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Abstract
Although the general and the particular like unrestricted and re-

stricted are one of the most complicated Uṣūlī (principles of juris-
prudence) topic, its results are undeniable in Islamic Jurisprudence 
and law. Unfortunately, the complication of this issue has caused the 
emergence of various opinions and ideas in this cases which some-
times led to negligence of some very obvious yet important issues 
by the great Usuli Scholars. In the issue of connected particularizer, 
for example, renowned majority of Usuli Scholars believe that par-
ticular prevents the implementation  of appearance in general , or 
in better word, general would become Muanwan after specification. 
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Having relied on the intellectuals’ attitude, the writer at first tried to 
prove the inaccuracy of alignment of exception by ʼIllā attribute in 
connected particularizer, then confirm its important results includ-
ing permissibility of adhere to general in Shubhat al-Miṣdāqīyya 
(doubt in referent) while examining the exception by ʼIllā features. 
Of course, it is mentioned some confirmations in the statements of 
Usuli Scholars which indicated the permissibility of adhere to gen-
eral.

Key words: General, Particular, Connected Particularizer, Adhere 
to General, Exception.
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ُمعنَون شدِن عام 
و ثمرات آن در مخّصص 

متصل

ُمعنَون شدِن عام و ثمرات آن 
در مخّصص متصل1

حسنقنبریشیخشبانی2
محمدتقیقنبریشیخشبانی3

چکیده
بحـــثعاموخاصهمانندهمتایآنمطلقومقیـــد،یکیازپیچیدهترینمباحث
اصولیاســـتودرعینحالثمراتآندرفقهوحقوقغیرقابلانکارمیباشـــد.متأسفانه
پیچیدگیبحثســـببشدهکهاقوالومبانیگوناگونیدراینزمینهپدیدبیایدکهبعضًا
موجبغفلتبزرگانعلماصولازبرخیمسایلبسیارپیشپاافتادهودرعینحالمهمشود.
بهعنواننمونه،مشـــهوراصولیاندربحثمخّصصمتصلمعتقدندخاص،مانعازانعقاد
ظهوردرعموممیشودوبهعبارتبهتر،عامبعدازتخصیص،ُمعنَونمیشود.نگارندهبا
تکیهبرسیرۀُعقالتالشداردتادرابتداثابتکندهمسنگپنداریوصفبااستثناءبهإاّل
درمخّصصمتصلنادرستاستوضمنبررسیخصوصیاتاستثناءبهإاّل،ثمراتمهم
آنازجملهجوازتمسکبهعامدرشبهۀمصداقیهراثابتکند.البتهدرادامهمؤیداتیذکر
میشودکهدرکلماتخوداصولیانبهتقویتقولجوازتمسکبهعاماشارهشدهاست.

کلیدواژه ها:عام،خاص،مخّصصمتصل،تمسکبهعام،استثناء.

1.تاریخدریافت:1398/08/20؛تاریخپذیرش:1399/03/07
hassan.67@chmail.ir2.دانشآموختهسطحسهحوزهعلمیهقم-ایران؛)نویسندهمسئول(؛

ali1389@iran.ir3.دانشآموختهکارشناسیارشددانشگاهمعارفاسالمیقم-ایران؛

سال هفتم، شماره پیاپی 22 ،  بهار 1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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مقدمه
اهمیتبحثعاموخاصبراهلفنپوشیدهنیستچهاینکهپیشینۀبحثبهزمان
نزولقرآنمجیدبازگشتهوهمسنگبحثناسخومنسوخومحکمومتشابهمطرح
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)کلینی،1407ق،213/1(.باگذشتزمانوپیشرفتدرعلماصولفقه،مباحثعمیقترو
پیچیدهترشدهواقوالومبانیمتعددیدراهلسنتوشیعهبهوجودآمدکهاختالف
برسرتعریفعام،اقسام،الفاظداّلبرعمومونحوۀداللتعامازجملۀآنمواردند.
لیکناهمیتدوبحث»َمجازیاحقیقتبودِنعامبعدازتخصیص«وثمرۀآن
یعنی»حجیتعاممخّصصدرباقی«کهانظارطرحشـــدهدرآنهاتأثیرمستقیمی
بربحثهایدیگرمانندانقالبنســـبتواجمالخاصخواهندداشتازاهمیت
بیشترینسبتبهبقیۀمباحثبرخوردارند.مثاًلدربحثاجمالخاص،عدمجواز
تمسکبهعامدرشبهۀمصداقیهمورداتفاقمتأخریناستوقولجوازبهقدمایاز
اصحابنسبتدادهشدهوتوجیهاتیهمبرایآنتوسطمتأخرینآوردهشدهاست
کهخواهدآمد؛لیکندرایننوشتاربهصورتمستقلوبرایاولینبارتالشمیشود
تاباتکیهبرسیرۀُعقالوتغییرنگاهبهعامـکهنوآوریاینمقالهنیزتلقیمیشودـ،
یکیازمهمتریندیدگاههایاصولیاندرموردمخّصصمتصلیعنیُمعنَونشدِنعام
بعدازتخصیصرابررســـیونقدشودوثمراتآنازجملهجوازتمسکبهعامدر

شبهۀمصداقیهثابتگردد.
الزمبهذکراســـتکهبرخیازدانشمندان،دربحثمجازیاحقیقتبودِنعام
بعدازتخصیصدرمخّصصمتصل،قائلبهتفصیلبین»وصف«وبین»شرطو
اســـتثناء«شدهاندمبنیبراینکهدراّولی،مجازودردومی،حقیقتاستویاقائل
به»حقیقت«شدهانداگرشرطوصفتباشدنهاستثناء.البتهازآنجاکهایندیدگاه
شاذاستونگارندهنیزبهتبعمشهورمتأخران،درتمامصورتهامعتقدبه»حقیقت«
استازذکرآنهاخودداریمیشود)برایاطالعاتبیشترر.ک:قمی،1378ق،261/1؛حائری،
1404ق،197/1(.پیشازورودبهبحثاصلیبایدباچندیناصطالحدراینزمینهآشنا

شویمتاتنقیحمحلنزاعآسانگردد.
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1. مفاهیم
1/1. عام،لفظیاســـتکهمفهومآنهمهافرادومصادیقیرادربرمیگیردکه
صالحیتانطباقبرآنهارادارد.)مشکینی،اصطالحات،173/1،1371(وخاصحکمی
استکهفقطشاملبعضیازافرادموضوعیامتعلقخودمیشود.البتهبرخیمعتقدند
مفهومعاموخاصازمفاهیمروشنیاستکهبهتعریفنیازنداشتهوتعریفهای

موجودازنوعشرحلفظاست.)مظفر،1410ق،139/1(.
2/1. مخّصص متصل،برخالفمخّصصمنفصل،مخّصصیرامیگویندکه
همراهوچسبیدهبهعامباشد؛بهعبارتدیگرهرگاهدرکالمعامیکهازمتکلمبیان
شده،مخّصصیمقرونبهآنعامباشدکهقرینهباشدبرارادۀمتکلمکهمقصودش
ازاینعام،تمامافرادآنغیرازموردیامواردخارجشدهبهوسیلهتخصیصاست...
کهممکناستبهصورتوصف،بدل،شرطیااستثنایمقرونبهعامباشد)ملکی،

فرهنگ،432/1،1390(.
3/1. شـــبهۀ مصداقیه،شـــکدرمصداقیتفردبراییکطبیعتیبنابراینکه
منشأشک،اشتباهدرامورخارجیهباشدبرخالفشبهۀمفهومیهکهدرمفهومآنچه

موضوعیامتعلقحکمواقعشدهاجمالوجوددارد)صنقور،1432ق،202-201/1(.
4/1. مخّصـــص لّبی،مخّصصلّبیدرمقابلمخّصصلفظیوعبارتاستاز
مخّصصیکـــهازنوعمعنابودهوقالبلفظیندارد.بهبیاندیگر،مخّصصیکهدر
لفظوکالمنباشـــد،مخّصصلّبیاست؛ماننداینکهموالبگوید:»اکرمالعلماء«
امااجماعیاعقل،بهاکرامنکردنفاســـقحکمکند؛دراینمورد،اجماعیاعقل،

مخّصصلّبیبهشمارمیآید)جمعیازمحققان،711،1389(.

2. نظرات و دیدگاه های علما در مورد ُمعنَون شدِن عام در مخّصص متصل
مشـــهوراصولیاندرمورداینمخّصصمعتقدند:کالمدرمخّصصمتصلدر
خاصظهورمییابد،بهتعبیردیگر،خاصبهعامعنـــوانمیدهد)انصاری،1428ق،
135/2(.بهعنواننمونهدرمثل»اکرمالعلماءإاّلالفاســـقینمنهم«گواینکهشـــارع
میخواســـتهبگوید:»اکرمالعالمالعادل«)ســـبحانی،تهذیب،1405ق،472/1؛سبحانی،
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المبسوط،1434ق،331/2(یا»اکرمالعلماءغیرالفاسقین«)کاظمی،1416ق،525/1؛خرازی،
1425ق،59/4(یا»اکرمالعلماءبشرطأنالیکونوافاسقین«)خوئی،1430ق،314/2(ویا

»اکرمغیرالفساقمنالعلماء«)قدیری،1429ق،423/1(.
حتیبرخیفرمودهاندمخّصصمتصلاصاًلمخّصصنیستوازبابمسامحه
بهآناطالقتخصیصشدهاست)خراسانی،1430ق،147/2؛خوئی،1430ق،309/2؛فیاض،

1422ق،313/4؛ملکی،203/6،1381؛سبحانی،1434ق،331/2؛خرازی،1425ق،46/4(.
امامخمینـــی)خمینـــی،1415ق،245/2(درتوضیحاینمطلبمینویســـد:حال
مستثنیمنهومســـتثنیحالمقیدوموصوفاســـتوبههمینخاطرهیچتعارضی
حتیبدویبینمستثنیومستثنیمنهبرخالفمخّصصمنفصلمنقدحنمیشود.
بهبیاندیگروقتیموالبنابرتوضیحاصولیهافرمودهباشـــد»اکرمالعلماءالعدول«
ومادرعدالتشـــخصیکهبالوجدانعاِلمهستشکداشتهباشیمنمیتوانیمبا
تمســـکبهاینخطاب،صفتعدالتودرنتیجهوجوباکرامرابرایاینشخص

مشکوُکُالعدالهثابتکنیم.

استثنا متصل است یا منفصل؟
پیشازبررســـیتفصیلیاینکلمات،الزماســـتگفتهشودگرچهدرقسمت
مفهومشناسی،استثناءازاقســـاممخّصصمتصلشمردهشدهاستلیکنایننظر
مشهوربودهوبینعلمابرسراینموضوعاتفاقنظروجودندارد)تبریزی،اوثق،1369ق،
619/1؛نهاوندی،1320ق،263/1(.حتیشـــیخانصاری)کالنتـــری،156/2،1428(احتمال
میدهدکهبهمنفصلملحقشـــودودرادامهازکلمۀ»الظاهر«برایالحاقآنبه
متصلاستفادهمیکندوشهیدمصطفیخمینی،استثناءرادرمقابلمتصلومنفصل
آوردهوبههیچکدامالحاقنکردهاست)خمینی،1418ق،231/5(.بیشترعلمایمتأخر
درکتبشانبهاختالفیبودنمسئلهاصاًلاشارهاینکردهاندمگراینکهنظرشانبراین
بودهکهحکماستثناءازبقیۀمواردمثلوصفجداست.علتایناختالفنهبهخاطر
ایناستکهدرمالکاتصالیاانفصالآنشبههایوجوددارد؛بلکهمنشأاختالف
ونزاعایناستکهآیااستثناقیدموضوعاستیاقیدحکم؟)حسینی،1427ق،267/3(
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قـــول اول. مشهور)انصاری،1428ق،135/2؛خراســـانی،1430ق،147/2؛خوئی،1430ق،
309/2؛فیـــاض،1422ق،313/4؛ملکی،203/6،1381؛ســـبحانی،المبســـوط،1434ق،331/2؛
خرازی،1425ق،46/4(میگویندکهاســـتثناهمانندوصفاستوقیدموضوعخواهد
بود؛زیراظهورمنعقدنمیشـــودمگربعدازانتهایکالموپسازبیانمستثنیگو
اینکهمستثنیمنهمقیداســـت.مرحومفاضلمینویسد:»مانبایدمخّصصمتصل
رامخّصصبنامیم،بلکهاینوصلبهکالماســـتوجایصفترامیگیردوشبیه

»عالمعادل«وامثالآناست«)ملکی،203/6،1381(.
قول دوم.استثناقیدحکماســـتبدینمعنیکهموضوعحکماگرمثاًلعالم
باشـــدهیچتغییرینمیکندومقیدبهعادلیاقیدیدیگرنمیشـــودوکماکانبه
حالتخودباقیاست.بهعبارتدیگراستثناء،دایرۀحکمرامضّیقمیکندنهدایرۀ
موضوعرابرخالفقولمشـــهورکهوقتیاستثناآمددایرۀعاِلمکوچکشدهوبه
عاِلـــمعادلتبدیلمیگرددکهاینقولراتعـــدادکمیازعلماپذیرفتهاند؛ازجمله
محققثانی،1آغاضیاعراقی)بروجـــردی،1422ق،520/1(،مرحومحیدری)حیدری،1412ق،

141/1(وآیتاللهمکارم)قدسی،1425ق،88/2(.
ثمرۀایناختالفبنابرنوشـــتهمرحومنهاوندی،ایناســـتکهبنابرقولدوم
درصورتیکهقدِرمتیّقنیبرایمســـتثنیوجودداشتهباشدتمسکبهعامدرشبهات
کرمالعلماءإاّلالفاسقینمنهم« مطلقًاجایزخواهدبود.بهعنواننمونهاگردرمثال»أ
بدانیمکهقدِرمتیّقنازفسق،گناهکبیرهاستدراینصورتاگرشکداشتهباشیم
درگناهصغیرهکهآیاتحتسیطرۀعامقرارمیگیردیاداخلخاصاستمیتوانبه
عامتمسکنمود)نهاوندی،1320ق،263/1(لیکنبهعلتپیچیدگیباالیبحثبهنظر
میرسدکالمایشانناتماماستوثمراتاقواللزومًایکساننیستیعنیحتیکسانی
کهقائلبهقولدومهستندملتزمبهثمرهایکهایشانفرمودهنیستندوبعضًاقائلبه
تفصیلشـــدهیاجوازتمسکراانکارکردهاند.بهعنوانمثالآیتاللهمکارم)قدسی،
1425ق،101/2(گرچـــهحکمإاّلرامتفاوتمیداندولیدرصورتاجمالمخّصص،

1.صراحتیدرکلماتایشانبرپذیرشاینقولنیستبلکهشیخانصاریباتوجهبهنظراتفقهیمحققثانیدرجامعالمقاصد
)کرکی،1414ق،79/6(،الحاقاســـتثنابهمخصصمنفصلرابهایشاننسبتمیدهند)کالنتری،1428ق،570/4(.
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تمسکرانهدرمخّصصمتصلونهدرمنفصلمگردرمواردخاصیجایزنمیداندو
مرحومحیدری)حیدری،1412ق،140/1-141(درمورداجمالمخّصصدرشبهۀمفهومیه،
إاّلراملحقبهمنفصلمیکندولیدرشـــبهۀمصداقیهقائلبهعدمجوازاســـت.
بنابراینازآنجاییکهجوازتمسکبهعامدرشبهۀمصداقیهقائلندارددرمباحث
پیشرودرصددیمکهبااتخاذاستداللیجدیدباتکیهبرسیرۀعقالثابتکنیمحکم
استثناباموارددیگرمثلوصفمتفاوتاستوبهتعبیربهترعامُمعنَوننمیشودکه

یکیازنتایجآناثباتجوازتمسکبهعامدرشبهۀمصداقیهخواهدبود.

ویژگی های إاّل و تفاوت آن با وصف
اکنونبایدببینیمچراعقالازاستثناءاستفادهمیکنند؟چهمزایاییدراینروش
وجودداشـــتهکهآنرابرگزیدهاند؟ازجهتادبیحداقلچهارموردوجوددارد:
1-اختصار؛2-فصاحت؛3-رساندنحصر؛4-عدمامکانبیانباقیبدوناستثناء
بهخاطرنداشـــتنعنوانیااســـممخصوص؛مثاًلبرای»قومبهغیراززید«عنوانی
اختصاصیوجودنداردتاحکمبرآنبارشود)قدسی،1425ق،88/2(.بنابراینباتوجه
بهتوضیحاتباالبهجایاینکهگفتهشود:»جائنیالقومولمیجئزیدفقط«گفته
میشود:»جائنیالقومإاّلزید«وازجهتقانونگذاریعالوهبرسهولتکارواینکه
یکقانونبایدهمیشهمختصروکلیباشدمخاطباناینقانوندرمواردمشکوکنیز

بتوانندبهاینعامرجوعکردهومشکلرابرطرفکنند.1
توضیحمطلباینکهُعقالوقتیازیکلفظعاماســـتفادهمیکنندوبعدآنرا
تخصیصمیزنندبدینخاطراستکههمیشهافرادیکهقراراستحکمعامشامل
حالآنانشوددراکثریتهســـتند.بهعنوانمثالوقتیقانونگذارهمۀپسرانباالی

1.الزمبهذکراســـتکهمرحومآخونددرپاســـخبهاشکالیمقدردرمخصصمنفصلمبنیبراینکهچراشارعازابتدا
نمیگوید»اکرمالعلماءالعدول«وبهجایآنازمخصصمنفصلاستفادهمیکند؟میفرمایدکهازبابضربالقاعده
هست)خراسانی،1430ق،148/2(کهمثاًلدرمواقعشکدرتخصیصزائدبتوانبهعامتمسککردکهاختصاصآن
بهمخصصمنفصلخالیازاشکالنیست؛زیراخودایشانمعتقداستکهحتیدرمخصصمتصل،ظهوردرعنوانیبه
غیرازخاصمنعقدمیشودکهدرمواردشکدرغیرخاصمیتوانبهآنتمسکنمود.پساینثمرهمنحصردرمنفصل

نیست)اسماعیلپور،302/2،1392(.
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هجدهسالرابهســـربازی)خمینی،تحریرات،1418ق،262/5(فرامیخواندعلمداردکه
افرادیکهصالحیتتطبیقاینقانونبرایشانوجوددارددراکثریتهستندوسپس
بادرنظرگرفتناینعلم،تعدادمعدودیراازجملهمعلوالنو...راازاینقانوناستثنا
میکند.فایدۀاینکارایناستکهکاربرایدستگاههایمربوطبهاعزامو...آسان
میشود.آنهاباتمســـکبهحکمکلیاینقانون،واجدینراملزمبهانجامخدمت
میکنندوتنهاکسانیکهبتواننداثباتکنندداخلمستثنیهستندازانجامآنمعاف

میشوندودرمواردشکبهقانونکلیرجوعمیشود.
درمثالمشـــهور»اکرمالعلماءإاّلالفاسقینمنهم«شارعمقدسبهعنوانیک
قانونگذارازمکلفانمیخواهدهرکســـیراکهاحرازکردندکهاواًلعاِلماستو
ثانیًافســـقاوهماحرازنشدهبایداکرامکنند.چراییاستفادهازاستثناء،بهمقصود
شـــارعازجعلحکمبرمیگردد.یعنیشارعمیخواهداکثرعلمادرجامعهتکریم
شوندتاجایگاهعلمبرکسیپوشیدهنماندوازطرفیشارعمیداندکههمیشهتعداد
محدودیفاسقبینعلماوجودداردکهبااستثنا،آنهاراخارجمیکند.بههمیندلیل
اســـتکهمکلفبهمحضاحرازعالمبودنیکفردبایداورااکرامکندمگراینکه
فاسقبودناواحرازشود.پساگرشمابهشهریدیگررفتیدوعالمیرادیدید،اکرام
برشـــماواجباستوشماهموظیفهنداریدکهعدمفسقاورااحرازکنیدبلکهتا
وقتیفســـقاوبادلیلمعتبرثابتنگردیدهاستحکمعامجاریاست)اسماعیلپور،
291/2،1392(.بهتعبیربهترمعنایعامایناســـت:اکرامُعلماواجباستمگراینکه

فسقآنهابرشماثابتشود.
بحثاستثناءبسیارشـــبیهمفادقاعدۀطهارتاست.غرضموالایناستکه
مکلفانبهطهارتونجاستاهمیتبدهندومطهراتوطاهراتهمیشهنسبتبه
نجاساتدراکثریتهستندمضافًابراینکهشارعنمیخواهدمکلفانرادرسختیو
یاوسواسبیندازد؛پسمیگوید:»هرچیزیطاهراستمگراینکهبدانیکهنجس
است.«1دراینجااصاًلنیازیبهاصلاستصحابنداریمبلکهفقطتطبیقالزماست.

شٍیطاهٌرحتیَتعلماّنهَقِذر«)نوری،1408ق،583/2(. 1.»کلُّ
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ثمرۀاینمسئلهدرمثلنمازظاهرمیشودکهخواندننمازبالباسنجسباطلاست.
یعنیاگرنجاستلباسیاحرازشودمانعنمازاستپسدرموردشکبهاینخطاب
رجوعمیشـــودومکلفاندرُعسرواقعنمیشوند.حالتصورکنیمکهشارعحکم
کردهبودکهعدمنجاســـتلباسبایدواقعًااحرازشودکهدراینصورتبسیاریاز

مکلفانبایدلباسهایخودراقبلنمازشستشومیدادند.
بالحاظتوضیحاتباالباتبعیتازمرحوماصفهانی،عراقی،شـــهیدمصطفی
خمینیوآیتاللهمکارممیگوییمکهدرتخصیص،عامبههیچعنوانُمعنَوننمیشود
)اصفهانی،1418ق،458/2؛بروجردی،1422ق،519/1؛خمینی،1418ق،233/5؛قدســـی،1424ق،
94/2(وبرداشـــتمشهوراصولیهاازمخّصصمتصل،تفاوتچشمگیریباکالم
اولیۀخودشـــارعدارد.مثاًلطبقبرداشتاصولیهااگرشارعفرمودهباشد:»اکرم
العلماءالعدول«مکلفعالوهبراینکهبایدصفتعلمرابرایشـــخصاحرازکند
صفتعدالترانیزبایدثابتکند.یااگرفرمودهباشد»اکرمالعلماءغیرالفاسقین«
بایدعدمفسقشخصثابتشود.همانطورکهقباًلگذشتگویاشارعجمعیتهمۀ
علمارادرنظرمیگیردوچونتعداداندکیازآنانفاسقهستندحکمیکلیمبنیبر
وجوباکرامصادرمیکندوهدفاوایناستکهتاحدممکنعلمااکرامشوند؛
ولیاگرنظراصولیهارابپذیریمدقیقًابرعکسنتیجهمیدهد؛زیراجدایازفساق،
مواردیراهمکهشماشکداشتهباشیدکهعادلهستندیاخیر،وجوباکرامندارند
علیالخصوصکهفحصدرشـــبهاتموضوعیههمالزمنیست.مانیزقبولداریم
کهعام،مرجعرفعشبهۀحکمیهونهموضوعیهاستوممکناستکهحتیمتکلم
درمصادیقاشتباهکند)انصاری،1428ق،136/2(؛لیکندرمانحنفیهلسانمتکلملسان

قانونویکحکمکلیاست.
اصواًلچراوقتیشارعمیتوانستهبگوید:»اکرمالعلماءالعدول«ازاینساختار
ادبیکهوصفوموصوفاستاستفادهنکردهوازاستثناءاستفادهکردهاست؟دلیل
بسیارروشناست، اواًلدرساختاروصفمیبایستاحراز،همنسبتبهموصوف
وهمنسبتبهوصفصورتپذیردولیدراستثناء،فقطموضوعحکمبایدمحرز
شـــود)بروجردی،1422ق،518/1-522(وثانیًابنابرعقیدۀاصولیها،وصفمفهومندارد
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)خراسانی،1430ق،118/2؛کاظمی،502/1،1416؛مظفر،1410ق،121/1؛سبحانی،92،1378(.
بنابراینطبقکالمایشان،تکلیفعلمایفاسقروشننیستوگویاموالدربارۀ
آنهاسکوتکردهاســـتوحالآنکهخودعلمایاصولدرساختاراستثناء،قائل
بهمفهوموحصرند)خراســـانی،1430ق،127/2؛مظفر،1410ق،127/1؛خوئی،1430ق،438/1؛
ملکی،134/6،1381؛مشـــکینی،152/1،1371(،پسموالدربارۀعلمایفاســـقسکوت
نکردهاست.1درحقیقتباعنایتبهاینکهتخصیص،خروجحکمیاستاینیک
تناقضیاستکهمیگویندمخّصصمتصلدرواقعمخّصصنیستهمانوصف
وموصوفاســـتودرجاییدیگرمعتقدندکهاداتاستثناءمانندإاّلدارایمفهوم
است.اشکالماایناستکهاگروصفاستوقیدموضوعاستپسمفهومهم
نداردواگرقیدحکماســـتومفهومداردپسدیگروصفوموصوفنیست.به
نظرمیرسدیکیازمنشأهایاینبرداشت،بهمعنای»إاّل«برمیگرددچراکهإاّلرا
وصفیمعنامیکنندیعنیبهمعنایغیرمیگیرنددرحالیکهطبقاستقراءبهندرتدر
اینمعنااستعمالمیشودواکثرموارداستفادهازإاّلدرکالمعربومنابعدینیبرای
کرمالقومإاّلزیدًا«استفاده استثناءاست.شایداگرعلمابرایتوضیحاتازمثال»أ
میکردنددیگرشاهداشتباهبینإاّلیاستثنائیهوإاّلیوصفیهنبودیم.عالوهبراینکه
شناختموضوعاحکامبسیارمهموتغییریاندکدرآنموجبتغییرحکممیشود
ومـــااجازهنداریمکالمقانونگذارراتغییردهیم)خمینی،1418ق،254/5(.کهدراینجا

ناخواستهاتفاقافتادهاست.
غفلتازساختارهایزبانیونحوهوموارداستفادهازآنهاسببشدهاستکه
بهعنوانمثالمرحومفاضلدرتوضیحشـــبهۀمصداقیهمخّصصمتصلمیفرماید:
»استثناءازنظرادبیات،جانشینوصفاســـت«ودرهمانصفحهآمدهاستکه
کرمالعلماءإاّلالفّساق »استثناءبهمعنایوصفاست«وتوضیحمیدهدکهمعنای»أ
منهم«ایناســـتکهموالداراییكحکمیعنیایجاباستومتعّلقآنحکمهم

1.درمثال»تحرماهانةالعلماءإاّلالفاسقینمنهم«اینمطلبواضحتراست؛زیرااهانتبهعلمایفاسقجایزخواهدبود؛
لیکنبنابرمدعایاصولیهااگرترکیبوصفیباشد»تحرماهانةالعلماءالعدول«دربارۀعلمایفاسقکامالساکتاست

وحکمشمشخصنیست.
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عبارتاز»عالمغیرفاســـق«است)ملکی،236/6،1381(؛درحالیکهایشاندربحث
مفهوماســـتثناءمیفرماید:»بهنظرمیرسدکهدرباباستثناءاگرماقائلبهحصر
شویم،حصردرارتباطبامنطوقاستوربطیبهمفهومندارد،زیرامنطوْقهمهچیز
رابیانکردهونوبتبهمفهومنمیرســـد.»جاءنيالقومإاّلزیدًا«،هممیگوید:
»قومآمدند«وهممیگوید:»زیدنیامد«وهممیگوید:»نیامدنمنحصربهزید
بود«)ملکی،134/6،1381(کهبدیهیاســـتتغییرمثالسببایندوگانگیدرکالم

ایشانشدهاستزیرادرمثالدوم،إاّلرانمیتوانبهمعنایوصفیگرفت.

3. ثمرات انکار ُمعنَون شدِن عام
پسازاثباتاینکه»وصف«و»اســـتثناء«نبایدیکساندرنظرگرفتهشوندوبه
عبارتبهترخاصبهعام،عنواننمیدهد1بهبررســـیثمراتآنمیپردازیم.البته
ذکرایننکتهنیزضروریاستکهطبقنظرنگارندگان،همینکهثابتشدخاص
بهعامعنواننمیدهدخودبهتنهاییدارایاثراتیبنیادیندردیگرابواباصولیاست
ونیازیبهدلیلیدیگرنیستیعنیمطلببهقدریواضحاستکهاگرکسیذهن
خودراازکلماتاصولیانفارغســـازدوبدونپیشداوری،اســـتداللهاراتصورو

بررسیکندآنهاراتصدیقخواهدکرد.
اشکال:ممکناستکسیاشکالکندکهُمعنَوننشدِنعامبهتنهایینمیتواند
دردیگرابواباصولیمنشـــأاثربودهوســـببتغییردیدگاههاشود؛زیرانظراتو
دیدگاههایکسانیکهمنکرُمعنَونشدنعامهستندنیزبانظراتمشهوریکساناست
وبهنظرمیرسدکهُمعنَونشدنیانشدنعامتأثیریشگرفدرپینخواهدداشت!
پاســـخ: اواًل؛نگاهمابهُمعنَوننشدنعامـچنانکهگذشتـبانگرشدیگرعلما
مقداریتفاوتدارد؛زیرامابهعامبهســـانیکقانـــونفراگیرنگاهمیکنیمکه
اینمطلبمستفادازســـیرۀعقالدرقانونگذاریکنونیاست.ثانیًا؛اینکهمنکران

1.علتاینکهبهطورمطلقگفتیمعاممعنوننمیشودـهمانطورکهدرقسمتپیشنهاداتدرآخرمقالهمیآیدـایناستکه
کاًلبحثوصفدربحثعاموخاصنبایدمطرحشودوجایآندربحثمطلقومقیداستبنابراینتنهاچیزیکه

میماندإالخواهدبود.
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ُمعنَونشدنعامبهلوازماینقولملتزمنشدهاندممکناستبهخاطرپیچیدگیمطلب
وغوربیشازحددرمسایلاصولیباشدکهسببشدهاستمطلبیبهاینواضحی
ازدیدشانمخفیبماند.ثالثًا؛برایثمرۀدومکهازمهمترینمباحثاصولیاستاز
مؤیداتیکهدرکلماتخوداصولیاناستاستفادهکردهایمکهمیتواندراهگشای

خوبیبرایحلمسئلهباشد.

1/3. انقالب نسبت
یکیازمســـایلاصولیکهبحثُمعنَونشـــدنعامدرآنتأثیرمستقیمیدارد
بحثانقالبنسبت1است.اصولیان)تبریزی،1369ق،618؛خوئی،1430ق،519/2؛خمینی،
1410ق،33/2؛روحانی،1427ق،383/6؛هاشمی،1426ق،306/7؛قدسی،1424ق،511/3؛جاللی،
1414ق،496/2(درجاییکهعامیداشـــتهباشـــیمکهدارایمخّصصیمتصلاست
ویکخاصمنفصلهموجودداشتهباشـــدمتفقًاقائلاندکهخاصمتصلابتدا
عامراتخصیصزدهواصطالحًاعام،معنَون2میشـــودوسپسنسبتعاممعنَون
باخاصمنفصلبررســـیمیشودکهعموموخصوصمِنوجهخواهدبود.)خوئی،
1430ق،519/2(یعنینتیجهدرفرضداشتِن»اکرمالعلماءإاّلالفساقمنهم«و»التکرم
النحویین«اینمیشودکهجملۀاولبه»اکرمالعلماءالعدول«تبدیلشدهوسپس
نســـبتآنباجملۀدومسنجیدهمیشودکهدرنحویعادلکهمورداجتماعاست
تعارضمیکنندوبایدبهقواعدبابتعارضرجوعکرد.اســـتداللایشانایناست
کهدلیلعاموخاصمتصل،دودلیلمحسوبنمیشوندکهتعارضبینسهدلیل
مطرحشود؛بلکهایندودلیلدرواقعیکدلیلبودهوبادلیلدیگرتعارضمیکنند

)تبریزی،1369ق،618(.

1.انقالبنسبتدرجاییاستکهدودلیلدرحکمیازاحکامشرعیتعارضنمایند،آنگاهدلیلمخصصیامقیدی
بریکیازآنهامقدمگردد،دراینصورت)بعدازتخصیصیاتقیید(نسبتموجودمیانآندودلیلمنقلبمیگردد.برای
مثال،اگرنسبتمیاندودلیِلمتعارض،تباینباشد،بعدازتخصیصیاتقییدیکیازآندو،نسبتمیانآندو،بهعمومو

خصوصمطلقمنقلبمیگردد)جمعیازمحققین،269،1389(.
2.جایتعجباستکهآیتاللهمکارمکهخودمنکرمعنونشدنعاماست)قدسی،1424ق،94/2(،دربحثانقالب
نسبتتصریحداردکهدرفرضاتصالیکیازخاصهابهعام،نسبتعاممخَصصکه»اکرمالعلماءالعدول«استبا

مخصصمنفصلمالحظهمیشود)قدسی،1424ق،511/3(.
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امادرمخّصصمتصل،بنابردالیلیکهگذشت،عامُمعنَوننمیشودکهیکی
ازلوازمآنایناستکهعامحتیبعدازآمدنمخّصصمتصلپابرجابودهوتغییری
نمیکند.پسبهنظرمادرواقعاینجادودلیلداریموبعدازآمدنمخّصصمنفصل،
سهدلیلبایدبایکدیگرسنجیدهشـــوند.نتیجۀمبنایمااینخواهدشدکههردو
خاصبایدعامراتخصیصبزنندنهاینکهبهعاممنوجهتبدیلشوندتانیازباشدبه

قواعدبابتعارضرجوعشود.
توضیحبیشتراینکهنتیجۀمبنایمختارمادقیقًاهمانندفرضیاستکهعامیوجود
داردکهدارایدومخّصصمنفصلاستونسبتبیندوخاص،عامِمنوجهاست
یعنیاگرداشتهباشیم»اکرمالعلما«و»التکرمالعالمالفاسق«و»التکرمالنحوی«
دقیقًاهرچهاصولیان)خوئی،1430ق،519/2؛قدســـی،1424ق،511/3(دراینجامعتقدندکه
عامبایدباهردوخاصتخصیصبخوردویکیبردیگریمقدمنخواهدشـــدعین
همینمطلـــبرامادربارۀعاممخّصصبهخاصمتصـــلقائلیم.زیراهمانطورکه
گذشتاســـتفادهازمخّصصمتصلبرایاختصار،فصاحتواموریازایندست
بودهونهچیزدیگرمضافًابراینکهدرکالمشارع،حکمحرمتاکرامرابهسهولت
میتواناز»التکرمالعالمالفاســـق«برایغیِرنحویفاسقثابتکردلیکنطبقنظر
اصولیانبهمشـــکلبرخوردخواهیمکرد؛زیرا»اکرمالعلماءالعدول«ـهمانطورکه
گذشتـمفهومنداردکهبخواهدحکمعالمفاسقرامشخصکندوحالآنکهدر
کالماصلیکهازموالصادرشده،حرمتاکرامفاسقبهصراحتاز»التکرمالعالم

الفاسق«فهمیدهمیشود.

2/3. جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقًا
یکیازپرفایدهترینمباحثدربحثعاموخاص،بحثتمســـکبهعامدر
شبهۀمصداقیهاست.درمخّصصمنفصل،1مرحومنهاوندی)نهاوندی،1320ق،261/1-

1.البتهدرمخصصمنفصلچندوجهبرایقولبهجوازگفتهشده)قدسی،1425ق،98/2؛جاللی،1414ق،479/2(
لیکنمانیازیبهبیانآنهاواشکاالتشاننداریم؛زیراوقتیجوازتمسکدرمخصصمتصلثابتشودبهطریقاولویتدر

منفصلهمثابتخواهدشدعلیالخصوصکهدرمنفصلعاممعنوننمیشود.
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262(وسیدیزدی)یزدی،1425ق،34/6-35(وآیتاللهجوادی)جوادی،1393،مهرماه/28(را
میتواننامبردکهقائلبهجوازتمسکهستند.

درمخّصصمتصلبهقدمایازاصحاب،قولبهجوازنسبت1دادهشدهاست
وازمتأخران،احدیقائلبهجوازتمسکنیستحتیکسانیمانندمرحومعراقی
)بروجردی،1422ق،518/1(وآیتاللهمکارم)قدسی،1425ق،101/2(ودیگران)حیدری،1412ق،
140/1-141(کهقائلهستندکهعامدرمخّصصمتصلُمعنَوننمیشودقائلبهعدم
جوازتمسکهستندویکاتفاقنظربیناصولیان)خراسانی،1430ق،147/2؛خوئی،1430ق،
309/2؛فیـــاض،1422ق،313/4؛ملکی،203/6،1381؛خرازی،1425ق،46/4(دراینبارهوجود
دارد.توضیحاینکهبنابرمبنایمختارمادرصورتشکدریکمصداقخارجی
کهآیاتحتعاماســـتیاخاصتاوقتیکهعنوانخاصبراینمصداقمشکوک
ثابتنشدهباشدداخلدرعامباقیمیماند؛لیکنعلمااتفاقدارندکهچنینچیزی
جایزنیستکهاکنونمؤیداتیراازکلماتخودایشانمیآوریمتامشخصگردد

کهنوعًاغفلتازمسایلپیشپاافتادهسببانکارقولبهجوازشدهاست.

 1/2/3. مؤّید اول
علماییچـــونمرحومآخوند)خراســـانی،1430ق،157/2(درکفایهقائلاندکهدر
شبهاتمصداقیهدرمخّصصمنفصلودرمخّصصمتصلماننداستثناء2میتوان
بهاصلعملیویااســـتصحابعدمازلیتمسککرد.علمایبسیارینیزازایشان
تبعیتکردهاند)ر.ک:اصفهانی،1418ق،460/2؛هاشـــمی،1426ق،350/3؛حسینی،1427ق،
346/3؛تبریـــزی،دروس،255/3،1390؛طباطبائیقمی،359/1،1371؛حســـینیمیالنی،1437ق،
307/4؛خـــرازی،1425ق،116/4(.بنابرتوضیحمرحومخوئیمخّصصبایددارایعنوان

1.علتاســـتفادهازواژۀانتسابایناستکهقولبهجوازصریحادرکالمقدمانیامدهوازفتواهاییکهدادهانداینچنین
برداشتشـــدهکهقائلبهجوازبودهاندکهبرخیازمحققانبهخاطروجوداحتماالتدیگراینانتسابراکالصحیح
نمیدانند)خوئی،1430ق،323/2-324(والبتهمشـــخصهمنیستکهمشهورمطلقاقائلبهجوازبودهاندیافقطدر
صورتیکهمخصصمنفصلبودهودورانبیناقلواکثرباشـــدکهآیتاللهمکارممیگویدشایدمرادمشهورمورددوم

است)قدسی،1424ق،98/2(.
2.مراداز»کاإلستثناء«درکالممرحومآخوندیعنیهرمخصصیکهبهلساناخراجباشدمانندغایتوشرط)جزائری،

1428ق،100/4(.
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وجودیباشـــدوهمچنینموجبتقییدموضوععامبهعدمآنشودوإاّلازبحث
خارجاســـت.1مثاًلدر»اکرمالعلماءإاّلالفســـاق«تبدیلبـــه»اکرمالعلماءغیر
الفاســـقین«میشودودرمثالیدیگرموضوعانفعالآبرامالقاتآبیمیداندکه
کرنباشد.بهتعبیردیگر،موضوعدرمانحنفیهُمرّکباستمثاًلعالمباشدوفاسق
نباشدکهقسمتاولبالوجدانثابتاستوقسمتدومبااصلثابتخواهدگردید

)فیاض،1422ق،360/4(.
گرچـــهمرحومآخونددراینجـــا)خراســـانی،1430ق،157/2(برخالفاولبحث
)خراســـانی،1430ق،147/2(استثناءراازوصفجداکردهاستوبینآنهاتفاوتقائل
شـــدهوازاینجهتبهصواببسیارنزدیکشدهاستلیکنباتوجهبهتوضیحاتی
کهقباًلگذشـــتبازهمکالمایشانخالیازاشـــکالنیست؛زیرادربحثمفهوم
بهمشـــکلبرخوردخواهندکرد.یعنیحتیاگرعـــامبعدازتخصیصبهصورت
»اکرمالعلماءغیرالفاســـقین«درآیدمفهومیازآنفهمیدهنمیشودوبهبیانبهتر
حکمفاسقانمشخصنیستوحالآنکهدرکالماصلیموالکه»اکرمالعلماءإاّل
الفاســـقین«بودحکمآنانمشخصاستعالوهبراینکهغیردراینجاوصفیاست
یعنیبازهمبرگشـــتآنبهوصفوموصوفخواهدبود)هاشمی،1394،جلسۀ573(؛
بنابراینُمعنَونشـــدنعامهرچندعنوانوجودیباشدوقیدآنهمعدمی،باکالم

اصلیشارعتفاوتداردونبایدیکسانانگاشتهشوند.
حالسؤالماایناستکه:

اواًلمرجعتعیینموضوعاتدرروایاتکیست؟ازکجابایدتشخیصدادهشود
که»اکرمالعلماءإاّلالفاسقین«به»اکرمالعلماءالعدول«تبدیلمیشودیابه»اکرم
العلماءغیرالفاسقین«ودرمورداخیرعنوانیافتنبااتصافبهعدمهمراهاستیابه
عدماتصاف؟)خمینی،تحریرات،1418ق،254/5-255(سیرۀعقالچنینحکممیکندیا

1.درمثل»اکرمالعلماءالعدول«چونُعلمامقیدبهامروجودیشدهاستنمیتوانازاستصحابعدمیبهرهگرفتولذا
ازبحثخارجاست.البتهعجیباستکهمرحومروحانیوآیتاللهسبحانیمینویسنداگرمخصص،متصلبهکالم
باشدبروجهتوصیفمثل)اکرمالعلماءالعدولأوغیرالفساق(ازمحلبحثخارجاستکهباتوضیحاتمرحومخوئی
دربارهکالممرحومآخوندهمخوانیندارد.)حسینی،1427ق،336/3؛سبحانی،1434ق،356/2(برایاطالعاتبیشتر

درموردکالممرحومآخوندواشکاالتآنر.ک:خوئی،1430ق،339/2.
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اذهاناصولیانبدینمطلبدستیافتهاست؟آیابهراحتیمیتوانظاهرکالمشارع
رادســـتکاریکردهوموضوعاتراتغییرداد؟کسانیکهجزءمشافهینبودهاندآیا
بااینکلماتهمینطوربرخوردمیکردهاندویامطلببهدستعلمابغرنجگردیده

است؟
ثانیًاچهفرقیدرنتیجهحاصلشدهاست؟اگرمرادواقعیموالاینبودهکهفسق
شخصثابتشودواحرازفسق،ازاهمیتباالییدرنزدشبرخورداربودهمنظورش
یقینیاجانشینآنمانندشهادتعدلینبودهکهکمترازظننباشندنهاستصحاب
عدمازلیکهکاشفازواقعنیســـت.اینکهقائالنهردوقولیعنینافینومثبتین
جوازتمســـکبهعامدرنهایتبهنتیجهاییکسانمیرسندداّلبرایناستکهاین
نزاعهالفظیاستوتنهاغوربیشازحددرمسایللفظیوفاصلهگرفتنازعرفیات،
ســـببچنینجدالهایپیچیدهایشدهاست.توضیحاینکهدرمثال»اکرمالعلماء
إاّلالفاســـقین«اگرگفتیممیتوانبهاصلعملییااستصحابعدمتمسککرد
درصورتشـــکدرفسقشخصیازآنجاکهموضوعمرکباستقسمتاولیعنی
علم،بالوجدانثابتاستوقســـمتدومکهعدمفسقباشدبااصلثابتخواهد
گردیدکهنتیجۀآنایناستکهاینشخصمشکوُکالفسقبایداکرامشود.بنابر
نظرماهماینشخصبایداکرامشود؛زیراتاوقتیکهفسقاواحرازنشدهباشدداخل
درعامباقیخواهدماند.بنابراینطبقهردوقولیعنیچهمنکرجوازتمسکشویم
وچهآنرابپذیریمشخصمشکوک،اکرامخواهدشد!بهدیگرعبارت،مشهوردر
ابتداجوازتمســـکرامنعمیکنندولیدرنهایتباکمکگرفتنازاصلعملیبه

هماننتیجهایمیرسندکهاگرجوازراقبولمیکردند.
ازاینرونگارندگاناحتمالمیدهندایندستهازعلمایگرانقدرازآنجاکهدیدهاند
کهبااصلعملیمیتوانمشکلراحلنمودبهطورقطعمعتقدشدهاندکهتمسک
بهعامدرشبهاتمصداقیهجایزنیستوگرنهراهیبرایتصحیحآنپیدامیکردند.
خالصههمانطورکـــهاجماعوجودداردکهباوجودأمـــاره،نوبتبهاصلعملی
نمیرســـدمامعتقدیمکهظاهرکالمشارعخودبهتنهاییگویایهمهچیزهستو

جاییبرایاجرایاصولعملیهباقینمیگذارد.
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 2/2/3. مؤّید دوم
درمخّصصلّبیتمســـکبهعاماشکالیندارد)انصاری،1428ق،143/2؛خراسانی،
1430ق،155/2(.توضیحاینکهموالاگربهعبدبفرماید:»همههمسایگانرااکرامکن«
ولیعبدمیداندکهموالراضیبهاکرامدشمنانشنیستبلکهاکرام،مبغوضموال
نیزهستدراینمورداینعبدفقطمواردیراکهیقیندارددشمنموالهستندنباید
اکرامکندوبقیۀهمسایگانوجوباکرامدارندوعبدنیزنمیتواندبهصرفاحتمال
اینکهشایدتعدادیازهمسایگاندشمنباشندازاکرامآنهاخودداریکندکهاگر

چنینکندموالمیتوانداوراعقابکند.
بیـانبـاالفرقـیبـاتوضیحـاتسـابقمـانـداردکـهعـامدرحکمقاعدهاسـت
وفقـطدرصورتیکـهخـاصاحـرازشـودحکـمعـامبـرآنجـارینیسـت.عیـن
همیـنتوضیـحرادرمـورد»اکـرمالعلماءإاّلالفسـاق«میتوانگفـتیعنیمکلف
درصـورتعـدماکرامچنـدعالمبهصرفاحتمالفسـقآنهامعذورنیسـتبنابراین
بهراحتـیمیتـوانگفـتقائـالن،بهخاطـردرگیرنبـودنبـامسـایلپیچیـدۀلفظیبه
اینمـوردراضـیشـدهاندوگرنـههمانطورکـهبسـیاریازعلمـافرمودهانـد)خمینـی،
مناهـج،1415ق،252/2:قدسـی،1424ق،102/2(مـرادمـوالیکـیاسـتخـواهبـالفـظبیان

شـودویاغیـرآن.

 3/2/3. مؤید سوم
طبقنسبتیکهآیتاللهمکارم)قدســـی،1424ق،101/2(بهاکثرمحققینمتأخران
میدهندتمســـکبهعامدرشبهۀمصداقیهدرمخّصصاتمطلقًاجایزنخواهدبود
مگر1درمواردیکهطبیعتحکمدرآنبرمنعباشد.بنابرتوضیحآیتاللهسبحانی
حکمذاتیبرایموضوعبایدحرمتوفسادباشدوحلیتوصحتبرخالفطبع
موضوعباشندوحکمبرآندونادروکمباشدوبهصورتاستثناءهمباشد)جاللی،
1414ق،496/2(.مثـــاًلدرمثال»أکلحیوانبحریجایزنیســـتمگراینکهفلسدار

1.برایاطالعاتبیشـــتردرموردتفصیالتواســـتثنائاتعدمجوازر.ک:سبحانی،المبســـوط،1434ق،350/2؛
خالصیمقدم،122،1392.
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باشد«فرمودهاندچونمثاًلماهیاوزونبروناحرازنشدهاستکهفلسداردیاخیر
داخلدرمنعمیماند.1

دردرستیادعایمطرحشدهشکینیستبلکهگوییمحتیدرجاییکهلسان
عامبرمنعهمنباشدمثاًلبرجوازباشدتمسکجایزاست؛زیراسیاقکالمبهسبک
قانونوقاعدهاستهمانندآنچهدرقاعدهطهارتشاهدیم.کافیاستتصورکنیم
حکمچنینبود:»أکلحیوانبحریجایزاســـتمگراینکهفلسدارباشـــد«که
واضحاستمرادمتکلمایجادیکقاعدۀکلیاستکهدرمواردشکبتوانبهآن

رجوعکرد.
لیکنآنچهبهنظرمیرسدایناستکه:

اواًلاگرمرادایشـــانازاینتفصیلفقطمنفصلاســـتماگوییمدرمتصلنیز
همیناستپسچرافقطبهمخّصصمنفصلاختصاصیافتهاست؟واگرمرادشان
مطلقاستوشاملمتصلنیزمیشودچراآنرامختصمواردیکردهاندکهطبیعت
حکمبرمنعباشـــد؟اگرمالکومعیارهمانطورکهدرانواُراألصول)قدسی،1424ق،
101/2(ادعاشدهسیرۀعقالهستعقالدرجاییهمکهطبیعتبرمنعنباشدبهعام

تمسکمیکنندپسعلتاینتفصیلچیست؟!
ثانیـــًانفساســـتثناکردِناینموردخالیازاشکالنیســـتزیراافرادیکهعام
شاملحالآنانمیشودوباإاّلتخصیصمیخورندهمانطورکهگذشتهمیشهدر
اکثریتاستومواردنادربااستفادهازإاّلخارجمیشوندوفرقینداردکهطبیعت
حکمبرمنعباشدیانباشـــد.مثاًلاگرفرضًابیشترعلمافاسقباشندموالنمیگوید
»اکرمالعلماءإاّلالفساق«بلکهمیفرماید»التکرمالعلماءإاّلالعدولمنهم«کهدر
مثالاولهمۀعلمابایداکرامشـــوندمگراینکهفسقشاناحرازشودودردومهیچ

عالمینبایداکرامشودمگرآنکهعدالتشثابتشود. 

1.اینبحثهمدرانواُراألصولوهمدرالمبســـوطدرقســـمتمخصصمنفصلآمدهاستولینوعبیانمبهماست
ومعلومنیســـتمخصصمتصلراهممیگیردیاخیرلیکنممکناســـتازرویمثالهااطالقفهمیدهشود.مثاًلاز
امامعلی؟ع؟دربارۀماهیپولکدارروایاتیرســـیدهکههیچکدامبهصورتمخصصمنفصلنیستند)عاملی،1429ق،

127/24(ویامثالدوموچهارمدرالمبسوطصریحدرمخصصمتصلاست)سبحانی،1434ق،353/2(.
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ثالثًاطبقجستجویی1کهشـــاملآیاتقرآنیودوازدهجلداولکتاب»وسائُل
الشـــیعه«بودومایهشگفتیشد،دریافتیمکهاکثرموارداستفادهازإاّلاستثنائیههم
درآیاتوهمدراحادیث،درجاییاســـتکهطبیعتحکمبرمنعوفساداست.
د نتیجۀاینجستجوبهضمیمۀمســـتثنیاتعدمجوازکهدرپاورقیابتدایاینمؤِیّ
آمدبهخوبیمشخصمیکندآنچهتوسطاینبزرگاناستثناشدهاستدارایکثرت
مصداقیاســـتیعنیدراکثرموارد،تمسکبهعامدرشبهۀمصداقیهجایزخواهد
بودپسبهتربوداصلرابرجوازتمسکبهعامقرارمیدادندومواردنادرراخارج

میکردند.

4/2/3. تطبیقات
همانطورکهدرمؤّیدســـومگذشتادعاشدهاستکهاکثرمحققانتمسک
بهعامرادرجاییکهطبیعتحکمبرمنعباشـــدجایزمیدانندکهماثابتکردیم
ازجهتمصداقیبیشترمواردهمینگونههســـتند.اکنونمواردیرامیآوریمکه
طبیعتبرمنعنیستولیبااینحالحکمفقهیآنهاباوجوداینکهاصولیهاتمسک
بهعامدرشبهاتمصداقیهراقبولندارندویااستصحابعدمازلیرانپذیرفتهاندنیز
باآنچهنگارندهاثباتنمودیکساناست؛یعنیدراینموارداگربهعامتمسکشود
طبقنظرماوبهاصولعملیهیاقواعددیگررجوعشـــودبنابردیگاهاصولیان،حکم

فقهییکساناستومؤّیدیبراینکهنزاعهالفظیاست.
ْوِریَحُه«

َ
ْوَطْعَمُهأ

َ
َرَلْوَنُهأ َماَغیَّ ُســـُه2َشـــيٌْءِإالَّ ُهاْلَماَءَطُهورًااَلُیَنجِّ 1.»َخَلَقاللَّ

)عاملی،1429ق،135/1(.علمادرموردآبیکهمشکوکبهنجاستاستقائلاندکهبه
عمومعامدراینروایتنمیتوانتمسککردوبرایاثباتطهارتبهاصولعملیه

1.درایـنجسـتجوکـهبـاحـذفمـواردتکـراریوعـدمبررسـیسـندروایـاتوهمچنیـنلحـاظمسـتحباتو
مکروهـاتوبـااسـتفادهازنرمافـزاررایانـهای»جامـُعاالحادیـث«انجـامگرفتمشـخصشـدکـهاز27آیـهایکه
متضمـنحکـمفقهـیومشـتملبـرکلمـۀإاّلهسـتند24مـوردودرروایـاتازمجمـوع411حدیـث،در279مورد

طبیعـتحکـمبـرمنعاسـت.
2.اینمورددرحقیقتطهارترابیانمیکندیعنیحکمکلیبرجوازاستگرچهلسانآننفیاستهمانندمثالاولدر

المبسوطکهگرچهدرظاهرامراستولیحکمحقیقتانهیاست)سبحانی،353/2،1434(.
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یـــاقواعددیگررجوعمیکنند)جمعیازبزرگان،1418ق،81/2(لیکنماثابتکردیمکه
تمسکبهعاماشـــکالینداردبدینگونهکهتاتغییردرمواردسهگانهاحرازنشده

حکمبهطهارتخواهدشد)یزدی،1425ق،73/1(.
ْنَتَریِفيِمْنَقاِرِهَدمًا«)عاملی،

َ
أ اَیْشَرُبِمْنُهِإالَّ ِممَّ

ُ
أ ْیِرُیَتَوضَّ َشيٍْءِمَنالطَّ 2.»ُکلُّ

1429ق،230/1؛یزدی،1425ق،276/1(.دراینروایتهمانندروایتقبلیتاوجودخوندر
منقاراحرازنشدهبهعامتمسکشدهوبهطهارتحکممیشود.

