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 عفل، قرن و افضاء شناسی عیوب جنسی زنموضوع
 فاضل استاداستاد راهنما: 

 :نویسنده
 6مهدی سعادتی نسب 

 مقدمه
یکی از اسباب انحالل عقد نکاح، فسخ نکاح است. چنانچه یکی از زوجین دارای برخی عیوب 

ویا غیرجنسی باشند، طرف مقابل دارای حق فسخ خواهد بود. در فقه و قانون عیوبی را جنسی 
اند كه برخی از این عیوب، مشترک میان زوجین بوده و برخی هم به یکی از آن دو شمارش كرده

شناسی این عیوب از جهات مختلفی حائز اهمیت است. صرف نظر از اختصاص دارد. موضوع
ور كامل منقح و روشن نشود، دائره جریان حکم نیز شفاف نخواهد شد، در اینکه تا موضوع به ط

خصوص این مسئله یکی از ابهامات مطرح، امکان تسری حکم به جواز فسخ در عیوب نوپدید و 
تواند بخشی از ابهام را برطرف نماید؛ چرا شناسی دقیق مییا دارای عناوین جدید است كه موضوع

و غیرمذكور در نصوص، چه بسا بتواند در ذیل یک موضوع واحد كه در كه برخی از عناوین جدید 
نص بیان شده است قرار بگیرند و دیگر نیازی به تعمیم علت ) در صورت وجود علت( و یا تسری 

های واژن، ممکن است حکم از طریق تنقیح مناط نباشد. به عنوان نمونه عیب چسبندگی لبه
ا رتق باشد كه این عناوین در نصوص، مذكور است. در این مصداقی از همان عفل و یا قرن و ی

شود و دیدگاه لغوی و فقهی و شناسی سه عنوان عفل، قرن و افضاء پرداخته مینوشتار به موضوع
 گیرد.فیزیولوژی آن بیان و مورد بررسی قرار می
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 اهل لغت
 قرن، عفل

در سکون راء است و اهل لغت ن قرن در لغت به سکون راء و فتح راء آمده است، لکن مشهور میا
گفته است كه قرن به فتح، مصدر بوده كه البته استعمال مصدر در موضع اسم امری مصباح المنیر 

 .(511، ص: 1)المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي؛ ججائز است 
ثغر  و ازباشد از جهت معنا نیز اختالف است، صاحب العین قائل است كه قرن قابل رؤیت می

رن شود كه ق. همچنین از تعبیر معجم مقائیس اللغة استفاده می(020، ص: 5)جشود زن، خارج می
ای كه شامل شئ، این احتمال وود دارد ، بنابراین(76، ص: 5)جكند همراه با شدت و قوت رشد می

ضو الّرجل أّذي عت» شود. و این تعبیر راغب كه گفته است میكه از قوت و رشد برخوردار نباشد ن
، موید (667)مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: و اذیت را در ناحیه عضو رجل بیان كرده است «عند مباضعتها به 

از  ای باشد كه موجب اذیت عضو رجل گردد. همچنینكه قرن باید به اندازه استهمین مطلب 
یتوان فهمید كه ِصرف اذیت روانی زوج از اینکه زوجهاین تعبیر راغب می ز و اش دارای شئ ر

معی نقل كند. از اصنمی« قرن»باشد، چنین اذیتی كفایت در صدق عنوان كوچکی در فرجش می
ْدرة » شده است كه قرن مانند 

ُ
 در مردان است، یعنی دارای ورم بوده و خیلی كوچک نیست« أ

خارج از فرج  توان گفت كه همچون ادره )همان فتق(، بنابراین می(225، ص: 02)لسان العرب؛ ج
ا ذكر كند كه قرن را قرن گفتند؛ چرا كه در خارج از فرج مقارن ب. صاحب مجمع نقل میباشدمی
 )تاج العروس من جواهراند . دیگرانی قرن را به عفلة صغیره معنا كرده(144، ص: 6)مجمع البحرین؛ جشود می

، 4ة؛ جتهذیب اللغ)اند لحم و یا استخوان بیان كرده .اما جنس قرن را برخی به غده،(222، ص: 08القاموس؛ ج

دیث و )النهایة في غریب الح، لکن ممکن است گفته شود كه مطلق مانع، مصداق قرن خواهد بود (88ص: 

.(52، ص: 2األثر؛ ج  
کبیر )المصباح المنیر في غریب الشرح الاند اما در ماده عفل برخی از اهل لغت قائل به اتحاد آن با قرن شده

)مفردات ألفاظ شود و از تعابیر برخی تغایر آن فهمیده می (144، ص: 6و مجمع البحرین؛ ج 511، ص: 1للرافعي؛ ج

اند. و نیز گفته شد كه برخی قرن را همان عفله صغیره دانسته (225، ص: 02؛ لسان العرب؛ ج667القرآن؛ ص: 
)كتاب شود آیا در داخل رحم ظاهر میدر خصوص عفل نیز اختالف در تعابیر اهل لغت است كه 

، (0764، ص: 5تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -)الصحاح و یا بیرون آن  (51، ص: 1؛ المحیط في اللغة؛ ج025، ص: 1العین؛ ج
)المصباح المنیر گردداند كه عفل در میان ابکار نیست و تنها بعد از والدت ظاهر میهمچنین نقل كرده

 .(208، ص: 1الکبیر للرافعي؛ جفي غریب الشرح 
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شود. بنابراین میان تعابیر اهل لغت، از جهات گوناگونی تعیین مصداق قرن و عفل مختلف می
اینکه آیا عفل و قرن یک چیزاند و یا دو امر مستقل از یکدیگر، آیا در درون رحم است یا بیرون آن 

تی داشته باشد یا خیر، آیا منحصر در گردد، آیا حتما باید تورم و درشیا شامل هر دو حالت می
مانند غده یا گوشت و یا استخوان است یا مطلق مانع كه زیاده در خلقت است و موجب اذیت و 

هایی كه ممکن باشد كه در این صورت چه بسا موانعی همچون جوشاشکال در مجامعت می
 د.های واژن به وجود آید، شامل گرداست درون واژن و یا بیرون و لبه

 افضاء
ْفضٰی َبْعُضُکْم ِإلٰی َبْعٍض » است و در آیه شریفه « انتهاء»افضاء به معنای 

َ
ُخُذوَنُه َو َقْد أ

ْ
 «َو َكْیَف َتأ

. افضی المراَة فهی مفضاة به (057، ص: 05)لسان العرب؛ جبه همین معنا به كار رفته است  (10)النساء: 
سلک زن اتصال برقرار شود. اما این پرسش قابل آید به وجهی كه میان دو ممعنای مجامعت می

طرح است كه دو مسلک چیست؟ آیا مسلک بول و غائط، مسلک حیض و غائط و یا مسلک 
بول و حیض است. سخن اهل لغت متفاوت است، برخی به صورت مبهم گفته و مشخص 

 ین كرده اند.كه مرادشان كدام یک از دو مسلک است و برخی هم آن را معاند نکرده
؛ 27، ص: 0)معجم مقائیس اللغة؛ جاند ا كسانی مانند ابن فارس، حمیری و ابن منظور تصریحی نیاورده

و صرفا با تعابیری همچون  (057، ص: 05؛ لسان العرب؛ ج067، ص: 0شمس العلوم و دواء كالم العرب من الکلوم؛ ج
در مقابل صاحب مجمع البحرین تصریح اند. گوئی كردهابهام« جعل مسلکیها مسلکا واحدا»

. (220، ص: 0)جشود كه مسلک بول و غائط او یکی شده باشد كند كه مفضاة به زنی گفته میمی
ْفَضاَها َجَعَل َمْسَلَکْیَها باالْفتَضاِض واحدًا و قیَل َجَعَل َسِبیَل الحیض و »آورده است كه میفیو

َ
أ

. ممکن است مراد وی (276، ص: 1المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي؛ ج) «الغاِئِط َواِحدًا فِهي ُمْفَضاٌة 
اتحاد مسلک بول و حیض و یا اتحاد مسلک بول و غائط باشد. از تعابیر زبیدی صاحب تاج 

باشد شود كه مراد وی از اتحاد مسلکین، اتحاد دو مسلک حیض و غائط میالعروس نیز فهم می
 0.(2، ص: 06و ج 745، ص: 05هر القاموس؛ ج)تاج العروس من جوا

هر چند در میان كلمات اهل لغت به معنای اتحاد سه مسلک بول و حیض و غائط اشاره نشده، 
ولی روشن است كه تحقق اتحاد دو مسلک بول و غائط به اتحاد سه مسلک است؛ چرا كه 

اهل لغت چنین است كه  مسلک حیض در میان دو مسلک دیگر قرار دارد. همچنین ظاهر تعابیر

                                                                    

ِنها سَعة الَفْرج و كْبره و اتِّصاله إلی الَمْسلك الثاني»  .0
ْ
 « ُمْفضاٌة و هي التي أفضی ُقُبُلها و ُدُبُرها؛ الُمفضاة ِمن شأ
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توان گفت كه  باشد ولی میآمیزش  شود كه این اتحاد مسلکین ناشی ازافضاء در صورتی اطالق می
در تحقق افضاء چه بسا از باب بیان مصداق بارز و آشکار باشد. بنابراین آمیزش  بودنمنشأ
 دانند.میآمیزش  هبه ایشان نسبت داد كه تحقق افضاء را تنها به واسطتوان نمی

 دیدگاه فقهاء
 عفل و قرن

و میان آنان در  (127، ص: 02)جامع المقاصد في شرح القواعد؛ جمشهور در لسان فقهاء قرن به فتح راء است 
جهات متعددی همچون اتحاد و تغایر، داخل فرج و یا خارج فرج بودن و جنس آن اختالف نظر 

بوده و قرن را استخوانی در داخل فرج دانسته و عفل را از شود. شیخ طوسی قائل به تغایر دیده می
. وی با (151، ص: 2)المبسوط في فقه اإلمامیة؛ ججنس لحم و البته این هم در داخل فرج بیان كرده است

و قال أهل الخبرة العظم ال یکون في الفرج لکن یلحقها » استناد به كالم اهل خبره گفته است: 
. این بیان مشتمل بر دو نکته «اللحم في فرجها، و هو الذي یسمی العفل عند الوالدة حال ینبت 

است: اول، اینکه تحقق عفل در میان ابکار ممتنع است و دیگر،اینکه قرن در حین رویش عفل 
باشد. در مقابل اكثر فقهاء گیرد كه الزمه این ادعا امتناع تحقق قرن در میان ابکار میشکل می

باشند. اما در مقابل كسانی كه قائلند قرن استخوانی در داخل فرج است، و میقائل به اتحاد این د
الرحم و قیل هو عظم ینبت في -و أما القرن فقد قیل هو العفل» محقق حلی چنین گفته است: 

. در این بیان دو وجه (162، ص: 1)شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج «یمنع الوطء و األول أشبه 
باشند كه چه بسا تمل است. یکی اینکه از نظر وی قرن و عفل هر دو از جنس گوشت میمح

ظاهر عبارت چنین باشد و وجه دوم و اقرب )با توجه به مجموع كلمات فقها و اهل لغت كه 
( این است كه قرن و عفل به مطلق مانع اعم از گوشت و 0انداستخوان زائد را مصداق قرن دانسته

 شود و نه اینکه قرن در خصوص استخوان زائد در میان فرج باشد. میاستخوان گفته 
البته صیمری در شرح خود بر شرائع یعنی غایة المرام وجه اول را تقویت كرده است و استدالل 

روید، لذا مختار مصنف چنین است و این رای را كرده است كه چون استخوان در داخل فرج نمی
. صاحب جواهر نیز همین استظهار را از عبارت محقق (012، ص: 2)جد دهبه ابن جنید نیز نسبت می

 كرده است و لکن ایشان در ادامه نسبت به معنای قرن دو احتمال دیگر نیز مطرح كرده است: 

                                                                    

اند كه قرن یا خصوص عظم است و یا ی، عاملی، سبزواری، شیخ انصاری و ... قائلشیخ طوسی، ابن ادریس، شهید ثان .0
 باشد.اینکه عظم مصداقی از مصادیق قرن می
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كما أنه یمکن دعوی مشاركة نبات العظم له في الحکم المعلوم ...نعم، یمکن دعوی عمومه لهما»
توان گفت كه چه بسا قرن اعم از یعنی صرف نظر از رای محقق می «الء و إن لم یکن قرناء و ال عف

كند. احتمال دوم هم این لحم و استخوان باشد و شواهدی از اهل لغت بر این احتمال بیان می
است كه اگر چنانچه طبق نظر محقق بگوئیم كه قرن در خصوص لحم زائد درون فرج است، اما 

، ص: 21)جرن متحد است هر چند كه مصداق قرن و یا عفل نباشد استخوان زائد نیز در حکم با ق

222). 
)مسالك األفهام إلی ، شهید ثانی (522، ص: 2الحدیثة(؛ ج -)تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة )ط عالمه حلی 

، محقق سبزواری (220، ص: 0ج )نهایة المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم؛، عاملی (005، ص: 8تنقیح شرائع اإلسالم، ج
اند. اما آیا مراد ایشان از قائل به اتحاد شده (222، ص: 21و صاحب جواهر )ج (110، ص: 1)كفایة األحکام؛ ج

است؟ در عبارتی كه از صاحب جواهر گذشت، وی دو احتمال میاتحاد، اتحاد موضوعی و یا حک
تناسب دارد، اما سایر میبا اتحاد حکمیو دورا مطرح كرده كه اولی با اتحاد موضوعی سازگار 

 برده كالمشان ظاهر یا صریح در اتحاد موضوعی است.مافراد نا
شود، اما برخی همچون شیخ با آن كه تمام فقهاء قائلند كه قرن و عفل در داخل فرج محقق می

در مردان بوده  ای كه همانند فتققرن را شامل شئ -كه در معنای قرن توسعه قائل شده -انصاری 
. اما مراد فقهاء از این كالم (225)كتاب النکاح )للشیخ األنصاري(؛ ص: و خارج از فرج است، دانسته است 

چیست؟ محتمل است مرادشان این باشد كه این مانع در محل فرج است « فی الفرج»اند كه آورده
كند كه به نظر ایشان میو نه در جای دیگری از بدن. ولی تعبیر و تفصیل شیخ انصاری روشن 

، وجود مانع درون و داخل فرج است.بنابراین هر دو معنا دربارۀ این تعبیر محتمل «فی الفرج»
 است.

احتمال دارد اختالف میان فقهاء ناشی از اختالف میان اهل لغت باشد و ممکن است منشأ اصلی 
كه در برداشت از روایات آیا اختالف، تفاوت در مصادیق خارجی باشد، بنابراین باید مشخص كرد 

ای لغوی بوده و از وضع لفظی معتبر است یا واقعیت خارجی؟ كه در صورت اول مساله، مساله
عهده فقیه خارج است و وجه دوم هم باز مساله بر دوش فقیه نیست  و این علم تشریح است كه 

باشد، تسلم ده فقیه میدار تعیین مراد از این عناوین است. طبق هر دو صورت آنچه بر عهعهده
حاصل وضع و یا واقعیت خارجی و سپس بیان احکام قدر مشترک آن است كه بعید نیست قدر 
مشترک در میان این اختالفات، مانعیت از وطئ باشد. یعنی قرن و عفل با هر تفسیری كه لحاظ 

ع شیخ انصاری كه شامل شئ خارج از فرج نیز می ت( آن چیزی دانسكنیم )حتی طبق تفسیر موسَّ
و وطئ شود حال چه استخوان باشد و یا لحم یا غده و غیره. البته این آمیزش  است كه مانع از
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مانعیت نیز محل بحث است كه آیا مانعیت تکوینی مراد است، بدین بیان كه وطئ به طور كلی 
مطلوب  ممتنع باشد و یا مانعیت عرفی مراد است، یعنی عیب به نحوی است كه عرفا مانع از وطئ

همراه با تعذر و تعسر آمیزش  گردد، یعنی ممکن است كه منع تکوینی در میان نباشد لکن تحققمی
ممکن باشد و یا حتی تکوینا مشقتی هم در میان نیست اما وجود چنین عیبی منشأ تنفر در زوج 

ر شود. همه این موارد، مباحثی است كه دگردیده و از این جهت مانع وطئ مطلوب عرفی می
 گیرد.استنباط حکم این عیوب، محل بحث و بررسی قرار می

 افضاء
همانطور كه در بحث لغوی واژه افضاء گذشت، مراد از افضاء اتحاد حداقل دو مسلک و یا سه 

باشد. در میان فقهاء نیز همچون اهل لغت نظرات مختلف مسلک در اعضای تناسلی زن می
اتحاد »د كه هر یک از سه احتمال در معنای گرداست. با بررسی كلمات ایشان روشن می

نیز وجود دارد. برخی قائل به اتحاد مسلک بول و میقائل دارد، بلکه قول چهار« المسلکین
چنین است. برخی قائل به اتحاد مسلک غائط و مسلک  1اند كه قول مشهورشده 0مسلک حیض

اند و در میان ائط تفسیر كردهاند و دیگرانی نیز افضاء را به اتحاد مسلک بول و غحیض شده
 اند كه معنای افضاء، معنای عام و شامل نسبت به تمام اقسام است.متاخرین نیز قائل شده

ها الزم به ذكر است كه دو مقام باید از یکدیگر تفکیک شود. مقام قبل از بیان اقوال و قائلین آن
چه كه موضوعا به نحو حقیقت اول بحث از مصداق و یا مصادیق موضوعی افضاء است، یعنی آن

گیرند و مقام دیگر بحث از مصادیقی است كه هر چند ذیل عنوان در ذیل واژه افضاء قرار می
باشند. مصداقی از عنوان افضاء میمیگیرند، اما به لحاظ حکافضاء به لحاظ موضوعی قرار نمی

كه در برخی عبارات ایشان ابهام بنابراین در میان كلمات فقهاء باید توجه به این نکته بشود؛ چرا 
باشد و نه موضوعی. به عنوان نمونه میرود كه مراد ایشان الحاق حکوجود دارد و این احتمال می

و كالهما عندی وجه » قول در تفسیر افضاء فرمودند: اینکه مرحوم عالمه در تحریر بعد از نقل دو
در می، چه بسا این كالم، قول چهار(582، ص: 5دیثة(؛ جالح -)تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة )ط «

البته ظاهر  2اند.اضافه كردهمیتفسیر واژه افضاء نباشد، بلکه ایشان فردی را از باب الحاق حک

                                                                    

 روشن است كه مدخل حیض، همان مدخل ذكر یا مدخل منی و یا مدخل ولد است. .0
 آمده است 210، ص 14اهر الکالم ج و جو 042، ص 7و كشف اللثام ج  220، ص 01نسبت به مشهور در جامع المقاصد ج  .1
 0540، ص: 5ظاهر بیان آقای شبیری این است كه كالمه عالمه را قول مستقلی لحاظ كردند. كتاب نکاح )زنجانی(، ج .2
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باشند كه بدان كالم مرحوم خوئی و آقای شبیری چنین است كه ایشان قائل به قول چهارم می
 اشاره خواهد شد.

، (242، ص: 2و ج 612، ص: 1)السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج، ابن ادریس 0(245، ص: 2ج )الخالف؛شیخ طوسی 
)جامع المقاصد في ، محقق كركی (682، ص: 2و ج 66، ص: 2)قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام؛ جعالمه حلی 

، صاحب جواهر 1(282، ص: 06؛ جالحدیثة( -)ریاض المسائل )ط ، صاحب ریاض (220، ص: 01شرح القواعد؛ ج
، 1كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج؛ 064، ص: 1المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف؛ ج)و نیز دیگرانی  (210، ص: 14)ج

یة المرام نها؛ 68، ص: 7مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم؛ ج؛ 77، ص: 2إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد؛ ج؛ 660ص: 
؛ 211، ص: 00كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ ج؛ 111، ص: 1كفایة األحکام؛ ج؛ 221، ص: 0في شرح مختصر شرائع اإلسالم؛ ج

اند كه آورده (217و  72كتاب النکاح )للشیخ األنصاري(؛ ص: ؛ 085(؛ ص: كتاب النکاح )لکاشف الغطاء، حسن -أنوار الفقاهة 
 اء اتحاد دو مسلک بول و حیض است.مراد از افض

در میان فقهاء تنها ابن سعید حلی در الجامع للشرائع قائل است كه افضاء، رفع حاجز میان 
. (261)ص: مطرح كرده است « قیل»مدخل حیض و غائط است و قول مشهور را در قالب 

و مسلک  همچنین صاحب حدائق بعد از نقل قول طریحی كه همان رأی به اتحاد مسلک بول
)الحدائق الناضرة في أحکام داند و در میان فقهاء منفرد در این رأی است غائط باشد، نظر وی را اقرب می

 .(42، ص: 12العترة الطاهرة؛ ج
های مختلفی از آن شده است. ایشان آورده اما بیان محقق حلی در شرائع مبهم است و برداشت

. شهید ثانی رأی محقق را (162، ص: 1)ج «واحدا و أما اإلفضاء فهو تصییر المسلکین»است: 
، اما به قرینه بیان خود محقق در (006، ص: 8)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم؛ جداند همچون مشهور می

گردد كه ایشان با مشهور هم نظر نبوده و مراد ایشان اتحاد روشن می (214، ص: 1)جمختصرالنافع 
هو أن یصیر » ست؛ چرا كه وی در این كتاب در مقابل تعبیر مجمِل مسلک بول و حیض نی

 2آورده است.« قیل»قول مشهور )اتحاد دو مسلک بول و حیض( را با تعبیر « المسلکین واحدا
اما اینکه آیا هم رأی با ابن سعید حلی است و یا همان نظر صاحب حدائق را دارد، این محل تردید 

و یظهر من كالم المصنف » گوید: در شرح خود بر مختصرالنافع میو اختالف است. فاضل مقداد 
                                                                    

 208، ص: 2همچنین در: المبسوط في فقه اإلمامیة؛ ج .0
یاض المسائل( و شرح صغیر خود بر مختصر  .1 النافع محقق حلی، نسبت اشتباهی به طریحی البته وی در دو شرح كبیر )ر

یاض المسائل ج صاحب مجمع البحرین داده و قول به اتحاد مسلک حیض و مسلک غائط را به او نسبت می ، ص 06دهد. ر
 245، ص 2و الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع ج 282

شته شده است، بنابراین موید خوبی بر مدعای مذكور با توجه به اینکه كتاب المختصر النافع موخر و با نگاه به شرائع نو .2
  6221، ص: 11اند. كتاب نکاح )زنجانی(، ج خواهد بود. آقای شبیری به این تاخر تالیف اشاره كرده
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، یعنی محقق قائل به اتحاد مسلک حیض و (516، ص: 2)التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج «اختیار األول 
، اما فاضل آبی 0(211، ص: 14)جداند مسلک غائط است و صاحب جواهر هم همین معنا را موجه می

كه این نیز شرح بر مختصر النافع محقق حلی است، آورده است كه مراد محقق،  در كشف الرموز
اتحاد مسلک بول و مسلک غائط است و البته گذشت كه خود ایشان قائل به مسلک مشهور 

 .(660، ص: 1)جاست 
رسد كه قول صاحب حدائق كه غیر از او و صاحب مجمع البحرین قائل در میان اقوال، بنظر می

ارد، مردود است و شواهدی بر رد آن مطرح شده است. از جمله اینکه فاضل مقداد به دیگری ند
، ص: 2)التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ججهت ُبعد میان این دو مسلک، این نظر رأی را بعید دانسته است 

. صاحب جواهر نیز آورده است كه مقتضای این قول از بین رفتن دو حاجز با هم هست؛ چرا (16
كه مسلک حیض میان این دو مسلک واقع شده است، بنابراین این دو مسلک با یکدیگر متحد 

هذا شئ غریب بعید الوقوع فی »ها یکی شود و شوند مگر اینکه مسلک حیض نیز با آننمی
اند و ذكر این موارد را از باب بیان . حتی كسانی كه قائل به معنای عام شده(204، ص: 14)ج« العادة
، 21)موسوعة اإلمام الخوئي، جاند دانند، تحقق این مصداق را خیلی بعید و بلکه ممنوع دانستهق میمصدا

 .(0542، ص: 5كتاب نکاح )زنجانی(، ج ؛022ص: 
اما نسبت به سایر اقوال، ادله ویا شواهدی در رد و یا اثبات آن بیان شده است. شیخ طوسی و به 

و اإلفضاء أن یجعل » اد دو مسلک حیض و غائط آورده است: تبع وی ابن ادریس در رد قول اتح
مدخل الذكر و هو مخرج المنی و الحیض و الولد و مخرج البول واحدا، فان مدخل الذكر و مخرج 

في أعلی الفرج، و بین المسلکین  3الولد واحد و هو أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبة كاالحلیل
الحاجز. و قال كثیر من اهل العلم اإلفضاء أن یجعل مخرج  حاجز دقیق و االفضاء ازالة ذلك

، 7)المبسوط في فقه اإلمامیة؛ ج «الغائط و مدخل الذكر واحدا، و هذا غلط، الن ما بینهما حاجز غلیظ قوی

غلط »بیان كرده و آن را « قد یتوهم كثیر من الناس». ابن ادریس نیز این قول را با تعبیر (024ص: 
. شیخ طوسی شاهدی بر ادعای خود نیز بیان (242، ص: 2)السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ جداندمی« عظیم

ثم الفقهاء فرعوا علی اإلفضاء إذا كان البول مستمسکا و غیر مستمسك » كرده و فرموده است: 

                                                                    

یاض نیز همین وجه را برداشت كرده است. ریاض المسائل )ط  .0  282، ص: 06الحدیثة(؛ ج -صاحب ر
ْیضًا. المصباح المنیر ثقبة كغرفة َخَرق اَل ُعمَق لَ . 1

َ
ْدِی و َمْخَرُج اْلَبْول أ ْرِع و الثَّ َبِن ِمَن الضَّ في ه؛ اإِلْحِلیُل: بَکْسِر اْلَهْمزِة َمْخَرُج اللَّ

 028و ص:  81، ص: 1غریب الشرح الکبیر للرافعي، ج
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یع علی ما قلناه من رفع الحاجز الذي بین مخرج البول و مدخل الذكر، و ع و إنما یصح لی هذا التفر
. دیگرانی نیز به وجود حاجز غلیظ بین )المبسوط، همان( «ما قالوه فال صنع لمخرج البول ههنا

؛ مسالك األفهام 682، ص: 2)قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام؛ جمسلک حیض و مسلک غائط اشاره كرده 

مسلک را شاهد بر ضعف این قول و برخی ُبعد مکانی میان این دو ( 68، ص: 7إلی تنقیح شرائع اإلسالم؛ ج
 .(220، ص: 01؛ جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج77، ص: 2)إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد؛ جاندعنوان نموده

صاحب ریاض مدعی است كه اتحاد مسلک بول و مسلک حیض غلبه وقوعی دارد لذا اطالق 
. این حمل ایشان متفرع بر (68، ص: 00الحدیثة(؛ ج -)ط  )ریاض المسائلنماید لفظ افضاء را حمل بر آن می

این است كه اوال احراز غلبه وقوعی بشود، در حالی كه در ادامه خواهد آمد برخی معتقدند نه تنها 
اتحاد مسلک بول و مسلک حیض شیوع ندارد، بلکه اتحاد مسلک حیض و مسلک غائط است 

ض احراز غلبه وقوعی، باید این غلبه منشأ كثرت كه در خارج غلبه وقوعی دارد. ثانیا در فر
استعمالی این واژه در این معنا بشود تا وجه انصراف تصحیح گردد. بنابراین داللت این دلیل تمام 

 نیست.
. اول اینکه معنای (210، ص: 14)جاما صاحب جواهر در تایید قول مشهور به چندین دلیل اشاره دارد 

دادن است، چون در روایات این معنای عام اراده نشده است، لذا باید لغوی افضاء كه همان توسعه
افتد، بنابراین حمل این عنوان بر اتحاد مسلک حیض و حمل بر معنایی بشود كه معموال اتفاق می

، در مقابل اتحاد 0مسلک غائط صحیح نیست؛ چرا كه امری نادر و وجود خارجی آن كالعدم است
ی شائع بوده و مخصوصا در مورد صغیره امری معمول بوده مسلک بول و مسلک حیض امر
است. ظاهر این بیان چنین است كه همچون « تعارف الوقوع»است. تعبیر ایشان از این دلیل به 

صاحب ریاض با توجه به غلبه وقوعی در خارج، ادعای انصراف عنوان افضاء به معنای مشهور 
 شده است كه نقد آن گذشت.

هو المشهور نقال و »رت است. عبارت ایشان چنین است: اهر شهدلیل دوم صاحب جو
از اقسام شهرت است، آقای شبیری آن را به می. اینکه مراد ایشان از شهرت چه قس«تحصیال

اند كه افضاء مختص به صورت اند، بدین بیان كه مشهور فقهاء قائلشهرت فتوایی معنا كرده
ندارد، لذا شهرت، شهرت فتوائی میستند معلواتحاد مسلک حیض و مسلک بول است و چون م

                                                                    

النکاح )للشیخ األنصاري(؛ ص: داند. كتاب خ انصاری نیز تحقق اتحاد مسلک حیض و مسلک غائط را بعید الوقوع مییش .0
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خواهد بود. اما آنچه محل تامل است این است كه استدالل به شهرت در تشخیص موضوعات 
خارجی و مصداقی جایگاهی ندارد و ناصحیح است و به تعبیر فخرالمحققین این مساله از مسائل 

فیت تحقق خارجی آن مربوط به فقه نیست، بلکه معنای لغوی آن مربوط به علم لغت است و كی
)إیضاح الفوائد في كند فن تشریح و جراحی است و فقیه نظر آنان را تسّلم كرده و بر آن حکم جاری می

. این امر را چه بسا بتوان تشبیه كرد به مواردی كه مدرک اجماع یا (77، ص: 2شرح مشکالت القواعد؛ ج
ه كنیم و اجماع و شهرت كارایی ندارد، اینجا نیز شهرت وجود دارد و ما به خود مدرک باید مراجع

چنین است. بله اگر شهرت اطمینان بیاورد، چنین اطمینانی برای شخص حجت خواهد بود و این 
دیگر حجیت اطمینان است كه اثر دارد و نه شهرت. بنابراین تصویر تحقق شهرت فتوائی مصطلح 

 در این مساله مبهم است.
اند كه در تایید قول مشهور، تمسک به اجماع منقول است و فرمودهسومین دلیل صاحب جواهر 

. با بررسی كلمات شیخ در الخالف و المبسوط چنین «یظهر من محکی الخالف االجماع علیه»
كثیر من اهل »ادعایی یافت نشد، بلکه شیخ در المبسوط قائلین به قول غیرمشهور را با تعبیر 

. بله شیخ در الخالف برای احکام مترتب بر افضاء امرأة، بعد از (024، ص 7)ج بیان نموده است« العلم
و چه بسا چنین برداشت شده  (245، ص: 2)جكند میتفسیر واژه افضاء به اجماع الفرقة تمسک 

است كه این اجماع دلیل بر تفسیر معنای واژه افضاء است، در حالیکه روشن است كه این 
ت كه میان امامیه و عامه اختالف وجود دارد. و چنانچه شیخ استدالل، دلیل بر احکام افضاء اس

چنین استداللی هم كرده باشد، باز هم ناتمام است و اشکاالت مطرح در شهرت فتوائی، اینجا هم 
 قابل طرح است.

