٣. [ وجه دارد من

مستفاد از این . وارد شده که در کالم یادشده مورد توجه قرار نگرفته است» صاحبه
شده توسط غواصان مشروط به اعراض نمودن مالک  عبارت این است که تملک مال غرق

؛ ١٨٤، ص٢٧. [ برخی معتقدند که این حدیث صراحت در اعراض مالک دارد.آن است
، ٣٠، ج٦٣؛ ٣٣٩، ص١٢. [اند  بیشتر فقهاء این روایت را معتبر دانسته]١٠٤، ص٥٨
باید گفت که ] ٢٩٧، ص١٩، ج٥٢[و بر فرض که سند روایت ضعیف باشد ] ٤٦٠ص

، ١٤، ج٩. [نظر مشهور، عمل فقهاء به این روایت جابر ضعف سند خواهد بودطبق 
) شهید ثانی، محقق بهبهانی(حتی برخی] ١٣٨، ص٤٨؛ ٧٧، ص١٤، ج٣٨؛ ١٨٢ص

 ]١٠١، ص٢٤. [دانند تر از روایات صحیحه می روایت منجبره به شهرت را، قوی
 : مشابه روایت باال از شعیری با سند ذیل نقل شده است

 عمرو، بن امیه عن یقطین، بن علی بن الحسن عن العباس، منصوربن عن عبدهللا، ابی عن) ٢
عن السفینه انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص ) ع(سئل ابوعبدهللا«: قال الشعیری، عن

و اخرج البحر بعض ما غرق فیها فقال اما ما اخرجه البحر فهو الهله، هللا اخرجه و اما ما اخرج 
 ]٤٥٦ـ٤٥٥ص ،٢٥ ج ،٢٠[» .و لهم و هم احق بهبالغوص فه

 ] ٢١٣، ص١١، ج٥١؛ ٧٧ص ،١٤ ج ،٣٨؛ ٧٩ص ،٢ج ،٢٦. [سند این روایت ضعیف است
ما اخرج «، صاحبان کاالها و »ما اخرجه البحر«ظاهر روایت این است که منظور از 

چنین ظهوری برخالف قاعده سلطنت است، چرا که اصل بقاء . ، غواصان است»بالغوص
شده باشد یا نه، خواه آب آن را خارج  سلطنت مالک بر مال خویش است؛ خواه مال غرق

اعم از قولی (بنابراین تا زمانی که مالک از آن اعراض . نماید یا غواصان آن را بیرون آورند
دست آورد و  ننموده باشد در ملکیت وی باقی است خواه آن را مالک خود به) و فعلی

رسد  نظر می به] ١٢٢، ص٢، ج٢٥؛ ٧٩، ص٢، ج٢٦[ .یرون آورندخواه غواصان آن را ب
مفاد این روایت نیز، در بحث اعراض قابل استناد است و مخالفتی با قواعد ندارد، چرا که 
مخالفت در صورتی است که غواصی را از اسباب ملکیت بدانیم در حالی که اوالً غواصی 

 در اعراض که معنی این لیک است، بهاز اسباب تملیک نیست، بلکه اعراض از اسباب تم
 شود می اصلی مباحات به تبدیل سپس و مالک ملکیت از عنه معرض خروج سبب ابتدا
 ،٢٥ [.گردد می حائز و قابض مالکیت در داخل حیازت، و قبض صورت در که طوری به
در روایت سکونی، اعراض مالک » و ترکه صاحبه«و ثانیاً با توجه به عبارت ] ١٢٢ص ،٢ج
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توان استنباط نمود و دیگر اینکه  در خصوص اموالی که متعلق به غواصان است را می
نیز ) ترک کردن محل غرق شدن اموال و عدم رجوع به مدت زمان طوالنی(قرائن حالیه 

موید این . باشد آورند، می دست می دال بر اعراض مالک در رابطه با اموالی که غواصان به
 ،١٢ج ،٨. [اند ء است که این روایت را حمل بر اعراض نمودهمطلب فرمایش برخی از فقها