َماُقِتَلَبْیَن َشيٍْءِإالَّ ُبِعَوُکلَّ ِکیِلالسَّ
َ
َشيٍْءِمَناْلَمْوَتیاْلَغِریِقَوأ 3.»اْغِسْلُکلَّ

ْین«)کلینی،1407ق،213/3(.علمادرموردبدنیکهدرمعرکهافتادهومعلومنیست فَّ الصَّ
کهشهیدشدهیانهاحتیاطواجبدارندکهبایدغسلدادهشود)یزدی،1425ق،43/2(
گرچهثمرۀهردونظریکیاستلیکنبهنظرماتاوقتیکهشهادتدرمعرکهاحراز

نشدهداخلدرعاماستونوبتبهاحتیاطنمیرسد.

4. پیشنهادها
1.طریقۀجمـــعبینکلماتبادرنظرگرفتنمطالبیکـــهمابیانکردیموبا
توجهبهکلماتمرحومآخونددرابتدایبحثعاممبنیبراینکهمخّصصمتصل
اصاًلمخّصصنیســـتازطرفیوباعنایتبهاینکهایشاناستثناءومانندآنرادر
بحثیدیگرازوصفجدامیکندوحکمآنهارایکساننمیداندازطرفیدیگر،
پذیرشکالممرحوممحققعراقیاســـتکهاگردلیلهمانندوصف،لسانتقیید
داشتاحکاماطالقوتقییدبرآنبارمیگرددواگردلیلماننداستثنافقطاخراج
حکمیبوداحکامتخصیصبرآنجاریاســـت)بروجـــردی،1422ق،520/1(؛بنابراین
میتوانگفتمطرحکردنبحثوصفدربحثعاموخاصازاســـاسنادرست
بودهوجایآندربحثمطلقومقیداست.ازاینروپیشنهادمیگرددکهوصف
بهطورکلـــیازبحثعـــاموخاصبهبحثمطلقومقیدمنتقلشـــدهودرآنجا

موردبحثقرارگیرد.
2.همچنینبایدتحقیقیجداگانهدربارۀالحاقسائرقیودمانندشرطوغایتبه

وصفیااستثناصورتپذیرد.
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نتیجه گیری
بابررسیهایصورتگرفتهنتایجذیلنســـبتبهُمعنَونشدِنعامدرمخّصص

متصلحاصلمیشود.
1.علتقولمشـــهورمبنیبرُمعنَونشدنعام،همســـنگپندارِیوصفباإاّل

استثنائیهاست.
2.بررسیویژگیهایإاّلازجملهداشتِنمفهوموافادۀحصرازجهتنحویو
همچنینتکیهبرســـیرۀُعقالمشخصمیکندکهوصفوإاّلنبایدیکسانپنداشته

شوند.
3.درصورتاستفادهازإاّلدرکالم،عامُمعنَوننشدهوبهعمومیتخودباقی

است.
4.عامفقطیکلفظسادهنیستبلکهدرحکمقانونیکلیاستکهدرموارد

شکمیتوانبهآنرجوعکرد.
5.ثمرات:

1.درانقالبنســـبت،درجاییکهیکعاممخّصصبهخاصمتصلویک
خاصمنفصلوجودداشتهباشدعام،باهردوخاصتخصیصمیخورد؛

2.دربحثتمسکبهعام،بااستفادهازمؤیداتیکهدرکلماتخوداصولیان
یافتشـــدازجملهپذیرشاستصحابعدمازلیتوسطاکثرعلما،جوازتمسکبه
عامدرشـــبهۀمصداقیهنهتنهادرمخّصصمتصلبلکهدرمنفصلهمبهطریقاولی
ثابتگردید.خالصهآنکهنتیجۀفقهیاقوالدربسیاریازمواردباهمیکسانهستند
ومشعربهاینکهنزاعدرمورداینمخّصص،لفظیاستوغوربیشازحددرمطلب

موجبغفلتعلماازبرخیمسایلپیشپاافتادهوسادهشدهاست.
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The Mujtahid (master jurist), after doubting in Ḥukm Taklīfī 
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cases is examined under the title of Muthbit Principle. Considering 
logical order, before discussing on validity this principle, one must 
first be introduced to the concept of Muthbit Principle and deter-
mine its scope as well. With a brief view at the provided definitions 
for Muthbit Principle by Usuli scholars, it can be clearly seen the 
essential difference between each of those definitions. Having used 
the analytical method, this study counted and criticized various 
definitions of Muthbit Principle. Finally, a comprehensive defini-
tion which can include all components of said principle has been 
provided. Muthbit Principle is a principle that, in order to achieve 
the legal ruling, seeks to prove inherent or non-legal intermediates, 
implicant or legal attendant which is arranged on legal and non-legal 
intermediates. So, legal intermediates which follow legal effects will 
also be a Muthbit Principle.

Key Words: Conceptology, Muthbit Principle, Validity of Muthbit 
Principle, Practical Principles.
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مثبت،پرداختهشدهودرنهایتتعریفیجامعارائهشدهاستکهبتوانددربرگیرندهتمامی
عناصراصلمزبورباشـــد.اصلمثبت،اصلیاستکهباهدفرسیدنبهحکمشرعی،
درصدداثباتواسطههایغیرشرعییاالزم،ملزومویامالزمشرعیمترتببرواسطههای
شرعیوغیرشرعیاست؛بنابراینواسطههایشرعیکهآثارشرعیبهدنبالدارندنیزاصل

مثبتخواهندبود.
کلیدواژه ها:مفهومشناسی،اصلمثِبت،حجیتاصلمثِبت،اصولعملیه،استصحاب.

مقدمه
گاهیدراثربرداشتهایگوناگونازمفهومیکواژهیاارائهتعاریفنامفهوم
یااشتباهازآن،اختالفاتعمیقیبهوجودمیآیدکهموجبمترتبشدنآثارونتایج
متفاوتیمیشود.یکیازراههاییکهمیتواناختالفوبرداشتهایگوناگوناز
مفاهیموموضوعاترابهحداقلرســـاند،ارائهیـــکتعریفصحیحومنطقیاز
آنهاست.هرچندرسیدنبهتعریفیدقیقازیکمقوله-کههمانحدتامباشدج-
بسیارمشکلوبلکهناشدنیاســـت؛لیکنفقیهانومجتهدانبرایارائهتعریف–
هرچندبهشکلشرُحاالسمی–مفاهیمکاربردیدراستنباطاحکام،کوششبسیاری
نمودهاندکهاثراینتالشهایفردی،ارائهتعاریفمتفاوتودرنتیجهپدیدارشدن

اختالفدرمفهومشناسیمسایلدینیاست.
»اصلمثِبت«نیزازمفاهیمیاستکهازایناختالفبرداشتهادراماننمانده
اســـت.دراینزمینهتنهابرخیاصولیانبهمناسبتبحثازحجیتاصلمثبتبه
تعریفیازآنپرداختهاندکهبســـیارناهمگونومتفاوتاستوآثاربسیارمتفاوتی
درفقهبرجایگذاشـــتهاست.فقدانپژوهشمستقلیدرزمینهفهممفهوم»اصل
مثّبت«ونارســـاییتعاریفموجود،نگارندگاناینپژوهشرابهســـعیدرطرحو
بســـطتمامیتعاریفارائهشدهدراینموضوعونقدآنهاودرنهایت،ارائهتعریفی
واحدوجامعازآنواداشـــت.براساسچنینتعریفی–کهتمامیعناصرموجوددر
تعاریفارائهشـــدهازاصلمثبتراداراباشد–میتوانگامرافراترنهادودرمرحله
بعد،ازحجیتیاعدمحجیتاصلمثبتبحثکرد.آثارشرعیمترتببرواسطه
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شرعیشایدبزرگترینمقولهایبودکهباوجودنزاعبرحجیتیاعدمحجیتآن،
درتعریفاصلمثبتداخلنبودولیدرتعریفارائهشـــدهازنگارندگاناینمهم

اتفاقافتادهاست.

1. پیشینه پژوهش
ازآنجاکهدانشمندان،بحثازاصلمثبترابهعنوانبحثیکاماًلحاشیهایدر
ضمنیکیازاصولعملیهیعنیاستصحابمطرحمیکنند،تاکنونپژوهشمستقلی
نسبتبهمفهومشناســـیچنیناصلیحتیدرمیانمعاصرانصورتنگرفتهاست.
تعاریفیهمکهدرکتابهایاصولیازایناصلصورتگرفتهبســـیارمختصرو
درحداشـــارهبودهاســـتکهبهمهمترینمواردآندراینمقالهاشارهشدهاست؛
ازاینرویوباتوجهبهکاربردیبودنبحـــثحجیتیاعدمحجیتاصلمثبت،
میتواناینُجستارراگامیمهمدرجهتتبیینمعناییاصلمزبورومقدمهایبرای

بحثازحجیتآنقلمدادکرد.

2. تعریف مفاهیم کاربردی
درابتداوپیشازورودبهبحثازمفهومشناسیاصلمثبت،بایدمعانیواژهها،
مفاهیموعناوینیکهازآنهادرتعریفاصلمثبت،اســـتفادهشدهاست،روشن

شود.
2-1. الزم، ملزوم، مالزم و لزوم

هرگاهدوچیزرادرنظربگیریمیکی"الف"ودیگری"ب"ووضعآندوطوری
باشدکههروقت"الف"وجودپیداکند"ب"همموجودشود،دراینصورت"الف"
را»ملزوم«و"ب"را»الزم«مینامندوایندوبایکدیگر»مالزم«بودهورابطهبین

آنها»لزوم«نامیدهمیشود)جعفریلنگرودی،584(.1
الزمازجهتمعروضبهالزممطلق،الزمماهیتوالزموجودتقســـیممیشود

1.برایمطالعهبیشترر.ک:شرحمنظومه،مالهادیسبزواری،174/1.



40

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 22
بهار 1400

کهقسماخیرخودبهدوقسمالزموجودخارجیوالزموجودذهنیتقسیممیشود
)خواجهطوسی،23،1395؛رازی،56،1386؛شیرازی،43،1365؛فرصتشیرازی،33،1361؛تفتازانی،
1412ق،46؛مجتهدخراسانی)شهابی(،105،1392؛مشکوةالدینی،166،1362(الزمازجهتمیزان
روشنبودنمالزمهنیزبهالزمبّین-کهخودبهدوقسماعمواخصتقسیممیشود-
)مجتهدخراسانی)شهابی(،105،1392؛خوانساری،61،1394؛مشکوُةالدینی،166،1362(وغیربّین
)مظفر،1433ق،116(وازجهتوجودیاعدموجودواسطهبهعرضبیواسطهوباواسطه
تقسیممیشود.عرضباواسطه،خودبهواسطهدرثبوت،واسطهدراثبات،واسطهدر
عروضوواسطهدراتصاف)مشکوةُالدینی،166،1362(وعرضبیواسطهبهعرضیکه
واســـطهدرثبوتندارد،عرضیکهواسطهدرعروضنداردوعرضیکهواسطهدر
اثباتندارد-والزمبّیننیزنامیدهمیشود-تقسیممیشود)ابنسینا،1404ق،ص270(.

2-2. ُعرف
عرفدرلغتبهمعنایمعروفدرمقابلمنکربهکاررفتهاست)ابنمنظور،1414ق،
236/9(.دراصطالح،تعاریفمختلفیازآنکردهاندکهبســـیاریازآنهامبتالبه

اشکالاند.
سبحانیدرتعریفعرفمیگوید:عرف،شیوهوروشیاستکهمردمآنرا
پذیرفتهوبراساسآنحرکتمیکنند؛خواهدرگفتارباشدیادرکردار1)سبحانیتبریزی،
183/1،1383(؛ازعرفبـــهعادتنیزتعبیرکردهاند)حکیم،1423ق،419/1(.ویبرای
قرینهبودنعرفدرگفتوگوهایروزمرهبهذکرشاهدمثالهاییبرایمدعایخود
پرداختهکهدرآنبهعرفوعادتنیزاشـــارهکردهاســـت؛اگرفردیبرایانجام
عملیاجیرشـــودوآنعملتوابعیداشتهباشدکهبراجیرشرطنشدهباشد،عرف
وعادتمحل،معیارقرارمیگیرد...)ســـبحانیتبریزی،150/1،1383(.درتعریفیدیگر
عرفعبارتاســـتازروشوشیوهمســـتمرعملییاگفتاریکهدرمیانهمهیا

1.أقول:العرفعبارةعنکّلمااعتادهالناسوسارواعلیه،منفعلشاعبینهم،أوقولتعارفواعلیه،والشّكاّنالعرفهو
المرجعفيمنطقةالفراغ،أيإذالمیکنهناكنصمنالشارععلیشيءعلیتفصیلسیوافیكوإاّلفالعرفسواءأوافقهأم

خالفهساقطعناالعتبار.
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بیشـــترمردم،یاقومیاگروهخاصیشناختهشدهومرسومباشد.اینتعریف،سیره
متشرع،عقالییوغیرآنهاراشاملمیشود.برخیعرفراشاملمرتکزاتذهنی

نیزدانستهاند)صدر،1400ق،234/4(.
حکیمبعدازنقلتعریفجرجانیوعلیحیدربهبررسیایندوتعریفمیپردازد.
ویمیگوید:ازنظرجرجانیعرفآنچیزیاستکهنفسهاباگواهیعقل،برآن
مداومتیافتهاندوطبعآنهادرستیآنراپذیرفتهاستوعلیحیدرنیزدرشرحخود
برایمجلهودرضمنتعریفعادت،عرفراچنینتعریفمیکند:عرف،امری
اســـتکهنفسهاآنراانجاممیدهندوافرادیکهطبعسلیمدارندباتکرارمکرر
خودآنراپذیرفتهاند.1وپسازاینتعریفمیگوید:عرفبهمعنیعادتاستولی
ایرادیکهایندوتعریفدارندایناستکهگواهیعقلوصحیحانگاشتنطبعها،
درمفهومآنآوردهشـــدهاست؛بدینمعنیکهعرفهاگوناگونهستندوباتوجه
بهزمانومکانتغییرمیکنند،ولیآیاعقلهاوطبایعســـلیمهمباآنهادچارتغییر
میشوند؟گذشتهازایناشکال،گونهایازعرفهاراعرففاسدبهشمارمیروند،
آیااینقسمازعرفهاراعقلهاوطبعهایسلیممیپذیرند؟لذابهنظرمیرسدنباید
»گواهیعقلوصحیحانگاشتنطبعها«ازعناصرسازندهتعریفعرفبهحساب
آید)حکیـــم،1418ق،405/1(.عبدالوهابالخالفدرتعریفعرفمیگوید:عرف،
آنچیزیاســـتکهمردم،یکدیگرراباآنمیشناسندوآنراانجاممیدهند،خواه
گفتارباشدخواهکرداریاترکهریکازآنها.ویپسازاینتعریفبیانمیکند
کهنامدیگرعرف،عادتاســـت2)خالف،بیتـــا،89(وحکیماینتعریفرابهترین
تعریفبرایعرفمیداند)حکیم،1418ق،405(.تقریبًابیشتراصولیهاعرفوعادت
رادرکناریکدیگربهکاربردهاند)طباطبایی،1296ق،223/3؛حلی،1425ق،347/2(؛امابه
نظرمیرسدمطلقعادترانمیتوانباعرفمترادفدانست؛بهبیاندیگر،برخالف
عاداتفردی،تنهاعاداتجمعیرامیتوانباعرفهممعنیدانستنهمطلقعادت

1.هياألمراّلذيیتقرربالنفوسویکونمقبوالعندذويالطباعالسلیمةبتکرارهالمرةبعدالمرةثمقال:والعرفبمعنی
العادة.

2.العرفماتعارفهالناسوسارواعلیهمنقولأوفعلأوتركثمقال:ویسمیالعادة.
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را.

2-3. معنای لغوِی اصل مثبت
اصل:راغبمعتقداســـتریشهوپایههرچیزرااصلمیگویند)راغباصفهانی،
177/1(.ابنمنظورقســـمتزیرینهرچیزرااصلآنمیداند؛جمعآناصولاست
وجمعمکســـریجزبهاینشکلندارد)ابنمنظور،1414ق،16،11(.مصطفویدرمعنی
اصلمیگوید:آنچهچیزدیگریبرآنبناشود،چهدرجماداتباشدچهدرنباتات

یاحیوانیامعقوالتیادرعلوم1)مصطفوی،1430ق،104/1(.
مثِبت:اســـمفاعلثالثیمزید)بابافعال(ازریشـــهث،ب،تاست.ثبت
بهمعنایاســـتقرارودوامآنچههســـتبهکارمیرود.ثباتدرمقابلزوالاست
)ابنمنظور،1414ق،19/2؛قرشـــیبنایی،1412ق،302/2؛فیومی،1414ق،80/2(واینمعنییادر
موضوعیادرحکمیادرگفتارونظرو...بهکارمیرودوگفتهمیشـــودحکم
یاگفتاریانظراوثابتاســـت2)مصطفـــوی،5/2،1368(وباهمزهوتضعیفمتعدی

میشود)فیومی،1414ق،80/2(.

2-4. معنای اصطالحِی اصل مثبت
دراصطالح،اصلبهمعنایحکمیاســـتکهبرایفردیکهدرحالتشک
بهسرمیبرد،جعلشـــدهودرآنجهتکشفوناظریتوجودندارد.اصلنیز
همچوناماره،حکمظاهریبودهودرموضوعجهلبهواقعجعلشدهوچهارقسم

دارد:
اول(اصلعملی3ولفظی؛4

1.هومایبنیعلیهشيء،سواءکانفيالجماداتأوفيالنباتاتأوفيالحیوانأوفيالمعقوالتأوفيالعلوم،یقالأصل
الحائط،أصلالشجر،أصلاإلنسان،أصلالمعرفة،األصلفياأللفاظ،األصلفيالمعاني،وغیرذلك.

2.أّناألصلالواحدفيهذهالماّدة:هواالستقرارواستدامةماکانوهوفيمقابلالزوال،وهذاالمعنیإّمافيالموضوعأو
فيالحکمأوفيالقولأوفيالرأيأوغیرها،فیقال:حکمهثابت،أوقولهثابت،أورأیهثابت،وهوثابتنفسه.
3.اصلعملی:حکمظاهریکهدرمقامعملبهآننیازداریم،بدوناینکهارتباطیبهمقامالفاظداشتهباشد.

4.اصللفظی:حکمظاهریکهدربابالفاظبهآنعملمیشدواصللفظیعقالیینامدارد.
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دوم(اصلشرعی1وعقلی؛2
سوم(اصلمحرزوغیِرمحرز؛3

چهارم(اصلمثبتوغیِرمثبت)نک:مشکینی،1416ق،56(.
عبدالمنعمپسازپرداختنبهمعنایلغویاصلدربخشـــیازگفتارخویش
میگویـــد:اصلدراصطالحبهمعانیدیگریهمچوندلیلمقابلمدلولوقاعده
کلینیزآمدهاستکههمهآنمعانی،بهاستناد،ایجادوابتنایفرعبهاصلبرمیگردد

)عبدالمنعم،بیتا،203/1(.
ازتعریفاصطالحیاصلکـــهبگذریم،ترکیبمعناییاصلمثبتدرکالم
اصولیهامعنایخاصیداردکهرســـیدنبهتعریفواحدازمیاناختالفاتیکهدر
تعریفاصلمثبتوجوددارد،نیازمندبررسیهریکازتعاریفارائهشدهدراین

زمینهاست.
دریکتقسیمبندیکلیمیتوانتعاریفارائهشدهازاصلمثبترابهشیوهُثنایی
بهتعاریفیکهمحدودبهاســـتصحابشدهاندوتعاریفیکهمحدودبهاستصحاب

نشدهاند،بهدودستهذیلتقسیمکرد:

2-5. دسته اول: تعاریفی که اصل مثبت را به محدود به استصحاب کرده است
گروهی،اصلمثبترابهگونهایتعریفکردهاندکهتنهامختصبهاستصحاب

استوشاملهفتتعریفذیلمیشود؛
تعریف اول؛ »...اگرمســـتصَحبازمجعوالت-مانندموضوعاتخارجیو
لغوی-نباشد،درزمانشک،تنهالوازمشرعیجعلشدهاندولوازمعقلیوعادی،
ملزومشرعییاغیرشرعیومالزممستصحب-کههردوملزومامرسومیهستند-

1.اصلشرعی:هرحکمظاهریکهازناحیهشارعمقدسجعلشدهاست،اصلشرعیگویندمانند؛استصحاب،برائت
شرعیو....

2.اصلعقلی:هرچهبهحکمعقلوبناءعقالباشد،اصلعقلیاست؛مانند:احتیاط.
3.اصلمحرز:همانگونهکهگفتهشداصلحکمیاستکهبرایجاهلبهواقعجعلشدهاستوحالاگردرجعلآن
احکام،حالواقعلحاظشدهباشدولساندلیلجعلاحکاممماثلبرایآنباشداصل،محرزاستماننداستصحابودر

غیراینصورتاصل،غیرمحرزخواهدبود؛مانند:تخییر.
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جعلنشدهاند.شایدمراداصولیهاازنفیاصولمثبتهاینباشدکهاصل،امریرادر
خارجاثباتنمیکندتابرآنحکمشرعیمترتبشودبلکهمؤدایآن،امرشارعبه

عملبرطبقمجرایشرعیآناست«)انصاری،1428ق،234/3(.1
ویژگیهایاینتعریفعبارتانداز:

اواًلملزومومالزممستصحبدرتعریفداخلشدهاست.ثانیًادراینتعریف،
بهلوازمعقلیوعادیاشـــارهشدهاســـت.ثالثًاآثار،مالزماتوملزوماتشرعی
باواسطهنیزداخلدرتعریفنیستند.رابعًااگربتوانالفوالم»االصل«درعبارت
»أّناألصلالیثبتأمرافيالخارجحّتییترّتبعلیهحکمهالشـــرعيّ،بلمؤّداهأمر
الشارعبالعملعلیطبقمجراهشرعًا«راالفوالمجنس)برخالفعهد(قلمداد
کرد،میتوانادعاکردکهشیخانصاری،اصلمثبترابهاستصحابمحدودنکرده
است.اماکاوشدرنگاشتهوینتیجهدیگریرانشانمیدهد؛زیراویدرصفحات
490،467،464،450ازجلددومفرائُداألصولوهمچنینمســـئلهاستصحاباز
اصلمثبتســـخنگفتهاستکههمهآنهامربوطبهاستصحاباست.گذشتهاز
اینمؤیدها،ویکالمیداردکهمحدودبودِنتعریفاصلمثبتبهاســـتصحابرا

تقویتمیکند.
اومینویســـد:اگراستصحابازبابظنحجتباشـــدچارهایجزالتزامبه
اصولمثبتهنداریم؛زیراظنبهملزومازظنبهالزممنفکنیست...)انصاری،1416ق،
238/3(.2اســـتداللبهاینعبارتشیخبدیننحواستکهویدرصورتالتزامبه
حجیتاســـتصحابازبابظنچارهایجزحجیتاصولمثبتهنمیبیندکهنشان
میدهددردیگراصولعملیاصولمثبتهایوجـــودنداردچهدراینصورتتنها
اصولمثبتهاســـتصحابازعدمحجیتخارجمیشدواصولمثبتهدیگراصول،

همچناندرعدمحجیتباقیمیماند.

1....فالمجعولفيزمانالشّكهيلوازمهالشرعّیة،دونالعقلّیةوالعادّیة،ودونملزومهشرعّیاکانأوغیره،ودونماهو
مالزممعهلملزومثالث؛ولعّلهذاهوالمرادبمااشتهرعلیألسنةأهلالعصرمننفياالصولالمثبتة،فیریدونبه:أّناألصل

الیثبتأمرافيالخارجحّتییترّتبعلیهحکمهالشرعيّ،بلمؤّداهأمرالشارعبالعملعلیطبقمجراهشرعا.
2.لوقلناباعتباراالستصحابمنبابالظنلمیکنمناصعنااللتزامباألصولالمثبتةلعدمانفکاكالظنبالملزومعنالظن

بالالزمشرعیاکانأوغیره...
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تعریف دوم؛ اصلمثبتبهآثارشرعیگفتهمیشودکهبهواسطهامریعقلییا
مالزمیاملزوممستصحببرآنبارمیشود)عراقی،1411ق،240/5(.1

تعریفعراقیازاصلمثبتچهارویژگیاساسیدارد:
اواًلدراینتعریفازواژه»امر«بهجایواژه»اثر«یا»الزم«استفادهشدهاست.
ثانیًااینتعریف،نظریبهامر)الزم(عادییاعرفیـکهفاقداثرشرعیاستـندارد.
ثالثًااینتعریف،الزم،ملزومومالزمغیرشرعیرانیزدرخودجایندادهاست.رابعًا 
ویاصلمثبترامحدودبهاستصحابمیداند.برایاثباتاینادعابایدگفتوی
درتعریفاصلمثبتمیآورد:األصل"المثبتهوإجراءاالستصحاب...")عراقی،
1411ق،241(.عراقیدراینتعریفباآوردنکلمه"هو"درصددمشخصکردنماهیت
اصلمثبتودرمقامبیاناستپساگرقیددیگریدرمشخصکردناینماهیت
دخیلبود،بایدآوردهمیشدکهازنیامدنقیددیگرمیتوانباتمسکبهاطالقعدم

دخالتقیوددیگردرتحققماهیتاصلمثبترانتیجهگرفت.
تعریف سوم؛ اگربرایاثباتاثرعقلییاعادیمستصحب،استصحابجاری
گردد،اصلمثبترخمیدهد)سبحانیتبریزی،215،1387(.2محققیدیگراینتعریف
رابابیاندیگریآوردهاســـت:اصلمثبتازالفاظاضدادبهشمارمیرودومراداز
آن،اصلیاستکهشـــرعًاچیزیرااثباتنمیکندومقصود،آثارعقلیوعادی
مستصحباستکهادلهاستصحابشاملآننمیشود؛زیرایدجعلبهآننمیرسد

)فقیه،1418ق،172(.3
حالبهویژگیهایاینتعریفاشارهمیشود:

اواًلباآوردنکلمه»استصحاب«،نسبتبهمثِبتبودنآثارعقلییاعادیدیگر
اصول،سکوتکردهاســـتوازآنجاکهباآوردنکلمه»هو«درصددبیانماهیت
اصلمثبتاست،اینسکوتاونسبتبهقیوددیگر،نشانگرعدمدخالتآنهادر

1.اآلثارالشرعیةالمترتبةعلیه)المستصحب(بواسطةاألمرالعقليأواوبواسطةملزومهأومالزمه؛وهذاهوالمعبرعنهباألصل
المثبت.

2.األصلالمثبتهوإجراءاالستصحابإلثباتاألثرالعقليأوالعاديللمستصحب.
3.وهومنألفاظاألضداد،والمرادبهاألصلالذيالیثبتشیئاشرعا،والمقصودبهاآلثارالعقلیةوالعادیةالتيالتشملهاادلة

االستصحابلکونهالیستمماتنالهیدالجعل.
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ماهیتآناســـت.ثانیًابااینتعریفدرصدداثباتاثرعادییاعقلیاستوازاثر
شرعی،هیچسخنیبهمیاننیامدهاست.ثالثًااینتعریفبرخالفبرخیازتعاریف
دیگر،نامیازاثرعرفیبهمیاننیاوردهاست.رابعًااینتعریف،ناظربهالزمعادیو
عقلیاستومالزماتوملزوماتعادیوعقلیرادربرنمیگیرد؛زیراکلمه»اثر«،

دالبرالزماستنهملزومومالزم.
برخیدیگرازمعاصراننیزاصلمثبترامحدودبهاســـتصحابنمودهاندکه

بهصورتگذرابهآنهااشارهمیشود:
آلصفوانمینویســـد: مرادازاصلمثبت،استصحابیاستکهبتوانبااجرای
آن،براییکاثرتکوینییامالزمخارجیمستصحب،حکمیشرعی،ثابتنمود
)آلصفوان-مســـباع،1422ق،340(.1محققیدیگردرتعریفخودازاصلمثبتضمن
اکتفابههمینتعریف،ازآوردنکلمهمالزمخارجیمستصحبچشمپوشینموده
اســـت.اومیگوید:اصلمثبتاستصحابیاســـتکهازاجرایآن،اثباتحکم

شرعیمترتببراثرتکوینی،ارادهشدهاست)حسینی،1415ق،31(.2
ویژگیهایاینتعریفعبارتانداز:

اواًلاینتعریفنیزاصلمثبترامحدودبهاســـتصحابنمودهوآنرادردیگر
اصولعملی،جارینمیداند؛ولیبرخالفتعریفســـومکههدفنهاییاصل
مثبترااثباتاثرعقلییاعادیمستصحبمیدانست،دراینتعریفهدفنهایی
براثباتاثرشرعیمتمرکزشدهاست.ثانیًااینتعریف،ملزوماتمستصحبراشامل
نمیشود.ثالثًادراینتعریفنیزهمچونتعریفسابق،اعتناییبهاثرعرفینشدهاست.
نکته:آثارعقلیمستصحب،مقابلآثارعادیوآثارشرعیمستصحبقراردارد
وعبارتاستازلوازمیکهعقل،بربقایمستصحبمترتبمینماید.بهعنوانمثال،
آثارعقلیاســـتصحابحیاتزید،ایناســـتکهزیدمکانیرااشـــغالنمودهو
تنفسوتحرکدارد،یاالزمهعقلیاســـتصحابوجوبنمازظهردرروزجمعه،

1.المرادمناألصلالمثبت:هواالستصحابالذيیرادبهإثباتحکمشرعيمترتبعلیأثرتکوینيأومالزمخارجي
للمستصحب.

2.وهواالستصحابالذيیرادبهإثباتحکمشرعيمترتبعلیأثرتکویني.
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استحقاقثواببردنمکلفیاستکهآنرابهجاآوردهاست؛اماگاهیموضوعیکه
استصحابمیشود،یکاثرعادیدارد.بهعنوانمثال،روییدنمویبرچهره،الزمه
عادیاســـتصحابحیاتکودکیاستکهبهمدتبیستسالازنظرهاغایببوده
است؛حالاگرپسازگذشـــتاینمدت،درحیاتاوتردیدشودونسبتبهآن
استصحابحیاتجاریگردد،الزمهعادیآنایناستکهچنیننتیجهگرفتهشود
کهاواکنوندارایریشاست.ممکناستایناثرعادییکاثرشرعینیزهمراه
داشتهباشد.مثاًلدرهمینمورددرصورتیکهپدرشنذرکردهباشدکهاگربرچهره
فرزندشمویبروید،صددرهمصدقهبدهد،بایدبهنذرخودعملکند؛بنابراین،
اثرشـــرعی)عملبهنذر(بهواسطهالزمعادیمستصحبکهروییدنمویبرچهره

شخصزندهاست،اثباتمیگردد.
یکیازمعاصراندرتعریفخودازاصلمثبتمینویسد:»اگربرمستصحب
بهجایاثرشـــرعی،اثریعقلی،عادییاعرفیمترتبگـــردد،بهآناصلمثبت
میگویند«)محمدیبامیانی،434/3،1997(.حالبایددیدچهتفاوتیمیانعرفوعادت
وجودداردکهدراینتعریفبریکدیگرعطفشدهاند.آیااثرعادیقسمدیگراز
آثارمترتببرمستصحباست؟اگرچنیناستچهتفاوتیبااثرعرفیدارد؟آنچهاز
تعریفبرمیآیداثرعادیقسمسومازآثارمترتببرمستصحببهحسابآمدهاست
چراکهحرف»أو« )یا( ظهوردرتقســـیمداردوایندوواژهدرتعریففوقمترادف
نیســـتند؛زیرادرمقامبیانانواعلوازماستودلیلینداردکهمترادفآنرابیاورد.به
نظرمیرسدبرایفهمرابطهمعناییعرفوعادت،بایدبهصورتجداگانهتحقیقی

صورتگیرد.

2-6. دسته دوم: تعاریفی که اصل مثبت را محدود به استصحاب نکرده است
درمیانتعاریفارائهشدهازاصلمثبت،سهتعریفمحدودبهاستصحابنشده

ودیگراصولعملیهرانیزشاملمیشوند.
تعریف اول؛ درخـــاللبحثهاییکهآیتاللهخوییدروجهحجیتمثبتات
امارهواصولداردمیتوانرّدپاییازتعریفاصلمثبتبهدستآورد.ویمیگوید:
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اینکهگفتهمیشودعلموجدانیبهیکچیز،مقتضیترتبهمهآثارـحتیآثاریکه
بهواسطهالزمعقلییاعادیمترتبشدهاندـاست،تامنیست؛عملتعبدینیزهمین
وضعیـــترادارد.1ویبعدازنقدایننظر،باتوجهبههمینپیشزمینه،بهبررســـی

حجیتمثبتاتدراصولوامارهمیپردازد)خویی،1422ق،185/2(.
باتوجهبهکالمفوقازمحققخراسانیبهنظرمیرسدکهایشاناصلمثبترا

محدودبهاستصحابندانستهوبهسایراصولواماراتقابلتعمیممیداند.
ویژگیهایاینتعریفعبارتانداز:

نهملزومومالزمـاست، اواًلویدربیانخود،ازکلمه»آثار«کهناظربرلوازمـ
استفادهکردهاست.ثانیًااوواسطهرادرالزمعقلییاعادیمحصورکردهومالزمو
ملزومیراکهواسطهاثرغیرشرعیهستندازتعریفاصلمثبتخارجکردهاست.
تعریف دوم؛ آخوندخراسانیپسازپرداختنبهحالتهایمختلفمستصحب،
بدوناینکهنامیازاصلمثبتبهمیانبیاورد،ماهیتآنراچنینتعریفمیکند:

»اشـکالتنهـادرترتیـبآثارشـرعیایاسـتکهباواسـطهغیرشـرعی-خواه
واسـطهعادیباشـدخواهعقلی-برمسـتصحبمترتبمیشـوند«2)آخوندخراسـانی،
1409ق،414(.اوبااینکـهپـسازمشـخصکردنمحـلنـزاعوسـخنازحجیـتآن،
سـخنیازاصـلمثبـتبـهمیـاننیـاوردهاسـت؛لیکـندرقسـمتهایمختلـف
اصولفقـهخـودصراحتـًاازاصـلمثبـتنـاممیبـردبهطوریکـهمیتـوانآنموارد

رابـاایـنتعریفمنطبقسـاخت.
جزائریدرتشریحســـخنانآخوندمینویسد:ترتباثرشرعیبرمستصحب
بهواسطهیعقلییاعادیرااصلمثبتمیگویند،ولیاگربرمستصحبهیچاثرشرعی
مترتبنشوداصلمثبتنخواهدبود؛زیراتعبدبهآنلغواست3)جزایری،1415ق،567(.

اینتعریفچندویژگیدارد:

1.وماذکرهمنأّنالعلمالوجدانيبشيءیقتضيترتبجمیعاآلثارحتیماکانمنهابتوسطاللوازمالعقلیةأوالعادیة،فکذا
العلمالتعبدي،غیرتام.

2.إنمااإلشکالفيترتیباآلثارالشرعیةالمترتبةعلیالمستصحببواسطةغیرشرعیةعادیةکانتأوعقلیة.
3.ضابطاألصلالمثبتهوترتباألثرالشرعيعلیالمستصحببواسطةعقلیةأوعادیةکماتقدمفيالتنبیهالسابق؛وأماإذا
لمیترتبعلیالمستصحبأثرشرعيأصالفالوجهلجعلهمناألصلالمثبت،إذالمحذورحینئذلغویةالتعبداالستصحابي.
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اواًلاگرازمنظرجزایریبهتعریفآخوندازاصلمثبتتوجهشود،اصلمثبت
بهاستصحابمحدودشدهاســـت.درنقداینبرداشتجزایریبایدگفتآخوند
صراحتًابهمحدودنبودِناصلمثبتدراستصحاباشارهکردهاستویمیگوید:
»قضیهحجیتمثبتاتاماراتنیزمشخصاســـتبرخالفدلیلاستصحابکه
بهناچاربایدبهمقداریکهتعبدبهثبوتآنداریم،توقفکنیماســـتصحابتنهابر
تعبدبهثبوتمشـــکوکبهلحاظاثرآنداللتداردوبراعتبارمثبتآنمانندسایر
اصولتعبدیجزآثارواسطهایکهجلییاخفیباشند،داللتندارد)آخوندخراسانی،

1409ق،416(.1
ایشـــاندراینبیانمثبتاتاســـتصحابراماننددیگراصولتعبدیهمیداندو
مشخصاســـتکهبایدتعریفآخوندازاصلمثبتراشاملتمامیاصولتعبدیه
دانســـتوبهنظرمیرسدجزایریاگردرصددتشـــریحسخنانآخوندبودهاست
بایدبهقســـمتهایدیگرکفایُةاألصولکهدرآنبهاصلمثبتاشارهشدهاست،
مراجعهمیکرد؛مگراینکهاینتعریفرامختصبهخودجزایریبدانیمکهاشکال
بهتعریفویازهمانکتابیکهقصدتشـــریحآنراداشتهاستبهوضوحمشخص

میشود.
ثانیًاکلمه»واســـطه«میتواندبرملزوم،الزمومالزمداللتنماید.گفتارخود

آخوندنیزاینبرداشتراتائیدمیکند؛آنجاکهمینویسد:
»تفاوتواضحیکهبیناســـتصحابوسایراصولتعبدیهوبیناماراتوجود
دارد،مخفینیســـت.اماراتهمانگونهکهبهمؤدیاشارهمیکنند،همانگونهنیز
بهملزوم،الزمومالزماشـــارهدارند.مقتضایاطالقدلیلاعتبارآنها،تصدیقدر
میزانحکایتآنهااســـتوبحثحجیتمثبتآنهانیزپوشیدهنیست؛برخالف
دلیلاســـتصحابکهبایدبهمقدارداللتیکهبرتعبدبهثبوتآندارداکتفاکرد«

1.قضیتهحجیةالمثبتمنهاکماالیخفیبخالفمثلدلیلاالستصحابفإنهالبدمناالقتصارممافیهمنالداللةعلی
التعبدبثبوتهوالداللةلهإالعلیالتعبدبثبوتالمشکوكبلحاظأثرهحسبماعرفتفالداللةلهعلیاعتبارالمثبتمنهك

سائراألصولالتعبدیةإالفیماعدأثرالواسطةأثرالهلخفائهاأولشدةوضوحهاوجالئهاحسبماحققناه.
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)آخوندخراسانی،1409ق،416(.1
ثالثًاازاثرعرفینیزحرفیبهمیاننیامدهاست.

گفتنیاستکهویآثاریراکهباواسطههایشرعیثابتمیشوددرتعریف
جایندادهاستوازطرفدیگرنیز»آثار«کلمهمناسبیبرایارادهملزوم،مالزمو
الزم،نیستمگراینکهازاینکلمه،ارادهالزمنمودهباشدکهدراینصورتملزوم

ومالزمازتعریفخارجمیشوند.
تعریف ســـوم؛ باجســـتوجودرنظراتوبحثهاییکهمرحومنائینیدرباره
اصلمثبتانجامدادهاستمیتوانبهتعریفیدراینزمینهرسید.ویدرمقامبیان
حجیتمثبتاتامارهمیگوید:»امارهتنهاازخودمؤدیحکایتمیکندوازلوازم
وملزوماتشرعیکهواسطههایعقلییاعادیدارندحکایتیندارد«2)نائینی،1376،

.)487/4
مهمترینویژگیاینتعریفخارجکردنمالزماتشـــرعیباواسطهازتعریف

است.
تعریـــف چهارم؛ اصلمثبتاثباتلوازمواقعیاســـتکهبرحکمظاهریبار
میشود)حسینیشیرازی،1427ق،240/7(.3دراینتعریف،حسینیشیرازیبابهکاربردن
عبارت»حکمظاهری«عالوهبراســـتصحاب،دیگراصولعملیهرانیزداخلدر
تعریفاصلمثبتکردهاست.نکتهدیگرآنکهملحوظدراینتعریفلوازمشرعی
هستندکهبدونواسطهبرمستصحبمترتبمیشوند.براساساینتعریفاینلوازم

نیزوارددرتعریفشدهاند.
بااطالقیکهازکلمه»لوازم«بهدستمیآیدمیتوانلوازمباواسطهرانیزداخل
درتعریفدانست.شایدداخلنبودنملزوماتومالزماتدرتعریفازمهمترین
1.ثمالیخفیوضوحالفرقبیناالستصحابوسائراألصولالتعبدیةوبینالطرقواألماراتفإنالطریقواألمارةحیث
إنهکمایحکيعنالمؤدیویشیرإلیهکذایحکيعنأطرافهمنملزومهولوازمهومالزماتهویشیرإلیهاکانمقتضیإطالق
دلیلاعتبارهالزومتصدیقهافيحکایتهاوقضیتهحجیةالمثبتمنهاکماالیخفیبخالفمثلدلیلاالستصحابفإنهالبد

مناالقتصارممافیهمنالداللةعلیالتعبدبثبوته.
2....أّناألمارةإّنماتحکيعننفسالمؤّدیوالتحکيعنلوازمالمؤّدیوملزوماتهالشرعّیةبمالهامنالوسائطالعقلّیة

أوالعادّیه.
3.إذاألصلالمثبتهوإثباتلوازمالواقععلیالحکمالظاهري.
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مشکالتیباشدکهدراینتعریفوجودداردکهسهوًایاتعمدًاتوسطنگارندهنادیده
گرفتهشدهاست.

تعریف پنجم؛ اصلمثبت،بههراصلیکهبرایاثباتیکالزمغیرشـــرعییا
یکالزمشرعیکهبریکالزمغیرشـــرعیمترتباست،جاریشود،میگویند

)ایروانی،1429ق،223/5(.1
مشخصاتاینتعریف،محدودنبودنبهاستصحاب،ورود الزمشرعیباواسطهو

الزمغیرشرعیدرتعریفوخروجملزوماتومالزماتازتعریفاست.

2-7. جمع بندی و ارزیابی تعاریف
برخیازتعاریفارائهشـــدهاز»اصلمثبت«–کهبهآنهااشارهشد–محدودبه
استصحابشدهاندودرمیانآنهانیزتفاوتهایتعیینکنندهایوجوددارد.درمیان
تعاریف،پنجتعریفوجودداردکهعالوهبراستصحاب،بهدیگراصولعملینیز

تعمیمیافتهاست،امااینپنجتعریفنیزبایکدیگرتفاوتهاییدارند؛
درچهارتعریف)اول،سوم،چهارموپنجم(،تنهابه»لوازم«اشارهشدهوسخنی
از»ملزومات«و»مالزمات«بهمیاننیامدهاست؛تعریفدومنیزلوازم،ملزومات
ومالزماتشرعیباواسطهراازتعریفخارجکردهدانستهاست؛عالوهبراینکهدر

تعریفدومکلمه»آثار«درافادهمقصودنارسااست.
زمانـیکـهتعاریـفاصلمثبتیکسـاننیسـت،طبیعتًابحـثازحجیتاصل
مثبـتبیثمـرخواهـدبـود؛چـه،ابتدابایـدازاصـلمثبتتعریفـیواحدارائهشـود
تـاضمنروشنشـدنمحلنـزاع،آنتعریفبتوانـدمبنایبرداشـتهایفقهیفقها
دربـابحجیـتیـاعـدمحجیـتایـناصـلقـراربگیـرد،لـذابـرایارائـهتعریفی
واحـد–کـههمـهعناصرموجوددرتعاریفارائهشـدهازاصلمثبـترادربربگیرد–

میتـوانآنراچنیـنتعریـفکرد:
»اصلمثبت،اصلیاســـتکهباهدفرسیدنبهحکمشرعی،درصدداثبات

1.ماهوالمقصودمناألصلالمثبت؟هوکلأصلیرادمنوراءإجراءهإثباتالزمغیرشرعيللمستصحبأوإثباتالزم
شرعيولکنهمترّتبعلیالالزمغیرالشرعي.
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واسطههایغیرشرعییاالزم،ملزومویامالزمشرعیمترتببرواسطههایشرعیو
غیرشرعیناشیازجریانخوداست.«

توضیحآنکهوقتیموجودیپابهعرصهوجودمیگذارد،طبیعتًاممکناســـت
آثاریهمعرض–اثرعادی،عقلییاشرعی–مالزمیاملزومیداشتهباشدکههمراهآن
موجودپابهعرصهوجودمیگذاردوالبتهممکناستخودمواردذکرشدهنیزآثار،
مالزموملزوماتیباخودداشـــتهباشند.اصلمثبتباجریانخوددرعالمتشریع،
درصدداثباتهمراهیمواردفوق–جزاثرشـــرعیمستقیمکهاثباتآنباجریانهر

اصلیدرعالمتشریعالبدمنهاست–بااصلوجوداست.
برایوضوحبیشـــتر،مثالیذکرمیکنیم.دراثرســـانحهای،زید10سالهگم
میشود.تالشبراییافتناوبینتیجهمیماندوبعدازگذشت10سال،درزندهماندن
زیدشـــکمیشود.یکیقینسابقوشکیالحق!باجریاناستصحاب–کهیکی
ازاصولعملیبهحســـابمیآید–همچنانحکمبهزندهبودناومیشود.حالاگر
کودکمفقودشده،زندهباشد،طبیعتًاقلباومیتپد)مالزم(،مکانیرااشغالنموده
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Jaʿfarijurisprudenceandstatutorylaws”;Jostar_HayFiqhivaUsuli;Vol:7;No:22;Page:58-96
Doi:10.22034/jrj.2020.54161.1685
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dence as well as the civil code and the law of banking without riba, 
the banking system creating money seems to suffer from two major 
drawbacks: first, in Islamic banking contracts like in qardh al-hasana 
(interest-free loan) and civil partnership, money creation leads to 
transactions with debt while Islamic jurists say transactions in such 
contracts must be ‘object’; second, regardless of previous flaws, the 
mechanism of money creation used by commercial banks seems to 
consuming property wrongfully. 

Key Words: Bank, Money Creation, Fiqh (Islamic Jurisprudence), 
Consuming Property Wrongfully, Debt.
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خلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به 
قوانین موضوعه1

هادیخوشنقش2

چکیده
بانکوعملیاتبانکیازدیربازموردتوجهدانشمندانمسلمانبودهاست.ایشانضمن
بررســـیماهیتبانکوعملیاتبانکی،سعیدرتطبیقآنهاباموازیناسالمیداشتهاند.
ازسویدیگرمدرنشدِنبانکهادرعصرحاضر،بشرراباپدیدهایبهنامخلقپولروبرو
کردهاســـت.میتوانگفتاینپدیدهکهاثراتمهمیدراقتصاددارد،ازجهتفقهی
بهدقتکنکاشنشدهاست.بهعنوانمثالدرقانونبانکداریبدونرباکهپسازانقالب

اسالمیبهتصویبرسیده،خلقپولواثراتفقهیآنبهکلینادیدهگرفتهشدهاست.
باتدقیقدرمنابعفقهامامیهوهمچنینقانونمدنیوبانکداریبدونربا،بهنظرمیرسد
دواشکالاساسیبهنظامبانکداریخالقپولوارداست:اول؛درعقوداسالمیبانکها
مثلقرضالحسنه،مشـــارکتو...خلقپولموجبمعاملهباَدینمیشود؛درحالیکهبه
گفتهفقهابایدموردمعاملهدراینعقود،َعینباشد.دوم؛صرفنظرازاشکاالتقبلیبهنظر
میرسدمکانیزمَخلقپولتوسطبانکهایتجارییکیازمصادیقاکلمالبهباطلاست.

کلیدواژه ها: بانک،َخلقپول،فقه،اکلمالبهباطل،َدین.

1.تاریخدریافت:1398/02/10؛تاریخپذیرش:1399/03/07
hadi.khoshnaghsh@gmail.com:2.طلبهسطحچهارحوزهعلمیهقم؛رایانامه

سال هفتم، شماره پیاپی 22 ،  بهار 1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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مقدمه
بشرازدیربازبرایبرطرفســـاختننیازهایخوداقدامبهمعاملهکردهاست.با
پیشرفتزندگیوپیچیدهشدنروابطاجتماعی،معامالتنیزدچارتحولشدهاند.
اینتحوالتسببشـــدهاستتادرطولزمان،اتفاقاتگوناگونیدرتجارتبین
انسانهاشکلبگیرد.َضربطالونقرهبهعنوانوسیلهایبرایسهولتدادوستدیکی
ازمهمترینایناتفاقاتاســـتودرادامهباگسترشتجارت،»سکهواسکناس«

جایطالونقرهراگرفتند.
گرچهتغییراتپیشگفتهازاهمیتبهسزاییدرنقلوانتقاالتبرخوردارند؛اما
پیدایشنهادیباعنوان»بانک«ومدرنشدنآن،تغییراتیبنیادیندرعرصهپولو
تجارتایجادکرد.بانکدرابتداتنهامکانیبراینگهداریطالونقرهوپسازآن
پولواشیایقیمتیبود؛بهتدریجبانکهادریافتندکهبااینحجمازسرمایههایبه
ودیعهگذاریشدهمیتوانندکسبثروتودرآمدکنند.آنهاباتنظیمقوانینیشروع
بهوامدهیایناموالکردهودرمقابلسودهاییدریافتکردند.آنهافهمیدهبودند
کههیچگاهصاحبانحساب،تمامحسابخودرابرداشتنمیکنندوبههمیندلیل
منابعسرشـــاریدراختیاربانکهاقرارمیگیردتاباِصرفایجادحسابوافزایش

اعتبارآن،اقدامبه»خلقپول«نمایند.
باپیشرفتتکنولوژیوظهوربانکداریالکترونیکی،فعالیتبانکهاپیچیدهتر
وقدرتآنهاافزونترشـــد.بانکهابااســـتفادهازعلمتوانستندخدماتخودرا
ســـریعتروکمهزینهترکردهودرنتیجهدرآمدخودراافزایشدهند.شـــایدیکیاز
مهمتریننتایجاینفرایند،افزایشسرعتوقدرتخلقپولتوسطبانکهاباشد.
جابجاییپول)بهعبارتدقیقتر:اعتبار(یاایجادحســـابیجدیددرکسریازثانیه
بهمعنایافزایشسرعتوقدرتخلقپولتوسطبانکهااستکهتکنولوژی،آنرا

میّسرکردهاست.
پسازپیروزیانقالباســـالمیتالشهایمشفقانهایبرایتطبیقبانکداریبا
احکاماسالمصورتگرفتهاستکهبهتدوینقانون»بانکداریبدونربا«انجامید
وطبقاینقانون،آییننامهاجرایینیزتدوینشـــد.اگرچهتالشهایصورتگرفته
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تحســـینمیشـــود؛امابهنظرمیآیدبحثربازداییازبانکـــداریدرکانوننظر
تدوینکنندگاناینقانونبودهواساســـًابحث»خلقپول«درآننادیدهگرفتهشده

است.
دراینزمینهپژوهشهایقابلتقدیرینیزصورتگرفتهاست.مقالهایباعنوان
»بررسیفقهیخلقپولبهوسیلهبانکهایتجاری«گرچهخلقپولراتحتعناوین
اکلمالبهباطلوغصبطبقهبندیکردهاســـت؛امادرآنمقاله،قوانینموضوعه
کنکاشنشـــدهوبحثفقهیآننیزحجمکمیرابهخوداختصاصدادهوبیشتر
معطوفبهبررســـیباطلفقهیوعرفیوتفاوتمیانآنهاستکهدراینموردنیز
تنهابهذکراقوالفقهااکتفاشدهاست.همچنینآنتحقیق،حسابهایخلقشده
راماهیتًاپولبهحسابنیاوردهوآنهاراامریموهومقلمدادمیکند؛درحالیکهبا
توجهبهمطالبپیِشروبهنظرچنیننیست.مقاله»ارزیابیتوجیهپذیریخلقپول
بهوسیلهسیستمبانکیدرنظامبانکداریاسالمی«تنهاازدریچهعدالتوبهصورت
کلیبهمسئلهپرداختهاستوجهتگیریفقهیندارد.همچنینرابطهخلقپولو

قوانیننیزموضوعمقالهنبودهاست.
مقاله»بررســـیامکانخلقپولتوسطنظامبانکیدرنظاممالیاسالمی«ابتدا
بهبیاندیدگاههایاقتصاددانانغربیواســـالمیپرداخته،درادامهباهمیندیدگاه
اقتصادیوبهصورتکلی،خلقپولدرنظاممالیاســـالمیرابهچالشمیکشد.

اینمقالهدارایجهتگیریفقهیوحقوقینیست.
امافرایندخلقپولدربانکهایایرانرامیتوانازنظرفقهیبادونگاهبررســـی
کرد.یکیبانگاهبهقانونمدنی،قانونبانکداریاسالمیوآییننامهاجراییمربوط
بهآنودیگریبهصورتکلیوصرفنظرازقوانینموضوعهوتنهابادیدفقهی.

پژوهشپیِشرو،بهبررسیفقهیپدیدهخلقپولبادونگاهپیشگفتهپرداختهو
بهدنبالتکمیلپژوهشهایپیشیناست.