گویا در ُذكر شریفشان دلیل و یا «. و غیرها»صاحب جواهر بعد از بیان ادله فوق فرموده است: 
« غیرها»اند. اینکه مراد ایشان از وجود داشته است كه تصریح بدان نکردهادله دیگری نیز 

اند. بدین بیان چیست، محتمل است كه همان استدالل شیخ طوسی و ابن ادریس را مدنظر داشته
اند كه اگر در اثر افضاء، زن دچار استرسال بول شود كه بسیاری از فقهاء این مسأله را مطرح كرده

كند كه شود. این مسأله روشن میبر آن مترتب میمیاختیار خارج گردد، چه احکاو كنترل آن از 
افضاء به معنای اتحاد مسلک بول و مسلک حیض است؛ چرا كه اگر تفسیر به اتحاد مسلک 

بود، باید امساک و عدم امساک غائط مطرح شود. این بیان حیض و مسلک غائط صحیح می
تواند باشد، لکن منافاتی با برخی اقوال دیگر نیز ندارد كه می ایشان هر چند شاهد خوبی بر مدعا

اشاره به « غیرها»در ادامه بدان اشاره خواهد شد. همچنین ممکن است كه مراد ایشان از تعبیر 
برخی شواهد دیگر از جمله وجود حاجز و مانع رقیق میان مسلک بول و مسلک حیض و حاجز 
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غائط باشد و یا اشاره به فاصله مکانی میان مسلک  غلیظ و شدید میان مسلک حیض و مسلک
ها ای میان مسلک بول و مسلک حیض نیست. اینحیض و مسلک غائط باشد كه چنین فاصله

 0اند.شواهدی است كه برخی دیگر از فقهاء نیز بدان استشهاد كرده
یی برخورد اند كه در روایات هیچ جاظاهر كلمات مرحوم خوئی قول چهارم است. ایشان آورده

كنیم كه متعرض مفهوم افضاء شده باشد و كسی هم از ائمه در این مورد سوالی نکرده و ایشان نمی
شود كه این مفهوم، مصطلح خاصی نیز توضیحی در تحدید این كلمه نفرمودند، بنابراین روشن می

فی خودش نداشته و حقیقت شرعیه شکل نگرفته است، بلکه مطابق با معنای عر در بین ائمه 
استعمال شده است، پس باید به خوِد عرف رجوع كنیم و نظر عرف را با مراجعه به متخصصین از 

گوید كه افضاء به معنی فضوة و وسعت كنیم. زمخشری میاهل لغت همچون زمخشری كشف می
عة اإلمام )موسوشود و این معنا شامل تمام اقسام می (222، 2الفائق فی غریب الحدیث؛ )كردن است ایجاد

 .(022، ص: 21الخوئي، ج
روشن است كه اصطالح عرفی این واژه  (210، ص: 14)جالبته همانطور كه صاحب جواهر آورده است 

در مساله محل بحث یعنی مسائل و عبارات پیرامون عیب زن، قطعا به معنای كلی وسعت نیست 
در عضوی خاص از اعضای زن مدنظر  كردن گوش و غیره نیز بشود، بلکه توسعهتا شامل مثال پاره

 است. بنابراین باید عبارت مرحوم خوئی را حمل بر این معنای خاص نمائیم.
اند. گانهآقای شبیری نیز همانند مرحوم خوئی قائل به شمولیت معنای افضاء نسبت به حاالت سه

مسلک بول و  ایشان در ابتداء نسبت به دلیل اول مشهور و ادعای شیوع و غلبه خارجی اتحاد
اند كه ما از اهل اطالع سوال كردیم و تایید نمودند كه آنچه مسلک حیض مخالفت نمودند و آورده

شیوع زیاد دارد، اتحاد مسلک حیض و مسلک غائط است و نه اتحاد مسلک بول و مسلک 
حیض و ضمن اشاره به موقعیت مکانی مخرج بول و حیض و غائط و اینکه فاصله میان مخرج 

و حیض بیش از فاصله میان مخرج حیض و غائط است، عمده دلیل بر رد قول مشهور را بول 
مخرج بول یك استخوانی است كه وسط آن سوراخ است و بول از آن سوراخ » اند: چنین گفته

شود. بنابراین اگر افضاء اتحاد مسلك بول و حیض باشد ناگزیر باید این استخوان بشکند خارج می
مخرج حیض و مخرج غائط استخوانی وجود ندارد بلکه فقط حاجز  شود. اما بینتا افضاء حاصل 

تفاهم عرفی از كلمه افضاء اتساع محل وقاع » اند كه . در نهایت ایشان قائل«لحمی در بین است

                                                                    

 ذكر قائلین به این شواهد مطرح شد.در سطور قبل،  .0
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یح معین می یح نخوانده و نمیاست و مصادیق آن را علم تشر تواند در حد كند و عرف كه علم تشر
علومات تشریحی را اخذ نماید. بنابراین این معنا شامل تمام اقسام افضاء ممیمفهو

 .(0541، ص: 5)كتاب نکاح )زنجانی(، ج«گرددمی
رسد از آنجایی كه غلبه خارجی و كثرت استعمال این واژه در معنای در نهایت چنین به نظر می

م و شامل نسبت به تمام مشهور روشن نیست، لذا اثبات قول مشهور دشوار است و معنای عا
اقسام اقرب به ذهن است. خصوصا با توجه به كالم اهل لغت كه برای ماده افضاء معنای عام بیان 

اُد َواْلَحْرُف اْلُمْعَتل  »عنوان نمونه ابن فارس آورده است:كردند، به  ْصٌل َصِحیٌح   )َفَضی( اْلَفاُء َوالضَّ
َ
أ

َساٍع َیُدل  َعَلی اْنِفَساٍح ِفي َشيٍْء  ها به و گفته شود كه تفسیر آن 0(518، ص: 2)معجم مقائیس اللغة، ج « َواتِّ
اتحاد یکی از دو مسلک، به جهت بیان مصداق خارجی بوده است و نه بیان مفهوم عرفی این 
واژه. معنای عرفی این واژه همان معنای عام است كه در خصوص مساله محل نظر، خصوص 

چه بسا بتوان گفت كه داللت این واژه بر دو معنای عام )مطلق  باشد واتساع محل وقاع می
دادن( و معنای خاص )خصوص اتساع محل وقاع( از باب اشتراک لفظی باشد، وسعت

، 14)جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، جاند كه صاحب جواهر و آقای شبیری بدان اشاره كردهطور همان

. با توجه به این معنا، آن استشهاد شیخ طوسی و دیگران (0545، ص: 5نجانی(، ج؛ كتاب نکاح )ز210ص: 
شود؛ چرا كه آن تفریع با معنای مختار نیز مبتنی بر تفریع مساله استرسال بول نیز ناتمام می

 سازگاری دارد.

 دیدگاه علم تشریح )پزشکی قانونی(
 عفل و قرن

شده است و آنچه مشهور است، تعبیر به قرن در علم پزشکی تفکیکی بین این دو اصطالح ن
. قرن در اصطالح پزشکی چنین تعریف شده است: شاخی بودن و یا نسوج سخت فیبری باشدمی

غضروفی در مجرای مهبل كه مانع از انجام اعمال زناشوئی است. در این مورد با جراحی 
را كه مانع از دخول باشد تحت این  رود. امروزه اختالالت خلفی مهبلمیاحتمال بهبود میترمی

 .(611پزشکی قانونی، ص: )نمایند میعنوان بررسی 

                                                                    

، 11؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج220، ص: 0؛ مجمع البحرین؛ ج057، ص: 05لسان العرب؛ جنیز رجوع شود به:  .0
 001، ص: 4؛ التحقیق في كلمات القرآن الکریم؛ ج50ص: 
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گویند: آنچه خارجا محقق شده است و تا به امروزه مورد علم تشریح چنین می 0برخی كارشناسان
معاینه و كارشناسی قرار گرفته است بیانگر آن است كه در مجرای حیض )واژن تا رحم( مانعی از 

هایی در ناحیه تناسلی به وجود آید كه البته تخوان نداریم، بلکه ممکن است تومور یا غدهجنس اس
باشند. تنها دو مصداق خارجی وجود دارد مانعیتی برای مقاربت ندارند و مصداق قرن یا عفل نمی

باشند یا خیر. مورد كه البته محل اختالف است كه آیا از مصادیق قرن كه مصطلح فقهی است، می
گیرد كه حتی مانع گیری پرده، با كیفیتی شکل میاول پرده بکارت دخترانی است كه از ابتداء شکل

گردد. )توضیح اینکه پرده بکارت زن هر چند سالم است ولکن جریان خون مریضی ماهانه زنان می
( چنین شود.ها نفوذ كرده و به خارج منتقل میهای ریزی دارد كه خون مریضی ماهانه از آنروزنه

هایی قبل از بلوغ وجود دارد و به جهت عدم نفوذ خون، با شروع مریضی دختران كه پرده بکارت
شود، شخص دچار مشکل شده و باید به پزشک مراجعه نماید كه سالگی آغاز می 00تا  4در سنین 

نه سالگی و شروع مریضی ماها 4باشد. بنابراین چنانچه چنین اشخاصی قبل از قابل درمان می
تواند مصداق قرن باشد كه البته مشکوک و محل اختالف است. حالت دیگر ازدواج كنند، این می

همین مورد بدین صورت است كه چنین شخصی در ابتدای بلوغ اقدام درمانی كرده و پرده بکارت 
شود كه را عمل نموده است، حال بعد از ازدواج، همسر وی با توجه به اسناد پزشکی مدعی می

ه او در گذشته دچار چنین مشکلی بوده و به او اطالع ندادند، لذا تقاضای حق فسخ زوج
باشد كه البته به نظر ما خیلی بعید . این مورد نیز مصداق مشکوک و اختالفی قرن مینمایدمی
بت هاست و بنابراین اگر حقی برای زوج ثاباشد؛ چرا كه ظهور اولیه عناوین در ادله، فعلیت آنمی

 بشود، باید از طریق عناوینی همچون تدلیس مورد بررسی قرار بگیرد.
مورد دوم چنین است كه ناحیه تناسلی خارجی شخص و ابتدای مهبل به هم وصل است و مهبل 

ای ندارد. حال یا فرد رحم ندارد و یا اگر دارد، از مهبل به رحم او راه ارتباطی نیست و دیگر ادامه
كه نسجی عضالنی میبستی وجود دارد. یک مانع گوشتی و یا نسج نربنبین مهبل و رحم یک 

مادرزادی است كه البته از موارد نادر است و ممکن  1است در اینجا وجود دارد. این یک آنومالی
باشد. اگر مقاربت را به است از مصادیق قرن باشد. البته این مساله متفرع بر تفسیر مقاربت نیز می

كه در زنا این مقدار مورد نظر است، معموال طول این دانستیم، چنان 2شفهدخول به مقدار ح
                                                                    

سال  05حاصل مصاحبه با سركار خانم دكتر جعفری است كه از پزشکان پزشکی قانونی قم با سابقه بیش از مطالب پیش رو  .0
 باشند.می

1. Anomaly: ناهنجاری 
2 .Glans:سر آلت  
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 1یا  0بست، باشد و به ندرت است كه مقدار عمق این بنمتر میسانتی 2تا  2به اندازه بست بن
گیرد. اما اگر مقاربت مورد نظر در متر باشد، لذا به مقدار حشفه غالبا دخول صورت میسانتی

رن و عفل را به معنای مقاربت عرفی دانستیم، قطعا این مقدار از عمق كافی در صدق و تفسیر ق
 تواند مصداق قرن قرار گیرد.كند و میتحقق عنوان مقاربت نمی

آید، ممکن اینکه در تعابیر برخی از فقهاء آمده است كه عفل و قرن بعد از زایمان به وجود می
های كوچک و ی كه برخی مواقع پس از زایمان بین لبهایاست كه اشاره شده باشد به كیست

آید كه چنانچه عفونی شوند، ممکن است خیلی بزرگ شود، بزرگ ناحیه تناسلی پیش می
مانع انجام مقاربت گردد. لکن این امری موقتی است و به راحتی قابل درمان است. كه بطوری

ها، این مانع از مختصری جهت خروج عفونت بیوتیک یا جراحیامروزه با مصرف مقداری آنتی
رود. ممکن است كه در گذشته به جهت كمبود دانش و امکانات پزشکی، گاهی این مانع میان می

 اند.آمده است و فقهاء اشاره بدان داشتهبه وجود می
فاقد نسبت به درمان موارد مذكور، توده و تومور و غده قابل درمان است، همچنین پرده بکارتی كه 

آید بستی كه در ناحیه تناسلی به وجود میشود. اما نسبت به بنمجرای نفوذی است نیز درمان می
 بخشند.شود و مجرا را عمق میانجام میمیو توضیح آن گذشت، اقدامات ترمی

 افضاء
پیرامون این عنوان دو صورت وجود دارد كه باید از یکدیگر تفکیک شود؛ چرا كه ممکن است 

ر یک متفاوت از دیگری باشد. یکی شدن دو مجرا و ارتباط دو مجرا. آنچه كه در فقه و احکام ه
كه دو لغت مطرح شده است، صورت اول است، یعنی اتحاد دو مجرا، اما ارتباط دو مجرا به طوری

 مجرا با یکدیگر متحد نشوند، آیا حکم صورت اول را دارد یا خیر، این محل تامل است.
عاصر نسبت به استبعاد اتحاد مخرج بول و حیض، گذشت كه فرمودند چون در بیان فقهای م

كند و از طرفی الزمه اتحاد مخرج بول با مخرج دیگر این مخرج بول از میان استخوانی عبور می
است كه این استخوان شکسته شود، لذا قول مشهور را بعید دانستند و در این مطلب به برخی از 

است  0ز استناد كردند. اما آنچه حاصل نظر كارشناس پزشکی قانونیكارشناسان علم تشریح نی
شود كه در میان این سه مجرا هیچ ساختار استخوانی وجود خالف این مطلب است و گفته می

 ندارد، بنابراین اتحاد هر یک از این سه مجرا با دیگری ممکن است.

                                                                    

 شخصی كه با وی این مصاحبه صورت گرفته است.. 0
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یک اختالل مادرزادی است كه در  اما نسبت به یکی شدن مجاری، یکی از مواردی كه وجود دارد،
هنگام كه باید دو مجرای حیض و بول از یکدیگر افتراق پیدا كنند، این افتراق رخ دوران جنینی آن

شود. این یک ناهنجاری بسیار سخت است و تقریبا دهد و دو مجرای حیض و بول یکی مینمی
ایی را جهت دفع ادرار به شکم او هقابل درمان نیست. منتها برای اینکه شخص زنده بماند، لوله

رسد و دهند كه نهایتا هم به نتیجه نمیهای جراحی متعددی انجام میكنند و عملوصل می
كند. همچنین ممکن است كه به جهت آزار شخص قبل از اینکه به مرحله ازدواج برسد، فوت می

ای كه به عنوان فاصل رهجنسی یا ضربه و تصادف و غیره، پارگی برای مجاری رخ دهد و آن دیوا
 شوند.رود و یکی میمیان دو مجرا است از بین می

دو، یعنی مواردی كه پارگی نیست، لکن به اما نسبت به ایجاد ارتباط میان دو مجرا و نه اتحاد آن
دالئلی همچون اقدامات پزشکی ) كه ممکن است ناشی از قصور پزشکی باشد و گاهی ممکن 

آید كه از آن اقدام درمانی چنین باشد ( راهی میان دو مجرا به وجود میاست اقتضاء ذات خوِد 
كنند. فیستول یک عنوان كلی است كه چنین تعریف یاد می 0تحت عنوان فیستول یا فیسچول

ای كه بین دو عضو بدن یا یک عضو و پوست بدن یا حفره مانند یا چالهیک مسیر تونل: » شودمی
است كه یکی از آن اقسام، مین عنوان بر اساس محل ایجاد آن  دارای اقساای« شودایجاد می

های طبیعی ای جدا از اندامها حفرهفیستول واژن است. فیستول واژن مانند سایر انواع فیستول
بدن است كه در قسمت ناحیه تناسلی زنان و در نتیجه یک سبک زندگی پرعارضه یا وراثتی به 

است كه البته همه انواع آن در دیواره واژن تشکیل میواژن خود دارای اقساآید. فیستول وجود می
گردد( از یکدیگر متمایز شود ولی با توجه به محل دهانه فیستول )كه به كجا منتهی میمی
 .شوندمی

 شود.فیستول وزیکوواژینال كه به مجاری ادراری باز می
 شود.می فیستول ركتوواژینال كه به راست روده باز

 شود.فیستول كولواژینال كه به روده بزرگ باز می
 1شود.انتروواژینال كه به روده كوچک باز می فیستول

                                                                    

0. Fistula 
معده، ابتداء وارد روده كوچک شده و سپس وارد روده توضیح: روده بزرگ غیر از روده كوچک است، مواد غذایی بعد از . 1

 گویند.شود، راست روده میشود كه به قسمت انتهایی روده بزرگ كه به مقعد متصل میبزرگ می
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های طوالنی و های مربوط به زایمانترین علت ایجاد فیستول واژن، آسیبشود كه شایعگفته می
ن كه یک دشوار و عمل جراحی جهت برداشتن رحم است. علل دیگری همچون بیماری كرو

تواند باعث این بیماری بیماری التهابی روده است یا تومورهای سرطانی در راست روده و غیره می
شود یا خیر، محل تامل است، زیرا همانطور كه حال اینکه به این حالت هم افضاء گفته می، بشود

، دو مجرا یکی شدن و اتحاد دو مجرا اطالق شده است، اما در این عنوانگفته شد، افضاء به یکی
آید و البته بلحاظ عملکردی، عملکرد یکسانی پیدا وجود میدو بهشود و فقط راهی میان آننمی
 كنند.می

رسد كه چه بسا مراد اهل لغت و فقهاء از اتحاد مجاری، شامل ایجاد راه ارتباطی و در به نظر می
ذكر نمود. اول اینکه گفته شد به  تواناصطالح پزشکی فیستول نیز باشد و شواهدی بر این ادعا می

شدن دو مجرا، وقوع خارجی ندارد و یا بسیار ناچیز لحاظ آماری افضاء به معنای اتحاد و یکی
است كه این ندرت موارد، با روایات متعددی كه در این زمینه آمده است تناسب ندارد. اما در 

علل متعددی دارد، خصوصا كه در مقابل به وجودآمدن راه ارتباطی میان مجاری، امری شایع و 
گذشته به جهت كمبود امکانات پزشکی )نسبت به امروزه منظور است و اال در گذشته امکانات 

توانسته است كه های طوالنی و دشوار، میپزشکی به معنای طب سنتی رائج بوده است(، زایمان
ای وجود دارد تا وقت منجر به ناهنجاری فیستول بشود. امروزه كه امکانات پزشکی پیشرفته

مناسب زایمان تشخیص داده شود، همچنین وضعیت جنین درون شکم جهت خروج مناسب و 
امور دیگری كه در داشتن زایمانی راحت و بدون آسیب و یا همراه آسیب حداقلی دخالت دارد 

ها ستولهای دشوار یکی از مهمترین علل ایجاد فیگیرد، با این حال زایمانمورد بررسی قرار می
كردن شناخته شده است، در گذشته كه چنین امکاناتی با این گستردگی نبوده است، زایمان

 به راحتی منجر به ایجاد فیستول بشود. توانسته می
شاهد دوم این است كه امروزه امکانات پیشرفته پزشکی وجود دارد كه با آن وضعیت فیزیکی درون 

شدن دو مجرا است، در لکن اگر بگوئیم افضاء منحصر در معنای یکیكنند، بدن را مشاهده می
شدند كه حاجز و مانع میان دو مجرا از بین رفته است؟ آیا جز گذشته از كجا و چگونه متوجه می

اند؟ به عنوان نمونه و شاید مهمترین كردهاین است كه بر اساس شواهد خارجی حکم به افضاء می
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 0كرده است.بوده است كه زن در هنگام خروج ادرار، خون مشاهده می شاهد بر تحقق افضاء این
این امر ممکن بوده است كه ناشی از ایجاد فیستول بوده باشد و گذشت كه در فیستول هر چند 

دهد، لکن اتحاد عملکردی وجود دارد. بنابراین شاید بتوان گفت اتحاد فیزیکی دو مجرا رخ نمی
اتحاد فیزیکی نباشد، بلکه مراد اتحاد عملکردی بوده باشد كه در این « اتحاد»كه مراد از عنوان 

صورت شامل هر دو مصداق خواهد بود و البته قدر متیقن از اتحاد نیز همین اتحاد عملکردی 
 است )چرا كه در اتحاد فیزیکی هم اتحاد عملکردی وجود دارد(.
وان افضاء جهت فسخ نکاح به بلحاظ آماری و مراجعه به پزشک قانونی، مواردی كه تحت عن

پزشکی قانونی مراجعه كنند، بسیار نادر است، زیرا عمده موارد افضاء یا فیستول، بعد از ازدواج 
است و تحقق افضاء و فیستول قبل از ازدواج نادر است. البته نسبت به مواردی كه شخص این 

سپس ازدواج كرده است، عارضه را داشته است و لکن با مراجعه به پزشک درمان شده است و 
این ابهام وجود دارد كه آیا اینکه زوج با ارائه اسناد پزشکی، عیب سابق زوجه را ثابت كند و به 

رسانی به وی، اعتراض نماید و تقاضای اخذ حق فسخ نماید، آیا این حکم جهت عدم اطالع
د كه حکم مساله رسمفضاة بر او صادق است یا خیر؟، این محل اختالف است. لکن به نظر می

هاست، لذا وقتی شخص به معصوم رجوع روشن باشد، چرا كه ظهور عناوین در ادله، فعلیت آن
پرسد، ظهور اولیه در این دارد كه زن بالفعل شده میكرده است و سوال از حکم زن افضاء

توان محل فرض، می است و نه اینکه سابقا افضاء شده و االن درمان شده است. بله درشده افضاء
از باب تدلیس امکان جریان حق فسخ را برای زوج مورد بررسی قرار داد، لکن از جهت صدق 

 دشوار است.« افضاء»عنوان 

 بندیجمع
باشد. برخی از عیوب زنان كه محل جریان حق فسخ قرار گرفته است، عفل، قرن و افضاء می

دند در میان فقهاء و اهل لغت اختالفی است، اند و یا متحاینکه عفل و قرن دو ماهیت متفاوت
ای در فرج است كه مانع اند. معنای این دو عنوان، وجود شئاكثریت ایشان قائل به اتحاد شده

شود. این مانع ممکن است كه درون فرج باشد و یا بیرون فرج، لکن ظاهر كلمات اهل مقاربت می
شود. اینکه ی نیز همین صورت تایید میلغت و فقهاء صورت اول است و بلحاظ مصادیق خارج

                                                                    

یق لمس و حس نیز چه بسا افضاء تشخیص داده شود، بدین صورت كه متوجه اتساع و توسعه غیرعادی در محل . 0 البته از طر
مس چنین اتساعی متفرع بر این است كه عرض مجرای بول به ضمیمه اندازه حاجز میان مجرای حیض و واژن شوند، لکن ل

 مجرای بول بقدری باشد كه از بین رفتن آن حاجز موجب چنین اتساعی بشود.
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جنس این مانع چیست، آیا استخوان است و یا گوشت و یا شامل غدد و جوش و غیره نیز 
، میان لغویین و فقهاء مختلف است، چنانچه موارد خارجی را ضمیمه كنیم، روشن گرددمی
که تومورها و یا غدد گوشتی است كه قطعا این شئ درونی از جنس استخوان نیست، بلشود می

آورد. بنابراین چه بسا وجود نمیآید و مانعیتی جهت دخول بهكه در ناحیه تناسلی به وجود می
هایی بستهای بکارت بدون منفذ و یا بنبتوان نظر اهل لغت و فقهاء را حمل نمود بر وجود پرده

تواند ای عفونی پس از زایمان نیز میهگیری كیستكند. شکلكه راه واژن به رحم را مسدود می
جایی كه در اخبار این مصداق این عناوین )صرف نظر از جریان حکم( قرار گیرد. همچنین از آن

اند به عدم امکان مقاربت، لذا باید موضع خود را نسبت به تفسیر مقاربت نیز دو عنوان معلل شده
وب و عرفی تفسیر نمائیم، ممکن است كه روشن نمود. چنانچه مقاربت را به معنای مجامعت مطل

وجود تومورها و یا غددی كه مانع تکوینی دخول نیستند، لکن مقاربت مطلوب را حاصل 
 ، از مصادیق این عیوب قرار گیرند.كنندنمی

افضاء در كلمات لغویین و فقهاء به اتحاد دو مسلک تفسییر شیده اسیت و در تعییین دو مسیلک 
د. مشهور میان فقهاء اتحاد مسلک بول و مسلک حیض است و قول به اتحیاد اختالف وجود دار

دو مسلک حیض و غائط نیز خالی از وجه نیست. لکن با توجه به اصل معنیای لغیوی ایین واژه، 
باشید. بیا رجیوع بیه میوارد خیارجی، صیورت تفسیر موسع كه شامل همه اقسام شود، انسب می

د مجاری در آن نیست، بلکه حفیره ییا تیونلی اسیت كیه دو دیگری نیز وجود دارد كه حقیقت اتحا
مسلک را به یکدیگر مرتبط كرده است و بعید نیست كه رأی اهل لغت و فقهاء نیز شامل این مورد 

شیوند لحاظ عملکردی متحد مییشود دو مجرا بهنیز بشود. در این عارضه كه به فیستول تعبیر می
.شیود، از مجیرای دیگیر نییز خیارج مییاص خیارج گیرددای كه آنچه باید از مجراییی خیگونهبه



 

 

 حقّ فسخ نکاح یجادعنن در ا یرتاث

 استاد فاضلاستاد راهنما: 

 نویسنده:

 6مجید فتحی

 مقّدمه: 
 شود، عننیکی از عیوب منصوصه مربوط به مردان كه باعث ایجاد حّق فسخ نکاح برای زوجه می

ر صدد اثبات این نکته است كه، پیدایش عنن خواه قبل از این نوشتار داست، )نعوظ نیافتن آلت تناسلی( 
عقد باشد و خواه بعد از آن، همچنین خواه قبل از وطی باشد و خواه بعد از آن، باعث پیدایش حّق فسخ 
برای زن خواهد بود، دلیل این مطلب روایات صحیحه و منجبره است، هر چند به خاطر تقابل این 

معامالت، باید به قدر متیّقن از موارد آن بسنده نمود و آن موردی است كه  روایات با اصالة الّلزوم در
عّنین،تمام قیود مطرح شده در روایات را داشته باشد، در ادامه به بررسی ادّله و قیود مطرح شده در آن 

 پرداخته خواهد شد.
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 تعریف لغوی و اصطالحی عنن
ماع، قید عدم تمایالت جنسی نیز در تعریف عنن مطرح در برخی از كتب لغوی عالوه بر ناتوانی از ج

ید »شده است؛ جوهری در كتاب صحاح، عنن در مرد را اینگونه تعریف نموده است:  رجٌل ِعّنیٌن: ال یر
، ابن منظور نیز عنصر بی میلی نسبت به زنان را در مفهوم عنن دخیل دانسته است: (1066، 6) «الِنساء

« 
ْ
یُن: الذي ال یأ یدهّن الِعنِّ در می، چنانکه همین مطلب از عبارات فّیو(141، 02)لسان العرب؛ «تي النساء و ال یر

مصباح المنیر استفاده شده است، وی بی میلی از جنس مخالف را در تعریف عنن در زنان نیز موّثر 
ْو اَل َیْشَت »دانسته است: 

َ
َساِء أ یٌن: ال َیْقِدُر َعَلی ِإْتیاِن النِّ یَنٌة( ال َتْشَتِهي َرُجٌل ِعنِّ َساَء و امرأٌة )ِعنِّ ِهي النِّ

َجاَل  . اّما در عبارات اكثر فقهاء سخنی از تاثیر بی میلی جنسی در تحّقق عنوان عنن، به (222، 1).«الرِّ
مرد در مجامعت با زنان، به عنوان تنها عامل تاثیر گذار در میمیان نیامده است، بلکه توان یا ناتوانی جس

ّق فسخ برای زن مطرح شده است، بنابراین ناتوانی مرد در ایجاد رابطه جنسی، نوعی ضعف پیدایش ح
قلمداد شده كه به معنای عدم نعوظ و نشر میو بیماری جس (012، 8)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، عضو 

، بلکه (162، 1مسائل الحالل و الحرام،  )شرائع اإلسالم فيممکن نشودآمیزش  ای كه در اثر آن،آلت مذّكر است به گونه
)جواهر الکالم في شرح شرائع اندبرخی با صراحت، دخالت قید بی میلی را در تحّقق مفهوم عنن منتفی دانسته

به شمار آیند چنانکه برخی میتوانند منشأ پیدایش این بیماری جس، البته امور مختلفی می(212، 21اإلسالم، 
را نیز یکی از اسباب تحّقق عنن دانسته یا ناتوانی جنسی حاصل از سحر را نیز در  از فقهاء حّتی ِسحر

، در اینباره اشاراتی در روایات نیز وجود (262، 7)كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ اندحکم عنن تلّقی نموده
قید ا معنای لغوی عنن، همسو بادامه بررسی شده است، در مقابل، برخی از فقهای معاصر در دارند كه 

یشان این است كه در ا، دلیل (6226، 11)كتاب نکاح انددخیل دانسته آن فقدان تمایالت جنسی را در ماهّیِت 
، ص: 6)الصحاح ها نیز تعبیر )عّنینة( به كار برده شده است های لغت در مورد بعضی از زنتعدادی از كتاب

فًا به معنای ناتوانی جنسی ناشی از نشر عضو مذّكر نیست، زیرا صر ،، و این بدان معناست كه عنن(1066
كند، پس منظور از عنن چیز دیگریست، بنابراین هر چند در اساسًا چنین تعریفی در مورد زنان صدق نمی

توان به عنوان تنها دهد، اّما صرف عدم نعوظ را نمیگاه حالت نعوظ برای مرد رخ نمیفرض عنن هیچ
 نده در تحّقق عنوان عنن دانست.عامل تعیین كن

 تاثیر عنن در انفساخ عقد یا ثبوت حّق فسخ برای زن
صورت اگر اثبات شود كه عنن از اسباب قهری بطالن عقد و در اصطالح موجب انفساخ آن باشد، در آن

وجب پیدایش حّق عنن مبرای جدایی زن از مرد نیازی به انشاء فسخ نخواهد بود، به خالف وقتی كه 
سخ باشد، در اینصورت با وجود شرایطی، صرفًا حّق فسخ عقد برای زن ایجاد خواهد شد، بنابراین وی ف

تواند از حّق خود استفاده كند یا آنرا اسقاط نماید، به نظر بعضی از فقهاء از بررسی برخی روایات می
 :شود، از جملهشود كه وجود عنن در مرد، موجب انفساخ قهری عقد میاستفاده می
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ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعْمِرو ْبِن َسِع 
َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ یٍد َعْن )موّثقه عّمار ساباطی( ُمَحمَّ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اِر ْبِن ُموَسی َعْن أ ِق ْبِن َصَدَقَة َعْن َعمَّ َذ َعِن امْ ُمَصدِّ خِّ

ُ
ُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل أ نَّ

َ
ِتِه أ

َ
َفاَل َیْقِدُر   َرأ

َساِء َفاَل ُیْمِسْکَها ِإالَّ ِبِرَضا َها ِبَذِلَك َو ِإْن َكاَن َعَلی ِإْتَیاِنَها َفَقاَل ِإْن َكاَن اَل َیْقِدُر َعَلی ِإْتَیاِن َغْیِرَها ِمَن النِّ
َس ِبِإْمَساِكَها

ْ
 (200؛  5؛ اإلسالمیة(  -)الکافي )ط . َیْقِدُر َعَلی َغْیِرَها َفاَل َبأ

امام ف در این روایت، خود عّنین است،روایت از نظر سندی موّثقه است، از نظر داللی، مکلّ 
اگر مرد توان مجامعت با سایر زنان را ندارد، نباید همسر خود را نگه دارد، این جمله اندفرموده :

ه فسخ از سوی زن نیست، چرا كه بیانگر این است كه عقد خود به خود منفسخ شده است و احتیاجی ب
داند كه حّق فسخ دارد، به همین گاهی زن راضی به ادامه دادن زندگی با شوهر خودش نیست، اّما نمی

كند، در حالیکه فسخ متوّقف بر این است كه زن از داشتن چنین حّقی اّطالع داشته خاطر فسخ نمی
اثبات عنن، آن زن، همسر او نیست تا بتواند  پس از باشد، بنابراین روایت در صدد بیان این نکته است كه

او را نگه دارد، بلکه اگر زن ناراضی است مرد باید او را رها كند و اصراری بر ادامه زندگی با وی نداشته 
باشد، در حالیکه اگر بحث در مورد اثبات حّق فسخ بود، باید خود زن، محّل بحث در این روایت قرار 

ست حّق فسخ خود را اعمال كند و اگر نخواست، آنرا اسقاط نماید، در واقع اعمال گرفت كه اگر خوامی
، 11)كتاب نکاح یا اسقاط حّق فسخ ارتباطی به مرد ندارد تا بخواهد از این ناحیه مکّلف به تکلیفی باشد 

برای زن را ، البته چنانکه در ادامه ذكر خواهد شد، اكثر فقهاء از این روایت نیز ثبوت حّق فسخ (6225
برای زن  اند، بنابراین بر فرض اینکه ادّله مطرح شده در این بحث در صدد اثبات حّق فسخبرداشت كرده

های مختلفی كه برای تحّقق عنن قابل هستند و ارتباطی به انفساخ قهری عقد ندارند، به بیان صورت
 تصویر هستند پرداخته خواهد شد.
ن است قبل از عقد یا بعد از آن )خواه قبل از وطی یا بعد از وطی( رخ با توّجه به اینکه حدوث عنن ممک

، در مورد عنن حادث قبل از های فرضی در ضمن سه مساله مطرح خواهند شددهد، بنابراین صورت
 یحّق فسخ برا یطیبا شرا ،تمام فقهاء یباً تقرعقد و همچنین عنن حادث بعد از عقد )و قبل از دخول( 

اّما نسبت به عنن حادث بعد از  نشده است، یافت ینهزم یندر ا یمخالف ّیهاند و نظرتهدانسرا ثابت زن 
اّما برخی ، (511)المقنعة،اند حّق فسخ را برای زن ثابت ندانسته یدمف یخشعقد )و بعد از دخول( برخی مثل 

اند، در معتقد به اثبات حّق فسخ شده  ،(015، 8)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، از فقهاء  از جمله شهید ثانی 
 ادامه ادّله هر نظرّیه و نقدهای احتمالی آن بیان خواهد شد

 صور مساله حدوث عنن
 مساله اّول: حدوث عنن قبل از عقد

برای این مّدعا به ، اندعنن سابق بر عقد را با شرایطی موجب پیدایش حّق فسخ برای زن دانسته فقهاء
 است از جمله: ای استناد شدهادّله
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 اّول: اجماع منقول و محّصل
پیدایش عنن قبل از عقد قطعًا موجب پیدایش حّق فسخ برای زن این اّدعا كه صاحب جواهر برای  

 (212؛ 21)خواهد شد، به اجماع منقول و محّصل استدالل فرموده است

 دّوم: روایات
 :وان به دو طایفه كّلی تقسیم نمودتاند را میبه طور كّلی روایاتی كه در مورد عنن وارد شده

اند، و طایفه دّوم: روایاتی كه بیانگر طایفه اّول: روایاتی كه وجود عنن را باعث انفساخ قهری عقد دانسته
 توان به این روایت اشاره نمود:برای طایفه اّول می، ثبوت حّق فسخ برای زن هستند

ُد ْبُن َیْحَیی َع  ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعیٍد َعْن )موّثقه عّمار ساباطی( ُمَحمَّ
َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْن أ

ِه  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اِر ْبِن ُموَسی َعْن أ ِق ْبِن َصَدَقَة َعْن َعمَّ ِتِه  ُمَصدِّ

َ
َذ َعِن اْمَرأ خِّ

ُ
ُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل أ نَّ

َ
َفاَل َیْقِدُر   أ

َساِء َفاَل ُیْمِسْکَها ِإالَّ ِبِرَضاَها ِبَذِلَك َو ِإْن َعَلی ِإْتَیاِنَها فَ  َكاَن َقاَل ِإْن َكاَن اَل َیْقِدُر َعَلی ِإْتَیاِن َغْیِرَها ِمَن النِّ
َس ِبِإْمَساِكَها

ْ
 (200؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . َیْقِدُر َعَلی َغْیِرَها َفاَل َبأ

به كیفّیت استفاده انفساخ عقد از این روایت اشاره و موّثقه است، شد، روایت از نظر سندی  بیانچنانکه 
 شد.