 ]١٣٦ص ،١٠ج ،٤١؛ ٣٤٥ص
 

  روایات وارده در خصوص بیع خاکه زرگری.٢ـ٣ـ٢ـ٨
حدید، عن  بن عبدهللا، عن علی ابی یعقوب، عن عده من اصحابنا، عن احمدبن محمدبن ) ١

من التراب فابیعه فما اصنع به؟ عما یکنس ) ع(سالت اباعبدهللا«: الصائغ قال میمون  بن علی
فان فیه ذهباً و فضه و حدیداً فبای شیء : قلت: و اما الهله، قال تصدق به فاما لک: قال

 ،١٨ج ،٢٠[» .نعم:فان کان لی قرابه محتاج اعطیه منه؟قال: بعه بطعام، قلت: ابیعه؟ قال
 را زرگری های هخاکروب: کردم سوال) ع (صادق امام از«: گوید می میمون بن علی] ٢٠٢ص
. بده صدقه صاحبانش یا خودت جانب از آنر: فرمود امام کنم؟ چه آن بهای با. فروشم می

 با آنرا: فرمود امام بفروشم؟ را آن چیز چه به. دارد وجود آهن و نقره و طال آن در: گفتم
 آنها به توانم می باشم، داشته نیازمندی خویشان اگر: گفتم. کن معامله خوراکی مواد

 ».آری: فرمود امام بدهم؟
اند  سند این روایت نیز به دلیل افرادی که در سلسله آن قرار گرفته: بحث سندی

 ]٣٣١ص ،١٢ ج ،٦٤؛ ٣١٠ـ٣٠٤ـ٢٣٣ص ،٣٠ج ،٢٠[ .موثق است
شهید ثانی در مبحث بیع صرف آنجا که نسبت به خاکه زرگری تعیین : بحث داللی

رائن علی اعراض مالکه عنه جاز للصّائغ تملّکه و لو دلّت الق«: فرماید کند، می تکلیف می
، سبب خروج مال از ؛ مجرد اعراض]٣٥٢ص ،٣ج ،٣٨[»  المعرض عنها کغیره من االموال
گردد، البته مشروط بر اینکه قرائن و شواهد حال، داللت بر آن داشته  ملکیت مالک می

 مالک از آن اعراض گوید هر مالی را که ایشان سپس به عنوان یک قاعده کلی می. باشد
تواند آن را تملک نماید و این مساله  گردد و دیگری می نماید از ملکیت مالکش خارج می

 .گیرد عالوه بر زرگری دیگر مشاغل همچون آهنگری، خیاطی و نانوایی را در بر می
آور باشد داللت بر اعراض دارد  برخی معتقدند که روایت یادشده اگر همراه با قرائن علم

نماید و بعید نیست که ظن را  ویژه در رابطه با اموالی که عرف، عادتاً از آن اعراض می به
] ٥٠٦ص ،١ج ،٢٩. [نیز معتبر بدانیم با توجه به اینکه بنای عرف نیز بر این مطلب است
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تنها در صورت اعراض واقعی مالک صحیح است که » اما لک«د که عبارت برخی معتقدن
 ،٣٥[صورت باید متعلق به مالکش باشد  تواند آن را تملک کند و در غیر این زرگر می

شبیه این روایت با . معنی خواهد بود و تخییر بی ]١٣٤ص ،١١ج ،٥٣ ؛١٩٢ـ١٩١ص ،١ج
 ]٢٠٢ص ،١٨ ج ،٢٠[. میمون نیز نقل شده است بن سندی دیگر از علی

 
 روایات وارده در خصوص لقطه حیوانات. ٣ـ٣ـ٢ـ٨
عن عده من اصحابنا، عن احمدبن محمد، و سهل بن زیاد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن ) ١

من أصاب ماالً أو بعیراً في فاله من األرض قد «: قال) ع(عبدهللا  عبدهللا بن سنان، عن ابی
، فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقته حتی )ا لم یتبعهو سیّبها صاحبها ممّ(کلّت و قامت 

» .ء المباح أحیاها من الکالل و من الموت، فهي له و ال سبیل له علیها و إنّما هي مثل الشي
هرکس به مال یا شتری در بیابان برخورد کند که توان حرکت ] ٤٥٨ص ،٢٥ج ،٢٠[