پول و ماهیت آن
یکـــیازپدیدههایمهماقتصاد،پولوماهیتآناســـت.درطولتاریخ،این
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حقیقتبارهادگرگونشدهاست.درجوامعاولیهبیشترمبادالتبهصورتتهاتری
انجاممیشد.دردورههاییپول،ماهیتکاالییوارزشذاتیداشتهاستوسکههای
طالونقرهپولرایجبودند.پسازگذشـــتزمانوباورودپولتحریری،اسکناس
واعتباراتبانکی،طالونقرهبهعنوانپشـــتوانهپولوعاملتحدیدکنندهنشـــرآن
مطرحشد؛امابانکهادریافتندکهبیشترازمیزانذخیرههایطالمیتواننداقدامبه
نشراسکناسکردهووامدهند.بهاینصورتبودکهاقتصادتهاترِیجوامعاولیهبه

اقتصادپیچیدهپولِیامروزیتبدیلشد)شاکری،834،808/2،1387و835(.
پولبرتمامیابزارهایعمومیومختلفسنجشکاالهامثل:فلزاتکمیاب،
کاغذو...،نامگذاردهشـــدهاســـت)بار،318/1،1367(.کینزدرتعریفپولآورده
است:هرچهکهدارایسهوظیفهواسطهمبادله،معیارسنجشوذخیرهارزشاست

)فراهانی،36،1393).
شهیدصدرنیزبهعنوانفقیهیممتازکهدرموردمسایلاساسیاقتصادنظریات

درخورتوجهیدارد،چهارنوعپولرابهشرحزیرصورتبندیکردهاست:
1.پولتمامعیار)طالونقره(؛

2.پولکاغذینیابتیکهنماینـــدهموجودیطالدرخزانهصادرکنندهآنپول
است؛

3.پـــولکاغذیتعهدیکهدوصورتدارد:الـــف(التزامصادرکنندهپولبه
پرداختارزشطـــالیآن،بهگونهایکهبرگههابهدلیلاعتبارمنبعآنارزشمالی
داشتهباشـــند.ب(التزامصادرکنندهپولبهپرداختارزشطالیآن،بدونآنکه

برگههااصالتوارزشیداشتهباشند)صرفاشتغالذمهودین(؛
4.پولکاغذیالزامی،بهاینمعناکهصادرکنندهپول،تعهدیبهپرداختطالو
نقرهدرمقابلآننداردوباایجادالزامیقانونیوحکومتیبهآنهاارزشدادهاست
149وهمو،بیتا، وارزشذاتیندارند.ایننوعازپول،مالمثلیاست)صدر،1994م،146ـ
247(.بنابراینمیتوانچنینگفتکهدرنظرایشانپولهایکاغذیاعتبارمحض

بودهکهتنهابهوسیلهالزامحکومت،ارزشیافتهاند.
باتوجهبهمطالبباالمیتوانچندویژگیبرایپولبرشمرد؛1.پولابزاریعام
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برایمبادلهوواحدسنجشارزشخدماتوکاالهااست؛بنابراینپولشمارندهای
استکهکمیتیگسستهرابهکاالهاوخدماتنسبتمیدهد2.پولبهعنوانمعیاری
برایذخیـــرهارزشبهکارمیرودبهاینصورتکهصاحبکاالییمیتواندکاالی
خودرابفروشدوپولحاصلازآنرادرآیندهخرجکند.3.گاهیپولارزشذاتی
دارد)ماننـــدطالونقره(وگاهیاصالتندارد)مانندپولکاغذیدرفرضچهارم

مرحومصدر(.
باتوجهبهمعیارهایباالمیتوانگفتآنچهامروزهبانامپولالکترونیکیشناخته
میشـــودنیزباالزامدولتدارایارزششدهووسیلهایبرایتعیینارزشخدمات
وکاالها،مبادلهوهمچنینمعیارذخیرهارزشقرارگرفتهاست؛اماباتوجهبهنکته
ســـوممیتوانگفتکهپولالکترونیکارزشذاتینداشتهواعتبارمحضاست.
البتهبرخیپولبدونارزشذاتیراپولبدونپشتوانهیاپولغیراعتباریمیخوانند

)منکیو،502،1397(.
درعلماقتصادعالوهبراســـکناسومسکوکات،انواعدیگریازپولنیزوجود
دارد.دانشمنداناینعلم،پولرابراساسقدرتنقدشوندگیبهصورتزیرتقسیم

بندیکردهاند:

دارایینماد
Cاسکناسوسکه

M1)اسکناس،سکه،چکپولوسپردههایدیداری)حسابجاری
M2)حسابپساندازبلندمدتوکوتاهمدت)سپردههایغیردیداری،M1

M1راحجمپول،حســـابپساندازبلندمدتوکوتاهمدتراشبهپولوجمع

ایندو)M2(رانقدینگیمینامند)منکیو،1398،ص157(سرعتنقدشوندگیاسکناس
وسکه1نسبتبهچکپولوسپردههایجاریبیشتراست.همچنینچکپولهاو

1.Currency.
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سپردههایدیدارینیزازقدرتنقدشوندگیباالترینسبتبهحسابهایپسانداز
برخوردارهستند؛بنابرایندرعلماقتصادعالوهبراسکناسومسکوکات،چکپول
وسپردههایدیداری،پولوحســـابهایپسانداز،شبهپولمحسوبمیشوند.
مالکدراینعلمبرایپولخواندنهرپدیدهسهویژگی؛وسیلهمبادله،سنجشو

حفظارزشبودناست.
بنابراینمیتوانگفتماهیتپولدراقتصاددارایسهویژگیپیشگفتهاست.
سپردههایدیدارینیزدراقتصادپولبهشمارآمدهوماهیتآنراخواهدداشت؛اما
ازنظرفقهیوحقوقیماهیتسپردههایدیداریباتوجهبهعقودیکهدربانکداری
اسالمیتبیینشدهمتفاوتمیباشد،بهاینصورتکهبرخیازاینسپردههاقرض،
برخـــیمضاربهو...خواهندبود.البتهبرخـــیحقوقداناندرتبیینماهیتحقوقی
سپردههایمذکور،فراینداینحسابهارانامعلومدانستهوآنهاراذیلقراردادهای
حقوقعمومیتقسیمبندیمیکنندکهتحتپرتواقتداردولت،حافظمنافععمومی
خواهدبود)کاتوزیان،بیتا،81و82(.امابنابرآنچهدرآیندهخواهیمگفت،حسابهایی
کهبرایاعطایوامایجادمیشود،َدینیاستکهبانکبهنفعسپردهگذارانوعلیه

خودایجادمیکند.
حالباتوجهبهآنکهدرفقهازعنوان»مال«سخنبهمیانآمدهاستواینمطلب
کهبرخیمعامالتشرعیتنهابامالصحیحاست،اینسؤالپیشمیآیدکهرابطه
پولبهمفهوماقتصادیآن،بامالبهمفهومفقهیآنچیســـت؟برایپاســـخبهاین

پرسشبایدبهبررسیمفهوموماهیتمالدرفقهبپردازیم.

مفهوم مال در فقه و رابطه  آن با مفهوم پول در اقتصاد
»مال«دراصطالحفقهیهمانمعنایعرفیخودراحفظکردهاستومفهومی

بدیهیاست)مشکینی،بیتا،465(.برخیچنینتعریفیازمالارائهمیدهند:
»مالدراصلبهطالونقرهمملوکهگفتهشدهوسپسبرهرچیزیازاعیانکهبه

ملکیتدرآیداطالقشدهاست«)مشکینی،بیتا،466،طریحی،475/5،1375(.
باتوجهبهتعریفباالمیتوانگفتمال،امرمتشخصوخارجیاستکهمورد
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میلورغبتانسانقرارمیگیردبهگونهایکهسعیدرتصرفوبهرهبرداریازآن
مینماید.برایناساس،اسکناسوسکوکمالبودهومیتواندموجدهرمعاملهای
گرددکهشرطآنمالبودِنعوضینیایکیازآنهاست)مکارمشیرازی،30-27،1366(.
ازاینروبرخیفقهابینمال،منفعتوانتفاعتفاوتقائلشـــدهاند)انصاری،1415ق،7

و8(.
همچنیندرتعریفدیگری،مالراچیزیدانستهاندکهذاتًاموردمیلورغبت
نوعانســـانقرارگیردبهگونهایکهدرمقابلآنحاضربهپرداختباشند)اصفهانی،

1418ق،16/1؛خویی،بیتا،3و4(.
برایناســـاسارزشمالذاتیخواهدبودوگرچهطالونقرهبهدلیلدارابودن
ارزشذاتی،مالهستند؛امادرمالبودناسکناس–بهدلیلارزشاعتباریآن–تردید
وجودخواهدداشتاگرچهصاحباناینتعریفآنرامالمیدانند)خویی،366،1383(.

امادرموردحسابهایدیداریبایدابتدابهبررسیماهیتآنپرداخت.
حسابجاری1درایرانمعمواًلدرضمنعقدقرضالحسنهایجادمیشود.این
حساب،حسابیقابلبرداشتاستوابزاربرداشتازآنچک)وهمچنینکارت
بانکی(استکهبانکصادرکنندهدراختیارصاحبحسابقرارمیدهد.اینچکها
ارزشذاتینداشـــتهواعتبارآنهابهپشتوانهاعتباربانکاست.ماهیتحسابهای
دیداریچنانکهدرقانونعملیاتبانکداریبدونرباآمده،قرضالحســـنهاست2
واگرچهدراقتصادآنراپولمیشـــمارندامانمیتوانعنوان»مال«رابرآنصادق
دانست.ماهیتحسابهایپساندازبلندمدتوکوتاهمدتنیزبراساسعقودی

کهدرادامهتوضیحخواهیمداد،آشکارمیشودونمیتوانآنهارا»مال«نامید.
همچنین–همانگونهکهگفتهشد–پولماهیتیمرکبازسهویژگیاستکهبا
ماهیتمالمصطلحدرفقهتفاوتدارد.پولواحدســـنجشارزشخدماتوکاال
ومعیاریبرایذخیرهارزشآنهامحســـوبمیشود.همچنینارزشپولگاهی
اعتباریوگاهیذاتیاست.درسویدیگر،پرواضحاستکهماهیتمالمصطلح

1.Transactionaccount.
2.ر.کماده3قانونعملیاتبانکیبدونربا.
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درفقه-براســـاسهردوتعریفپیشگفته-متفاوتازپولاست.مالنهواحدی
برایسنجشارزشکاالونهمعیاریبرایذخیرهآنارزشتعریفشدهاست.بله،
اگرچهدربرخیمصادیقباهماشتراکدارند؛امادربسیاریازمصادیقدیگرمتباین
هستند.همچنینارزشمال)براساستعریفدوم(ذاتیاستاماپولگاهیارزش

اعتباریدارد.
درنتیجهمیتوانگفـــترابطهپولومال،عموموخصوصِمنوجهاســـت.
»مســـکن«مالاستاماپولنیست،»حســـابجاری«پولاستامامالنیستو
»ســـکوکطال«همپولاســـتوهممال؛بنابراینمفهوم»مال«درفقهبامفهوم

»پول«دراقتصادتفاوتدارد.
حالشایدپرسشینمودپیداکند.اگرحسابهایبانکیمالنیست؛پسچرا
متعلـــقخمسقرارمیگیرد؟هیچفقیهیفتوابهعدمتعلقخمسبهحســـابهای

بانکیندادهاست.
درپاسخمیتوانگفت؛موضوعخمستنهامالنیست.درآیهشریفهَو اْعَلُموا 
ُسوِل  ...؛)انفال،41(موضوعآیه،واژه»شیء« ِه  ُخُمَسهُ  َو ِللرَّ َن  ِللَّ

َ
َما َغِنْمُتْم  ِمْن  َشيْ ٍء َفأ نَّ

َ
أ

استکهعامبودهوشاملمالوغیرمالنیزمیشود.همچنینواژه»غنمتم«نیزاز
ریشه»غنم«،درمقابلمعنای»غرم؛هرچهادایشالزمباشدمثلخسارت«)فیومی،
1414ق،454/2(وبهمعنایســـودیاستکهانســـانبهدستمیآورد)طریحی،1375،

.)128/6
درصحیحهعلیبنمهزیارنیزدرموردخمسآمدهاست:»فأماالغنائموالفوائد
فهيواجبةعلیهمفيکلعام...؛اماغنائموسودها،پسهرسالبرآنها)خمس(

واجباست«)حّرعاملی،1409ق،501/9و502(.
همچنیندرروایتدیگرینیزآمدهاست:»وکلماأفادالناسغنیمة،الفرقبین
الکنوزوالمعادنوالغوص...وربحالتجارةوغلةالضیعةوسائرالفوائدوالمکاسب
والصناعـــاتوالمواریثوغیرها،ألنالجمیعغنیمةوفائـــدةورزق؛هرچهمردم
بهعنوانسودافادهکنندوفرقیبینگنجهایآبیوخاکی،معادن...،سودتجارت،
محصولزمینودیگرسودها،پیشهها،صنعتها،ارثهاوغیرآنوجودندارد؛زیرا
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همهآنهاغنیمت،سودوروزیاست«)نوری،1408ق،284/7(.بنابراینموضوعخمس
تنهامال)بهمعناییکهپیشـــتربیانشد(نیستوتنهایکیازمواردآنمالمیباشد
بلکهبهنظرمیرسدهرچهمطلوبیتداشتهباشدودرعرفسودمحسوبشودمتعلق
خمسخواهـــدبودچنانکهبرخیفقهابهآنتصریحکردهاند)یزدی،1409ق،389/2(.
همچنینبنابرنظربرگزیدهاینپژوهشمبنیبرَدینبودِنحسابهایمذکور،متعلق
خمسقرارمیگیرندوچونایندیونحالاست،حتیخمسآنرادرفرضعدم
قبضنیزمیتوانپرداختکرد)خمینی،بیتا،356/1و357(.عالوهبراینودرصورت
پذیرشاینمطلبکهموضوعخمستنهامالباشد،بازنگریدرفتاوامذکورالزم
خواهدبود؛چراکهمستداًلبیانشـــد،ازنظرفقهیمالدارایمفهومیاستکهبا
حســـابهایمذکورمطابقتندارد؛بنابراینهرحکمشـــرعیکهموضوعآنمال

باشد،شاملچنینحسابهایینخواهدشد.

فرایند َخلق پول در بانک ها1
تلقیمردمازبانک،نهادیواسطهایاستکهپولراازسپردهگذارگرفتهوبه
دیگریواممیدهد.دربانکداریمدرن،اگرچهبانکهانوعیازواسطهبهحساب
میآیند؛اماامروزهدربانکهاشـــاهدفرایندپیچیدهایهســـتیمکهازآنبه»َخلق

پول«2تعبیرمیکنند.
اینفرایندبهطورعمدهتوسطبانکهایتجاری3انجامشدهوحجمنقدینگی
راافزایشمیدهد.بانکباپذیرشسپرده،ازسوییموجبافزایشبدهیهایخود

شدهوازسویدیگرتوانوامدهیوخلقپولخودراافزایشمیدهند.
فـــرضکنیدبانکی1000تومانســـپردهجذبمیکنـــد.دراینصورتاین
بانکباایجادحســـابســـپردهبههمینمیـــزانبرایســـپردهگذار،کارخودرا

1.بانگاهیبهمقالهMoneycreationinthemoderneconomy“"ومقاله»ابعادوپیامدهایخلقپولتوسطبانکهای
تجاریدرایران«تهیهشدهتوسطمرکزپژوهشهایمجلس.

2.MoneyCreation.
3.CommercialBank.
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آغازمیکند.ازســـویدیگربانکبایدآمادگیآنراداشـــتهباشدتاهرزمانکه
ســـپردهگذارتقاضایبرداشتکرد،بهآنپاســـخدهدازاینروبایدبهمقدارالزم
پولرایج1دراختیارداشـــتهباشد؛امادرعملدرهرزمانتنهابخشیازاینسپرده
توســـطسپردهگذاربرداشتمیشودوبخشبزرگیازآنهمچناندراختیاربانک
باقیمیماند؛بنابراینالزمنیستتمامیاینسپردهنگهداریشودوبانکمیتواند
بخشـــیازآنرابهعنوان»وام«2دراختیارفرددیگریقراردهدوازآنکسبسود
کند.بدینمنظوربانکمقداریازسپردهرابهعنوان»ذخیره«3نگهداشتهومابقی
راواممیدهد.بهعنواننمونه،بانکدرمثالما،10درصدازسپرده)1000تومان(را

نگهداشتهو900تومانرابهشخصثالثواممیدهد.
نکتهمهمدراینفرایندآناســـتکهبانکباایجادحسابسپردهبرایشخص
ثالث،تنهابهافزایشاعتبارآناقداممیکندوبهعبارتدیگرمتعهدبهپرداختاین
مبلغمیشـــودوتنهادرصورتیکهشخص،تماممبلغوامخودرابرداشتکند،این
اعتباربهپولرایجتبدیلشدهوبانکپرداختمیکندواگراوپولخودرابرداشت
نکندویابهحســـابشخصدیگریدرهمینبانکانتقالدهد،عماًلدرترازنامه
بانکاتفاقیرخندادهوبانکمیتوانددوبارهباکسرمبلغیبهعنوانذخیرهقانونی،
Promiseto«وامبدهدوبهعبارتصحیحتر،تعهدبـــهپرداخت4نماید.عبارت

pay«یاتعهدبهپرداخت،نقشکلیدیدرمطالبآیندهدارد.
دراینبانکفرضی،حجمپولدرابتدا1000تومانبود)ســـپردهاول(اماپس
ازایجادسپردهیجدید)900تومان(،حجمپولبه1900تومان)مجموعسپردهها(
افزایشمییابد.حالاگربانکدرطیروندیباکسر10درصدازهرسپرده،اقدام
بهوامدهیآنکند،مجموعسپردههاییکهاینبانکمیتواندتشکیلدهدبه10000

تومانمیرسد)729،810،900،1000و...(.

1.Currency.
2.Loan.
3.Reserve.
4.Promisetopay.
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اکنونشـــمااقتصادیرافرضکنیدکهدارایچندبانکتجاریویکبانک
مرکزی1اســـت.درایناقتصادفرضیذخیرهقانونی2توســـطبانکمرکزیبرای
پاسخگوییبهبرداشتها10درصدتعیینمیشـــود.اگربانکالف،مقدار1000
تومانســـپردهجذبکند،میتواندباذخیـــره100توماندربانکمرکزیبهمیزان
900توماندرقالبوام،ســـپردهایجدیدایجادکندوبهاینصورتداراییهاخود
رابـــهمیزان1900تومانافزایشدهد)1000تومانذخیرهو900تومانواماعطایی(.
ازســـویدیگربدهیهایاینبانکنیزبه1900تومانافزایشمییابد)مجموعدو

سپرده(.
اگرفرضشـــودوامگیرنده،وامخودرابهصورتنقدبرداشـــتنکردهویابه
حسابدیگریدرهمینبانکانتقالدهد)انتقالپولبهوسیلهچکیاکارتبانکی
صورتمیگیرد(،بانککهملزمبهپرداخت10درصدذخیرهقانونیسپردههایخود
است،دوبارهمیتواندبهمیزان810تومانوامجدیداعطاکند)مجموعسپردههای
او1900توماناســـت،پسباید190تومانراازمجموعذخایرکه1000تومانبود
بهعنوانذخیرهقانونینگهدارد(.درچنینسیکلی،بانکمیتواندمجموعهسپردهها
راتامیزان10000تومانافزایشدهد.بدینترتیببانکمیزان9000تومانخلقپول

جدیدمینماید.
اگروامگیرندهاینمبلغرابرداشـــتکند،باتخریبسپرده،3قدرتخلقپول
بانکالفرانســـبتبهاینپولازبینمیبرد.حـــالاگراواینپولرابهبانکب
منتقلکند،بانکبباذخیـــره10درصدیآندربانکمرکزیمیتواندبهمیزان
810تومانسپردهیجدیددرقالبوامایجادکند.سیکلباالدرموردبانکبهم
صادقاستواینپولآنقدردرسیستمبانکیمیچرخدتاحجمنقدینگیرا9000

تومانافزایشدهد.

1.Central.
2.Requirrves.
3.Destroyingdeposit.
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درتصاویرباالافزایشحجمپولکاماًلمشـــهوداســـت.درشکلشماره)1(،
بانکباپذیرشســـپرده)درمثالمذکور1000تومان(،درصـــدی)10درصد(را
بهعنـــوانذخیرهقانونیبهبانکمرکزیداده)100تومان(ودرصدبیشـــتری)900
تومان(رانزدخودنگهمیدارد.درشکلشماره)2(بانکبهمیزانیکهازسپردهی
اولنگهداشتهاست)900تومان(،بهافزایشاعتبارسپردهیوامگیرندهاقداممیکند
وبهعبارتدیگرتعهدبهپرداختآنمینماید.درصورتیکهاینســـپردهدربانک
موردنظرباقیبماند،بانکباکسرذخیرهقانونی،دوبارهبهمقداریکهنزدخودنگه

داشتهاست،اقدامبهدادنوامجدیدوخلقپولمیکند)شکلشماره3(.
بادقتدرتصاویرباالمیتواندریافتکههمیشهمیزانداراییهاوبدهیهایبانک
)ترازنامهبانک(برابرخواهدبود؛امادرواقعیتبانکدربرابروامیکهاعطامیکند،
درصدیسودراازمشتریخودمطالبهمیکند،همچنینبهسپردههایجذبشده
ازطرفبانکنیزســـودیتعلقمیگیرد.اگرنسبتسودتعلقگرفتهبهسپردههااز
سودوامهابیشترباشد،ترازبانکمنفیمیشودکهتوجیهاقتصادینخواهدداشت.
حالاگرسودهابرابرنباشـــد،ترازنامهبانکمثبتمیشودوقدرتخلقپول
بانـــکنیزافزایشمییابد.فرضکنیدبانک900تومانوامباســـودحدود11/12
درصددادهاست،دراینصورتبانکپسازبازپسگیریسودوام،بهمیزان100
تومانبهذخیرهخودافزودهاست.حالاگرسودسپردهجذبشدهدربانک5درصد
باشد)50تومان(،ترازنامهبانکبهمیزان50تومانمثبتخواهدبود.پرواضحاست
کهبانک،سودسپردهمذکوررانیزباافزایشاعتباراینحسابپرداختمیکندو
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تابرداشـــتیازحسابصورتنگیرد،ازذخیرهاوکمنشدهوباکسرذخیرهقانونی
میتواندبهاندازههمینمبلغ)90تومان(وامدهدوخلقپولکند)شکلذیل(.

حالاگرمیزانســـودهابرابرباشـــد،اگرچهترازنامهبانکتغییرینمیکند؛اما
قدرتخلقپولبانکافزایشمییابد.تنهادریکصورتاســـتکهقدرتخلق
پولبانکثابتمیماندوآنزمانیاستکهوامگیرنده،سودوامخودراازحساب
دیگریدرهمینبانکپرداختکندکهدرهرصورت)چهمیزانسودهابرابرباشدو

چهمتفاوت(تغییریدرتواناییخلقپولایجادنمیشود.
بنابراینبانکهابااستفادهازخلقپولمیتوانندکسبسودکردهوبرداراییهای
خودبیفزایند.اینکارتنهاباافزایشاعتبارحسابوامگیرندهوتعهدبهپرداختاین
اعتبارازجانببانکصورتمیگیردوعماًلهیچگونهمالیجابجانمیشود.بله،
اگرچهدرنگاهاولیهوبهمفهوماقتصادی»پول«جابجاشدهاست؛اماباتدقیقبیشتر
متوجهخواهیمشـــدکهبانکتنهااقدامبهافزایشاعتبارحسابوامگیرندهکرده
است؛درحالیکهازحسابســـپردهگذار–کهمنبعتأمینواماست–،چیزیکاسته
نشدهاست.بههمیندلیلصاحبحساباول)سپردهگذار(میتواندبهبانکرجوع
وتمامحسابخودرابهصورتنقددریافتکند)اگرچهدرعملچنیناتفاقیروی

نمیدهد(وازسویدیگرنیزوامگیرندهمیتواندچنینکارینماید.
حالاگردراینجاصرفًاپولجابجاشدهبودچگونهچنینامریامکانداشت؟
جابجایـــییعنیانتقالچیزیازجاییبهجایدیگر،اگر»آ«ازمکان»1«بهمکان
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»2«منتقلشـــود،دیگردرمکان»1«نخواهدبـــود؛درحالیکهدرفرایندمذکور
اینگونهنیست)صاحبانهردوحســـابمیتوانندازحسابخودبرداشتکنند(.
پسنهتنهامالیجابجانشـــدهاستبلکهبهمفهوماقتصادی،پولینیزمنتقلنگشته
بلکهتنهاســـپردهایجدیدخلقشدهاست.توجهبهعبارت»تعهدبهپرداخت«که

درفرایندخلقپولبهکاربردهشدهاستمؤیداینمطلباست.
یکیازمشـــکالتبانکهاکهدرکشورخودنیزشـــاهدآنبودهایم،هجوم
ســـپردهگذارانبانکبرایدریافتسپردههایخودبودهاست،درحالیکهبهدلیل
خلقفزایندهپولدرسیســـتمبانکی،درعملبهاندازهسپردههایبانکیپولیوجود

نداشتهواینامرموجبورشکستگیبانکشدهاست.
اینتنهاعملیاتیسادهدریکاقتصادبسیارکوچکوفرضیبودکهباواقعیت
پیچیدهوبزرگاقتصادامروزفاصلهدارد.عملیاتبانکیفروضبسیارزیادیدارد
کهپرداختنبههمهآنهادراینمجالممکننیســـت.فرضباالباتوجهبهاهداف

مقالهبودهودرعملنیزرویمیدهد.

)PROMISE TO PAY( تعهد به پرداخت
دربارهاینواژهدراصطالحشناسیزبانانگلیسیچنینآمدهاست:

An agreement between two parties, the lender and the borrower, 
in which the lender promises to pay a set amount of money on a set 

date. (The Law Dictionary)

چنانکهازعبارتباالمشخصاست،ایناصطالحبهمعنایآناستکهشخص
قرضگیرندهطبقتوافقیباشخصقرضدهنده،متعهدمیشودتامقداریپولرادر
زمانمعینیپرداختکند؛بهعبارتدیگرهنگامتعهد،پولیپرداختنمیشودبلکه

قرضدهندهبرذمهخودتعهدیراایجادمیکندکهدرآیندهبایدانجامدهد.
اکنونبافهمفرایندخلقپولاینسؤالرامیتوانمطرحکردکهعنوان»تعهدبه
پرداخت«راباکدامیکازعناوینفقهیمیتوانهمسنگدانست؟آیاایناصطالح

درفقهمعادلیدارد؟
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َدین
ابنفارسدرکتابخود،اصلمعنایریشـــهَدینرا»جنسیازاطاعتکردن،
گردننهادنوخوارشـــدن«میداندکهدیگرمعانـــیازجملهقرضوعطابهآنباز

میگردد)ابنفارس،1404ق،319/2و320(.
همچنینلســـانالعرب،َدینرامترادفقرضمیداند)ابنمنظور،1414ق،167/13و
168(وفیروزآبادیوفراهیدینیزآنرابهمعنای»کلشيءلمیکنحاضرا« میدانند

)فراهیدی،1409ق،72/8 و زبیدی،1414ق،214/18(.
گرچـــهدرنگاهاول،لغویاندرمعنایاینکلمهاتفاقنظرندارند؛امابایدگفت
تمامیمعانیباالبهنوعیبهیکدیگرمربوطبودهوهمپوشانیدارنداماازجاییکه
معنایاصطالحیاینواژهبرایمااهمیتدارد،بحثلغویرابهمجالیوســـیعتر

وامینهیموبهکاوشدرمعنایاصطالحیآنمیپردازیم.
ابنفهدحّلیدرشرحخودبرکتابمختصرالنافع،َدینرااینگونهتعریفمیکند:
»َدین،امرکلیغیرمشخصاســـتکهدرذمهثابتشدهاست«)ابنفهدحّلی،

1407ق،484/2(.
پسازایشانمحققکرکی)کرکی،1414ق،49/5(وهمچنینشهیدثانینیزدرکتب
خوددینراباتعابیرباالتعریفنمودهاند)شهیداول،1417ق،233؛شهیدثانی،1410ق،66/4

وشهیدثانی،1413ق،184/2و34/3(.
امامخمینینیزدینرااینچنینتعریفکردهاست:

»َدین،مالکلیدرذمهشـــخصیبرایشخصدیگراستکهبهسببیبهوجود
آمدهاست«)خمینی،1404ق،163(.

بـــاتوجهبهمطالبباالمیتوانگفتآنچهبانکمتعهدبهپرداختآناســـت
همانمالکلیدرذمهاستکهبهصورتحالاست،یعنیبانکتعهدکردهاست
هرزمانوامگیرندهدرخواستدریافتوامرابهصورتنقدداشتهباشد،بانکآنرا
پرداختکنداگرچهدرعملوامگیرندههیـــچگاهپولنقددریافتنمیکندوبا
انتقالایناعتبار)ذمهبانک(بهحسابدیگردرهمانبانکیابانکدیگراقدامبه

معاملهمینماید.
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بایدتوجهنمودکهحســـابجاریایجادشدهتوســـطبانکبرایوامگیرنده
اگرچهدراقتصادپولمحسوبمیشـــود،بهگونهایکهصاحبحسابمیتواند
باچکیاکارتبانکـــیآنراجابجانماید؛امادرحقیقتدراینفرایندهیچمالی
جابجانمیشـــودبلکهتنهاتعهدیاهمان»ذمه«بانکاســـتکهبهشخصدیگر
منتقلمیشـــود.چنانکهبارهاگفتهشـــد،بانکباافزایشاعتبارحسابجدیدبه
میزانوام،تنهاتعهدبهپرداختآنمیکندکهامریکلیاستوبهعبارتدیگربه
نفـــعوامگیرندهوعلیهخوددینایجادمینماید.پسانتقالایناعتبارباچکویا
بهصورتالکترونیک،بهمفهومفقهیتنهاانتقالدینمستقربرذمهبانکبهشخص
دیگراســـت،مانندآنکهشخصالفباَدینیکهبرعهدهشخصبدارداقدامبه
خریدکاالیینمایدوثمنراباانتقالکلیدرذمهشـــخصب)دین(بهفروشنده

پرداختکند.
البتهالزمبهذکراســـت،عالوهبربانکهایتجاری،بانکمرکزینیزمیتواند
اقدامبهخلقپولکندکهبهدلیلرعایتاختصارازتوضیحآنخودداریمیشود.

1. بررسی فقهی َخلق پول با نگاه به قوانین موضوعه
دراینقسمتبهبررسیفرایندخلقپولبانگاهبهقوانینمدنی،بانکداریبدون

رباوآییننامهاجراییآنمیپردازیم.
بانک در ایران

پسازپیروزیانقالباسالمیایران،تالشهایگوناگونیجهتتطبیقبانک
وعملیاتبانکیباشـــرعمقدسصورتگرفت.ازاینرودرهشـــتمشهریورسال
1362،قانونیباعنوان»قانونعملیاتبانکیبدونربا«درمجلسشورایاسالمی

تصویبشد.
دراینقانون،بانکهامجازبهجذبمنابعازدوطریقسپردههایقرضالحسنه
)جاریوپسانداز(وسپردههایسرمایهگذاریمدتدارهستند)ماده3(.همچنین

آنهامیتوانندبهاعطایتسهیالتنیزمبادرتنمایند)ماده7(.
درمـــواد2و21اینقانونصراحتًاازانجاممعامالتواعطایوامربوینهیو



77

خلق پول
 از دیدگاه امامیه و 

با نگاهی به قوانین 
موضوعه

بدینمنظوردرقالبعقوداسالمی،راهکارهایینیزارائهشدهاست.
براساستبصرهماده3اینقانون،بانکهادرانجامعقودشرعیمذکوربهوسیله

اینسپردهها،ازطرفصاحبآنهاوکیلهستند.
امادراینقانونهیچاشارهایبهخلقپولنشدهاستو»نرخذخیرهقانونی«که
میتواندنقشمهمیدرسیاستهایپولیکشورایفاکند،دراینقانونچشمپوشی
شدهاســـت.همچنینروابطاینفرایندباعقودشـــرعینیزبررسینشدهوگویی
اینمبحثمهمدربانکدارینوینکهمیتوانگفتاســـاسبانکهایامروزیرا
تشکیلمیدهندبهطورکلینادیدهگرفتهشدهاســـت!درآییننامههایاجراییاین

قانوننیزخبریازفرایندپیچیدهیخلقپولنیست!
سؤالاساسیکهدراینجامطرحمیشودایناستکهآیافرایندخلقپولدرعقود
اسالمیازجملهمضاربه،مشارکتو...خللیایجادنمیکند؟آیااینپدیدهباقانون

بانکداریبدونرباتعارضیندارد؟

عقود اسالمی  در بانک های ایران
قرُض الحسنه

درماده15آییننامهبانکداریبدونرباچنینآمدهاست:
»قرضالحسنهعقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفینمقدارمعینیازمال

خودرابهطرفدیگرتملیکمیکند.«
درمـــاده17آییننامهنیز،وامگیرندهموظفبهپرداختهزینههایدریافتوام

شدهاست.
درکتبفقهی،قرضاینگونهتعریفشدهاست:

»قرض،تملیکمالبهدیگریبهضماناست،بهاینکهبهعهدۀاوباشدکهخود
آنمالیامثلیاقیمتآنرابپردازد«)خمینی،بیتا،651/1و652(.
باتوجهبهتعریفباالمیتوانبهنکاتذیلاشارهکرد:

1.قرض،تملیکمالاست؛بنابراینهرچهمالمحسوبنشودوقابلیتتملیک
رانداشتهباشد،نمیتواندبهعنوانموضوعقرضقرارگیرد.
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2.قرضگیرندهضامنبازپرداختقرضاســـت،امابرگرداندنعینمالالزم
نیستبلکهمیتواندمثلویاقیمتآنرابرگرداند.

3.پسازانعقـــادقرض،مالموردنظرازملکیتمالـــکخارجوبهملکیت
قرضگیرنـــدهدرمیآید؛بنابراینتمامیتصرفـــاتمالکقبلیپسازعقددرمال

موردنظر،باطلخواهدبود.
همچنیـــنوامدادندینویامنفعت،صحیحنیســـت.امـــامخمینیدراینباره

مینویسد:
»بنابراحوطمعتبراستکهمالعینمملوکباشد؛پسنهوامدادندینومنفعت
ونهآنچهکهتملکآنصحیحنیست،مانندشرابوخوک،صحیحنیست؛ودر
اینکهوامدادنچیزکلیصحیحباشد،بهاینکهعقدبرکلیواقعشودوآنرابادادن

مصداقیازآنبهاوتحویلدهد،تأملاست«)خمینی،بیتا،652/1(.
بنابرآنچهدرموردقرضازتحریُرالوســـیلهنقلکردیـــم،مالموردقرضباید

»عین«باشد.
درقانونمدنینیزقرضچنینتعریفشدهاست:

ماده648؛قرضعقدیاستکهبهموجبآناحدطرفینمقدارمعینیازمال
خودرابهطرفدیگرتملیـــکمیکندکهطرفمزبورمثلآنراازحیثمقدارو

جنسووصفردنمایدودرصورتتعّذرردمثلقیمتیوُمالّردرابدهد
بنابراین،قرِضغیراموال،خارجازدایرهشرعوقانونخواهدبود.

تفاوت َدین و مال
دربحـــثاکلمالبهباطلبهصورتمفصلبهبیـــاندوواژه»دین«و»مال«
خواهیمپرداختامادراینجاالزماســـتتابهصورتاختصاربهتفاوتایندوواژه

بپردازیم.
چنانکهگفتهشد،مالبهعینمتشـــخصخارجیگفتهمیشودکهقابلیتبه

تملکآمدنرادارد.
واژه»دین«نیزچنینتعریفشدهاست:
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»مالکّلیدرذمهشـــخصبرایشخصدیگریکهسببآنقهرییااختیاری
است«)مشکینی،بیتا،248(.

بنابرایـناگـرعیـنمتشـخصخارجـی،بهامـرکلیتبدیلشـود»َدیـن«خواهد
بـود؛مثـاًلاگرشـخصیکفـشدیگـریراغصبکندضامـنعینآنبـودهوباید
همـانمـالمتشـخصخارجـیرامسـتردکنـدامـااگـرکفـشتلـفشـد،بهدلیـل
تعـذردررّدعیـن،ذمـهشـخصبـهمثـلآنکفـشوبهعبارتدیگـربـهامـرکلـی

میگیرد. تعلـق
خالصهآنکهمالامریمتشخصوَدینامریکلیاست.

مضاربه
مضاربهدرفقهاینگونهتعریفشدهاست:

»مضاربه،عقدیاســـتکهبیندونفرواقعمیشـــودبرایناساسکهسرمایۀ
تجارتازیکیازآنهاوکارازدیگریباشدواگرسودیپیداشودبینهردوباشد«

)خمینی،بیتا،608/1(.
بهمانندقرض،مضاربهبامنفعتودیننیزصحیحنیســـت)خمینی،بیتا،608/1(

همچنینسرمایهدرمضاربهبایدپولرایجباشد)خمینی،بیتا،608/1(.
بامرگیکیازطرفینمعامله،مضاربهباطلمیشودوعاملدیگرحقتصرفدر
مالرانخواهدداشتوبهنظرامامخمینیورثهمتوفینمیتوانندعقدراامضاکنند

)خمینی،بیتا،611/1(.
قانونمدنیدرموردمضاربهچنینگفتهاست:

ماده547:سرمایه)درمضاربه(بایدوجهنقدباشد.

شرکت
درفقهشرکتچنینتعریفشدهاست:

»شـــرکت،عبارتاستازاینکهیکچیزبرایدونفریابیشترباشد؛وآنیادر
عیناســـتیادین،یامنفعت،یاحق؛وســـببآنگاهیارثاستوگاهیعقد
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انتقالدهنده...برایشرکتدوسببدیگر)هم(هستکهاختصاصبهشرکتدر
اعیاندارد:یکیحیازت...ودیگریامتزاج«)خمینی،بیتا،622/1(.

گاهیموضوععقد،شـــرکتاســـتکهازآنبهعنوان»شرکتعقدی«تعبیر
میگردد.گرچهفقهابهچندنوعشرکتاشارهکردهاند؛1اماشرکتعقدی،منحصر
درشرکتعنانبودهکهازآنبه»شرکتاموال«نیزتعبیرشدهاست)شهیدثانی،1410ق،

.)217/4
»شرکتعقدیجزدراموالصحیحنیســـت،چه)اموال(نقدباشندیاجنس.

چنینعقدیشرکتعناننامیدهمیشود«)خمینی،بیتا،624/1(.
بنابراینازمنظرفقه،شرکتعقدیتنهادرپولرایجویااجناسخواهدبودوبه
مانندقرضومضاربه،دینویامنفعتموضوعچنینشرکتینمیتواندقراربگیرد.

درقانونمدنینیزدرموردشرکتوانواعآنچنینآمدهاست:
ماده573:شرکتاختیارییادرنتیجهعقدیازعقودحاصلمیشودیادرنتیجه
عملُشـــرکاازقبیلمزجاختیارییاقبولمالیمشاعًادرازایعملچندنفرونحو

اینها.

سلف
ماده40آییننامهاجرایی:

منظورازمعاملهسلف،پیشخریدنقدیمحصوالتتولیدیبهقیمتمعّیناست
)باتوجهبهضوابطشرعی(

درفقهنیز،بیعسلفاینگونهتعریفشدهاست:
»خریدنکّلیمّدتداردرمقابلثمننقد،برعکسنسیه«)خمینی،1404ق،149(.
بیعسـلمیاسـلف،دارایشـروطیاسـتکـهیکـیازاینشـرطهاتحویلثمن
درمجلـسعقـداسـت؛بنابرایـناگرقسـمتیازثمنگرفتهشـودویاثمـنبهعنوان
دیـن)حـالیـامؤجـل(درذمـهبایـعباشـد،اصـلمعاملـهباطـلخواهـدبـود.البتـه

1.شرکتمفاوضه،شرکتوجوه،شرکتاعمالوشرکتعنان.
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درصورتیکـهَدیـنحالباشـداختالفیبینفقهاوجـوددارد؛اماازنظـرامامخمینی
احـوطتـرکچنینمعاملهایاسـت)خمینـی،بیتـا،544/1(.

درقانونمدنیازاینبیعنامیبردهنشدهاستوفقطدرضمنماده341اشاره
بهمدتداربودنمبیعیاثمنشدهاست.

بررسی َخلق پول در عقود بانکداری اسالمی
باتوجهبهتوضیحاتیکهدرموردخلقپولآمد،میتواندرمورد»قرضالحسنه«

چنینگفت:
بانکحسابیرابرایقرضگیرندهایجادکردهوبهمیزانقرضاقدامبهافزایش
اعتبارحسابکردهوخودرامتعهدبهپرداختآنمیکند.بنابراینمیتوانگفت
بانکَدینیراعلیهخودوبهنفعقرضگیرندهایجادمیکندوازســـویدیگرذمه
وامگیرندهنیزضامنمثلآندینخواهدبود.بنابراینبانک،اقدامبهقرضدادندین
)حسابتعهدشـــده(کردهاستکهباتوجهبهمطالبمطرحشدهوبراساسنظر

فقهاونیزقانونمدنی،چنینقرضیباطلمیباشد.
برفرضپذیرشاینمطلبکهبانـــکدراینفرایندازنظراقتصادیپولجابجا
نمودهوآنراقرضدادهاست؛اماازلحاظفقهیشیءقرضدادهشدهدرعقدقرض
بایدازاعیانباشدوچونحسابایجادشدهتوسطبانکبرایوامگیرندهچیزیجز
تعهدبانکبهپرداختآننبودهوازاعیانمحســـوبنمیشود،بنابراینقرضدین

صادقخواهدبود.
حالاگروامگیرندهمبلغخـــودرادریافتنکردهوباآناقدامبهخریدکاالیی
نمایدواینمبلغرادرهمانبانکبهفروشندهمنتقلکند،بیعبا»دین«صورتگرفته
اســـتواگراینبیعازنوعسلم)پیشخرید(باشدبیع»دینبهدین«وباطلخواهد
بود.بله،اگرچهســـپردهدیداریدراقتصادپولاست؛اماچنانکهتوضیحدادهشد،
اواًلازنظرفقهیمالنیســـتدرحالیکهعقدقرضبایدبامالصورتبگیردوثانیًا
حسابوامگیرندهتنهااعتباریاستکهبانکتعهدبهپرداختآننمودهوماهیت

آندیناست.



82

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 22
بهار 1400

ایندینمیتوانددرچرخهاقتصادیبارهادستبهدستشدهوعوضمعامالت
گوناگونیقرارگیردکهپیچیدگیهایخاصخـــودراداردوفروضبینهایتیرا
تشکیلدهدکهازحوصلهایننوشتارخارجاستاماچنانکهمعلومشد،اصلعقد

قرضدراینفرضباطلخواهدبود.
باتوجهبهآنچهدرقرضالحســـنهگفتهشداشکالدرعقد»مضاربه«نیزمعلوم
میشود.اگرمالکسرمایه،بانکوعاملنیزوامگیرندهباشد،بانکباایجادحساب
وافزایشاعتبارآنبهمیزانوام،تعهدپرداختبهآنکردهوباایجاد»َدین«اقدامبه

عقدمضاربهمینمایدکهازنظرشرعیوقانونیباطلاست.
اگـرسـپردهگذار،مالـکسـرمایهباشـدوبـابانـکبهعنـوانعامـل،چنیـن
عقـدیرامنعقـدکنـد،درصورتیکـهمبلـغپرداختشـدهبـهبانـکبیواسـطهیابا
چنـدواسـطهازوامهـایبانکـیباشـد،دراصـلبـادیـندستبهدستشـدهبانک
وامدهنـده،اقـدامبـهچنیـنمعاملهایکـردهکهصرفنظـرازمعامـالتقبلی،عقد
مضاربـهجدیـدباطـلخواهـدبـود.اینعقـدنیـزدرسیسـتمبانکـیصورتهـای

گوناگـونوبیشـماریدارد.
درموردعقدشرکتنیزمیتوانگفت:

آنچهدربانکهایتجاریاتفاقمیافتد،شرکتعقدیاستوبانکبهعنوان
شـــریکیامبلغیرابهعنوانوامبهمتقاضیپرداختمیکندویاازمشتریبهعنوان

حسابسپردهدریافتمینماید.
درصورتاول،هماناشکالقبلیمبنیبرعدمصحتچنینعقودیبا»َدین«

مطرحاست.
همچنیندرصورتدوماشـــکاالتیکهدرمضاربهبیانشـــددراینجانیزوارد

است.
درنهایتمعمواًلبانکهادربیعسلف،اقدامبهپیشخریدمحصوالتواحدهای
تولیدیبهقیمتمعّینمینمایند؛بنابراینبانکبهوسیلهایجاددیناقدامبهخریدمبیع
مـــدتدارمیکندکهازنظرامامخمینیچنینعقدیباطلوازمصادیقبیعدینبه

دین)کالیبهکالی(خواهدبود.
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2.  بررسی فقهی َخلق پول صرف نظر از قوانین
بهنظرمیرســـداشـــکالیکلیوفراگیرترازآنچهگفتهشدبرفرایندخلقپول
واردباشـــد.بانکبدونفعالیتتجاریوتنهابـــادادنواموایجاددیندرضمن
عقوداسالمی،خلقپولنمودهوکسبثروتمینماید.وامگیرندهباوامگرفتهشده
فعالیتتجاریکردهوسپساقدامبهبازپرداختوام)دین(بههمراهسودشرطشده
درعقودشرعیمیکند.دراصل،وامگیرندهاقدامبهبازپرداخت»مالی«میکند

کههیچگاهازبانکدریافتنکردهاست.
برایبررسیدقیقترموضوعابتدابهتبیینعنوانفقهی»اکلمالبهباطل«کرده

وسپسآنرابافرایندخلقپولتطبیقمیدهیم.

اکل مال به باطل
تعبیـــراکلمالبهباطلـکهدرجایجایفقهمعامالتبهکاررفتهـمســـتفاداز

دستهایآیاتاست.ازاینروابتدابهبیانوشرحمختصراینآیاتمیپردازیم.
اِس  ْمَواِل النَّ

َ
يًقا ِمْن أ ُكُلوا َفِر

ْ
اِم ِلَتأ ْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ

َ
ُكُلوا أ

ْ
َوَل َتأ

ْنُتْم َتْعَلُموَن)بقـــره/188(؛)واموالیکدیگررابهباطل)وناحق(درمیانخود
َ
ْثِم َوأ ِباْلِ

نخورید!وبرایخوردنبخشـــیازاموالمردمبهگناه،)قسمتیاز(آنرا)بهعنوان
رشوه(بهقضاتندهید،درحالیکهمیدانید)گناهاست((.

مراداز»اکل«دراینآیه،مطلقتصرفاســـتوبهدلیلآنکهقدیمیترینو
اساسیتریننیازانسانخوردناست،مجازًادرآنبهکاررفتهاست.اموالنیزجمع
مالبودهوداللتبرهرچیزیکهانسانبهآنرغبتمیکنددارد.باطلنیزدرمقابل
حقوبهمعنایچیزیاســـتکهثبوتندارد.آیهدرمقامنهیازعملرشوهاست
وبیانمیداردکهمصالحهبینراشـــیومرتشیباطلبودهومرتشیکهدراینآیه،
حاکم)قاضی(است،درمالرشـــوهدادهشدهحقینداردوتصرفاودراینمال

باطلاست)طباطبایی،1390ق،51/2–53(.
ْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 

َ
ْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّ أ

َ
ُكُلوا أ

ْ
ِذيَن آَمُنوا َل َتأ َها الَّ يُّ

َ
َيا أ

َه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما)نساء/29(؛)ایکسانیکهایمانآوردهاید! ْنُفَســـُكْم ِإنَّ اللَّ
َ
َوَل َتْقُتُلوا أ
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اموالیکدیگررابهباطل)وازطرقنامشروع(نخوریدمگراینکهتجارتیبارضایت
شماانجامگیرد؛وخودکشینکنید!خداوندنسبتبهشمامهرباناست(.

»تجارت«بهمعنایتصرفدررأسالمالبرایبهدستآوردنسوداست.استثنا
درآیه،اســـتثنایمنقطعبودهوپسازنهیخداوندازمعامالتیاستکهجامعهرا
بهفسادوتباهیمیکشاند)مانندربا،قمار،بیعغرریو...(درپاسخبهتوهمعدم
شرعیتتمامیمعامالتواردشدهاستوبیانمیکندمعامالتصحیحیکهجامعه
راتحکیمببخشدومعاملهایکهموجبرضایتطرفینوشرعباشدنیزوجوددارد

)طباطبایی،1390ق،316/4و317(.
يَن ِمْنُهْم َعَذاًبا  ْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِر

َ
اِس ِباْلَباِطِل َوأ ْمَواَل النَّ

َ
ْكِلِهْم أ

َ
َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوأ ْخِذِهُم الرِّ

َ
َوأ

ِليًما)نساء/161(؛»و)همچنین(بهخاطررباگرفتن،درحالیکهازآننهیشدهبودند
َ
أ

)یهود(؛وخوردناموالمردمبـــهباطل،وبرایکافرانآنها،عذابدردناکیآماده
کردهایم«.

عبارت)اکلهماموالالناسبالباطل(عطفبرعبارت)فبظلممنالذینهادوا(در
آیهقبلویکیازعللتحریمطیباتبربنیاسرائیلاست.عبارت)اعتدناللکافرین
منهمعذاباالیما(نیزاشارهبهعذاباخرویعالوهبرعذابدنیوی)حرمتطیبات(

دارد)طباطبایی،1390ق،137/5(.
باتوجهبهآیهباالمیتوانچنیننتیجهگرفتکهاکلمالبهباطلتنهامنحصربه
»ربا«نیستاگرچهیکیازمصادیقآنمیتواندرباباشد؛زیرااگرچنینبودعطف
آندوبـــههمبیحاصلمینمود.همچنینمیتوانگفترباواکلمالبهباطلاز

مصادیق»ظلم«بهشمارمیآیند.
وَن  َيُصدُّ اِس ِباْلَباِطِل َو ْمَواَل النَّ

َ
ُكُلوَن أ

ْ
ْهَباِن َلَيأ ْحَباِر َوالرُّ

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثيًرا ِمَن اْل َها الَّ يُّ

َ
َيا أ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب  ِه َفَبشِّ َة َوَل ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَّ َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ ِه َوالَّ َعْن َســـِبيِل اللَّ
ِليٍم)توبه/34(؛»ایکسانیکهایمانآوردهاید!بسیاریازدانشمندان)اهلکتاب(و

َ
أ

راهبان،اموالمردمرابهباطلمیخورندو)آنانرا(ازراهخدابازمیدارند!وکسانی
کهطالونقرهراگنجینه)وذخیرهوپنهان(میسازندودرراهخداانفاقنمیکنند،

بهمجازاتدردناکیبشارتده!«
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صدرآیهاشـــارهبهآیاتقبلیاینسورهاست.اینآیاتدرصددبیاناینمطلب
بودندکهعلمایاهلکتابحاللالهیراحراموحرامراحاللمیشـــمارند.این
آیهخصوصـــًادرموردجرایممالیاهلکتابازجمله)اکلمالبهباطل(ســـخن
گفتهاستوبیانمیداردکهعلمایاهلکتاببارویآوردنبهجمعآوریمالو
ثروتبهتشریعدستیازیدهوتصرفبهناحقدراموالمردمراصحیحمیدانستند
درحالیکهخداوندآنراحرامگردانیدهاست.اینکارآنهاموجباختاللجامعه
بشریشدهولزوممبارزهومقاتلهباآنانراگوشزدمیکند؛چراکهاگرهدفاصلی
جامعهایثروتاندوزیازهرراهیگردد،فسادوانحطاط،آنجامعهرااحاطهکرده

ومقلوببهجامعهحیوانیمیگردد)طباطبایی،1390ق،247/9و248(.