 دسته تقسیم نمود؛ هفتتوان به طایفه دّوم را می
 اند از جمله:: روایاتی كه در فرض عنن، حّق فسخ برای زن را،  به صورت مطلق ثابت دانستهدسته اّول

ِبي َبِصیٍر َقاَل:  )صحیحه ابی بصیر( َعْنُه َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی
َ
ِه َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
َسأ

  ُتَفاِرُقُه َقاَل َنَعْم ِإْن َشاَءْت. َقاَل اْبُن ُمْس 
َ
ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها َفاَل َیْقِدُر َعَلی اْلِجَماِع أ

َ
َکاَن َو ِفي َعِن اْمَرأ

ْن ُتِقیَم َمَعُه َفْلُتِقْم  َحِدیٍث آَخَر َتْنَتِظُر َسَنًة َفِإْن 
َ
ْت أ َحبَّ

َ
َتاَها َو ِإالَّ َفاَرَقْتُه َفِإْن أ

َ
 (200؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . أ

 .(215؛ 21)است  یحهصح، روایت چنانکه صاحب جواهر نیز اشاره نموده
ِد ْبِن اْلُفَض   اِح اْلِکَناِنيِّ َقاَل: )روایت ابوالّصباح كنانی( َعْنُه )الحسین بن سعید( َعْن ُمَحمَّ بَّ ِبي الصَّ

َ
ْیِل َعْن أ

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
 ُتَفاِرُقُه َقاَل َنَعْم ِإْن َشاَءْت  َسأ

َ
َبدًا أ

َ
ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها َفاَل َیْقِدُر َعَلی اْلِجَماِع أ

َ
. َعِن اْمَرأ

 (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ 

، حسین بن سعید (215؛ 21)رد سند این روایت تعبیر به )صحیح( فرموده است صاحب جواهر در مو
اّما محّمد بن فضیل )محّمد بن  اهوازی و إبراهیم بن نعیم )أبو الّصباح الکنانی( هر دو توثیق خاّص دارند،

یف فضیل بن كثیر الصیرفي األزدي أبو جعفر األزرق( توثیق خاّص ندارد، بلکه شیخ طوسی وی را تضع
)من ال صفوان بن یحیی فقط یک روایت از اونقل كرده استو با توّجه به اینکه ، (222الطوسي )رجالكرده است 

توان از طریق كثرت نقل مشایخ ثالثه از وی، وثاقتش را اثبات نمود، اّما در مجموع ، نمی(50، 2یحضره الفقیه، 
آنها در كتاب شریف كافی موجودند، بنابراین روایت از وی در كتب اربعه ذكر شده است كه غالب  181

طبق مبنای وثاقت راویان موجود در كتاب كافی و با توّجه به كثرت نقل كلینی از محّمد بن فضیل، 
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وثاقت وی را اثبات نمود، به هر حال حّتی در صورت ثابت نشدن وثاقت وی، روایات مطلقه و توان می
 در این زمینه وجود دارند. (200؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط بصیرصحیحه دیگری مانند صحیحه ابو 

)روایت غیاث بن ابراهیم( ابِن عیسی، َعن محّمد ابِن یحیی، َعن غیاِث بِن إبراهیم، َعن َجعَفر، َعن أبِیه" 
 .(577؛ ص 11)الوافي ؛ ج. العَنن و َیُرد  من الحمق لم یُکن َیُرد  من أنَّ علّیًا 

، این در حالی (215؛ 21)صاحب جواهر با تعبیر )خبر( در مورد این روایت، اشاره به ضعف آن داشته است 
( و محمد بن یحیی الخزاز و غیاث بن إبراهیم التمیمیی، است كه ابن عیسی )أحمد بن محّمد بن عیسی

 و ثقه هستند، بنابراین روایت صحیحه است، میهمگی اما
( 82ص  01)ج صاحب جواهر این روایت را از وافی نقل فرموده، زیرا در نسخه وافی  كه رسدبه نظر می البته

عبارت )َیُردُّ ِمَن اْلِعَنن( آمده است، در حالیکه وافی این روایت را از كتاب تهذیب نقل كرده است، و 
صلی روایت در كتاب ، در نسخه ا(116، 10)وسائل الشیعة، چنانکه در نقل وسایل از تهذیب نیز ذكر شده است 

توان اّدعا كرد مرحوم فیض در نقل عبارت )َیُردُّ ِمَن اْلُعْسِر( وارد شده است، بنابراین می (221، 7)تهذیب
روایت به این روایت تمّسک كرده است، در حالیکه صاحب جواهر  یشانخود دچار اشتباه شده و به تبع ا

 بود. مربوط به مورد جنون و خارج از محّل بحث خواهد
اند، از نموده با وی مردنکردن : روایاتی كه ثبوت حّق فسخ برای زن را مشروط به مواقعه دسته دّوم

 جمله:
َباٍن 

َ
اِر َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ُبو َعِليٍّ اأْلَْشَعِري  َعْن ُمَحمَّ

َ
اٍد )روایت غیاث ضّبی( أ  َعْن َعبَّ

يِ  بِّ ِه  6الضَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َق َبْیَنُهَما َو ِإَذا َوَقَع  َعْن أ َساَء ُفرِّ ِتي النِّ

ْ
یٌن اَل َیأ ُه ِعنِّ نَّ

َ
یِن ِإَذا ُعِلَم أ  َقاَل: ِفي اْلِعنِّ

ْق  َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة َلْم  ُجُل  ُیَفرَّ  .(201؛ 5سالمیة( ؛ اإل -)الکافي )ط . اَل ُیَرد  ِمْن َعْیٍب  َبْیَنُهَما َو الرَّ
، غیر از غیاث (212؛ 21)صاحب جواهر با تعبیر )خبر( در مورد این روایت، اشاره به ضعف آن داشته است 

و ثقه هستند، اّما غیاث ضّبی توثیق خاّص یا عاّم مورد قبولی ندارد، میضّبی همه راویان حدیث، اما
ه اینکه كبرای كّلی كه در آخر این روایت ذكر شده بنابراین روایت ضعیف است. از نظر داللی با توّجه ب

ُجُل  َساَء(  است )َو الرَّ ِتي النِّ
ْ
یٌن اَل َیأ ُه ِعنِّ نَّ

َ
یِن ِإَذا ُعِلَم أ اَل ُیَردُّ ِمْن َعْیٍب( باعث خروج مورد خود روایت )اْلِعنِّ

َق َبْیَنُهَما( خواهد شد، و با توّجه به موارد نقض دیگری كه حّق فسخ برای زن را در  از حکم خودش )ُفرِّ
نمایند، داللت روایت دچار اجمال است، در مرد اثبات میمانند خصاء عیوب منصوصه وجود صورت 

 بنابراین برای استدالل مفید نیست
ِبي َعْبِد اللَّ 

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
ِمیُر  ِه )روایت سکونی( َعِلي  ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
َقاَل َقاَل أ

َذ َعْنَها َفاَل ِخَیاَر َلَها اْلُمْؤِمِنیَن  خِّ
ُ
ًة َواِحَدًة ُثمَّ أ َتُه َمرَّ

َ
َتی اْمَرأ

َ
 (201؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . َمْن أ
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در ، (215؛ 21)صاحب جواهر با تعبیر )خبر( در مورد این روایت نیز، اشاره به ضعف آن داشته است 
اّما حسین بن یزید النوفلي و إسماعیل بن أبي زیاد السکونی، توثیق خاّص ندارند، الیکه هر چند ح

اند، نوفلی نیز به واسطه اینکه راوی كتاب و روایات مشهور فقهاء روایات سکونی را مقبول دانسته
 .معتبر استبنابراین روایت سکونی بوده است، مورد قبول متاّخرین قرار گرفته است، 

وٍب  اِب َعْن ِغَیاِث ْبِن َكل  ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ
َ
ُد ْبُن أ  )موّثقه اسحاق بن عّمار( ُمَحمَّ

ِبیِه 
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ نَّ َعِلّیًا  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

َ
ًة َفَوَقَع َعَلیْ  َكاَن َیُقوُل أ

َ
َج اْمَرأ ًة ُثمَّ ِإَذا َتَزوَّ َها َمرَّ

ْعَرَض َعْنَها َفَلْیَس َلَها اْلِخَیاُر ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت 
َ
 (221، 7.) تهذیب األحکام، أ

مذهب و ثقه هستند میمذهب است، سایر راویان همگی امامیثقه عا ،غیاث بن كلوب بن فیهس
 بنابراین روایت موّثقه است

 با یک جمله بیشتر ذكر كرده است، عبارت وسایل چنین است:نوری این روایت را  مرحومالبته 
وٍب  اِب َعْن ِغَیاِث ْبِن َكل  ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ

َ
ِد ْبِن أ َعْن ِإْسَحاَق َو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

ِبیِه 
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ نَّ َعِلّیًا  ْبِن َعمَّ

َ
ْعَرَض َعْنَها  َن َیُقوُل َكا أ

َ
ًة َفَوَقَع َعَلْیَها ُثمَّ أ

َ
ُجُل اْمَرأ َج الرَّ ِإَذا ُزوِّ

َماِء َما َلْم َیَمسَّ  َهاِت اأْلَْواَلِد َو اَل اإْلِ مَّ ًة َفَلْیَس َلَها اْلِخَیاُر ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت َو َلْیَس أِلُ ْهِر ِإالَّ َمرَّ َها ِمَن الدَّ
 (120؛  10). ِخَیاٌر  َواِحَدةً 

ای كه این محّقق در پایان روایت ذكر فرموده در واقع قسمتی از عبارت شیخ طوسی رحمه الّله اّما جمله
 عبارت را بیان فرموده است:این است، مرحوم شیخ بعد از ذكر روایت در تهذیب 

َماِء َما َلْم َیَم » َهاِت اأْلَْواَلِد َو اَل اإْلِ مَّ ُه َو َلْیَس أِلُ ِذي َذَكَرُه َرِحَمُه اللَّ ا الَّ مَّ
َ
ًة َواِحَدًة ِخَیاٌر َفأ ْهِر ِإالَّ َمرَّ َها ِمَن الدَّ سَّ

َما َحَم  ُخوِل ِإنَّ ُخوِل َو َبْیَنُه ِإَذا َكاَن َقْبَل الد  ِة ِإَذا َحَدَثْت َبْعَد الد  ْسِوَیِة َبْیَن اْلُعنَّ َلُه َعَلی َذِلَك ُعُموُم ِمَن التَّ
َیْت ِفي َذِلَك ِمْثَل َما َرَواهاأْلَْخ  ِتي ُرِو  (220؛ ص 7) «َباِر الَّ

: روایاتی كه ثبوت حّق فسخ برای زن را مشروط به گذشت یک سال )بصورت مطلق( دسته سّوم
 اند، از جمله:دانسته

ِبي َجْعَفٍر )صحیحه مّحمد بن مسلم( اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیٍد َعْن َصْفَواَن َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ 
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ

  َقاَمْت
َ
َجْت َو ِإْن َشاَءْت أ ُتُه َتَزوَّ

َ
ُص ِبِه َسَنًة ُثمَّ ِإْن َشاَءِت اْمَرأ بَّ یُن ُیَتَر )تهذیب األحکام )تحقیق . َقاَل: اْلِعنِّ

 (220؛  7خرسان( ؛ 

جواهر است كه در مورد سند این مذهب و ثقه هستند بنابراین حّق با صاحب میهمه راویان حدیث، اما
 .(215؛ 21روایت تعبیر به )صحیح( فرموده است )

: روایاتی كه ثبوت حّق فسخ برای زن را مشروط به گذشت یک سال )به جهت درمان( دسته چهارم
 اند، از جمله:دانسته
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ِبي ال
َ
ِد ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن أ َة َو ُهَو )روایت ابو الّصباح كنانی( َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

َ
ُجُل اْلَمْرأ َج الرَّ اِح َقاَل: ِإَذا َتَزوَّ بَّ صَّ

ی ُیَعاِلَج َنْفَسهُ  َل َسَنًة َحتَّ جِّ
ُ
َساِء أ  (220؛  7)تهذیب األحکام . اَل َیْقِدُر َعَلی النِّ

 بررسی سندی این روایت ذیل روایات دسته اّول ذكر شد.
مشروط به گذشت یک سال از زمان مرافعه وی نزد : روایاتی كه ثبوت حّق فسخ برای زن را دسته پنجم

 اند، مانند:حاكم دانسته
ِبي َجْع 

َ
ِبي اْلَبْخَتِريِّ َعْن أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن أ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
 َفٍر )روایت ابو البختری( أ

ِبیِه 
َ
نَّ َعِلّیًا  َعْن أ

َ
ُر  َكاَن َیُقوُل  أ َق ُیَؤخَّ ُتُه َفِإْن َخَلَص ِإَلْیَها َو ِإالَّ ُفرِّ

َ
یُن َسَنًة ِمْن َیْوِم ُتَراِفُعُه اْمَرأ اْلِعنِّ

ْن ُتِقیَم َمَعُه ُثمَّ َطَلَبِت اْلِخَیاَر َبْعَد َذِلَك َفَقْد َسَقَط اْلِخَیاُر َو اَل ِخَیا
َ
)تهذیب األحکام . َر َلَهاَبْیَنُهَما َفِإْن َرِضَیْت أ

 (220؛  7سان( ؛ )تحقیق خر

، وهب بن (216؛ 21)صاحب جواهر با تعبیر )خبر( در مورد این روایت، اشاره به ضعف آن داشته است 
 بمذهب بوده و توثیق خاص ندارد، بلکه نجاشی وی را كّذامیوهب القرشی معروف به أبوالبختری، عا

 (221النجاشي )رجالمعرفی نموده است 

ت حّق فسخ برای زن را مشروط به ناتوانی مرد از وطِی سایر زنان غیر از : روایاتی كه ثبودسته ششم
 اند، از جمله:زوجه خود دانسته

ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعْمِرو ْبِن َسِع 
َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ یٍد َعْن )موّثقه عّمار ساباطی( ُمَحمَّ

ِق ْبِن َصَدَقَة َع  ِه ُمَصدِّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اِر ْبِن ُموَسی َعْن أ ِتِه  ْن َعمَّ

َ
َذ َعِن اْمَرأ خِّ

ُ
ُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل أ نَّ

َ
َفاَل َیْقِدُر   أ

َساِء َفاَل ُیْمِسْکَها ِإالَّ ِبِرَضا ِلَك َو ِإْن َكاَن َها ِبَذ َعَلی ِإْتَیاِنَها َفَقاَل ِإْن َكاَن اَل َیْقِدُر َعَلی ِإْتَیاِن َغْیِرَها ِمَن النِّ
َس ِبِإْمَساِكَها

ْ
 (200؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . َیْقِدُر َعَلی َغْیِرَها َفاَل َبأ

َذ( با  (214؛  7)و تهذیب  (550؛  2)و من ال یحضر  (200؛  5)روایت موّثقه است، در نسخه كافی  تعبیر )ُاخِّ
َخَذ( با صیغه معلوم  (151؛  2)ا در نسخه استبصار صیغه مجهول و از باب تفعیل وارد شده است، امّ 

َ
تعبیر )أ

و از ثالثی مجّرد آمده است، با توّجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت را از كافی نقل 
َذ )تاخیذ( به معنای  سحر نمودن مرد برای ناتوان كردن  َذ( صحیح است، واژه ُاخِّ كرده است، تعبیر )ُاخِّ

 ز مجامعت با غیر همسر خود است، زمخشری در این زمینه نوشته است: وی ا
ُذ » ْخَذٌة ُتَؤخِّ

ُ
حر تمنعه بها عن َغْیِرها، و یقال: لفالنة أ و ضبطه مجازًا عن االختیال لَزْوِجها ِبِحَیل من السِّ

 .(12، 0)الفائق في غریب الحدیث؛  «بها الرجاَل عن النساء
 اخیذ را اینگونه معنا نموده است:واسطی نیز در تاج العروس ت

ْحِر، أو هي َخَرَزٌة » ُة ِبِحَیٍل في َمْنِع َزْوِجها عن ِجماع َغْیِرَها، و ذلك َنْوٌع من السِّ
َ
ن َتحتاَل المرأ

َ
ِخیُذ: أ

َ
و التأ

جاَل  ُذ بها النساُء الرِّ  (226، 5) «ُیَؤخَّ
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 د به كار رفته است:چنانکه در پاورقی كتاب كافی نیز تاخیذ در همین معنای محدو
 .(200؛  5) «التأخیذ: حبس السواحر ازواجهن عن غیرهن من النساء»

نکته قابل تاّمل این است كه اگر تاخیذ به معنای سحر نمودن مرد از مباشرت با غیر همسر خود باشد 
از پذیرفته است( ، موضوِع عجزی كه حاصل )كه معمواًل این اقدام نیز توّسط خود زوجه صورت می

سحر باشد از بحث فعلی خارج خواهد بود، زیرا عنن مورد بحث در جایی است كه مرد از مباشرت با 
همسر خودش عاجز باشد، و پس از اینکه اثبات شد از مباشرت با دیگر زنان نیز عاجز است، با شرایطی 

ت و فقط در اثر حّق فسخ برای همسر وی ایجاد شود، اّما اگر مرد از مباشرت با همسر خود عاجز نیس
تاخیذ از مباشرت با سایر زنان ناتوان شده باشد، وجهی برای شکایت زن و مراجعه وی به حاكم و 
پیدایش حّق فسخ برای وی نخواهد بود و این فرض از مصادیق مورد بحث خارج است، بنابراین نباید 

ان معنا نمود بلکه اگر تاخیذ به با سایر زنآمیزش  تاخیذ را به معنای سحر كردن مرد برای ناتوانی وی از
با آمیزش  با هر زنی اعّم از همسر خودش یا سحر نمودن وی ازآمیزش  معنای سحر نمودن مرد از مطلق

خصوص همسر خودش باشد، چنین فرضی داخل در محّل بحث خواهد بود، چنانکه مورد روایت نیز 
 ر خودش است.مربوط به سحر نمودن مرد در جهت ناتوانی از مجامعت با همس

ُجُل اْلَم  َج الرَّ اِح َقاَل: ِإَذا َتَزوَّ بَّ ِبي الصَّ
َ
ِد ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن أ َة َو ُهَو )روایت ابو الّصباح كنانی( َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

َ
ْرأ

ی ُیَعاِلَج َنْفَسهُ  َل َسَنًة َحتَّ جِّ
ُ
َساِء أ  (220؛  7)تهذیب األحکام . اَل َیْقِدُر َعَلی النِّ

 سندی این روایت ذیل روایات دسته اّول ذكر شد.بررسی 
: روایاتی كه ثبوت حّق فسخ برای زن را مشروط به علم به ناتوانی مرد از وطِی سایر زنان غیر دسته هفتم

اند، بنابراین ظاهر روایت بیانگر این نکته است كه علم به ناتوانی مرد نوعی طریق از زوجه خود دانسته
 در مرد است، از جمله: برای اثبات تحّقق عنن

َباٍن 
َ
اِر َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ُبو َعِليٍّ اأْلَْشَعِري  َعْن ُمَحمَّ

َ
اٍد )روایت غیاث ضّبی( أ  َعْن َعبَّ

يِ  بِّ ِه  6الضَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
یٌن  َعْن أ ُه ِعنِّ نَّ

َ
یِن ِإَذا ُعِلَم أ َق َبْیَنُهَما َو ِإَذا َوَقَع  َقاَل: ِفي اْلِعنِّ َساَء ُفرِّ ِتي النِّ

ْ
 اَل َیأ

ْق  َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة َلْم  ُجُل  ُیَفرَّ  .(201؛ 5)الکافي . اَل ُیَرد  ِمْن َعْیٍب  َبْیَنُهَما َو الرَّ
 بررسی سندی این روایت ذیل روایات دسته دّوم ذكر شد.

لْ 
َ
ٍة، َما َحاُلُه؟ َقاَل: )روایت علّی بن جعفر( َو َسأ

َ
َس َنْفَسُه اِلْمَرأ یٍن َدلَّ ُق »ُتُه َعْن ِعنِّ َبْیَنُهَما  َعَلْیِه اْلَمْهُر، َو ُیَفرَّ

هَ  ِإَذا َعِلَم  نَّ
َ
ِتي أ

ْ
َساَء  اَل َیأ  (124)قرب اإلسناد  «النِّ

                                                                    

 «غیاث الظبی» في التهذیب و االستبصار و الفقیه. 0
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وجود از كتاب قرب های فراوانی كه در نسخه مبه نظر برخی از فقهای معاصر حفظه الّله، به جهت غلط
، اّما همین روایت در (540، 1)كتاب نکاح )زنجانی(، توان به روایات این كتاب اعتماد كرد االسناد وجود دارد، نمی

، و با توّجه به (176)مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: نیز وارد شده است كتاب مسائل علی بن جعفر 
، (0714، 5)كتاب نکاح )زنجانی(، معتبر به كتاب علّی بن جعفر دارند اینکه مرحوم كلینی و شیخ طوسی طریق

 توان به روایات آن اعتماد نمود، صاحب وسایل سند این روایت را اینگونه ذكر كرده است:می
یٍف َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُعلْ  ْسَناِد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َظِر ِه ْبُن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اإْلِ ٍد َعْن َعْبُد اللَّ َواَن َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ِبیِه َعْن َعِليٍّ
َ
ةُ    أ

َ
ُل َسَنًة ِمْن َیْوِم ُتَراِفُعُه اْلَمْرأ ُه ُیَؤجَّ نَّ

َ
یِن أ ُه َكاَن َیْقِضي ِفي اْلِعنِّ نَّ

َ
 .(121؛  10)وسائل الشیعة ؛ . أ

و هیچ توثیق خاّص یا ( 51النجاشي  )رجالمذهب بودهمیدر سلسله این سند حسین بن علوان قرار دارد كه عا
ندارد، بنابراین حّتی در فرض امکان اعتماد به روایات كتاب علی بن جعفر، اّما خصوص این میعا

خواهد بود، البته مرحوم آیت الّله خویی با بررسی كالم نجاشی در مورد حسین بن روایت قابل استناد ن
وجود در كالم وی مربوط به حسین بن علوان است نه حسن علوان، به این نتیجه رسیده است كه توثیِق م

 بن علوان، عبارت نجاشی اینست:
یا عن أبي ؛ الحسین بن علوان الکلبي » موالهم كوفي عامي، و أخوه الحسن یکنی أبا محمد ثقة، رو

، و لیس للحسن كتاب، و الحسن أخص بنا و أولی روی الحسین عن األعمش و هشام بن عبد الله 
 (006،ش 51ی،)رجال النجاش، « عروة

(، كلمه )ثقٌة( را دی أبا محّم کنّ و أخوه الحسن یُ مرحوم آیت الّله خویی با اعتقاد به معترضه بودِن جمله )
مربوط به حسین بن علوان دانسته است، دلیل ایشان این است كه نجاشی در مقام بررسی وضعّیت 

پس اوصاف به كار رفته در عبارت همگی به حسین  وثاقت حسین بن علوان بوده است نه برادرش حسن،
(، توثیق حسن بن بنا و أولی و الحسن أخّص مربوط خواهند بود، البته از عبارت نجاشی در خّط بعد )

، سپس مرحوم خویی موّیداتی (1414، ش276، 5معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، )علوان نیز قابل اثبات است 
، در صورت پذیرش (2518، ش22؛  7معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ؛ )قده ذكر كرده است را از كالم ابن ع

 .كالم مرحوم خویی، وثاقت حسین بن علوان ثابت و روایت قابل استناد خواهد بود
اند و احتمال استناد مجمعین به بررسی اجماع: با توّجه به نصوص متعّددی كه در این زمینه وارد شده

خواهد بود، البته  اعتباربی ،فقهاء و طبق نظر مشهورِ است اجماع محتمل المدرک  مین نصوص،ه
اند، را باعث سقوطش از درجه اعتبار ندانستهاجماع محتمل المدرک بودن  ،معاصرفقهای برخی از 

در آن در صورتی كه اجماع بدون كمک گرفتن از مدارک موجود، كاشف از قول معصوم باشد، به بنابراین 
 (6211، 11)كتاب نکاح )زنجانی(، اندكنار سایر ادّله روایی استناد فرموده
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 بررسی سندی مجموع روایات
برخی از روایات ذكر شده از نظر سندی معتبرند مانند صحیحه ابوبصیر و محّمد بن مسلم و موّثقه 

ده هستند،  كه معمواًل در دسته روایاتاسحاق بن عّمار، و برخی دیگر از این روایات  اّما اند، ضعیفمقیِّ
با توّجه به اهمّیت این روایات و تاثیر آن در تعیین محدوده موضوع و حکم مساله، باید راهی را برای 

چنانکه بعضی از فقهاء مثل مرحوم صاحب جواهر، عمل اصحاب را اعتبار بخشی به آنها پیدا نمود، 
ن ضعف سندی برخی از روایات، مانع از تمّسک به روایات دانسته است، بنابرایی این جابر ضعف سند

 .(216؛ 21)ها نخواهد شدمدلول آن

 بررسی داللی روایات
اغلب روایات ، داللت نّصی یا اطالقی در ثبوت حّق فسخ برای زن دارند، البته چنانکه اشاره شد، برخی 

اند، جود قیود یا شرایطی نمودهاز این روایات، ثبوت حّق فسخ را به صورت مطلق و برخی دیگر مقّید به و
های از میان روایات ذكر شده، در ضمن دسته اّول صحیحه ابوبصیر هر چند  از سایر جهاتی كه در دسته

اینکه مرد با همسر خود مواقعه كرده باشد یا خیر، یکسال از  انندبعدی مطرح گردیده مطلق است، م
از جهت قبل یا بعد از عقد بودن عنن اطالق ظاهرًا  ولی، زمان مرافعه زن نزد حاكم گذشت باشد یا خیر

ندارد، زیرا ظهور روایت در مورد حدوث عنن بعد از عقد است، چنانکه ابتالء به زوج نسبت داده شده 
ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها( و ظهور اّولیه عناوین در فعلّیت داشتن آنها است، بنابراین مرد وقتی دچار 

َ
است )َعِن اْمَرأ

عنن شده كه مّتصف به زوجّیت بوده است، همچنین موّثقه اسحاق بن عّمار كه در ذیل دسته دّوم عنوان 
روایات مطرح شد، ظهور در عنن حادث بعد از عقد دارد، زیرا بر فرض اعراض از زوجه به معنای عنن 

ًة َفَوَقَع َعَلْیَها َمرَّ 
َ
َج اْمَرأ ْعَرَض َعْنَها( مربوط به عنن بعد از تفسیر شود، اّما فرض خود روایت )ِإَذا َتَزوَّ

َ
ًة ُثمَّ أ

عقد است، پس این دو روایت با اینکه از نظر سندی معتبر هستند، اّما برای استدالل به حّق فسخ در 
مگر اینکه اّدعا شود، این دو روایت با اثبات حّق فسخ در فرض عنن حادث قبل از عقد مفید نیستند، 

برخی دیگر از نمایند، چنانکه ر عنن قبل از عقد نیز به طور اولی اثبات میعنن حادث بعد از عقد، آنرا د
نمایند، مانند صحیحه محّمد بن حّق فسخ زوجه در فرض عنن حادث قبل از عقد را اثبات می ،روایات

ُص ِبِه َس  یُن ُیَتَربَّ َنًة(، عنن مسلم كه ذیل دسته سّوم از روایات مطرح شد، در آن روایت اطالق عنوان )اْلِعنِّ
شود، همچنین روایات دیگری كه هر چند از نظر سندی ضعیف حادث قبل از عقد را نیز شامل می

هستند اّما بنابر مبنای جبران ضعف سند آنها بوسیله عمل اصحاب، نسبت به عنن حادث قبل از عقد 
ت ذكر شد، زیرا تعبیر نیز شمول خواهند داشت، مانند روایت ابوالّصباح كنانی كه ذیل دسته چهارم روایا

َساِء( اشاره به ناتوانی مرد از َة َو ُهَو اَل َیْقِدُر َعَلی النِّ
َ
ُجُل اْلَمْرأ َج الرَّ در ابتدای آمیزش  موجود در آن )ِإَذا َتَزوَّ

ُر  ازدواج دارد كه معمواًل مربوط به قبل از عقد است، یا روایت ابوالبختری كه اطالق عنوان عّنین )ُیَؤخَّ
یُن َسَنًة ِمْن َیْوِم ُتَراِفُعُه( عنن قبل از عقد را نیز شامل است، همچنین روایت عّمار ساباطی كه عنوان اْلعِ  نِّ

ِتِه( شامل سحر مرد و ناتوانی او از قبل از ازدواج نیز می
َ
َذ َعِن اْمَرأ خِّ

ُ
شود، به جهت اینکه مساله )َرُجٍل أ
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روایت تاخیذ از  افتاده است، و هر چند موضوِع فاق میتاخیذ برای برخی از مردان از زمان كودكی اتّ 
معیار برای ثبوت  موضوعّیتی ندارد، چنانکه در ادامه روایت امام این قید خصوص همسر است، اّما 
اند و تاثیر این كبرای كّلی انحصار به تاخیذ با تمام زنان عنوان فرمودهآمیزش  حّق فسخ را ناتوانی مرد از

اند كه آیا قبل از عقد تاخیذ شده یا بعد از عقد؟ خود حضرت هم د، امام نیز سوال نفرمودهبعد از عقد ندار
اند، بنابراین احتمال شمول این روایت نیز برای عنن قبل از عقد بسیار قوّی تفصیلی از این جهت نداده

 است.
ْحَمَد ْبِن َیْحیَ البته در مورد روایت 

َ
ُد ْبُن أ اِب َعْن )اسحاق بن عّمار( ُمَحمَّ ی َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ

ِبیِه 
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ وٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ نَّ َعِلّیًا  ِغَیاِث ْبِن َكل 

َ
ًة َفَوَقَع  َكاَن َیُقوُل  أ

َ
َج اْمَرأ ِإَذا َتَزوَّ

ْعَرَض َعْنَها َفَلْیَس َلَها اْلِخیَ 
َ
ًة ُثمَّ أ كه ذیل دسته دّوم  (221، 7) تهذیب األحکام، .اُر ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت َعَلْیَها َمرَّ

روایات بیان شد، ذكر این نکته الزم است كه ممکن است اّدعا شود كه این روایت ارتباطی به بحث عنن 
ْعَرَض َعْنَها( عنوانی عاّم است كه لزومًا به معنای عنن نیست،

َ
بلکه شاید منظور  ندارد، زیرا تعبیر )ُثمَّ أ

اعراض اختیاری شوهر از همسر خود باشد، پس معلوم نیست به عجز مرد از وطی همسرش اشاره داشته 
مرد نسبت به  توّجهِی باشد، چنانکه در این روایت، تعبیر ابتالء نیز به زن نسبت داده شده است، زیرا كم

به عنن موجود در مرد به عنوان یک  شود، در حالیکه اگر بنا بودزن یک بالء و امتحان محسوب می
در روایت ابوالّصباح این تعبیر داد، چنانکه بیماری و ابتالء اشاره شود، باید ابتالء را به مرد نسبت می

ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها َفاَل َیْقِدُر َعَلی اْلِجَماِع » ه است؛كنانی ذكر شد
َ
 ، بنابراین روایت(220،  7)تهذیب األحکام   «اْمَرأ

در صدد بیان این نکته است كه صرف كم توّجهی از زن موجب حّق فسخ برای وی نیست )َفَلْیَس َلَها 
از سویی ممکن است اّدعا شود كه اْلِخَیاُر(، بلکه باید در برابر این امتحان صبر كند)ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت(، 

یاری است، با این بیان اعراض همیشه منظور از اعراض، مطلق اعراض اعّم از اختیاری و غیر اخت
آور بودِن اعراض غیر اختیاری )عنن( موجب حّق فسخ برای زن خواهد بود، كه در ضمِن آن، حقِّ فسخ

 نیز اثبات خواهد شد، پس داللت همین روایت هم برای فرض عنن ثابت خواهد بود.
آور بودن، شامل اعراض غیر فسخ اّما این اّدعا پذیرفتنی نیست زیرا حّتی اگر حکم روایت مبنی بر

آور بودن اعراض اختیاری مردود است، زیرا هیچیک اختیاری بشود، باز هم به قرینه سایر روایات، فسخ
اند، و بر فرض ثبوت حّق فسخ در از فقهاء در موارد اعراض اختیاری حّق فسخ را برای زن ثابت ندانسته

ی به چهارماه، یا دلیل الضرر یا امثال آن است، آنهم در صورتی اینموارد، منشاِء آن، ادّله تحدید زمان وط
با همسرش آمیزش  كه زن نزد حاكم شرع مرافعه كند، و پس از اینکه قاضی نتوانست مرد را مجبور به

نماید، وی را مخّیر به اجابت خواسته زن یا اجبار به طالق دادن وی خواهد نمود، در حالیکه محّل بحث 
با خود همین اعراض، بخواهد حّق فسخ برای زن اثبات شود، نه دخالت عناوین دیگر،  در جایی است كه

 اعتنایی طوالنی به زن موجب اثبات حّق فسخ برای وی نیست، پسبنابراین ِصرف اعراض اختیاری و بی
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ثابت نشود، ال اقّل معنای روایت اسحاق بن عّمار  ی ظهور روایت در اعراض اختیاریحّتی اگر اّدعا
 .(6271، 11)كتاب نکاح استدالل خارج خواهد شد قابلّیتمجمل و این روایت از 

چنانکه ، (18، 1)تحریر عاّلمه حّلی عنن را به معنای اعراض دانسته است پس علیرغم اینکه برخی مثل 
ینکه اعراض در اّما اثبات ا ،(04، 2)معجم مقائیس اللغة؛ اند برخی از لغویین نیز عنن را به همین معنا دانسته

روایات، به معنای عنن )اعراض غیر اختیاری( باشد، مشکل است، زیرا بر فرض پذیرش اطالق اعراض 
 برای مفهوم عنن، هر عننی اعراض است، اّما هر اعراضی عنن نیست.