کرده است، رها ساخته باشد و   نمیخاطر آنکه با او همراهی نداشته و صاحبش آن را به
شخص مزبور آن را با صرف هزینه و آب و علف توان بخشد و از مرگ نجات دهد، مال او 

 .شود و مالکش دیگر بر او حقی ندارد، بلکه مال مزبور مانند اشیای مباح است می
بر این روایت مزبور دال : اند بیشتر فقیهان این روایت را صحیح دانسته و برخی فرموده

مباح است و وجه شبه آن این است که اعراض سبب خروج  است که مال بعد از اعراض شبه
» بعیر«شود و ذکر کلمه  شود و هرکس آن را تملک کند مالکش می مال از ملکیت شخص می

 مثل هي إنّما و«عبارت : گویند برخی می ]٢٠٨ص ،٣٦ج ،٦٧. [از باب تمثیل است
رسد که این روایت دال  نظر می به] ٤٣٢ص ،١٠ج ،٥٣. [راض داردداللت بر اع» ءالمباح الشي

بر اعراض است، چرا که هنگامی که مالک مال خویش را رها کند و از آن اعراض نماید، 
شده مانند شی مباح است و  شود و مال متروک اعراض عالقه ملکیت وی با مالش قطع می
 . سند روایت نیز صحیح استشود به عالوه اینکه هرکس آنرا تملک کند مالکش می

) ع(أنّ أمیرالمؤمنین «): ع(عبدهللا  المغیره، عن السکونی، عن ابی بن عن عبدهللا) ٢
إن ترکها فی کالء و ماء و امن فهی له، : قضی في رجل ترك دابّته من جهد، فقال

 ».یاخذها حیث اصابها، و إن ترکها في خوف و علی غیر ماء و ال کالء، فهي لمن أصابها
در مورد مردی که حیوان خود را در بیابان رها ) ع(امیرالمؤمنین] ٤٥٨ص ،٢٥ج ،٢٠[

را در جوار آب و علف رها ساخته، مال خود  ساخته بود، چنین قضاوت کرد که اگر آن
آب و علف  را با خود ببرد؛ ولی اگر آن را در بیابان بی تواند آن اوست، هر وقت بخواهد می

 . را تیمار کند سی است که آنرها ساخته باشد، مال ک
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و برخی دیگر آن ] ١١٥ص ،١٩ج ،٥٢[برخی روایت یادشده را ضعیف : بحث سندی
رسد احادیثی که در سلسله سند آن،  نظر می به] ١٧٠ص ،٣٠. [اند دانسته» موثق«را 

باشند، زیرا او عامی موثق است و عامی بودن با وثاقت  سکونی واقع شده است، موثق می
گویند که اصحاب ما بر عمل به روایات سکونی  فات ندارد و حتی برخی میراوی منا

 ]١٥٠ـ١٤٩ص ،١ج ،٣٦. [اجماع دارند
توان  برخی از فقهاء معتقدند که ذیل حدیث داللت بر اعراض دارد و می: بحث داللی

از آن الغاء خصوصیت نمود و گفت هر مالی را که صاحبش از آن اعراض نماید جزء 
 ]١٢٥ص ،٢ج ،٥٧. [تواند آن را تملک نماید خواهد بود و هر کسی میمباحات اصلی 

داللت دارد که اعراض از مال، سبب » ترک دابته«بنابراین این روایت با توجه به عبارت 
توان به عنوان مویدی  گردد و بر فرض ضعف سندی حداقل از آن می انقطاع ملکیت می

 ]٥١ص ،٥٦. [بر بحث اعراض استفاده نمود
 

  سایر روایات.٤ـ٣ـ٢ـ٨
ال باس بلقطه العصی و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه، «: قال) ع(عبدهللا  عن ابی)  ١

برداشتن اشیایی مثل  یعنی ]٤٥٦ص ،٢٥ج ،٢٠[» .لیس لهذا طالب) ع(و قال ابوجعفر: قال
 .طالب ندارد اشیاء  این: سپس فرمود. بند بالمانع است دستی، میخ، ریسمان و میان چوب