جمع بندی آیات
چنانکهگفتهشـــد،عبارت)اکلمال(کنایهازمطلقتصرفدراموالاست.
»مال«نیزدرمجامعلغویغالبًابهمعنای)مایملک(یعنیآنچهبهملکیتدرمیآید
یاشایستهاستکهبهملکیتدرآید،آمدهاســـت)ابنمنظـــور،1414ق،636/11؛طریحی،
475/5،1375؛فیومی،1414ق،586/2؛زبیدی،1414ق،703/15(.باتدقیقدراینکتبمیتوان
گفت،مالهرچیزیاستکهموردرغبتانسانواقعمیشودوبهدلیلاینرغبت،
اوسعیمیکندآنرابهخوداختصاصدادهوازآنبهرهببرد.معمواًلتعارضاتیکه
دراموالبهوجودمیآیدبهدلیلتعارضمنافعآنهااستوچیزیکهدرآنمنفعتی
نباشـــد،عرفاوشرعًامالمحسوبنشدهوحتیمعاملهباآننیزباطلاست)خمینی،

1421ق،529/3(.
)باطل(نیزدرمقابل)حق(قرارداردویکیازمفاهیمبدیهیاســـتکهنیازی
بهکنکاشلغویندارد.درارتکازهرانســـانیچیزیکهدلیلوثباتینداشتهباشد
راباطلمیگویندوشایدبههمیندلیلدرآیه161سورهنساءآنراعطفبه»ظلم«
کردهاســـت.پوشیدهنیســـتکهقبحظلمذاتیبودهوبرایهرانسانیقابلدرک

میباشد.
همچنینباطلوحقمیتوانداعتباریباشـــند.هرجامعهایاگرقانونخاصی
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راوضعکندپسازاعتبار،ضّدآنقانونباطلخواهدبود؛مثاًلاگراعتبارشـــودکه
خودروهایسواریروزشنبهحقعبورومرورندارندوجامعهآنرابپذیرد،ازآنپس

عبورومرورخودروهادرروزشنبه»ناصواب«ومقابل»حق«قلمدادمیگردد.
باتوجهبهمطالببـــاال،آیاتمذکوربیانمیدارندکهتصرفدراموال،قواعد
خاصخودراداشتهوتخطیازاینقواعد،موردنهیشارعبهعنوانمعتِبراست.البته
چنانکهمشهوراست،معامالتازاحکامامضاییهستندودرمرحلهاول،اینعرف
استکهحدودمعاملهیباطلازحقرامعّینمیکند؛اماشارعازآنجهتکهمعتِبر
استباامضایاعدمامضایمعامالتویاتعیینحدودجدیدمیتوانددرمعامالت
عرفی،تصرفکند.بنابرایننهیدرآیهمربوطبهمطلقمعامالتباطلاست،خواه
شرعیباشدوخواهعرفی.نگاهیبهمصادیقذکرشدهبرایاینقاعدهمؤیدمطلب

پیشاست.
ازطرفیقمارورباوازســـویدیگربیعغرریوسفهیازمصادیقاینقاعده
شمردهشـــدهاند؛درحالیکهازنگاهعرفعربجاهلیقمارورباباطلمحسوب
نمیشد؛اماشـــارعباتصرفدراعتباراتعرفی،اعتباردیگریبنیاننهادهاست،
درحالیکهدرموردبیعغرریوسفهیعرفنیزسودحاصلشدهازآنهاراباطل

میدانست.
باتوجهبهآنچهگفتهشـــدوهمچنینتدقیقدرآیاتوآنچهدرعرضعبارت
)اکلمالبهباطل(آمدهاستمیتوانفهمیدکهربا،رشوه،جمعآوریمالباترک
انفاقوهمچنینمعامالتتجاریبدونرضایتیاازمصادیقاکلمالبهباطلبوده
ویادراثر،همانندآنهستند.امابهنظرمیآیدنظراولدقیقترباشد؛چراکهعنوان
اکلمالبهباطلعنوانجامعیاســـتکهمیتواندتمامیاینمصادیقرادربرگیردو

هرکداممیتواندمصداقیعرفییاشرعیازباطلباشند.
استثنایموجوددرآیه29سورهنساءبهنظرمیرسد،تاممتصلباشدنهمنقطع؛
زیرااســـم»تکون«ضمیر»هو«بودهکهمرجعآن»اموال«است)ابنخالویه،1413ق،
105/1(.دراستداللبراستثنایمنقطعگفتهشدهاستبهدلیلآنکه»تجارت«باطل
نیستپسمســـتثنی)تجارت(ازغیرجنسمستثنیمنه)باطل(است)ثعلبی،1422ق،
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292/3(امادرپاســـخبایدگفتکهجنسمستثنیومســـتثنیمنه)اموال(درهردو
عبارتیکســـاناست،مستثنیمنقطعدرمثلآیهشـــریفهَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإلَّ 
َسَلًما)مریم/62(محققشدهاستکهجنس»لغو«با»سالم«متفاوتاستامادر
آیهمذکورجنس»اموال«دردوطرفحرفاســـتثناءمتفاوتنیستاگرچهحکم

آنهامتفاوتباشد)یکیباطلودیگریحق(.
بنابراینآیهچنینمیفرماید:دراموالیکدیگربهناحقتصرفنکنید؛مگرآنکه
ایناموالراازراهتجارتبهدســـتآوردهباشیدالبتهبهشرطآنکهتجارتازروی

رضایتطرفینمعاملهباشد.
تجارتدرمعاجملغویبهمعنایانتقالیاتقلیبمالبرایکســـبسوداست
)فیومی،1414ق،233/3وزبیدی،1414ق،128/6(.یکیازمصادیقبارزتجارتعقدبیعاست
کهفروشنده،مالخودرادرمقابلبهایآنبهخریدارانتقالدادهویابهعبارتدیگر
مـــالخودرابامالدیگریعوضمیکندتابهمنفعتمقصودبرســـد.همچنینبا
توجهصفت»عنتراض«درآیهکریمهوآنچهدرکتابمجمُعالبحرینذکرشده،
درتجارت»تراضی«نیزشرطاســـت؛بنابرایندرتجارتعناصر»مال«،»سود«،
»تراضـــی«و»عملیاتتعویضیاانتقال«نقشاصلیراایفامیکنندبهگونهایکه

اگرهرکداممفقودباشددیگرتجارتصدقنخواهدکرد.
برایروشنشدنمطلب،بهذکربرخیازمصادیقاکلمالبهباطلمیپردازیم

کهفقهابهبیانآنپرداختهاند.
فقهاازدیربازمعاملهبدونعوضراازمصادیقاینقاعدهبرشمردهاند.شهیداول
درکتابدروسودربحثاعتبارواختبارکاالییکهفاسدشدنیاستبرایناعتقاد
هستندکهاگراختبارکاالییمانندتخممرغتنهابهوسیلهشکستنآنمیسرباشد،بایع
نمیتواندخودراازعیوبکاالدرصورتیکهشکســـتهآنقیمتینداشتهباشدبریء
ســـازد؛زیرادرمقابلعوض،معوضیوجودنداشتهوازمصادیقاکلمالبهباطل

است)شهیداول،1417ق،198/3(.
محققکرکیدرشرحخودبرکتابقواعد،بانظریهعالمهحلیدرصحتچنین
بیعیمخالفتنمودهوآنراازمصادیقاکلمالبهباطلمیدانند)کرکی،1414ق،96/4(.
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شـــهیدثانی)درتوضیحعباراتشهیداول(درمورداشتراططالونقرهازسوی
صاحبدرختانبرایعاملدرعقدمساقاتچنینمیگوید:

»اگرهمهمیوههاتلفشودویااینکهدرختانمیوهندهنداینشرطنافذنیست؛
زیراعاملعوضکارخودرابهدستنیاوردهاستپسچگونهعالوهبرکاربیفایده
خودکهبدونعوضماندهاست،خســـارتدیگریرانیزتحملکند؛بنابرایناز

مصادیقاکلمالبهباطلاست«)شهیدثانی،1410ق،315/4(.
محققحّلیدرکتابشـــرایعودرصورتیکهبراییکیازدوشریککهسهم
مساویدارنددرعقدشرکتسهمیبیشتریاضرربیشترشرطشود،نظریهبطالنرا
پذیرفتهاست.شهیدثانینیزدرشرحخودبراینکتابشریفایننظریهرابهشیخ
طوســـی،ابنادریسوجماعتدیگریازفقهانسبتدادهودراستداللخودبیان

میدارد:
»زیرادرمقابلاینزیادهعوضیوجودنداردچون)درفرضمفروض(درمقابل
آنعملینیست،همچنیناینشرطدرعقدمعاوضیدیگرینیزشرطنشدهاستتا
ضمیمهبهیکیازعوضهایآنمعاملهقرارگیرد،بنابرایناکلمالبهباطلاست«

)شهیدثانی،1413ق،311/4و312(.
مرحومیزدینیزدرحاشیهکتابخودبرمکاسببانقلفرعباالوادلهآن،فساد
اشتراطزیادهبراییکیازدوشریکرامیپذیرد)یزدی،1421ق،115/2(.پساینفرض
خاصبهدلیلآنکهدرمقابلزیاده،عملیقرارگرفتهنشده،ازمصادیقاکلمالبه

باطلشمردهشدهاست.
خالصهآنکهعنوان»اکلمالبهباطل«دارایمصادیقگوناگونیاســـت)ربا،
قمـــارو...(ویکیازاینمصادیق،عنوان»معاملهیـــاتجارتبدونعوضیابدون

معوض«استکهخودمصادیقگوناگونیدارد.

بررسی رابطه  اکل مال به باطل و خلق پول
چنانکهگفتهشد،بانکباجذبمنابعوایجادسپردههایجدید،قدرتخلق
پولپیدامیکند.بانکباســـپردنمقدارمشخصیازاینسپردههابهبانکمرکزی
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بهعنوانذخیرهقانونی،مجازاستتامابقیرابرایمتقاضیانواماختصاصدهدبه
اینصورتکهباایجادحســـابجدیدبرایمتقاضی،بهمیزانوامتعهدبهپرداخت
مینمایـــد.اگروامگیرندهاینمقداراعتباررادرهمانبانکوبهحســـابدیگری
جابجاکند،دوبارهبانکباسپردنذخیرهقانونیبهبانکمرکزیمیتواندباعنوان
وامبرایشخصثالثیحسابایجادکردهوتعهدبهپرداختآننماید.اینفرایندتا
زمانیادامهداردکهصاحبحسابمبلغوامخودرابهصورتنقدیبرداشتکرده
ویابهبانکدیگریمنتقلکند.الزمبهذکراستدرصورتدومقدرتخلقپول
بهبانکدوممنتقلشـــدهوازبیننمیرود.بنابراینبانکحجمپولرادرسیستم
بانکـــیباتوجهبهنرخذخیرهقانونیافزایـــشمیدهد،بدونآنکهدرحقیقتپولی

موجودباشد.
فرضکنیدشـــخصی100تومانبهعنوانحسابســـپردهمشارکتباسود%5
درصددربانکسرمایهگذاریکند.بانکباکسرذخیرهقانونیمقدار90تومانبا
ســـود11%رابهمتقاضیوام،بهعنوانواممشارکتدرقالبحسابواریزمینماید
کهدراصلتعهدبهپرداختآنرانمودهودینحالبهحسابمیآید.صرفنظراز
اشـــکاالتپیشگفتهدراصلشرکت،دوحسابموجوداستکهجمعآنها190
واحدمیشود.هریکازصاحبانحســـابهایمذکورمیتوانندازحسابخود
برداشـــتکردهویامبلغیرابهحسابدیگرجابجاکنند.بنابراینبانک100واحد
پولراتنهاباایجادحسابیجدیدوبدونهیچفعالیتتجاریبه190واحدپولتبدیل

کردهاست.
ازسویدیگروامگیرندهباپرداختاقساطوامخودکهدراصلاعتباروتعهدی
بیشنبودهاســـت،موجـــبافزایشاموالبانکوقدرتخلقپولآنمیشـــود.
بهعبارتدیگر،وامگیرندهبهوســـیلهواممشارکتی)صرفنظرازبطالنآن،چنانکه
گذشـــت(کهدراصلدینیبرذمهبانکبودهاســـتاقدامبهمعاملهمیکندودر
عوضبهپرداختاقساطوسودواممیپردازد!پسمیتوانگفتدراینجانیزبانک
بهمیزانواموســـودآنبهداراییهاوقدرتخلقپولخـــودمیافزایدبدونآنکه
معوضیدادهباشـــد؛زیراوامگیرندهصرفًاباجابجاییتعهدبانکاقدامبهعملیات
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تجاریکردهاســـتودراصلدرمقابل90واحـــدوامچیزیجزتعهدبانکبه
پرداختنبودهاست.

فرضیکهدراینجامطرحشـــد،بانکباپرداخت5%ســـودبهسپردهگذاراول
وهمچنیندریافت11%ســـودازوامگیرندهدرضمناینکه90واحدتعهدرابه90
واحدمالیتتبدیلمیکند،مقداریسودنیزکهبهمیزانمابهالتفاوتسودپرداختی

ودریافتیاست،بهدستمیآوردکهآنهمبدونهیچمعوضیخواهدبود.
خالصهمیتوانگفتدرایننوعازعملیاتبانکیعنصر»تعویضیاانتقال«
کهدرصدقعنوانتجارتمعتبراست،مفقوداستواینفرایندازمصادیق»اکل

مالبهباطل«میباشد.
البتهفروضگوناگوندیگرینیزمیتوانطرحکردکهازحوصلهایننوشـــتار

خارجاست.

نتیجه گیری
بابررســـیماهیتخلقپولبهایننتیجهرسیدیمکهبانکباتعهدبهپرداخت
وامهاییکهدرقالبعقوداسالمیبهمشتریانخودواگذارمیکنددراصل،َدینیبر
ذمهیخودوبهنفعمشتریایجادکردهاست.بهعبارتدیگربانکتعهدکردهاست
هرزمانوامگیرندهدرخواستدریافتوامرابهصورتنقدداشتهباشد،بانکآنرا
پرداخـــتکند.اگرچهدرعمل،وامگیرندهپولنقدیدریافتنمیکندوباانتقال
ایناعتباریابهعبارتدیگرذمهبانک،بهحسابدیگردرهمانبانکیابانکدیگر

اقدامبهمعاملهمینماید.
باتوجهبهاینکهدرقرضالحســـنه،مضاربهومشارکت،معاملهبا»دین«صحیح
نبودهوموجببطالنآنهامیشود،اشکالمشترکیبرتمامیاینعقودواردآمد.
همچنیندربرخیفروض،معامالتبعدیبـــاانتقالَدینیکهبانکایجادکرده،
صورتمیپذیردکهمیتواندموجبمعامـــالتباطلدیگریمثلبیعدینبهدین
شود.دربیعســـلفنیزکهدربانکهارایجاست،اشکالبیعدینبهدینمشاهده
میشود؛زیرابانکبهوسیلهایجاددیناقدامپیشخریدمحصوالتواحدهایتولیدی
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بهقیمتمعّینمینمایندکهبهفتوایبرخیفقهاازمصادیقبیعدینبهدین)کالیبه
کالی(است.

صرفنظرازاشکاالتباال،چنینعقودیباتوجهبهسودهایحاصلشدهبرای
بانکفاقدعنصر»تعویضیاانتقال«کهدرصدقعنوانتجارتمعتبراست،بودهو

اینفرایندازمصادیق»اکلمالبهباطل«میباشد.

منابع
•قرآن کریم)ترجمهآیتاللهمکارمشیرازی(.

آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا..1
ابعاد و پیامدهای خلق پول توســـط بانک های تجاری در ایران.)آبان1393(.مرکز.2

پژوهشهایمجلس.معاونتپژوهشهایاقتصادی.
ابنفارس،احمدبنفارس.)1404ق(.معجـــم مقاییس اللغة.یکم.قم:مکتباالعالم.3

االسالمي.
ابنفهدحّلی،احمدبنمحمداسدیجمالالدین.)1407ق(.المهذب البارع في شرح .4

المختصر النافع.یکم.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیه
قم.

ابنمنظور،محمدبنمکرم.)1414ق(.لسان العرب. سوم. بیروت: دارصادر..5
ابنخالویه،حســـینبناحمد.)1413ق(.إعراب القراءات السبع و عللها.یکم.مصر:.6

مکتبةالخانجي.
انصاری،مرتضیبنمحمدامیندزفولی.)1415ق(.المکاسب.یکم.قم:کنگرهجهانی.7

بزرگداشتشیخاعظمانصاری.
بار،رمون.اقتصادسیاسی.)1367(.ترجمهمنوچهرفرهنگ.تهران:انتشاراتسروش..8
ثعلبی،احمدبنمحمد.)1422ق(.الکشف والبیان:تفسیرالثعلبي.یکم.بیروت:دار.9

إحیاءالتراثالعربي.
حّرعاملی،محمدبنحسن.)1409(.وسائلالشیعة.یکم.قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..10
خمینی،سیدروحاللهموســـوی.)1404ق(.زبدة األحکام.یکجلدی.یکم.تهران:.11

سازمانتبلیغاتاسالمی.
ــــــــــ.)1421ق(.کتاب البیع. یکم.تهران:مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی؟هر؟..12
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ــــــــــ.)بیتا(.تحریرالوسیلة.2جلدی.یکم.قم:مؤسسهمطبوعاتدارالعلم..13
خویی،ابوالقاسم.)1383(.رسالهتوضیحالمسائل.دوم.مشهد:انتشاراترستگار..14
ــــــــــ.)بیتا(.مصباحالفقاهه.مقررمحمدعلیتوحیدی.بیجا..15
زبیدی،محمدبنمحمدمرتضی.)1414ق(.تاج العروس من جواهر القاموس.یکم..16

بیروت:دارالفکر.
شاکری،عباس.)1387(.نظریه ها و سیاست های اقتصاد کالن.یکم.تهران:انتشارات.17

پارسنویسان.
شهیداول،محمدبنمکیعاملی.)1417ق(.الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة.دوم..18

قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
ــــــــــ.)بیتا(.القواعد والفوائد.یکم.قم:کتابفروشیمفید..19
ــــــــــ.)1410ق(.الروضة البهیة في شـــرح اللمعة الدمشقیة.یکم.قم:کتابفروشی.20

داوری.
شـــهیدثانی،زینالدینبنعلیعاملی.)1413ق(.مســـالک األفهام إلی تنقیح شرائع .21

اإلسالم.یکم.قم:مؤسسهالمعارفاإلسالمیة.
ــــــــــ.)1414ق(.حاشـــیةاإلرشاد.یکم.قم:انتشاراتدفترتبلیغاتاسالمیحوزه.22

علمیهقم.
صدر،ســـیدمحمدباقر.)1994(.البنکالالربویفیاالســـالم.بیروت:داُرالتعارف.23

للمطبوعات.
ــــــــــ.)بیتا(.االسالمیقودالحیاه.بیروت:دارالتعارفللمطبوعات..24
طباطبایی،محمدحســـین.)1390ق(.المیزانفي تفسیر القرآن.دوم.بیروت:مؤسسه.25

األعلميللمطبوعات.
طریحی،فخرالدینبنمحمد.)1375ش(.مجمعالبحرین.سوم.تهران:مرتضوی..26
عالمهحّلی،حسنبنیوسفبنمطهراســـدی.)1414ق(.تذکـــرةالفقهاء.یکم.قم:.27

مؤسسهآلالبیت؟مهع؟.
فراهانی،مجتبی.)1393(.پول، ارز و بانکداری.هجدهم.انتشاراتترمه..28
فراهیدی،خلیلبناحمد.)1409ق(.کتابالعین.دوم.قم:نشرهجرت..29
فیومی،احمدبنمحمد.)1414ق(.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی..30

دوم.قم:موسسهدارالهجرة.
قانون عملیات بانکی بدون ربا..31
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Abstract
Salaf or Salam (Futures Contract) is one of the types of sale and 

is opposite of credit transaction. According to Fuqahā (jurists) ob-
ject of sale in futures contract is a general descriptive in seller’s debt 
which is sold for cash and for a due date. In addition to general sale 
rules and regulations, it is imposed special rules for this sale such as 
taking all prices in contractual meeting before buyer and seller sepa-
rating from each other, determining the delivery time, possibility of 
delivering the goods at the due time and prohibition of selling the 
object before the due time. While expressing a valid available ʼIjmāʻ 
(consensus) in this issue and referring to different jurisprudential 
books in order to refute the claim that agreement of the jurists is 
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weak, this article in an analytically-descriptive method and with a 
fundamental-applied approach has discussed the presented reasons 
in this sub-jurisprudence among the two major sects (of Shi’a and 
Sunni). Considering the effectiveness of futures contract in financ-
ing production and moving towards the removal of usury from eco-
nomic relations and in order to solve problem of not-allowing the 
reselling of object before the due time and benefit from this contract 
in capital market, Islamic economists suggest the use of contracts 
such as compromising the object of sale, non-gratuitous donation 
and parallel salam. It seems, considering being appropriative of fu-
tures contract and affirmative barriers of parallel salam and non-gra-
tuitous donation and compromise, that it is impossible to apply this 
type of contract in capital market due to frequent resale of object of 
sale in secondary market and discrepancy of traders’ mentality with 
three mentioned conditions for correction of parallel salaf and such 
solutions has conventional union with the examples.

Key Words: Futures Contracts, Parallel Salaf, Selling the Object 
before the Due Time, Salaf Documents.
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ممنوعبودنفروشکاالیپیشخریدشدهقبلازموعدتحویلاستچراکهقوامبازار
سرمایهدرمهندسیمالیمتعارفبروجودبازارثانویهمنسجموفعالاستواراست.
اینبازارکهبهمنظورحمایتازسرمایهشکلگرفتهاستبهسرمایهگذارانکمک
میکندتاازطریقواگذارینقششـــراکتیخودبهدیگریدرهرزمانبهسرمایه

خوددسترسیداشتهباشند.
اگرچهدرمورداینفرعفقهیبهجزدرمتونفقهیبحثمستقلیصورتنگرفته
اســـتامااندیشمندانشیعهوســـنیدربحثپیرامونصکوکسلفمتعرضاین
حکمخاصعقدســـلفشدهاندوسعیدرحلاینعویصهنمودهاندچراکهبازار
تأثیرگذاروفعالاوراقبهادارهنگامیقابلترسیماستکهدرکنارخریداولیهاوراقی
کهبراساسنیازهاباتوجهبهکاراییفنیواقتصادیپروژههامنتشرشدهاستامکان
مبادالتمختلفوچندبارهبررویآنهاباتوجهبهوضعیتکالناقتصادیبهمنظور
کسبعائدیوجودداشتهباشـــدوبتواننددرقامتابزاریجهتسیاستگذاری

کالناقتصادینقشایفانماید.
 درتحقیقحاضربافحصکامـــلدرکتبفقهیضمنتبیینجدیدیازادله
مطرحشدهبهبررســــیفرضیه»جوازفروشمبیعقبلازسررسیددرعقدسلف«

بهعنوانیکیازچالشاصلیدرطراحیصکوکسلفمیپردازیم.
دربررسیوتحلیلاینفرعفقهینگاشتهمستقلیبهجزآنچهدرمتونفقهیآمده

1.قراردادآتیقراردادیاستکهدرآنخریداروفروشندهبرایمبادله،مقدارمعینیازکاالباکیفیتمشخص،قیمتمعلومودرزمان
ومکانمشخصتوافقمیکنند.)الصفقاتاآلجله،FUTUERS(اینابزاردرعملبیشتربهابزاربورسبازیتبدیلشدهاست.
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استنگاشتهنشدهاستواندیشمندانبهتناسبمباحثمربوطبهطراحیصکوک
سلفبرایحلعویصهناشیازاینفرعفقهینکاتیرابیاننمودهاند.

فراهانیفـــرد)1388(ضمنبیانقابليتاوراقسـلفبرایتأمينكسریبودجه
دولت،تـأمينمـاليبنگاههایاقتصادی،ابزارمناسبیبرایپوششريسكتغييرهای
قيمتمواداوليهوكاالهایســـرمایهایوابزارمناســـبیبرایسياستپوليبهوسیله
بانـكمركـزیمعتقداستمعاملههایبازارثانويهآنگرچهبراسـاسمـوازينشريعت
وقواعدعموميمعامالتقابلتصحيحاسـتامـابراسـاسديـدگاهمـشهورفقـه
اسالمیمحلاشكالاستوبرایبرونرفتازايناشكالسلفموازی،واگذاری

وکالتیوصلحمبیعسلفراپیشنهادمیدهد.
عیسوی)1393(بااشارهبهچالشصکوکسلفدربازارثانویهروشقرارداد

مرکبازسلفموازیوحوالهباحضورنمایندهناشررامطرحمیکند.
عبدیپوروشـــهیدی)1394(باتعریفیخاصازصکـــوکمعتقدنداگرچه
دربازارکاال،ممنوعیتفروشمبیعقبلازسررسیدمانعجریانمعامالتامــــوال
خریداریشدهدربازارسلفاستامادربازارهایمالیدارندگاناوراقبهادارسلف
درهنگامنقلوانتقالاوراق،بهانتقالاوراقبهادارمبتنیبرمبیعسلفونهفروشمبیع

خریداریشدهاقداممیکنند.
موسیپوروهمکاران)1395(فروشمبیعسلفدرقالبسلفموازیبهشرط
استقاللدوبیعازیکدیگربهطورمطلقمجازومشروعبودهوراهکاریمناسببرای
استفادهدربازارهایمالیکشورهایاسالمیاستلیکندرعملفعاالنبازارمتوجه
ایناستقاللنبودهومعاملههابررویهمانکاالینخستصورتمیگیردوقصد
سلفهایمستقلوموازیخالفمتفاهمبازاراستلذاالزماستبرایبهرهمندی

ازاینابزارمعاملهگرانرامتوجهاینامرنمود.
رهپیک)1395(سلفموازیراعقدیجهترفعمحدودیتهایناشیازبیع
سلفداندکهاحکامویژهداردومعتقداستاینعقدسازوکارمطلوبیبرایتأمین
منابعمالیتولیدکنندگانبهشمارمیرودودرصورتیکهاختیارفروشکاالیسلفی
قبلازسررسیدبرایخریداروجودداشتهباشـــددرسرمایهگذاربرایبهکارگیری
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سرمایهخودازطریقانعقادعقدسلفرغبتایجادخواهدشدوبدینوسیلهموجبات
استفادهازاینابزارمهمتأمینمنابعمالیفراهمشدهودرنتیجه،ازکمبودمنابعمالی
تولیدکنندگانورکودبازارایشـــانجلوگیریخواهدشدسپسویباپذیرشسلف

موازیبهبررسیماهیتوآثارحقوقیآنمیپردازد.
الزحیلی)1419ق(جمهورفقهایاهلسنتفروشکاالیپیشخریدشدهرابا

توجهبهاینکهملکغیرمستقراستحتیبهخودفروشندهاولجائزنمیداند.
التجانی)1420ق(عقدســـلمراجایگزینعملیاتیمناســـبیجهتتأمینمالی
دربانکداریمیداندومینگاردبانکباخریدکاالازمشـــتریبهصورتسلف
نقدینگیویراتأمینکردهوبرایحفظقدرتنقدینگیوریســـکهایقیمتی،
کاالیمشابهیرابهصورتسلفموازیبهدیگریمیفروشدوچوندرسلمموازی
هرفروشندهنسبتبهتحویلکاالبهمشتریخودمسئولیتمستقلداشتهومعامالت
هیچربطیبههمنداردلذابانکنمیتواندبینبدهیهاوطلبهایناشیازآنقبل

ازتحویلکاالمقاصهنماید.

محل بحث
فروشمجددکاالیخریداریشـــدهبهوسیلهعقدسلفبهچندحالتمتصور

استوهرصورتحکمخاصخودرادارد:
1.ُمســـلٌمفیه1بعدازموعدسررسیدوبعدازقبضبهصورتنقدیانسیئهفروخته

شود.)جواز(
2.ُمســـلٌمفیهبعدازموعدسررسیدوقبلازقبضبهصورتنقدیانسیئهفروخته

شود.2)تفصیل(

1.کاالیپیشخریدشده.
2.وأماانهیجوزبعدحلولهوقبضهفالخالففیهوالاشکالبلاألقویالجوازوانلمیقبضهعلیمنهوعلیهوعلیغیره
بجنسالثمنومخالفهبالمساويلهأوباألقلأوباألکثرمالمیستلزمالرباسواءکانالمسلمفیهطعاماأوغیرهمکیاًلأوموزونًا
أومعدودًاأوغیرهإلطالقاألدلةوعمومهاوخصوص}بعضاالخبار{)نجفی،1404ق،321/24(اگربهنقدفروختهشود
قولبهجوازمطلق،کراهت،جوازفروشبهبائع،جوازدرغیرمکیلوموزونولیاگربهنسیئهفروختهشودفتویبهکراهت

وحرمتبخاطربیعدینبهدیندادهشدهاست)موسیپورودیگران،32،1395(.
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3.ُمسلٌمفیهقبلازموعدسررسیدبهصورتنقدفروختهشود.)عدمجوازبهدلیل
اجماع(

4.ُمســـلٌمفیهقبلازموعدسررسیدبهصورتنسیئهفروختهشود.)عدمجوازبه
دلیلاجماعوحرمتبیعدینبهدین(

اینمقالهباتوجهبهنیازبازارســـرمایهدرخصوصنقدشـــوندگیاوراقمالیو
امکانپذیربودنمبادالتمتوالیبررویآنهابهتحلیلوبررسیاجماعوادلهمربوط

بهصورتسوممیپردازد.

ادله جواز فروش مبیع پیش از َسررسید
1. از منظر قواعد عامه  

دربیـعهـریـکازطرفین،اختصـاصورابطهکهبامالدرملکیـتخوددارند
بـاطـرفدیگـرمبادلـهمیکنـد.غالـبفقیهـانعینبـودنمبیعراشـرطدانسـتهاند
وصـدقعنـوانبیـعبـرانتقـالیـاتملیـکغیـرعیـنراعرفـینمیداننـدوعیـنرا
بـهکلـیمشـاع،کلـیدرمعیـنوکلـیدرذمهتقسـیممینماینـد)ر.ک:خوئـی،بیتا،

.)16-10/2
یـادآوریایـننکتـهالزماسـتکـهذمـه،ظرفجعـلواعتبـاربودهومـواردی
کـهدرظـرفخـارجموجـودنیسـترادربرمیگیـردوازسـویدیگـرمالکیـت
فـردبـرذمـهاشازسـنخمالکیـتفـردبـرَنفـسواعمالـشاسـت.دربیـعسـلف
فروشـندهکاالیراکـهموجـودنیسـترابهصـورتکلـیفیالذمـهبـهخریـداردر
قبـالدریافـتنقـدیثمنمیفروشـد.باانعقـادبیعسـلف،مثمندرذمهفروشـنده
وملـکطلـقمشـتریمیگـردد)خوئـی،بیتـا،ج18/2(.1الزمبـهیـادآوریاسـتکه
قبـضواقبـاضنقشـیدرتحقـقملکیـتنداشـتهازاینرومشـتریاینحـقرادارا
اسـتکـهبـاتصرفـاتناقلـهَدینـیکـهثابتومسـتقربـرذمهفروشـندهاسـترابه

دیگـریانتقـالدهد.

1.وفيالحقیقةأنهیحصلبالبیعهناأمران:اتصافالکليبالملکیةوصیرورتهملکاللمشتري.
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ازســـویدیگرباتوجهبهاینکهنّصخاصیدرموردایـــنفرعوجودندارد1و
قواعدفوقانیبرمنعتصرفداللتنمیکند.ازاینروبااحرازعرفی-عقالئیبودن
بازفروشکاالقبلازسررســـیدبهشـــخصثالث،تمسکبهاطالقاتوعمومات
احّل اللُه البيع)بقره/275(،تجارة عن تراض)نســـاء/29(،أوفوا بالعقود)مائده/1(

برایاثباتنفوذشرعیاینبیعبدوناشکالاست.
همچنینباتوجهبهاینکهیکیازاموریکهَدینبهوســـیلهآنثابتمیگرددبیع
سلفاستوبنابرصحتوجوازبیعَدین،خریدار)الُمسِلم(میتواندطلبخوداز
فروشنده)الُمسَلُمالیه(راکهکاالیپیشخریدشده)الُمسَلمفیه(استرابهدیگری
قبلازسررســـیدبفروشـــد.صاحبمفتاحالکرامهدرتبییناینموضوعمینگارد
براساسعقدسلفحقیمالیبرایخریدارکاالبهوجودمیآیدکهقابلیتفروش
رادارااســـتوباانعقادسلفویمالکگردیدهگرچهقبلازسررسیدحقمطالبه
آنرانداردفلذااگرآنراحاّلوبدونمدتبفروشـــدچونحقمطالبهنداردباطل
خواهدبود.)عاملی،1419ق،774/13(ازبیانایشـــانمیتواناســـتفادهکردکهفروش
ُمسَلٌمفیهبهصورتمدتداربهصورتیکهدرسررسیدتحویلدادهشودجائزاست.
توجهبهایننکتهضروریاستکهاجماعواتفاقفریقیندرحکمبهعدمجواز
فروشُمسلٌمفیهقبلازسررسیددربیعسلفمانعمستحکمیدرپذیرشادله،قواعدو
اطالقاتنسبتبهاینفرعفقهیاست.اجماعسلسلهطبقاتفقیهانشیعیواتفاق
اهلسنتدراینمسئلهکهحکمیخالفقواعدوضوابطاستبیتردیدنشاندهنده
وجودارتکازمتشرعهدرعصرتشریعبههمراهعدمردعازجانبمعصومین؟مهع؟است.

2. َمدرکی بودِن اجماع
برخیازفقهابهادلهدیگریدرکناراجماعاشارهنمودهاندکهاینامرسببشده

1.بهنظرمیرسدموضوعاخبار}بابهای»ُحکمبیعالَمتاعاْلُمْسَلمفیهقبلقبضهوالحواَلهبهوجوازبیعالَمبیعقبلقبضه
َیهوجَوازالَحوالةبه«)حّرعاملی،1409ق،302/18-303و65-70({بیع علیکراهیةانَکانممایَکالأویوزنإالأنُیَولِّ
غیرازسلفاستواگرهمقبولکنیماطالقداردوشاملبیعسلفهممیشودایناحتمالوجودداردکهناظربهقسم
دوم–پسازموعدوقبلازقبض–ودخیلبودنقبضدرطعامومکیلوموزونباشدودرمقامبیاناشتراطیاعدماشتراط
فرارسیدنأجلنمیباشد؛لذانمیتوانازآنهااطالقگیریکردواساسًاشارعدرمقامبیاننسبتبهحلولأجلنبودهاست.
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استبرخیشبههمدرکیبودناجماعرامطرحنمایند.
احتمالمدرکیبودِناجماعسببتضعیفآنشدهوباتمسکبهقواعدعامهو

اطالقاتجوازفروشمسلٌمفیهبالمانعدانستهمیشود.
الزمبهیادآوریاســـتکهاگرمبنایپذیرشاجماع،دخولی1ویالطفی2بودن
باشداجماعمدرکیمطلقًاحجتخواهدبودوامااگرمبنایآنتراکمظنونوحدس
باشـــدکهنظریهاکثرمتأخریناستدرصورتیکهاجماعکاشفازدلیلمعتبرویا
نظرمعصوم؟ع؟باشـــداجماعمدرکیحجتنخواهدبودچراکهدیگردلیلمستقل
نخواهدبودوبایدمســـتنداجماعبررسیشودامااگراجماعرابیانگرتقریرمعصوم
؟ع؟دانســـتیمبهاینبیانکهفرعفقهیمورداجماعازمســـایلموردابتالدرعصر
معصومین؟مهع؟بودهباشـــدوعدمردعائمه؟مهع؟ امضاءآنارتکازخواهدبودکهبا
احرازآن،استداللبهادلهدیگرچوندرمقامعینیتبخشیدنآنارتکازاستتأثیری
برحجیتاجماعنخواهدداشـــت.3الزمبهذکراستاستمراراتفاقطبقاتفقهاتا
دورانائمه؟مهع؟ برحکمیکهخالفقاعدهاستنشاندهندهوجوددلیلیمعتبرویا

ارتکازیقوینزدآنهابودهوکاشفازرضایتشارعاست.

ادله عدم جواز فروش کاالی پیش خرید شده قبل از موعد تحویل در بیع 
سلف نزد فقهای شیعه

1. اجماع
بامراجعهبهکتبفقهیکهمتعرضاینبحثشدهاندایننکتهروشنوآشکار
میگرددکهفقهایگرانقدرشیعهدراینموضوعاجماعواتفاقنظردارندکهانعقادبیع
ومشتقاتآننسبتبهکاالیپیشخریدشدهقبلازسررسیدبهفرددیگر،جائزنیست.

1.اجماعدخولییاتضمّنیعبارتاستازاینکههمهیاجمعیازفقهایشیعهبرفتواییاتفاقنظرداشتهباشندوازسوی
دیگرعلمداشتهباشـــیمکهامام؟ع؟بهطورناشناسدرمیاناجماعکنندگاناست.دراینصورت،ازاجماعفقهاعلمبه

رضایتمعصومبهآنچهبرآناجماعشدهاستحاصلمیشود.
2.ایناجماعمبتنیبرقاعدهلطفدرامامتاســـت،بنابراینقاعده،برامام؟ع؟درعصرحضوروغیبتالزماستکه

حقیقتاحکامشرعیرابهطورمستقیمیابهواسطهدیگرانبرایمردمآشکارکند.
3.ر.کfa.mfeb.irحجیتاجماعمدرکی.
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درنظرصاحب جواهر )نجفی،1404ق،320/24وعاملی،مفتاحالکرامه،1419ق،774/13(
علتاساسیعدمجوازفقطاجماعاستازاینروبرایروشنشدنموضوعوپاسخ

بهبرخیازادعاهاپیرامونایناتفاقبهغالبآنهااشارهمیکنیم.
بیاناتفقهادراینمسئلهرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:

أ.فقیهانیکهفروشمسلٌمفیه)کاالیپیشخریدشده(راقبلازسررسیدمطلقًا
جائزنمیدانند)والیجوزبیعهقبلحلوله...(

اتفاقبزرگانیچونشـــیخمفید)المقنعه،596(1،ابوصالححلبی)حلبی،الکافيفي
الفقه؛358(،شیخطوســـی)النهایةفيمجردالفقهوالفتاوی؛398(و)المبسوطفيفقهاإلمامیه؛
122/2(،ابنبراج)المهذب؛387/1(،ابنزهره)ابنزهرهحلبی،1417ق،228(،کیدری)إصباح
الشـــیعةبمصباحالشـــریعه؛239(،فاضلآبی)کشفالرموزفيشـــرحمختصرالنافع؛525/1(،
ســـبزواری)جامعالخالفوالوفاق؛272(،عالمه)تذکرةالفقهـــاء،359/11(و)تحریراألحکام
الشـــرعیةعلیمذهباإلمامیة،430/2(،شهیداول)غایةالمرادفيشـــرحنکتاإلرشاد؛86/2(،
فاضلمقداد)التنقیحالرائعلمختصرالشـــرائع؛145/2(،محققاردبیلی)مجمعالفائدةوالبرهان
فيشرحإرشـــاداألذهان؛360/8(،محققســـبزواری)کفایةاألحکام؛523/1(،مدققبحرانی
)الحدائقالناضرةفيأحکامالعترةالطاهره؛35/20(،عاملی)مفتاحالکرامةفيشـــرحقواعدالعالمه،
774/13(،طباطبایی)ریاضالمسائل،128/9(،کاشفالغطاء)أنوارالفقاهة»کتابالبیع«،299(،
مدققنجفی)جواهرالکالمفيشـــرحشرائعاإلســـالم،320/24(،شیخانصاری)صیغالعقودو
اإلیقاعات،39(،آقاضیاء)شـــرحتبصرةالمتعلمین،362/5(،امامخمینی)تحریرالوسیله،545/1(،
عبداالعلیســـبزواری)مهذباألحکام،37/18(،صافیگلپایگانی)توضیحالمسائل،مسئله
2121(،وحیدخراســـانی)توضیحالمسائل،مســـئله2141(،شبیریزنجانی2ومکارمشیرازی
)توضیحالمسائل،مسئله1805(برایننکتهکهفروشکاالیپیشخریدشدهقبلازموعد

تحویلجایزنیست.
الزمبهذکراستبرخیازفقهاراهحلیبرایاینگونهمعامالتبیانمیکنندو
معتقدندفقطبیعکاالیپیشخریدشدهقبلازسررسیدجائزنیستولذاخریدار

1.تمامیارجاعاتبراساسنرمافزارجامعفقهاهلبیت2است.
.135891=CaseID&211=zanjani.net/zanjani.net/index.aspx?PID.2
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میتواندکاالراقبلازموعدتحویلبهمبلغیبیشتربهوسیلهصلحویاهبهمعوضبه
دیگریمنتقلکندولیمعاوضهبرپایهبیعومشتقاتشجائزنیست.

شهیدثانی)حاشیهشرائع،384(،مولیمهدینراقی)نراقی،1425ق،256(وکاشفالغطا
)کاشـــفالغطاء،بیتا،337/4(1معتقدندباتوجهبـــهاینکهعدمجوازفروشمبیعقبل
ازسررســـیدحکمیخالفقاعدهواجماعتنهادلیلمحکمبرآناستوهنگام
شـــکدرادلهلّبی،بهقدِرمتیّقنتمسکمیشـــودلذادلیلعدمجوازفقطشامل
بیعومشتقاتشنســـبتبهکاالیپیشخریدشدهدرظرفقبلازَسررسیدمیشود
ومعاوضهبراســـاسمصالحهیاهبهمعوضچونبیعنبودهوعقدیمستقلشمرده

میشودبالاشکالاست.

فقیهانی که فروش کاالی پیش خریدشده را پیش از سررسید فقط به خود 
فروشنده جائز می دانند

بدینمعناکههرگاهخریداربخواهددرزمانسررسیدیاپیشازآن،ُمسَلٌمفیهرا
بهخودفروشندهوبـههمانجنسیکهخریدهوبهمبلغبیشتریبفروشد،جایزنیست
امافروششبهجـنسدیگرویابدونزیادیاشکالندارد.ابنحمزه)الوسیلةإلینیل
www.sistani.org/(2وسیســـتانی)الفضیله؛242(،محققخوئی)منهاجالصالحین؛61/2

.)persian/book50/84
بااینبیاناتروشنشـــدعدمجوازبازفروشتاسررسیدبهشخصثالثیکی
ازاحکاماجماعیاختصاصیوخالفقاعدهعقدســـلفاستلذااوراقیکهبر
پایهعقـدسلفشکلمیگیردنمیتواندبهعنوانابزاریقابلمعاملهدربازارثانویه

تعریفشود.

1.اذقدعرفتانهمملوكواناالجلانماهوللتسلیمولهذایصحالصلحعلیهواالبراءمنه.
www.sistani.org/persian/book50/84.2)مسئله2123:انساننمیتواندجنسیراکهسلفخریدهاست،پیشاز

تمامشدنمدتبهغیرفروشندهاشبفروشد...(
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2. روایت نبوی
درروایاتیازرسولالله؟ص؟کهدرمنابعاهلسنتآمدهاستوایشانفروشمبیع

توسطخریداررافقطدرصورتیصحیحمیداندکهآنراقبضکردهباشد.
ابنبراجعدمصحترابهعلتنهیپیامبراکرم؟ص؟ازفروشکاالقبلازقبضو
روایتدیگریکهفرمودهاندخریدارکاالیپیشخریدشدهرابهچیزدیگریتبدیل
نکند،میداندومینویســـدمراداینحدیثقبلازقبضاستچراکهاگرتحویل

گرفتهباشدبدونهیچاشکالیبیعصحیحاست)ابنبراج،1411ق،61(.

3. عدم مالکیت مشتری
دربیعســـلفمبیعبهصورتموجل–کلیدرذمه–درازایدریافتنقدیثمن
بفروشمیرســـدولیخریدارباانشاءبیعسلف،مالکمبیعنمیشود؛چراکهاگر
مبیعکلیفیالذمهباشد،بدونتحویلوقبضمبیعتوسطمشتری،مالکیتنسبت
بهمبیعبرایمشتریحاصلنخواهدشد)محققداماد،1406ق،179/1(.ازاینرودرصورت
تلفویاعدمقدرتفروشندهبرتحویلکاالباتوجهبهصحیحهابنبکیر)حّرعاملی،
1409ق،309/18،ح23734(،کلماتاصحابواصلعدمانتقال،خریدارمخیراست
کهیاعقدرافســـخکنندوقیمتپرداختیرامطالبهکنـــدویااینکهصبرنمایدتا
فروشـــندهبتواندکاالراتحویلدهدواگرقیمتروزازوجهپرداختیبیشترباشد

مشترینمیتواندبایعراملزمبهپرداختآننماید)سبزواری،1413ق،41/18مسئله23(.
ایناســـتداللقابلمناقشهاست؛چراکهباعقدملکیتایجادمیشودومشتری
مالکمثمنوبایعمالکثمنمیگرددوزمانفقطموعدتحویلوتسلیمرامشخص

میکند)نجفی،1404ق،320/24(.

4. عدم تام بودِن مالکیت مشتری
ملکیترادرایننوعازبیع،تامنیست؛چراکهقبضوأخذکاالاستکهسبب
ایجادملکیتتامهودرنتیجهجوازتصرفـــاتناقلهمیگردد.زمانداربودّنتحویل
سببمیشـــودفردنتواندتصرفیتاموبینقصدرمبیعداشتهباشدازاینروملکی
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طلقنیســـتکهبتوانآنرافروخت)مصطفوی،1423ق،150(.بهبیاندیگرملکیتیکهبا
عقدحاصلمیشودمتزلزلبودهوباقبضاستقرارمییابد.

بنـابـهقاعـدهفقهـی»کّلمبیـعتلفقبـلقبضهفهومنمـالبائعه«هـرگاهپس
ازعقـدبیـعوقبـلازتسـلیم،مبیـعتلـفشـود،ازمـالبایـعحسـابمیشـودونـه
ملـكمشـتری،هرچنـدکـهمشـتریاززمـانتحققعقـدبیـع،مالکمبیعشـناخته
میشـودولـیایـنملکیـتکمـالنیسـتوبـاپذیـرشایننکتـهکهمعنـایضمان
قبـلازقبض،انفسـاخعقداسـتنـهرجوعبهمثـلوقیمت،متزلزلبـودنملکیت
طرفیـنمحتمـلمیگـردد.شـایدبههمیندلیـلاسـتکـهگفتـهمیشـودبـاازبین
رفتـنمبیـعقبـلازقبـض،بیـعباطـلمیگـرددوبـرفروشـندهاسـتآنچـهازثمن
دریافـتکـردهاسـترامسـتردنمایـد)حّلـی،بیتـا،ج175/1(همچنیـنآقـایخوئـی
معتقـداسـتحکمشـارعبـهاینکهتلفشـدنمبیعقبلازقبضبرفروشـندهاسـت
بیانگـرایـننکتـهاسـتکهاصـاًلعقدمتحققنشـدهاسـتوتلفسـببانفسـاخ
عقـدمیگـردد.)خویـی،بیتـا،ج529/7(لذاباقبض،ملکیتمسـتقرشـدهوفردحق
فـروشکاالراپیـدامیکنـدوپیـشازقبـض،خریـدارمالـکنبـودهکـهبخواهـد
تصرفـاتناقلـهانجـامدهـدباایـنبیانهرگونـهانعقادقـراردادوعقـدیحتیصلح

بـرایانتقـالُمسـَلمٌفیهبـهدیگـریجائزنخواهـدبود.

5. عدم استحقاق مشتری نسبت به مبیع
محققاردبیلیعدماستحقاقمشـــترینسبتبهمبیعدرکناراجماعواحتمال
صدقبیعَدینبهَدینرادلیلعدمجوازمیشمارد.)اردبیلی،1403ق،ج360/8(همچنین
صاحبحدائقمشتریرامســـتحقکاالنمیداندتابتواندآنرابهتملیکدیگری

درآورد)بحرانی،1405ق،ج35/20(.
الزمبهذکراستبراســـاسنبویالیباعالدینبالدین)حرعاملی،1409ق؛347/18،ح
23818(نقلوانتقالثمنومثمنکهکلیدرذمهومربوطبهآیندههستندبهواسطهبیع
صحیحنیست.درحالیکهدراینفرعثمننقدیومثمنَدیناستلذاازمصادیق

بیعدینبهدیننیست.
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6. تحقق ربا
باتوجهبهعدماستحقاقمشتریوتزلزلملکیتوینسبتبهمثمنآنچهمشتری

میفروشدثمناستنهمثمنلذافروشبهقیمتبیشترمستلزمرباخواهدبود.

7. اکل مال به باطل
باتوجهبهاینکهدرمبادالتثانویه،مبیعامرانتزاعیوکلیدرذمهفروشـــنده
استوخریدارتازمانتحویلمبیعملکیتیغیرمســـتقرنسبتبهآنداردازاینرو
فروشوواگذاریآنبهدیگریباتوجهبهامکانتعذرتسلیمآنسببمیگرددیکی
ازشـــروطمبیعکهقدرتبرتسلیماستمحققنباشدلذاایننوعدادوستددردایره

اکلمالبهباطلقرارمیگیرد.

8. فروش کلی در ذمه دیگری
درمبادلهاول،فروشـــندهکاالیرابااوصافوویژگیهایمعّیندرظرفذمه
خودشبرایتحویلدرآیندهبهپیشخریدکنندهاولبهصورتنقدیمیفروشدو
درمبادلهدوم،خریداراولآنکاالکهدرذمهدیگریمالکاســـترابهبهصورت
نقدیشخصدیگریواگذارمینماید.بهبیاندیگرمبیعدرمبادالتبعدیچیزی
جزتعهدوکلیدرذمهفروشندهاولنبودهوفروشندههایبعدیکاالیکهبرذمه
فروشـــندهاولاسترابهمبلغیبیشترمیفروشندبهعبارتیدیگرحسینکلیدرذمه
حسنرابهعلیمیفروشدوعلیآنکلیدرذمهحسنرابهمبلغبیشتربهصادقو
هکذااینتوالیذمهادامهمییابدوحالآنکهدرفهموارتکازعقالییوعرفی،ذمهو
تعهدخودفرداستکهمالیتداشتهوقابلواگذاریاستنهذمهدیگریکهقدرت

برتسلیمآننداریم.

9. تغییرناپذیری وجود ذهنی
کلیفیالذمهامریاعتباریوذهنیاســـتوامورذهنـــیتلفوفزونیپیدا
نمیکندبلکههمانگونهکهایجادواعتبارشـــدهباقیمیمانددرمحلبحثکلی
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کاالیخریداریشـــدهبهازایمبلغیمعیندرذمهفروشندهاولاستقراریافتهاست
وفروشآنبهمبلغیبیشـــترتوسطخریداراولیعنیکسبسودوعائدیازوجود
ذهنیدرگذرزماندرحالیکهســـودوزیانبهوجودخارجیتعلقمیگیردوبرای
وجودذهنینمووتنزلبیمعنااستوبایددرنظرداشتکهتازمانیکهمبیعکلی
تعیننیافتهاســـت،مالکجدیدهیچحقیبرنمائاتومنافعندارد،زیراحقاودر
عالمخارجبههیچعینیتعلقنیافتهاستتابتواندازمنافعونمائاتآناستفادهکند

)رهپیک،68،1395(.

فروش کاالی پیش خرید شده قبل از موعد تحویل در بیع سلف نزد فقهای 
اهل سنت

ابنقدامهازفقهایحنبلیدرمبحثفروشُمسَلٌمفیهقبلازقبضمینگاردکسی
مخالفتحریمایننوعفروشنیست)ابنقدامه،1388ق،227/4،ح3237(.مشهورفقهای
حنفی،شافعیوحنبلیفروشیااســـتبدالُمسَلٌمفیهرابهفروشندهیاشخصثالث

صحیحنمیدانند)الموسوعةالفقهیةالکویتیه،218/25(.
فقهایمالکیدراینفرعقائلبهتفصیلشدهاندمالکبنانسمعتقداستاگر
فردیکاالییکهخوراکیوآشـــامیدنینیستبهبیعسلفبخردمیتواندآنراقبل
ازقبضبهصورتنقدبهشخصثالثبفروشـــدولیبایدبهفروشندهاولبههمان
قیمتکهپرداختهبفروشد)مالكبنانس،1425ق،954/4وابنرشد،1425ق،222/3(همچنین
الخرشـــیدرصورتیفروشبهفروشندهشـــروطیرابرایفرارازرباذکرمیکند.