نظر مختار در مورد مساله اّول:اثبات حّق فسخ برای زن در فرض عنن حادث قبل از عقد از طریق 
مربوط  یاتروا ، چنانکه قیاس اولوّیت با كمکیحه و منجبره به وسیله عمل اصحاب استروایات صح

 نیز اثبات نماید. حّق فسخ را در مورد عنن قبل از عقد تواندیم، به عنن بعد از عقد

 مساله دّوم: حدوث عنن بعد از عقد )قبل از دخول(
اند از ب اثبات حّق فسخ برای زن دانستهبرخی از فقهاء با شروطی، عنن حادث بعد از عقد را نیز موج

اش مواقعه نکرده باشد، همچنین اگر بعد از عقد دچار جمله اینکه بعد از عقد و قبل از عنن با زوجه
عنن شد، از همبستری با زنان دیگر نیز عاجز باشد، اّما در صورتی كه بعد از عقد توانسته باشد با همسر 

گردیده یا فقط از وطی همسر خود ناتوان باشد اّما توان وطی زنان  خود همبستری كند و سپس دچار عنن
دیگر را داشته باشد، حّق فسخ برای زن ثابت نخواهد شد، به هر حال در فرض عدم امکان و عدم فعلّیت 

، (162، 1)شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، وطی زوجه و سایر زنان حّق فسخ برای زوجه ثابت خواهد بود 
 ای استناد شده است، از جمله:بنابراین برای اثبات حّق فسخ برای زن در این فرض نیز، به ادّله

 اّول: اجماع محّصل و منقول
 (216؛ 21)صاحب جواهر در مورد این فرض نیز اّدعای اجماع منقول و محّصل فرموده است

 دّوم: روایات
ها در فرض ل، در این مساله فقط به بررسی داللی آنبا توّجه به بررسی سندی روایات در ضمن مساله اّو 

 -)الکافي )ط عنن بعد از عقد و قبل از دخول پرداخته خواهد شد، بنابراین غیر از روایت غیاث ضّبی 

كه  (220؛  7)تهذیب األحکام كه از نظر داللی دچار اجمال است و روایت ابو الّصباح كنانی (201؛ 5اإلسالمیة( ؛ 
وث عنن قبل از عقد داشت، سایر روایات از این ناحیه مطلق هستند و بنا بر فرض جبران ظهور در حد

ها را شامل عنن حادث بعد از عقد نیز دانست، صاحب توان اطالق آنضعف سندی موجود در آنها می
جواهر نیز اطالق روایاتی كه بیانگر حّق فسخ برای زن در فرض عنن مرد هستند را شامل عنن حادث 

د از عقد )قبل از دخول( نیز دانسته است، بلکه معتقد به ظهور اّولّیه اطالقات در عنن متجّدد بعد از بع
، چنانکه مرحوم شهید ثانی در این زمینه به اطالق صحیحه محّمد بن مسلم (216؛ 21)عقد بوده است 

 (012، 8)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، تمّسک كرده است 
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ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن روایت ا ّول: )صحیحه مّحمد بن مسلم( اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیٍد َعْن َصْفَواَن َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ
ِبي َجْعَفٍر 

َ
َقاَمْت  أ

َ
َجْت َو ِإْن َشاَءْت أ ُتُه َتَزوَّ

َ
ُص ِبِه َسَنًة ُثمَّ ِإْن َشاَءِت اْمَرأ بَّ یُن ُیَتَر حکام )تهذیب األ.َقاَل: اْلِعنِّ

 (220؛  7)تحقیق خرسان( ؛ 

بنابراینکه عنوان عّنین مطلق و هم شامل عنن حادث قبل از عقد و هم عنن حادث بعد از عقد است، 
روایت در صدد بیان این نکته است كه اگر ثابت شد مرد عّنین است )خواه عنن قبل از عقد باشد و خواه 

تا درمان شود و پس از آن زن حّق دارد كه به ازدواج بعد از عقد( به مرد یکسال فرصت داده خواهد شد 
مرد دیگری در آید )بدین معنا كه از حّق فسخ خود استفاده نماید( یا اینکه با همین شرایط به زندگی با او 

 ادامه دهد.
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َع روایت دّوم:  ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبي اْلَبْخَتِريِّ َعْن )روایت ابو البختری( أ

َ
ْن أ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
ِبیِه  أ

َ
نَّ َعِلّیًا  َعْن أ

َ
ُتُه َفِإْن َخَلَص  َكاَن َیُقوُل  أ

َ
یُن َسَنًة ِمْن َیْوِم ُتَراِفُعُه اْمَرأ ُر اْلِعنِّ ُیَؤخَّ

ْن ُتِقیَم َمَعُه ُثمَّ َط 
َ
َق َبْیَنُهَما َفِإْن َرِضَیْت أ . َلَبِت اْلِخَیاَر َبْعَد َذِلَك َفَقْد َسَقَط اْلِخَیاُر َو اَل ِخَیاَر لَهاِإَلْیَها َو ِإالَّ ُفرِّ

 (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ 

 بلکه ظهور برخی روایات در خصوص عنن بعد از عقد است، مانند:
ِد ْبِن روایت سّوم:  اِح  )روایت ابوالّصباح كنانی( َعْنُه )الحسین بن سعید( َعْن ُمَحمَّ بَّ ِبي الصَّ

َ
اْلُفَضْیِل َعْن أ

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
 ُتَفاِرُقُه َقاَل َنَعْم ِإْن  اْلِکَناِنيِّ َقاَل: َسأ

َ
َبدًا أ

َ
ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها َفاَل َیْقِدُر َعَلی اْلِجَماِع أ

َ
َعِن اْمَرأ

 (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ . َشاَءْت 

روایت در فرض عنن حادث بعد از عقد است، زیرا عنن در روایت به زوج نسبت داده شده  ظهور این
است )اْبُتِليَ َزْوُجَها( كه بیانگر سابق بودن عقد بر حدوث عنن است، زیرا فرض سوال این است كه 

 وقتی مرد دچار عنن شده، دارای عنوان زوجّیت برای زن بوده است.
ِه  )روایت سکونی(روایت چهارم:  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
َعِلي  ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

  ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن
َ
َذ َعْنَها َفاَل ِخَیاَر َلَها َقاَل َقاَل أ خِّ

ُ
ًة َواِحَدًة ُثمَّ أ َتُه َمرَّ

َ
َتی اْمَرأ

َ
اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . َمْن أ

 (201؛  5

اِب َعْن روایت پنجم:  ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ
َ
ُد ْبُن أ )موّثقه اسحاق بن عّمار( ُمَحمَّ

ِبیِه 
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ وٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ نَّ َعِلّیًا  ِغَیاِث ْبِن َكل 

َ
َج امْ  َكاَن َیُقوُل  أ ًة َفَوَقَع ِإَذا َتَزوَّ

َ
َرأ

ْعَرَض َعْنَها َفَلْیَس َلَها اْلِخَیاُر ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت 
َ
ًة ُثمَّ أ  (221، 7) تهذیب األحکام، .َعَلْیَها َمرَّ

با توّجه به وجود روایات متعّدد در بحث عنن، طبق نظر مشهور، اشکال سابق مبنی بر  بررسی اجماع:
در این فرض نیز وارد خواهد بود، عالوه بر اینکه اشکال دیگری نیز به محتمل المدرک بودِن اجماع، 

، و با توّجه (012، 8)رسد زیرا مرحوم شهید ثانی در مسالک این قول را به مشهور نسبت داده است ذهن می
شود كه قول شاّذی در مقابل آن وجود داشته باشد، به اینکه اصطالح مشهور در جایی به كار برده می
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براین اّدعای اجماع صاحب جواهر همچنین به خاطر وجود مخالف در بین اصحاب، مخدوش خواهد بنا
 شد.

بررسی روایات در فرض عنن بعد از عقد )قبل از دخول(: چنانکه ذكر شد اطالق برخی از روایات 
بعد از عقد  شامل فرض عنن (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ صحیحه مانند صحیحه محّمد بن مسلم 
)بر فرض پذیرش صدق معنای مانند موّثقه اسحاق بن عّمار نیز نیز خواهد بود، و بلکه روایت معتبر دیگر 

) نمایدحّق فسخ را برای زن اثبات می ، پسظهور در خصوص عنن بعد از عقد دارند اعراض برای عنن(،

ظر داللی مربوط به خصوص عنن بعد از عقد ، از سوی دیگر برخی از روایات كه از ن(221، 7تهذیب األحکام، 
، بر (221، 7) تهذیب األحکام، و روایت سکونی  (220؛  7)تحقیق خرسان( ؛ هستند، مانند روایت ابوالّصباح كنانی 

فرض پذیرش مبنای جبران ضعف سندی روایات توّسط عمل اصحاب، بیانگر حّق فسخ برای زن در 
ل خواهند بود، در واقع همین روایات كه از نظر داللت مخصوص به فرض عنن بعد از عقد و قبل از دخو

عنن حادث بعد از عقد هستند، از نظر قبل یا بعد از دخول بودن عنن اطالق دارند، بنابراین همین 
 روایات در مورد اثبات حّق فسخ بعد از دخول نیز مفید خواهند بود.

در فرض عنن حادث بعد از عقد و قبل از دخول،  نظر مختار در مساله دّوم: اثبات حّق فسخ برای زن
 توّسط روایات صحیحه و منجبره است

 مساله سّوم: حدوث عنن بعد از عقد )بعد از دخول(
ای استناد شده است از ادّلهبرای اثبات حّق فسخ برای زن در فرض حدوث عنن بعد از دخول نیز به 

 جمله:
 روایات :اّول

بُی )حدیث ال ضرر)روایات عاّم(،  ْساَلِم ( )قاَل النَّ ، (222، 2الفقیه الیحضره)من 0(،  اَل َضَرَر َو اَل ِإْضَراَر ِفي اإْلِ
البته حدیث ال ضرر اگر چه با سندی مرفوعه و ضعیف در روایات ذكر شده است، اّما عمل فقهاء به آن و 

 جبران ضعف سند آن شده است. موجب(  181، 5اإلسالمیة(،  -)الکافي )ط های صحیح ورود مضمونش با سند
به اعتقاد شیخ مفید رحمه الّله، عنن حادث قبل از دخول و بعد از آن، هر دو باعث اثبات حّق فسخ 

اند، زیرا ، برخی از فقهاء، دلیل شیخ مفید بر این مّدعا را عمومات نفی ضرر دانسته(511)المقنعة،هستند 

                                                                    

، فالحدیث و إن كان مرفوعًا ضعیفًا، لکن الفقهاء أفتوا علی وفقه و وردت مضمونه بأسانید 222ص :    2الفقیه ج : الیحضرهمن. 0
 (181، ص: 5اإلسالمیة(، ج -صحیحة منها: )الکافي )ط 
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، اّما در عبارت (011ص  2)غایه المرام ج برای زن است  وجود عنن در مرد باعث فوت فایده نکاح )وطی(
 0مرحوم شیخ مفید استداللی بر عمومات نفی ضرر نشده است

( 121، 02)جامع المقاصد و محّقق كركی  (015، 8)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، به اعتقاد مرحوم شهید ثانی 

یات گذشته تمّسک كرده و حّق فسخ زن در فرض عنن بعد میتوان برای فتوای شیخ مفید، به اطالق روا
 از وطی را نیز اثبات نمود مانند این روایات:

 روایات خاّص باب عنن
ِد ْبِن ُمْسِلٍم روایت اّول:  )صحیحه مّحمد بن مسلم( اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیٍد َعْن َصْفَواَن َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
َقاَمْت َقا َعْن أ

َ
َجْت َو ِإْن َشاَءْت أ ُتُه َتَزوَّ

َ
ُص ِبِه َسَنًة ُثمَّ ِإْن َشاَءِت اْمَرأ بَّ یُن ُیَتَر )تهذیب . َل: اْلِعنِّ

 (220؛  7األحکام )تحقیق خرسان( ؛ 

از آن، و خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از آن، در  بعد خواه حدوث عنن قبل از عقد باشد و خواه
َجْت( ظهور در حّق فسخ همه این فرض  ُتُه َتَزوَّ

َ
ین( صادق است، قید )ُثمَّ ِإْن َشاَءِت اْمَرأ ها عنوان )اْلِعنِّ

داشت، زن هیچ حّق انتخابی برای ادامه زندگی با برای زن دارد، زیرا اگر اشاره به انفساخ قهری عقد می
یکدیگر جدا شوند، مگر اینکه  مرد نداشت، بلکه به محض اتمام یکسال مهلت مقّرر برای مرد، باید از

َقاَمْت(، كنایه از رجوع برای ادامه زندگی پس از جدایی تفسیر 
َ
دوباره ازدواج نمایند یا قید )َو ِإْن َشاَءْت أ

شود، كه البته هر دو خالف ظاهر هستند، بنابراین منظور از تزّوجت، حّق فسخ زن است نه انفساخ 
 قهری عقد.

ْلُت )روایت ابوروایت دّوم: : 
َ
اِح اْلِکَناِنيِّ َقاَل: َسأ بَّ ِبي الصَّ

َ
ِد ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن أ الّصباح كنانی( َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
 ُتَفاِرُقُه َقاَل َنَعْم ِإْن َشاَءْت  أ

َ
َبدًا أ

َ
ٍة اْبُتِليَ َزْوُجَها َفاَل َیْقِدُر َعَلی اْلِجَماِع أ

َ
حکام . )تهذیب األَعِن اْمَرأ

 (220؛  7)تحقیق خرسان( ؛ 

این روایت نیز از این ناحیه كه حدوث عنن در زوج قبل از دخول باشد یا بعد از آن، مطلق است، بدین 
در آینده باشد نه به معنای آمیزش  معنا كه قید )ابدًا( مربوط به بعد از دخول مرد و ناتوانی وی در مورد

كرده باشد اّما از آن آمیزش  است مردی با همسرش یک یا چند بار ناتوانی قبل از جماع، بنابراین ممکن
پس برای ابد دچار عنن شود، پس وجود قید )ابدًا( ضرری به استدالل بر حّق فسخ در فرض عنن بعد از 

 دخول وارد نخواهد كرد.
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َعِليِّ بْ روایت سّوم:  ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبي اْلَبْخَتِريِّ َعْن )روایت ابو البختری( أ

َ
ِن اْلَحَکِم َعْن أ

ِبي َجْعَفٍر 
َ
ِبیِه  أ

َ
نَّ َعِلّیًا  َعْن أ

َ
ُتُه َفِإْن َخَلَص  َكاَن َیُقوُل  أ

َ
یُن َسَنًة ِمْن َیْوِم ُتَراِفُعُه اْمَرأ ُر اْلِعنِّ ُیَؤخَّ

                                                                    

لها أنه عنین انتظرت به سنة فإن وصل إلیها فیها و لو مرة واحدة فهو أملك بها و إن لم یصل إلیها و إن تزوجت به علی أنه سلیم فظهر . 0
في مدة السنة كان لها الخیار فإن اختارت المقام معه علی أنه عنین لم یکن لها بعد ذلك خیار، فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان 

 (.511لج فیها و صلح و إال كانت المرأة بالخیار )المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: الحکم في ذلك كما وصفناه تنتظر به سنة فإن تعا
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ْن ُتِقیَم 
َ
َق َبْیَنُهَما َفِإْن َرِضَیْت أ . َمَعُه ُثمَّ َطَلَبِت اْلِخَیاَر َبْعَد َذِلَك َفَقْد َسَقَط اْلِخَیاُر َو اَل ِخَیاَر َلَهاِإَلْیَها َو ِإالَّ ُفرِّ

 (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ 

 این روایت نیز مطلق و شامل عنن بعد از دخول خواهد بود.

 ادّله عدم حّق فسخ برای زن
فقهاء در این فرض  مشهورض عنن حادث بعد از دخول، در مقابل نظریه اثبات حّق فسخ برای زن در فر

 اند، برای این مّدعا به ادّله ای استناد شده است از جمله: حّق فسخ برای زن را ثابت ندانسته

 اصالت الّلزوم اّول:
به این بیان كه ماهّیت نکاح، عقد الزم است و اثبات حّق فسخ در آن خالف اصالة الّلزوم در عقود  

 .(015، 8ك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، .)مسالاست

 دّوم: روایات
اِر َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن روایت اّول:  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ُبو َعِليٍّ اأْلَْشَعِري  َعْن ُمَحمَّ

َ
)روایت غیاث ضّبی( أ

يِ  بِّ اٍد الضَّ َباٍن َعْن َعبَّ
َ
ِه  أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َق َبْیَنُهَما َقاَل  َعْن أ َساَء ُفرِّ ِتي النِّ

ْ
یٌن اَل َیأ ُه ِعنِّ نَّ

َ
یِن ِإَذا ُعِلَم أ : ِفي اْلِعنِّ

ْق  َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة َلْم  َو ِإَذا َوَقَع  ُجُل  ُیَفرَّ  .(201؛ 5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . اَل ُیَرد  ِمْن َعْیٍب  َبْیَنُهَما َو الرَّ
اِب َعْن )روروایت دّوم:  ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ

َ
ُد ْبُن أ ایت اسحاق بن عّمار( ُمَحمَّ

ِبیِه 
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ وٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ نَّ َعِلّیًا  ِغَیاِث ْبِن َكل 

َ
ًة َفَوَقَع  َكاَن َیُقوُل  أ

َ
َج اْمَرأ ِإَذا َتَزوَّ

ْعَرَض َعْنَها َفَلْیَس َلَها اْلِخَیاُر ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت َعَلْیَه 
َ
ًة ُثمَّ أ  .(221؛  7) تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( .ا َمرَّ

ِبي َعْبِد اللَّ روایت سّوم:
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
 ِه )روایت سکونی( َعِلي  ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
َذ َعْنَها َفاَل ِخَیاَر َلَها َقاَل َقاَل أ خِّ

ُ
ًة َواِحَدًة ُثمَّ أ َتُه َمرَّ

َ
َتی اْمَرأ

َ
؛  5اإلسالمیة( ؛  -)الکافي )ط . َمْن أ

201) 

بررسی اصالة الّلزوم: چنانکه در اصول فقه مطرح شده است، مجاری اصول در فرض شّک و مربوط به 
بر حّق فسخ عدم دلیل شرعی بر حکم الّله واقعی است، در حالیکه در بحث حاضر، ادّله روایی موارد 

اند یا به واسطه عمل اصحاب به آنها، معتبر وجود دارند كه از نظر سندی، دارای اعتبار اّولیهبرای زن 
ّله واقعی، نوبت به اند، و از نظر داللت نیز تاّم هستند، بنابراین با فرض انتفای شّک در حکم الشده

 جریان اصل لفظی یا عملی نخواهد رسید.
مرحوم شیخ طوسی در این فرض، با استناد به روایت غیاث ضّبی و اسحاق بن عّمار، و : بررسی روایات

 سایر روایات ذكر شده، حّق فسخ برای زن را منتفی دانسته است، عبارت استبصار چنین است:
ُخوِل َفاَل َیُکوُن َلَها اْلِخیَ َو اأْلَْوَلی ِعْنِدي اأْلَْخ  ُة َبْعَد الد  ُه ِإَذا َحَدَثِت اْلُعنَّ نَّ

َ
ِخیرًا َو أ

َ
ْیَناُه أ ِذي َرَو اُر َو ُذ ِباْلَخَبِر الَّ

بِّ  َنُه َحِدیُث ِغَیاٍث الضَّ اٍر َو َحَسَب َما َتَضمَّ َنُه َحِدیُث ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ُه َتُکوُن ُمْبَتاَلًة َحَسَب َما َتَضمَّ نَّ
َ
يِّ ِمْن أ
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ُجُل اَل ُیَرد  ِمْن َعْیٍب َو َغْیِر َذِلَك مِ  ْق َبْیَنُهَما َو الرَّ ْمَناَهاِإَذا َوَقَع َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة َلْم ُیَفرَّ ِتي َقدَّ . َن اأْلَْخَباِر الَّ
 (220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ 

ی در مقام بیان عدم حّق فسخ برای زن نیست، بلکه در صدد بیان رسد روایت غیاث ضبّ اّما به نظر می
َساَء( و در  ِتي النِّ

ْ
یٌن اَل َیأ ُه ِعنِّ نَّ

َ
نکته دیگری است، و آن اینکه مردی كه دچار عنن شده باشد، )ِإَذا ُعِلَم أ

َق حالت عاّدی )یعنی با فرض اینکه عنن وی ادامه دار باشد( همسرش حّق فسخ خواهد داشت )ُفرِّ 
َبْیَنُهَما(،  مگر اینکه خالف آن ثابت شود، یعنی اثبات شود كه مرد عّنین نیست، و آن در صورتی است كه 

َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة( در این صورت از  )در مّدت یک سال( بتواند با همسرش مواقعه كند، )َو ِإَذا َوَقَع 
ْق  شوند )َلمْ یکدیگر جدا نمی َما(، پس این روایت مربوط به حدوث عنن قبل از دخول است كه َبْیَنهُ  ُیَفرَّ

شود، نه اینکه عنن بعد از وطی حادث در صورت وطی در مّدت زمان یکساله، حّق فسخ زن اسقاط می
شده باشد و وطی سابق بر آن حّق خیار زن را ساقط كرده باشد، بنابراین اگر مطالبی كه مرحوم شیخ 

 اند، شده باشد، ظاهرًا ایشان بین دو مساله با هم خلط فرمودهاند، درست برداشت نوشته
بحث در این است كه عنن قبل از دخول حادث شده باشد و حّق فسخ را برای زن ایجاد كرده است و 
مواقعه الحق این حّق فسخ را اسقاط نماید، یا اینکه مساله مربوط به جایی است كه عنن در حالت 

سخ است، ولی اگر قبل از عنن یکبار مواقعه صورت پذیرفته باشد، اصاًل عاّدی موجب پیدایش حّق ف
اند بنابراین در فرض عنن شود، مرحوم شیخ معنای اخیر را برداشت كردهحّق فسخی برای زن ایجاد نمی

رسد اّواًل روایت در مورد داند، ولی به نظر میحادث بعد از مواقعه اصاًل حّق فسخ را برای زن ثابت نمی
َعَلْیَها َوْقَعًة َواِحَدًة( نیز بیانگر  نن حادث قبل از دخول است )چنانکه عطف گرفتن جمله )َو ِإَذا َوَقَع ع

خول از عنن است(، و اگر هم این نظر پذیرفته نشود، الاقّل باید روایت را از نظر داللت بر تعیین دتاّخر 
دونه استدالل برای هر دو فرض خارج خواهد یکی از این دو معنی، مجمل دانست، بنابراین روایت از گر

 شد.
ًة َفَوَقَع َعَلْیَها 

َ
َج اْمَرأ روایت دّوم )اسحاق بن عّمار( نیز اگر چه مربوط به عنن بعد از دخول است، )ِإَذا َتَزوَّ

ْعَرَض َعْنَها( اّما چنانکه قباًل اشاره شد، احتمال اینکه این روایت در مورد اعراض ا
َ
ًة ُثمَّ أ ختیاری َمرَّ

شوهر باشد، بسیار قوّی است، شواهدی هم اقامه شد كه اعراض به معنی بیماری و عنن مرد نیست، از 
هیچ ارتباطی به عنن یا جمله اینکه ابتالء را به زن نسبت داده است )ِلَتْصِبْر َفَقِد اْبُتِلَیْت( بنابراین روایت 

توان از آن برای و نمییاری )عنن(، مجمل است دارد و یا از ناحیه اعراض اختیاری یا اعراض غیر اختن
 عدم حّق فسخ زن در مورد عنن حادث بعد از عقد استفاده نمود.

بر عدم حّق فسخ زن در فرض عنن بعد از دخول واضح است، منتهی تنها  روایت سکونیداللت اّما 
اب، آن نیز مشکل این روایت ضعف سندی آن است كه در صورت پذیرفتن مبنای جابرّیت عمل اصح

حّل خواهد شد، بنابراین مّدعای مرحوم شیخ طوسی مبنی بر عدم حّق فسخ در فرض عنن بعد از دخول 
ثابت خواهد بود، البته نه از طریقی كه خود مرحوم شیخ با استناد به روایت غیاث ضّبی و اسحاق بن 
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ین نتیجه با استناد به روایت سکونی محّقق ، بلکه ا(220؛  7)تهذیب األحکام )تحقیق خرسان( ؛ عّمار پیموده است، 
د اطالقات روایی،  تواندمی خواهد شد، بنابراین روایت سکونی پس از جبران ضعف سند، به عنوان مقیِّ

و موارد  منحصر نمودهفرض ثبوِت حّق فسخ برای زن را به موارد عنن قبل از عقد و عنن قبل از دخول 
ای ماید، اّما با توّجه به اینکه در كلمات بسیاری از فقهاء اشارهارج نعنن بعد از دخول را از دایره حکم خ

اش قابل به عمل به روایت سکونی نشده است، اّدعای عمل مشهور بر طبق آن و جبران ضعف سندی
اثبات نیست، در نتیجه اطالق روایات حّق فسخ به ضمیمه حدیث الضرر، حّق فسخ را حّتی در فرض 

 .نمایندول نیز برای زن اثبات میعنن حادث بعد از دخ
 ّق فسخ برای زن در فرض عنن حادث بعد از دخولشمول اطالقی روایات، حنظر مختار در مساله سّوم: 

اند رسد ادّله عنن در مقام ارشاد به قابل درمان بودن عنن بودهنماید، وهمچنین به نظر میرا نیز اثبات می
پذیر بودن یا نبودن عنن در افراد ا عدم اثبات حّق فسخ، درمانكه در این صورت، معیار برای اثبات ی

است، بنابراین اگر مردی حّتی یکبار با همسرش همبستری كرد اّما بعد از آن برای همیشه از همبستری 
 عاجز شود، از مصادیق عنن است، و از باب ادّله ضرر، باز هم حّق فسخ برای زن ثابت خواهد شد.

 بندیجمع
تمال مدركی بودن اجماعاتی كه در بحث مطرح شد و سقوط اصیاله الّلیزوم بیه واسیطه وجیود بعد از اح

روایات معتبر و منجبر در محّل بحث، تنها عامل تعیین كننده برای اثبات حّق فسیخ بیرای زن در فیرض 
دخیول قبل از  خواه قبل از عقد یا بعد از عقد وخواه عنِن مرد،روایات باب هستند، در مورد حدوث عنن 

فیرض باعیث ثبیوت حیّق  سه، اطالق و گاهی تصریح روایات صحیحه و منجبره در هر یا بعد از آن باشد
های موجود در روایات مقّییده، ، اّما توّجه به این نکته نیز الزم است كه تجمیع گزارهفسخ برای زن هستند
زنان بیرای ثابیت نشیدن خییاِر  با سایرآمیزش  نمودن توّسط عنین، یا كفایتآمیزش  مبنی بر كفایت یکبار

روایات باب عنن در مقام ارشیاد بیه قابیل  كه كندیم زن، یا تعیین زمان یکساله برای درمان عّنین، روشن
كنند كه اگر مردی قبل از عقد یا بعید از آن، قبیل درمان بودن عنن هستند، بنابراین این روایات ارشاد می

ری او قابل درمان است، و چنانکه قبل از این تیاریخ الاقیل یکبیار از دخول یا بعد از آن، عّنین شود، بیما
با همسرش مجامعت كرده باشد، بعد از این هم میتواند مجامعت كند، و بر فرض به واسطه تحّقق وطی، 

تیوان حیّق ادّله عنن شامل عنن حادث بعد از عقد نباشند، اّما بواسطه سایر اطالقات مانند الضیرر، میی
ا ثابت دانست، اّما اگر احراز شد كه وی دیگر توان مجامعت ندارد، مثیل اینکیه از تیاریخ فسخ برای زن ر

تیوان حدوث عنن، یکسال بگذرد و او همچنان قادر بر مجامعت با همسر خود یا سایر زنیان نباشید، میی
ّتیی بعید اّدعا كرد وی عّنین است، و در صورت بازگشت ناتوانی، خوِد ادّله عنن، حّق فسخ برای زن را ح

نسبت به قیوِد موجود در روایات نییز دو احتمیال وجیود دارد؛ یکیی اینکیه نمایند. از دخول نیز ثابت می
قیود، طریق برای تحّقق عنن باشند، و دیگر اینکه به صورت قیود الزم در موضوع دلیل اخذ شده باشند، 

، و رواییت (201؛ 5)الکیافي ییاث ضیّبی(، برخی از روایات ظهور در تعّین احتمال اّول دارند، مانند روایت )غ
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، زیرا مجّرد علم به ناتوانی مرد از وطِی سایر زنان را موجب پیدایش حیّق (124)قرب اإلسناد )علّی بن جعفر(، 
فسخ برای زن دانسته است، و ظاهر سایر روایات نیز موضوعّیت قیود است، اّما به هر حال بیا توّجیه بیه 

زن بر خالف اصالت الّلزوم در معامالت اسیت، بنیابراین الزم اسیت در میورد اینکه ثبوت حّق فسخ برای 
خروج از اصل به قدر متیّقن از آن اكتفاء شود و آن در موردی است كه عّنین بالفعیل همسیر خیود ییا زن 
دیگری را وطی نکرده باشد، همچنین توان وطی هیچ زنی را نیز نداشته باشد، و نیز از زمان مرافعه زن نزد 
حاكم، یک سال سپری شده باشد، پس تنها در صورت تجمیع همه این شرایط حّق فسخ بیرای زن ثابیت 
ب از سحر باشد، عنن را به هیر دلیلیی  خواهد بود، ضمن اینکه عرف با الغاء خصوصّیت از عننی كه مسبَّ

.بینیییییدبییییوت حییییّق فسیییییخ بییییرای زن میییییثكییییه محّقییییق شییییده باشییییید، موجییییب 



 

 



 

 

 الخیار به عنوان راهکار تأمین مالیبررسی شبهات پیرامون بیع 

 استاد راهنما: استاد نجفی بستان
 نویسنده:

 6محمدعلی فراهانی فرد
 

 چکیده
كند كه با آوردن ثمن تا زمان معین بتواند كاالی ای است كه در آن فروشنده شرط میالخیار معاملهبیع

ل انشاء است. شبهاتی درباره خود را پس بگیرد. این معامله به شکل شرط نتیجه و شرط خیار قاب
صحت این بیع از جهت غرری بودن و حیله ربا بودن این معامله مطرح شده است. این نوشته ضمن 

الخیار وارد نیست و این رسد كه هیچکدام از اشکاالت مذكور بر بیعبررسی این شبهات به این نتیجه می
معامله تنها در صورتی باطل است كه معامله مطابق قواعده عامه و ادله خاصه صحیح است. این 

های پوشش بودن و صوری بودن این معامله، بقای پوششی برای قرض ربوی قرار گیرد. یکی از نشانه
 ضمان تلف بر عهده فروشنده در مدت خیار و فروش مبیع به قیمت غیرواقعی است. 
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 مقدمه
شود اگر فروشنده ثمن را تا زمان معینی پس می بیع الخیار یکی از انواع بیع مشروط است كه در آن شرط

بیاورد، مبیع را پس بگیرد. این بیع در عبارات فقهای عامه و فقهای شیعه با تعابیر مختلفی مانند بیع 
الثنیا، بیع و شرط، الرهن المعاد، بیع العهده، بیع االمانه، بیع الجائز، بیع المعامله، بیع الخیار الوفاء، بیع

 .(12-04، ص0287)میرمعزی، ط آمده استالشرو بیع
دانند فقهای عاّمه درباره این معامله دارای اختالف نظر هستند و آن را مستحدث و از نوازل و واقعات می

ها اقوال مختلفی درباره بیع كنند. حنفیو علت اختالف را نیز پیدایش آن بعد از زمان تشریع عنوان می
ها دانند. شافعینامند و آن را فاسد میمی« بیع و شرط»یا « الثنیابیع»د را ها این عقالوفاء دارند. مالکی

گویند و آن را االمانه میها به این بیع، بیعگویند و در فساد آن اختالف دارند. حنبلیالعهده میبه آن بیع
 دانند. فاسد می

این بیع را از زمان شیخ نزد شیعیان، مسأله اختالفی نیست و صحت آن اجماعی است. فقهای شیعه 
نامند. شیخ طوسی، قاضی طوسی ره در كتب فقهی خود مطرح نموده و آن را بیع الخیار و بیع الشرط می

)طوسی، اندابن براج، عالمه حلی ره، محقق كركی و شهید ثانی ادعای اجماع بر صحت این بیع نموده
، 2االفهام، ج؛ الشهید الثانی، مسالک141، ص2المقاصد، جكركی، جامع ؛510، ص0؛ حلی، تذكره، ج52براج، ص؛ ابن04، ص2الخالف، ج

 .(26، ص12)نجفی، جكند. صاحب جواهر نیز ادعای اجماع محّصل و منقول بر صحت این شرط می(111ص
كند. برخی بیع با این وجود، شبهاتی درباره بیع الخیار وجود دارد كه آن را نیازمند بررسی بیشتر می

كنند و در برخی فروض آن اشکاالت دیگری وارد است. به این به عنوان حیله ربا قلمداد میالخیار را 
 منظور الزم است انواع این معامله و  ادله عامه و خاصه آن به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. 