توان تملک  شده را می گردد که مال اعراض استفاده می» لیس لهذا طالب«از عموم تعلیل 
شده هرگونه  گردد که در مال اعراض استفاده می» ...ال بأس بلقطه العصی «کرد و از تعبیر 

 .کند دارد، تملک می توان کرد و غالباً انسان چوب و مانند آن را که از بیابان برمی تصرفی می
عالوه بر اینکه قدر متیقن از سیره عقالء ترین روایت در بحث اعراض است،  این روایت روشن

 . گردد ارزش با اعراض مالک از ملکیت شخص خارج می اینست که اموال کم
أیما رجل أتی خربه بائره : یقول) ع(سمعت أباعبدهللا«: وهب قال بن عن معاویه) ٢

مرها فإن علیه فیهاالصدقه، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب فاستخرجها و کری أنهارها و ع
 ،٢٥ج ،٢٠[» .لله عزوجل و لمن عمرها األرض عنها و ترکها و أخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن

 جویهای کند و آباد را آن و شود ویرانی مکان وارد هرکس: فرمودند ) ع(امام صادق ]٤١٤ص
 را آن که  بوده کسی مال او از پیش اگر و قه دهدجای آن صد به باید کند، الیروبی را آب

 درخواست را آن و بیاید وی دیگری، توسّط شدن آباد از پس و است شده ویران و کرده ترك
  ».است کرده آباد را آن که است کسی و خداوند آن از زمین که چرا. ندارد حقی کند،
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اشد، زیرا در مورد کسی که ب برخی معتقدند که مورد این روایت ترک و اعراض از آن می
غاب عنها و «رود و اراده بازگشت و آبادانی زمین خود را دارد تعبیر  شود و به سفر می غایب می

 ]٥٢ص ،٣ج ،٦٠؛ ٥٩٩ص ،٩ج ،٢٣؛ ٣٨٢ص ،١ج ،١٠. [رود کار نمی به» ترکها
رسد که هرچند که روایات اعراض ناظر به موارد خاصی  نظر می به: بندی روایات جمع

 صاحبه، ترکه مال کل «توان از مجموع آنها این قاعده را اصطیاد نمود که ند، اما میهست
کار رفته است و عطف  طور مطلق به به» مال«سنان واژه  بن در روایت عبدهللا. »ملکیّته زال

بر آن عطف جزء بر کل است و مصداقی از مال را بیان نموده است و لذا » بعیر«کلمه 
و » تسریح«و » ترک«استعمال کلماتی همچون . شود اموال میحکم آن شامل تمامی 

و امثال آن در روایات نیز هرچند که اعم از اعراض است، اما با توجه به قرائن و » تسییب«
صحیحه ] ٢٧٥ص ،٥٤[شده  در خصوص اینکه گفته. شواهد داللت بر اعراض مالک دارد

رسد  نظر می ات مذکور است، بهمعارض با روای] ٥٢٦ص ،١٠ج ،٥٠[ عبدالرحمن  بن یونس
المالک است و ارتباطی با  که روایت مذکور اعم از مدعا است و موضوع آن مال مجهول

وحملنا «: گوید اعراض ندارد، چرا که یونس اشتباهی مال دیگری را برداشته و خود می
کند  که در اعراض مالک با قصد و اراده مالش را ترک می درحالی» بعض متاعهم بغیر علم

نکته دیگر ] ٣١٢ص ،١٩ج ،٨[ المالک است و دیگر اینکه صدقه دادن حکم مال مجهول
اینکه بیشتر روایات اعراض چه از جهت سندی و چه از جهت داللی، داللت بر حجیت 

باشند، استناد به استصحاب که از  اعراض دارند و با وجود روایات که از ادله اجتهادی می
 .ستادله فقاهتی است، صحیح نی

 
 ـ اعراض در حقوق ایران٩

در این قسمت به بررسی ماهیت حقوقی اعراض و بازتاب این قاعده در قوانین و مقررات 
 .موضوعه خواهیم پرداخت