)الموسوعةالفقهیةالکویتیه،220/25(
قائلینبهعدمجوازفروشمســـلٌمفیهادلهایراذکرکردهاندکهدرذیلبهآنها

اشارهمیکنیم:

1. روایات
عمدهدلیلفقهایاهلســـنتبرایعدمجوازفروشمبیعقبلازسررســـیددر
بیعســـلفروایاتیاستکهازرسولگرامیاسالم؟ص؟نقلشدهاستمانندُقْلُت:
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ِخي
َ
ِمْنَهاَوَماَیْحُرُم؟َقال:َیااْبَنأ ْشـــَتِريُبُیوًعاَفَماَیِحلُّ

َ
َیارسولالله؟ص؟ِإنِّيَرُجٌلأ

یَتْقِبَضُه)البیهقـــی،1424ق،511/5،ح10684(وَقال:اَلَتِبْع اَذااْشـــَتَرْیَتَبْیًعاَفاَلَتِبْعُهَحتَّ
یَتْشَتِرَیُهَوَتْسَتْوِفَیُه)البیهقی،1424ق،510/5،ح10677(درذیلاینروایتکهاز َطَعاًماَحتَّ
ابنعباسنقلشـــدهاستویمیگویدگمانمیکنماینحکمدرتمامیاجناس
جاریاستواختصاصبهطعامندارد)مسلمبنحجاج،1412ق،1159/3(وَقال؟ص؟:ِإَذا
ْسَلْفَتِفيَشيٍْءَفاَلَتْصِرْفُهِإَلیَغْیِرِه)همان،50/6،ح11153(مشهورفقهایاهلسنت

َ
أ

معتقدنداینروایتبراینمعناداللتداردکهخریدارنبایددینناشیازعقدسلف
رابهدیگریحتیبهفروشـــندهبفروشداگرچهنسبتبهتصرفاتغیرازبیعبینآنها
اختالفوجوددارد)الموسوعةالفقهیةالکویتیه،218/25(.همچنینحکیمبنحزامنقل
میکندازپیامبراکرم؟ص؟پرســـیدمفردیپیشمنمیآیـــدازمنچیزیراطلب
میکندکهندارمپسبهاوآنرامیفروشـــموسپسبهبازارمیروموآنچیزراتهیه
میکنم.پسایشـــانفرمودندآنچهندارینفروش»التبعمالیسعندک«)نسائی،

1411ق،39/4،ح6206(.
ســـنهوریازاندیشمنداناهلسنتبیعسلمرااســـتثنائیمقیددردایرۀمحدود
جهترفعنیازجامعهمیداندکهدرپرتویآنتولیدکنندهیامصرفکنندهتأمینمالی
میگرددومعتقداستحکماصلیکهحرمتفروشآنچهفردندارد-بیعمالیس
عندک-بهخاطروجودعذروعارضیمانندافالستخصیصخوردهاست.ازاین
کالمفهمیدهمیشودبازفروشکاالیپیشخریدشدهمخالفرخصتبودهلذادر

دایره»نهیبیعمالیسعندک«باقیمیماند)سنهوری،1985م،221/4(.
ابنعبدالبر1عدمجوازشرکتوتولیه2درسلفراقولابوحنیفه،ثوري،اوزاعي،
شـــافعیولیثمیداندودلیلآنانرانهیپیامبراکرم؟ص؟ازبیع»مالیسعندكو
ربحمالمیضمن«برشــــمردهاسـت)ابنعبدالبر،1387،ج345/16(همچنینبرخیبارد
وجوداجماعدراینفرعوخدشهواردکردنبهروایاتذکرشده،عدمجوازرامستند

1.ابنعبدالبردرآغازظاهریمذهببود،سپسمالکیشدوگاهدرپارهایازمسائلبهفقهشافعیمیگرایید.
2.تولیه،مبادلهکاالبراساسقیمتتمامشدهآنبرایفروشندهاستبهاینصورتکهفردکاالرابراساسقیمتتمامشده

وبدونسودپیشفروشمیکند.
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بهقاعدهاستطیادشدهازاینروایتمیداند)الموسوعةالفقهیةالکویتیه،220/25(.
ازمعامالتیکهرسولالله؟ص؟براساسروایاتمنقولازفریقینازآننهینمودهاند،
ســـودبردنبدونعهده)ربحماَلمُیضَمن(است.درروایتیازامامصادق؟ع؟نقل
شـــدهاستکهپیامبر؟ص؟یکیازاصحابرانزدمردممکهفرستادتاآنانراازچند
نوعمعاملهکهیکیازآنمعامالتِربحماَلمُیضَمنبود،بازدارد)حّرعاملی،1409ق،
59/18،ح23137وح23136(1بهنظرمیرسدمنظورایشانبازداشتنازکسبسوداز

مالیاستکهفردنسبتبهآنتعهدینداشتهباشد)ر.ک:هاشمیشاهرودی،23،1376(.
درحرمتیاکراهتاینگونهســـودبردنمیانفقهااختالفاستولیبهنظر
میرسدباتوجهبهموثقهفوقکهحضرت،والیخودراباایندستورمیفرستندقول
بهحرمتمناســـبترباشدلذابراساساینقاعدهفروشکاالیپیشخریدشدهدر
بازارثانویهبهقیمتبیشـــتر)مرابحه(جائزنیستوفروشبههمانقیمتویاکمتر
ازآنباهدفغالبفعاالنبازارثانویهکهســـوداگرانوآربیتراژهامیباشندسازگار

نخواهدبود.
اشکالیبهایناستداللوارداســـتکهدرمعامالت،فروشندهضامنمثمنو
خریدارضامنثمنبودهوخریدارباپرداختکاملثمن،نوعیتعلقواســـتحقاق
نســـبتبهکاالپیدامیکندودرقبالثمنیکهپرداختهمالکمثمنشدهاستلذا
فروشبهدیگریجهتمطالبهســـودمانعینداردواثراقباضوتسلیممبیع،فقط
انتقالضمانمعاوضیازفروشندهبهخریداراست.امامجعفرصادق؟ع؟درپاسخ
بهپرسشابراهیمکرخیکهگفتهبودبهفردیدرختخرمایراکهثمرهنیزداشت
بهمبلغیفروختم،وینیزبهقیمتبیشـــتربهدیگـــریفروختدرحالیکهثمنرا
پرداختنکردهبود،فرمودندمشـــکلینداردمگرنهاینستکهویپرداختثمن
رابرعهدهگرفتهاســـتپسسودبرایاواست)حّرعاملی،1409ق،64/18،ح23152(.با
توجهبهاینروایت،تعهدبهپرداختثمنســـبباستحقاقسودمیشودوبانظربه
قواعدیکهکسبسودرادرازایپذیرشریسکتلفوخسارتقرارمیدهدمانند

1.الموسوعةالفقهیةالکویتیه،220/25.
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الخراجبالضمان1ازاینرودرمحلبحثکهخریدارتمامثمنراپرداختکردهاست
استحقاقاسترباحبالاشکالاست.

2. ملکیت غیرمستقر
اگرچهبهمقتضایعقدخریدارمالکَدینوطلبکارمیشودولیبهخاطرامکان
عدمتواناییفروشـــندهدرتحویلکاالدرمعرضفسخقراردارد؛ازاینروملکیتی
غیرمستقربرایویایجادمیشـــودکهاینامرعلتعدمجوازدینناشیازسلف
میشود.جمهورفقهایحنفی،شافعیوحنبلیعدمجوازبیعُمسَلٌمفیهرامستندبه
تزلزلوعدماستقرارَدینناشیازَسلمدرضمنروایتنبویمیدانند)الموسوعةالفقهیة

الکویتیه،218-220،25(.

3. شرطیت قبض در صحت بیع
کاســـانیازفقهایحنفیچونقبضرادرصحتبیعمنقولشرطمیداندلذا

حکمبهعدمجوازفروشمبیعقبلازسررسیدمینماید)الکاسانی،1406ق،214/5(.

4. حرمت کسب عائدی از مال غیرمضمون
ابنتیمیهوابنقیمازفقهایحنبلیقائلبهصحتفروشمسلٌمفیهقبلازقبضو
پسازسررسیدبهفروشندهبههمانقیمتخریدیاکمتربراساسروایتیازابنعباس2
میباشندآنهابااشکالوخدشهواردکردندراحادیثنبویذکرشدهازحیثسندی
وِداللیمعتقدندنصوقیاس،جوازمعاوضهبافروشـــندهرامیرسانند؛ولیچون
فروشـــندهاولضامنکاالاستنهمشتری،ســـودبردنمشتریازفروشمبیعیکه
برعهدهوینیستبهشخصثالثبراساسقاعدهحرمتکسبسودازغیرمضمون
صحیحنبوده؛ازاینروفـــروشبهقیمتباالترراجائزنمیدانند)الموســـوعةالفقهیة

استونهضمانغرامتوضمانید. تعهدبهپرداختثمنـ 1.مرادازضماندرقاعده،ضمانمعاوضیـ
َتْیِن)تهذیبسننأبيداود ْنَقَصِمْنُهَواَلَتْرَبْحَمرَّ

َ
َفُخْذِعَوًضاأ ْسَلْفَتِفیِهَوِإالَّ

َ
َخْذَتَماأ

َ
َجٍلَفِإْنأ

َ
ْسَلْفَتِفيَشيٍْءِإَلیأ

َ
2.ِإَذاأ

وإیضاحمشکالته،113/5(.
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الکویتیه،220/25-219(.بهوتینیزمعتقداستتازمانیکهمبیعدرضمانخریدارقرار
نگرفتهاستبازفروششجایزنیست)البهوتی،بیتا،306/3(.

5. قرض بودِن قرارداد سلف
برخیازفقهایاهلسنتمعتقدندعقدسلف،بیعنیستچراکهرسولالله؟ص؟
آنرابیعنامننهادهاست.بههمینعلتاوزعی،جمهوراحناف،مالکیهاوظاهریها
بینبیعوســـلمفرقنهادهاندومیگویندبرخیازقواعدحاکمدرآندربیعجاری

نیست)ر.ک:ابنحزم،بیتا،39/8-40،مسئله1613(ونبایدبابیعقیاسشود.
شـــایدبتوانآنراقراردادیشبیهقرضدانســـتکهیکطرفمتعهدمیشود
درموعدمقررکاالیمعینـــیرابجایمبلغدریافتیتحویلدهدکهانتظارمیرود
ارزشـــشازثمنپرداختیبیشترباشد)ر.ک:التجانی،1420ق،61(.بهعبارتدیگردراین
قرارداد،سلفگیرنده–ُمسلٌمالیه–ضامنوجهیاستکهدریافتکردهنهبهصورت
مثلآنبلکهبهصورتکاالیموردتوافقازاینروتازمانسررســـید،ُمســـِلممالک
چیزینیستکهبخواهدآنرابهدیگریبفروشدهمچنانکهقرضدهندهنمیتواند

مالیکهقرضدادهبهدیگریبفروشد.

سلف موازی
باتوجهبهعدمجوازفروشکاالیپیشخریدشدهقبلازسررسیددرعقدسلف
نزدفریقین،اندیشمندانمسلمانبرایبهرهمندیازمدلعقدسلفبهمنظورتأمین
مالیبنگاههایاقتصادیوپوششنیازهایمالیدولتهابامعرفیصلحمبیع،هبه
معوض،واگذاریوکالتیوسلفموازیدرصددحلاینچالشبرآمدندوقرارداد
ســـلفموازیوحوالهبرایحلمشکلایجادبازارثانویهتوسطکمیتهفقهیبورس

درسال1390پیشنهادشد.
سلفموازی،قراردادیاستکهبهموازاتسلفاولمنعقدمیشودبهاینترتیب
کهمشـــتری)درقراردادسلفنخســـت(درموضعفروشنده–باقطعنظرازقرارداد
اول–مبیعیراکهازنظرجنسوخصوصیات،تشابهکاملیباکاالیپیشخریدشده
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ســـلفاولدارد–ولیهماننیست–بهشـــخصثالثیدرقالبعقدسلفجدیدبا
تعیینسررسیدیمطابقسررسیدسلفاولویامتأخرازآنمیفروشد.برایتحویل
کاالخریداراولمیتوانددرضمنقراردادفروش،ازطریقعقدحوالهویاوکالت،
خریدارهایبعدیرابهفروشـــندهدرسلفنخستینارجاعدهدتامشتریدرزمان
سررسیدمبیعخودراازفروشندهاولدریافتنمایدویااینکهزمانسررسیدکاالی
موازیرامتأخرازسررسیدکاالیسلفاولمعینکردهوخوداقدامبهتحویلآن

کند)رهپیک،57،1395(کهبرایآنانواعی1راتصورکردهاند.
الزمبهذکراســـتکهبرایفرارازمشکلفروشمبیعقبلازسررسیدوصحت

عقدسلفموازیچندنکتهبایدلحاظشود.
1.مســـتقلبودنیکایکعقدهایســـلفازیکدیگربهایـــنصورتکههر
فروشندهایکاالرابهصورتکلـیدرذمهخودشبدوننظربهعقدقبلیبفروشـد؛
درصورتیکهاســـتقاللعقدهارعایتنشـــودوقراردادهاوابستهبهیکدیگرشکل

بگیرندمشکلحلنخواهدشد.
2.فروشندهدرانعقادســـلفموازینبایدقصدفروشهمانکاالیکهباعقد
سلفخریدهراداشتهباشد؛بلکهبایدقصدفروشکاالییمشابهآنراداشتهباشدتا

گفتهنشودکاالقبلازسررسیدفروختهشدهاست.
3.انحاللهریکازقراردادهاعقدخللیدرتعهداتناشـــیازعقددیگروارد
نساختهوعقدیکهمنحلنشدهاستبایدازسویطرفینآنمحترمشمردهشود.با
توجهبهاینکهاینقراردادهاکاماًلمستقلازقرارداداولیمنعقدمیگردندوفروشنده
کاالییجدیدرابهمشتریمیفروشد،نههمانکاالدرسلفابتداییرالذاتعهداتی
طرفینیبینخریدارهاوفروشندههاشکلمیگیردوانحاللهریکازآنهانمیتواند

سببشوددیگرانازتعهداتخودشانهخالیکنند)رهپیک،75،1395(.

1.قراردادمرکبازسلفموازیووکالتویامرکبازسلفموازیوحوالهویاقراردادمرکبازقرض،وکالتوسلف
موازی)بهاینصورتاستکهخریداراولیهسلف،وقتیقصدفروشاوراقخودرادارد،بهجایفروشباگرفتنمبلغی
معادلقیمتروزاوراقدرقالبعقدقرض،اوراقخودرابهدیگریمیدهدوبهویوکالتمیدهدتادرسررسیدکاالرا
ازطرفویقبضکردهوبهوکالتازویبهخودشیابهدیگریبههمانقیمتفروختهووجهآنرابابتقرضدادهشده،

تسویهکند()ر.ک:محمودعیسوی؛صکوكسلفبانكمرکزی،ابزارینوینبرایسیاستگذاریپولي(.
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اشکاالت بر سلف موازی
الزمبهذکراســـتاگرچهبرایفرارازعدمجوازبازفروشکاالیپیشخرید
شده،ســـلفموازیویاانعقادقراردادیبهجزبیعپیشـــنهادشدهاستودرمقام
ثبوتبالاشکالاستاماباتوجهبهقیودوشروطذکرشدهتشکیلبازارثانویهبرای
عقدسلفدرمقاماجراوعملناممکناست؛چراکهدرمقاماثباتآنچهباارتکاز
وذهنیتعرفومتفاهـــممعاملهگرانتطابقداردودرواقعاتفاقمیافتدبیعهمان
کاالیاولاســـتنهصلح،هبهمعوض،فروشوکالتیهمراهحوالهوسلفمستقل
کاالیهمانندکاالیپیشخریدشـــدهازاینرودرخصوصثبتحسابداریاوراق
ســـلفبهایننکتهاشارهمیشودکهدرایناوراقعماًلخریدوفروشکاالتنهابین
عرضهکنندهوتحویلگیرندهصورتمیگیـــردومابقیمعامالتدربازارثانویه،
خریدوفروشاوراقمالیحاکیازکاالیپیشخریدشـــدهمحســـوبمیشودو
براساسقانون،درآمدحاصلازایننقلوانتقاالتازپرداختمالیاتبرارزشافزوده

معافمیباشند.
درعقدسلفاگرچهالزمنیســـتفروشنده،تولیدکنندهکاالباشدهمچنانکه
ضرورینیستسرمایهبهدســـتآمدهازسلفصرفتولیدوآمادهسازیمحصول
گرددبلکهمیتوانآنرادرجایدیگرمصرفنمودبلکهفقطالزماســـتکاالی
تعهدشدهرادرتاریخمعینتحویلمشتریدادهشود؛لیکنضروریاستُمسَلٌمفیه
درســـلفهایبعدیشرایطمثمنبودنراداراباشدشروطیهمچونمالّیتداشتن،
مملوكبودن،عینبودن1،ملكطلقوتامباشد،2قابلیتتحویلداشتن3،معلومبودن
ازنظرمقداروجنسواوصافتأثیرگذاردرقیمتوطهارت4)شاهرودی،1426ق،165/2(.
باتوجهبهمستقلبودنهرتعهددرسلفموازی،قدرتبرتسلیممبیعشرطیالزم
است.بهعنوانمثالاگرشخصیخودرویرابرای6ماهآیندهازشرکتماشینسازی

1.مرادهرمالیاستکهتعّینومابازایخارجیدارد؛جزئیباشدیاکّلیدرذّمهباشدیاکّلیدرمعّین.
2.مرادایناستکهمتعّلقحّقدیگرینباشدمانندمالوقفی.

3.مانندپرندهدرآسمانیاعبدفرارینباشد.
4.برخیدرعوضین)مبیعوثمن(طهارتراشرطصّحتبیعدانستهاند.
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پیشخریدنمایدوســـپسدرسلفموازی،خودرویهمانندآنرابرای6ماهدیگر
بهفردیدیگرپیشفروشنمایدحتیدرصورتخلفوعدهخودروســـازویباید
بهتعهدخودعملکندکهایـــنامربامنطقبازارمالیکهدرآنقصدگرفتنکاال
چندانجدینیستبلکهسرمایهگذارانبهدنبالکسبسودناشیازاختالفقیمت
وافزایشقدرتنقدشوندگیدارائیهایمالیدرتعارضاست.دربازارواقعیبراین
اساسخریداراولضمنخریدکاالبرایخودواسطهدرفروشبودهودرسررسید
بایددوکاالتحویلبگیردیکیبرایخودشودیگریبرایمشتریدوموحالآنکه
باخریدکاالیموردنظردرموعدتحویلباتوجهبهتفاوتقیمتهنگامپیشفروش

وتحویلاحتمااًلضررمینماید.
بـرفـرضرعایتشـروطسـهگانهذکرشـده،حیلـهوصوریبـودِنایـنفرایندبا
توجـهبـهعـدمقـدرتفروشـندگانغیـراولدرارائـهمبیعآشـکارمیشـود؛چراکه
هـدفاصلـیایـنبـازارتأمیـنمالـیبـرایفروشـندهاولیـاخریـدارزانتـربـرای
مشـتریاولاسـتکـهبـااولیـنفـروشحاصلمیشـودومبـادالتبعـدیچیزی
جـزداللـیوسـوداگرینیسـتچنانکـهدربازارهایمالـیبرایایجـادجذابیتو
رغبـتسـرمایهگذاران،کاهـشریسـکنقدینگـیوزندانینشـدنسـرمایهگذاران
درچنیـنقـراردادیراهحلسـلفمـوازیاسـتانداردمطرحگردیدهاسـتوهدف

کسـبسـودازاختـالفقیمتاسـت.
الزمبهذکراســـتمعامالتســـریعومتوالیبررویابزارمالیازویژگیهای
منحصربهفردبازارثانویهبودهکهبرایحفظقدرتنقدشوندگیمعاملهگرانشکل
گرفتهاستلذابازیگرانآندائمدرحالتغییربودهوباخروجمعاملهگرانازقرارداد
دیگرهیچگونهتعهدینسبتبهمبیعمتوجهآنهانخواهدبود.ازاینرواستکهبرخی
معتقدنددرطراحیسلفموازیازحوالهویاوکالتاستفادهشودتاآخرینخریدار
درسررسید،کاالراازطرفخریداراولتحویلگرفتهوبهوکالتازویبفروشدو
وجهآنرابابتقرضدادهشده،تسویهنمایدولیبایدخاطرنشانکردضمیمهکردن
حوالهویاوکالتدرقراردادسلفموازیضمنخدشهبهشروطسهگانهنشاندهنده
عدماســـتقاللتعهداتبودهوسببمیشودُمسَلمفیهدرسلفدومهمانمبیعدر
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سلفاولتلقیگرددوازسویدیگرپیادهکردنقالبقرضبجایفروشباارتکاز
عرفیبازارناسازگاریکاملدارد.

همچنینعدمجوازســـلفموازیازبیانصاحبالکافیقابلاستظهاراست؛
چراکهایشانمعتقداستجائزنیستمشـــتریکاالیراکهپیشخریدکردهرابه
فروشندهبههمانجنسویابیشترازآنبهصورتنقدیانسیهویاسلفدیگربفروشد

)حلبی،1403ق،357(.

نتیجه بحث
عقدسلفاضافهبراحکامعامهعقوددارایدوحکمویژه،پرداختکلثمن
درهنگامانعقادعقدوعدمجوازفروشکاالیخریداریشـــدهقبلازفرارسیدن
موعدتحویلاســـت.دراینمقالهسعیشدادلهفرعفقهیعدمجوازبیعُمسَلمفیه
قبلازسررسیدنزدمذاهباسالمیموردبازخوانیقراربگیرد.باجمعآورینظرات
فقهایشـــیعهآشکارشدکهتنهادلیلمتقندراینمبحثاجماعطبقاتگوناگون
فقهایشیعیاستواینحکمنزدفقهایحنفی،حنبلیوشافعیمستندبهروایات

نبویاستومالکیهااینحکمرافقطدراطعمهجاریمیدانند.
بـــرایحلاینعویصهوبهرهمندیازظرفیتباالیعقدســـلفدراقتصادو
بازارسرمایهاندیشمندانمسلمانعقودیمانندصلح،هبهمعوضوسلفموازیرا
پیشنهادنمودندوبرایرهاییازعدمجوازفروشدوبارهمسلمفیهوفرارازحیلدر
سلفموازیرعایتشروطیماننداستقاللقراردادهاوفروشکاالیهمانندوشبیه

مسلمفیهونهخودآنراالزمدانستند.
اگرچهاینراهحلهاثبوتًاقابلپذیرشاستامادرمقاماثباتامکانبهکارگیری
ایننوعازقرارداددربازارســـرمایهکهقوامشبهوجودبازارثانویهفعالبامعامالت
متکرراســـتباارتکازوذهنیتمعاملهگرانهمخوانینـــداردوعدمانفکاکو
اســـتقاللدوقرارداددرمقامعملقابلقبولنبودهازاینروسلفموازیباموردمنع

اتحادعرفیخواهدداشتوجائزنخواهدبود.
باتوجهبهاینکهاســـالمشریعتسهلهوســـمحهاستوشارعقصدبهحرجو
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ســـختیانداختنبندگانرانداردبلکهبانظربهاهدافشنقشهراهیرابرایرسیدن
بهســـعادتدنیویواخرویعبادترســـیمنمودهاست.ازمجموعبیاناتذکرشده
فقهایشیعهوسنیایننکتهاستظهارمیگرددکهشارعبرایجلوگیریازتوالیذمه
بارویکردسفتهبازی،رشدحبابگونهبخشمالیوجلوگیریازایجادارزشهای

مالیکاذب،قبضرادرمواردیشرطنمودهاست.
اگرچهعقدســـلفبهمنظورتأمینمالیتولیدوبهرهمندیازظرفیتهایبالقوه
مالیدربازاراولیهپیشنهادمیشودولیشکلگیریبازارثانویهمتشکلبرایصکوک
مبتنیبرعقدسلفدربازارسرمایهباپذیرشسلفموازیامریجزدورزدناحکام
وبیاثرکردنحکمشـــارعنبودهوبااهدافشـــریعتدرساختاقتصادیباثبات
ودارایرشـــدهمگنبخشواقعیدرتعارضاستولذابهنظرمیرسداینگونه
چارهجوییهاکهبهمنظورتغییرحکمشرعیازطریقتغییرعنوانمنطبقبرمصداق
شکلمیگیرداواًلسازگارباارتکازعرفیوعقالنیستوثانیًاباغرضتشریعحکم

درتضاداست.
ازســـویدیگرمیتوانادعاکردصرفتغییراتظاهریعناوینبدونتغییردر
ماهیتآنهامفاسدرابهمصالحتبدیلنمیکندوباتوجهبهایننکتهکهشارعاحکام
رابراســـاسمصالحومفاسدوضعکردهاستالزماستدرچارچوبوساختاری
متناســـبباشریعتازاینابزارهااســـتفادهکنیمنهاینکهبخواهیمدرقالباقتصاد

متعارفبااستفادهازحَیلشرعی،احکامفقهیرابیاثرنماییم.

منابع
•   قرآن کریم.

اردبیلی،احمدبنمحمـــد.)1403ق(.مجمع الفائدة و البرهان في شـــرح إرشـــاد .1
األذهان،یکم.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

ابنبراج،عبدالعزیز.)1411ق(.جواهر الفقه - العقائد الجعفریه،یکم،قم:دفترانتشارات.2
اسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

ابنتیمیةالحراني،ابوالعباساحمدبنعبدالحلیم.)1416ق(.مجموع الفتاوی،المحقق:.3
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عبدالرحمنبنمحمدبنقاسم،المدینةالنبویة:مجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشریف.
ابنرشد)ابنرشدالحفید(،محمدبناحمدبنمحمد.)1425ق(.بدایة المجتهد ونهایة .4

المقتصد،القاهرة:دارالحدیث)کتابخانهمدرسهفقاهت(.
ابنحزماألندلسي،ابومحمدعلیبناحمدبنسعیدبنحزماألندلسيالقرطبي.)بیتا(،.5

المحلی باآلثار،بیروت:دارالفکر)کتابخانهمدرسهفقاهت(.
ابنقدامةالمقدسي،عبداللهبناحمد.)1388ق(.المغنی،مصر:مکتبةالقاهرة..6
ابنعبدالبر،یوسفبنعبدالله.)1387ق(.التمهید،بیروت:داراالحیاءالتراثاالسالمی..7
اسامهبنحمودبنمحمدالالحم.)1433ق(.بیع الدین و تطبیقاته المعاصره فی الفقه .8

االسالمی،االولی،الریاض:دارالمیمانللنشروالتوزیع.
انصاری،شیخمرتضی.)1415ق(.کتابالمکاسب،یکم،قم:کنگرهجهانیبزرگداشت.9

شیخاعظمانصاری.
بحرانی،یوسفبناحمد.)1405ق(.الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهره،قم:.10

دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
بنانی،مهدی.)1397(.نگرشی جامع بر توسعه بازار بدهی در ایران،تهران:معاونت.11

نظارتمالیوخزانهداریکلکشور،وزارتاموراقتصادیودارایی.
بجنوردی،سیدحسن.)1419ق(.القواعد الفقهیة،یکم،قم:نشرالهادی..12
البهوتیالحنبلی،منصوربنیونس.)بیتا(.کشاف القناع عن متن اإلقناع،دارالکتب.13

العلمیة)کتابخانهمدرسهفقاهت(.
البیهقي،ابوبکراحمدبنالحسین.)1424ق(.السنن الکبری،الطبعةالثالثة،بیروت:دار.14

الکتبالعلمیة،)کتابخانهمدرسهفقاهت(.
التجانی،عبدالقادراحمد.)1420ق(.الســـلم بدیل شرعی للتمویل المصرفی المعاصر .15

نظره مالیه و محاسبیه،االقتصاداالسالمی)مجلهجامعهالملکعبدالعزیز(.
رهپیک،حســـن؛کریمیان،محمدرضا.)پاییزوزمستان1395(.ماهیت و آثار قرارداد .16

سلف موازی، دیدگاههایحقوققضایی،ش75و76)از55تا80(.
زبیدی،محبالدین.)1414ق(.تاج العروس من جواهر القاموس،اول،بیروت:دار.17

الفکرللطباعةوالنشروالتوزیع.
الزحیلی،وهبه.)1419ق(.بیع الدین فی الشریعه االسالمیه،جامعهالملکعبدالعزیز..18
السنهوری،عبدالرزاق.)1958م(.الوسیط فی شرح القانون المدنی،بیروت:داراحیاء.19

التراثالعربی.
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حائری،سیدکاظم.)1423ق(.فقه العقود،دوم،قم:مجمعاندیشهاسالمی..20
حّرعاملی،محمدبنحسن.)1409ق(.وسائل الشیعه،یکم،قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..21
حلبی)ابوالصـــالح(،تقیالدینبننجمالدین.)1403ق(.الکافـــي في الفقه،اصفهان:.22

کتابخانهعمومیامامامیرالمؤمنین؟ع؟.
حّلی،ابنادریس.)1410ق(.دوم،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی،قم:دفترانتشارات.23

اسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
حّلـــی)عالمهحلی(،حســـنبنیوســـف.)1414ق(.تذکرة الفقهاء،قم:مؤسســـه.24

آلالبیت؟مهع؟.
ــــــــــ.)1420(.تحریر األحکام الشـــرعیة علی مذهب اإلمامیه،یکم،قم:مؤسسه.25

امامصادق؟ع؟.
ــــــــــ.)بیتا(.تحریر األحکام الشـــرعیة علی مذهب اإلمامیه)ط-القدیمه(،یکم،.26

مشهد:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟.
حّلی)محققحلی(جعفربنحسن.)1418ق(.المختصر النافع في فقه اإلمامیه،ششم،.27

قم:مؤسسةالمطبوعاتالدینیه.
خمینی،ســـیدروحالله.)1425ق(.تحریر الوســـیله،ترجمهعلیاســـالمی،قم:دفتر.28

انتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
خویی،سیدابوالقاسم.)بیتا(.مصباح الفقاهه،مقررمحمدعلیتوحیدی،نرمافزارجامع.29

فقهاهلبیت؟مهع؟2.
سبزواری،سیدعبداألعلی.)1413ق(.مهّذب األحکام،چهارم،قم:مؤسسهالمنار..30
سعدی،ابوجیب.)1408ق(.القاموس الفقهي لغة و اصطالحًا،دوم،دمشق:دارالفکر..31
سنهوری،عبدالرزاق.)1958م(.الوسیط فی شرح القانون المدنی،بیروت:داراحیاء.32

التراثالعربی.
صدر،ســـیدمحمدباقـــر.)1401ق(.البنك الالربـــوي،هفتم،بیـــروت:دارالتعارف.33

للمطبوعات.
الصنعاني،ابوبکرعبدالرزاق.)1403ق(.المصنف،المحقق:حبیبالرحمناألعظمي،.34

الطبعةالثانیه،هند:المجلسالعلمي.)کتابخانهمدرسهفقاهت(.
طباطبایی،ســـیدعلیبنمحمـــد.)1418ق(.ریاض المســـائل،یکم.قم:مؤسســـه.35

آلالبیت؟مهع؟.
طریحی،فخرالدین.)1416ق(.مجمع البحرین،سوم،تهران:کتابفروشیمرتضوی..36
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طوسی،محمدبنحسن.)1400ق(.النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی،دوم،بیروت:دار.37
الکتابالعربي.

ــــــــــ.)1407ق(.تهذیب األحکام،چهارم،تهران:دارالکتباإلسالمیة..38
ــــــــــ.)1427ق(.رجال الشیخ الطوسي،سوم،قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبه.39

جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
عاملی)شهیداول(،محمدبنمکی.)1417ق(.الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیه،دوم..40

قم:دفترانتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
عاملی)شـــهیدثانی(،زینالدینبنعلـــی.)1410ق(.الروضة البهیة في شـــرح اللمعة .41

الدمشقیة)المحّشیکالنتر(،یکم،قم:کتابفروشیداوری.
ــــــــــ.)1413ق(.مســـالك األفهام إلی تنقیح شـــرائع اإلسالم،یکم،قم:مؤسسة.42

المعارفاإلسالمیه.
عاملی،ســـیدجواد.)1419ق(.مفتاح الکرامة في شرح قواعد العاّلمه،یکم،قم:دفتر.43

انتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
عبدیپورفرد،ابراهیموسیدمرتضیشهیدی.)1394ش(.ابعاد فقهی، حقوقی و مالی .44

قراردادهای ســـلف در بورس،پژوهشنامهحقوقاسالمی،سالشانزدهم،شمارهاول،
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Abstract
The investigating of the financial value of a free man non-Must-

awfat benefits based on a valid legal criteria is a matter that results in 
issues such as surety of wasting a free man’s benefits, primal principle 
in the necessity of working of a bankrupt man, setting dowry these 
benefits and man renting and affect on the process of examining the 
evidences relevant to each of these branches. For finding the answer 
of this question, the conditions of financial value of an object are 
analyzed based on legal and conventional criteria and these benefits 
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considered as property by proving the existence of property legal 
criteria in discussed benefits. In continuing discussion, six objec-
tions about financial value of a man propounds and answers to the 
problems by relying on fulfillment of financial value conditions in 
these benefits, and in the meantime attests to some of jurists’ views. 
This study, by including two proofs namely validity of setting the 
dowry of these benefits and renting them, takes to financial value 
discussion of these benefits by the jurists and expresses the results 
which driven from financial value of these benefits such as surety 
of wasting a free man’s benefits and the possibility of setting these 
benefits against the object of sale. This study trying to inform the 
adherence of all Shi a̒ jurists to financial value of man’s benefits in 
the some branches such as ‘setting dowry of a free man’s benefits’ 
and ‘renting these benefits’ and disagreement of them in theoretical 
issues concerning these benefits.

Key Words: Benefits of a Free Man, Mustawfat Benefits (Second-
ary Benefits), Financial Value.



135

مالیت  منافع 
غیرمستوفات

انسان آزاد 
در فقه شیعه

مالیت منافع غیرمستوفات انساِن آزاد
در فقه شیعه1
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چکیده
بررســـیمالیتمنافعغیِرمســـتوفاتانسانآزادبراســـاسمعیارهایمعتبرشرعیدر
مالانگارِیاشیاء،موضوعیاستکهنتیجهآندرمباحثیچون»ضمانفوتمنافعانسان
آزاد«،»اصـــلاولیدرلزومکارکردنمفلس«،»صداققـــراردادناینمنافع«و»اجاره
انســـان«نمایانمیشودوتأثیراتخودرادرروندبررسیادلهمرتبطبههرکدامازاینفروع
خواهدگذاشت.بهمنظوریافتنپاسخاینمسئله،شرایطمالیتشیئبراساسضوابطعرفی
وشرعیتحلیلمیشـــودوبااثباتوجودمعیارهایشرعیمالدرمنافعموردبحث،این
منافعمالبهشـــمارمیآید.درادامهششایراددربارهمالیتمنافعانسانمطرحوبااستناد
بهتحققشرایطمالیتدراینمنافعبهاشکاالتپاسخدادهمیشودودراینمیانبهبرخی
ازعباراتفقیهاننیزاستشهادشدهاست.اینتحقیقباانضمامدومؤیدیعنیصحتمهر
قراردادناینمنافعودرســـتیاجارهآن،ونیـــزدرادامهبهبحثمالانگارِیاینمنافعنزد
فقیهانوبیانثمراتمترتببرمالیتاینمنافعمانندضمانفوتمنافعانسانآزادوامکان

1.تاریخدریافت:1398/04/20؛تاریخپذیرش:1399/03/07
2.دانشآموختهسطحسهمدرسیفقهواصولمؤسسهآموزشعالیحوزویتربیتمدرسقمودانشپژوهسطحچهار

shamimeazadi313@gmail.comحوزهعلمیهقم.)نویسندهمسئول(؛
e.mehrkesh@gmail.com3.دانشآموختهسطحچهارحوزهعلمیهقمومدرسسطوحعالیحوزهعلمیهقم-ایران؛

سال هفتم، شماره پیاپی 22 ،  بهار 1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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قراردادناینمنافعدربرابرمبیعپرداختهشدهاست.اینپژوهشدرجریانبحث،ازپایبندی
تمامفقهایشیعهبهمالیتمنافعانساندرفروعیمانند»مهرقراردادنمنافعانسانآزاد«و
گاهی »اجارهاینمنافع«واختالفنظرایشاندرمباحثنظریپیرامونمالیتاینمنافعآ

دادهاست.
کلیدواژه ها: منافعانسانآزاد،منافعمستوفات،مال.

مقدمه
منافعانساندرروندبررسیفقهی،تقسیماتیهمچونانقسامبهمنافعانسانآزاد
ومنافعانسانمملوکیاانقسامبهمنافعمستوفاتومنافعغیِرمستوفاتراپذیراست.
بررســـیارزشمنافعمملوکینبهچندجهتازبحثایننوشتارخارجاست؛
نداشتنکاربرددرجامعهامروزی،اذعانبهمالیتآن)شهیدثانی،1410ق،29/7؛کرکی،
1414ق،82/5؛طباطبایی،1418ق،16/14؛رشتی،1311ق،117؛لنکرانی،1416ق،121(واظهارعدم
اشـــکالدراینمطلب)یزدی،سالنشـــر؟؟،55/1(.منافعمستوفاتبهمعنایمنافعیکه
بابهکارگیریانســـان،استفادهشدهاســـتباتوجهبهاینکهتعدادیازفقیهانآنرا
نازلمنزلهمالدانســـتهاند)اردبیلی،1403ق،ج513/10؛عاملی،1419ق،79/18؛نجفی،1404ق،
38/37(وبهتعبیربرخیدیگرازفقیهان»اشـــکالوشـــبههایدرمالیتاینمنافع
نیست«)رشتی،بیتا/19(ودرکتبفقیهانآثارمالبهطورجزمبرآنمترتبشدهاست
)محققحلی،1408ق،185/3؛عالمهحلی،1410ق،445/1؛شـــهیداول،1414ق،396/2؛شهیدثانی،
1413ق،157/12(دردایرهاینپژوهشقرارنداردلذامنافعغیِرمســـتوفاتانسانآزاد،

بهجهتاختالفیبودنآن،داخلدرموضوعاینپژوهشاست.
نگارشپیِشرودرصددسنجش»ارزشنیرویکاراستیفانشدهانسانآزاد«و
بهبیاندیگر»مالیتمنافعغیِرمستوفاتانسانآزاد«استچهاینکهفرصتاستفاده
ازاینمنافعازدسترفتهباشدیااینکهاینمنافعبالقوهبودهوبهلحاظآیندهبهآنها
نظرشـــود.چنینمنافعیدرنظرتعدادیازفقیهانمالیتنداشتهودرنگاهبرخی
دیگر،نمونهایازمالبهحسابآمدهاست.مشیفقیهاندرمسایلمرتبطبامالیت
منافعانسانهمچون»ضمانمنافعغیِرمستوفاتانسانآزاد«،»اجرایاصلبرائتدر
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جهتاثباتعدموجوبتحصیلدرآمدبرعهدهمفّلس«،»صداققراردادنمنافع
انسان«و»اجارهاینمنافع«نیزموجبشدهتانظرفقیهاندراینموضوعبیشازپیش

متشتتجلوهنماید.
نوشـــتهحاضرباارائهتعریفیازمالکهبرخاستهازعباراتلغویان،فهمعرفیو
مالحظاتشرعیاســـت،بهاثباتمالیتمنافعانسانآزادمیپردازد.سپسضمن
پاسخگوییبهاشکاالتمالیتمنافعانسانآزاد،باموشکافیآرایفقیهاندرمباحث
مرتبطبااینمنافع،التزامعملیفقیهانشـــیعهبـــهمالیتاینمنافعرادرعینوجود

اختالفنظردراینمسئلهاثباتمینماید.

پیشینه
صحبتدربارهمنافعانسانازمباحثمسبوقبهسابقهدرفقهاستکهازابتدای
تدوینکتبفقهی،درکتابنکاحواجارهبهآنپرداختهشدهاست،بابسطمباحث
فقهیدرابوابدیگریمانندبیع،دین،حج،زکات،غصبنیزسخنازمنافعانسان
بهمیانآمدهاست؛اماتاکنوندرکتبفقهیشیعهدربارهمالیتآن،بحثمستقل
ووافیاختصاصنیافتهاســـت.درمیاندیگرنوشتههایفقهیکهباعنوانمقاالت
ورســـالههایعلمینگارشیافتهاست،مقالهایباعنوان»مالیتمنافعواختالفات
مترتببرآندرمذاهباهلسنت«نگاشتهشدهتوسطآقایانضیاییوحسامییافت
گردید.مقالهمزبورابتدابهبررسیمال،ملکیتومنافعازدیدگاهفقیهانعامهپرداخته
سپسادلهعدممالیتومالیتمنافعدرنزدعامهراطرحکردهودرپایاناختالفات
مترتـــببرمالیتمنافعرادرمواردیمانندمهـــر،منافعمالمغصوب،ارثمنافع،
وصیتمنافع،وقفمنافعوعقودبیمارمشرفبهمرگدرفقهعامهبررسیمیکند.
تمایزایناثرباپژوهشپیشرودردوجهتاساســـیاست:اولاینکهنگاهاین
مقالـــهبهآثارعلمایعامهبودهوپژوهشحاضرباتتبعدرآثارعلمایشـــیعهپیش
میرود.دیگراینکهاثرمزبوردرموردمطلقمنافعونگاشـــتهحاضردرموردمنافع

غیِرمستوفاتانسانآزاداست.
ازدیگرآثارنزدیکبهموضوعایننوشـــتارکهبهاقتضایبحث،بهاینمســـئله
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ورودداشـــته،مقاله»قاعدهضمانمنافعباتکیهبـــرآرایامامخمینی؟هر؟بهقلم
آقایانکالنتریخلیلآبادوصالحاســـت.اینمقالهابتداقاعده»الخراجبالضمان«
رابهعنواندلیلقایلینبهعدمضمانمنافعطرحوردمیکندوســـپسبهعنوانادله
ضمانمنافع،روایت»علیالید«ودالیلقائالنونافیانداللتآنبرمدعاراآوردهو
بااتکابهپاسخهایمرحومامامبهنفیکنندگانداللتحدیثمزبوربرضمانمنافع،
مفاداینروایتراشاملمنافعدانستهاست.درادامهضمناستنادبهقاعدهیدبرای
اثباتضمانمنافع،مالیتمنافعمطرحمیشودوبااتکابهتقابلمالبامنافعدرعقد
اجاره،منافعنیزدرشماراموالمحسوبشدهاست.همچنینقاعدهاتالفوبنای
عقال،سومینوچهارمیندلیلضمانمنافعاست.بخشبعدیاینمقالهبهبررسی
قلمروقاعدهضمانمنافعپرداختهوآنراشاملمنافعمستوفاتوغیِرمستوفاتدانسته
استوضمانمنافعانســـانآزادنیزدرصورتاجیربودن،استیفاویاکسوببودن
انســـانآزاد،پذیرفتهمیشـــود.درپایانهمکیفیتضمانغاصبدرمنافعمتعدد

بررسیمیشود.
اماپژوهشپیِشروبارویکردیمتفاوتازمقالهمزبوروباتمرکزبرمسئلهمالیت
منافعانسانآزاد،بهمنظوربسطنتایجبهابوابفقهیمرتبطبامالیتمنافعانساننوشته
شدهاســـتوبههمینجهت،ثمرهتنقیحمالیتمنافعانساندربحثضمانمنافع
انساننیزنمایانخواهدشد.ایندرحالیاستکهمسئلهاصلیمقالهیادشدهبررسی

ضمانمنافعوازجملهمنافعانساناست.

1. مفهوم شناسی مال
1-1. لغت مال

شيٍء«ودیگرتعابیرشبیهبه مالدرلغتگاهیباعباراتیمانند»ماَمَلْکَتهمنکلِّ
آنتعریفشدهاست)فیروزآبادی،1415ق،618/3؛زبیدی،1414ق،703/15؛ابنسیده،1421ق،
440/10؛ابنمنظور،1414ق،635/11(؛گاهیبامصادیقش)مانندشتر(شناساندهشدهاست
)صاحببنعباد،1414ق،358/10؛ابناثیر،373/4،1367؛فیومی،1414ق،586/2؛ابنمنظور،1414ق،
636/11(وگاهیبهمعروفبودنآناذعانشـــدهاست)صاحببنعباد،1414ق،358/10؛



139

مالیت  منافع 
غیرمستوفات

انسان آزاد 
در فقه شیعه

جوهـــری،1376ق،1821/5؛فیومی،1414ق،586/2؛ابنمنظـــور،1414ق،635/11(.دراینمیان
برخیلغویان،مالرامنحصربهاعیاندانستهاند)ابناثیر،373/4،1367(.

رهاوردتعریفهایمطرحشدهایناستکهمعنایمالهمانمعنایشناختهشده
نزدعرفاســـتوازآنبه»تمامچیزهاییکهانســـانآنهارامالکمیشود«تعبیر
میشودوامااینکهدرتبیینمالبهمصادیقآنتوجهشدهویادراعیانمنحصرشده
استبهجهتغلبهاموالاعرابگذشتهدراینمواردبودهاستوگرنهشمولمالبر
به تمامیاشـــیایقابلتمّلکـبهاستناداحالهآنبرفهمعرفوعمومیتتعاریفـ

قّوتخودباقیاست.
الزمبهذکراســـت،نزدعقالعلتتمّلکاموال،ارزشآنهااست؛ارزشیکه
مترتببرمنفعتوخاصیتاشـــیاءاست؛یعنیعقالبهســـببارزشاشیاءآنهارا

تحتتصرفخودقراردادهومالکیتبرآنهااعتبارمیکنند.

1-2. اصطالح مال
فقیهاندرصـــددبیانمعنایاصطالحیمالنبودهوبرایآنتعریفجداییاز
معنایعرفیآنارائهنکردهاند.لذاتعبیرمالدرکالمایشـــانناظربههمانمعنای
لغویاستوچنانچهمعناییبرایمالذکرشـــدهباشد،منظورهمانمعنایلغوی
مالاســـتنهمعنایاصطالحیجدید،همانگونهکهاینمطلبازبرخیعبارات
استفادهمیشود)عالمهحلی،1414ق،304/15-305؛طبرسی،1410ق،500/2؛حمدشراره،1395ق،
69(.برهمیناساستعاریفیهمچون»مایمیلالیهطبعاإلنسان«)آنچهطبعانسانبه
آنمیلدارد()کاشفالغطاء،1359ق،128/1؛داماد،1406ق،125/2(،»مایتنافسالعقالءعلي
تحصیله«)آنچهکهعقالبرایتحصیلشرقابتمیکنند()حکیم،1415ق،45/2(
ویا»کلمایتنافسالعقالءعلیهویبذلونبإزائهشیئًا«)هرآنچهعقالبرایرسیدنبه
آنرقابتمیکنندودرازایآنچیزیبذلمیکنند()جزایری،1416ق،68/1(کهدرآثار

فقهیمشاهدهمیشوددرراستایایضاحمعنایلغویارائهشدهاند.
بااینحالفقیهانبرایاشـــیاییکهنزدعرفارزشمندبودهولیمنفعتحالل
ندارد،ملکیتیاعتبارنکردهاند.بهاینمعناکهنمیتوانآنرادرمعاملهبهعنوانعوض
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قراردادوبهمنزلهبیارزشعرفیقراردادهشـــدهاست)طوسی،1387ق،312/4؛عالمه
حلی،465/2،1419؛شـــهیدثانی،1413ق،158/8؛عاملـــی،1419ق،8/13؛نجفی،1404ق،9/31؛

کاشفالغطاء)اجاره(،1422ق،29؛انصاری)مکاسب(،1415ق،155/1؛سبزواری،1413ق،147/25(.
چنینقیدی)منفعتحاللداشـــتن(دراعتبارمالشرعیبااینکهبهقصدجعل
اصطالحنبودهاست؛ولیواقعایناستکهواژهمالدرنوشتههایفقیهانبههمراه
همینقیدمدنظراست.باهمیننگاهایندوعبارت:»أماعندالشرعفمالیةکلشيء
باعتباروجودالمنافعالمخللة)المحلله(فیه،فعدمالمنفعةالمحّللة)کالخمروالخنزیر(
لیسبمال«)امادرشـــرع؛مالیتهرشییبهاعتبارمنافعوجودمحللهدرآناست
پسعدموجودمنفعتمحلله)دریکشـــییمانندشرابوخوک(سببمیشود
آنشییمالنباشد()خویی)مصباح(،بیتا،4/2(، »ألنالمالإنماسميمااًللمیلالنفس
إلیهوکلمافیهغرضعقالیيولمیکنمنهیًاعنهشرعًافهومال«)زیراوجهتسمیه
مال،میلنفِسانســـانبهآناستوهرآنچهدارایغرضعقالییاستوشرعًااز
آننهینشـــده،مالاست()سبزواری،1413ق،125/29(رادرراستایتبیینحدودمالدر

شرعبرمیشماریم.
نگارندگانبراینباورندچنیناعتباریسببمیشودتادرفقهبرایمالاصطالح
جداگانهایرابپذیریمولذا»هرآنچهدارایارزشپذیرفتهشـــدهشـــرعیاستو

قابلتمّلکباشد«بهعنوانتعریفاصطالحیمالارائهمیشود.

2. معنای منفعت
2-1. معنای لغوی منفعت

منفعتاســـممصدرماده)ن،ف،ع(ومصدرآن»َنْفع«است)زبیدی،1414ق،
485/11(.»ضدالُضر«)ضدضرر(عبارتیاستکهلغویاندرتبیینمعناینفعبکار
بردهاند)جوهری،1376ق،1292/3؛ابندرید،938/2،1988-خوریشـــرتونی،1427ق،461/5(.
تعدادیازلغویان»نفع«رابه»خیر«یعنی»ســـببرسیدنانسانبهمطلوبش«معنا

کردهاند)خوریشرتونی،1427ق،461/5؛فیومی،1414ق،618/2(.
دریکجمعبندینتیجهایناســـتکهدرتعریفیکهنفعرابهمعنایضدضرر
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دانستهاست،»سود«و»فایده«رامدنظرداشتهاند؛زیراضدضررفراترازعدمضرر
استودرآنجنبهافزایشنیزموردنظراست.تعریفدومنیزاینحیثیتراروشن
میکنـــد؛زیراطبقاینتعریفتجارتیکهتاجـــررابهمطلوبش،یعنیافزایشمال
رساندهباشدوعبادتیکهعابدرابهمعبودشنزدیکساختهباشد،نفعاستونیلبه
ایناهداف،منفعتوهمان»سود«و»فایده«است.درنتیجهمنفعت،اسممصدر

از»نفع«وبهمعنای»سودوفایده«وجمعآنمنافعاست.

2-2. معنای اصطالحی منفعت
بامالحظهعباراتفقیهاندرتفسیرمنفعتبه»فایده«)روحانی،بیتا،16/2-17(ویا
ذکرمصادیقسودوفایدهدرتبیینمنفعت)قمی،1426ق،470/9؛فیاض،بیتا،453-452/2(
ازآنحکایتداردکهفقیهانبدونجعلاصطالحیبرایاینلفظ،آنرادرمعنای

لغویاشبکاربردهاند.

3. مالیت منافع غیرمستوفات انسان آزاد
مالشرعیهمانمالعرفیبهانضمامحاللبودنمنفعتآناست.برایناساس
چنانچهعقالبرارزشمنافعانسانآزادمهرتأییدنهندوامکاننقلملکیتبرایآن
اعتبارنمایند،مالعرفیحاصلخواهدبودواگرامکانصرفاینمنافعدرجهات

سائغومجازشرعیفراهمباشدبهلحاظشرعینیزمالیتآنتماماست.
بامالحظهرویکـــردعرفمیتوانفرضفوقراصحیحدانســـت؛کمااینکه
درعباراتبرخیازفقیهانبهآناشارهشدهاســـت)خمینـــی،1421ق،419/1(؛توضیح
آنکهنحوهتعاملعقالبامنافعانسان،ازارزشمندیاینمنافعحکایتمیکندوبه
دیگرســـخن،منافعانسانصاحبدرآمدیکهدرطولروزمیتواندازفرصتهای
خوداســـتفادهکردهودرآمدکسبکندنزدعرفمالمحسوبمیشود.درتأیید
عرفیبودِنمالیتمنافعانسانآزادمیتوانبهرواجاجارهاینمنافعنزدعقالجدایاز
صحتشرعیآناستنادنمود،همچنینقابلیتعرفِینقلوانتقالاینمنافعدردیگر

عقودازدیگرمؤیداتمالانگارِیمنافعانساننزدعقالاست.
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شایستهاستدقتشودکهمدعایاینمقاله»مالیتبالفعل«اینمنافعاستو
بهدیگرســـخناینمنافع»بالفعلمال«استولی»مالبالفعل«نیست.بهاینبیان
کهدرزمانتصوراینمنافع)بهطورمثال:زمانانعقادقرارداداجارهبرآن(اینمنافع
نوعیازمالهستند)بالفعلمالهستند(لیکندرهمانزمان،شییخارجیملموسی
بهناممنافعوجودندارد)مالبالفعلنیستند(.لذاهمانگونهکهبرخیبزرگاناشاره
نمودهاند؛اینمنافعبهجهتاینکهدرزمانارزشسنجیمعدوماندنیازاستتاتصور
شدهودرذمهاعتبارشـــوند)عاملی،1419ق،83/18؛اصفهانی،1418ق،317/1(.منظورآن
استکه»مالبودن«حکمیاستکهبرموضوعمشخصیدرخارجبارمیشودو
برهمیناساسبایدمرتبهایازوجودبرایاینمنافعبهعنوانموضوعدرمیانباشدکه

همان»تصوراینمنافعوفرضآندرذمه«است.
مطلبشایســـتهذکرآناستکهعقالمنافعیرامالتلقیمینمایندکهقابلیت
درآمدزاییداشتهباشدبرهمیناساسبیننیرویکارانسانصاحبحرفه،صنعتو
شغلوتوانابرکسبوکارباشخصناکارآمدیاناتوانجسمیبهگونهایکهامیدیبر
تحصیلدرآمدوینباشدفرقاستوتنهامالیتصورتاولپذیرفتهاست.عالوهبر
ایناگرجهاتدیگرینیزمانعازاســـتیفایمنافعانسانباشدبازنزدعرفمالیتی
برایاینمنافعنیستکهدرایننوشتهمجموعاینقابلیتهابه»امکاناستیفا«تعبیر
میشود.حالاگربرایمنافعانســـانجهاتحاللوسائغدراستفادهازآنتصور

گردد–کهدراغلبمواردچنیناست–مالیتشرعینیزحاصلخواهدبود.

3-1. اشکاالت بنیادین )غیِرنقضی( مالیت منافع غیِرمستوفات
3-1-1. معدوم بودِن این منافع

تعدادیازفقیهاندرمسئلهفوتمنافعاجیر)عام(توسطمستأجر،بهمنظورنفی
ضمانبهادلهایتمسککردهاندکهیکیازایندالیل»عدمتحققتفویت«است
)شهیداول،1414ق،396/2؛شـــهیدثانی،1413ق،159/12؛کرکی،1414ق،222/6؛اردبیلی،1403ق،
514/10(.برخیدرتوضیحایندلیلضمنعبـــارت»ألنمنافعالحرمالمتوجدلم
تکنمااًلوتفویتهالیسبتفویتمال«)زیرامنافعانسانآزادمادامیکهموجودنشده
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استمالنیستوتفویتآن،تفویتمالنیست(،موجودنبودنمنافعراعلتاصلی
تحققنیافتنتفویتدانســـتهاســـت؛زیرانبوداینمنافع،سببنفیمالیتآناست
)کاشفالغطاء)غصب(،1422ق،11(.براساساینبیانبامعدومبودِنمنافع،مالیتیبرایآن

اعتبارنمیگردد.