 زاده بیع شرط را از نظر فقهی و حقوقی بررسی نموده و آن را یکی از معامالت با حّق آقای معصوم
 .(0277زاده، )معصوماسترداد دانسته است

داند و آن را راهکاری مناسب برای قراردادهای ای را بیعی صحیح میآقای میرمعزی ادله این معامله
 .(0287؛ همو، 0286)میرمعزی، آوردبه حساب میمیبانکی در بانکداری اسال

امالت با حق استرداد بررسی نموده آقای رعیتی دماوندی، تأثیر قانون ثبت را در الغای مملکیت مع
كه اثر استرداد را داشته  یهر گاه شرطگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نموده است است. قانون

 نیدر ا .دهدیخود را از دست م یکیعقد اثر تمل نیدر هر اسم و عنوان گنجانده شود ا یباشد در هر عقد
)رعیتی، ردیگیدر نظر م ینیطلبکار/ مرتهن حق ع یو برا شناسدیمعامالت قانونگذار بدهکار را مالک م

0288). 
اند و معتقدند اگرچه آقایان امیراقدم و برجی معامالت با حق استرداد را با عقد رهن مقایسه نموده

گذار اثر تملیکی را از معامالت با حق استرداد گرفته است ولی علیرغم شباهت با عقد رهن نباید قانون
 .(0241)امیراقدم و برجی، کی دانستاین دو را ی
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دهند در آقای مبلغی و همکاران ضمن بررسی نظریه فقهای شیعه و عامه درباره بیع شرط پیشنهاد می
شرائط امروزی باید میان بیع شرط صوری و حقیقی تفاوت قائل شد و این را وجه جمعی برای نظریات 

 .(0242)مبلغی و همکاران، اندفقهی فقهای دو طائفه و سیستم حقوقی اسالم دانسته
داند كه فروشنده در آن برای خود، خیار فسخ شرط نموده الخیار را نوعی معامله میخانی بیعآقای صادق

های داند. زیرا در همه زمینهاست. وی این معامله را بهترین روش برای اعطاء تسهیالت بانکی می
یسک  خانی، )صادقدهدنابودی سرمایه و سود را كاهش میشخصی، تولیدی و ... دارای كاربرد است و ر

0242). 
و محمدی اگرچه بیع شرط نزد امامیه و بیع الوفاء نزد عامه به لحاظ ماهیت )عقد میاز نظر آقایان كاظ

های فراوانی هستند ولی به لحاظ احکام متفاوت هستند. بر اساس بررسی بیع و آثار آن( دارای شباهت
به زمان معین در بیع الوفاء نزد عامه حرام است ولی توقیت خیار به زمان معین در ایشان، توقیت خیار 

 .(0248و محمدی، می)كاظبیع شرط نزد امامیه الزم است
نوشتار حاضر این معامله را بر اساس روش استنباط اجتهادی از لحاظ اشکاالت مطرح درباره آن 

ع بیع الخیار و سپس ادله عامه و خاصه صحت بیان كند. بر این اساس، ابتدا انوابررسی و تحلیل می
 گیرد. گردد. در ادامه ادله مانعه عامه و خاصه مورد بررسی قرار میمی

 انواع بیع الخیار
در كتب فقهی صور و فروض مختلفی برای بیع الخیار بیان شده است. این صور و فروض از این قرار 

 است:  

 خیار مقید
ثمن قید خود خیار است نه ثبوت آن؛ یعنی اگرچه از ابتدا خیار دارد ولی دارای  در این فرض، بازگرداندن 

خیار مقید است و پس دادن ثمن، قید خیار است. این جعل به نحو شرط و تعلیق نیست، بلکه جعل 
 .(228، ص2)امام خمینی، كتاب البیع، جای از خیار جعل شده استخیار از ابتدا مضیق است و حصه

 دارو زمان خیار معّلق
در این فرض، ثبوت خیار معّلق و مؤّقت به رّد ثمن در زمان معینی است و در نتیجه، خیار منفصل از عقد 

گردد. الزم است توضیح داده شود كه تعلیق در خیار اشکالی است و تا رّد ثمن نکند خیار ثابت نمی
لیلی لّبی است. قدرمتیقن از این دلیل، ندارد؛ زیرا تعلیق در امور اعتباری محال نیست و دلیل اجماع، د

 .(همان)بطالن تعلیق در خود عقد است و بطالن تعلیق در خیار، دلیلی ندارد

 ید ولی فسخ مقید به رّد ثمنخیار غیر مق
در این فرض، بایع از ابتدا دارای خیار است و خیار وی نیز مقید نیست، ولی فسخ او مقید به رّد ثمن  

ورتی صحیح است كه مراد شرط ترک اعمال بدون رّد ثمن باشد. تفاوت این است. این فرض، در ص
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صورت با صورت اول، این است كه در صورت اول، خیار مضّیق و مقید است ولی در این صورت خیار 
 مقید نیست و تنها فسخ مقید به رّد ثمن است. 

 فسخ عملی به وسیله رّد ثمن
گردد. انند معاطات، ایقاع و انشاء فسخ با رّد ثمن انجام میدر این فرض، رّد ثمن، فسخ فعلی است و م

 این فرض در صورت قصد فسخ با رّد صحیح است.

 شرط نتیجه
شود. سبب انفساخ در این فرض، تحقق در این فرض با رّد ثمن، عقد به شکل شرط نتیجه منفسخ می

 0.)همان(ع خواهد شدشرط است و لذا اشکال انفساخ بالسبب و اقتضاء الشیء عدم نفسه مندف

 اشتراط اقاله
 كند كه با آوردن ثمن مشتری بیع را اقاله نموده و لذا مبیع را پس دهد. در این فرض، بایع شرط می 

 اشتراط بیع جدید و یا نقل مبیع
كند با آوردن ثمن مشتری مبیع را به خود او بفروشد و یا به شکلی به او در این فرض، بایع شرط می 

 .منتقل كند

 فسخ شرط ملزم شدن مشتری به
كند كه با آوردن ثمن، مشتری ملزم به فسخ شود و اگر او فسخ نکرد بایع در این فرض، بایع شرط می 

 گردد. دارای خیار تخلف شرط می
شود. این موارد صوری است كه برای بیع الخیار بیان شده است و در این نوشته به همین مقدار اكتفا می

 ت بتوان صور دیگری نیز برای آن مطرح نمود. اگرچه ممکن اس
 ادله عاّمه صحت بیع الخیار

شود. بیع الخیار همان گونه كه از اسم در ادامه نوشتار به بررسی ادله عامه صحت بیع الخیار پرداخته می
ن آن روش است، عقد بیع است. این عقد بر اساس آیه اوفوا بالعقود به دو بیان صحیح است. بیان اول ای

كند كه به شود و وفاء وقتی صدق میاست كه اوفوا شامل مجموع عقد مشروط )عقد همراه با شرط( می
عقد همراه با شرط آن عمل شود. بیان دوم این است كه آیه اوفوا با روایت المؤمنون عند شروطهم تکمیل 

اس المؤمنون عند شود و وجوب وفاء به شرط بر اسگردد؛ یعنی صحت عقد از آیه اوفوا استفاده می
هایی كه گردد. بر اساس هر دو بیان، شارع در مقام اثبات، امر به وفاء نسبت به توافقشروطهم اثبات می

                                                                    

 اإلشکال: بأ ّنه یرد علیه أحد المحذورین، و هو إّما انفساخ العقد بال سبب، و إّما اقتضاء الشيء عدم نفسه ، ساقط؛ ألنّ  كما أنّ . 0
العقد ال  كالطالق، حّتی الیقوم الشرط مقامه، وألّن  سبب فیه هو الشرط، كما في سائر شروط النتیجة، ولیس لالنفساخ سبب خاّص ال

 یقتضي عدم نفسه، بل الشرط یقتضي انفساخه بعد تحّققه، وال محذور فیه، فاندفع بما ذكر إشکال الشیخ األعظم قدس سره
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عقد هستند نموده است و الزمه چنین امری صحت این عقود است. آیه احّل الله البیع و تجارت عن 
وفاء به شرط هستند. زیرا این دو  تراض نیز در صورت داللت بر صحت، نیازمند تکمیل با دلیل وجوب

 در مقام بیان صحت شرط و یا عقد مشروط نیستند. 
از سوی دیگر، اگرچه برخی المؤمنون عند شروطهم را به عنوان دلیل مستقلی برای وفای به عقد 

 اند، اما اطالق كلمه شرط بر یک عقد كامل صحیح نیست و لذا این استدالل تمام نیست. گرفته

 ه صحت بیع الخیارادله خاّص 
رسد. روایات خاصه صّحت بیع پس از ادله عامه، نوبت به بررسی ادله خاصه صحت بیع الخیار می

 گیرد: الخیار شامل پنج روایت است كه در ادامه مورد بررسی قرار می

 موثقه اسحاق بن عمار
ُد ْبُن  اٍر َقاَل  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن  َصْفَواَن  ِعیٍد َعْن َس  ْبِن  َاْلُحَسْیِن  َعِن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلَحَسِن  ُمَحمَّ َثِني َمْن  َعمَّ َبا  َسِمَع  َحدَّ

َ
أ

ِه  َلهُ   َعْبِد اللَّ
َ
َنا ِعْنَدهُ  َرُجٌل  َو َسأ

َ
ِخیِه  َفَجاَء  َداِرهِ  ِإَلی َبْیِع  اْحَتاَج  ُمْسِلٌم  : َرُجٌل َفَقاَل  َو أ

َ
ِبیُعَك  َفَقاَل  ِإَلی أ

َ
 أ

َحب   َلَك  َو َتُکوُن  َداِري َهِذهِ 
َ
ْن  ِمْن  ِإَليَّ  أ

َ
ْن  ِلَغْیِرَك  َتُکوَن  أ

َ
َنا ِجْئُتَك  َتْشَتِرَط ِلي ِإْن  َعَلی أ

َ
ْن  ِبَثَمِنَها ِإَلی َسَنةٍ  أ

َ
 أ

َس  َفَقاَل  َتُردَّ َعَليَّ
ْ
َها َعَلْیِه  ا ِإَلی َسَنةٍ ِبَثَمِنَه  َجاَء  ِبَهَذا ِإْن  اَل َبأ َها َكاَنْت  ُقْلُت  َردَّ ةٌ  َفِإنَّ ةَ  َكِثیَرةٌ  ِفیَها َغلَّ َخَذ اْلَغلَّ

َ
 َفأ

ةُ  َتُکوُن  ِلَمْن  ةُ  َفَقاَل  اْلَغلَّ هُ  اْلَغلَّ نَّ
َ
 اَل َتَری أ

َ
ُدوُق َال َماِلِه. َو َرَواهُ  ِمْن  َلَکاَنْت  َلِو اْحَتَرَقْت  ِلْلُمْشَتِري أ  ِبِإْسَناِدهِ  صَّ

اٍر َعْن  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن  ِه  َعمَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َلهُ  : َقاَل  أ

َ
 .(08، ص08)وسائل، ج َو َذَكَر اْلَحِدیث َرُجٌل  َسأ

بی را به كند ولی مطابق سبک كتاب كافی، كتامرحوم كلینی این روایت را معنعن نقل می بررسی سندی:
كند و ممکن است این روایت به ایشان مشافهۀ كابر عن كابر رسیده باشد و عنوان مأخذ معرفی نمی

ایشان نیز همین گونه آن نقل كرده باشد. شیخ طوسی ره این روایت از كتاب حسین بن سعید نقل 
اب اسحاق بن عمار كنند. ولی روایت صدوق كه از كتكند. اما هر دو، این روایت را مرسله نقل میمی

   0كند صحیحه است.ذكر شده، مرسله نیست و طریقی كه مرحوم صدوق به وی در مشیخه فقیه ذكر می

                                                                    

یق صدوق. 0 یق خود را چنین معرفی میره به اسحاق ابن عمار می در اینجا به بررسی طر كند: پردازیم. شیخ صدوق ره در مشیخه طر
بن إسماعیل، عن  ، عن عليّعن عبد الّله بن جعفر الحمیرّي  -رضي الّله عنه  -و ما كان فیه عن إسحاق بن عّمار فقد رویته عن أبي »

( علی بن 0(. علی بن اسماعیل مردد بین چند راوی ثقه است: 212، ص2صدوق، فقیه، ج«)صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عّمار
اسماعیل بن عمار: او برادرزاده اسحاق ابن عمار است و از وجوه راویان حدیث و مروّی عنه ابن ابی عمیر در كافی و تهذیب 

ثم التمار: به تعبیر نجاشی از ( علی بن اسماعیل بن شعیب بن می1(. 102، ص7؛ طوسی، تهذیب، ج188، ص5است)كلینی، كافی، ج
( و به تعبیر شیخ طوسی اولین متکلم 151نموده است)نجاشی، رجال، صمیوجوه متکلمین شیعه بوده كه با ابوالهذیل و نظام بحث كال

ه ( و مطابق نقل كشی، همراه با محمد بن سلیمان نوفلی در زندان هارون بود162بر مذهب امامیه بوده است)طوسی، الفهرست، ص
(. اما طبقه او با راوی در طریق صدوق سازگار نیست؛ زیرا اوال وی مروّی عنه مباشر 161، الجزء الثالث، ص0است)كشی، رجال، ج

كند. ثانیا علی بن حسین بن سعید است در حالی كه در روایت شیخ طوسی ره، حسین بن سعید به واسطه صفوان از او روایت می
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اما مشکل این است كه مرحوم كلینی و شیخ طوسی ره نیز همین روایت را از اسحاق بن عمار به شکل 
كرده است. در دوران بین اشتباه رسد یک نفر در سلسله سند اشتباه اند. لذا به نظر میمرسل نقل كرده

گردد. اما اگر بگوییم شود كه كلینی اضبط است و در نتیجه روایت مرسل میكلینی و صدوق، گفته می
مشکل در نسخه این دو بوده است، در دوران بین زیاده و نقصیه دو نظریه وجود دارد. مطابق نظریه اول، 

شود؛ اما مطابق زاید نیست و لذا روایت مرسل می «حّدثنی من سمع»گوید فقره اصل عدم زیاده می
شود و نتیجه كلی، نظریه دوم، هیچ كدام حجت نیست كه در این صورت نیز اسناد روایت ثابت نمی

 مرسل بودن روایت است. 
نظران مانند مرحوم مرتضی حایری و شهید صدر ره نفر اول سند صدوق را صاحب كتاب برخی صاحب

ورت، نظر مرحوم صدوق مقدم است؛ زیرا مرحوم صدوق، این روایت را از كتاب دانند. در این صمی
مشهور اسحاق ابن عمار استخراج كرده است. در حالی كه مرحوم شیخ آن را از كتاب حسین بن سعید 
نقل نموده و مرحوم كلینی نیز معلوم نیست این روایت را از كتاب استخراج كرده باشد. البته این راه مورد 

 رش مشهور نیست؛ زیرا مشهور قبول ندارد كه نفر اول در سند فقیه، صاحب كتاب باشد.پذی
در مجموع با توجه به دوران بین ارسال و عدم ارسال، و همچنین عدم ثبوت صاحب كتاب بودن نفر اول 

ق گردد ولی در صورت پذیرش اسناد، روایت موّثقه به اسحاسند در كتاب فقیه، اسناد روایت ثابت نمی
 ابن عمار خواهد بود.

كند كه اگر تا یک سال، ثمن را پس بیاورد، خریدار در این روایت فروشنده شرط می بررسی داللی:
خانه را به او بازگرداند. این روایت با قیدیت رّد ثمن برای فسخ، فسخ فعلی بودن رّد ثمن و شرط نتیجه و 

 در صورت بازگرداندن ثمن توسط بایع دارد.  اقاله سازگار است اما ظهور در اشتراط فسخ بر مشتری
ممکن است گفته شود كه در متن روایت اگر غیر از فسخ فعلی، تحمل موارد دیگری را هم داشته باشد، 

شود. اما در این روایت به نظر از كالم راوی موجب اطالق در همه موارد می ترک استفصال امام 
در پاسخ راوی استدالل گردد؛ بلکه  ه تا به ترک استفصال امام رسد كه كالم راوی دارای ابهام نبودمی

كالم راوی  همان را پاسخ داده است و اال امام  صورت خاّصی مورد نظر راوی بوده است و امام 
توان بوسیله ترک استفصال، كرد. در این صورت، روایت برای ما دارای اجمال است و نمیرا عوض می

                                                                                                                                                                  

( علی بن اسماعیل سندی بن عیسی 2نیست. میاز صفوان است. لذا مراد در مشیخه فقیه، میثاسماعیل مذكور در مشیخه راوی 
االسناد (. صاحب وسائل از قرب548، الجزء السادس، ص0االشعری: او به نقل كشی از نصر بن صباح، ثقه است)كشی، رجال، ج

، 14ه عبدالله بن جعفر همین سندی است)وسائل، جشود مروّی عنكند كه معلوم میحمیری از علی بن سندی روایتی را نقل می
(. 215، ص7( علی بن اسماعیل الدغشی: وی در تهذیب مروّی عنه صفوان بن یحیی واقع شده است)طوسی، تهذیب، ج2(. 41ص

الزم است. چنین تعابیری عرفًا م« زاهد خیر فاضل من اصحاب العیاشی»( علی بن اسماعیل الدهقان: به تعبیر شیخ طوسی ره، 5
(. صفوان یکی از مشایخ ثالثه است و اسحاق ابن عمار فطحی ولی ثقه است)طوسی، فهرست، 214وثاقت است)طوسی، رجال، ص

 (. در نتیجه این طریق صحیح است.24ص
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ظر شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام ذیل صحیحه سعید بن یسار بررسی گیری كرد. ناطالق
 گردد.می

 صحیحه سعید بن یسار
ُد ْبُن  ِبي َعِليٍّ َعْن  َیْعُقوَب  ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن  َعْن  اأْلَْشَعِريِّ  أ اِر َعْن  ُمَحمَّ ْعَماِن  ْبِن  َعِليِّ َعْبِد اْلَجبَّ  ِن َسِعیِد بْ  َعْن  الن 

ِه  : ُقْلُت َیَساٍر َقاَل  ِبي َعْبِد اللَّ َناسًا ِمْن   أِلَ
ُ
ا ُنَخاِلُط أ ْهِل  ِإنَّ

َ
َواِد َو َغْیِرِهْم  أ َبُح  َفَنِبیُعُهْم  َالسَّ  ِلْلَعَشَرِة  َعَلْیِهْم  َو َنْر

َنةِ  ِفیَما َبْیَنَنا َو َبْیَن  ُر َذِلَك َعَشَر َو ُنَؤخِّ  َثاَلَثةَ  َعَشَر َو اْلَعَشَرةِ  اْثَنيْ  ُجُل  َو َنْحِوَها َو َیْکُتُب  السَّ  َعَلی َداِرِه  َلَنا الرَّ
ْرِضِه 

َ
ْو َعَلی أ

َ
ِذي ِفیِه  اْلَماِل  ِبَذِلَك  أ ا ِشَراًء  اْلَفْضُل  الَّ َخَذ ِمنَّ

َ
ِذي أ َمَن  َو َقَبَض  َقْد َباعَ  الَّ ُهَو  ِإْن  هُ َفَنِعُد  ِمْنهُ  الثَّ

ْن  َبْیَنَنا َو َبْیَنهُ  ِإَلی َوْقٍت  ِباْلَماِل  َجاَء 
َ
َراَء  َنُردَّ َعَلْیِه  أ َراِهِم  َو َلْم  اْلَوْقُت  َجاَء  َفِإْن  الشِّ ِتَنا ِبالدَّ

ْ
َفُهَو َلَنا َفَما َتَری  َیأ

َراِء  هُ  َفَقاَل  ِفي الشِّ نَّ
َ
َری أ

َ
 . َفُردَّ َعَلْیِه  ِلْلَوْقِت  ِباْلَماِل  َجاَء  َو ِإْن  َعْل َیْف  َلْم  ِإْن  َلَك  أ

ُدوُق  َو َرَواهُ  ُد ْبُن  ؛َیَساٍر: ِمْثَلهُ  َسِعیِد ْبِن  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  َالصَّ  َسِعیٍد َعْن  ْبِن  َاْلُحَسْیِن  َعِن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلَحَسِن  ُمَحمَّ
ْعَماِن  ْبِن  َعِليِّ  .(08، ص08)وسائل، ج َیَساٍر : َنْحَوه َسِعیِد ْبِن  ِعیَسی َجِمیعًا َعْن  ْبِن  َو ُعْثَماَن  الن 

سند كلینی بواسطه ابی علی اشعری است. ابوعلی اشعری، احمد بن ادریس  بررسی سند كلینی ره:
است و  دی الصهبان از اصحاب امام جواد و امام هاالقدر است. محمد بن عبدالجبار ابیجلیلمیق

ثقه وجه ثبت ». علی بن النعمان االعلم توسط نجاشی، (240)طوسی، رجال، صشیخ وی را توثیق نموده است
)نجاشی، . سعید بن یسار ضبعی نیز ثقه است(140)نجاشی، رجال، صمعرفی شده است« صحیح واضح الطریقه

 .(080رجال، ص
حسن رضي الله عنه عن محمد بن محمد بن ال» بررسی طریق مرحوم صدوق و مرحوم شیخ ره:

الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المفضل عن 
)خویی، آقای خویی ره در معجم این طریق را ضعیف دانسته است«. سعید بن یسار العجلي األعرج الکوفي

 است. . مسأله اصلی درباره این طریق، مفّضل (022، ص8معجم، ج
مراد از مفّضل بن عمر با توجه به قرینه راوی و مروّی عنه، مفّضل بن عمر جعفی است كه محل اختالف 

كند ولی مرحوم نجاشی و ابن غضائری وی را بین فقها است. شیخ طوسی توثیقی برای وی نقل نمی
ذا مهم بررسی تضعیف . كتاب ابن غضائری ثابت نیست؛ ل(87؛ ابن غضائری، ص206)نجاشی، صكنندتضعیف می

 توان بیان نمود:نجاشی است. در مقابل این تضعیف، چند راهکار برای وثاقت مفضل می
( مرحوم شیخ مفید در ارشاد، مفضل بن عمر را به عنوان اولین نفر از خواّص، بطانه و ثقات امام صادق 0
 ممکن است اشکال شود (106ص ،1)شیخ مفید، االرشاد، جكند كه جزء فقها و صالحین هستندمعرفی می .

توان گفت تضعیف كند. در پاسخ میكه این وجه در نهایت با تضعیف نجاشی تعارض و تساقط می
تواند حجت باشد. اما شیخ مفید ره این مطلب را به ایشان، به لحاظ نقل از اساتید وی كه ثقه هستند می
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كند. بر این اساس دیگر، كالم معرفی می دهد و مفضل را ثقه از نظر امام نسبت می امام صادق 
ای كه قول معصوم را ای با نقل شیخ مفید ره نخواهد داشت و مقدم است. زیرا خبر ثقهنجاشی معارضه

 كند مقدم است.كند بر خبری كه كالم غیرمعصوم را نقل مینقل می
كنند را از پدرش نقل می ( ابن شهر آشوب نیز مفضل را جزء ثقاتی كه نّص بر امامت امام كاظم 1

 . این وجه تنها معارض با كالم نجاشی ره است. (226-225، ص2)ابن شهر آشوب، المناقب، جكندمعرفی می
( وجه دیگر اعتماد مرحوم صدوق به ایشان و وقوع مفضل در آغاز اسناد فقیه است. افرادی كه در 2

ها در مشیخه طریق دارد به شهادت مرحوم به آنشوند و مرحوم صدوق كتاب فقیه در آغاز اسناد واقع می
اند. الزمه مرجع و معّول علیه بودن این كتب، صدوق، صاحبان كتب مشهوره، مرجع و معّول علیه بوده

)صدوق، الفقیه، گرددها ثابت میاعتماد فقها نسبت به صاحبان این كتب است. در نتیجه بالمالزمه وثاقت آن

 . (2، ص0ج
به این  و ذكر روایتی مفصل در باب توحید برای او نشان از اعتماد امام  صادق  ( اعتماد امام2

راوی دارد. این روایت چنان با عظمت است كه مرحوم نجاشی این روایت را كتاب الفکر معرفی 
 .(206)نجاشی، صكندمی

كند. با توجه میمعرفی  ( مرحوم شیخ طوسی ره در كتاب الغیبه، مفضل را از سفرای ممدوح ائمه 5
شود فردی وكیل و متولی كسی باشد ولی توان گفت نمیبه ممدوح بودن مفّضل از نظر شیخ طوسی ره می

 . (226)طوسی، صمورد اعتماد او نباشد
 (؛254، ص2؛ همان، ج201، ص02)حرعاملی، جعمیر و بزنطی از مشایخ ثالثه از مفضل( روایت ابن ابی6

داند. زیرا شیخ ها را ثقه میاست كه ابن عقده آن شاگرد امام صادق  2111( مفضل ابن عمر جزء 7
 . ( 217)طوسی، صطوسی ره در رجال در بخش مرّتب نام وی را آورده است

، شیخ مفید در (226)ص، شیخ طوسی ره در الغیبه(210)كشی، ص( روایات فراوانی كه مرحوم كشی در رجال8
در عظمت و جاللت مفضل بن  (272، ص8)كلینی، جر روضه كافیو مرحوم كلینی د( 106)مفید، صاختصاص

شود كه مفضل از اجالء ها موجب این اطمینان میاند. مجموع این روایات و كثرت آنعمر نقل كرده
 ثقات بوده است و لذا نیازی به بررسی سندی هم ندارد. 

وارد شده صحیح نیست و ناشی  گردد تضعیفاتی كه درباره مفضلاز كنار هم گذاشتن این وجوه روشن می
 از اشتباه بوده است. لذا طریق مرحوم صدوق به این روایت نیز صحیح است. 

طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید صحیح است و در ادامه سند علی بن نعمان و عثمان بن عیسی 
بودن برگشته است اند. اگرچه عثمان ابن عیسی اختالفی است ولی چون توثیق دارد و از واقفی واقع شده

ثقه است و لذا اشکال ندارد. از طرف دیگر، با توجه به این كه این روایت همزمان به وسیله علی بن 
كند و لذا ای به سند وارد نمینعمان از علی بن یسار نقل شده است اشکال در عثمان بن عیسی خدشه

 طریق مرحوم شیخ طوسی نیز صحیح است.
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خرند و سود فروش نسیه، ده روایت، اهل عراق كاالهایی را نسیه میبر اساس این  بررسی داللی:
خرد با این ها میشان از آنها را در مقابل مبلغ بدهیدوازده و ده سیزده است. سپس فروشنده خانه آن

ال فرماید اگر ممی ها بازگرداند. امام شرط كه اگر تا زمان مقّرر، آن مال را بیاورند خرید خانه را به آن
 را آوردند معامله را بازگردان و اگر نیاوردند خانه برای تو است. 

و وجوب اقاله  0از نظر شیخ انصاری، موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه حسین بن سعید با فرض انفساخ
. اما مرحوم ایروانی این دو روایت را به اشتراط این كه مشتری (020و021، ص5)انصاری، مکاسب، جسازگار است

المکاسب، تهران، ق، حاشیه0216)ایروانی، علی، داندله را فسخ كند و یا معامله جدیدی انجام دهد، اقرب میمعام
 (.12، ص1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ج

از نظر مرحوم اصفهانی، ظاهر این دو روایت، اشتراط مشتری است و چون او خیار ندارد پس مراد از رّد 
و خیار ندارد بلکه یا التزام مشتری به معاوضه جدیده به شکل رّد معاطاتی مبیع هم فسخ او نیست زیرا ا

مبیع است و یا التزام به اقاله است. و حمل رّد مبیع، بر رّد متفرع بر اقاله اولی از حمل آن بر تملیک 
 .(087، ص2)اصفهانی، حاشیۀالمکاسب، ججدید است

است. این احتمال اگرچه با فهم عرفی در امثال از نظر مرحوم امام، یک احتمال در روایت فسخ فعلی 
مقام، سازگار است ولی با لفظ روایت سازگار نیست؛ احتمال دوم، اشتراط فسخ بر مشتری است و مراد 

كند. این احتمال با رّد اعتباری حاصل با رّد خارجی است و اگر او فسخ نکند بایع خیار تخلف پیدا می
ر احتماالت شامل شرط انفساخ، اقاله و یا تملیک جدید است. با الفاظ روایت سازگارتر است. سای

شود كه جهالت و غرر در شروط به این نحو الغای خصوصیت از احتمال مورد نظر در روایت استفاده می
 .(222، ص2البیع، ج)امام خمینی، كتابمضّر نیست. همین احتماالت در صحیحه سعید بن یسار نیز وجود دارد

 رسد این روایت و مرسله اسحاق بن عمار اظهر در شرط فسخ بر مشتری است. نظر میدر مجموع به 

 روایت معاویه بن مسیره
ِد ْبِن  ْبِن  َاْلَحَسِن  َعِن  َو ِبِإْسَناِدهِ  ْحَمَد ْبِن  َعْن  َسَماَعةَ  ُمَحمَّ

َ
ِبي ِبْشٍر َعْن  أ

َ
َیةَ  أ   : َسِمْعُت َقاَل  َمْیَسَرةَ  ْبِن  ُمَعاِو

َ
َبا أ

ُل 
َ
ِه  اْلَجاُروِد َیْسأ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ُجِل  َو َبْیَن  َبْیَنهُ  َو َكاَن  َرُجٍل  ِمْن  َدارًا َلهُ  َباعَ  َرُجٍل  ، َعْن  أ ِذي اْشَتَری ِمْنُه  الرَّ  الَّ

َك  اَر َحاِصٌر َفَشَرَط ِإنَّ َتْیَتِني ِبَماِلي َما بَ  ِإْن  الدَّ
َ
اُر َداُرَك  ِسِنیَن  َثاَلِث  ْیَن أ َتاهُ  َفالدَّ

َ
 َلُه  َقاَل  َشْرُطهُ  َلهُ  َقاَل  ِبَماِلِه  َفأ

ُبو اْلَجاُروِد َفِإنَّ 
َ
ُجَل  َذِلَك  أ َصاَب  الرَّ

َ
ِه  َو َقاَل  ُهَو َماُلهُ  َقاَل  ِسِنیَن  ِفي َثاَلِث  اْلَماِل  ِفي َذِلَك  َقْد أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
 أ

 ْیَت
َ
 َرأ

َ
نَّ  ، أ

َ
اَر اْحَتَرَقْت  َلْو أ اُر َداَر اْلُمْشَتِري َتُکوُن  َكاَنْت  َمْن  َماِل  ِمْن  الدَّ  .(11، ص08)وسائل، جالدَّ
)طوسی، كندشیخ طوسی ره در تهذیب این روایت را از حسن بن محمد بن سماعه نقل می بررسی سندی:

. (20)نجاشی، رجال، صكند. نجاشی وی را ثقه اما از سران واقفه و معاند در وقف معّرفی می(076، ص7تهذیب، ج
                                                                    

 ظاهر عبارت شیخ انصاری، فرض انفساخ است ولی ممکن است مراد ایشان فسخ فعلی باشد. . 0
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أخبرنا )بجمیع كتبه و روایاته( »شیخ طوسی ره در فهرست دو طریق به حسن بن محمد بن سماعه دارد: 
بن أحمد بن عبدون عن أبي طالب األنباري عن حمید بن زیاد النینوي عن الحسن )بن محمد( 

و أخبرنا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبیر عن علي بن الحسن بن فضال عن ». «سماعة
 .(022)شیخ طوسی، ص«الحسن بن محمد بن سماعة

)و ما ذكرته( عن »كند: شیخ ره در مشیخه استبصار نیز دو طریق به حسن بن محمد بن سماعه ذكر می
مد بن عبدون عن أبي طالب األنباري عن حمید بن زیاد الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني بن أح

عن الحسن بن محمد بن سماعة، و أخبرني أیضا الشیخ أبو عبد الّله و الحسین بن عبید الّله و أحمد بن 
عبدون كلهم عن أبي عبد الّله الحسین بن علي بن سفیان البزوفري عن حمید بن زیاد عن الحسن بن 

؛ البته شیخ ره مشیخه تهذیب، راوی طریق دوم را (218مشیخه استبصار، ص)شیخ طوسی، «محمد بن سماعة
. در (75)تهذیب، مشیخه، صكند كه ممکن است ناشی از تفاوت نسخ باشدحسین بن سفیان بزوفری بیان می

طریق استبصار، حسین بن علی بن سفیان بزوفری دارد. ولی در تهذیب حسین بن سفیان دارد كه توثیق 
فرماید حسین بن علی بن سفیان بزوفری همان حسین بن سفیان است. اما میآقای خویی خاص ندارد. 