 
 ماهیت حقوقی اعراض. ١ـ٩

دانان  ق و بیشتر حقو] ٢٩٠ص ،٤٢[اند  برخی از فقیهان صراحتاً اعراض را ایقاع دانسته
دانند که به اراده صاحب حق  طرفه یعنی ایقاع می  یکنیز اعراض را یک عمل حقوقی

 ،١٥؛ ١٤٣ص ،١ج ،٢. [باشد شود و برای تحقق آن نیاز به اراده دیگری نمی واقع می
نظر  به] ١٣٧ص ،٣٢ ؛١١٦، ص١٩؛ ٤٨٢ـ٢٩٤ص ،١ج ،١٧ ؛٢٦١ـ١٥١ص ،١٦؛ ٢٥٢ص



  ٤٩  از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران اعراض از حق مالکیت 

 ،٢ [.برخی اعراض ایقاع مسقط حق عینی است، مانند ابراء که مسقط حق دینی است
دانان  اما برخی دیگر از حقوق ]٢٥٢ـ١٧٢ص ،٤٥ ؛٢٥٣ص ،٢ج ،٣٤؛ ١٤٣ص ،١ج

صورت اسقاط در آن  قصد انشاء به«: فرمایند باشند و می معتقد بر ایقاع نبودن اعراض می
 ]٣١٨ص ،١ج ،١٧[» .وجود ندارد تا از ایقاعات باشد

عقود از : گویند  میبرخی. اقتضاء نیست هیچ عقد و ایقاعی نسبت به لزوم و جواز بی
 :نظر اقتضاء و عدم اقتضاء لزوم و جواز سه قسم است

 .باشند، مانند عقد نکاح و ضمان عقودی که ذاتاً مقتضی لزوم می. ١
 .باشند، مانند هبه عقودی که ذاتاً مقتضی جواز می. ٢
بحث در قسم اخیر است که در ] ٣ص ،٣ ج ،٦٦. [اقتضاء، مانند بیع عقود بی. ٣

ه ندانیم عقد یا ایقاعی مقتضی لزوم است یا جواز، آیا اصلی وجود دارد؟ در این ک صورتی
 رفع جواز عدم إیقاع و عقد کل في األصل أن«: برخی معتقدند: رابطه دو نظر وجود دارد

است » لزوم«یعنی در عقد و ایقاع اصل بر ] ٣٦ص ،٢ج ،٢٢[» بدلیل إال فسخه و آثاره
را » لزوم ایقاع«دانان   بر همین اساس برخی حقوق.مگر اینکه خالف آن ثابت شود

تواند  کننده می دانند، زیرا که اعراض پذیرند، اما اعراض را ایقاع جایز می عنوان اصل می به
 ،٣٤. [شده را تملک نکرده، از اراده خود رجوع کند تا زمانی که دیگری مال اعراض

وم و جواز عقد و ایقاع معینی گویند اگر دلیلی بر لز در مقابل برخی دیگر می] ٥٥ص
زیرا لزوم به معنی انقطاع کامل ] ٨٠ص ،٢ج ،٧[شود،  می» جواز«بدست نیامد، حکم به 

توان آن  رابطه مالک از ملک است و تا دلیل قاطع بر این قسم انقطاع حاصل نشود، نمی
بر اساس این مبنا نیز اعراض ایقاع جایز محسوب ] ١١٥ص ،١٦.[را محقق دانست

بنابراین . ردد، زیرا دلیلی بر لزوم آن وجود ندارد و لذا اصل جواز بر آن حاکم استگ می
البته اعراض . رود بر اساس هر دو مبنای موجود در مساله، اعراض ایقاع جایز به شمار می

تا زمانی که مورد حیازت و تملک دیگران واقع نشده است جایز و قابل رجوع است اما 
 چنانچه مالک به هر دلیلی از حق ]٣٤٦ص ،٤٠[ .گردد  میالزم) حیازت(پس از آن 

است » در حکم مباحات«شود و  نظر کند آن مال بالمالک شناخته مي مالکیت خود صرف
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن «:  قانون مدنی١٤٧و طبق ماده 

