جایگاه قبض در عقد رهن :مطالعة تطبیقی در فقه اسالمی و حقوق موضوعة ایران و افغانستان
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چکیده
در مورد قبض مرهونه در عقد رهن در فقه اسالمی اختالف نظرهای شديدی وجود دارد به گونهای که میتوان آن را
معرکه آراء دانست؛ عدهای آن را شرط دانسته و عدهای شرط نمیدانند ،بلکه آن را از آثار عقد رهن به حساب میآورند.
طرفداران نظريهی شرط بودن قبض نیز دو دسته اند :برخی آن را شرط صحت عقد دانسته و برخی ديگر آن را شرط لزوم عقد
میدانند .آثار عملی اين اختالفنظر و محدوديتهايی که نظريه «شرط بودن قبض مرهونه» در خصوص موضوع عقد رهن و
انعقاد آن عقد میتواند ايجاد کند بر کسی پوشیده نیست .قانون مدنی ايران ظاهراً به تبعیت از نظر مشهور در فقه امامیه ،قبض
مرهونه را شرط صحت رهن دانسته و تنها رهن اموال مادی را پذيرفته است (ماده  777ق.م.ا).؛ اما قانونگذار افغانستان به تبعیت
از فقه حنفی ،به قبض مرهونه اهمیت کمتری داده و صرف ًا از آن به عنوان شرط لزوم رهن يادکرده است و رهن دين را نیز
پذيرفته است .در شرايط فعلی که رهن ،نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی و ايجاد اشتغال از طريق کمک به حصول قرضه-
های کوچک و بزرگ تجاری ،پیدا کرده است و گونههای مختلفی از اموال غیرمادی (اموال معنوی) که در دنیای امروز عرض
وجود کرده اند ،اين موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ يقیناً با تبیین مفهوم دقیق قبض و جايگاه آن در عقد رهن
قانونگذار خواهد توانست با استفاده از مبانی فقهی ،اشکال مختلفی از رهن مقبوض و غیر مقبوض را جايگزين رهن سنتی
نموده تا اشخاص بتوانند با استفاده از آن مشکالت تأمین مالی خويش را به ويژه در تطبیق پروژههای بزرگ اقتصادی ،مرتفع
نموده و بستر رشد و توسعه را فراهم سازند.
کلمات کلیدی :قبض مرهونه ،شرط صحت ،رکن ،رهن مقبوض ،رهن غیر مقبوض.