 اگر اتحاد پذیرفته نشود، تصحیح این طریق از این جهت دارای اشکال خواهد بود.
با این وجود، اگرچه برخی از روات این طرق، توثیق خاص ندارند ولی این طرق با توثیقات عامه قابل 

شهادت شهید ثانی، تمام مشایخ مشهور از زمان كلینی ره تا زمان ایشان همه ثقه  تصحیح است. مطابق
هستند و این متواتر است. حسین بن سفیان صاحب كتاب بوده و در طرق متعددی واقع شده است. 

طور هستند. لذا طریق تهذیب و احمد بن عبدون و ابو طالب انباری و محمد بن زبیر همه همین
یق فهرست بر اساس همین مبنا قابل تصحیح است. اگرچه این مبنا مورد پذیرش استبصار و دو طر

 مشهور نیست.
. معاویه بن میسره بن (50؛ طوسی، فهرست، ص75)نجاشی، رجال، صبشر السراج واقفی و ثقه استاحمد بن ابی

د است. شریح، نوه شریح قاضی است و توثیق خاص ندارد ولی وجوه عامه وثاقت درباره او نیز موجو
؛ استبصار، 115، ص0( و صفوان)طوسی، تهذیب، ج86، ص7؛ طوسی، تهذیب، ج077، ص5)كلینی، كافی، جاوال او مروّی عنه بزنطی

واقع شده است. ثانیا  (05، ص1؛ استبصار، ج06، ص2؛ تهذیب، ج562و ص 502، ص2)كافی، جعمیر و ابن ابی (04، ص0ج
رجال شیخ طوسی ره است و لذا مستخرج از رجال ابن  در قسمت مرتبه وی از اصحاب امام صادق 

عقده و ثقه است. ثالثا او ابتدای سند مرحوم صدوق واقع شده است و لذا صاحب كتاب است. بر 
اساس این مبنا او ثقه است. در مجموع با تصحیح طرق مذكور در فهرست و تهذیب و استبصار و وجوه 

 ه است. عامه توثیق سایر روات، این روایت موّثق
از نظر شیخ انصاری، ظاهر این روایت شرط نتیجه است؛ اگرچه احتمال فسخ فعلی هم  بررسی داللی:

)ریاض، داند. صاحب ریاض نیز احتمال فسخ فعلی را ظاهر می(021، ص5)انصاری، مکاسب، جدر آن وجود دارد

ملکیت خانه برای بایع و یا . از نظر مرحوم اصفهانی این روایت ظاهر در شرط نتیجه به نحو (084، ص8ج
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. از نظر امام (088، ص2)اصفهانی، حاشیۀالمکاسب، جانحالل است، اگرچه متعارف بین مردم، انحالل است
خمینی ره، اگرچه ظاهر لفظ روایت شرط نتیجه است ولی این شرط، متعارف نیست و همچنین احتمال 

رسد این روایت، ظهور در . در مجموع به نظر می(225ص، 2البیع، ج)خمینی، كتابدارد كنایه از ثبوت خیار باشد
 شرط نتیجه و یا فسخ فعلی بوسیله پس دادن ثمن دارد.

 روایت ابی الجارود 
َباِن  َعْن  َفَضاَلةَ  َعْن  َو َعْنهُ 

َ
ِبي اْلَجاُروِد َعْن  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  أ

َ
ِبي َجْعَفٍر  أ

َ
َرُجاًل َعَلی َشْرٍط  ِبْعَت  ْن : إِ َقاَل  أ

َتاَك  َفِإْن 
َ
 .(12، ص7)تهذیب، ج.َلَك  َو ِإالَّ َفاْلَبْیُع  ِبَماِلَك  أ

گردد و طریق شیخ به او صحیح است. فضاله ابن ضمیر عنه به حسین بن سعید بازمی بررسی سندی:
ع دوم است و اقّل داللت ایوب ثقه است و ابان بن عثمان احمر، ناووسی است ولی از اصحاب اجما

. ابوالجارود زیاد بن منذر، رئیس زیدیه و برخی (275)كشی، رجال، صها استكالم كشی بر وثاقت خود آن
ها را پاسخ داده است و روایات ذّم را اخبار ذّم درباره او وارد شده است. اما آقای خویی این ضعف

رسل است و مرحوم كشی تعبیر به حکی نموده القلب مداند. زیرا اوال روایت مکفوف اعمیضعیف می
بوده است و نسبت مکفوف توسط امام  است. ثانیا خروج زید، هفت سال بعد از وفات امام باقر 

منحرف نبوده است. ثالثا این روایات  تواند صحیح باشد زیرا او در زمان امام باقر به او نمی باقر 
كند روایت كّذابون مکّذبون تنها روایتی كه داللت بر ضعف میكند نه بر ضعف. داللت بر گمراهی می

ملعونون است كه ضعیف است. رابعا پذیرفته نیست كه هر كس بعد از زید قیام كرده باشد زیدی است و 
را خود ابوالجارود نقل كرده است. از سوی دیگر، زید دارای توثیقات عامه است:  روایت اسماء ائمه 

در  ( جزء اصحاب امام صادق 1واقع شده و در مشیخه مرحوم صدوق آمده است؛ ( اول سند فقیه 0
( مرحوم شیخ 5آمده است. می( در تفسیر ق2( در كامل الزیارات آمده است. 2مرّتبه)نفر دوم( است. 

اند كه الیطعن علیهم بشیء و فرماید این روایات را رؤسای اعالم نقل كردهمفید ره در رساله عددیه، می
( احمد بن ادریس و احمد بن محمد بن عیسی با واسطه از 6ابوالجارود جزء راویان این روایات است. 

اند. در حالی كه اگر ابوالجارود ضعیف بود، طعن برای ابن ادریس و ابن عیسی به او روایت نقل كرده
یت نقل ( اصحاب اجماع )حسن بن محبوب ( از او روا8( در كافی آمده است؛ 7آمد. حساب می

( صاحب اصل )مطابق 4( روایت اجالء مانند حسن بن محبوب و ابان بن عثمان ... از او؛ 8اند. كرده
فرماید له اصل و له كتاب التفسیر. اگرچه این طور نیست كه تک تک برخی از مبانی( شیخ طوسی ره می

ی كه از روایات تضعیف داده ها مورد پذیرش است و با پاسخاین مبانی مورد پذیرش باشد ولی برخی از آن
 شود.شد، اطمینان به وثاقت او پیدا می

از نظر مرحوم اصفهانی، این روایت مجمل است و تطبیق آن بر مانحن فیه متوقف بر این  بررسی داللی:
، مال «فان اتاک بمالک»( مراد از مالک در عبارت 1بر شراء شود؛ « بعت رجال»(حمل 0است كه: 
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این باشد كه المبیع « فالبیع لک»( مراد از 2اد از عبارت این باشد كه ثمن را بیاورد؛ سابق تو باشد و مر
لک و یا خود بیع برای تو مستقّر است و زائل نشده است. در نتیجه به قرینه مقابله، اگر بایع مال تو یعنی 

أن اتاک بمالک و اال ماند)فثمن را بیاورد مبیع برای بایع خواهد بود و اال مبیع برای خریدار باقی می
 فالبیع لک(.

( فان اتاک بما َلک یعنی اگر آنچه 1( بعت به معنای ظاهریش خواهد بود، و 0در غیر این صورت، 
( و اال فالبیع لک یعنی امر عقد به لحاظ 2بالفعل برای توست)ثمن معّجل( را بیاورد بیع تمام است؛ 

حاظ حق استرداد آن برای تو است. در نتیجه روایت فسخ و ترک آن بدست تو است و یا اینکه مبیع به ل
 . (088، ص2)اصفهانی، حاشیۀالمکاسب، جاجنبی از مانحن فیه خواهد بود و مربوط به تعجیل ثمن است

رسد این روایت اجنبی از مانحن فیه است و حمل آن بر مانحن خالف ظاهر بلکه در مجموع به نظر می
 خالف نّص روایت است.

 روایت دعائم
. علیه یردّ  أن سنة إلی بثمنها جاء إن أّنه شرط علی داره، باع رجل عن سئل أّنه:  هعن أبي عبداللّ 

، كتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 210:02؛ مستدرك الوسائل 017/22:1دعائم اإلسالم )« شرطه علی هو و بهذا، بأس ال»: قال
 (.0، الحدیث6

این روایت ظاهر در شرط بایع بر مشتری است و لعّل كه اظهر در شرط خیار از نظر امام خمینی ره، 
. در نتیجه این روایت به لحاظ داللی مانند موثقه اسحاق ابن عمار است؛ (225، ص2البیع، ج)خمینی، كتابباشد

 اما به لحاظ سندی، روایت مرسله است.
جوب فسخ بر مشتری در صورت پس بندی: روایات فوق دو دسته هستند. دسته اول ظاهر در وجمع

دادن ثمن توسط فروشنده است و دسته دوم ظاهر در انفساخ بیع با پس دادن ثمن است و بر اساس 
گردد. با توجه به این كه دو صورت مذكور خصوصیتی نسبت به سایر فروض روایات فوق تصحیح می

یع الخیار در تمام صور صحیح فی توان قائل به صحت بندارد، با الغای خصوصیت از این دو صورت می
 نفسه گشت. البته این در صورتی است كه ادّله عامه بطالن شامل این صور نگردد. 

 ادله عامه بطالن بیع الخیار
با توجه به عدم وجود دلیل خاص بر بطالن بیع الخیار تنها ادله و وجوه عامه قابل طرح در این مسأله 

 گردد:بیان می

 رت جعل تعلیقی خیات و غرر در صورجهال
یکی از صور بیع خیار، جعل توقیتی و یا تعلیقی خیار است. در این صورت، اشکال قابل طرح بحث  

شود و صرف غرر و جهالت در شروط بیع است. زیرا معلوم نیست این شرط در چه زمانی محّقق می
ال این فرض چه به نحو اینکه در بازه زمانی معینی واقع شود رافع جهالت نیست. بر اساس این اشک

توقیت)ظرفیت( و چه به نحو تعلیق)شرطیت( باشد مشمول ادله غرر و باطل است. از نظر امام خمینی 
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درمانحن فیه، اصل حصول خیار مجهول است؛ زیرا خیار، معّلق بر امری مجهول الحصول 
اعد، این صور باید باطل و این اشکال بر اكثر صور وارد است و مطابق قو 0.(221، ص2البیع، ج)كتاباست

البیع، )كتابباشد و لذا برای تصحیح آن باید به دلیلی مانند اجماع و یا اخبار خاص استدالل نمود

 1.(221،ص2ج
آورد. زیرا گردد و عرف این را جهالت به حساب نمیجهالت مذكور موجب جهالت در بیع نمی پاسخ:

اعمال آن نامشخص است و احدی در آن اشکال  همانطور كه در صورت داشتن خیار از ابتدا، زمان
نکرده است؛ اگر اصل حصول خیار هم مجهول و معلق باشد مضّر نیست. زیرا جهالت این صورت، 

 كند.بیشتر از سایر حاالت جعل خیار نیست و مشکلی ایجاد نمی

 بیع الخیار، شرط خالف مقتضای عقد است 
ن است كه شرط مذكور چون موجب بطالن و از بین رفتن اشکال دیگری كه بر بیع الخیار مطرح شده ای

شود خالف مقتضای عقد است. پاسخ این اشکال روشن است زیرا در این صورت سایر عوامل عقد می
از بین بردن عقد مانند اقاله و فسخ و تمام صور شرط خیار باید باطل باشد در حالی كه احد از فقها این 

و عدم امکان فسخ آن ولو با خیار نیست. بله میقتضای عقد بقای دائرا مبطل ندانسته است. ثانیا ا
رود ولی مقتضای ذات عقد اقتضای اطالق عقد، بقای آن است و با تقیید به خیار این اقتضا از بین می

 چنین نیست.

 بیع الخیار حیله ربا است 
ادق نیست و لذا ادله حرمت الخیار ربا نیست و ربای قرضی و معاملی در مورد آن صروشن است كه بیع 

تواند به عنوان راهکاری برای فرار از ربا گردد. اما این بیع میالخیار نمیربا به شکل مستقیم شامل بیع
مورد استفاده قرار گیرد و هر عقدی كه حیله ربا باشد اگرچه موجب تغییر عنوان گردد، باطل است. بر 

بدهد، یک كاال از خریدار به قیمت مبلغ قرض  خواهد قرض ربویاساس این بیان، فردی كه می
مند شود و یا اینکه آن كاال را به تواند خودش از منافع آن كاال بهرهخرد. در این مدت خریدار میمی

فروشنده و یا شخص دیگری اجاره دهد و در پایان مدت تعیین شده، با پس گرفتن پول خود كاال را 
فروشد. در نتیجه، خریدار اصل پول واند بگیرد آن كاال را در بازار میگرداند و اگر پول خود را نتبازمی

 الخیار با این تبیین، باطل است. خود و زیاده یعنی منافع مبیع را بدست آورده است و لذا بیع

                                                                    

المجعول الخیار المعّلق علی أمر مجهول في ظرف سنة أو  نة، موجب للخروج عن الغرر، ففیه منع؛ ألّن التحدید بالس و إن أراد: أّن . 0
 أكثر.

إشکال الجهالة و الغرر، یأتي في أكثر الصور، فما فیها الغرر بالوجه الذي مّر بیانه ، تبطل علی القواعد، وال بّد في صّحتها من  إّن  ثمّ . 1
 أو أخبار خاّصةالتماس دلیل؛ من إجماع، 



 51 ............................................... 6311 خرداد ی،تخصص یگروه ها یماهنامه داخل

 

توان گفت غیر از شمول مستقیم ادله تحریم ربا كه از آن پاسخ داده شد، حیله ربا بودن بیع در پاسخ می
 تواند مبطل باشد: در چند صورت میالخیار 

در این صورت، در واقع حیله موجب خروج حیله  یک( حیله مذكور موجب صوری بودن عقد شود.
از حیله بودن و تبدیل معامله به یک قرارداد صوری شده است. روشن است كه چنین فرضی باطل است 

به عقد و انتقال واقعی مبیع به ولی در بیع الخیار،  فرض این است كه طرفین جدی طرفین نسبت 
های صوری مشتری دارند. بله اگر واقعا چنین قصدی در كار نباشد بیع الخیار باطل است. یکی از نشانه

ها اماره صوری بودن عقد در شرائط مذكور و بودن عدم تناسب جدی مبلغ پرداختی با مبیع است و این
 بطالن آن است. 

الخیار موجب ظلم به بر این اساس اوال بیع های ربا باشد.تدو( این عقد مشمول یکی از حکم
تواند مبیع را در این مدت بفروشد و فروشنده نیز ممکن است مبیع خود را برای خریدار است و او نمی

ای از مردم كار و تجارت را رها نموده و به كسب درآمد از این طریق همیشه از دست بدهد. ثانیا عده
گردد. و بطور كلی هر عقدی كه لثا بیع الخیار موجب از بیع رفتن كار نیک میآورند. ثاروی می

های ربا در آن جاری باشد باطل است ولو عنوان ربا بر آن صادق نباشد. زیرا اگرچه حکم دائر حکمت
های ربا مبغوض شارع بوده و تحریم بر اساس آن شکل مدار عنوان ربا است ولی از سوی دیگر حکمت

 ت. در نتیجه اگر جایی این عناوین فرعی هم صادق باشد، مبغوض شارع و باطل است.گرفته اس
های پذیر است. به لحاظ كبروی اگرچه حکمتپاسخ از این مسأله به دو شکل كبروی و صغروی امکان

در كار میربا منشأ تحریم ربا قرار گرفته است ولی در سایر عناوین روشن نیست مصلحت و مفسده مزاح
ها ها موجب تحریم شده است ولی در سایر عناوین ممکن است این حکمتنباشد. در ربا این حکمت

ها ای اقوی باشد و تحریم شکل نگیرد. البته اگر جایی وجود این حکمتمعارض با مصلحت و یا مفسده
شت. این فرض توان قائل به ترتب آن عناوین بدون مزاحم گاحراز گشت ولی مانعی احراز نگشت می

كند. اگرچه نادر است ولی معموال در چنین مواردی، عقل حکم به عدم فرق میان ربا و عنوان جدید می
تواند منشأ حکم به عدم فرق میان ربا و عنوان جدید گردد. اما به ها میبه عبارت دیگر، جریان حکمت

مال فرق و وجود مانع محقق شود و احتها در بیع الخیار احراز میلحاظ صغروی نه جریان حکمت
ها مبغوضیت بیع الخیار را احراز نمود. از سوی دیگر، همانطور توان با تمسک به حکمتاست. لذا نمی

كه گذشت با توجه به وجود روایات خاصه در مسأله، مغلوبه بودن مالكات جعل تحریم ربا بر فرض 
 گیرد. ها جداگانه مورد بررسی قرار میمتگردد. در ادامه این حکها در مانحن فیه احراز میصدق آن

اوال این معامله موجب ظلم نیست؛ زیرا این معامله بر اساس معامالت عادی بازار است و هر كدام از 
تواند مبیع خود شوند و فروشنده نیز با پس دادن ثمن میمند میفروشنده و بایع از منافع این معامله بهره

مله نه تنها موجب كساد تجارت نیست؛ بلکه برخی از افراد امالک خود را به را پس بگیرد. ثانیا این معا
شود و نه تنها موجب كنند و لذا معامالت جدیدی بر امالک واقع میالخیار در بازار عرضه میمنظور بیع
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دهد. از سوی دیگر افرادی هم كه شود بلکه عرضه ملک را در بازار افزایش میكسادی تجارت می
ند از طریق سرمایه خود گذران زندگی كنند مجبور هستند آن را با انجام معامالت واقعی در بازار خواهمی

و تحمل ریسک خرید و فروش و یا استفاده از منافع آن در مدت خیار محقق هستند. لذا این راهکار 
شد مثال در گردد. ثالثا ترک كار نیک در مواردی مطرح است كه موضع آن باموجب رونق تجارت نیز می

تواند قرض حسن بدهد آن را ترک كند و ربا بدهد، ربا موجب از بین رفتن كار نیک و جایی كه فرد می
كند و متحّمل گردد. ولی در جایی كه فرد با پول خود مضاربه، مشاركت و یا معامله میاحسان می

ت و روشن است كه مراد كند، این حکمت از آن منصرف اسگردد و درآمد كسب میهای بازار میریسک
از ترک كار خیر این موارد نیست. واال تمام تجارات و كارهای اقتصادی موجب ترک كار خیر به حساب 

شود كه مراد جایی است كه خواهد آمد. در حالی كه احدی به این مطلب ملتزم نیست. پس روشن می
 كار فرد، مصداق تجارت نباشد. 

شود كه جریان توان پاسخ داد و روشن میبه همین شکل می های ربا را نیزسایر موارد حکمت
 الخیار منتفی است.های ربا در بیعحکمت

و عقل آن را میان صورت مذكور و ربای  سه( آن حیله تنها موجب تفاوت ظاهری در عنوان گردد
دیگری توان گفت اگرچه در ظاهر از عنوان قرضی فارق نبیند. در این صورت به مالک عدم الفرق می

های ربای قرضی در عنوان استفاده شده است ولی در عمل تفاوتی با ربای قرضی ندارد و همه ویژگی
جدید نیز برقرار است. برای مثال جایی كه فرد به جای قرض گرفتن به شرط زیاده، هبه به شرط قرض 

ای فیه، چنین مسألهاند. اما در مانحن كند فقها آن را به علت عدم فرق با ربای قرضی حرام دانسته
شود و در این مدت از امتیازات مالکیت صادق نیست و خریدار با خرید خانه مالک حقیقی آن می

تواند از منافع مبیع استفاده كند؛ در صورت تلف نیز تلف از مال خریدار به حساب برخوردار است و می
من را بازگرداند و خریدار پس از آن آید. از این گذشته ممکن است فروشنده نتواند در موعد مقرر ثمی
 الخیار از این جهت مانند ربای قرضی نیست.تواند مبیع را بفروشد. بنابر این، بیعمی

. بر اساس این تبیین، شارع چهار( استفاده از آن حیله موجب لغویت حرمت تحریم ربا گردد
نقض غرض است. اگر همه مردم  كند و چنین جعلیای را كه موجب لغویت ادله ربا شود جعل نمیحیله

الخیار با حرمت ربا سازگار گردد و لذا مشروعیت بیعالخیار بروند، جعل حرمت ربا لغو میسراغ بیع
 نیست و لذا باطل است.

توان گفت اگرچه كبرای مذكور در محّل خود مورد مناقشه نیست ولی تطبیق آن بر مانحن در پاسخ می
است كه برای میال این راهکار، یک راهکار فراگیری نیست و دارای لوازفیه محّل اشکال است. زیرا او

همه مقدور نیست. اولین مطلب این است كه فروشنده باید كاالیی به ارزش مبلغ مورد نیاز خود داشته 
باشد تا آن را با این شرط بفروشد. دومین الزمه این است كه اگر فروشنده نتواند مبلغ را در مدت خیار 

گردد. پس این راهکار موجب هد، بیع قطعی شده و مبیع برای همیشه از دست او خارج میپس بد
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گردد. ثانیا مراد از لغویت تحریم ربا، مواردی نیست كه تماما از عنوان ربا خارج لغویت حرمت ربا نمی
ب شرعی است. زیرا قصد شارع این است كه مردم بتوانند معامالت و نیازهای خود را در چارچوب و قال

 ها مورد رضایت شارع است. ها و قالبانجام دهند و فرار از ربا به این چارچوب
برای استدالل به حرمت حیل به روایات و آیاتی استدالل شده پنج( مطلق حیله ربا مبطل باشد: 

ب از پیامبر ص خطامیالبالغه است كه كالدر نهج است. یکی از این روایات، فرمایش امیرالمؤمنین 
یا علّی اّن القوم یفتنون بعدی باموالهم ... و یستحّلون حرامه بالشبهات الکاذبه »كنند: به ایشان نقل می

. روایت فوق با توجه به شهرت و كثرت (081البالغه، ص)نهج«و االهواء الساهیه فیستحّلون ... الربا بالبیع
، 4الحدید، جابی؛ ابن122، ص21مجلسی، بحار، ج)نقل آن در منابع مختلف مورد به لحاظ سندی مورد پذیرش است

. مطابق این روایت تحلیل ربا با عنوان بیع از مصادیق تحلیل حرام با شبهات كاذبه دانسته شده و (116ص
گردد و بیع الخیار مورد مذمت واقع شده است. عنوان بیع دارای اطالق است و شامل بیع مشروط نیز می

 ه بیع است و لذا جایز نیست. از مصادیق تحلیل ربا بوسیل
َبا ِفي »فرماید: می روایت دیگر در مسأله، روایت اصبغ بن نباته است كه در آن امیرالمؤمنین  ِه َللرِّ َو اللَّ

َف  ْمِل َعَلی الصَّ ْخَفی ِمْن َدِبیِب النَّ
َ
ِة أ مَّ . روایت به لحاظ سندی تنها از ناحیه (051، ص5)كلینی، ج«اَهِذِه اأْلُ

لجارود محل اشکال واقع است كه در ضمن بررسی ادله خاصه اشکاالت آن پاسخ داده شد. مرحوم ابوا
. (160)بهبهانی، الرسائل الفقهیه، صداندبهبهانی اختصاص ربا به زیاده عینیه در قرض را مخالف این روایت می

تر بودن ربا از حركت نترین تغییر در عنوان از بین برود، دیگر پنهازیرا اگر ربا و حکم آن با كوچک
الخیار نیز از مصادیق بارز تغییر در عنوان برای رسیدن به مورچه بر سنگ صاف معنا نخواهد داشت. بیع

 مقصود غرض ربوی است. 
نیز استدالل شده كه با توجه به داللت آن در بهترین  (062)اعراف، در این مقام به آیه اعتداء فی السبت

البالغه )یستحّلون الحرام بالشبهات الکاذبه( است از بررسی ی روایت نهجحالت برابر با داللت لفظ
 گردد.خودداری می
توان گفت كه اوال با توجه وجود روایات صحیحه مبنی بر صحت بیع الخیار، حکم مذكور به در پاسخ می

جایی است كه  اطالقش باقی نمانده و تقیید خورده است. ثانیا حالل شمردن ربا به وسیله بیع مربوط به
سازی عرف ولو بعد از تنبیه و تذّكر متوجه ربا بودن آن شود و استفاده از قالب بیع تنها توجیه و صورت

برای رسیدن به همان مقصود قرض ربوی باشد در حالی كه بیع الخیار چنین نیست و عرف آن را یک 
بیع در زمان خیار از مال خریدار و داند. تلف ممعامله مستقل و دارای آثار مستقل و منافع متفاوت می

شده از شواهد تفاوت این بیع با حیله مذكور در روایات مندی خریدار از منافع در طول مدت تعیینبهره
الخیار صرفا تغییر در عنوان ظاهری قرض ربوی نیست و دارای است. ثالثا همانطور كه اشاره شد بیع

 گردد. ودن ربا نیز شامل آن نمیتفاوت ماهوی با آن است و لذا دلیل اخفی ب
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 بندیجمع
همانطور كه گذشت صور مختلف بیع الخیار فی نفسه دارای اشکال نیست و مطابق قواعد عامه و 

الخیار دو دسته است. دسته همچنین ادله خاصه بیع الخیار این بیع صحیح است. ادله خاصه صحت بیع
ن ثمن توسط فروشنده است و دسته دوم ظاهر اول ظاهر در وجوب فسخ بر مشتری در صورت پس داد

در انفساخ بیع با پس دادن ثمن است. با توجه به این كه دو صورت مذكور خصوصیتی نسبت به سایر 
توان قائل به صحت بیع الخیار در تمام صور فروض ندارد، با الغای خصوصیت از این دو صورت می

 صحیح فی نفسه گشت.
ات داللت بر صحت شرط همراه با جهالت در مجعول و زمان خیار، یا زمان از نظر امام خمینی ره، روای

اما همانطور كه گذشت این موارد از  0.(225، ص2البیع، ج)خمینی، كتابكندلزوم رّد و یا فسخ و یا انفساخ می
جهالت مضّر نیست و ادله غرر از آن منصرف است. لذا نیازی به تصحیح آن با روایات خاصه وجود 

 د و مفاد روایات خاّصه مؤید ادّله عامه صحت است.ندار
یکی از وجوه عامه بطالن، حیله ربا بودن بیع الخیار بود كه به لحاظ كبروی و صغروی پاسخ آن مورد 

الخیار به لحاظ ماهوی با قرض ربوی متفاوت است و بررسی قرار گرفت و روشن شد كه بیع
های مختّص آن، موجب ل آن نیز به علت شرائط و ویژگیهای ربا نیز در آن جاری نیست و تحلیحکمت

های گردد. از سوی دیگر، ادله بطالن مطلق حیل نیز عالوه بر برخی اشکاللغویت جعل تحریم ربا نمی
الخیار با قرض ربوی است و گردد و نکته اصلی همان تفاوت ماهوی بیعالخیار نمیداخلی شامل بیع

زئی صوری منحصر نیست تا تحلیل ربا به واسطه بیع و مانند آن پیش تفاوت میان آن دو به تفاوت ج
 بیاید. 

تواند به عنوان راهکاری حالل برای در نتیجه بیع الخیار از جهات مختلف دارای اشکال نیست و می
الخیار صوری باشد و پوششی برای قرض تأمین نقدینگی در بازار به حساب آید و تنها در فرضی كه بیع

الخیار، لحاظ تلف مبیع از مال فروشنده و های صوری بودن بیعار گیرد باطل است. از نشانهربوی قر
فروش مبیع به مبلغی ناسازگار به قیمت بازاری آن است. روشن است كه این صورت از محل كالم نوشته 

.کی نیستحاضر خارج است و در بطالن آن ش

                                                                    

 هذه الروایات علی صّحة الشرط مع الجهالة في المجعول و زمان الخیار، أو زمان لزوم الرّد، أو الفسخ، أو االنفساخ. وكیف كان: تدّل . 0



 

 

 



 

 

 بررسی فقهی حکم قرض پول اسکناس

 نجفی بستان: استاد استاد راهنما
 نویسنده:

 6مهدی عباس 
 مقدمه

یکی از معامالت مهم كه در امور اقتصادی جوامع بشری در همه زمانها بسیار مهم بوده است، معامله 
باشد. قرض انواع چیزها بین مردم رائج بوده است و یکی از مهم ترین و رائج ترین موارد آن میقرض 

گذشته كه پول كاالئی و فلزی مثل نقره و طال به صورت درهم و دینار باشد. در زمانهای میقرض پول 
بین مردم رائج بود، قرض پول نیز یکی از موارد رائج قرارداد قرض بوده است و در عصر معصومین علیهم 

شود قرض داد یا نه و در صورت جواز میالسالم نیز فراوان دیده شده است. و اما پول اسکناس را 
صورت خواهد بود؟ جواب این سوال بستگی به دانستن ماهیت پول اسکناس دارد چون ضمانش به چه 

اموری كه در حکم صحت و ضمان قرض یک چیزی دخیل اند مثل مال بودن آن شیئ، مثلی یا 
بودن یا نبودن آن شیئ، و در صورت مثلی بودن نوعیت مثلیت آن شئی، به ماهیت آن شیئ بر میقی

كند. با توجه به این امور در تحقیق میاهیت پول اسکناس را برای ما مشخص گردند و این امور ممی
شود البته بعضی از امور مثل پاسخ به این سوال كه قرض چه میپیش رو به جوابات این سواالت پرداخته 

كه در حکم مسئله دخیل اند مفروض میچیزهائی صحیح است و همین طور تعریف اشیاء مثلی و قی
ست و توجه بیشتر روی شناخت خود ماهیت پول اسکناس مبذول شده است تا بعد از گرفته شده ا

 دانستن ماهیت پول اسکناس، سواالت مورد نظر تحقیق را بر آن بتوانیم تطبیق كنیم. 
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 قرض چه چیزهائی صحیح است؟
سخ در كتب فقهی تحِت عنوان ما یصح اقراضه به این سوال كه چیزی قرض دادن آن صحیح است پا

 گفته شده است. 
شوند كه تلف آنها قطعی و یا احتمالی باشد و در نتیجه، آنچه در میدر ارتکاز عرف، اشیایی قرض داده 

قرض برای عرف مهم است امکان پس دادن و ضمان آن شیء است و عرف مردم كاالیی را قرض 
ن است زیرا دارای مثل دهند كه بتوان در آن ضمان جاری كرد. این مطلب در كاالهای مثلی روشمی

توان مثلش را پس داد. اما اگر مثل نداشت باید طوری باشد كه قیمت آن روشن باشد تا هستند و می
كند كه بتواند قیمت آن را بدهد. و اگر انضباط وصف هم نداشت عرف تنها در صورتی اقدام به قرض می

یا قیمت آن شیئ را در حدی كه مورد پیش از قرض، ارزش آن تعیین شده باشد و موقع ادای قرض مثل 
و یا انضباط میتسامح عرفی واقع شود بتوان ادا كرد. بنابر این در نگاه عرف هیچکدام از مثلی و قی

 دهد. وصف مالک نیست و امکان ضمان معین هرجا برقرار باشد قرض می
ره ادعای اطالق روایت صریحی درباره اشیایی كه قرض دادن آن صحیح است نداریم. صاحب جواهر 

ادله قرض نموده است ولی با مراجعه به روایات باب قرض اطالق لفظی در مایصّح اقراضه یافت نشد. 
 لسان این روایات بیان مشروعیت به لسان استحباب است: 

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
َح  َعْن َشْیٍخ َكاَن ِعْنَدَنا َقاَل َسِمْعُت أ

َ
ْقِرَض َقْرضًا أ

ُ
ْن أ َق ِبِمْثِلِه َیُقوُل أَلَ َتَصدَّ

َ
ْن أ

َ
ب  ِإَليَّ ِمْن أ

 .(221، ص08ج عه،یالشوسائل ،ی)حرعامل
ِه  ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ْقَرَض ُمْسِلماً  َقاَل أ

َ
ِه  -َما ِمْن ُمْسِلٍم أ یُد ِبِه َوْجَه اللَّ ْجُرَها  -َقْرضًا َحَسنًا ُیِر

َ
ِإالَّ ُحِسَب َلُه أ

ی َیْر  َدَقِة َحتَّ  .(1ح)همان، ِجَع ِإَلْیِه َكِحَساِب الصَّ
اند و صاحب مسالک این در كلمات فقها نیز برخی قرض را تنها در صورت انضباط وصف جایز دانسته

نیز ممکن است می. در حالی كه در قی(226، ص 2،ج0202)عاملی، شهید ثانی، را مختّص مثلی دانسته است 
دانسته میره قرض را شامل مثلی و قی انضباط وصف برای ادای قیمت مطرح شود. لذا صاحب جواهر

. عالمه در تذكره (06، ص 15، ج0212)نجفی، محمد حسن، است و حتی قید انضباط وصف را نیز نپذیرفته است 
فرماید كه انضباط وصف مالک نیست زیرا اجماع بر جواز اقراض خبز داریم در حالی كه می
 است.میقی

داند كه بر اساس رش در انضباط وصف را اجماع و تعلیلی میصاحب جواهر ره تنها استدالل قابل پذی
آن، شارع معامالت منوط به تراضی كه منجّر به نزاع شود را تشریع نکرده است و اگر منضبط بالوصف 

از میشود. پاسخ صاحب جواهر ره از این استدالل چنین است كه قرض قسنباشد منجّر به نزاع می
ول و معلوم در آن نیست؛ لذا بحث انضباط وصف مطرح نیست؛ اال ان ضمانات است كه فرقی بین مجه
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یقال: اگرچه قرض شباهت به ضمانات دارد ولی از معاوضات است و اقتضای معاوضه این است كه 
 .(07-06، ص15)نجفی، جواهر، جمنضبط باشد تا عوض شناخته شود. 