از آن معلوم نباشد، تابع که اعراض مالک   اما درصورتی ،».شود حیازت کند مالک آن مي
 .شده است مقررات اشیاء پیدا
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 اعراض در قوانین و مقررات. ٢ـ٩
در این مبحث ابتدا به جایگاه اعراض در قانون مدنی و سپس به بیان مصادیق آن در 

 .پردازیم سایر قوانین و مقررات می
 
 قانون مدنی. ١ـ٢ـ٩

دریا غرق شده و مالک از آن اعراض مالی که در «: گوید  قانون مدنی ایران می١٧٨ماده 
حکم مقرر در این ماده برگرفته از » .کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد

، هرچند که »شعیری«است، نه » سکونی«فقه امامیه و برخی روایات مخصوصاً حدیث 
کونی به اند، چرا که اوالً سند روایت س بیشتر فقیهان متقدم به حدیث اخیر استناد نموده

که اکثر راویان روایت شعیری افراد  اعتقاد بیشتر فقهاء موثق و معتبر است، در حالی
» و ترکه صاحبه«باشند و ثانیاً حکم مقرر در روایت سکونی با توجه به قید  ضعیفی می

دیگر اینکه به . باشد و چنین قیدی در روایت شعیری نیست مقید به اعراض مالک می
 ،٢٦؛ ٥٣٥ ـ٣١٨ ص ،٣٠، ج٢٠[ .، لقب سکونی مشهور است»عیریش«گفته برخی فقهاء 

با توجه به اینکه ] ٤٦٠ص ،٣٠ج ،١١٨،ص٢٥، ج ٦٣؛ ٧٧ص ،١٤ج ،٣٨؛ ٧٩ص ،٢ج
فقهاء غالباً در ذیل این روایت که در کتاب فقهی احیاء موات مطرح است، به بحث 

یت به این بحث در اند، بر این اساس نویسندگان قانون مدنی نیز به تبع اعراض پرداخته
احیای «در قسمت اول از کتاب دوم که مربوط به ) دفینه(آخرین ماده از باب پنجم 

 . اند ی مختصری نموده است، اشاره» اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
» اموال منقول مغروق«معتقدند که موضوع این ماده فقط به دانان  حقوقبرخی 

اعراض از حق مالکیت در اموال «: فرمایند ر میبرخی دیگ] ٢٧٨ص ،٥٤. [اختصاص دارد
زیرا پس از اجباری شدن ثبت امالک، مالکی که سند . کند منقول بیشتر مورد پیدا می

، یا در اثر مالکیت به نام او صادر شده، تا زمانی که حق خود را به دیگری منتقل نساخته
تواند حق او را  اعراض نمیشود و  فوت او به بازماندگانش نرسیده است، مالک شناخته می

 قانون مدنی در ١٧٨ در مقابل برخی دیگر معتقدند ماده ]٣٠٨ص ،٤٥ [».ساقط نماید
مورد مالی است که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض نموده است، ولی این امر 
اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد و هر مالی که مالک از آن اعراض بنماید متعلق 

برخی ] ٣٦٥ص ،١٣ ؛١٥٦ـ١٤٣ص ،١ج ،٢[.کسی خواهد بود که آن را حیازت کندبه 
 قانون ثبت اسناد و امالک، اعراض از ملکی که ٢٢با توجه به ماده : اند دیگر بیان نموده

. شود نام اعراض کننده است سبب سقوط حق مالکیت او نمی در دفتر ثبت امالک به
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اند که اعراض شامل اموال منقول و  نمودهبرخی دیگر به صراحت بیان ] ١٧٢ص  ،٤٦[
برخی از فقیهان همچون محقق قمی معتقدند ] ٣١٨ص ،١، ج١٧. [شود غیرمنقول می

ارزش وجود دارد، اما برخی دیگر در این رابطه پس از  که اعراض در اشیای کوچک و بی
 العقار و ظیمهالع األموال یعم فیما للغیر التملّک حصول«: اند نقل کالم ایشان بیان نموده