3-1-2. پاسخ
ادعایفوقدرصورتیتماماستکهدراینگونهمنافعدستکمیکیازدوقید
معتبردرتعریفمالانکارشود:»قابلیتتمّلک«،»ارزشمعتبرشرعی«.قابلیت
تمّلکاینمنافعنزدفقیهانشـــیعه،پذیرفتهشدهاست؛چراکهفقیهانشائبهایدر
صحتاجارهمنافعانســـانوصحتمهرقراردادِنآنندارند1وایندوفرع،شاهدبر
قابلیتتملیکوتمّلکاینمنافعاست.همچنیننمیتوانارزشمعتبرشرعیاین
منافعراانکارنمود،زیراچنانچهمعدومبودن،دلیلبرارزشنداشـــتنومالنبودِن
چیزیباشد،نبایددرمقابلمبیعکلی،پولیپرداختشودویامنافعاعیانمورداجاره
قرارگیرد؛درحالیکهخالفاینرویهدرســـیرهعقالحاکماستواگرمنفعت

حاللیبرایاینمنافعفرضشوداینارزشعقالیی،شرعینیزهست.
توضیحآنکهاموالدوقسمهستند:»موجودبالفعل«و»موجودبالقوه«.درقسم
دومدوشرِط»تصورآنمالواعتبارآندرذمه«و»امکاناستیفاء«برایارزشیافتن
آنکافیاست.براینمونهکسیکهطلبکاراستوشخصمدینمتعهدبهپرداخت
دیننیســـت،چنانچهامکانوصولدینبرایطلبکارباشدخودراصاحبآنمال
میداندوحتیبهپشتوانهآنواردمعاملهمیشودودرمقابل،کسیکهطلبکاراست
ومدیننیزخودرامســـئولپرداختایندینبداندولیهیچگونهراهوصولیبرای
طلبکارمتصورنباشد،شخصطلبکارخودرامالباختهتلقیمیکند،چوناینطلب
نزدویفرضقابلتحققیندارد.مصداقتاماینقسماموال،مطلقمنافعاستوبرای
وضوحبیشترمیتوانبهمنافععقار)اموالثابتمانندزمینوخانه(اشارهکردکهنزد

1.درادامهمستنداتبهاینادعااشارهخواهدشد.
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فقیهانغصباینمنافعبدوناشکالموجبضماناست)عاملی،1419ق،30/18(واین
نشانمیدهدفقیهانباچنینمنافعیمعاملهمالنمودهاند.همچنیندربیعکلینیز
مالمعدومراعوضقرارمیدهنددرحالیکهدربیعبایدعوضومعوضمالباشند
)انصاری)مکاســـب(،1415ق،10/4(.مواردفوقروشنمیسازدکهتصورواعتباردرذمه

مبیعوامکاناستیفایآن،برایمالیتشکافیاست.
درعباراتفقیهاننیزمیتوانپاسخاشکالمطرحشدهرایافت،برخیازبزرگان
فقهدراینرابطهمینویسد:»قولبهمعدومبودِنمنافعقطعًاباطلاستبلکهاینمنافع
یاموجودهســـتندویامقدرالوجودوبههمیندلیلمالمحسوبشدهوموردعقد
قرارمیگیرند؛زیراعقدیابرشییموجودویامقدرالوجودجاریمیشودوشکی
نیستکهجایزاســـتاجرِتعمل)قبلازانجامدادن(،دینباشد،لذااگرمنفعت

بهموجوداتملحقنشوددرمعنایبیعدینبهدیناست«)عاملی،1419ق،83-82/18(.
بـــهدیگربیان»مطلقمنافْعاعمازمنافعاعیانیامنافعانســـان،درعالمفرضو
اعتبار،یکماهیتهستند)ماهیتاعتباریهستند(واعتبارنمودنتنهامحتاجطرف
اعتبار)شـــیئاعتبارشده(درعالمفرضواعتباراستومنافعابتداوجودشانفرض
میشـــودسپسملکیتاعتباریبهآنهامتعلقمیگرددودرمبیعکلیهمینفرض
وجود،مصححاست،بهجهتاینکهمالکلی،ملکاعتباریمالکقراردادهشود

یااینکهاینمالکلیمملوکفرضگردد«)اصفهانی،1409ق،159-158(.
برخیازمحققاننیزبیانیدر»کلیفیالذمه«دارندکهدافعاشکالمطرحشده
دراینباباست.ایشـــانبرایقراردادنکلیدرذمهبهعنوانمبیع،»عدممالیتو
عـــدمملکیتکلیبهجهتعدموجودش«رابهعنوانایـــرادمطرحکردهاندودر
ادامهاشکالمذکوررادربیعدینجاریندانستهاند،بهایندلیلکهدین،مالاست

باألخصاگراستیفایآنممکنباشدوتبدیلمالبهمالدرآنصحیحباشد.
سپسدرجواباشکالبرعدممالیتکلیدرذمهاضافهمیکنند:»مرادازمال
چیزیاستکهاستیفائشممکنباشدوبامالتبادلشودوکلیدرذمهچنیناست
واینکهاعتباروجودبرایآننشدهاستبرمالیتآنایرادیواردنمیکند«.سپس
درقراردادنعملانسانآزادبهعنوانعوض،ایرادواردشدهبهمبیعکلیرابههمراه
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جوابشجاریمیدانند)یزدی،1421ق،55-54/1(.
بیاناخیربااینکهبهمنظوراثباتمالیتمنافعمعدومانسانبودهوازاینجهتمؤید
ایننوشتهاستولیبایدتوجهداشتتصوراینمنافعواعتبارآندرذمهبهانضمام
امکاناستیفا،زمینهسازقراردادناینمنافعبهعنوانعوضاستونهصرفامکان
استیفا.البتهمیتوانمدعیشدقید»تبادلبامال«درمتنفوقتابادایایندوقید
»تصور«و»اعتباردرذمه«راداردبلکهتبادلاینگونهاموالهمیشهبعدازتصورو

اعتباردرذمهاست.

3-1-3. عدم مالیت منافع انسان به تبع مال نبودِن خود انسان
تعدادیازفقیهانضمناســـتداللبرعدمضمانفوتمنافعاجیر)عام(توسط
مستأجر،بهتحِتیدواقعنشدِنانسانبهسببمالنبودِنآنتمسکنمودهاندوازاین
مقدمه،تحتیدواقعنشدِنمنافعانسانآزادرانتیجهگرفتهاند)عالمهحلی،382/1388؛
شـــهیدثانی،1410ق،28/7؛کرکـــی،1414ق،222/6؛طباطبایی،1418ق،16/14؛محققســـبزواری،

1423ق،635/2؛نجفی،1404ق،41/37(.
اینکهدراندیشـــهمستدلینچهبودهوآیاباایناستداللدرصددنفیمالیتاین
منافعبودندوازاینجهتآنرامشمولقاعدهعلیالیدندانستندیااینکهباصرفنظر
ازمالیتاینمنافع،تحِتیدواقعنشـــدِنانســـانرابرایتحِتیدواقعنشدِنمنافع
کافیدانستندچندانروشننیست.برخیازمحققانبهتحلیلاولاشارهمیکنندو
شاملنشدنقاعدهیدبرمنافعانسانآزادرانتیجهمالنبودِناینمنافعومالنبودِناین
منافعرابهجهتمالنبودِنخودانسانآزاددانستهاند)رشتی،بیتا،111-112(.براساساین
تقریر؛منافعانسانآزادبهسبباینکهتوسطانسانیکهمالنیستبهوقوعمیپیوندد،

قابلیتمالبودنراندارد.

3-1-4. پاسخ
ــت ــی«،»قابلی ــر»ارزشعقالی ــوطب ــتمن ــدمالی ــارهش ــهاش ــهک همانگون
تمّلــک«و»ســائغبودِنمنفعــت«اســت.بــاتوجــهبــهایــنمقدمــه؛فحصدرســیره
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ــه ــمآناســتکــهعــرفعقــالدرمالشــمردِنمنافــعانســانوابســتهب عقــالمفِه
مالیــتمحــلآننیســت،بلکــهمعیــارنــزدایشــان،ارزشداشــتنمنافــعاســتچــه
ایــنمنافــعمربــوطبــهانســانآزادباشــدیــاعبــدوحیــوانویــاهــرچیــزدیگــریکه
منفعــتدارد.حتــیمحقــقمورداشــارهنیــزدربــارهمالیــتمطلــقمنافــع)مســتوفات
وغیرمســتوفات(بــهایــنمســئلهاذعــاننمــودهاســت:»میــزاندرمالیــتمنافعــی
ــر ــوکآنموهــوموغی ــکوممل ــاهــردویمال ــوکآنی ــاممل ــکآنی کــهمال
موجــودهســتندایــناســتکــهنــزدعقــالبــامــالمقابلــهشــوند.پــسهــرآنچــه
درعــرفمقابلــهبــهمــالشــودحکــمبــهمالیتــشمیشــودوشــرعًاوعرفــًااحــکام
تکلیفیــهووضعیــهمــالبــرآنجــاریمیشــودوشــکینیســتکــهمنافــعدرعادت
اینگونــههســتند)کــهحکــممــالرابــرآنهــامترتــبمیکننــد(،مســتوفاتباشــند
یــانباشــند«)رشــتی،بیتــا،111(.لیکــندربــارهمالیــتمنافــعغیِرمســتوفاتانســانآزاد
اشــکالفــوقرامطــرحکــردهاســتوبههمینجهــتدرپذیــرشمالیــتآنتوقــف
نمــودهاســتبلکــهایشــاندرســطرهایی،ازمبنــایخوددســتکشــیدهوبــهمالیت
ــزمشــدهاســتچنانچــهمینویســد:»و ــزملت ــعغیِرمســتوفاتانســانآزادنی مناف
فــیحکــماالســتیفاءاالســتیجاروایقــاعالعقــدعلیهــافاّنهــاحینئــذأیضــًامــالفــی
خصــالذاتــه«)ودرحکــماســتیفا،اجــرایعقــداجــارهبــرآناســتزیــرامنافــع
ــعبعــد ــا/112(؛»اّنالمناف ــالاســت()؟؟؟؟،بیت ــًام ــزذات ــاننی ــنزم انســانآزاددرای
فــرضوجودهــافــیضمــنعقــدیصیــرمــااًلیجــریعلیهــاحکــماالمــوالشــرعًا
وعرفــًا«)همانــامنافــعانســانآزادبعــدازفــرضوجــودشدرضمــنعقــد،تبدیــل
بــهمالــیمیشــودکــهشــرعًاوعرفــًاحکــمامــوالبــرآنجــاریمیگــردد()رشــتی،
بیتــا،22(.بــادقــتدرایــندوعبــارتواضــحمیشــود:ایشــانمالیــتمنافــعانســان
آزادرامنــوطبــهمالیــتمحــلننمــودهاســت؛بلکــهفــرضوجــودمنافــعبــههمــراه
انعقــادقــراردادرابــرایحصــولمالیــتایــنمنافــعکافــیدانســتهواشــارهایبــه
ــرایمالیــتمنافــعنداشــتهاســت.نتیجــهاینکــه مالنبــودنمحــلومانعیــتآنب
ــن ــزدایشــانارتباطــیبی ــارعقــالءاســتون ــعمعــدوم،اعتب ــتمناف مــالکمالی

مالیــتمنافــعومالیــتمحــلآنهــاوجــودنــدارد.
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3-1-5. عدم مالیت منافع معدوم قبل از قرارگرفتن ضمن عقد
منافعغیرمستوفاتانســـانآزادتازمانیکهتحتعقدیواقعنشدهاندمالبه
حســـابنمیآید،بلکهبعدازانعقادقراردادبراینمنافع،درزمرهاموالمحســـوب

میشوند.
بیانباالدرکلماتبرخیازفقیهانموردتصریحقرارگرفتهاستوازعبارات
ایشانبرداشتمیشـــودمرادازقراردادبراینمنافع،انعقادعقداجارهاست)نجفی،
1404ق،277/27؛کاشـــفالغطاء)غصب(،1422ق،12؛رشـــتی،بیتا/20؛کاشفالغطاء،1359ق،

.)217/1

3-1-6. پاسخ
برایتحقیقاشکالمطرحشدهالزماستمالحظهشوداینضمیمهبهچهجهت
اضافهشدهاست؟اگرمنظورازآوردنقید»درضمِنعقدبودن«ترسیمجایگاهی
استکهعقالدرآنموقعیت،منافعرافرضودرذمهاعتبارمیکنندتامعاملهبرآن
واقعبشـــود،پسعباراتمستشکلین،امریزایدبرتصوراینمنافعواعتباردرذمه
رابیانننمودهاستوایرادیازناحیهاینعباراتمتوجهمدعایبحثنیستوتنها
توضیحمیدهندکهحینمعاملهنیازبهتصوروفرضواعتباردرذمهمنافعاست؛اما
چنانچهمرادازقیدفوق،انضمامشرطیزایدبرتصورمنافعباشدـهمانگونهکهظاهر
عباراتنیزچنیناستـدرپاســـخآنبایدیادآورشدمعیاردرمالیتعرفیاشیاء،
»پذیرشعقالء«اســـت؛برایناساسهرضمیمهایراکهعقالبرایاعتبارمالیت
بپذیرند،بایدپذیرفتهشودوبامراجعهبهعقالواضحمیگرددکهنیازیبهواقعشدن
آنضمنعقدنیســـتوصرففرِضمنافعواعتبـــارآندرذمهدرصورتامکان
اســـتیفا،برایاعتبارمالیتمنافعانســـانکفایتمیکندوباانضماموجودمنفعت

حاللبرایاینمالعرفی،مالشرعینیزحاصلاست.
ازمؤیدانمطلبفوقمیتوانبهســـیدعاملیاشارهنمودکهباعبارِت»قولبه
معدومبودِنمنافعقطعًاباطلاستبلکهاینمنافعیاموجودهستندویامقدرالوجود
هســـتندوبههمیندلیلمالمحسوبشدهوموردعقدقرارمیگیرد؛زیراعقدیابر
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موجودیامقدرالوجودواردمیشود«)عاملی،1419ق،83/18(بیانمیکندمنافعبعداز
وجودیافرضوجودشان،مالمحسوبشدهوسپسبرآنعقدبستهمیشود.

3-2. بررسی ایرادات نقضی مالیت منافع انسان
3-2-1. تحقق استحقاق حج با توانایی بر تحصیل زاد و راحله باکار در مسیر حج
برخیازفقیهاندرنقضبرمالیتمنافعانســـانچنیننوشتهاند:»مالیتمنافع
انسانآزادمستلزموجوبحجوزکاتبرعهدهکسیاستکهتواناییانجامکارو
درآمدزاییدارد«)عالمهحلـــی،1414ق،63/14(.برخیازمعاصراننیزبعدازردمالیت
بالفعلمنافعانســـانآزادبرایتقویتمدعایخودبریکقولبودنفقیهاندرعدم
وجوبحجبرشـــخصقادربهکاروتحصیلزادوراحلهاستشهادمیکنند)خویی

)مستند(،بیتا/173(.
توضیحاشکالآناستکهاگرمنافعانسانآزادمالباشدبرانسانیکهاآلنزاد
وراحلهنداردولیتوانکارکردندرزمانســـفروتحصیلزادوراحلهخودرادارد
حجواجبخواهدبود؛درحالیکهچنینالزمهایموردقبولفقیهاننیستپسمنافع

انسان)نزدایشان(مالبهشمارنمیآید.

3-2-2. پاسخ
آنچهراهگشـــادراینمسئلهاستدقتدرادلهاستطاعتاستواینکهبسیاری
ازروایـــاتاینبابتصریحبهزادوراحلهدارندوطبقاینتعبیرواضحاســـتکه
مالکاســـتطاعتوجودبالفعلوحضورزادوراحلهاست)حّرعاملی،1409ق،38/11
و37و36و35(.درحالیکهمنافعانســـانمالموجودنیستندوتنهابالفعلمالیتدارند
وبینایندوتفاوتاســـت؛اماروایاتیکـــهدرآنتعابیریمانند»یکونلهمایحج
به«)مقداریازمالکهباآنحجبهجاآوردراداراســـت(،»لهمال«)برایاومالی
هســـت(،»القدرةفیالمال«)قدرتمالیدارد(،»الیسارفیالمال«)امکانمالی
دارد(،»السعةفیالمال«)وسعتمالیدارد(یا»القوةفیالمال«)تواناییمالیدارد(
بهکاربردهشدهاست)حّرعاملی،1409ق،38/11و37و36و34و33(بهقرینهروایاتدسته
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اولکهشـــرطاستطاعترازادوراحلهدانستهوظهوردرزادوراحلهموجودداردو
همچنیناینفقرهازروایت»فقیللهماالســـبیل؟قال:قال:السعةفیالمالاذاکان
یحجببعضویبقیبعضًالقوتعیاله«)عرضشدکهسبیلچیست؟فرمود:توسعه
مالیبهنحویکهبامقداریازآنحجرابجاآوردومقداریازآنبرایقوتخانواده

اشباقیبماند()حّرعاملی،1409ق،37/11(ظهوردرمالموجوددارند.
یکیازفقیهاندرپاســـخایرادفوق،مالفعلینبـــودِنمنافعراعلتعدمتعلق
اســـتطاعتمیداند)نائینی،1413ق،91/1(کهبهنظرمیرســـدمرادایشـــاننیزمال
موجودنبودِناینمنافعاســـتکمااینکهلفظبالفعـــلدرمقابلبالقوههمینمعنارا

تداعیمیکند.
درانتهااضافهمیگردد:چنانچهادعاشودپاسخفوقموجباقناعنفسنیست،
چارهاینیستکهملتزمبهوجوباستطاعتبهوسیلهاینمنافعشویمهمانگونهکه
بعضیازبزرگانباپذیرشمالیتمنافعانســـانکسوب)دارایکسبوکار(التزامبه
اینثمرهرادرمسئلهاستطاعتبعیدندانستهاند)خوانساری،بیتا/16؛یزدی،1421ق،55/1(.

3-2-3. تنافی مالیت منافع انسان با وجوب زکات
اشکالفوقدرصدداثباتاینمطلباستکهاگرمنافعانسانمالباشد،تعلق
زکاتبااشکالمواجهخواهدشد.اینعبارت»ولوکانتُتعّدمناألموال،لوجب
إجارةالمفلسنفســـهولوجببهاالحّجوالزکاة«)واگرمنافع،ازاموالبهشـــمار
میآمدند،واجببودتامفلـــسخودشرااجارهدهد)برایپرداختدیونش(وبه
ســـببآنحجوزکاتواجبمیشد(بهایناشکالاشارهنمودهاست)عالمهحلی،

1414ق،63/14(.
توضیحآنکهمســـلماســـتزکاتمنحصردرطال،نقره،گندم،جو،خرما،
کشـــمش،گاو،گوسفندوشتراســـت)نجفی،1404ق،65/15(وسایراموالازبحث
متعلقاتزکاتخارجهســـتند؛بنابراینقبولیاانکارمالیتمنافعانساندراینفرع
نتیجهایرابهدنبالنخواهدداشـــت.تنهامسئلهزکاتکهامکانادعایتأثیرمالیت
منافعانساندرآناستمسئلهاستحقاقزکاتبهجهتتحققعنوانفقیرومسکین
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خواهدبود،بااینتوضیحکهباقبولمالیتمنافعانســـانآزاد،کسیکهاآلنفقیر
استولیتوانکارکردندارد،زکاتبهویتعلقنمیگیرد؛زیرامنافعشبالفعلمال

است،درحالیکهاینالزمهقابلقبولنیست.

3-2-4. پاسخ
باتوجهبهرأیرایجدرشـــرایطجوازاخذزکات،تعلقزکاتمشـــروطبرعدم
قدرتبرکسبمؤونهاســـتبلکهبهبیانبرخی؛درعدمتعلقزکاتبرکسیکه
توانکسبمؤونهرابهوسیلهصنعتالیقبهحالشداردخالفینیست)نجفی،1404ق،
312/15(لذااصاًلالزمهموردادعاامرباطلینیســـتوایـــنمطلباگرداللتیبر
موردبحثداشتهباشـــدباقبولمالیتمنافعسازگاراست؛زیرااذعانبهاینامرکه
تواناییشخصفقیربرکارکردن،موجبعدماستحقاقدریافتزکاتاست،اشعار
بهصدقننمودنحقیقتفقردراینفردبهسببداشتننوعیازمالیعنینیرویکار

)منافعانسان(است.

3-2-5. تالزم بین مالیت منافع انسان و وجوب تحصیل درآمد مفّلس
ازجملهفتاوایمشـــهور،عدموجوباجارهدادنمنافعمفّلساست.مطابقبیان
بعضیازبزرگاناینفتوابانفیمالیتمنافعانسانتالزمدارد)عالمهحلی،1414ق،63/14؛
عاملی،1419ق،306/16(.اشکالمزبوربهصورتقیاساستثنائیپیشروتقریرمیشود:
اگرمنافعانســـانآزادمالبود)مقدم(،بعدازعدماکتفایاموالمدینبروفای
بهدین،برویالزمبودمنافعشرااجارهدادهوبدینوسیلهدینشرااداکند)تالی(،
لیکنبرمفّلسالزمنیســـتاعمالشرااجارهبدهد)بطالنتالی(،درنتیجه:منافع

انسانآزادمالنیست)بطالنمقدم(.

3-2-6. پاسخ
عدموجوبکسبدرآمددرکالمفقیهانمعمواًلمستندبهآیهشریفه»وانکان
ذوعسرةفنظرةالیمیسرة«)واگرناتوان)درپرداختدین(استتازمانتواناییبه
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اومهلتدادهشود()بقره/280(وبرخیروایات)حّرعاملی،1409ق،418/18(است)طوسی،
1407ق،272/3؛طبرســـی،1410ق،564/1؛عالمهحلی،1414ق،61/14؛لنکرانی،1420ق،127(،لذا
التزامبهعدموجوبکســـبدرآمدازبابتعبدبهنص)آیهوروایتمورداشاره(

است،نهبهسببمالنبودِنمنافعانسان.1

4. مؤیدات مالیت منافع انسان در فتاوای فقیهان
4-1. صحت مهر قراردادِن منافع انسان آزاد

ازجملهفروعیکهمتوقفبرمالیتمنافعانســـانآزاداســـت،صحتمهریه
قراردادِنمنافعانسانآزاداست.

توضیحآنکه؛فقهایشیعهبهتبعروایات)مفید،1413ق،23-24(قائلبهجوازقراردادن
منافعحربهعنوانمهریهشدهاند)مفید،1413ق،21؛طوسی،1387ق،273/4؛ابنحمزه،1408ق،
295؛محققحلی،1408ق،267/2-268؛عالمهحلی،1413ق،73/3؛شهیداول،1410ق،183؛ابنفهد،
1407ق،382/3؛شـــهیدثانی،1410ق،341/5؛خمینی،بیتا،297/2(وبینایشاندراینمسئله

اشکالواختالفیمشاهدهنمیشود.
بهعالوهدرصداقبهسهشرط:»قابلیتتمّلک«،»سائغبودن«و»قیمتداشتِن«
آناشارهشدهاســـت)ســـالر،1404ق،152-153؛ابنحمزه،1408ق،295؛محققحلی،1408ق،
267/2-268؛عالمهحلی،1413ق،75/3-76؛قمیسبزواری،1421ق،443؛ابنفهد،1407ق،382/3(
کهاینشروطدرضمنمعنایاصطالحیمالبهعنوانسهمالکمالمعرفیگردید؛
بلکهتصریحبراشـــتراطتمّولومالبودِنمهرهمشدهاست)ابنفهد،1407ق،382/3؛
صیمری،1420ق،134/3؛کرکی،1414ق،334/13؛شهیدثانی،1413ق،441/7؛شهیدثانی،1410ق،
341/5؛انصاری)نـــکاح(،1415ق،255؛خمینی،بیتا،297/2(.بادرنظرگرفتنایندومقدمه؛
قراردادناینمنافعبهعنوانمهرتنهاباالتزامعملیفقیهانبهمالیتاینمنافعسازگار

است.

1.درتأییدعدموجوبتکســـببهاصلبرائتنیزتمسکشدهاست)طوســـی)خالف(،1407ق،272/3؛طبرسی،
1410ق،564/1(کهبهنظرنگارندگانایناستداللمخدوشاست؛زیرااقتضایمالیتمنافع،وجوبدفعمنافعودستکم

تحصیلمالباآنمنافعاستولذااصلبرلزومکاروادایدیناستنهبرائت.



152

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 22
بهار 1400

چنانچهگفتهشودکهمهرقراردادنچنینمنافعیازبابتعبدبهنصاست،در
پاســـخآنبایدیادآورشدکهاگرپذیرشاینمسئلهتنهابهجهتتعبدبهنصباشد،
الزمهآناکتفابهقدِرمتیّقنوموردنصیعنیتعلیمقرآناســـت؛درحالیکهآنچه
مشاهدهمیشودتعمیماینفرعبهتماممنافعحّراستبهاینمعناکهتمامیمنافعانسان
قابلیتمهرواقعشدنراداردواینحاکیازالتزامعملیفقیهانبهمالیتاینمنافع

است.

4-2. صحت اجاره منافِع انسان آزاد
ازدیگرمؤیداتمالیتمنافعانســـانآزاد،مسئلهاجارهمنافعانسانآزاداست.
مرحومعالمهدرکتاباجارهقواعدبهشرطیازشرایطمنفعتاشارهداردباعنوان
»قیمتداشـــتنمنفعتمورداجاره«)عالمه،1413ق،287/2(وسیدعاملیدرشرحآن
اضافهمیکنداینفرعبدونشائبهاســـتولوفقیهانعنوانیرابرایآناختصاص
ندادهاند)عاملی،1419ق،434/19(.باضمیمهاینمقدمهبهشـــرطموردپذیرشفقیهان
یعنی»مملوکبودِنمنفعت«برایصحتاجارهمنافع)طباطبایی،1418ق،206/10(،آنچه
بهدستمیآیدـباتوجهبهتعریفیکهازمالارائهشدـلزوممالیتمنفعتیاستکه
مورداجارهواقعمیشود.ازطرفیبامالحظههمنظربودنفقیهاندرصحتاجاره
منافعانسانآزاد)لنکرانی،1424ق/62(همانگونهکهاخباربرصحتآنداللتدارند
)حّرعاملـــی،1409ق،109/19تا104و134تا132(وانضمامآنبهمقدماتفوق،نتیجهمنطقی

آنالتزامعملیفقیهانبهمالیتمنافعانسانآزاداست.

5. ثمرات
5-1. ضمان منافع انسان آزاد

مشـــهورفقهاضمناســـتداللبرعدمضمانفوتمنافعاجیرعامیکهتوسط
مستأجربستهشـــدهوازکارکردنویجلوگیریشدهوهمچنینمنافعانسانآزاد
غیرمعقودعلیهابهادلهایمتوسلشدهاندکهمحوریتریناینادلهرامیتواننفی
جریاندوقاعده»علیالید«و»اتالف«برشـــمرد؛امادرطیفقائالنبهضمان،
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برخیسواربرنظریهمالیتمنافعانسانآزادبهاستداللبررأیمختارخودپرداخته
واشـــکاالتراردکردهاند)یزدی،1419ق،589/2-590؛سبزواری،1413ق،65/19؛لنکرانی،
1429ق،23(برخینیزبدونتصریحبرمالیتمنافعانســـانآزادبهادلهایتمســـک
نمودهاند)تفویت–الضرر(کهصحتاستداللبهآنادلهوابستهبهپذیرشمالیت
منافعانسانآزاداست)اردبیلی،1403ق،513/10؛طباطبایی،1418ق،16/14(.نگارندگاننیز
براینباورند؛پذیرشمالیتمنافعغیِرمســـتوفاتانسانآزادبهضمیمهقبولتعّلق
ملکیتآنبرشـــخصصاحبنیرویکار،اینمنافعرابهمنزلهسایرمنافعهمچون
منافععبد،خانه،مغازه،ماشـــینودیگراموالقـــرارخواهدداد–کهطبققاعده،
بازداشتنمالکاینمنافعازبهرهبرداریازآنهاضمانآوراست-وبرهمیناساس
چنانچهمالیتمنافعنزدمنکرانضمانمنافعانســـانآزادواضحوروشـــنبوداز
پیچیدگیاینمسئلهکاستهمیشدوچهبسااکثریترادراینمسئلهمتمایلبرقبول
ضمانمییافتیمهمانگونهکهبرخیبزرگاندلیلقولبهضمانمنافعمســـتوفات
عبدمحبوسوعدمضمانچنینمنافعیدرصورتحبسانسانآزادراتفاوتدر
مالیتوعدممالیتایندودستهازمنافعمعرفیکردهاند)خوانساری،بیتا،16(وبرخی
معاصرانجریاننیافتنقاعدهاتـــالفبراینمنافعرابرمالموجودنبودِناینمنافع

مترتبنمودهاند)خویی)مستند(،بیتا،173(.

5-2. ثمن واقع شدِن منافع انسان
بنابرتعریفهایمتداولارائهشدهبرایبیع،مثمنبایدعینباشدولیثمنتعمیم
داشتهومنحصربهاعیاننیست)طوسی،1387ق،76/2؛ابنادریس،1410ق،76/2؛محققحلی،
1418ق،118/1؛عالمهحلی،1414ق،5/10؛شهیداول،1410ق،104؛نجفی،1404ق،208/22؛انصاری
)مکاســـب(،1415ق،7/3؛اصفهانـــی،1418ق،12/1(.1ازطرفیازجملهشروطعوضینبنابر
آنچهتعدادیازفقیهانبیانداشتهاندبلکهادعایعدمخالفوعدماشکالدرآن

1.بهعنوانمخالفنظراکثرمیتوانازفیضکاشانینامبردکهعینبودنرادرعوضینالزممیداند)فیض،بیتا،50/3(
وهمچنینمرحومایروانینیزبرخالفنظراکثر،عینبودنرادرهیچکدامازعوضینشـــرطنمیداند)ایروانی،1406ق،

ج72/1(.
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شدهاستلزوممالیتعوضیناست)نراقی،1415ق،304/14؛خوانساری،بیتا/107؛نائینی،
1413ق،364/2؛انصاری)مکاسب(،1415ق،10/4(.1

باتوجهبهایندومقدمهازثمراتمالیتمنافعانســـانآزاد،صحتقراردادناین
منافعبهعنوانثمناستهمانگونهکهبرخیازفقیهانتصریحنمودهاندکهمالبودِن
منافعانسانسببجوازقراردادِنآندربرابرمبیعاست)انصاری)مکاسب(،1415ق،8/3؛

نائینی،1413ق،90/1(.

 جمع بندی
بهاستنادتعریفلغویمالیعنی»تمامچیزهاییکهانسانآنهارامالکمیشود«
وبااضافهنمودنشرِط»منفعتحاللداشتن«کهدرعباراتفقیهانبرایمالدانستن
کیدقرارگرفتهاست؛منافعغیِرمستوفاتانسانآزاددرزمرهاموال یکشیئموردتأ
شرعیمحسوبمیگردد.ایراداتاحصاشدهیعنی:»نبوداینمنافع«،»مالنبودن
اینمنافعبهدنبالمالنبودِنمحلآن«،»مالنبودِناینمنافعقبلازقرارگرفتنضمن
عقد«مانعیدربرابرادعایباالنخواهندبود؛چراکهاگرایراداولتمامباشـــدپس
کلیدرذمهنیزنمیتوانددرمعاملهبهعنوانثمنیامبیعواقعشود؛درحالیکهخالف
آندرآرایفقیهانذکرگردید،بهسبباینکهتصوراینمنافعواعتبارآندرذمهبه

همراهامکاناستیفا،درصحتمالیتاینمنافعکافیاست.
ایراددومنیزنادرســـتاست؛زیرااعتبارمالیتبرایمنافعدرگرومالیتمحل
نیستوچنینادعایی،ازجانبعقالتأییدنمیشودودلیلینیزازشرعبرایچنین

ادعاییاقامهنشدهاست.
پاسخایرادســـومهمبادقتدرنگاهعقالبهاینمنافعومالانگارِیآنواضح
میگردد؛زیراعقالدراعتبـــارارزشبرایاینمنافعمنتظرانعقادعقدبراینمنافع

نیستندومنافعراحتیدرغیرصورتمذکورنیزمالمیدانند.
ایراداتنقضیهمچون»تالزمبینمالیتاینمنافعوعدمتعلقزکاتبهشخص

1.البتهدراشتراطمالیتعوضینبینفقهایاخیر،مخالفانیوجوددارد.)ایروانی،1406ق،165/1؛خوئی)مصباح(،بیتا،
120/5؛خمینی)بیع(،1421ق،7/3(.
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توانابرکار«،»حصولاستطاعتبرایانســـانتوانابرایکارکردندرمسیرحجو
تحصیلزادوراحله«و»لزوماجارهدادناینمنافعدرصورتمفلسشدنانسانتوانا
بهکار«نیزخدشهایبرمدعاواردنمیکند؛زیرادرصورتاول،پذیرشعدمتعّلق
زکاتبرانسانقادربهکار،تالیفاسدینداردوفقیهاننیزاینمطلبرادرجایخود
پذیرفتهاندودرصورتدومنیزبایدتوجهداشت:ظاهرروایاتایناستکهاستطاعت
منوطبهوجودبالفعلزادوراحلهاســـتومنافعبااینکهارزشداشتهومالیتدارند
ولیموجودبالفعلنیستندودرصورتسومهمبهتبعبرخینصوص،لزوماجارهدادِن
منافعمفلسمتصفبهاشکالمیشود؛لیکننهبهاینسببکهاینمنافعمالیتندارد.
مهرقراردادِناینمنافعکهبهتبعنصوصموردپذیرشفقیهاناســـت،مؤیدیبر
مالیتاینمنافعبهشـــمارمیرود؛زیرانزدفقیهانمهربایدمالباشدواینمنافعدر
کالمایشانبهعنواناستثناءمطرحنشدهاستودربارهاینمنافعازموردنص)تعلیم
قرآنکریم(تعّدیشدهاست.همچنینصحتاجارهاینمنافعنیزحاکیازآناست
کهاینمنافعنیزمالیتدارند؛زیراازعباراتفقیهانبهدستمیآیدکهشرطمنفعت

مورداجارهآناستکهمالیتداشتهباشد.
قولبهضمانمنافعفوتشدهاجیرعامویاانسانآزادمحبوسیکهازکارکردن
ویجلوگیریمیشودوهمچنینصحتقراردادِناینمنافعبهعنوانثمنمعاملهدو

ثمرهاینبحثبهشمارمیآیند.
درانتهامالانـــگارِیمنافعانســـاندرروایاتبهعنـــوانموضوعیبدیعبرای

فعالیتهایعلمیبیشتردراینموضوعپیشنهادمیشود.

منابع
•    قرآن کریم.
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الکتبالعلمیة.
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زبیدی،مرتضی.)1414ق(.تاج العروس من جواهر القاموس،علیشـــیری،یکم،.29

بیروت:دارالفکر.
سبزواری،سیدعبداألعلی.)1413ق(.مهّذب األحکام،چهارم،قم:مؤسسهالمنار..30
ســـاّلر،حمزةبنعبدالعزیز.)1404ق(.المراســـم العلویة واألحکام النبویه،یکم،قم:.31

منشوراتالحرمین.
شـــهیدثانی،زینالدینبنعلی.)1410ق(.الروضة البهیة في شـــرح اللمعة الدمشقیه .32

)المحّشی؛ کالنتر(، یکم،قم:کتابفروشیداوری.
ــــــــــ.)1413ق(.مســـالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلســـالم،یکم،قم:مؤسسة.33

المعارفاإلسالمیة.
شهیداول،محمدبنمکی.)1417ق(.الدروس الشـــرعیة في فقه اإلمامیه،دوم،قم:.34

دفترانتشاراتاسالمی.
ــــــــــ.)1414ق(.غایة المراد في شـــرح نکت اإلرشـــاد،یکم،قم:انتشاراتدفتر.35

تبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم.
ــــــــــ.)1410ق(.اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیه،یکم،بیروت:دارالتراث-الدار.36

اإلسالمیه.
صیمری،مفلحبنحسن)حســـین(.)1420ق(.غایة المرام فـــي شرح شرائع اإلسالم،.37

یکم،بیروت:دارالهادی.
صاحببنعباد،اسماعیل.)1414ق(.المحیط فی اللغة،یکم،بیروت:عالمالکتب..38
ضیایی،محمدعادل–حسامی،محمدعزیز،»مالیتمنافعواختالفاتمترتببرآندر.39

مذاهباهلسنت«،فقه مقارن،1392،اول،ش2،صص30-5.
طبرسی،امیناإلســـالمفضلبنحســـن.)1410ق(.المؤتلف من المختلف بین أئمة .40

السلف،یکم،مشهد:مجمعالبحوثاإلسالمیه.
طوسی،محمدبنحسن.)1407ق(.الخالف،یکم،قم:دفترانتشاراتاسالمی..41
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ــــــــــ.)1387ق(.المبسوط في فقه اإلمامیه،سوم،تهران:المکتبةالمرتضویةإلحیاء.42
اآلثارالجعفریه.

طباطبایی،سیدعلیبنمحمد.)1418ق(.ریاض المسائل،یکم،قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..43
عالمهحلی،حسنبنیوسف.)1410ق(.إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان،یکم،قم:.44

دفترانتشاراتاسالمی.
ـــــــــــــ.)1413ق(.قواعد األحکام فـــي معرفة الحالل و الحـــرام،یکم،قم:دفتر.45

انتشاراتاسالمی.
ــــــــــ.)1419ق(.نهایة اإلحکام في معرفة األحکام،یکم،قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..46
ــــــــــ.)1388ق(.تذکرة الفقهاء،یکم،قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..47
ــــــــــ.)1414ق(.تذکرة الفقهاء،یکم،قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟..48
عاملی،ســـیدجوادبنمحمد.)1419ق(.مفتاح الکرامة في شرح قواعد العاّلمة،یکم،.49

قم:دفترانتشاراتاسالمی.
فیض،محمدمحســـن.)بیتا(.مفاتیح الشـــرائع،یکم،قم:انتشـــاراتکتابخانهآیةالله.50

مرعشینجفی؟هر؟.
فیاضکابلی،محمداسحاق.)بیتا(.منهاج الصالحین،بیجا:بینا..51
فیروزآبادی،محمدبنیعقوب،)1415ق(،القاموس المحیط،یکم،بیروت:دارالکتبالعلمیه..52
فیومی،احمدبنمحمد.)1414ق(.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،.53

دوم،قم:موسسهدارالهجره.
قّمیســـبزواری،علی.)1421ق(.جامع  الخالف  و  الوفاق،یکم،قم:زمینهسازانظهور.54

امامعصر؟ع؟.
قّمی،سیدتقی.)1426ق(.مباني منهاج الصالحین،یکم،قم:منشوراتقلمالشرق..55
کاشفالغطاء،حسنبنجعفر.)1422ق(.أنوار الفقاهه - کتاب الغصب،یکم،نجف.56

اشرف:مؤسسهکاشفالغطاء.
ــــــــــ.)1422ق(.أنوار الفقاهه - کتاب اإلجاره،یکم،نجفاشـــرف:مؤسســـه.57

کاشفالغطاء.
کاشفالغطاء،محمدحســـین.)1359ق(.تحریر المجله،یکم،نجفاشرف:المکتبة.58

المرتضویه.
کرکی)محققثانی(،علیبنحسین.)1414ق(.جامع المقاصد في شرح القواعد،دوم،.59

قم:مؤسسهآلالبیت؟مهع؟.
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کالنتریخلیلآباد،عباس–سعادت،صالح.)1392(.»قاعدهضمانمنافعباتکیهبرآرای.60
امامخمینی؟هر؟«،فقه و حقوق اسالمی،سالچهارم،ش7،صص203-177.

لنکرانی،محمدفاضل.)1416ق(.القواعد الفقهیه،یکم،قم:چاپخانهمهر..61
ــــــــــ.)1420ق(.تفصیل الشـــریعة في شرح تحریر الوسیله - القضاء والشهادات،.62

یکم،قم:مرکزفقهیائمهاطهار؟مهع؟.
ــــــــــ.)1424ق(.تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیله – اإلجاره،یکم،قم:مرکز.63

فقهیائمهاطهار؟مهع؟.
مفید،محمدبنمحمد.)1413ق(.رســـالة  في  المهـــر،یکم،قم:کنگرهجهانیهزاره.64

شیخمفید؟هر؟.
محققسبزواری،محمدباقر.)1423ق(. کفایة األحکام،یکم،قم:دفترانتشاراتاسالمی..65
محققحلی،جعفربنحســـن.)1418ق(.المختصر النافع في فقه اإلمامیه،ششم،قم:.66

مؤسسةالمطبوعاتالدینیه.
ــــــــــ.)1408ق(.شـــرائع اإلسالم في مســـایل الحالل والحرام،دوم،قم:مؤسسه.67

اسماعیلیان.
نایینی،میرزامحمدحسین.)1413ق(.المکاسب و البیع،یکم،قم:دفترانتشاراتاسالمی..68
نراقی،احمدبنمحمدمهدی.)1415ق(.مستند الشیعة في أحکام الشریعه،یکم،قم:.69

مؤسسهآلالبیت؟مهع؟.
نجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم،هفتم،بیروت:.70

دارإحیاءالتراثالعربي.
یزدی،سیدمحمدکاظم.)1419ق(.العروة الوثقی )المحّشی(، یکم،قم:دفترانتشارات.71

اسالمی.
ــــــــــ.)1414ق(.تکملة العروة الوثقی،یکم،قم:کتابفروشیداوری..72
ــــــــــ.)1421ق(.حاشیة المکاسب،دوم،قم:مؤسسهاسماعیلیان..73
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Farming partnership contract is one of the obligatory contracts 

which obligations resulting from it can impressed by general excuse. 
The topics of general excuse are mostly mentioned under the rubric 
of force majeure while it comes under the rubric of general excuse in 
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may occur at the time of contract sign or during the farming. The 
existence of a general excuse basically invalidates the contract at the 
time of farming contract sign. Because the general excuse is condu-
cive to non-benefit of ground as one of the basic pillars of farming 
contract. But, there is a disagreement about occurrence of general 
excuse during the farming and its effect on the contract.  Although 
some scholars see the emergence of general excuse for the obligee 
as creating the right of cancellation, they are applying the Istiṣhāb 
(presumption of continuity) of contract validity. In return, some 
others believe that the farming partnership contract will be can-
celled in this case. The last view which is taken into account in Arti-
cle 527 of the Iranian Civil Code has stronger foundations, because 
the general excuse is conducive to the loss of usability of the farm. 
The usability of the farm as one of the pillars of the farming partner-
ship contract is not only a condition in signing the contract but also 
is the condition in continuation of that and it is from the existential 
pillars of farming partnership contract.

Key Words: Farming Partnership Contract ;General Excuse ;Gen-
eral Excuse Types ;Cancellation Results ;Invalidation Results.
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چکیده
ازجملهعقودالزمکهمیتواندتعهداتناشیازآن،تحتتأثیرعذرعامقرارگیرد،عقد
مزارعهاست.مباحثعذرعامدرمنابعحقوقیبیشترتحتعنوانقوهقاهرهیافورسماژور
مطرحشـــدهامادرمنابعفقهیباعنوان»عذرعام«آمدهاســـت.اینموضوعدربرخی
ازابوابفقهیوبهویـــژهدرعقدمزارعهبهدلیلکثرتابتالموردتوجهخاصفقیهانقرار
گرفتهوابعادواحکاممختلفآنهرچندبهصورتپراکندهموردبحثواقعشدهاست.در
مزارعه،عذرعامممکناســـتدرهنگامانعقادعقدوجودداشتهیادراثناءمدتمزارعه
حادثشود.وجودعذرعامدرزمانانعقادعقدمزارعه،موجبباطلبودنعقدازاساس
است؛چراکهعذرعامباعثمیشـــودانتفاعاززمینبهعنوانیکیازارکاناساسیعقد
مزارعـــه،منتفیگردد؛امادرموردحدوثعذرعـــامدراثنایمدتمزارعهوتأثیرآنبر
عقد،اختالفنظروجوددارد.برخیپیدایشعذرعامرااگرچهبرایمتعهٌدلهموجبایجاد
حقفســـخمیداننداماصحتعقدرااستصحابمینمایند.درمقابل،برخیبرآنندکه
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دراینفرضعقدمزارعهمنفسخمیشود.نظراخیرکهدرماده527قانونمدنیایراننیز
موردتوجهقرارگرفته،ازمبانیقویتریبرخورداراست؛چراکهعذرعامباعثازبینرفتن
قابلیتانتفاعاززمینمیشودوقابلیتانتفاعاززمینبهعنوانیکیازارکانعقدمزارعه،
نهتنهادرتأسیسعقدمزارعهشرطاســـتبلکهدرتداومآننیزشرطوازارکانوجودِی

عقدمزارعهاست.
کلیدواژه ها:عقدمزارعه،عذرعام،صَورعذرعام،آثارفسخ،آثاربطالن.

مقدمه
ازعقودالزمیکهازگذشتهتاکنونجایگاهویژهایدرتوسعهاشتغالواقتصاد
جامعهداردوموردابتالبســـیاریازکشـــاورزانوصاحبانزمینهایزراعیاست،
عقدمزارعهاســـت.درمنابعفقهیوحقوقیاحکاممربوطبهمزارعهبهعنوانیکی
ازعقودمعّینمطرحوبررســـیشدهاست.درعینحالیکیازموضوعاتمرتبطبا
اینعقدکهکمترموردتوجهواقعشده،مواجههاینعقدباعذرعاماست.عذرعام
کهازمهمترینمصادیقآن،حوادثوبالیایطبیعیاســـت،اجرایعقدمزارعهرا
باچالشهایجدیمواجهمیســـازد.اینگونهحوادثدرمواردیباعثتخریبو
ازبینرفتنمحصولودرمواردیموجبتخریبزمینشدهودرعملاجرایعقد
مزارعهناممکنویازمانبرداشـــتمحصولباتأخیرهمراهمیگردد.دراینزمینه
میتوانبهســـیالبهایبهارسال1398دراســـتانهایگلستان،ایالموخوزستان
اشـــارهکردکهبسیاریازمزارعکشاورزیرابهزیرآببردوباعثشددرمقیاس
گستردهایمحصوالتکشاورزیتلفودرمواردزیادیزمینهایکشاورزیبهکلی
قابلیتزراعیخودراازدســـتبدهد.ایندرحالیبودکهبسیاریازاینزمینها
براساسعقدمزارعهکشتوزرعمیشدووقوعاینسیالبهاـکهبهعنوانعذرعام
قابلتجزیهوتحلیلاستـ،براینعقدوتعهداتطرفیناثراتزیادیداردکهازنظر

فقهیوحقوقینیازمندبحثوبررسیاست.
درخصوصپیشینهپژوهشدراینموضوع،باوجودضرورتوکثرتکاربردوبا
توجهبهتتبعیکهصورتگرفت،پژوهشمستقلومعتبریکهدرآنآثارواحکام
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عذرعامبرعقدمزارعه،ازمنظرفقهیوحقوقیمطالعهوتحقیقشـــدهباشد،پیدا
نشد.برایناساس،نوشتارحاضرکهدرآنضمنتبیینمختصرشرایطوارکانعقد
مزارعه،تأثیرصَورمختلفبروزعذرعامبرعقدمزارعهازنظرفقهیوحقوقیبررسی

شده،داریپیشگامیونوآوریاست.

مبحث اول: مفهوم عذر عام
ابتـــدامفهومعذردرلغتواصطالحمطرحوآنـــگاهعذرعامباعذرخاص

مقایسهمیگردد.
گفتار اول: مفهوم عذر در لغت و اصطالح

عذردرلغت،بهمعنایحجتوچیزیکهبهوســـیلهآناعتذارودفاعمیشود
)ابنمنظور،1414ق،545/4(وموجبرهاییکسیاستکهحقاوسرزنشاست.)محمود
عبدالرحمان،بیتا،233/1(درمعنایاصطالحیعذردرفقه،برخیبیانداشـــتهاندکه
»عذر،وصفیاستکهبرمکلفعارضمیشودومناسبتسهیلوآسانگیریبر
اوست«.)سعدی،1408ق،245(امابرخیدیگرگفتهاند:»عذرآناستکهعملبرطبق
شرعبرمکلفمتعذرشودتاآنکهمتحملضررزیادینگردد«.)محمودعبدالرحمان،
بیتا،17/2(تعریفاخیراگرچهبیشتربااصطالحعذردربابعباداتکهدرآنعمل
برطبقشرعمطلوباست،ســـازگاریدارد،نهبامباحثعقودکهحتیدرحوزه
شرعنیزعملبهمقتضایعقدومطابقآنموردنظراست؛امابااندکیمسامحه،قابل

انطباقبااصطالحعذردرمباحثعقودنیزاست.

گفتار دوم: مقایسه عذر عام و عذر خاص
عذر،عاملیخارجیاســـتکهباعثعدمامکاناجرایتعهدمیشـــود.این
عامـــلگاهیتنهابهفردخاصیـــابهگروهیازافرادمشـــخصارتباطمییابدو
عمومیتنداردکهآنراعذرخاصمیگویند.مثلموردیکهسارقیتماماجناس
مســـتأجرمغازهایراسرقتکندومستأجرنتوانداجناسآنراجایگزینکندوازآن
مغازهاســـتفادهکند.دراینزمانفقهااجارهراصحیحمیدانندچونعذرحادث
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شدهتنهابرایمستأجرپیشآمدهاست؛امادرعذرعام،عاملبهوجودآمدهمحدود
بهفردیاگروهخاصینیستوشاملهمگانمیگردد،مانندآنکهشخصیَمرکبیرا
برایسفراجارهکند؛امابهسبببارشبرفامکانسفرنباشد،دراینصورتبرای
هیچکسامکاناستفادهازمالمســـتأجرهوجودندارد؛چراکهعذر،اختصاصبه

شخصمستأجرندارد)شهیداول،1410ق،155(.

مبحث دوم: تعریف و شرایط عقد مزارعه
بعدازتعریفعقدمزارعه،شرایطاختصاصیاینعقدمطرحوبهاختصارتحلیل

میگردد.
گفتار اول: تعریف عقد مزارعه

مزارعهازبابمفاعلهوازماده»زرع«بهمعنایکاشـــتن،مشتقشدهاست.با
توجهبهمعنایمشـــارکتدربابمفاعله،مزارعهمقتضیوقوعکشتوزرعدونفر
بایکدیگراســـت.البتهفعلزراعتتنهاازجانبزارعصادرمیشودولیمفاعلهبه
هردوطرفنسبتدادهشدهاست؛چراکهکهزارعبادرخواستطرفدیگرچنین
فعلیراانجاممیدهد؛پسگویادیگریبهسببدرخواستش،خودنیزانجامدهنده
ومشارکتکنندهدرزراعتاســـت،چنانکهدرمضاربهنیزچنیناست)شهیدثانی،

1431ق،497/2(.
ْرِض

َ
ٌةَعَلیاأْل َل شهیداولنیزدرتعریفعقدمزارعهتصریحکردهاست:»َوِهيَُمَعاَم

َجٍلَمْعُلوٍم«»عقدمزارعهمعاملهایبرزمین،دربرابرســـهمیاز َهاِإَلیأَ ـــٍةِمْنَحاِصِل ِبِحصَّ
حاصلآنتامدتمعلوماســـت«)شهیداول،1410ق،151(.اینتعریفدرعباراتسایر
فقهانیزدیدهمیشود)عالمهحلی،1388ق،336؛محققحلی،1408ق،118/2؛نجفی،1404ق،

2/27؛یزدی،1409ق،705/2(.
البتهباتوجهبهقید»معاملهایبرزمین«درتعریفمزارعه،مساقاتازآنخارج
میشود؛زیرامســـاقاتمعاملهبردرختاناستوقید»دربرابرسهمیازحاصل«،
موجبخروجعقداجارهازتعریففوقاستبهاینعلتکهمعلومبودِنمالاالجاره
ازجملهشـــرایطصحتعقداجارهاست؛درحالیکهمشخصبودِنسهممالکدر
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عقدمزارعه،موجببطالنعقدمزارعهاست)شهیدثانی،1431ق،497/2(.اینتعریف
فقهیدرقانونمدنینیزانعکاسیافتهاســـت.درماده518اینقانونتصریحشده
است:»مزارعهعقدیاستکهبهموجبآناحدطرفینزمینیرابرایمدتمعینی

بهطرفدیگرمیدهدکهآنرازراعتکردهوحاصلراتقسیمکند«.

 گفتار دوم: شرایط عقد مزارعه
درعقدمزارعههمانندسایرعقودبایدشرایطعمومیصحتعقودوجودداشته
باشد.اینشـــروطکهدرماده190قانونمدنینیزمطرحشده،عبارتانداز:قصد
طرفینورضایآنها؛اهلیتطرفین؛موضوعمعینکهموردمعاملهباشد؛مشروعیت
جهتمعامله.عالوهبراینشـــرایطعمومی،درعقدمزارعهشرایطخاصینیزالزم
اســـتکهدرمنابعفقهیوحقوقیمطرحشدهاست)محققحلی،1408ق،118/2-120؛
نجفی،1404ق،8/27-32؛یزدی،1409ق،707/2-709؛کاشـــانی،بیتا،96/3؛شهیدثانی،1413ق،
10/5؛خمینی،بیتا،635/1و636؛امامی،بیتا،68/2-74؛طاهری،1418ق،219/4-223(.دراین
منابعسهشرطمشاعبودنسهمهریکازطرفینازحاصل؛معّینبودنمدتزراعت
وقابلانتفاعبودنزمینبهعنوانشـــرایطاختصاصیعقدمزارعهمطرحوبهاختصار

بررسیمیشود.

الف- مشاع بودِن سهم هر یک از طرفین از حاصل
درمنافعیکهازمزارعهحاصلمیشودبایدسهمهریکازطرفینبهطورمشاع
معّینگردد؛درغیراینصورتعقدمزارعهباطلاست)ابنزهره،1417ق،290؛طباطبایی،
1418ق،367/9(.درماده519قانونمدنینیزبهپیرویازفقهامامیه،تصریحشدهاست:
»درعقدمزارعهحصههریکازمزارعوعاملبایدبهنحواشاعهازقبیلربعیاثلث
معینگرددواگربهنحودیگرباشداحکاممزارعهجارینخواهدبود«.درعینحال
الزمنیستسهمطرفینمساویباشد،بلکهمیتوانندسهمیکیرابیشترازدیگری
قراردهند.البتهاگربراییکیازطرفین،ســـهممعّینیشرطشودوباقیماندهبرای
دیگریویاطرفینباشـــد،مزارعهباطلاســـتودراینخصوصفرقینداردکه
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محصولبهدستآمدهبیشترازمقدارشرطشدهباشدیاچنیننباشد)شهیدثانی،1431ق،
498/2(.تعیینسهمیکیازطرفینبهمقدارمعّینموجببطالنعقدمزارعهاست؛
زیرامخالفباوضعچنینعقدیاست)شهیدثانی،1413ق،11/5(وازطرفیبرایآنکه
معاملهغررینگردد)نجفی،1409ق،8/27(بایدسهمهریکازعاملومزارعازمنفعت

بهطورمشاعمعُینشود.