گرچه شارع معامالت منجّر به نزاع را با توجه به تعلیل مذكور، اجماع مدركی است. با این وجود، ا
تشریع نکرده است ولی همانطور كه گذشت اگر قیمت مال قرضی پیش از قرض روشن باشد و توافقی بر 
آن وجود داشته باشد، منجر به نزاع نخواهد گشت و لذا مالک انضباط وصف تمام المالک نخواهد بود 

چنین امکانی وجود نداشته باشد و قیمت یوم  گذاری كافی است. اما اگر بعداو صرف امکان قیمت
شود مگر این كه مصالحه كنند و این نوع قرض دادن عقالیی االداء مالک باشد، قرض دچار مشکل می

باشد. ثانیا در قرض تنها نوعی ضمان متقابل وجود دارد و بنای آن بر تسهیل و حتی تا حدی ایثار است. 
خواهد در كند و فقط میكاالی خود در زمان قرض صرف نظر می زیرا قرض دهنده از منافع و حتی عین

 مقابل آن ضمانی وجود داشته باشد. 

 ضمان در قرض
باشد كه با مجرد تحقق عقد قرض، عین بر عهده میمیضمانی كه در قرض مطرح است ضمان غرا

چه بدل آن مثل شود، میآید به نحوی كه اگر عین تلف شود ذمه مقترض به بدل آن مشغول میمقترض 
 .(288، ص 5)اصفهانی، حاشیة المکاسب، ج باشد یا قیمت 

آید كه در قرض پول، ضمان به چیست؟ به مثل یا قیمت؟ البته یک راه میاز این جا سوال دیگر پیش 
دیگر برای یافتن جواب این سوال این است كه بدانیم پول مثلی است یا قیمی، تا در صورت مثلی بودن 

بودن قیمتش. با مراجعه به ارتکاز عرف و كلمات فقها به نظر میخت شود و در صورت قیمثل آن پردا
رسد كه مدار در مثلی بر كثرت مماثل است كه عالوه بر مماثلت در حقیقت، در مالیت و اوصافی كه می

 شوند، نیز مماثلت داشته باشد، البته این تفاوت قیمت ومیموجب تفاوت قیمت و رغبت به آن شیئ 
شود. البته تطبیق این مطلب به حسب زمان و مکان میرغبت به نحوی باید باشد كه در آن مسامحه ن

شد در زمان ما بسیاری از اصناف لباس میمحسوب میكند و مثال اگر لباس در زمان قدیم قیمیفرق 
اشیا شده است نیست  بودنمیشود. بنا بر این اعتباری به اجماعاتی كه در باره مثلی یا قیمیمثلی شمرده 

بودن یک چیزی نیست كه از طرف شارع به عنوان یک حکم تعبدی به ما رسیده باشد میچون مثلی یا قی
بلکه مالكش همان است كه بیان شد، لذا اگر در یک زمانی یک شی بر خالف اجماع یافت شود، پیروی 

یا ضمان میشت كه عنوان مثلی و قیاز اجماع معنا نخواهد داشت. البته این مطلب نیز زمانی اهمیت دا
به مثل یا قیمت در نصوص شرعی وارد شده بود، در حالیکه چنین نیست. و لذا آنچه حائز اهمیت است 
رجوع به فهم عرفی در اخبار وارده در باب ضمان است در موارد مختلف كه ضمان در قرض هم از جمله 

هم عرفی از آن این است كه در مثلیات ادای این موارد است چون قرض هم تملیک به ضمان است و ف
كند. و این نیست مگر به خاطر این كه ضمان میمثل و در قیمیات ادای قیمت برای فراغ از ذمه كفایت 

به معنای ثبوت عهده است و خروج از عهده یک شیئ با اعطای عوض و بدل است و عرف در مواردی 
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كند كه بدل آن مثل است و در مواردی كه این چنین میكه یک شیئ نوعا مماثل داشته باشد، حکم 
داند. و علتش هم این است كه بدل یعنی چیزی كه به منزل شیئ اصلی قرار مینیست بدل را قیمت 

توان نگهداشت، همانطور كه در مثلیات میگیرد، لذا اگر در بدل حفظ اوصاف و مالیت شیئ اصلی را می
مالیت شیئ اصلی باید حفظ شود كه در اغلب موارد با پرداخت  چنین است، كه چه بهتر وگرنه حداقل

قیمت به صورت نقد امکان پذیر است. تا این جا بحث از اصل ضمان و توضیح راجع به مثل و قیمت بود 
 گیرد.میو اما این كه ضمان در قرض پول به چیست، بعد از بررسی ماهیت پول مورد بحث قرار 

 ماهیت پول
ماهیت پول، توجه به تاریخچه پول از اهمیت زیادی برخوردار است. و همینطور  برای درک صحیح از

فهم بعضی از مطالب، مثل ارزش پول، وظایف پول و مال بودن پول، كه در فهم دقیقتر از ماهیت پول 
 شود. لذا قبل از بیان نظریات در باره ماهیتمیدخیل است، نیز در بستر تطور تاریخی پول بهتر و آسانتر 

 پردازیم.میپول اعتباری مانند اسکناس، به ادوار تاریخی پول 

یخچه پول  تار
باشد. این تبادل كاال و خدمات در ابتدا به این میتبادل كاال و خدمات یکی از پایه های زندگی بشری 

نظر  صورت بوده كه مردم با دادن كاالئی كه در اختیار داشتند یا انجام دادن خدمتی، كاال یا خدمت مورد
كردند. این روش مبادله، مبادله پایاپای نام دارد. این روش گرچه ساده ترین میرا با دیگران رد و بدل 

 روش مبادله و معاوضه بود ولی در عین حال با مشکالتی هم روبرو بود كه مهم ترین آن عبارت بودند از؛
همیشه این طور نیست كه اگر  عدم هم آهنگی بین كاالی عرضه و كاالی تقاضا شده؛ به این معنی كه

یک طرف گندم داشته باشد و نیاز به نخود داشته باشد بتواند از كسی كه نخود دارد با اعطای گندم نخود 
دریافت كند چون كسی كه نخود دارد الزم نیست نیاز به گندم داشته باشد و لذا با رد و بدل كاالها مسئله 

اهمسانی ارزشهای مختلف انواع كاالها، مشکل دیگر این شود. عالوه بر این ناهمگونی و نمیحل ن
، بعضی از اجناس كه بیشتر مورد عرضه و تقاضا بودند و عالوه بر كاال بودن بر این بناباشد. میروش 

جنبه معیار و وسیله سنجش نیز پیدا كرده بودند، به تدریج به عنوان معیار ارزش در مبادالت به كار گرفته 
كه در مناطق مختلف جهان به عنوان وسیله مبادله شناخته شده بودند عبارت اند از: شدند. كاالهائی 

نمک، برنج، چای، تمباكو، گوسفند، ماهی خشک، پارچه، برده ها و غیره. بنا بر این علت به وجود 
ای همه كاالهای دیگر به كمك آمدن چنین كاالئی، ضرورت یک معادل همگانی بود كه ارزش مبادله

ای آن كاال بیان شود. این معادل همگانی، عالوه بر این كه برای همسان سازی یا آسان بادلهارزش م
های های اقتصادی مختلف، وارد مبادالت شد، به عنوان ذخیره كننده ارزشسازی مقایسه ارزش

نوع پول  . این(010، ص 0277)یوسفی، به خود گرفت « پول»اقتصادی نیز پذیرفته شد. این معادل همگانی نام 
 ایمصرفی ه. مقصود از ارزش استعمالی، فائد، ارزش استعمالی نیز داشتایمبادلهعالوه بر ارزش 
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پولی، واجد آن بودند، مثال اگر خوردنی بود به عنوان خوراكی،  هكه اشیاء با صرف نظر از جنب است
. پول در این )همان( شدمی پوشیدنی بود به عنوان پوشاكی و اگر هم زینتی بود به عنوان زینت، استعمال

 مرحله، به خاطر داشتن ارزش استعمالی، پول كاالئی نام گذاری شده است.
شد و هم ذخیره آن به میپول كاالئی گرچه موجب سهولت در امر مبادله شد، ولی با گذر زمان هم فاسد 
بًا با دشواری همراه بود. علت داشتن حجم زیاد نیاز به مکانهای وسیع داشت و نیز نقل و انتقال آنها غال

این مشکالت سبب شد كه انسان فلزات، مخصوصا طال و نقره را به عنوان وسیله مبادله یا پول انتخاب 
كند، و این نوع پول، پول فلزی نام گرفت. در بین پول های فلزی، پولهای طال و نقره به خاطر تراكم 

زدگی، یکنواخت بودن از نظر ارزش و قابلیت ارزش فراوان در حجم كم، دارای دوام زیاد، عدم زنگ 
 . (18 -17، ص 0275)بخش فرهنگی جامعه مدرسین، تقسیم پذیری، رواج بیشتری پیدا كرد 

رواج پول های فلزی تاثیر بسزائی بر آسان شدن مبادالت و گسترش دامنه آن داشت اما بتدریج این پولها 
ه فلزاتی به كار گرفته شده، تنوع فراوان پولهای فلزی، دچار مشکالت شدند از قبیل تقلب در آلیاژ و ماد

وجود یک نوع پول با آلیاژ و وزنهای متفاوت كه توده مردم قدرت تشخیص ارزش واقعی آنها را نداشتند 
شدند. عالوه بر این نگهداری و حمل و نقل پولهای فلزی میو به خاطر این خسارت زیادی را متحمل 

امر دشواری بود. یک اشکال اساسی در مورد پولهای فلزی این بوده كه بین  گرانبها، از لحاظ امنیتی
حجم پولهای فلزی در گردش و میزان فعالیتهای تولیدی در یک نظام اقتصادی، ایجاد تناسب و تعادل 

افزایش شتابنده موجب  انقالب صنعتی. از طرف دیگر، (22-21)همان، ص بموقع، امکان پذیر نبوده است 
رشد تولیدات كاالها و خدمات قابل مبادله، به نرخ  ود شتولید بر مصرف خانوارها و بنگاهها درمازاد 

امر در كنار سایر معایب  اینبیشتر بود.  ،پول هرشد استخراج و عرضدر مقایسه با نرخ مقدار قابل توّجهی 
)یوسفی،  نقره باشدنظام پول فلزی، موجب گردید كه انسان در فکر معادل همگانی دیگری به جای طال و 

 (52، ص 0280

تعهد بازپرداخت، بر  %011به همین دالیل، وسیله دیگری به نام رسید پول تمام عیار و اسکناسهایی با 
حسب طال و نقره رواج پیدا كرد. منشأ پیدایش این نوع پول به این نحو بوده كه ابتدا مردم پولهای فلزی یا 

نیز در قبال دریافت آن، به مشتری  آنان گذاشتندافان به امانت میسکه طال و نقره خود را نزد صر همان 
دادند و چنانچه صّراف از اعتبار و حسن شهرتی برخوردار بود، رسید او هم معتبر میرسید یا حواله 

گشت و این دوره اول پول است كه میمحسوب شده و به عنوان پول در معامالت دست به دست 
 .اسکناس ها سند ودیعه بود

استمرار و گسترش دامنه این عمل، به تشکیل بانکها منتهی شد. در حقیقت بانکهای اولیه صرافیهایی 
بودند كه به دلیل صداقت در عمل اعتبار فراوانی كسب كرده و توانسته بودند دامنه كار خود را توسعه 

ده از آن به جای پول، تا دهند. سپردن پول به صرافان و بانکهای معتبر و دریافت رسید از آنان و استفا
كرد. و بعد از آن كه صرافان معتبر شهرهای مختلف با میحدود زیادی مشکالت مبادالت را حل 

یکدیگر رابطه برقرار نموده و رسیدهای یکدیگر را پذیرفتند، سهولت قابل توجهی در این امر ایجاد شد. 
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گاهی در ابتدای رواج این نوع رسیدها، مردم نسبت به تضمین بازپ رداخت آنها بر حسب طال و نقره آ
ای كه این سندها رسید دانستند كه در هنگام معامله با این نوع رسیدها، در واقع طال و نقرهمیداشتند و 

كنند. بنا بر این، در این مرحله آن طال و نقره در ذمه پول تمام عیار بدهی بوده و میآن بود، را معامله 
باشد. تدریجًا با میشدند. و این دوره دوم از ادوار تاریخی پول میقی سندها صرفًا رسید بدهی تل

گسترش رواج این نوع رسیدها، و تضمین معاوضه سریع رسیدها با مسکوكات طال و نقره، اطمینان و 
اعتماد كافی در بین مردم نسبت به استرداد اصل پولها و اعتبار رسیدها به وجود آمده بود. این امر مراجعه 

ر مردم به صرافان را كاهش داد تا این كه مردم نسبت به قابلیت تبدیل رسیدها به طال و نقره غفلت مکر
ورزیدند و هر چند این قابلیت هنوز حفظ شده بود، ولی مردم به این رسیدها، مستقال به عنوان وسیله 

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، )ساخت میكردند كه زمینه ترویج اسکناسهای اولیه را هم فراهم میمبادله نگاه 

 . (28-27، ص 0272
پس از مدتی، صرافان و بانکدارها به این امر پی بردند كه به طور طبیعی، همه مردم در یک زمان برای 

كنند بلکه همیشه مقداری از مسکوكات به صورت راكد و بدون میمطالبه سکه های خود مراجعه ن
شوند كه به دنبال میطرف دیگر معمواًل در جامعه نیازمندانی یافت ماند. از میاستفاده در صندوق باقی 

توانند تمام یا بخشی از وجوه باقی مانده را به میدریافت وام هستند. بانکها و صرافان دیدند كه 
متقاضیان قرض بدهند، بدون این كه این امر سبب بروز مشکلی گردد. و چون این وام ها معموال برای 

باشد، میتواند موجب رونق اقتصاد گردد. رفته رفته بانکدارها به میدر كارهای تولیدی سرمایه گذاری 
این نکته پی بردند كه متقاضیان وام حاضرند به جای پول به صورت سکه های طال و نقره، رسید بگیرند. 

ل به كردند، و این رسیدها به صورت اسکناس قابل تبدیمیاز آن پس بانکها رسیدهای بیشتری صادر 
شد. حکومت های مركزی نیز همین كار را میپولهای فلزی و مسکوكات طال و نقره، به كار گرفته 

ها به طور پول، كردند، بانک تاسیس كردند و طال و نقره مردم را گرفتند و رسید دادند. و با رواج رسیدمی
د تعهد دولت به پرداخت ها فقط سندانست و اسکناسمیدولت خودش را بدهکار پرداخت طال و نقره ن

باشد. در این دوره، مجموع ارزش این میمعادل از طال و نقره بود. و این دوره سوم از ادوار تاریخی پول 
)بخش شد میاسکناسها خیلی بیشتر از سکه های موجود نزد آنان بود و در بعضی مواقع چندین برابر آن 

ه سند طال و نقره بود، هیچ گونه ارزش ذاتی نداشت و هر . اسکناس هم ك(27، ص 0275فرهنگی جامعه مدرسین، 
یافت. و علت این كه عرف و عقال اسکناس میدو ارزش استعمالی و مبادله ای در فلز طال و نقره تبلور 

را در نقش واسطه مبادله پذیرفته بودند این بود كه هم دارایی آنها به وسیله تعهد پرداخت طال و نقره 
 گرفت. میهم مبادالت از طریق اسکناس به مراتب آسان تر صورت ماند و میمحفوظ 

با مقبولیت یافتن اسکناسها و نگاه استقاللی مردم به آن، صرف نظر از طال و نقره كه پشتوانه آن بود و 
عواملی همچون هزینه های هنگفت نظامی، افزایش هزینه های دولت و منافع بیشمار ناشی از نشر پول 

تضمین پرداخت بر حسب طال و نقره، این اجازه را به مسئولین حکومتها داد كه تعهد بدون هر گونه 
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پرداخت این رسیدها و اسکناسها را بر حسب طال و نقره بتدریج كاهش دهند و در نهایت قطع كنند. و 
ر این دوره چهارم از ادوار تاریخی پول است كه در آن عدم تبدیل اسکناس به پول فلزی گرانبها، تغیی

اش اولیهزش آن به عنوان پول از ارزش ماده عمده ای در ماهیت اسکناس در پی داشت. اسکناسها كه ار
یج ارزش پولی باالتری نسبت به ارزش باالتر بود، به جریان افتاد. سکه ها نیز در این مرحله  به تدر

سنجش و هم ذخیره  مبادالت، هم معیارسکه ها هم واسطه كاالیی خود پیدا كردند. این اسکناسها و 
ارزش سایر دارایی های مردم واقع شدند. عرف و عقال هم كه از هر شیئی در جایگاه پول، بیش از این 

ای محض برای كاغذ پاره ای كه با صرف نظر از آن اعتبار هیچ انتظار نداشتند. آنها با اعتبار ارزش مبادله
را الغا كردند و آنگاه آن را معادل همگانی  ای نداشت، تمام جنبه های خصوصی آنگونه ارزش مبادله

. این نوع پول، اعم از اسکناس و سکه، پول سایر كاالها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند
 .(56 – 55، ص 0280، یوسفی، 24 – 28)دفتر همکاری، ص اعتباری محض نامیده شد. 

. در  ستیگونه ن نیا گریاالن د ،ال و نقره بودهپول سند ط یدر دوره ابا توجه به این تاریخچه پول، اگر 
 اسکناس و ستیگونه ن نیا گرین داآل ،شدمیکار طلبگرفت طال یاسکناس مكسی دوره سابق اگر 

 است ی همجیرا ریاست كه تعب یاسکناس مال اعتبار گفته شد كهكه  نیا البته دارد. تیخودش مال
اما در طول اعتبار دولت اسکناس مال  ،بار دولت استمنشاء اعتبار اسکناس اعت معنایش این است كه

و این اسکناسها دو نحو ارزش  كنند.میآن تنافس و رغبت  لیتحص یاست چرا كه عقال برا یقیحق
كه همان عددی است كه روی اسکناس نوشته شده میو ارزشی واقعی، كه ارزش اسمیدارند؛ ارزشی اس

ول مثل ریال یا دینار وغیره، ولی ارزش واقعی آن بستگی به است مثال صد یا هزار واحد از یک نوع پ
قدرت و توان اقتصادی دولت و كشور دارد كه این دولت از عهده نیازهای اقتصادی مردم برآید و این امر 

 كند. میقدرت خرید برای اسکناس ایجاد 
سکناس، مال است یا سند با توجه به ادواری كه پول گذرانده، قضاوت این مسئله كه پول اعتباری مثل ا

شود، ولی با توجه به این كه قائلین به هر دو مطلب برای ادعای خودشان شواهدی را میمال، راحت تر 
 پردازیم. مینیز مطرح كرده اند، به این مسئله 

 پول اعتباری؛ مال یا سند؟
، 0241)شهید بهشتی،  ستسند مال و مثل چک ا اسکناس كه دیفرمامیكتاب ربا در اسالم در  رهیبهشت دیشه

دارند كه اسکناس سند مال به این  لیدر كتاب ربا و بانک تمانیز  رهیمطهر دیمثل شه یبرخ. (016 ص
پول به  یدادن مقدار دیرس وتمبر سند كه  همانطوری دیفرمامیایشان  .(41ص )مطهری،  است نه خود مال

با  عرفمقابل در تمبر هم این است كه سند باشد. البته نظر  ستین دیاسکناس هم بع ،دولت است
برای پست نامه اجیر كرده است و تمبر  ریاجگوید كه اداره پست را مینامه مثال، نچسپاندن تمبر بر پاكت

 را بدهد. نشیگزیجا ستیلذا اگر تمبر بسوزد دولت موظف نو  .سند پرداخت مال االجاره استهم 
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جود دارد و هر طرف برای تقویت نظر خود شواهدی را غرض این كه در این مورد اختالف نظر جدی و
 ذكر كرده است.

 سند مال بودن شواهد
 كه ذكر گردید و طبق آن در دوره دوم است  یخیسابقه تار برای سند مال بودن اسکناس شاهد کی

شد. ولی پاسخ این شاهد از مطالعه تاریخچه پول پیدا میپول اسکناس به عنوان سند بدهی تلقی 
  .رده استك رییتغست كه در دورههای بعدی این رویکرد به پول اعتباری مثل اسکناس، روشن ا

 دولت شود كه میگفته ناسکناس چاپ كند بدون پشتوانه كه اگر دولت  نستیهم ا گریشاهد د
این مطلب خودش مال بود، اسکناسها كه اگر  یدر حال .شده است یادیاموال ز یثروتمند و دارا

دانند میدولت را ثروتمند نمردم  لی همین كه با چاپ اسکناس بدون پشتوانه،و اشکالی نداشت.
و با افزودن بدهی بیتشر دولت داند میدولت  یبده ایسند تعهد شود كه عرف اسکناس را میمعلوم 

 دانند نه ثروتمند تر. را بدهکار تر می
به پرداخت طال و نقره ندارد ولی  تعهدولو  كندمیاسکناس چاپ دولتی كه  ست كهشاهد این ا نیا پاسخ

ولی همین اسکناسها وقتی در دست مردم باشد برای آنها تعهد ، نسبت به قدرت خرید آن تعهد دارد
شوند؛ چون بر میكنند و ثروتمند تلقی میكند بلکه آنها با داشتن اسکناس قدرت خرید پیدا میایجاد ن

ها نداده اند. البته باید توجه داشت كه این كه خالف دولت مردم هیچ تعهدی نسبت به این اسکناس
پشتوانه پولهای اعتباری مثل اسکناس به اعتبار دولت است، معنایش این نیست كه دولت حق دارد 

هر دولتی به میزان اعتبار خودش بدون هیچ قید و شرط و بی حساب و كتاب اسکناس چاپ كند. بلکه 
نیز به همان اندازه . اگر دولت ضعیف باشد اعتبار دهی آن تواند  جعل اعتبار برای اسکناسها كندمی

متوجه گرچه مردم  ،استبه مردم  كند این خیانت چاپ سکناسامحدود است لذا اگر بیش از این مقدار 
و چون این پولهای  است. پول تقّلبیو از این جهت مثل  ند كه این پولها بدون پشتوانه استشومین

شتوانه قدرت اقتصادی چاپ كرده است و این اسکناس ها در ظاهر مثل اسکناس را كه دولت بدون پ
اسکناس های معتبر با پشتوانه واقعی است، نتیجه اش رواج اینها بین مردم و انجام معامالت با این 
اسکناس ها است ولی در حقیقت با مخلوط شدن چنین اسکناس هائی با اسکناس های قبلی با پشتوانه 

این درحقیقت خیانت به مردم است چون  آید ومیزش كل پول یک كشور پائین واقعی اقتصادی، ار
 دهد.میارزش پولهائی كه در دست مردم است را كاهش 

 پول اسکناس مال بودن شواهد
 با اسکناسهای  اسکناسها ضیتعو یبرا معین زمانیک تواند تا میدولت  است كه نیاول ا شاهد

سند مال  اسکناس اگردر حالیکه اسقاط كند.  رامیاسکناس های قدی فرصت بدهد و بعدجدید 
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كند، میبعد از تاریخ معین بدهی را پرداخت ن دیكه بگو شتمعنا ندا یا در حقیقت بدهکار بود بود
شود، باثبات هم این مطلب اسکناسها بسوزد و رود. و لذا اگر میاز بین نچون بدهی با مرور زمان 

شد، میکار محسوب لبطصاحب اسکناس در عرف عقال اگر  یدهد ولمین دیبانک اسکناس جد
بر از شواهد مهم است كه خودش مال است  یکی نیاو گونه عمل كند.  نیاتوانست میدولت ن
احتمال  نیاما ا ست،یدولت ن یشود اسکناس سند بدهکارمیثابت  البته با این شاهد چک. خالف

 داشته باشد. خیباشد و تار قیتواند مضمیتعهد  چون شودمین یكه سند تعهد دولت باشد نف

 است در  نید یادا اعرف ،اسکناس به طلبکار یاعطادر مقام ادای دین، است كه  نیدوم هم ا شاهد
مطلب  نیاداء نشده است. الزمه ا یصول نشود عرفا بدهبود، تا و نیكه اگر اسکناس سند د یحال

این مال  خمس دیبابدهکار وصول نکند،  طلبکارو  سند داده شود بعنوان ادای دین است كه اگر نیا
چون هنوز از ملک او خارج نشده است. البته ممکن است از این شاهد جواب داده شود كه  درا بده

چرا كه چک در  آید؛میپیش ن یمشکل نیدر اداء دشد، باپرداخت اسکناس مثل چک كه بر فرض 
د. ولی جواب این پاسخ این است كه ندار یتیمسئول، بدهکار هم اگر طلبکار گم كرد را وجه حامل

در چک به وجه حامل نیز این مطلب مفروض است كه در حساب بدهکار موجودی كافی به انداز 
شد و چک پاس نشود، بدهی ادا نشده است. پس دین طلبکار وجود دارد و اال اگر این طور نبا

شود كه  عدم مسئولیت بدهکار در صورت گم شدن چک نیز جنبه قانونی دارد، نه جنبه میمعلوم 
واقعی و عرفی، و نه به خاطر این كه عرف چک را كه سند بدهی است در ادای دین كافی بداند، 

در حساب بدهکار به اندازه دین وجود بلکه چون در غالب مواقع فرض بر این است كه موجودی 
شود، لذا عرفا چک به وجه حامل نیز ادای دین تلقی میدارد و احتمال برگشت چک نادیده گرفته 

  شود در صورتی كه بعدا طلبکار بتواند با اعطای چک مبلغ بدهی را بدست بیاورد.می

 سند بود، مثل چک  است كه اگر اسکناس سند نیكه اسکناس مال است ا نیسوم بر ا شاهد
از قبول آن به عنوان پرداخت بدهی امتناع بورزد. و اگر توانست میطلبکار در مقام وصول دین 

كسی بگوید كه شرط عدم جواز امتناع از قبول چیزی به عنوان ادای دین، متعارف بودن آن است نه 
ر مقام پرداخت دین ندارد مال بودن، لذا این كه در مورد پول اسکناس كسی حق امتناع از قبول آن د

در حقیقت به خاطر متعارف بودن بین مردم است نه به خاطر مال بودن، به این مطلب جواب داده 
شود كه برای امتناع از قبول یک شیئ به عنوان ادای دین عالوه بر متعارف بودن آن، مال بودن می

ن پرداخت شود، تا وقتی كه خود هم الزم است و لذا اگر به جای مال، سند مال به عنوان ادای دی
 مال وصول نشود، ادای دین صدق نخواهد كرد.

 و همان طوری كه در  ستیاز طال ن یاست كه امروز اسکناس قطعا سند مقدار نیچهارم ا شاهد
بیان تاریخ تطورات پول گذشت، امروز بانکهای مركزی در جهان، در مقابل اسکناس طال پرداخت 
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 شتریسابقا باین قدرت است كه  دیسند قدرت خراسکناسها شود گفت می تایبلکه نها كنند،مین
قدرت  شیچرا كه در صورت افزا ستیقابل التزام نولی این هم  بالعکس. ایبود و االن كمتر است 

اگر بدهکار، به تناسب افزایش قدرت خرید اسکناس كمتر به طلبکار بدهد مورد قبول  خرید پول،
طلبکار موقع دادن قرض ده هزار تومان به بدهکار داده بود و بعدا ارزش  شود و مثال اگرمیواقع ن

تواند پنچ هزار تومان به طلبکار بدهد چون طلبکار میتومان دو برابر بشود، موقع ادای دین بدهکار ن
گوید كه من ده هزار تومان به صورت اسکناس به تو داده بودم نه پنج هزار تومان. و این نشان می

 دارد. تیاسکناس موضوعین است كه خود پول دهنده ا

 است كه  نیا ست،ینپشتوانه پول اعتباری اسکناس و غیره، قدرت خرید هم كه  نیبر ا گردی شاهد
لحاظ ی و عرف قدرت خرید را مستقل از پول اسکناس عرف نهاست  یانتزاع یامر دیقدرت خر

 امر حقیقی و مستقل پذیرفت.توان به عنوان یک میبله تولید ناخالص ملی را  ،كندمین
با توجه به تطورات تاریخی پول و شواهدی كه بر مال بودن پول اعتباری در قالب اسکناس اقامه شده 

شود كه به نظر عرف، پول اسکناس خودش مال است نه سند مال. با توجه به این مطلب میاست، معلوم 
 شود.میته به نظریاتی كه در باره ماهیت پول ارائه شده است پرداخ

 ماهیت پول
 مطرح است این است كه:  پول ماهیترباره سوال اساسی كه د

  آیا پول مثل سکه های طال یا نقره یک كاال در عرض سایر كاالها است؛ یا خودش كاال نیست
اش طال یا نقره یا مجموع تولید ناخالص بلکه فقط پشتوانه كاالئی دارد، مثل اسکناس كه پشتوانه

پول یک امر اعتباری است و حتی در صورتی كه به صورت طال یا نقره باشد،  ملی است؟ یا
 ماهیتش همان امر اعتباری است؟

 و در صورتی كه یک امر اعتباری باشد ارزش آن به چیست؟ 
در پاسخ به سوال اول دو نظریه عمده در باره ماهیت پول از جهت كاال بودن )یا پشتوانه كاالئی داشتن( 

 گردد. میشود كه در ذیل بیان میح و عدم آن، مطر

 نظریه كاالیي پول
اعم  -تبیین كاالیي از پول توضیحي درباره پول است كه مورد عالقه لیبرال هاي اقتصادي« فلزگرایي » 
عمده در  بوده و نظریه متعارف اقتصاد نیز به طور -لیبرال هاي كالسیك و متأخر )مکتب اتریش( از

شد. نظریه كاالیي به بیان ساده پول را كاالیي مشابه دیگر كاالها م یبیند كه اندی چارچوب لوازم آن مي
ویژگي هایي، تحت تحول هاي تاریخي بدل به واسطه مبادله شده است. بنا بر این  فقط به سبب داشتن

 پول به این علت قادر است نقش واسطه مبادله را ایفا كند كه خود كاالیي قابل مبادله است. نظریه،
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پشتوانه كاالیي  بودن پول دو صورت یا سطح دارد: الف( پول خود كاالي خاص است؛ ب( رسیدي ازكاال
و  پول تأكید مي ورزد است. ریکاردو با پیشگامي در این عرصه بر صحت و لزوم شیئیت فیزیکي

آنکه هیچ معیار خطاناپذیري از طول، زمان، وزن و ارزش نمي تواند وجود داشته باشد؛ مگر »گوید: می
 - 005، ص 0242)سبحانی، حسن؛ درودیان، حسین؛  «شیئي در طبیعت باشد كه آن استاندارد را بتوان به آن ارجاع داد

006).  

 اعتباري پول هینظر
ای در قرن بیستم این نظریه در واكنش به عدم انطباق تبیین نظریه كاالیي با واقعیت هاي پولی نظریه

كاالیي )طال و نقره( را از دست داد بلکه حتي رسیدي دال بر مطالبه از شکل گرفت كه پول نه تنها ظاهر 
یك پشتوانه كاالیي نیز شمرده نمي شد. این نظریه گامي بلند در شناخت دقیق از پول شمرده مي شود كه 
عبارت است از تفکیك بین پول و عینیتي )ماده پولی( كه كاركرد پولي بر آن وضع شده است. بر اساس 

یه ماده فیزیکي پول آن را بهتر قادر مي كند تا در بین دیگر كاالها كاركرد خود را ایفا كند؛ اما این نظر
 طبق این نظریه ارزش جوهره پول ماده فیزیکي ملموس نیست، بلکه پول نمایشگر ارزش انتزاعي است.

 قهریه قوه رب متکي جمعي رفتارهاي از بسیاري پذیري است و امکان دولت مبتنی قهریه قوه بر پول
به سالمت و  نانیاطم م،یكنیمبادرت م ییغذا یهااز محصول یاریبس دیاگر ما به خر دولت است.