؛ حصول تملک برای دیگری نه تنها »جدّا نظر ذلک جمله علی داللتها في و الضیاع و
شود بلکه اموال باارزش و ملک و زمین غله و کشتزار را نیز  ارزش می شامل اموال کم

، ٦٩. [طور جدی محل اشکال است شود و اختصاص آن به برخی اموال به شامل می
شود مرحوم نراقی معتقدند که موجبی  ین عبارت معلوم میهمانطور که از ا] ٤١٢ص

این » ضیاع«و » عقار«برای اختصاص اعراض به منقول وجود ندارد و با توجه به واژگان 
از طرفی تنها معدودی از حقوقدانان اعراض را . شود موضوع شامل غیرمنقول نیز می
 روایات اعراض ناظر به موارد هرچند کهدیگر اینکه . اند اختصاص به اموال منقول دانسته

 ترکه مال کل« توان از مجموع آنها این قاعده را استنباط نمود که خاصی هستند، اما می
کار رفته  طور مطلق به به» مال«سنان نیز واژه  بن و در روایت عبدهللا» ملکیّته زال صاحبه،

اموال نیاز به گردد و اختصاص آن به برخی  است و لذا حکم آن شامل تمامی اموال می
 دیگر اینکه در فقه نیز فقیهان متعددی در بحث اقسام اراضی موات در بیان .دلیل دارد

اند در  قسمی که زمین مالک معلومی دارد ولی مالک از آن اعراض کرده است بیان نموده
؛ ٥٣ص ،٥٦؛ ١٨٦، ص٢، ج١١. [این فرض زمین مال کسی است که آن را احیا نماید

) اعم از منقول و غیرمنقول(ر رابطه با اینکه اعراض عالوه بر اموال د] ١٧٤، ص٢، ج٦١
 من الجالس قام إذا«: فرماید شود باید گفت که محقق خویی می شامل حقوق نیز می

و برخی دیگر به ] ١٦٣، ص٦٣[» حقه بطل عنه أعرض فإن المکان، فارق و المسجد
 بالنسبه یتحقق کذلک الملک، إلی بالنسبه یتحقق کما اإلعراض«: اند صراحت بیان نموده

شود  محقق می) منقول و غیرمنقول(؛ اعراض همانطور که نسبت به ملک »الحق  إلی
رسد که با توجه با اینکه این  نظر می به] ٥٣، ص٥٦. [گردد نسبت به حق نیز محقق می

ر گوید د  قانون اساسی که می١٦٧ماده از فقه اقتباس گردیده است و با استناد به اصل 
مراجعه نمود، بیان نمود ) اسالمی(موارد نقص یا اجمال قوانین باید به منابع معتبر فقهی 

که با توجه به مراتب فوق اعراض نه تنها اختصاص به اموال منقول و غیرمنقول ندارد، 
تواند با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه،  البته قانون می. شود بلکه شامل حقوق نیز می

 .ق را محدود و مضیق نمایدقلمرو این ح
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 سایر قوانین و مقررات. ٢ـ٢ـ٩
 :برخی از مصادیق اعراض در قوانین و مقررات مختلف عبارت است از

 )»١٦/١٢/١٣٦١مصوب « قانون توزیع عادالنه آب٣٩ماده(» انتفاع  از حق  اعراض « .١
ماده » ص« ثبت و بند  قانون٣٤ماده   ٦ قانون مدنی، تبصره ٧٨٧ماده (»  رهن اعراض از حق« .٢

 )»١٩/٦/١٣٨٧مصوب«االجراء  نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم  آیین١١٣ و ١١٢ و مواد ١
اعراض مالک از دریافت وجهی که توسط اداره ثبت به دلیل اضافه بودن مساحت « .٣

 الحاقی ١٤٩ماده (» .ملک از خریدار اخذ گردیده و در صندوق ثبت تودیع شده است
 )»١٨/١٠/١٣٥١مصوب «ت اسناد و امالک قانون ثب

 قانون روابط موجر و مستاجر ٨ و ٧مستفاد از مواد (» اعراض از حق سرقفلی« .٤
 )»٢٦/٥/١٣٧٦ مصوب«