ب- معّین بودِن مدت زراعت
درمزارعهبایدزمانیکهزمینبرایزراعتدراختیارعاملقرارمیگیرد،معّین
باشد.تعیینمدتمزارعهدرماده518قانونمدنیموردتصریحقرارگرفتهودرفقه
نیزبروجوداینشرطادعایاجماعشدهاست؛باایناستداللکهعدمتعیینمدت،

موجبغررودرنتیجهبطالنعقدمزارعهاست)نجفی،1409ق،14/27(.
دراینکهمدتمزارعهبایدمتناسببامدتکشتوبرداشتمحصولباشد،یعنی
قطعیاظنبهزمانبرداشتمحصولباسپریشدنزمانمزارعهوجودداشتهباشدیا
آنکهمیتوانمدتکمتریشرطکرد؟بینفقهااختالفاست.برخیمعتقدندکه
مدتدرعقدمزارعهبایدبهاندازهایباشدکهباکشتوبرداشتمحصولمتناسبو
علمیاظنبهبرداشتمحصولدراینمدتوجودداشتهباشد؛چونغرضعاملو
مزارعازانعقادچنینعقدیرسیدنبهمحصولوبرداشتآناستوکمتربودنزمان
عقداززمانالزمبرایبرداشـــتمحصول،مخالفباغرضعقداست)شهیدثانی،
1413ق،15/5؛عالمهحلی،1413ق،312/2؛نجفی،1404ق،15/27؛فخرالمحققین،1387ق،285/2؛

طباطبایی،1418ق،369/9(.
براســـاسایننظریهدرصورتیکهمدتمزارعهکمترازمدتشرطشدهباشد
وعلمیاظننیزدراینرابطهنباشـــد،عقدمزارعهباطلاســـت؛امابرخیازفقها
تناسببینمدتکشتوبرداشتزراعتبامدتتعیینشدهراالزمنمیدانندوبه
اشکالکسانیکهمدعیازبینرفتنغرضازمزارعههستند،پاسخدادهاندکهطرفین
میتواننـــدبعدازانقضایمدتمذکوردرعقد،توافقبرباقیماندنمحصولکنند
وبااینکارغرضازمزارعهحاصلخواهدشـــد)کاشانی،بیتا،97/3(.امااینپاسخ
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قابلخدشهاست؛چراکهطرفینملزمبهپذیرشچنینتوافقینخواهندبود)طباطبایی،
1418ق،369/9(.

درمجموعبادقـــتدرغرضازوضععقدمزارعـــهواینکههدفطرفیننیز
مشارکتدرمحصولزراعتاست،نظریهاولبهصوابنزدیکتربهنظرمیرسد.
اهمیتحصولزراعتبهاندازهایاستکهبهگمانبرخیفقهادربعضینصوص
برداشتزراعتازارکانمزارعهدانستهشدهومدتکنارگذاشتهشدهاست)نجفی،
1404ق،15/27(.دانشمندانحقوقینیزدرتوضیحماده518قانونمدنی،تناسببین
مدتمزارعهوزراعتیکهمقصودطرفیناستراالزمدانستهوعدمچنینتناسبیرا

موجببطالنعقدمزارعهمیدانند)امامی،بیتا،73/2؛کاتوزیان،389،1394(.
اگرنوعزراعتمشـــخصامامدتمزارعهتعییننشدهباشد،درصحتچنین
عقدیتردیدوجوددارد.صحتچنینفرضیرابرخیازفقهادرصورتیکهمستلزم
غررنباشد-بهعنوانمثالاگردرآنزمینسالییکمرتبهبیشترزراعتنمیکنندو
سالرامعینکنندتاغررینباشد-بعیدنمیدانند،حتیاگرمبدأمزارعههممشخص
نباشد)یزدی،1409ق،708/2(.امابرخیدیگرازفقهاتعییننوعزراعترابهتنهاییکافی
نمیداننـــد)عالمهحلی،1413ق،312/2(.صاحبجواهـــردرلزومتعیینمدتمزارعه،
مدعیعدمخالفبودهوپذیرشلزومتعیینمدتراســـازگارترباقواعدواصول
دانستهاست)نجفـــی،1404ق،15/27و16(.شـــهیدثانینیزهماننداجارهتعیینمدتدر

مزارعهراالزمدانستهاست)شهیدثانی،1413ق،15/5(.
درمجموعبهنظرمیرســـدقولبهلزومتعیینمدتازمنطقبیشتریبرخوردار
اســـت؛چراکهباتعییننوعزراعتبدونذکرمدت،امکانغرروجودداردوچنین

جهلیموجببطالنعقدمزارعهمیگردد.

ج- قابل  انتفاع بودِن زمین
زمینموردمزارعهبایدصالحیتبهرهوریدرجهتکشـــتوزرعموردنظر-
 درفرضتعییننوعزرع-وصالحیتکشـــتنوعیاززرع–درفرضاطالقزرعـ
راداشتهباشد)شهیدثانی،1431ق،499/2؛عالمهحلی،1413ق،312/2؛فخرالمحققین،1387ق،
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286/2؛محققحلی،1418ق،148/1؛محققحلی،1408ق،120/2،نجفی،1404ق،20/27؛کاشانی،
بیتا،97/3؛شـــهیدثانی،1413ق،18/5(؛بنابراینهرگاهزمینیبرایزراعتبرنجبهمزارعه
دادهمیشـــود،اماازجهتکمیآبقابلیتبرنجکاریراندارد،هرچندمیتوان
محصولدیگریمانندگندموجودرآنبهعملآورد،مزارعهباطلاست؛زیرازمین
برایآنچهموردعقدمزارعهقراردادهشده،قابلیتنداردوکشتمحصولدیگری

همموردعقدنیست)امامی،بیتا،68/2(.
درماده523قانونمدنینیزقابلیتکشتدرزمینموردعقدراشرطدرمزارعه
دانستهودراینخصوصچنینآمدهاست:»زمینیکهموردمزارعهاستبایدبرای
زرعمقصودقابلباشد...«.ممکناســـتزمینموردعقدمزارعه،قابلیتکشت
زراعتراداشـــتهباشد،امانیازبهاصالحیاتحصیلآبباشد،مانندآنکهمیتوانبا
حفرچاهزمینراقابلبهرهبردارینمود،دراینصورت،اگرزارعهنگامانعقادجهل
بهاینمســـئلهداشتهباشد،حقفسخداردومیتواندعقدرافسخنماید.چنانکهدر
قسمتدومماده523قانونمدنی،اینحقرابیانداشتهوچنینآوردهاست:»...
اگرزرعمحتاجبهعملیاتیباشدازقبیلحفرنهریاچاهوغیرهودرحینعقدجاهل
بهآنبودهباشدحقفسخمعاملهراخواهدداشت«.فقهایامامیهنیزچنینحقیرا
برایزارعدرصورتجهـــلاوپذیرفتهاند)نجفی،1404ق،21/27(.حالاگردرهنگام
انعقادعقدمزارعه،زمینقابلیتانتفاعداشـــته،ولیدراثنایمدتچنینقابلیتیرا
بهواسطهعذرعامازدستبدهدویاآنکهآبمورداستفادهدراثنایمدتباپیدایش
عذرعامقطعگردد،وضعیتعقدچگونهخواهدبود؟پاســـخاینمسئلهدرضمن

بحثازصَوربرزوعذرعامدرعقدمزارعهبهتفصیلبررسیخواهدشد.

مبحث سوم: صَور بروز عذر عام در عقد مزارعه
عذرعامکهتعریفآندرگفتاراولمطرحشـــدممکناستدرهنگامانعقاد
عقدوجودداشـــتهیابعدازانعقادعقدودراثنایمدتمزارعهحادثشود.بهاین
بیانکهدرزمانانعقادتمامشـــرایطعقدمزارعهوجودداشته؛اماحادثهایبهناگاه
موجبازبینرفتِنامکانادامهمزارعهشدهاست.فرضسومایناستکهپیدایش
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عذرعامدراثنایمدتمزارعهبودهاماباعثازبینرفتِنامکانادامهمزارعهنشـــده
است؛اماموجبتأخیردربرداشتمحصولشدهاست.احکامهرازاینفرضها

نیازمندبررسیمستقلاست.

گفتار اول: هم زمانِی عذر عام با زمان انعقاد عقد مزارعه
همانطورکهمطرحشـــد،یکیازشـــرایطصحتعقدمزارعه،قابلانتفاعبودن
زمینبرایزراعتاست.)کرکی،1414ق،322/7(حالاگرعذرعامیموجبازبینرفتن
قابلیتکشـــتدرزمینشود،مانندآنکهدرزمانانعقادعقد،بهعلتخشکسالی
آبیبرایزراعتموجودنباشدیابراثربروزسیالبیاباالآمدنسطحآبرودخانهیا
دریا،آبتمامزمینرافراگرفتهباشد،بهطوریکهصالحیتکشترانداشتهباشد،
عقدمزارعهدراینحالتچهوضعیتیخواهدداشـــت؟دراینخصوصبینفقها

اختالفنظروجوددارد.
مرحومعالمهحلیدرقواعد)عالمهحلی،1413ق،312/2(ومحققحلیدرشـــرایع
)محققحلی،1408ق،120/2(معتقدنددرصورتیکهآبیبرایکشتزراعتوجودنداشته
باشدوزارعنیزبهاینمطلبجاهلباشد،برایاوحقفسخوجوددارد؛امااگرعلم
بهفقدانآبداشـــتهاست،دیگرحقیبرایفسخمزارعهندارد،چونخوداقدامبه
انعقادچنینعقدیکردهاســـت)نجفی،1414ق،27/27(.مرحومعالمهحلیدرارشاد
)عالمـــهحلی،1410ق،427/1(،درفرضجهلزارع،قائلبهحقفسخاست؛امادرغیر

اینفرض،مزارعهراباطلمیداند.
بدیهیاستکهپذیرشحقفسخبرایزارع،فرعبرصحتعقدمزارعهاست؛اما
بسیاریدیگرازفقهااعتقاددارنددرصورتیکهعذرعامیموجبازبینرفتنقابلیت
انتفاعازابتدایعقدباشدازجملهاینکهامکانزراعتبهواسطهفقدانآب،غرقشدن
زمینومسائلیازاینقبیلازابتدامیسرنباشد،عقدمزارعهباطلاست)اردبیلی،1403ق،
105/10؛شـــهیدثانی،1414ق،331/2؛عالمهحلی،بیتا،257/1؛کرکی،1414ق،322/7؛طباطبایی،
1418ق،371/9؛شـــهیدثانی،1422ق،460؛شـــهیدثانی،1413ق،23/5؛محققســـبزواری،1423ق،

637/1؛یزدی،1409ق،719/2(.
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درایننظریهفرقیبیناینکهعاملومالکراضیبهاینعقدباشندیانه،وجود
ندارد،چونشارعاذنبهچنینعقدیندادهاستورضایتطرفینباعدماذنشارع

بیتأثیراست)شهیدثانی،1413ق،23/5(.
برخیازفقهانظرقائالنبهحقفســـخبرایزارعدرصورتمذکورراحملبر
جایینمودهاندکهامکانزراعتموجوداست،امامعمولنیستوباسختیهمراه
اســـتونیازبهاحداثنهرواعمالیازاینقبیلدارد،نهآنکهبهطورکلیبرایآن
زمینآبینباشد)شـــهیدثانی،1413ق،23/5(.امااینسخنپذیرفتهنیست؛زیرااطالق
کالمقائالنبهحقفســـخچنینداللتیرانداردوچنیـــناعمالیبرعهدهیزارع

نیست،بلکهمالکبایدآنهاراانجامدهد)شهیدثانی،1413ق،23/5(.
درمجموعبهنظرمیرسد،درصورتیکهازابتدایانعقادعقدمزارعهبهواسطهعذر
عام،امکانانتفاعاززمینوجودنداشتهباشد،نظریهبطالنازقوتبیشتریبرخوردار
است؛چراکهیکیازشروطصحتمزارعه،امکانانتفاعاززمیناستوعدمامکان

انتقاعموجببطالنعقداست)کرکی،1414ق،322/7(.
عالوهبرآن،ازســـوییمقصودازعقدمزارعه،زراعتوشـــراکتطرفیندر
محصولبهدستآمدهاستوازسویدیگر،درفرضمذکور،درزمینموردعقد
مزارعه،امکانزراعتوجودندارد،درنتیجهآنچهموردعقداستبامقصودطرفین
معارضاســـتوحکمبهصحتچنینعقدیموجبلغویتآنشده)طباطبایی،
1418ق،371/9(وفایدهمطلوبازعقدنیزمنتفیمیشـــود)شـــهیدثانی،1422ق،460(.
مضـــافبراین،اصلعقدمزارعه،بدانجهـــتکهعوضدرآنمتضمنجهالت
اســـت،عقدیمخالفاصولحاکمبرمعامالتاستکهشارعحکمبهصحتآن
نمودهاستودرموارِدمخالفاصول،بایدبهموردیقینیازنصواجماعاکتفانمود
وآنزمانیاستکهقابلیتانتفاعدرزمینموردمزارعهموجودباشدوبافقدانچنین

قابلیتی،بایدعقدمزارعهراباطلدانست)طباطبایی،1418ق،371/9(.

گفتار دوم: بروز عذر عام در اثنای مدت عقد مزارعه
عذریکهدراثنایمدتعقدمزارعهحادثمیشـــودوازآنبه»عذرطاری«
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یادمیشود،هنگامیایجادمیشودکهوفایبهمفادعقدیکهکاماًلممکنبوده،به
ناگاهبهواسطهحادثهایناممکنگردد،یعنیتعذریکهوصفامکانراازقرارداد
میگیردودیگرامیدیبهانجامآننیست.درخصوصتأثیربروزعذرعامدراثنای
مدتدرعقدمزارعه،مانندزمانیکهآبدراثنایمدتمزارعهقطعشـــود،فقها

اختالفنظردارند.
برخیچنینعذرراموجبایجادحقفسخبرایمزارعمیدانند)عالمهحلی،1413ق،
312/2و113؛همو،بیتا،257/1؛همو1410ق،427/1؛محققحلی،1408ق،120/2(.شهیدثانیدلیل
قائالنبهعدمبطالنرااینگونهتوضیحدادهاســـتکه:»چونعیبعارضشده
اســـت،حقفسخبهوجودمیآیدولیعقدباطلنیست،چونپیشازعارضشدن
چنینعذری،حکمبهصحتعقدشدهواگرپسازآندرصحتعقدشککنیم،
اســـتصحابصحتجاریمیکنیموضررمحتملبرزارعباثبوتحقخیاربرای

او،دفعمیشود«)شهیدثانی،1431ق،499/2(.
ایشـــاندرتوضیحعبارتمحققحلینیزعلتصحتعقدمزارعهدرمواجهبا
عذرعامدراثنایمدتمزارعهرا،هماناستصحابصحتدرابتدایعقدمیداند

)شهیدثانی،1413ق،19/5(.
امابرخیدیگرازفقهاعقدمزارعهرادرچنینمواردیمنفسخمیدانند؛چنانکه
صاحبجواهر،زمانیکهبهواســـطهانقطاعآب،قابلیتانتفاعنباشـــد،باتوجهبه
بداهتیکسانیدلیلشرطقابلیتانتفاعدرابتداودراثناءمدت،قولبهانفساخرا

مقبولترمیداند)نجفی،1404ق،22/27(.
شهیدثانینیزانفساخعقدمزارعهدراینمواردراپذیرفتهاست:»امکانزراعت
شـــرطصحتعقدمزارعهاست،لذازمانیکهشرطدرابتدایعقدباشدوسپس
آبدراثناءمدتقطعگردد،مقتضیقاعدهبطالنعقداســـت«)شهیدثانی،1413ق،

19/5؛همو،1422ق،549(.
البتههرچنددرعباراتفقهاواژه»بطالن«آمده؛امامقصودهمان»انفســـاخ«
است.بطالندرلســـانفقهامعناییاعمازبطالنابتداییوانفساخدارد.چنانکه
برخیازنویسندگانهنگامتبیینمراداز»بطالن«درقاعده»بطالنکلعقدبتعذر
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الوفاءبمضمونه«نوشتهاند؛»بهنظرمیرسدمنظور،معنیاعمبطالناستکهموارد
بطالنذاتیوابتداییعقدوهمچنینمواردانفســـاخرانیزشاملمیشودوعالوهبر
این،کلیهمواردیراکهبطالنیاانفســـاخعقد،دراثرتعذردائموفابهمدلولعقد
استراهمدربرمیگیرد:خواهاینامرناشیازعدمقدرتبرتسلیمکردنموضوع
عقد-کهبهاعتباریازشرایطصحتمعاملهاست-باشدوخواهدرنتیجهتلفشدِن

موضوععقد،پسازوقوعصحیحعقد«)محققداماد،1406ق،140/2(.
بههرحالپذیرشنظریهانفساخعقدمزارعهدرمواجهباعذرعامدراثنایمدت،
نظریوزینتراســـت؛زیرانبوِدقابلیتانتفاعبعدازپیدایشعذر،باعثازبینرفتن
یکیازارکانعقدمزارعهاست؛درحالیکهاســـتمراراینرکندرتماممدتعقد

شرطاست.
نویسندگانقانونمدنینیزبهپیرویازچنیننظری،درماده527قانونمذکور،
فقدانآبوعللدیگرراموجبمنفسخشـــدنعقدمزارعهدانســـتهاند.برخیاز
نویســـندگانحقوقیباتوجهبهوحدتمالکازمادهمذکور،موانععمومیدیگر
)مانندجنگ،انقالبیابیماریساریکهمانعازانجامعملمزارعهگردد(رانیز،

موجبمنفسخشدِنعقدمزارعهمیدانند)امامی،بیتا،85/2(.

گفتار سوم: تأخیر در برداشت محصول به سبب عذر عام
درمواردیعذرعامموجبتأخیردرزمانرســـیدنزراعتمیشـــود؛دراین
صورت،ازطرفیباتوجهبهآنکهموعدمقرردرعقدبهپایانرسیدهاست،زارعباید
زمینوتمامعواملیکهدراختیـــاراوقرارگرفتهرابهمالکبرگرداند؛اماازطرف
دیگربرداشـــتزودهنگاممحصول،موجبضرربهاومیشود.ایندرحالیاست
کهزارعدرچنینتأخیریبیتقصیربودهوعذرعامموجباینتأخیرشدهاست.در
اینفرضاگربینطرفینتوافقوتراضیحاصلشودهمانتوافقمالکخواهدبود؛
امااگرتوافقصورتنگیردمسئلهبهلحاظفقهیوحقوقیقابلبحثوبررسیاست.
درمنابعفقهیمسئلهتأخیردربرداشتمحصولدرعقدمزارعهموردتوجهقرار
گرفتهاست.برخیازفقهابرمبنایاینکهسببتأخیرچهباشدتفصیلیقائلنشدهاند
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وحکمتفریطزارعبامواردبروزعذرعامرایکساندانستهاندولیدراینبینفقهایی
وجوددارندکهایندوسببراازیکدیگرتفکیکنمودهاند.البتهسیربحثفقهادر
خصوصموضوع،دائرمدارحقازالهزرعبرایمالکوعدمآنشـــدهاستکهدر

اینقالببحثراپیمیگیریم.

الف( وجود حق ازاله زرع برای مالک
مشهورفقهامعتقدند،درصورتیکهموعدمقرردرعقدمزارعهسپریشود،مالک
میتواندزرعراقلعنماید)محققحلی،1408ق،119/2؛عالمهحلی،بیتا،257/1؛عالمهحلی،
1410ق،427/1؛شهیدثانی،1431ق،499/2؛اردبیلی،1403ق،103/10؛شهیدثانی،1413ق،15/5،شیخ
مفید،1413ق،636؛محققسبزواری،1423ق،636/1،طباطبایی،1418ق،370/9؛شهیداول،1410ق،

.)151
درنزدایندستهازفقهاتفاوتینیســـتکهسببتأخیرتفریطزارعیاعذرعام
باشد)محققحلی،1408ق،119/2؛عالمهحلی،بیتا،257/1؛عالمهحلی،1410ق،427/1؛اردبیلی،

1403ق،103/10(.
برخیدیگرتصریحیدراینخصوصندارنداماازظاهرعباراتایشاناینعدم
تفاوتدرسبببرداشتمیگردد)شـــیخمفیـــد،1413ق،636؛شهیدثانی،1431ق،499/2؛
محققســـبزواری،1423ق،636/1؛شهیداول،1410ق،151؛طباطبایی،1418ق،370/9(.شهیدثانی
دروجهجوازازالهزرعتوسطمالکبیانداشتهاستکهباسپریشدنمدت،زمان
استحقاقاستفادهزارعاززمینبهاتماممیرسدواصلتسلطمالکبرزمینجاری
میگردد؛لذااومیتواندهرطوربخواهداززمینخوداستفادهکندوبعدازانقضای
مدت،دیگرحقیدرخصوصبقایزرعوجـــودنداردوبقایزرعبدونرضایت

مالکظلمبراوتلقیمیگردد)شهیدثانی،1413ق،15/5(.
اکنونطبقنظریهحقازالهبرایمالک،آیامالکبایدارشزراعترانیزپرداخت
کندیاآنکهچیزیبرعهدهاونیست؟مرادازارشدراینجاتفاوتبینزرعقلعشده
بازرعیاستکهباقیبماندواجرتزمیننیزپرداختگردد)اردبیلی،1403ق،104/10(.
دراینخصوصبینفقهااختالفنظروجوددارد.برخیازفقهاهیچحکمیبه
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پرداختارشیاعدمآنندارندوتنهااشارهبهوجوددوقولدراینخصوصدارند
)شـــهیدثانی،1431ق،499/2(وبرخیدیگرازفقهاثبوتارشراپذیرفتهاند،بهخصوص

زمانیکهعذرعامموجباینتأخیرشدهباشد)اردبیلی،1403ق،104/10(.
طبقایننظریهبرایوجوبپرداختارشاینگونهاستداللشدهاستکهعقد
مزارعهشاملزمانمعّیناســـت،پسدیگرزارعحقیبعدازانقضاءمدتمذکور
نداردولذابرایمالکحقازالهزراعتوجوددارد،امابایدارشزراعتراپرداخت
نماید،چونزراعتبهحقکاشتهشدهاستونقصمالزارعبدونپرداختعوض
جایزنیست)کرکی،1414ق،317/7(.عالمهحلینیزدرقواعد)عالمهحلی،1413ق،312/2(
وبرخـــیدیگرازفقهاحقازالهرابرایمالکبـــاپرداختارشبهزارعپذیرفتهاند
)صیمری،1420ق،268/2(گروهیدیگرازفقیهانباوجودپذیرشحقازالهزراعتبرای
مالک،پرداختارشراواجبنمیدانند؛چنانکهاطالقکالمقائالنبهوجودحق
قلعبرایمالکبهآنداللتدارد)شهیدثانی،1431ق،499/2(.محققکرکینیزدرمورد
ایناستداللکهپرداختارشموجبجمعبینحقمالکوزارعاست،پاسخداده
اســـتکهاگرزارعباتأخیرخودشتفریطکند،درواقعزمیندیگریرابهصورت
عمدوعدواناشغالنمودهاستودیگرمعذورنیست)کرکی،1414ق،317/7(.مفهوم
نظریهمحققکرکیایناستکهاگرزارعتفریطنکردهوازطریقعذرعاماینتأخیر

پیشآمدهاست،زارعمعذوراستوبنابراینمستحقپرداختارشخواهدبود.

ب( عدم وجود حق ازاله زرع برای مالک )منع مالک ازاله(
عدهایازفقهادرمقابلقولمشـــهور،معتقدبهعدموجودحققلعزراعتاز
ســـویمالکهســـتند.دراینمیانبرخیازفقهاحکمبهعدموجودحقازالهرا
بهصورتمطلقپذیرفتهاند)عالمهحلی،1388ق،339؛یحییبنسعیدحلی،1405ق،299(؛اما
برخیدیگربینصورتیکهزارعکوتاهینمایدوکشتزراعترابهتأخیربیندازد،با
هنگامیکهعذرعامیموجبچنینتأخیریدررسیدنمحصولشود،قائلبهتفاوت
هستند؛چوندرصورتاولکوتاهیزارعموجباینتأخیراستلذامالکحققلع
زراعترادارد؛امادرصورتدوم،عاملقهریســـبباینتأخیرشدهاستوزارع
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درآننقشینداشتهاست،لذامالکحقازالهزراعتراندارد.
البتهدرلســـانبرخیازفقهاایننکتهمطرحشدهاستکهزارعدرابتدایعقد
بایدتماممســـایلرادرنظربگیردوعدمپیشبینیعذرعام،خودکوتاهیازجانب
زارعاست،لذادرصورتبروزعامنیزمعذورنیست)طوسی،1387ق،258/3(؛امااین
استداللپذیرفتهنیست،چونیکیازاوصافعذرعام،عدمقابلیتپیشبینیاست
واگرفردپیشبینیچنینحادثهایرانمودهباشد،دیگرنمیتواندبهآناستنادنمایدو
باتوجهبهقاعدهاقدام،زارعبرضررخوداقدامکردهاستوبهعبارتیدقیقتر،دیگر

نمیتواناینحادثهراعذریعامدانست.
مرحومعالمهحلیدربیانعلتعدموجودحققلعبرایمالکآوردهاســـت؛
چونازســـوییزرعچیزیدائمیدرزمیننیستوازسویدیگرزراعتدرزمین
بهحقحاصلشدهاست،لذابرایمالکحققلعآنوجودندارد،همانطورکهاین
مســـئلهدرعقداجارهوجوددارد.)عالمهحلی،1388ق،339(درزمانیکهمالکحق
ازالهزراعترانداشتهباشد،اجرتزمیندرخارجازموعدمقرررااززارعدریافت
میکند)طوسی،1387ق،258/3(،چونالزمنیستکهمالکتبرعیدرابقاءزرعداشته
باشد،لذاعاملبایداجرتزمینرانسبتبهمدتباقیماندهتارسیدنمحصولبرای

حصهخودپرداختنماید)عمیدی،1416ق،45/2(.
درمجموعمشهورفقهادرفرضموردبررسیقائلبهحقازالهبرایمالکهستند.
درقانونمدنینیزدرماده540ازمشهورتبعیتوتصریحشده:»هرگاهمدت
مزارعهمنقضیشودواتفاقًازرعنرسیدهباشدمزارعحقداردکهزراعتراازالهکند
یاآنرابهاخذاجرتالمثلابقاءنماید«.باتوجهمقررهمذکورونظرمشـــهورفقها
برایمالکحقازالهزراعتوجوددارد؛اماپذیرشعلیاالطالقایننظریهباغرض
ازعقدمزارعهکهدســـتیابیبهمحصولورسیدنهریکازطرفینبهحصهخود
است،منافاتدارد،عالوهبرآن،درصورتیکهعذرعامموجباینتأخیرشدهباشد،
درحقیقتتمامیآثارزیانباراینعذر،برزارعتحمیلشدهاستواینتحمیلدور

ازعدالتوانصافاست.
لذاباتأملیدرنوشتههایبرخیازفقهاکهباوجودقرینهمعتبربرابقاء،معتقدند
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کهدیگرمالکحقازالهراندارد)ســـبزواری،1413ق،86/20(میتوانقولمشهوررابا
کمیدقتبیشـــتراجرایینمود،بهعنواننمونهاگرمحصولطوریاستکهباازاله
آندیگربههیچعنوانقابلاستفادهنباشد؛اینرامیتوانازقرائنمعتبرهبرابقاءزرع
تاپایانمدتدانســـت.برخیدیگرازفقهانیزباوجوداندکبودنزمانباقیبودن
زراعت،منعازالهراباآنکهمعتقدبهوجودحققلعبرایمالکهستند،بعیدنمیدانند
)اردبیلی،1403ق،104/10(.بههرحالاصلباقیماندنزرعدرفرضعذرعامدارایمنطق
اقتصادینیزاستولذابرخیدراینمسئلهتوجهبهعرفکشاورزانرامطرحنموده
وبرایجلوگیریازاســـرافوتبذیراموالپیشنهادالحاقیکتبصرهبهماده540
قانونمدنیرادادهاند)طباطباییواســـعدی،685،1395(درمجموعاجرایمحدودحق
ازالهمالککهحتیطرفدارانیدربینمعتقدینبهوجودحقازالهنیزدارد،بامصالح
اقتصادیکشورنیزسازگارتربهنظرمیرسد؛زیراازبینبردنزراعتدرحّدگسترده
موجبنابودیحّدوســـیعیازمنابعکشوراســـتوازطرفیمالکنیزبادریافت

اجرتالمثلزمین،بهحقخودمیرسد.

مبحث چهارم: آثار فسخ و بطالن عقد مزارعه بر اثر بروز عذر عام
درمبحثقبلصورعذرعامدرعقدمزارعهبیانوبرآینداقوالوادلهاینشدکه
عذرعامسببفسخیابطالنمزارعهمیشود.آثارهریکازفسخیابطالننیازمند

بررسیمستقلومستدلاست.
گفتار اول: آثار فسخ در عقد مزارعه

فسخباتوجهبهقواعدعمومیحاکمبرمعامالت،ناظربهآیندهاستوآثارعقد
رانســـبتبهزمانبعدازفسخازبینمیبرد.فسخدرعقدمزارعهدردوزمانپیش
ازکشتوبعدازکشتامکانوقوعداردکهبروزآندرهریکازاینزمانهاآثار

خاصخودرابهدنبالدارد.

الف- اثر فسخ عقد مزارعه پیش از کشت
قبلاززرعباتوجهبهآنکههنوزمحصولکشـــتنشدهاست،اگرمزارعهفسخ
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شـــودوهیچگونهعملیانجامنشدهباشد،هریکازطرفینادواتزراعتخودرا
برمیداردواغلب،اشکالیدرعملپیشنمیآید.حالاگرزارع،اعمالیمقدماتی
راانجامدادهباشـــد،چنانکهزمینراآمادهکاشـــتمحصولنمودهباشدیاآنکه
مسیرآبرافراهمنماید،درخصوصاستحقاقوینسبتبهاجرت،برخیازفقها
معتقدند،اگربهواسطهاعمالمقدماتیدرزمینوصفیحادثشودکهدرمقابلآن
عوضیباشد،عاملمستحقاجرتالمثلاعمالصورتگرفتهاست،امااگراعمال

اوچنیننباشدولغوباشد،مستحقچیزینیست)یزدی،1409ق،721/2و722(.
ازآنجاکهمقصوددرعقدمزارعه،زراعتاســـت،نهچیـــزدیگر؛پساگراز
اعمالانجامشده،زراعتیحاصلنشـــود،امریازطرفمالکوجودنداردووی
انتفاعینبردهاست)حکیم،1416ق،108/13(مالکدراینکهآیااعمالصورتگرفته،

مورداستفادهودارایعوضاستیانه،اهلخبرهاست)سبزواری،1413ق،108/20(.
امابرخیدیگرازفقهاعاملرامطلقًامستحقاجرتمیدانند،درصورتیکهبذر
برایمالکباشـــد،چونزارعبهحسبدســـتورمالکچنیناعمالیراانجامداده
اســـت،لذابایداجرتتماماعمالراپرداختنمایدوعالوهبرآنزارعقصدتبرع
نداشتهاستوقاعدهاحترامعملمسلماننیزدراینجاجریاندارد،امادرصورتیکه
بذربرایزارعباشد،دیگرمستحقاجرتاعمالانجامشدهنیست؛چونمالکدر
اینصورت،تنهاملزمبهتســـلیمزمینبهعاملاستنهچیزیدیگر)خویی،1418ق،
275/31(ومراداززراعتدرعقدمزارعه،هرعملیکهبهزرعتعلقبگیرداســـتکه

شاملاعمالشخمزدنوحفرنهرنیزمیگردد)حکیم،1416ق،108/13(.
بهنظرمیرســـدکهایجادوصفکمالدرزمین،میتواندمعیاریدرستبرای
مستحقاجرتبودنعاملباشـــد،چوناگروصفیدرزمینایجادگرددومالک
ملزمبهپرداختعوضآننباشد،موجببیعدالتیدرحقزارعاستودرحقیقت
مالکبیجهتدارایمالیگشتهاست.هرچنددرقانونمدنیحکمیدراینزمینه
وجودندارد؛امانویسندگانحقوقیباتوجهابوابمختلفمعامالتواحترامعمل
عامل،عاملرامســـتحقاجرتالمثلاعمالصورتگرفتهمیدانند)طاهری،1418ق،

236/4؛امامی،بیتا،83/2(.
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ب( اثر فسخ عقد مزارعه بعد از ِکشت
اگرعقدمزارعه،دراثنایمدتفسخگردد،بدانمعنااستکهتاقبلازاینکه
فسخصورتبگیرد،عقدمزارعهواجدشرایطالزمبودهاستوباتوجهبهاینکهفسخ
اثرقهقراییندارد؛لذاهیچیکازطرفیننمیتوانندتقاضایاجرتینمایند،چونبا
توجهبهتعریفعقدمزارعهکهدرسابقنیزموردبررسیقرارگرفت،مزارعهمعاملهای
برزمیندربرابرسهمیازحاصلاســـت،لذادرآنبحثیازاجرتاعمالصورت
گرفتهواجرتزمینموردمزارعهنیســـت،بلکهطرفینمســـتحقسهمیازحاصل
میگردندوتنهادرصورتبطالنعقدمزارعـــه،باتوجهبهاثرقهقراییآن،بحث

اجرتاعمالصورتگرفته؛وزمینموردعقد،مطرحمیگردد.
اختالفیکهدربینفقهاوجوددارد،درزمانحصولاشتراکطرفین،درزراعت
اســـتوچنانکهبرخیازفقهاآوردهاند،سهنظردراینخصوصوجوددارد)یزدی،
1409ق،724/2(.برخیازفقها،مجردروییدنبذرراموجباشـــتراکعاملومالک
درزراعتبهمیزانحصهخودمیدانند،لذااگربعدازاینزمانمزارعهفسخگردد،
طرفیندرزراعتشـــریکهســـتندوهیچکدامملزمبهپرداختاجرتیبهدیگری
نیســـت،چونتاقبلازفســـخ،عقدمزارعهصحیحبودهاست)یزدی،1409ق،725/2(
وطرفیننســـبتبهزمانبعدازفسخ،نسبتبهباقیبودنبااجرتیاقلعآنتصمیم

میگیرند.
نظردیگردراینخصوص،حصولاشتراکطرفینبعدازظهورحاصلاست.
بدانمعناکهتاقبلازآنکهحاصلظاهرگردد،درمالکیتصاحببذراستوبعد
ازآنطرفیندرحاصلبهمیزانحصهخودشریکمیشوند،لذابافسخقبلازظهور

حاصل،بایدصاحببذراجرتالمثلطرفدیگرراپرداختنماید.
درماده531قانونمدنینیزمالکیتبرحصههریکازطرفینرابعدازظهور
ثمرهدانستهاســـت،لذادرمواد538قانونمذکور،دربیانآثارفسخقبلازظهور
ثمره،حاصلرابرایمالکبذردانستهاستوطرفدیگررامستحقاجرتالمثل
میداندودرماده539دربیانآثارفســـخبعدازظهورثمرهآمدهاســـت:»هرگاه
مزارعهبعدازظهورثمرهفســـخشود،هریکازمزارعوعاملبهنسبتیکهبینآنها
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مقرربودهشریکدرثمرههستند...«.
برخیدیگرازفقهااحتمالحصولاشـــتراکدرزراعتباکشتبذررامطرح
نمودهاندوایننظرراسازگارترباقواعدونظرعرفدانسته)اشتهاردی،1417ق،263/28(
وپذیرشقولکسانیکهحصولاشتراکرابهخروجزراعت،ظهورثمرهیاحصول
آنمیدانندرامخالفباماهیتمزارعهدانستهاند.عالوهبرآنکه،مفهومعقدمزارعه
مشارکتاســـتوشـــرکتبامجردعقدحاصلمیگردد،نهآنکهباظهورنفعو
مسائلیازاینقبیلباشدوکسرمشـــاعباعدموجوِدخروجزراعت،ظهورثمرهیا
حصولآننیزامکاندارد،چنانکهدرعقدمضاربهاینچنیناست)اشتهاردی،1417ق،

263/28و264(.
بهنظرمیرســـدپذیرشنظراخیروزینتراست؛زیراازسویی،باتوجهبهآنکه
مقصودطرفینازعقدمزارعه،شراکتطرفیندرمحصولاستوحاصلشاملتمام
مراتباست)سبزواری،1413ق،111/20(،نهآنکهتنهابهمحصولبعدازظهورثمرهاطالق
گردد،ازســـویدیگرآثارفســـختنهاناظربهزمانآیندهنهزمانگذشتهوپذیرش
حصولاشتراکزراعتمؤخراززمانکشت،درحقیقتموجبتسریآثارفسخبه
زمانقبلازآناست،چونقبلازحصولاشتراکدرزراعت،مالکبذر،مالک

زراعتاست،لذابایداجرتالمثلزمانقبلازفسخرانیزپرداختنماید.

گفتار دوم: بررسی آثار بطالن در عقد مزارعه
اگرعقدمزارعهبهجهتیازجهاتباطلباشد،طبققاعدهحاصلبرایصاحب
بذراستوفرقینداردکهصاحببذر،مزارع،عاملیاشخصثالثباشد،لذااگر
عاملصاحببذراست،حاصلبرایاواستوبایداجرتالمثلصاحبزمینرا
بپـــردازد،چنانکهبرخیازفقهاچنینتصریحیدارند)کرکـــی،1414ق،332/7و333؛
شهیدثانی،1431ق،503/2؛شهیداول،1410ق،152؛شهیدثانی،1413ق،35/5؛کاشانی،بیتا،100/3(.
برخـیدیگـراگرچـهدرعبـارتخـودفقـط»وجـوبپرداخـتاجرتالمثـل
بـهصاحـبزمیـن«رادارنـد،ولـیمقصـودآنـانزمانیاسـتکـهبذربـرایعامل
اسـت،چنانکـهمحقـقحلـیچنیـنآوردهاسـت:»درهـرموضعـیکـهحکـمبه
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بطـالنعقـدمزارعهشـود،پرداخـتاجرتالمثلزمینبـهصاحبآنالزماسـت«
)محققحلـی،1408ق،122/2(،مرحـومصاحبجواهـردرتوضیـحعبـارتمحقـقحلی
گفتـهاسـت:مـرادایشـانزمانـیاسـتکـهبـذربـرایعاملاسـتکهحاصـلنیز
بـرایاومیگـردد،لـذابایـداجرتالمثـلزمیـنرابـهصاحـبآنپرداخـتنمایـد

)نجفـی،1404ق،47/27(.
درتوجیهاینصورتنیزگفتهشـــده:»چهبساعاملیکهصاحببذراست،از
زمیندیگریبدونآنکهعقداجارهیاقصدتبرعیازطرفمالکباشـــد،استفاده
کردهاست،لذابایداجرتالمثلزمینراپرداختنماید،ازطرفدیگرحاصلبرای
اواست،چوننمائیاستکهدرملکاوحاصلشدهاست«)عاملی،1419ق،124/20(.
درپرداختاجرتالمثلازسویعاملفرقیبینزمانیکهحاصلیبرداشتشودو
غیرآننیستچوناواززمیندیگریاستفادهنمودهاست،لذابایدعوضآنرانیز

پرداختنماید)عاملی،1419ق،124/20(.
اگرمالکزمین،صاحببذراست،حاصلبرایمالکاستوبایداجرتالمثل
عاملرابپردازد،چنانکهبرخیازفقهاتصریحدارند)عالمهحلی،1388،339(و
برخیدیگرهرچندعباراتآناناطالقدارد،ولیشاملچنینموردینیزمیگردد،
چوناجرتالمثلرابرایهرموضعیکهمزارعهباطلباشـــدالزممیدانند)ابنزهره،
1417ق،290؛ابنادریسحلـــی،1410ق،442/2؛محققحلی،1418ق،148/1(.اگربذرمتعلقبه
هردوباشـــد،محصولزمینمیانآندوتقسیممیشـــودوهرکدامازآنهاموظف
اســـتاجرتالمثلزمینوباقیکارهاکهبهاواختصاصداردراازدیگریبگیرد
وهمچنیناستاگربذربرایشـــخصیغیراززارعومزارعباشدکهاوبادریافت
محصولبایداجرتالمثلمربوطبههرکدامازطرفینعقدمزارعهراپرداختنماید

)عالمهحلی،1388ق،339(.
درماده533قانونمدنینیزاثربطالنعقدمزارعهراهمانندنظرفقهایامامیه،
دانستهاستوچنینآوردهاست:»اگرعقدمزارعهبهعلتیباطلشود،تمامحاصل
مالصاحببذراســـتوطرفدیگرکهمالکزمینیاآبیاصاحبعملبوده
است،بهنسبتآنچهکهمالکبودهاســـتمستحقاجرتالمثلخواهدبود.اگر



187

تأثیر حدوث عذر عام
 بر عقد مزارعه از منظر 

فقه و حقوق

بذرمشترکبینمزارعوعاملباشدحاصلواجرتالمثلنیزبهنسبتبذربینآنها
تقسیممیشود«.

نظرفقهایامامیهدرخصوصاثربطالنعقدمزارعهکهموجبمالکیتصاحب
بذرنسبتبهمحصولومستحقاجرتالمثلبودندیگری،حکمیمطابقبااصول
مالکیتاســـت،چونمالکیتبذر،موجبمالکیتنسبتبهنمائاتحاصلازآن
استونویسندگانقانونمدنینیزدرماده33قانونمذکوربهآنتصریحنمودهاند،

چنانکهدرماده32نیزبهبیانمالکیتتبعیپرداختهاند.

نتیجه
درمواقعیکهحدوثعذرعامموجبازبینرفتنوصفامکانازعقدمزارعه
میشـــود،اگراینحادثهدرابتداوهنگامانعقادعقدباشد،باتوجهبهآنکهامکان
انتفاعاززمین،یکیازشروطصحتعقدمزارعهاست،نبودچنینشرطیدرهنگام
انعقادعقد،موجببطالنمزارعهخواهدشـــد؛امادرمواقعیکهعذرعامبعداز
گذشـــتمدتیودراثناءمدتمزارعهبروزکند،درموردسرنوشـــتعقدمزارعه
اختالفنظروجوددارد.برخیپیدایشعذرعامراموجبایجادحقفسخمیدانند،
بدینجهتکهپیشازحدوثعذر،مزارعهصحیحبودهاســـتوبعدازحدوث
عذر،شکدرصحتعقدمیشود؛لذااستصحابصحتعقدجاریخواهدشد.

درمقابل،برخیدیگرچنینعقدیرامنفسخمیدانند.
قولاخیرازقوتبیشتریبرخوردارباشـــد؛زیراقابلیتانتفاعاززمینیکیاز
ارکانمزارعهاســـتوعالوهبرآنکهوجودقابلیتانتفاعدرزمانانعقادشرطاست،
اســـتمرارآننیزشرطصحتعقدمزارعهاســـتوازبینرفتنقابلیتانتفاعباعث
نابودیعقدمزارعهمیشـــود،چنانکهدرماده527قانونمدنینیزازچنیننظری

پیرویشدهاست.
گاهیعذرپیدایشعذرعامموجبتأخیردربرداشـــتمحصولمیشود،در
اینرابطهنظراتدائرمدارحقازالهزرعبرایمالکوعدمآناســـت.هرچنددر
مشهوربودنقولبهازالهوپذیرشآندرقانونمدنیتردیدینیست؛امااینسخنبا
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غرضازعقدمزارعهکهدســـتیابیبهمحصولورسیدنهریکازطرفینبهحصه
خوداست،منافاتدارد،عالوهبرآن،درصورتیکهعذرعامموجباینتأخیرشده
باشد،درحقیقتتمامیآثارزیانباراینعذر،برزارعتحمیلشدهاستواینتحمیل
دورازعدالتوانصافاســـت؛لذامیتوانباپرداختاجرتالمثلزمینتازمان
برداشـــتمحصول،ضمنتضمینحقوقمالک،ازتحمیلآثارعذربریکطرف

قرارداداجتنابنمود.
اعمالهمراهباانعطافومحدودحقازالهمالک،عالوهبرآنکهطرفدارانیدر
بینمعتقدینبهوجودحقازالهدارد،ازنظراقتصادینیزبامصالحکشـــورسازگارتر
بهنظرمیرســـد؛چراکهازبینبردنزراعتیکهبهزودیموعدبرداشتآنمیرسد،

اسرافوموجباتالفمنابعملیوبرایاقتصادکشورزیانباراست.
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Abstract
Providing the Conditions for more utilization authority in the 

depth and space of the ground has provided the background for ask-
ing questions concerning legal ownership. One of the most impor-
tant questions is that whether the depth and space of the ground, 
regardless of its surface, can be transferred to others in the form of 
contracts or unilateral obligations. The present study seeks to find 
an answer for determining how to transfer in from of legal actions 
which being physical goods ( A̒yn) is a non-gratuitous condition 
in them. In this regard, given the fact that most of the legal actions 
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are such that being physical goods is a non-gratuitous condition in 
them such as transaction and renting, the matter of the depth and 
space around the ground has been examined in terms of ‘being 
physical goods’, ‘right’ and ‘benefit’, finally, being ‘physical goods’ of 
that accepted and also being ‘right’ and ‘benefit’ of that rejected. As a 
result, the depth and space around the ground can be transacted in-
dependently in those transactions that according to jurisprudential 
standards the condition of object of sale is to be physical goods and 
it has involved in it.

Key Words: the Matter of Depth, the Space Around, Physical 
Goods, Right, Benefit, Ground.
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ahangaran@ut.ac.ir2.استاددانشگاهتهرانپردیسفارابیقم-ایران؛)نویسندهمسئول(؛

l.0912707218357@gmail.com3.پژوهشگرحوزهعلمیهقم-ایران؛

سال هفتم، شماره پیاپی 22 ،  بهار 1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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استوعینیتدرآندخالتدارد)مانندبیع،اجارهووقف(موردنقلوانتقالقرارگیرد.
کلیدواژه ها:ماهیتعمق،فضایمحاذی،عین،حق،منفعت،زمین.

مقدمه
سلطنتمالکبرزمین،امریعقالئیوموردامضاواعتبارشارعاستوازجمله
تصرفاتمالکزمین،خریدوفروشوانتقالملکخودبهغیراســـتکهعمقو
فضایمحاذیزمیننیزبهتبعآنمنتقلمیگردد؛چراکه»مالکزمینمالکسطح
آنتااعماقزمیناست«)عاملی،محمدبنمکی،1417ق،347/3؛عاملی،زینالدین،1413ق،
273/4(و»هوایمحاذیزمینتابعســـطحآناست«)طوســـی،1407ق،295/3؛حلی،
حسنبنیوسفبنمطهر،1412ق،313/4(واینامرمورداتفاقفقهااست؛اماتصرفمالک
نســـبتبهعمقوفضایمحاذیزمینبهصورتمستقلوبدوندرنظرگرفتنسطح
زمینوباتوجهبهامکانتصرفدرعمقوفضابهصورتمستقل،چگونهاست؟و

قابلیتفروش،هدیهدادن،وقفومانندآنرادارد؟
اهمیتپاسخبهاینسؤالباتوجهبهرشدتکنولوژیوقابلیتبهرهبرداریامروزی
اززمینهاباساختسازههایمرتفعوپلهادرفضایمحاذیزمینوگودبرداریو
حفرزمینبهجهتتونلها،پارکینگهایطبقاتیدرعمقو...بیشتردرکشدهو

موردابتالیمردماست.
پاسخبهسؤالیادشدهمتوقفبربررسیماهیتعمقوفضایمحاذیزمیناست
وباتوجهبهاسبابمتعددتملیکوانتقالملکیتمانند؛خریدوفروش،هدیهدادن،
صلح،اجارهو...وهمچنینگســـتردگیمجموعهتصرفاتانساندرزمین،الزم
نیستماهیتمذکوردرهرکدامازاسبابتملیک،تحلیلوبررسیشود؛بلکهتنها
تعیینماهیتعمقوفضایمحاذیزمیـــنبهخودیخودقابلانطباقدرمجموعه

اسبابتملیکخواهدبود.
غالـــبتصرفاتمالکدرعمقوفضایمحـــاذیزمین،ذیلیکیازعناوین
»حق«،»منفعت«و»عینبودن«قابلتوجیهاســـت.بنابرایناگرثابتشودعمقو
فضایمحاذیزمین»عین«است،هرتصرفیدربخشهایمختلفعمقوفضای
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محاذیزمین،تصرفدربخشیازعینبودهودرتماممعامالتیکهعینبودنشرط
درِعوضیناستقابلانطباقاست،البتهشروطدیگرازعوضینمانند:مالیت،اباحه،

معلومیتو...مفروغگرفتهشدهاست.

پیشینه
بحثازعمقوفضایمحاذیزمینبهتبعســـطحزمین،درمتونفقهیمانند
بحثدراحداثبالُکن،نحوهتصرفـــاتدرفضایمحاذیاماکنعمومی)حلی،
نجمالدیـــن،1408ق،99/2(،تصرفاتمالکانزمینهایهمجواربهلحاظواردشـــدن
شاخههایدرختبهفضایمحاذیزمینغیر)حائری،بیتا،102/2(،اباحهمکانمصلی
)یـــزدی،1409ق،576/1(و...آمدهاستوبرخیازعلما،مالکزمینرامالکفضای

محاذیزمینتاحدودمتعارفدانستهاند)نائینی،1411ق،5-4/2(.
همچنیندربارهعمقزمیندرکتابخمس،دراســـتخراجگنجاززمینغیر،
فرمودهاند؛اگراستخراجگنجدرحدودغیرمتعارفاززمینغیرباشد،خارجکننده
گنج،مالکآناستنهمالکزمین)خوئی،1418ق،57/25(.آنچهدرمتونفقهیطرح
شدهاستمالکیتعمقوفضایمحاذیزمینبهتبعسطحآنبودهاستوماهیت
عمقوفضایمحاذیزمینبهنحومستقلوبدوندرنظرگرفتنسطحآنرابیاننکرده

است.

1. عینیت عمق و فضای محاذی زمین
الزماســـتواژه»عین«ابتدادرلغتوسپسدراصطالحتبیینشودوآنگاه

انطباقآنباعمقوفضایمحاذیزمینموردبررسیقرارگیرد.
1.1. مفهوم شناسی »عین«

برای»عین«درلغتمعانیمتعددیذکرشـــدهاستکهبرخیازآنمعاني:
چشـــم،چشمه،زانو،دینار،مالموجود،طالو...اســـت)فراهیدی،1409ق،254/2(و
اینواژهلفظمشترکاست،درحالیکهدراصطالحفقهیدربسیاریازمواردواژه
»عین«مطابقهمانمعنایلغویاشبهکاررفتهاســـتمانند:کتابحدود،دیاتو
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بابنظربهأجنبیهکه»عین«بههمانمعنایچشـــمودرباببیعصرف)بیعطال
بهطال(بههمانمعنایلغویطالبهکاررفتهاســـت.امادربسیاریازمواضعدیگر
فقهیاستعمالواژه»عین«بهمعنایچیزیاستکهبالفعلمابهازایخارجیداشته
یاقابلیتتشّخصخارجیداشتهباشد)سجادی،181/1،1379(؛همانطورکهدرشروط

عوضینشرطمذکورتصریحشدهاست.
بهتعبیردیگروقتیفقهادرشروطعوضین»عین«بودنراذکرمیکنند،قابلیت
تعّینموردنظرآنهاست؛اگرچهمبیع،کلیدرذمهویاکلیدرالمعّینباشد)نجفی،
1404ق،417/22؛خوئی،بیتا،357/5(؛درهرصورتبایدتوجهداشـــتکه»عین«دراین
فرضدرمقابلمنفعتوحققرارگرفتهاست)نجفی،208/22(کهدرغالبمعاوضات
اینمعنایاخیرموردنظراست؛البتهدربعضیمواردمانندآنکهدرتوضیح»عین«بودِن
مالوقفشدهآمدهاست:دینویاامرمبهموغیرقابلمنفعتعینیتنداشتهوقابل
وقفنیســـت)شـــیرازی،1425ق،458/1(کهدراینبیانلزومتشّخصخارجیازواژه

»عین«لحاظشدهاست.
حقوقداناننیزدراســـتعمال»عین«قابلیتتعّینخارجـــیرااتخاذکردهاندو
»عین«رادرمقابلمنفعتدانســـتهاند)امامی،بیتا،21/1(ودرتقسیمافراد»عین«به
لحاظمالگفتهاند:»چنانچهموضوعموردقراروتعهد،مقدارمعّینیازمالمشخص
باشـــد،اگرچهخارجًاتشّخصنداردولیچونقابلیتتشّخصراداردوتملکآن
مقدارازمالمشخصاستدرحکمعینخارجیاست،مانندبیعکلیفیالمعّین«

)کاتوزیان،27-25،1385(.
ازتوضیحـاتبـاالمعلـوممیشـودکهمـالکدر»عینیـت«،موجودیتبالفعل
وخارجیمبیعوکاالنیسـت؛بلکهقابلیتتحققوتعّینآنشـرطاسـت؛بههمین
جهـتحقوقدانـاندرکلـیدرذّمـهیـاکلـیدرمعّیـنتعبیـردرحکمعینیـترابه

کارگرفتهانـد.
درهرصورتبهدستمیآیدکهواژه»عین«درشرایطعوضیندرغالبابواب
معامالتمعناییباوسعتشمولیبیشترازمعانیلغویوحتیفلسفیدارد؛چراکه
درتعابیرفلسفیبهچیزیکهدارایابعادسهگانهطول،عرضوعمقباشد»عین«
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گفتهمیشودکهبهتعبیردیگرهمانجسمتعلیمی)سجادی،سیدجعفر،181/1(درنظر
اهلحکمتاست.

2.1. استدالل بر عینیت عمق و فضای محاذی زمین
پسازتبیینواژه»عین«،اینسؤالمطرحمیشودکهآیاعمقوفضایمحاذی
زمینازنظرفقهیمیتواند»عین«باشـــد؟واصطالح»عین«قابلانطباقبرعمقو
فضایمحاذیزمیناســـت؟پاسخبهاینســـؤالدرضمنسهمرحلهذیلبهدست

میآید.
اول:ماهیتبابمعامالتبرخالفعباداتازامورتوقیفینیست؛بلکهمتکی
بربنایعقالاســـتکهیابهامضایصریحشارعیابانبودردعومنعشارعبابنای
عقالئی،حجیتشـــرعییافتهاســـتوبهویژهاصلکلیدرتعابیرواصطالحات
فقهیدربابمعامالتآناســـتکهبهمانندعباداتدارایحقیقتشرعیهنیستند
ومهمنحوهمعامالتوقراردادهاییاستکهعقالآنراانجاممیدهندوواژهعین
ازاینقراراستودارایحقیقتشرعیهنیستوعقالء،عمقوفضایمحاذیزمین
خودراازآِنخودمیدانندوبههمینجهتتصرفاتمالکانهدرآنمیکنندوبرای
ایجـــادبالُکندرفضایمحاذیزمینخود،ازایجادکنندهبهامطالبهمیکنندیادر
صورتعدمرضایت،ازفروشیـــااجارهآنمقدارازعمقیافضایمحاذیزمین
ممانعتمیکنندوایندستهازمعامالتبهخصوصاجارهمنحصردرتسلیطعین
استنهحق،بیانگرآناستکهعرفنیزنگاهمالکانهکاملرابرایخودقائلاست
نهمالکیتبهلحاظحقکهنوعیسلطنتضعیفومرتبهایازملکیتاستواین
درحالیاستکهممانعتیازشارعدراینبنایعقالییبهمانرسیدهاستوشارع

نیزتعریفشرعیازعینبهعنوانمبیعیامعوضارائهندادهاست.
دوم:ازنظرعرفیعمقوفضایمحاذیزمینجزءماهیتومقّوممفهومزمین
است؛چراکههیچشـــخصیزمینراهنگامخریدوفروش،بهصرفسطحتعلیمی
نمیداندواساسًاصرفســـطحآنرادارایمنافعقابلاعتنانمیداند،حتیکاشت
کوچکترینبذردرعمقوفضایمحاذیسطحزمیناثرگذاراستوبههمینجهت
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فقهاعمقوفضایمحاذیزمینراازتوابعزمینمیدانند)عاملی،سیدجواد،بیتا،202/10؛
روحانی،1412ق،443/19(؛چنانکهسابقًادرتبیینمسئلهگذشت.

ســـوم:درتحلیلانطباقفضایمحاذیزمیـــنبهعنوانعین،محذوریوجود
ندارد؛زیرافضایمحاذیزمینمشخصاتکاالازقبیلقابلیتاندازهگیری،قابلیت
تفکیکوجداســـازیو...راداردوبااندازهگیریتشّخصوتعّینمییابد؛البته
فضایمحاذیزمین،تعّینخارجیفعلیندارد،اماقابلیتتعّینداردوبهتعبیردیگر
تعیینواندازهگیریموجبتعّینفضایمحاذیزمینمیگرددوتعّینهرشـــیء
نیزبهحسبهمانشیءمالحظهمیشـــود؛مثاًلدربیعکلی،قابلیتجداسازیو
تفکیکازمالمشاعاستودربیعکلیدرذمه،اوصافکاالییکهبالفعلموجود

نیستبهعنوانتعیینمحسوبشدهوقابلیتتعّیندرخارجرادارد.
البتهبایدبهدونکتهضروریزیرتوجهشود:

1.مدعاایننیســـتکهفضایمحاذیزمینکهموردنظراســـتکلیبودهو
بهعنوانکلیفیالمعّینوبخشیازکاالیموردمشاهدهفروختهشودوخریدارنیز
بهمیزانبهاییکهپرداختهاســـتمالکبخشیازکاالیموردنظربشودودرنهایت

بهصورتمالمشاعافرازگردیدهوجداشود)ایروانی،1406ق،201/1(.
2.همچنینمراد،فروشوبیعکلیدرذمهنیســـت،یعنیفروشندهکاالییرابا
ذکراوصافبدونآنکهفعاًلموجودباشد،بفروشدوخریداربهایمشخصشدهرا
درمقابلکاالیمذکوربپردازدودرنتیجهذمهفروشندهنسبتبهخریداربابتکاالی
تعریفشدهمشغولباشد؛بلکهغرضمادراینجاشباهتحکمیدرنحوهتعیینو
قابلیتتشـــّخصاعیانموردمعاملهاست،یعنیعدمتشّخصفعلیوخارجیکاال

مانعازصحتمعاملهنسبتبهآننیست.
بنابراین،ازآنچهگذشـــتمیتوانبهایننتیجهرسیدکهفضایمحاذیزمین
»عینیتحکمی«داردودرحکم»عین«خارجیاســـتوپسازاندازهگیریو
تعیینحدود)طول،عرض،فضای(،فضایمحاذیزمین،تعّینوتشّخصمییابد
وبهعنوانیککاالیخارجیوعینی،قابلیتمعاملهونقلوانتقالملکیوســـایر

احکامتجاریوحقوقیراخواهدداشت.
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وهمچنینسخندربارهعمقبادولحاظقابلتصوراستیکیعمقزمین،بدون
خاکبرداریودیگریعمقزمینپسازخاکبرداری،نســـبتبهفرضاولباتوجه
بهآنچهدرتعریف»عین«گذشـــت،قطعًامصداق»عین«استودرفرضدوم،
فضاییدرزمینایجادمیشـــودکهبهتعبیردیگرمانندفضایمحاذیزمیناست،
یعنیهرچهخاکبرداریزمینبیشترشود،فضایمحاذیزمیننیزبیشترخواهدشد

کهاثباتعینیتفضاذکرشد.
پسعمقزمینمیتوانددرنظرفقهیوحقوقی»عین«باشدومانندسایراعیان
قابلیتمعاملهدارد،یعنیمیتواندهمکاالوهمبهایکاالقرارگیردوقابلیتِعوض

ومعّوضبودندرمعاملهراداراست.
درزمانگذشـــتهعلمابهلحاظمحدودیتهایموجودمانندساختوسازو...
بهتحلیلجامعدراینموضوعنپرداختهاند،مثاًلمرحوممقدساردبیلی،دربارهاین
مسئلهمیفرماید:بهجهتآنکهامکانتســـلیمهواممکننیست،بیعهوابهتنهایی

صحیحنیست)اردبیلی،1403ق،367/9(.
بدیهیاســـتمحذورموردذکرایشـــانبهجهتعدمامکانتسلیممبیعاست؛
درحالیکهشرطامکانتسلیمغیرازشـــرطعینیتاست؛مانندممنوعیتفروش
ماهیدردریاکهبهجهتعدمامکانتســـلیماستنهبهجهتآنکه»عین«نیست؛
ولیچونامکانتسلیمنداردنمیتواندمبیعواقعشود؛مگرآنکهگفتهشودمرحوم
مقدساردبیلیعدمامکانتسلیمهوارابهجهتعیننبودناشذکرکردهاستکه
اینوجهدلیلمیخواهدوباتوجهبهدقتفقهادربهکارگیریاصطالحاتامریدور
ازذهنبهنظرمیرسدودرهرصورتمحذورعدمامکانتسلیممبیعاعمازآناست

کهمبیععینباشدوغیرقابلتسلیمیاعیننباشدوغیرقابلتسلیمباشد.

2. حق بودِن عمق و فضای محاذی زمین
1.2. مفهوم شناسِی حق

واژۀ»حق«دارایمعانیمتعدداستوازجملۀآناینکهبهمعنایتحققوثبوت
اســـت)فراهیدی،1409ق،6/3(وهمچنینبرایمعناییقیننیزوضعگردیده)صاحب،
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1414ق،286/2(ویامعنایمطابقتوموافقتنیزبرایآنذکرشده،همانطورکهدر
بسیاریازاســـتعماالتقرآنیورواییدراینمعنابهکاررفتهاست)اصفهانی،1412ق،

246(؛امادرآراءفقهااصطالح»حق«بهمعانیزیرآمده:
اول.حقسلطنتوقدرتفعلی)درمقابلشأنیواقتضائی(وقائمبهدوطرف

منلهالحقومنعلیهالحق)درمقابلمالکیت(است)انصاری،1410ق،20/6(.
دوم.حقســـلطنتیاعتباریبهنفعیکانســـانوبهضررانساندیگراستکه

برخالفحکمقابلاسقاطوانتقالاست)بحرالعلوم،1403ق،14-13/1(.
سوم.حقسلطنتضعیفاعتباریاستکهقابلیتاسقاطدارد)نائینی،1373ق،42/1(.
چهارم.حقامریاستکهملکیتبهآنتعلقمیگیردبهماننداعیانخارجی،

قابلاسقاطوانتقالقهرییااختیاریاست)فشارکی،1413ق،446(.
پنجم.حقاعتباریمخصوصاستکهدارایآثارخاصیمانندحقفسخوغیره

است)خراسانی،1406ق،4(.
ششم.حقنوعیملکیتاســـتکهدارایمتعلقشخصمانند:حقحضانت

و...یااضافهونسبتبیندوطرفاست)یزدی،1421ق،55/1(.
هفتم.حقنوعیملکیتاســـت،نوعیخاصازاضافـــه)حقّیه(بینمالکو
مملوکواعتبارخاصبینآندوکهدرهرموردیآثارخاصبهخودراداردوقائم

بهغیراست)حکیم،بیتا،6(.
هشتم.حقوحکمامریاعتباریاندواختالفدرآثارآنهاازنوعجعلشارع

بهلحاظمصالحومالکهایواقعیاحکاماست)خوئی،بیتا،46/2(.
نهـم.حـقازحیـثمصداقی،اعتباریاسـتمخصـوصکهدارایآثاراسـت.
مثـاًلدرحـقالوالیـة،والیـتپـدر،جـدپـدریوحاکـمایجـادمیشـودوجـواز
تصـرفدرمـالموّلـیعلیـهازآثارهمیناعتباراسـت.بـهتعبیردیگـردرحقالوالیة
آنچـهاعتبـارمیشـودهمـانآثـاراسـت،لذاحّقـیکهموجـبجوازتصرفباشـد
وجـودنـداردبلکـهخـودجوازتصـرف،اعتبارمیشـود؛بنابرایـنواژهحـقدرتعبیر
»حـقوالیـت«وماننـدآنتنهـانقـشبیـانراداردبهعبارتدیگراضافهبیانیهاسـت
واینگونهنیسـتکه»حق«ماهیتیمسـتقلداشـتهباشـدودارایآثارباشـد؛بلکه



205

ماهیت عمق و فضای 
محاذی زمین از حیث 

»عینیت«، »حق« و 
»منفعت«

نفـساثـرموردنظر،حقیقـتوماهیتحقاسـت.
حّقتوسطاعتبارکنندهآنقابلرفعاست،اماحکمبهلحاظماهیتآن،اساسًا
بعثبهانجامیکفعلویامنعازانجامآناســـتوقابلرفعنیســـت،مگراینکه

موضوعحکمازبینبرود)اصفهانی،1418ق،44(.
نقد و بررســـی تعاریف:باتوجهبهآنچهذکرشـــدبهدســـتمیآیدتعریف
جامعومانعیازحقارائهنشدهاستوعمدهتعاریفدارایاشکالاستوالزماست
موردبررسیقرارگرفتهتادرانطباقباعمقوفضایمحاذیزمین،تحلیلجامعتری
ارائهشود؛البتهباتوجهبهآنکهغالبقیوددرتعاریفمذکورتکرارشدهاندازنقدو
بررسیتعاریفبهنحوتفکیکشدهبهجهتجلوگیریازتکرارپرهیزشدهاستو

امااشکاالتبهشرحزیراست:
1.تعریفبهسلطنتیاسلطنتضعیفهویادارایبودنآثار–کهدرغالبتعاریف
مانندتعریفاول،دوم،ســـوموپنجمآمدهاست-،تعریفبهماهیتوذاتحق

نیست؛بلکهتعریفبهآثارحقاست.
2.تعریفبهقابلیتاســـقاطوانتقالدرمقابلحکم–کهدرتعریفســـومو
چهارمآمدهاست–تعریفبهلوازمحقاستنهماهیتحق،عالوهبرآنکهتعریف
جامعینیست؛زیرابرخیازحقوققابلیتاسقاطیاانتقالندارند،مانند:حقأبوت،
حقاســـتماع،حقوالیتحاکمقابلاسقاطنیستندوهمچنینحقشتم،حقغیبت
درفرضوجوبرضایتازصاحبشقابلانتقالباموتنیســـتند؛درحالیکه»حق

الشفعه«طبقبرخیمبانیقابلنقلنیست؛ولیقابلانتقالباموتاست.
3.تعریفبه»نوعیازملکیـــتواضافهخاصیبینمالکومملوک)اضافه
حقیه(وامریقائمبهغیر«یا»نوعیازملکیتکهمتعلقششخصونسبتیبیندو
طرفاست«-کهدرتعریفششموهفتمآمدهاست-؛تعریفواضحومانعاز

غیرنیست؛بهدلیلآنکه:
الف.در»حکم«و»مالکیت«نیزدوطرفداشتنمتصوراست.

ب.بسیاریازحقوقمتعلقشانشخصنیست؛بلکهمیتواندعقد)مانندحق
خیارو...(یاعینباشد)حقتحجیر،حقرهانهو...(؛
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ج.اگرمفهومطرفیتوقائمبهغیربودنرابه»منعلیهالحق«تفسیرکنیم،به
اینمعنیکهمفهومحقدرجاییشکلمیگیردکهدرمقابلصاحبحق،شخصی
اســـتکهاعمالحقبرعلیهاوخواهدبود؛دربرخیموارددرمقابلصاحبحق،
شخصینیستتاتعبیر»منعلیهالحق«صحیحباشدمانند:»حقالتحجیر«واگر
آنرامطلقطرفیتبدانیـــم؛دراینصورتدر»مالکیت«و»حکم«نیزدوطرف

داشتنمتصوراست؛زیراایندونیزازمفاهیماضافههستند.
د.اگرمرادازمملوک،متعلقباشد،اموریکهمتعلقآنشخصیاعقداست،
قابلپذیرشنیســـت؛زیرا»منعلیهالحق«رانمیتوانمملوکدانستواگرمراد
نفسآثاروقدرتاجرایحقباشدبهاینمعنیکهمالک»ذیالحق«باشدونفس
قدرتاعمالحق»مملوک«باشـــدخلفاستوبهتعبیردیگرحیثمالکیتدر

»ذیالحق«اساسًاچیزیجدایازهماناعمالوقدرتبراجرایحقنیست.
4.دربرخـــیازتعاریفقیدقائمبودنبهدوطرف»منلهالحق«و»منعلیه
الحق«ذکرشدهاست–مانندتعریفاول-کهتعریفجامعینیست؛بهدلیلآنکه:
الف.دربرخیازحقوقکهمتعلقشعیناستبرداشتمفهوم»منعلیهالحق«

قابلانطباقنیستمانند:»حقتحجیر«.
ب.دربرخیازحقوقکهمتعلقششـــخصاستتعبیر»منعلیهالحق«وجه
روشـــنیندارد؛آیابهمعنایشخصیاستکهاعمالحقبهضرراواست،درمقابل
شـــخصیکهاعمالحقبهنفعاواستیابهمعنایآناستکهچونقدرتاعمال
حقرانداردیامحلاجرایاعمالحقاست»منعلیهالحق«است،اگرچه»حق«
درخارجوبنایعقالییبهنفعشـــخصوبهجهترعایتمصالحاواعتبارشـــده
باشـــد؛مانند:حقالوالیةحاکم،حقالحضانهومانندآنکهاعمالحقنهبهضرر
متوّلیعلیهونهبهنفعاولیاءاست؛تنهااعمالحق،نسبتبهآنانجاریمیشودیابه
تعبیردیگرسیطرهدارد؛درحالیکهدرحقغرماءدرماترکمّیتومانندآنبهنفع

ذیحقوبهضررطرفمقابلدراجرایحقاست.
5.تعریفبهاینکهحقوحکمامـــریاعتباریاندواختالفآثارآنهاازنوع
جعلشارعبهلحاظمصالحومالکهایواقعیاحکاماست–کهدرتعریفهشتم
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آمدهاست–،بافرضپذیرش،تعریفدرمقامثبوتاستوبهلحاظاثباتیفارقو
ممّیزیبینحقوحکمبیاننمیکند.

بنابراین باتوجهبهاشکاالتســـابقوبررسیتعریفمرحوماصفهانی-کهدر
تعریفنهمآمدهاست-بهدستمیآیدتعریفایشانازعمدهاشکاالتسابقبه

دوربودهوازویژگیهایزیربرخورداراست:
الف.تعریفبهآثارولوازمحقنکردهاست؛زیرااعتبارحقرانفسآثارمیداندو
دوحیثیت»حق«و»آثار«قلمدادنکردهوواژه»حق«راتنهااضافهبیانیهدانستهاست.
ب.دروجهتمییزحقباحکم،لحاظماهویحکمرا،بعثبهانجامیکفعلو
یامنعازآندانستهاستورفعشرامتوقفبهرفعموضوعمیداند؛درحالیکهرفع

حقدراختیارصاحبحقاست.
ج.اعتباربخشیبهآثارحق،توجهبهایننکتهاستکهاعتبارمحضمعناندارد؛

بلکهآثار،متنواقعاست.
البتهبایدتوجهداشتکهایندستهامور،دارایماهیتیحقیقیوجنسوفصل
نیســـتندتاتعریفمنطقیارائهگردد،بلکهتعاریفبهلحاظآثار،لوازمواحکام،
مشـــروطبهاینکهممیزازغیرباشـــندکفایتمیکندوباایـــناوصافونگاهی
مسامحهایچهبسابرخیازتعاریفعلماءمانندمحققخراسانیوآیتاللهخوئیرا

تعریفینزدیکبهتعریفمحققاصفهانیوناظربهیکدیگربدانیم.

2.2. رّد وجه احتمالی حق بودِن عمق و فضای محاذی زمین
بامشخصشدنعینبودنعمقوفضایمحاذیزمین،نوبتبهطرحاینمسئله
میرســـدکهآیااصطالحفقهی»حق«برعمقوفضایمحاذیزمینقابلانطباق
اســـتیاخیر؟بهتعبیریدیگرآیامیتوانآنرابهمانندحقدانستوتصرفاتغیر
رابهجهـــتتقدم،خصوصًادرحدودغیرمتعارفراازبابحقاولویتشـــخص
متصرفدانســـت؟یابالعکسمالکزمینرادارایحقاولویتدرعمقوفضای
محاذیزمینشبدانیمتامانعتصرفاتغیردرحقوقاوشویم،خصوصًادرحدود

متعارفازعمقوفضایمحاذیزمین.
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ازجملهامورمسلمدربحثازحقوقآناستتصرفاتعدوانیدرحقوقدیگران
جایزنیستوحقوقدرصورتمالیتداشتن،قابلیتفروشنیزخواهدداشت،مثاًل
شخصیکهدرصفجماعت،برایاقتدابهامامجماعتایستادهاست،نسبتبه
مـــکانمذکورحّقداردواگردیگریاوراازحقاشمنعکند،غاصباســـتو
صاحبحقمیتواندحقشرادرمقابلعـــوضبهفرددیگریواگذارکند؛آیابا
فرضحقدانستنومالیتآنمیتواندبهمانندمعوضواقعشوند؟ایندرحالیاست

کهحقدانستنعمقوفضایمحاذیزمینبامحذوراتزیرروبرواست:
1.متعلقحقدراینجاچیست؟ومالکزمینکهصاحبحقمحسوبمیشود
درچهچیزیحقداشتهومیتوانداعمالحقکند؟بهتعبیردیگرمتعلقحقماهیتی
غیرازخودحقداردکهصاحبحقمطابقتعاریفمتعددگذشـــتهدرآنسلطهیا
سلطنتیانوعیملکیتیامطابقتعریفمرحوماصفهانینفستصرفمالکانهرا
درآندارد؛بدیهیاستمتعلقحقدراینجاعقدیاشخصنخواهدبودوتنهاگزینه
باقیماندهازاقســـاممتعلقحق،»عین«است؛اگرگفتهشودمتعلقحق،عیناست
ومرادازآنسطحزمیناست؛دراینصورتخروجازمسئلهموردبحثرخداده؛
زیراموردبحثعمقوفضایمحاذیزمینبهتبعسطحآننبودهاست؛بلکهبهطور
مستقلموردنظربودهاستواگرگفتهشودمتعلقآنعیناستومرادازآن،عمق
وفضایمحاذیزمیناست،دراینصورتقولبهعینیتآنپذیرفتهشدهاستو
دراینصورتواژهحقبهمعنایعرفیناظربهآثارمالکیتمالکاستنهمفهومی

اصطالحیدرمقابلمالکیتاعیان.
2.باتوجهبهتعریفهایگذشـــتهدرحقوتعابیرینظیر»نوعیازملکیت«یا
»ســـلطنتضعیف«و...،قدرتصاحبحقدرملکیتاشبهمانندملکیتاوبه
اعیاننیست؛بهتعبیردیگرمالکیتحقیکهمتعلقشعیناستغیرازمالکیتخود
عیناستوتعددتعبیر)عین،حق(واختالفدرآثارهریک،اینامررامیفهماند،
عالوهبرآنکهعمقوفضایمحاذیزمین،کمترینعمقآن)مانندنفوذریشهگیاه(
تاکمترینفضایمحاذیآن)مانندرشدگیاهکوچک(راشاملمیشود؛بااینوجود
اگرعمقوفضایمحاذیزمینراحـــقبدانیمناگزیریممالکیتکاملمالکرا
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تنهابرایســـطحتعلیمیزمینقائلشویم.ایندرحالیاستکهعرفخوددارای
سلطنتکاملدرزمینوعمقوفضایمحاذیآنمیداندوهمینامررابههنگام
معاوضاتقصدوانشـــاءمیکندواگرگفتهشودنسبتبهحدودمتعارفسلطنت
کاملدارند؛ولیدرحدودغیرمتعارفصرفًاحقدارند؛درواقعقولبهعینتعمق

وفضایمحاذیزمیندرحدودمتعارفموردپذیرششدهاست.
3.هـــریکازحقوقبهلحاظمتعلقخود)شـــخص،عین،عقد(محدودیتی
دارند،مانندحقشفعهکهمطابقبرخیمبانیتاسهروزجاریاستوحقاولویت
کهباپیشـــیگرفتندرتصرفازجانبغیرساقطمیگردد.حالاگرمالکزمین
ازعمـــقوفضایمحاذیزمینخودبهرهبردارینکندودیگریبیایدآنراتصرف
کند،بهخصوصدرحدودغیرمتعارف؛مثـــاًلبالُکناحداثکند،میتوانگفت
برایاحداثکنندهحقاولویتایجادشـــدهاســـت؟درحالیکهالتزامبهاینامر
غیرقابلپذیرشعقالخالفسیرهعقالییاستومالکانزمینهااجازهاینعملرا
نمیدهند؛زیراعمقوفضایمحاذیزمینخودرا،صرفًاحّقنمیدادندواینبنای

عقالییبانبودرّدشارعقابلپذیرشاست.
اگردرپاسخگفتهشوداینحقبهنوعیاستکهبامالکیتشروعوبااتمامآن

ازبینمیرود،بایدبگوییمکه:
اواًل:چنینآثاریکهباخودملکیتهمیشههمراهباشددرواقعحقنخواهدبود؛

بلکهملکیتبهتبعقراروسطحاست.
ثانیًا:محذورجوازتصرفغیر،قبلازتصرفمالکزمینراتوجیهنمیکند.

نکتهدیگرآنکهاگـــرحقبودنعمقوفضایمحاذیزمینبهنحومســـتقل
پذیرفتهشودوبرایمحذورهایسابقنیزتوجیهیارائهگردد،بایددانستکهحقوق
بهخودیخودقابلیتمعاوضهداردوطبقنظرمشهورمیتواندثمنمعاملهقرارگیرد،
اگرچهباتأملوتحقیقمبیعقراردادنحقوقنیزصحیحاستوسابقًاگذشتکه

شرطعینبودندرمقابلمنفعتاست.
امروزهبســـیاریازحقوقدرقالبعقدبیعمعاملهمیشوندکهعینیتخارجی
ندارند،وجزءمنافعنیزمحسوبنمیشوند؛مانند»حقَسرُقفلی«یا»حقنشر«و
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دربسیاریازمواردمانندحقامتیازتلفنو...متعلقحقنیزموردنظرفروشندهنیست
)شـــیرازی،1427ق،281(تابگوییمفروشحقوقبهلحاظمتعلقحقوقاســـت،چنانکه

بعضیازفقهاگفتهاند)خوئی،1410ق،158/2(.

3. منفعت بودِن عمق و فضای محاذی زمین
ابتداالزماســـتواژه»منفعت«درلغتواصطالحتبیینوسپسانطباقآنبا

عمقوفضایمحاذیزمینبررسیشود.
1.3. مفهوم شناسی منفعت

منفعتاسممصدرازنفعاست)عبدالرحمن،بیتا،359/3(وجمعآنمنافعاست،
همانگونهکهلغویهاتصریحکردهاند،نقطهمقابل»ضرر«است)جوهری،1376ق،
12/3(وبهتعبیردیگرمعنیآنعبارتاســـتاز»خیروهرآنچهانسانبهواسطهآن
بهمطلوبومقصودشدســـتمییابد«)فیومی،1414ق،618/2؛طریحی،398/4،1375(؛
درحالیکهدراصطالحفقها،تعریفجامعیازمنفعتنیامدهاســـتودرابواب
مختلففقهیماننداجاره،حقانتفاع،وقفو...بهتناســـبپیرامونمنفعتسخن
گفتهاندوتعریـــفآندربعضیازتعابیراینگونهآمدهاســـت:»أنالمنفعةهی
عبارةعنقابلیةالعینألنینتفعبها«)میالنی،1395ق،17(یعنیبهقابلیتاعیانجهت

بهرهبرداریمنفعتگفتهمیشود.
برایتبیینبیشـــترالزماستبهشروطمنفعتبپردازیمتاتعریفجامعیراارائه
دهیمکهباتتبعدرمتونومنابعفقهیبهدســـتمیآیدکهمنفعتباشـــرایطذیل

موردتوجهاست:
1.موجودبودِنمنفعت:)کاشانی،بیتا،103/3(؛البتهدربسیاریازتعابیرموجودبودن
منفعتبه»تدریجیالحصول«بودنمقیدشدهاست)اصفهانی،1409ق،140؛خوانساری،
1405ق،119/3(کهیاوجودبالفعلمنفعـــتراامریمفروغگرفتهاندویابهلحاظآن
اســـتکهغالبمنافعبهنحوتدریجیحاصلمیشود؛درهرصورتقدرمشترک
ازبیانـــاتعدمممنوعیتتدریجیالحصولبودنمنافعاســـتنـــهحصرمنافعبه

تدریجیالحصولبودن.
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2.مالیتداشتن:)حلی،1414ق،294(.
3.مملوکبودن:)عاملـــی،1410ق،339/4(؛مرادازمملوکیتاختصاصمنفعتبه
شخصاستتابتواندآنرابهسببعقداجارهویاسایرعقودبهفرددیگریتملیک

کندوگرنهمعاوضهمعقولنیست.
4.بقای»عین«پسازاستیفایمنفعت:)حلی،1410ق،456/2؛حائری،1404ق،198/9(
یعنیبابهرهبرداریازمنافع،اعیانآنهاباقیبمانند؛بنابراینبدیهیاستکهاجارهنان
برایخوردنوچوببرایاحراقو...صحیحنیست)عاملی،زینالدین،1413ق،212/5(.
5.امکانبهرهبرداریواستیفایمنفعت:)کیدری،1416ق،275؛حلی،حسن،1417ق،
288/2؛عاملی،1414ق،132/7(.الزمبهذکراســـتکهدرهرعقدیکهمنفعتیمنتقل
میشود،قابلیتاستیفایشرطاست؛گرچهاینشرطدرعقداجارهبیشترموردبررسی

قرارگرفتهاست.
6.مباحبودِنمنفعت:درهربابیازابوابفقهیکهمنفعتیمنتقلمیشوداباحه
آنشرطاست)عاملی،1419ق،423/19(؛بنابرایناجارهمسکنتنهابرایانجاممحرمات
ویامطابقمثالدرکتبفقهایگذشـــتهاجارهکنیـــزبرایزنایااجارهعبدجهت

ظلمکردنو...صحیحنیست.
7.قدرتبرتسلیممنفعت:)حلبی،1403ق،345؛حلی،1414ق،296/2؛خمینی،بیتا،525/1(.
بنابراینباتوجهبهآنچهبیانشـــدتعریفمنفعتبه»قابلیتعینبرایانتفاع«
تعریفجامعینیستوبهعبارتدیگرمنفعتدرمعاوضاتبایدتمامشروطمذکور

راداراباشد.

2.3. رّد وجه احتمالی منفعت بودِن عمق و فضای محاذی زمین
ازجملهمسایلدیگرایناستکهآیاعمقوفضایمحاذیزمینمیتواندمستقاًل

ازمنافعباشد؟
منافعیکشیءنمیتواندجزءماهّیتهمانشیءباشد.بهعنوانمثال،خودرو
ماهیتیداردکهمتشـــکلازنیـــرویمحرکه،چرخها،اتاقو...اســـتوماهّیت
بهدســـتآمدهازپیونداجزاءمنافعیازقبیلحملمسافر،بارو...داردکهاینمنافع
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جزءماهیتخودرونیســـت،بلکهماهیتخودروجداومنافعمترتببرآننیزجدا
است.

بـــهتعبیردیگراگرعمقوفضایمحاذیزمینرامنفعتبدانیمبابهرهبرداری،
چیـــزیازآنهاباقینمیماند؛مگرآنکهبگوییمعمقوفضایمحاذیزمینعینی
دارایمنفعتاستکهبهرهبرداریازآنعین،بهرهبرداریازمنافعآناستکهدر
اینصورتدرواقع،عینیتعمقوفضایمحاذیپذیرفتهشدهاستنهمنفعتآن.

اگرگفتهشودســـطحزمینعینوعمقوفضایمحاذیآنمنافعباشد)مثاًل
شـــخصیعمقوفضایمحاذیزمینرابرایمدتیاجارهدهد(دراینصورتبا
استفادهازمنافععینهمهالکنمیشود؛درپاسخبهایننکتهبایداظهارداشت:
اواًل:فرضمذکورتنهادرصورتیاســـتکهعمقوفضایمحاذیزمینبهتبع
سطحزمینباشد؛درحالیکهمحلنزاع،قابلیتبهرهبرداریبهنحومستقلاست.

ثانیـــًا:درفرضیکهعمقوفضایمحاذیزمینصرفًامنفعتباشـــدبابرخی
تصرفاتمانندساختنسازههایمعماریدیگرمنفعتیباقینمیماند؛برخالفقول

به»عین«کهمنفعتآن»عین«بهرهبرداریازعمقیافضااست.
ثالثًا:عیندانستِنصرفسطحزمین،خالفمتفاهمعرفیازمفهومزمیناست.

نتیجه گیری
نظربهاینکهدرغالبمعامالتمرســـوممانندخریدوفروش،اجارهومانندآن،
نسبتبهعمقوفضایمحاذیزمین،شرطمعوض،عینیتآناست،ماهیتعمقو
فضایمحاذیزمینازحیث»عینیت«،»حق«و»منفعت«موردبررسیقرارگرفت
ودرنهایتعینبودنآنپذیرفتهشدوحقومنفعتبودنشرّدگردیدودرنتیجهاز
اینپژوهش،معلومشـــدکهعمقوفضایمحاذیزمینبالفعل»عینیتحکمی«
داشـــتهوباتعیینحدود،تعّینیافتهو»عین«استواینامرمطابقعملکردوبنای

عقالءاستوازشارعنیزمنعیبراینبنایمذکورذکرنشدهاست.
همچنینواژه»عین«نیزدارایحقیقتشرعیهنیست،عالوهبرآنکهعیندانستن
آنباتحلیلهاوبرداشـــتهایارائهشدهازاصطالحاتفقهیتعارضندارد؛بلکه



213

ماهیت عمق و فضای 
محاذی زمین از حیث 

»عینیت«، »حق« و 
»منفعت«

قابلانطباقاست؛بنابراینعمقوفضایمحاذیزمینمیتواندبهشکلمستقلدر
آندســـتهازمعامالتیکهازنظرفقهیشـــرطمبیع،عینبودناستوعینیتدرآن

دخالتدارد؛مانندبیع،اجاره،وقفموردنقلوانتقالقرارگیرد.
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کاشفالغطاءنجفی،محمدحســـینبنعلی.)1359ق(.تحریر المجله.نجفاشرف:.48

انتشاراتالمکتبةالمرتضویه.
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کرکیعاملی،علیبنحسین.)1414ق(.جامع المقاصد في شرح القواعد.دوم..49
قم:انتشاراتموسسهآلالبیت؟مهع؟.

مشکینی،میرزاعلی.)بیتا(.مصطلحات الفقه.بینا.بیجا..50
مکارمشیرازی،ناصر.)1427ق(.دائرة المعارف فقه مقارن.تحقیقجمعیازاساتیدو.51

محققانحوزه.یکم.قم:انتشاراتمدرسهامامعلیبنابیطالب؟ع؟.
میالنی،سیدمحمدهادی.)1395ق(.محاضرات في فقه االمامیه - کتاب البیع.تحقیق.52

فاضلحسینیمیالنی.مشهد:انتشاراتموسسهچاپونشردانشگاهفردوسی.
نائینیغروی،محمدحسین.)1373ق(.منیة الطالب في حاشیة المکاسب )تقریرات.53

خوانساري(.یکم.تهران:انتشاراتالمکتبهالمحمدیه.
نائینی،محمدحسینغروی.)1411ق(. کتاب الصاله.یکم.قم:دفترانتشاراتاسالمی.54

وابستهبهجامعهمدرسینحوزه.
نجفی،محمدحســـن.)1404ق(.جواهر الکالم في شرائع االســـالم.هفتم.بیروت:.55

انتشاراتداراحیاءالتراثالعربی.
نجفی،محمدحســـن.)1421ق(.جواهرالکالم في ثوبه الجدیـــد.تحقیقجمعیاز.56

پژوهشگرانموسسهمعارففقهاسالمی.قم:انتشاراتموسسهدایرةالمعارففقهاسالمی
برمذهباهلبیت؟مهع؟.

هاشمی،ســـیدمحمود.)1417ق(.معجم فقه الجواهر.یکم.بیروت:انتشاراتالغدیر.57
للطباعةوالنشروالتوزیع.

یزدیطباطبائی،ســـیدمحمدکاظم.)1409ق(.العروة الوثقي فیما تعّم به البلوی.دوم..58
بیروت:انتشاراتموسسهاألعلميللمطبوعات.

یزدیطباطبائی،سیدمحمدکاظم.)1421ق(.حاشیة المکاسب.قم:انتشاراتموسسه.59
اسماعیلیان.
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إستنادًاإلیترخیصرقم337بتاریخ1398/01/28شمسیمنقبلمجلسإعطاءالرخصوالمنحالعلمیةللمنشورات
والدوریاتالحوزویة،تمتمدیدصالحیةفصلیةبحوثفقهیةوأصولیةالتینالتمؤخرًاعلیمرتبةالعلمیةالمحکمة



222

بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

صیرورة العام ُمَعنونًا وآثاره في المخّصص المتصل1
حسنقنبريشیخشباني2

محمدتقيقنبريشیخشباني3

ملخص
کثرأبحاثعلمأصول یعّدبحثالعاموالخاصمثلنظیرهالمطلقوالمقیدمنأ
الفقهتعقیدا،والیمکنإنکارنتائجهذاالبحـــثوآثارهفيعلميالفقهوالحقوق،
ولألســـفکانتعقیدالبحثسببافيظهورآراءومباٍنمختلفةفيهذاالمجال؛مما
أدیأحیاناإلیغفلةکبارعلماءاألصولعنبعضالمسائلالبسیطةللغایةوالمهمةفي
نفسالوقت،علیسبیلالمثالاشتهربیناألصولیینفيمبحثالمخّصصالمتصل
کثروضوحایصبحالعامبعد القولبأّنالخاصیمنعانعقادالظهورفيالعام،وبعبارةأ

التخصیصمعنونا.
یحاولالباحثابتداءوباالستنادإلیسیرةالعقالءإثباتعدمصحةالمساواةبین
الوصفواالستثناءبإاّلفيالمخّصصالمتصل،وعمدالباحثإلیدراسةخصائص
االستثناءبإاّلوإثباتثمراتهالمهمة؛ومنهاجوازالتمسكبالعامفيالشبهةالمصداقیة،
شـــیرإلیهافيکلمـــاتعلماءاألصولتقويالقولبجواز

ُ
مضافاإلیإیرادمؤیداتأ

التمسكبالعام.
الکلمات المفتاحیـــة: العام،الخاص،المخّصصالمتصل،التمســـكبالعام،

االستثناء.

1.تأریخاالستالم:1441/3/13هـ؛تاریخالقبول:1441/10/4هـ.
hassan.67@chmail.ir:2.طالبفيحوزةقمالعلمیةفيالسطحالثالث؛)المؤلفالمشارك(؛البریداإللکتروني

ali1389@iran.ir:3.ماجستیرمنجامعةالمعارفاإلسالمیةفيقم؛البریداإللکتروني
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ملخص

دراسة لمفهوم »األصل المثبت«1
زهراوطني2

أحمدمحمدي3
جوادسلطانيفر4

حسینسلطانيفر5

ملخص
بعدالشكفيالحکمالتکلیفيوعدمإیجاداألمارةیغدوالمجتهدمضطرالتطبیق
األصولالعملیةلرفعالحیرةفيمقامالعمل،ویمکنللموضوعاتالتيتکونمجاري
لألصولالعملیةأنتکونمصحوبةبالزمأومالزمأوملزوماتســـواءکانتشرعیة
أوغیرشرعیةوسواءکانتبواسطةأومندونها،وتتمدراسةنطاقوحجّیةکّلواحد
منالمواردالســـابقةفيأصولالفقهتحتعنوان”األصلالمثبت“.معاألخذبعین
االعتبارالترتیبالمنطقيیجبقبلالخوضفيحجیةهذااألصلالتعرفبدایةعلی
مفهوماألصلالمثبت،وکذلكتحدیدنطاقاستعماله،وبنظرةإجمالیةإلیتعاریف

1.تأریخاالستالم:1441/3/12هـ؛تاریخالقبول1441/10/4هـ.
2.استاذمساعدفيپژوهشکدهامامخمینی؟هر؟وانقالباسالمی)معهداإلمامالخمینيللبحوثوالثورةاإلسالمیة(–

zh_vatani@hotmail.com:طهران–إیران.(؛البریداإللکتروني
3.طالـــبفيالمرحلـــةالدکتوراهفيالفقهومبانيالحقوقاإلســـالمیة–پژوهشـــکدهامامخمینـــی؟هر؟وانقالب
اســـالمی)معهداإلمامالخمینيللبحوثوالثورةاإلســـالمیة(–طهران–إیران.)المؤلفالمشـــارك(؛البریداإللکتروني:

mohammadi.ahmad136912@gmail.com
4.طالبفيالمرحلةالدکتوراهفيالفقهومبانيالحقوق–جامعةالشهیدمطهري-طهران–إیران.

5.ماجستیرفيالفقهومبانيالحقوقاإلسالمیة–جامعةالشهیدمطهري-طهران–إیران.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

علماءاألصوللمفهوم”األصلالمثبت“یمکنبوضوحمالحظةاالختالفاتالماهویة
الموجودةبینکّلاثنینمنهذهالتعاریف.

عمدنافيهذاالبحثمتبعینالمنهجالتحلیليإلیإحصاءونقدمختلفالتعاریف
المقدمةلألصلالمثبت،ومنثّمقدمناتعریفًاجامعایمکنهأنیشملجمیععناصر

األصلالمذکور.
األصلالمثبتهواألصلالذيیثبتالوســـائطغیرالشرعیةأوالالزمأوالملزوم
أوالمالزمالشـــرعیةالمترتبةعلیالوسائطالشرعیةوغیرالشرعیةبهدفالوصولإلی
الحکمالشرعي،وبناءعلیهفإّنالوسائطالشرعیةالتيیترتبعلیهاآثارشرعیةسوف

تکونمنمصادیقاألصلالمثبت.
الکلمات المفتاحیة:المفهوم،األصلالمثبت،حجّیةاألصلالمثبت،األصول

العملیة،االستصحاب.
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ملخص

دراسة استحداث النقود في فقه اإلمامیة 
والقوانین الموضوعة1

هاديخوشنقش2

ملخص
حظیتالبنوكوالعملیاتالبنکیةفيوقتمبکرباهتمامعلماءالمسلمینالذین
عمدواإلیدراسةماهیةهذهالبنوكوالعملیاتالتيتجريفیهامحاولینجعلهاتتماشی
معالتعالیماإلسالمیة.ومنجهةأخریفإّنتطورالبنوكفيالعصرالحاضرجعلالبشر
یواجهونظاهرةباســـم”استحداثالنقود“،ویمکنالقولأّنهذهالظاهرةالتيتؤثر
بقوةفياالقتصادلمتدرسبعنایةمنالناحیةالفقهیةحتیالیوم،فعلیسبیلالمثال
کانهنالكإغفالالســـتحداثالنقودوآثارهالفقهیةبشکلتامفيقانونالبنوكغیر

الربویةالصادربعدالثورةاإلسالمیة.
وبالتدقیقفيالمصادرالفقهیةاإلمامیةوأیضافيالقانونالمدنيوقانونالبنوكغیر
الربویةنجدأّنهناكإشکاالنأساسیانعلیالنظامالبنکيالُمستحِدثللنقود،األول:
فيالعقوداإلسالمیةللبنوكمنقبیلالقرضالحســـنوالمشارکةیؤدياستحداث
النقـــودإلیأنتکونالمعاملةبالدین؛فيحینأّنـــهبناءعلیأقوالالفقهاءینبغيأن
یکونموضوعالمعاملةهوالعین،والثاني:بغضالنظرعناإلشکاالتالسابقةیبدو
کلالمالبالباطل. أّنآلیةاستحداثالنقودمنقبلالبنوكالتجاریةهيمنمصادیقأ
کلالمالبالباطل، الکلمات المفتاحیة:المصرف،اســـتحداثالنقود،الفقه،أ

الَدین.

1.تأریخاالستالم:1440/8/24هـ؛تاریخالقبول1441/10/4هـ.
hadi.khoshnaghsh@gmail.com:2.طالبفيحوزةقمالعلمیةفيالسطحالرابع-البریداإللکتروني
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

بیع المبیع قبل حلول األجل في عقد السلف1
غالمعليمعصومينیا2

سیدصادقطباطبائينجاد3

ملخص 
الســـلفأوالسلممنأقسامالبیعوهوعکسالنسیئة،بناءعلیأقوالالفقهاءفإّن
المبیعفيالسلفیکونکلیاموصوفافيذّمةالبائع،والذيیباعإلیأجلمعّینمقابل
ثمنمعّجل،مضافاإلیأحکاموقواعدالبیعفإّنلهذاالنوعمنالبیعشـــروطوضوابط
خاصة؛منهاقبضکاملالثمنفيمجلسالعقدقبلالتفّرق،وتعیینأجلالتســـلیم،

وإمکانتسلیمالمبیعوقتحلوله،ومنعبیعالمبیعقبلحلولاألجلالمعین.
یحاولهذاالبحثبأســـلوبتحلیليوصفيوبمنهجبنیويتطبیقيتقدیمتقریر
صحیحلإلجماعالموجودفيالمســـألة،وبالرجوعإلیالکتبالفقهیةفيمختلف
الطبقاتیدحضالبحثادعاءضعفاتفاقالفقهاءفیها،ویبینأدلةفقهاءالفریقین
فيهذاالفرعالفقهي،وبالنظرإلیفاعلیةعقدالسلففيالتأمینالماليلإلنتاج،وفي
إطارالتوجهنحوإلغاءالربامنالمعامالتاالقتصادیة،یقترحاالقتصادیونالمسلمون
استخداممجموعةمنالعقودکالصلحعلیالمبیعوالهبةالمعّوضةوالسلفالموازي

1.تاریخاالستالم1441/2/6هـ؛تاریخالقبول1441/10/4هـ.
2.أســـتاذمشـــاركفيجامعةالخوارزميبطهرانومدیرلجنةالمصرفیةاإلســـالمیة،طهران،إیران،البریداإللکتروني:

masuminia_ali@yahoo.com
3.خریجحوزةقمالعلمیةودکتوراهفياالقتصاد،جامعةعدالت،طهران،إیران،)المؤلفالمشارك(؛البریداإللکتروني:

S.s.tabaei@gmail.com
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ملخص

بهدفرفعمشکلةعدمجوازإعادةبیعالمبیعقبلحلولاألجل،واالستفادةمنهذا
النوعمنالبیعفيسوقاالستثمار.

بالنظرإلیتملیکیةعقدالسلفوإلیالموانعاإلثباتیةفيالسلفالموازيوالصلح
والهبةالمعّوضةیظهرعدمإمکانیةاستخدامهذاالنوعمنالعقودفيسوقرأسالمال،
وذلكبســـببعملیاتإعادةالبیعالمتجددةوالمتکررةالمسلمةفيالسوقالثانویة،
وعدموجودتطابقبینعقلیةالمتعاملینوالشروطالثالثةالمذکورةبهدفتصحیح

السلفالموازي،ومثلهذاالنوعمنالحلولتفتقدلالتحادالعرفيمعالمصادیق.
الکلمات المفتاحیة: عقدالسلف،السلفالموازي،بیعالمبیعقبلحلولاألجل،

أوراقالسلف.



228

بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

دراسة أدلة مالّیة منافع اإلنسان غیر المستوفاة في 
الفقه الشیعي1
محسنخردمند2
إحسانمهرکیش3

ملخص
إّندراسةمالّیةمنافعاإلنسانالحرغیرالمســـتوفاةعلیأساسالمعاییرالشرعیة
المعتبرةفيمالیةاألشـــیاءموضوعتظهرنتائجهفيمســـائلمنقبیل”ضمانفوات
منافـــعالحر“،”األصلاألوليفيلزومعملالمفلس“،”جعلهذهالمنافعصداقا“،
”استئجاراإلنسان“،وسوفتتركتأثیرهافيعملیةدراسةاألدلةالمرتبطةبکّلواحد
منالفروعالســـابقة،وبهدفالوصولإلیإجاباتلهذهالمسألةقمنابتحلیلشروط
مالّیةاألشیاءوفقاللضوابطالعرفیةوالشرعیة،وعبرإثباتوجودالمعاییرالشرعیةللمال

فيمنافعموضوعالبحث،نستنتجأّنهذهالمنافعتعّدماال.
ومنثّمنعرضلستةإشکاالتعلیاعتبارالمالّیةفيمنافعاإلنسان،ونجیبعن
هذهاإلشکاالتاستناداإلیتحققشروطالمالیةفيهذهالمنافع،مرفقةبشواهدمن

1.تاریخاالستالم1440/11/8هـ.تاریخالقبول1441/10/4هـ.
2.ماجستیرمنمدرسةالفقهواألصولفيمؤسسهآموزشعالیحوزویتربیتمدرسقم)مؤسسةتربیتمدرسقمللدراساتالعلیا
shamimeazadi313@gmail.com:(وطالبفيحوزةقمالعلمیةفيالسطحالرابع)المؤلفالمشارك(؛البریدااللکتروني
3.طالـــبالبحثالخـــارجفيحوزةقمالعلمیةومدرسالدراســـاتالعلیافيحوزةقمالعلمیـــة،البریداإللکتروني:

e.mehrkesh@gmail.com
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ملخص

أقوالالفقهاء.کمایتناولهذاالبحثبالدراسةآراءالفقهاءفيمسألةمالیةهذهالمنافع
معتبیینثمراتاعتبارمالیتها؛کضمانفواتمنافعالحر،وإمکانیةجعلهاثمناللمبیع،
وذلكبضمیمةمؤیدَین،هما:صحةجعلهذهالمنافعصداقا،وصحةاســـتئجارها،
ویبّینهذاالبحثالتزامجمیعفقهاءالشیعةبالقولبمالّیةمنافعاإلنسانفيفروع،منها:
”صیرورةمنافعالحرصداقا“و“تأجیرهذهالمنافع“،کمایبّینالبحثاختالفأقوالهم

فياألبحاثالنظریةحولمالیةهذهالمنافع.
الکلمات المفتاحیة:منافعالحر،المنافعالمستوفاة،المال.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

تأثیر وقوع العذر العام علی عقد المزارعة في الفقه 
والحقوق1

جعفرزنكنهشهرکي2
عليحسینبور3

ملخص
یعّدعقدالمزارعةواحدامنالعقودالالزمةالتيیمکنأنتتأثرالتعهداتالناشئة
عنهبالعذرالعام.وقدأشـــیرإلیمسائلالعذرالعامفيعلمالحقوقبمصطلحالقوة
القاهرة؛بینماجاءفيالمصـــادرالفقهیةتحتعنوان”العذرالعام“.وقدحظيهذا
الموضوعباهتمامکبیرمنالفقهاءفيبعضأبوابالفقه؛والسّیمافيعقدالمزارعة
بســـببکثرةاالبتالءبهفيهذاالعقد،وکانهناكأبحاثحولأبعادهذاالموضوع
وأحکامهولوبشکلمتفّرق،ویمکنأنیحصلالعذرالعامفيالمزارعةفيأثناءالعقد

أوفيفترةالمزارعة.
إّنوجودالعذرالعاممتزامنامعانعقادعقدالمزارعةیؤديإلیبطالنهذاالعقدمن
األساس،وذلكألّنالعذرالعامیمنعاالنتفاعباألرض،وهذااالنتفاعهورکنأساس

1.تأریخاالستالم1440/12/2هـ.تاریخالقبول1441/10/4هـ.
2.اســـتاذمســـاعدفيفرعالحقوق–الجامعـــةالرضویةللعلوماإلســـالمیة)المؤلفالمشـــارك(–البریداإللکتروني:

zanganehjafar@gmail.com
3.طالبفيالمرحلةالماجستیرفيالقانونالخاص–الجامعةالرضویةللعلوماإلسالمیةوطالبفيحوزةخراسانالعلمیةفي

alihosseinpoormashhad@gmail.com:السطحالثالث-مشهد–إیران-البریداإلکتروني
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ملخص

فيعقدالمزارعة،أّمافیمایرتبطبحدوثالعذرالعامأثناءفترةالمزارعةوتأثیرهعلی
العقدفهناكاختالففياآلراء؛فالبعضیقولأّنظهورالعذرالعامیعطيالمتعهدله
حّقالفسخومعذلكیروناستصحابصحةالعقد،والبعضاآلخرقالوابانفساخعقد
المزارعةفيهذاالفرض،ولهذاالـــرأيالمعتبرفيالمادة725منالقانونالمدني
اإلیرانيمبانـــيأقویمنالقولاألول،وذلكألّنالعذرالعامیؤديإلیزوالإمکانیة
االنتفاعباألرض،وهذااالنتفاعلیسشرطافيتأسیسعقدالمزارعةفحسببلهو

شرطفياستمراریةالعقدومنأرکانهالوجودیة.
الکلمـــات المفتاحیة:عقدالمزارعة،العذرالعام،صورالعذرالعام،آثارالفسخ،

آثارالبطالن.
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بحوٌث فقهّیٌة و اصولّیة
السنة السابعة
 الرقم المسلسل الثانی و العشرون
ربیع 1400شمسي

ماهیة الباطن والفضاء المحاذیین لألرض من 
جهات »العین« و»الحق« و»المنفعة«1

محمدرسولآهنكران2
لقمانرضانجاد3

ملخص
کبرللباطنوالفضاءالمحاذیینلألرضشّکل إّنتوفرالظروفالمواتیةالستغاللأ
أرضیةلظهورأســـئلةحولالمالکیةالشرعیة،ومنأهمهذهاألسئلةأّنههلیمکنفي
إطارالعقودأواإلیقاعاتنقلالباطنوالفضاءالمحاذیینلألرضللغیربشکلمستقل
عنسطحاألرض؟یحاولهذاالبحثاستناداإلیالمبانيالفقهیةبیانکیفیةاالنتقال

ضعینا. فيإطارالمعامالتالحقوقیةوالتيیشترطفیهاأنیکونالمعوَّ
کثـــرالمعامالتالحقوقیة وبالنظرإلیشـــرطاختصاصالمعّوضبالعینفيأ
)کالبیعواإلجارة(عمدناإلیدراســـةماهیةباطناألرضوفضائهاالمحاذیینلهامن
حیث”العین“و“الحق“،و“المنفعة“،وکانتالنتیجـــةقبول”العین“ونفي”الحق“
و“المنفعـــة“،ومحّصلذلكأّنهیمکننقلباطناألرضوفضائهاالمحاذیینلهافي
المعامالتالتيیشترطفیهاحسبالمعاییرالشرعیةأنیکونالمبیععیناوالتيیکون

لمسألة”العین“مدخلیةفیها)کالبیعواإلجارةوالوقف(.
الکلمـــات المفتاحیـــة: ماهیةباطناألرض،الفضاءالمحـــاذي،العین،الحق،

المنفعة،األرض.

1.تأریخاالستالم1440/8/21هـ؛تاریخالقبول1441/10/4هـ.
ahangaran@ut.ac.ir:2.أستاذفيکلیةإلهیاتبجامعةطهرانبردیسفارابي)المؤلفالمشارك(؛البریداإلکتروني

l.0912707218357@gmail.com:3.باحثفيالعلوماإلسالمیة:البریداإلکتروني
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