 قانون ١٣ ماده ١تبصره (» های دولتی اعراض از وجوه سپرده شده به دستگاه« .٥
 )»١/٦/١٣٦٦مصوب «محاسبات عمومی کشور 

 قانون ٥٦ماده (» تعهدات متصدی باربری و مسئولیت ایشافز و حقوق از اعراض« .٦
 )»٢٩/٦/١٣٤٣مصوب «دریایی 
اعراض از حق مالکیت مالک نسبت به نهر و قنات و چاه موجود در راه عمومی و « .٧

 )»٢٧/٤/١٣٤٧مصوب « قانون آب و نحوه ملی شدن آن ٤٢ماده (» خصوصی و حریم آنها
 قانون ٤٩ قانون نحوه اجرای اصل ١ماده (» اعراض از زمین مسبوق به احیاء« .٨

 )»١٧/٥/١٣٦٣مصوب «اساسی جمهوری اسالمی ایران 
ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی (» اعراض از اراضی بایر« .٩

مصوب «نامه اجرایی آن   و آیین٢٥/٥/١٣٦٧در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 
ن نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری  قانو١ماده » د«و بند » ١/١٢/١٣٦٩

 و الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی نحوه واگذاری و ٢٥/٦/١٣٥٨مصوب «اسالمی ایران 
 ١ ماده ٣و بند » ١١/١٢/١٣٥٨مصوب «احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران 

 )»٣١/٢/١٣٥٩مصوب «نامه اجرایی آن  آیین
 
 جهنتی

برخی از . پوشی مالک از مالی از اموال خود به قصد ترک ملکیت  چشماعراض عبارت از
، اراده )قصد فعل(رها کردن مال : عبارت است از اعراض طریق از ملکیت زوال شرایط
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، وجود علم یا قرائن مفید علم مبنی بر انصراف، )قصد نتیجه( اسقاط رابطه مالکیت
ندارد » اموال«اعراض اختصاص به . ستاختیاری بودن، نداشتن قصد اباحه، داشتن مالک ا

در اثر اعراض، حق مالک نسبت به مالی که از آن اعراض . گردد نیز می» حقوق«و شامل 
مال مزبور، پس از اعراض در ردیف اموال بدون مالک و مباح . شود شده است ساقط می

 ١٤٧ده کننده قصد اباحه آن را نداشته باشد که طبق ما درخواهد آمد هرچند که اعراض
برخی . وسیله اشخاص دیگر، با رعایت مقررات مربوط تملک شود تواند به قانون مدنی می

شود، اما برخی دیگر با استناد به سیره  معتقدند اعراض موجب زوال مالکیت شخص نمی
فقهاء گروه . عقالییه و عموم حدیث سلطنت و روایات قائل به زوال مالکیت هستند

توان  پذیر هستند و نمی  اعراض به لحاظ سند و داللت خدشهفرمایند روایات نخست می
که با توجه به تحقیق صورت  در حالی. آنها را دلیل اعراض و سبب اسقاط مالکیت دانست

گرفته در خصوص سند و داللت این روایات نشان داده شد که احادیث یادشده هم به 
رسد قول به زوال  نظر می جهت سندی و هم به جهت داللی معتبر و حجیت دارند و به

دانان نیز اعراض را یک عمل حقوقی  ق بیشتر حقو. وسیله اعراض اقوی است مالکیت به
. شود دانند که به اراده صاحب حق واقع می جایز مسقط حق عینی می) ایقاع(طرفه  یک
رسد طرح بحث اعراض در جایگاه فعلی مناسب نیست و بهتر است یا در باب  نظر می به
مطرح شود هرچند که سقوط » سقوط تعهدات«و یا در فصل مربوط به »  مباحاتحیازت«

اعراض مالک، از مالی که در تصرف و مورد تعهد . تعهد، اثر غیرمستقیم اعراض است
کند و زوال این حق، سقوط تعهد  دیگری است حق او را نسبت به آن مال زایل می

 .ال خواهد داشتله به دنب دیگری را نسبت به تسلیم آن به متعهد
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