به سبب باور به وجود قدرتي است كه ناظر بر سالمت و كیفیت این محصول  یصحت آنها تا حد فراوان
تماد ما به وجود هاست. كم وبیش تمام رفت و آمدها و حضور ما در اماكن عمومي متکي است بر اع

. همین دهدیكه تهدیدكنندگان امنیت و تعرضکنندگان به حریم دیگران را مورد پیگرد قرار م درتينظام ق
گاهي و ناتواني از تشخیص خلوص فلزهاي گران بها به ویژه طال، به خرید آن در  طور اگر ما در عین ناآ

تخلف از متضرر  روزو نظام قدرت در صورت ب مبتني بر این اطمینان است كه قانون كنیمیبازار اقدام م
حمایت خواهد كرد. پس اگر دولت به عنوان دارنده قوه قهریه وجود نمي داشت، بسیاري از این 

مستقل از هر ماده اي است  یآن است كه پول رابطه اجتماع هینظر نیها ممکن نمي شد. اساس امراوده
وجود  یو مبادله كاال ها دیولكه مستقل از ت یبه طور شده است سیتأس یارتباطات اجتماع لهیكه به وس

به عنوان واحد محاسبه شکل گرفته و مقدم بر مبادله هاي بازار  یخیپول به طور تار دگاهید نیدارد. در ا
است و پول همان چیزي است كه بدهي و قیمتها بر حسب آن بیان مي شود. لذا در بین كاركردهاي پول 

محاسبه است. از ادعاهاي مهم طرفداران نظریه  احدست، نقش پول به عنوان وآنچه قابل جایگزیني نی
بین پول هاي فلزي )طال و نقره( و پول مدرن است كه  اهوياعتباري درباره ماهیت پول عدم تفاوت م

امروز كه  یهاتمام انواع پول را داراي ارزش اعتباري مي داند. و از بین رفتن شکل مادي پول در مبادله
آن فقط اعدادي بین حساب ها كم وزیاد مي شود، به خوبي ماهیت حقیقي پول كه بیان انتزاعي طي 

 ارزشها است، را نمایان مي كند.
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 یبررس و نقد
پول در قالب اسکناس بدون پشتوانه ظاهر  كه با واقعیت هاي پولي متأخر كاالیی پول ناسازگاري نظریه

و ناتوانی صاحبان این نظریه از پاسخ به این  د،یرس یكنون یتالیجید یکیشد و سرانجام به پول الکترون
 تیشوند و چرا ماه نیگزیو اعداد و ارقام جا پشتوانهیتوانند با كاغذ بمی كاالها چرا و چگونهسوال كه 

ارزش  و چرا و چگونه ارزش پول تحت قدرت منتشركننده آن است نه تحت ستین یکیزیف گریپول د
، و توان نظریه اعتباری پول به جواب قانع كننده و سازگار با ماهیت شودیساخته م اي كه از آنماده یذات

پول های تمام اعصار، موجب شده است كه نظریه اعتباری پول مورد قبول واقع شود. و طبق این نظریه 
اقعی اعتبار دولت در مالیت پول دخالت دارد، البته این اعتبار مقید به این است كه با قدرت اقتصادی و

مناسبت داشته باشد. و لذا اگر یک دولت، بیش از قدرت واقعی اقتصادی پول اعتبار كند در حقیقت 
 یک خیانت به مردم و اقتصاد آن كشور است.

كند یا میالبته یک مطلب در مورد وظیفه اصلی پول است كه آیا واحد محاسباتی بودن به تنهائی كفایت 
رسد كه میباشد. به نظر مینار وسیله مبادله بودن، نقش اصلی پول عالوه بر آن ذخیره ارزش نیز در ك

الزمه پذیرفتن وظیفه وسیله مبادله بودن پول این است كه پول ذخیره ارزش هم باشد یعنی حركت یک 
مقدار ارزش و انتقال آن به زمان آتی؛ به عبارت دیگر وظیفه ذخیره ارزش بودن پول و واسطه مبادله بودن 

. بلکه آنچه كه در مورد پول مد نظر عرف (27، ص 0271)داودی، از یک دیگر تفکیک پذیر نیستند  آن در عمل
است مقدار ذخیره ارزش است نه صرف اصل ذخیره ارزش. و چون در تورم طوالنی، پول مقدار ارزش را 

ذخیره ارزش به كنند، با این كه اصل میكند مردم پس اندازهای خود را با پول دیگر ذخیره مینگهداری ن
 .(114، ص 0286)امینی، علی رضا؛ سماواتی، عباس؛ ماند میحال خود باقی 

 ارزش پول
رسد كه در باره ارزش پول میبعد از بیان این كه ماهیت پول از نوع اعتبار است نوبت به پاسخ سوال دوم 

 قدرت هیكرد : الف( نظر کیاز هم تفک توانیرا م یاصل هیدو نظرمیاسال شهورانیاند نیب درباشد. می
 .یارزش اسم هیب( نظر د؛یخر

 (دیقدرت خر هینظر ایاعتباري ) تیمال هینظر
باور داشته و به  دیقدرت خر هیبه نظر رهایدر تعب یاندك وران با تفاوت شهیاند نیاز ا ییتعداد قابل اعتنا

داند؛ میمیای كاغذی الزاپولهای كنونی را در حکم پوله رهشهید صدر و اثبات آن پرداخته اند. نییتب
شود و از طرف حکومت با الزام قانون به مییعنی ارزش آن توسط صادر كننده كه دولت باشد به آن داده 

آن نیست، بلکه مثل قدرت خرید میافتد. به نظر ایشان پول مثلی است و مثل آن از ارزش اسمیجریان 
د یعنی پول كاهش ارزش پیدا كرد مالک قبلی است. پس اگر قدرت خرید پول در طول زمان كم ش

به سپردهگذاران  ها سپرده اگر بانک هنگام بازپرداختپرداخت، مقدار قدرت خرید قبلی پول است، لذا 
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وي  (115ص ،  0212صدر، ). كرده است، پرداخت كند مرتکب ربا نشده است افتیآنچه كه در یقیحق متیق
آن  رایز ند؛یبمیپول كاغذي  یو ذات یقیو صفت حق یاصل یژگویرا جزو  دیقدرت خر ای یقیحق متیق

ماند و به می. بنا بر این با تغییر قدرت خرید، پول كنونی مثل پول سابق نداندمی لیپول دخ ثیرا در مثل
شود. توضیح مطلب این است كه در كاالهای دیگر ارزش عبارت دیگر تورم موجب تغییر پول می

باشد. لذا اگر ارزش مبادله ای تغییر كند ولی ارزش میارزش جداگانه  ای دواستعمالی و ارزش مبادله
شود كه این شیئ دیگر شیئ سابق نیست مثال عبای میاستعمالی سر جای خودش باقی بماند، گفته ن

آید ولی ارزش استعمالی آن مثل میتابستانی كه ارزش مبادله ای آن در زمستان به طور فاحش پائین 
ولی در  گوید كه عبای تابستانی در زمستان، آن عبای سابق نیست.میند، عرف نماسابق باقی می

پذیر است و ارزش استعمالی ای و ارزش استعمالی از یک دیگر تفکیک ناپولهای كنونی، ارزش مبادله
پول اسکناس مثال، بدون ارزش مبادله ای، چیزی نیست. لذا اگر ارزش مبادله ای پول به نحوی تغییر 

گوید كه این پول میه قابل توجه باشد و مورد مسامحه عرفی قرار نگیرد، در چنین صورت عرف كند ك
 دیگر مثل پول سابق نیست.

 یبررس و نقد
فرماید كه اوصاف گاهی ذاتی شیئ است كه تغییر چنین صفات میحفظه الله آقای سید كاظم حائری 

ا تغییر آن ارزش یک شیئ نسبت به امور شود و گاهی اوصاف نسبی است كه بمیموجب تغییر ماهیت 
كند و پول هم از میكند مثل عبا تابستانی در زمستان. در این جور چیزها عین تغییر نمیدیگر تغییر پیدا 

ماند چون تغییری در ذات پول ایجاد میهمین قبیل است كه به خاطر كاهش قدرت خرید همان پول 
گویند كه تا وقتی كه یک میترم نیز این مطلب را تائید فرموده . استاد مح(010،ص 0205)حائری، نشده است

كند و به خاطر همین هزار تومان سی سال پیش همان هزار میپول از اعتبار ساقط نشده است، تغییر ن
گویند كه گرانی شده است و میتومان اآلن است. بله چیزی كه هست اجناس گران شده است و مردم 

گوید كه ارزش پول كم شده میمت داشت ولی حاال این قدر قیمت دارد، ولی نقبال اجناس این قدر قی
شود این حرف اقتصاددانها است نه عرف مردم. بنا بر این قدرت خرید مقوم پول میاست و اگر هم گفته 

نیست و مقوم پول همان اعتبار دولت است كه با حجم اقتصادی واقعی متناسب باشد و ارزش آن هم 
 است كه روی اسکناس نوشته شده است.میاسهمان ارزش 

 پاسخ
در عبا و امثال آن بینیم كه میرسد كه مقایسه پول با سایر اشیاء قیاس مع الفارق است لذا میبه نظر 

منفعت استعمالی آن چیز دیگری غیر از مالیت آن است و لذا ارزش كه وصف نسبی برای عبا است، 
ما در اسکناس، قدرت خرید آن مقوم است چون منفعت مقوم آن نیست و شخص ضامن آن نیست ا

استعمالی آن برای مبادله است. و این كه گفته شد كه عرف مردم پول بعد از تورم را مثل پول قبل از تورم 
آید كه دور از واقعیت است و در زمان فعلی كه مردم با تورم فاحش و مستمر روبرو میداند، به نظر می
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كنند و نیاز به تحلیل دقیق اقتصاددانها هم ندارند. و اگر به میخیلی راحت درک هستند این حقیقت را 
آنها گفته شود كه اسکناس هزار تومانی فعلی كه همان اسکناس هزار تومان سی ساله پیش است، شما را 

گوید كه اینها فقط عدد است كه روی كاغذ نوشته شده است و اال میكند و میبه سطحی نگری متهم 
شود و لذا میقدرت خرید كه هزار تومانی سی ساله پیش داشت در هزار تومان فعلی اصال دیده ن آن

 توان گفت كه اسکناس فعلی مثل اسکناس سابق است.  مین
قانونگذار به  یعنیمعتبر،  یمرجع لهید كه در آن به وسندانمی یزیسکناس را عبارت از چالبته برخی ا

 یو ارزشمند تیّ مال. و (021، 0282توسلی، ) و ارزش داده شده است تیّ مال اعتبار د،یقدرت خر ای گونه
 تیّ قانونگذار، خود اسکناس مال لهیوس به تیّ اسکناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مال

 اسکناس ارزش زانیو م تیّ در مال زیاسکناس ن یشماره ها یكه حت یكند؛ به طورمی ازیرفع ن افته،ی
خاص  تیخواهد بود نه مالک اسکناس با هو ینیّ مع دیندارد و دارنده اسکناس مالک قدرت خر یتدخال

بلکه  ست؛ین تیّ صرف اعتبار مال جهیاسکناس، نت قتیحق ب،یترت نی. به انیّ معی سر یو شماره ها
 تومان عبارت ونیلیم کی زانیبه م یبدهطوری كه  است؛ به دیبه نحو قدرت خر تیّ ارزش مال جهینت

 شود.می یمتجلّ تومان اسکناس  ونیلیم کقدرت خرید كه در مبلغ ی زانیماست از بدهی به همین 
 هنظر دارند این طبقرسد این تفسیر از وصف قدرت خرید خالی از اشکال نباشد. میولی به نظر 

خاص؛ حال آن كه مسأله  تیاست، نه مالک اسکناس با هو ینیّ مع دیاسکناس مالک قدرت خر
خاص با  تیدارنده اسکناس فقط مالک اسکناس با هو ،یحقوق نیبراساس قوان رایست؛ زبرعکس ا
اسکناس مشاهده  ركه د یدی. قدرت خرشتریمکتوب بر آن است نه ب یها الیبا ر نیّ مع یشماره سر

 اگربرگه اسکناس ثبت شده.  یاز آن رو ینیّ است كه مقدار مع «الیر» یشود، از لوازم و اوصاف اضافمی
قدرت  دیسرقت اسکناس نبا ایرفتن  نیباشد، با از ب ینیّ مع دیک اسکناس فقط مالک قدرت خرمال
داند؛ پس اگر میخاص  تیكه عرف شخص را مالک اسکناس با هو نیفنا شود. افزون بر ا دشیخر

ن د مال میافتاده بردارد و بگو ابانیرا كه در خ یتواند هر اسکناسمیگم شود ن ابانیدر خ یاسکناس كس
 كند. ییكه مشخّصات آن را شناسا نیاست، مگر ا

 یارزش اسم هینظر
شود، میبر اساس این نظریه، محور اصلی در تمام مبادله های اقتصادی و معامله هایی كه با پول انجام 

پول است. طرفداران این نظریه پول را یک مال مثلی دانسته و موضوع و مقوم مثلیت پول را میارزش اس
 دانند و نه چیز دیگر؛ زیرا:میآن میم و دینار صدر اسالم، همان ارزش اسمانند دره

كه فردی مقداری میقدرت خرید از عوارض و حاالت پول است نه از مقومات پول و هنگا .0
 شود كه او قدرت خرید قرض كرده است.میكند در عرف گفته نمیپول اعتباری قرض 

قی تفاوتی ندارد و تنهای تفاوت از جهت غیر پولی پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقی .1
)ارزش مصرفی( است و اگر قدرت خرید، مقوم پول باشد در مورد سکه طال و نقره نیز این 
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سخن مطرح خواهد شد. یعنی اگر قدرت خرید آنها نیز كاهش یابد، بایستی قائل به جبران 
 نداده است. كاهش ارزش آنها شویم، در حالیکه هیچ فقیهی چنین فتوایی

ارزش مبادله ای خالص اشیاء كه ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش »در تعریف پول به  .2
ماهیت پول، متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بلکه وابسته به اصل « مبادله ای نهفته است

 ارزش مبادله ای است، نه مقدار آن. 
زش بودن، تا قدرت خرید، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است نه مقدار ذخیره ار .2

 قوام مثلیت پول باشد. 

 یبررس و نقد
در بیان نظریه مالیت اعتباری پول بیان شد كه قدرت خرید گرچه عین پول نیست، ولی وصف مقوم پول 

شود این خود پول در شکل اسکناس یا سکه یا هر شکل دیگر قرض میاست و لذا وقتی پول قرض داده 
گوید پول را قرض كرده است ولی قدرت خرید چون وصف مقوم آن است لذا یمشود و لذا عرف میداده 

نیازی به گفتن آن نیست چون مقصود اصلی هر كس از قرض كردن استفاده از همان قدرت خرید یا 
مقدار ارزشی است كه در پول ذخیره شده است. قیاس پول های كنونی با پولهای طال و نقره یا هر پولی 

باشد مین ارزش استعمالی مستقل از ارزش مبادله ای داشته باشد، قیاس مع الفارق كه ماده و عین آ
باشد. و همانطور كه با نبود اصل میای چون در پول های كنونی ارزش استعمالی همان ارزش مبادله

ل سابق ماند با تغییر قابل توجه مقدار این ارزش نیز، پول مثل پومیارزش مبادله ای، پول بر پولیت باقی ن
كند. و از نظر عرف نیز ارزش پول به تعداد واحدهای پولی كه بر آن میماند و عرف نیز این را درک مین

باشد بلکه بر اساس قدرت خرید است و این مطلب در بیان نظریه مالیت اعتباری پول میمکتوب است ن
 بیان شد. 

و  ري انتزاعي براي بیان ارزش ها استمعیانتیجه مطالب مذكور در باره ماهیت پول این است كه پول 
و خودش دارای ارزش مبادله ای خالص  شودبر حسب آن بیان مي شیئهمان چیزي است كه قیمت یك 

 یا قدرت خرید است.

 بودن پول و اسکناسمیمثلی و یا قی
همانطور كه بیان شد، ضمان به معنای خروج از عهده یک شیئ با اعطای عوض و بدل است و عرف در 

كند كه بدل آن مثل است و در مواردی كه این میمواردی كه یک شیئ نوعا مماثل داشته باشد، حکم 
داند. و علتش هم این است كه بدل یعنی چیزی كه به منزل شیئ اصلی میچنین نیست بدل را قیمت 

ر كه در توان نگهداشت، همانطومیگیرد، لذا اگر در بدل حفظ اوصاف و مالیت شیئ اصلی را میقرار 
مثلیات چنین است، كه چه بهتر وگرنه حداقل مالیت شیئ اصلی باید حفظ شود كه در اغلب موارد با 
پرداخت قیمت به صورت نقد امکان پذیر است. و چون این مطلب از امور ارتکازی عرف بوده به عرف 
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ده است. و لذا در شود در روایات نیاممیواگذار شده است و این كه تدارک و بدل به چه چیزی محقق 
شود. و با رجوع به مورد پول نیز، برای تعیین این كه ضمان به چه چیزی خواهد بود به عرف رجوع می

كند. و به عبارت دیگر در قرض میشود كه عرف با پولهای اعتباری كنونی معامله مثل میعرف معلوم 
یکه حداقل همان ارزشی كه آن پول داند به شرطمیپول، عرف قرض گیرنده را ضامن همان جنس از پول 

ی هنگام قرض داشت موقع برگرداندن در آن حفظ شده باشد. و این مطلب با توجه به ماهیت پولها
رود باشد كه به خودی خود، دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد و ستد به كار میمیاعتباری كنونی 

آید و ه عرف و عقال، همچون صفتی حقیقی به شمار میای و توان خرید آن، در نگاو ویژگی ارزش مبادله
گیرد. بنابراین، هرگاه دگرگونی قابل توجهی در این صفت لذا مانند دیگر صفات مثل مورد ضمان قرار می

مقوم پول حاصل شود، این دگرگونی مثل تغییر در اوصاف عرضی اموال مثلی  مانند ویژگی یخ در تابستان 
م مورد ضمان است. و لذا صرف بازپرداخت چیزی كه همنام آن باشد، بازپرداخت و آب در كویر، نزد مرد

اش آید و همسانش تنها آن چیزی است كه با بها و ارزش و مالیت گذشتهجایگزین همسان به شمار نمی
بنابراین هم ویژگی جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روی كه همگی از  از همان جنس، برابر باشد.

آیند. و برای همین است كه بازپرداخت پولی از جنس دیگر نیز، باشند به عهده میهای مثل میویژگی
نادرست است، چنانکه افزایش مالیت و بهای این جنس از پول نیز از آِن شخص صاحب حق یا مضموٌن 

در تواند له است؛ زیرا این، باال رفتن ارزش جنس پول و خصوصیت مورد ضمان آن است و ضامن نمی
قیمت و قوت  صورت افزایش مالیت، به بازپرداخت چیزی كمتر بسنده كند. عالوه بر این كه نقصان

خرید نیز مورد ضمان است. بنا بر این، ضمان پول مثلی است به این معنی كه مقترض هم ضامن جنس 
ه در باشد. و همان گونه كمیپول و هم ضامن قدرت خرید كه صفت مقوم برای آن جنس پول است، 

دیگر كاالهای مثلی چنین است، مثلی بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار 
 .(62-60، ص 0272شاهرودی، می)هاشاست 

 جمع بندی
دهد كه پول در هر زمانی، چه زمان پول كاالئی، چه زمان پول میسیر تاریخی تطورات پول به ما نشان 

ی اعتبار ورت اسکناس در آمد و رابطه آن با طال و نقره قطع شد، در نتیجهفلزی و چه زمانی پول به ص
به وجود آمد. و این اعتبار فقط مربوط به مالیت پول نبود بلکه شامل آن چیزی كه مالیت روی آن بار 

شد. به این معنی كه در هر زمانی یک چیزی را برای نشان دادن ارزش اشیاء به عنوان میشد، نیز می
باشد. ولی میكردند كه در مورد پول اسکناس، یک تکه كاغذ با مشخصات خاص میشگر انتخاب نمای

باشد، بلکه میماهیت خود پول، نه مالیت و ارزش مبادله ای آن است و نه ظرفی كه مالیت مظروف آن 
 باشد. و به خاطر حافظمیپول معیار و مالک سنجش ارزش اشیاء و ظرف اعتباری برای حفظ ارزش 

ارزش بودن است كه عرف دارائی خودشان را به راحتی به پول های اعتباری كاغذی كه فی نفسه هیچ 
كند و بعد از كار و تالش فراوان بر گرفتن این تکه های كاغذی یا حتی اعداد میارزشی ندارد تبدیل 
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به خوبی از این  شوند. و به خاطر همین است كه وقتی پول به هر دلیلمینمایشگر پول در حساب، قانع 
كند، مردم برای حفظ ارزش دارائی و ثروتشان به سمت چیزهای دیگر روی میارزش حفاظت ن

باشد، به طور واضح در میآورند. و مالیت یک شیئ كه به سبب تنافس و رغبت عقال برای یک می
یت ثبات كافی دهد و مردم به پولهای اعتباری كه در حفظ ارزش و مالمیچنین موارد خودش را نشان 
ی واحدها از یک جنس پول شوند. بنا بر این از لحاظ ظاهر گرچه همهمیندارد بی رغبت یا كم رغبت 

باشند ولی مثل هم بودن آنها فقط از این جهت نیست میمثل ریال، دینار و درهم و امثال ذلک، مثل هم 
ر است، بلکه به این معنی است كه كه یک ریال مثل یک ریال دیگر و هزار ریال مثل هر هزار ریال دیگ

باشد، هر یک ریال دیگر نیز میهمان كاركردی كه یک ریال داشت، كه بیانگر مقدار مشخص از ارزش 
دهد. و ارزش مبادله ای پول گرچه ماهیت میهمان كاركرد را داشته باشد و همان مقدار ارزش را نشان 

 ییواحدها پول را فقط در كاغذ و تعداد تیّ مثلی عرف باشد، ولمیكند، بلکه صفت پول میپول را بیان ن
مقدار ارزش كه داند كه می یزیبلکه افزون بر آن، مثل پول را چ ند؛یبمیآن مکتوب است ن یكه بر رو

شود كه قرض پول به صورت میحفظ كرده نیز مثل هم باشد. با توجه به مطالبی كه ذكر شد معلوم 
توان بدل آن را در زمان ادای قرض با احتساب تورم، یا با مالک میاسکناس و غیره صحیح است چون 

قرار دادن ارزهای دیگر در حدودی به دست آورد كه برای عرف قابل قبول باشد. ثانیا گفته شد كه 
باید موقع ادا در نظر گرفته شود ماهیت پول مثلی است ولی قوت خرید از صفات مقوم مثلیت است كه



 

 



 

 

 

 ری در فقهارادۀ باطنی و ظاه

 استاد راهنما: استاد امینی
 : نویسنده

 6مهدی فرهنگ دلیر
 

 مقدمه
« اراده»ارادۀ باطنی و ظاهری اصطالحی حقوقی است كه اخیرا در فقه نیز مطرح شده است. مفهوم 

شود، تعاریف منطقی نیاز از تعریف است و تعاریفی هم كه در حقوق و فقه دربارۀ آن ارائه میبدیهی و بی
شود، وضوحشان مساوی و یا كمتر از خود مفهوم اراده كه برای تعریف آن ارائه میمیند، زیرا مفاهینیست

توان گفت: ارادۀ باطنی عبارت است از است. اما از مجموع تعاریفی كه در حقوق و فقه مطرح شده می
ارادۀ درونی  فعل و قصد نفسانی شخص بر انجام چیزی. در مقابل ارادۀ ظاهری اظهار و ابراز همان

 است. 
بنابراین در حقوق و فقه به ُمظهر خارجی اراده كه اغلب لفظی و گاهی غیر لفظی است، ارادۀ ظاهری 

های شود. به عبارت دیگر، ارادۀ ظاهری، اظهار همان ارادۀ حقیقی و نفسانی است كه به روشگفته می
 فهمد.ی ما را میشود و طرف مقابل از آن طریق اراده و قصد حقیقمختلف ادا می

بنا به تعریف دكتر سنهوری باید میان ارادۀ موجود در نفس و ُمظهر خارجی آن تفکیک كرد. ارادۀ باطنی 
شود. ارادۀ نفسانی یک ُمظهر همان عمل نفسانی است كه عزم و تصمیم بر چیزی با آن منعقد می

شود. به این مظهر ادۀ ظاهری یاد هم میكند و گاهی از آن به ارخارجی دارد كه اراده درونی را اظهار می
تواند صریح یا ضمنی گویند. این ُمظهر و تعبیر از اراده نفسانی و باطنی میخارجی ارادۀ ظاهری می

 باشد.
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آورد، آنچه اراده كرده را  اش متفاوت باشد و تعبیری كه میحال اگر این ارادۀ نفسانی با ُمظهر خارجی
اراده را باید اخذ كرد و مبنای معامله قرار داد؟ در اینجا دو نظریه میان  نرساند، كدام یک از این دو

 دانها شکل گرفته است.حقوق
داند و تعبیر از اراده را تنها قرینه نظریۀ ارادۀ باطنی، ارادۀ نفسانی و درونی شخص را مهم و معتبر می

ز خارج قائم شد بر اینکه آنچه تعبیر كند. لذا اگر دلیل دیگری ابرای ارادۀ باطنی و نفسانی قلمداد می
داند. حقوق فرانسه همین رویه را دنبال شده مراد حقیقی و باطنی نبوده، همان ارادۀ باطنی را معتبر می

 كرده است. 
در مقابل حقوق آلمان نظریۀ ارادۀ ظاهری را پذیرفته است، با این استدالل كه در محیط قانون ارادۀ 

ای كه اثر دارد همان ُمظهر بیرونی و باشد چرا كه امری درونی است، بلکه آن اراده تواند موّثرنفسانی نمی
تواند به ان اجتماعی اراده است، چون تنها همین تعبیر از اراده امری مادی و آشکار است و قانون می

 ( 081ص 0)سنهوری، الوسیط ج احاطه داشته باشد و احکامش را مترتب كند. 

است،  در كلمات حقوقدانان آمده هر چند ارادۀ ظاهری به نوعی تعبیری از ارادۀ باطنی بنابر این تفسیر كه
با وجود این ارادۀ باطنی و ارادۀ ظاهری دو امر جدای از هم هستند؛ قلمرو یکی در نفس و دیگری در 

یا اند، یکی امری درونی و دیگری ظهور همان امر درونی است كه مستقیم، خارج است؛ اما یک حقیقت
االرادۀ الکامنۀ فی النفس و الُمظهر »گویند: شود، لذا میغیر مستقیم، با لفظ و یا غیر لفظ آشکار می

البته دربارۀ حقیقت اراده و اینکه دقیقا نفس چه كاری انجام )سنهوری، الوسیط( « الخارجی للتعبیر عنها
که معنا و مفهوم اراده امری بدیهی است، ، میان فالسفه و دانشمندان اختالف هست؛ یعنی با ایندهدمی

اما مصداق حقیقی آن كامال روشن نیست. شاید به خاطر اینکه اراده امری وجودی و حضوری در نفس 
توان با مفاهیم ماهوی آن را توصیف كرد. اما در هر حال این اراده قائم به ظهور و بروز است و نمی

 اینکه با مظهری لفظی یا غیر آن بروز كند.تواند پنهان بماند و یا خارجی نیست و می

 ارادۀ باطنی و ظاهری تفسیر فقهی
اند و از دو اخیرًا برخی محققان در آثار فقهی خود نزدیک به این تعابیر را دربارۀ ارادۀ باطنی آورده

مفهوم  ، همان معنا واستفاده كرده« اإلرادة الجّدیة الباطنه»و « اإلرادة الظاهرّیة المبرزة»اصطالح 
به عنوان مثال در بحث حیل الربا یکی از ( 258)بحرانی، فقه المصارف و النقود ص اند. حقوقی را برای آن ذكر كرده

كند. یعنی شخص با های فرار از ربا را تفکیک میان ارادۀ ظاهری مبرزه و ارادۀ جدی باطنی، ذكر میراه
خواهد گیرد و از این راه میاش به آن تعلق نمیدۀ جدیكند، اما اراارادۀ ظاهری معاملۀ ربوی را انشاء می

هم به مقصودش یعنی دریافت مبلغ زیادی در قرض برسد و هم از حرمت تکلیفی و وضعی آن فرار كند. 
 )همان(

توان به دو میتحلیل حقیقت این دو اراده در فقه نیازمند بررسی ماهیت انشاء در عقود است. در این باره 
 در فقه معامالت اشاره كرد. دیدگاه عمده 
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بنابر دیدگاه اول كه همان نظر مشهور و معروف فقهاء است انشاء عبارت از ایجاد معنا به لفظ است. 
كند كه اند دلیل بر این تفسیر، وجدانی بودن آن است؛ هر كس با مراجعه به وجدان خود شک نمیگفته

ه ایجاد مربوط به تکوین و خارج نیست، بلکه امری در همۀ امور انشائی یک نوع ایجاد وجود دارد، البت
. بنابراین تفسیر، ایجاد لفظ و ایجاد امر انشائی با یک اراده (012)مکارم، بحوث فقهیه هامه، ص اعتباری است. 

شود، نهایت این است كه ارادۀ متعلق به تلفظ زمینه ساز ارادۀ متعلق به امر انشائی است. پس محقق می
زد و كند، ارادۀ جدی به آن دارد وگرنه ابراز از او سر نمیم اقدام به تلفظ یا ابراز اراده میزمانی كه متکل

یا هر ماهیت معاملی است كه قصد ایجاد آن را دارد. لذا گوینده « تملیک»این اراده معلول ارادۀ جدی به 
 كند. آن را ایجاد میگیرد، سپس با انشاء و ابراز، ابتدا در نفس خود امری انشائی را در نظر می

موجود « تملیک»برابِر دیدگاه دوم، انشاء لفظی ایجاد كنندۀ امر انشائی نیست، زیرا امر انشائی مثل 
تکوینی نیست، بلکه امری اعتباری است. بنابراین ارادۀ جدی متعلق به ابراز و ارادۀ جدی به امر ابراز 

ی اما نفسانی است؛ به این معنا كه در نفس چنین شده دو موجود جدا از همدیگرند. تملیک امری اعتبار
شود و الفاظ از میچیزی اعتبار شده و آنگاه همین امری كه در صقع نفس به وجود آمده به نحوی ابراز 

 دارند.میوجود چنین اعتباری پرده بر
از ارادۀ هر دو نظر در باب انشاء در این امر مشتركند كه ارادۀ ظاهری كه مربوط به لفظ است مستقل 

حقیقی نیست، بلکه ارادۀ باطنی همان مراد جدی از كالم و انشاء است و ارادۀ ظاهری ظهور آن در 
ابرازی میها با اقداشود، قرار و توافق ارادهباشد. یعنی وقتی قرار دادی میان طرفین محقق میخارج می

عبیر و ارادۀ باطنی مراد متکلم از آن یابد؛ در اینجا ارادۀ ظاهری، ظهور آن تو انشائی در خارج تحقق می
 تعبیر است.

اما تفاوت عمده میان دو دیدگاه در این است كه طبق دیدگاه اول، حقیقت انشاء از جمله انشاء تملیک، 
شود، در حالی كه طبق نظر دوم، حقیقت انشاء با همان ارادۀ بدون ایجاد لفظ یا جایگزین آن محقق نمی

تواند به آن ترتیب اثر بدهد؛ لذا اگر شخصی ر كسی از آن مطلع شود، میدرونی محقق شده است و اگ
آن خانه را « قبول خود»تواند با بفهمد كه فروشنده در دلش اراده و انشاء فروش خانه به او كرد، می

مالک شود. لذا اظهار بیرونی اراده فقط برای فهماندن مقصود به طرف مقابل است و موضوعیتی در 
و یا سایر امور اعتباری ندارد. در حالی كه طبق دیدگاه اول ابراز لفظی كامال در انشاء  تحقق انشاء

آید، لذا تعبیر به ابراز و اظهار، خالی از مسامحه نیست، بلکه باید دخالت دارد و بدون آن به وجود نمی
 الفاظ و یا سایر امور مبرزه را ركن و مقوم انشاء قلمداد كرد.

 است كه آیا این تفاوت تاثیری در بحث تقدم ارادۀ ظاهری و باطنی دارد یا نه؟حال سوال اول این 
، گویا این تفاوت را در بحث موثر ای نکردهاند، به این مطلب اشارهفقهائی كه در این باره بحث كرده

ر دانند و در هر حال معتقدند كه ارادۀ باطنی بر ظاهری مقدم است و تفاوت این دو مسلک فقهی دنمی
 بحث انشاء، تاثیری در این تقدم ندارد.
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آیت الله حائری معتقد است، تفکر مبتنی بر تفکیک ارادۀ ظاهری و ارادة واقعی مربوط به حقوق وضعی 
همان معنای حقیقی و قائم به نفس میندارد، زیرا مراد از اراده در فقه اسالمیاست و ریشه در فقه اسال

آید. البته این اماره و قرینه ه عنوان طریق و قرینه برای آن به حساب میآن است و تعبیر ظاهری آن تنها ب
 ( 221ص  0)حائری، فقه العقود ج تواند به وسیلۀ دلیل اقوایی مورد تعارض قرار گیرد و كنار گذاشته شود. می

ظاهر و بنابراین ما یک امر بیشتر نداریم كه همان حقیقت اراده و قصد باطنی است؛ اما این اراده یک 
شود. البته ممکن است طرف مقابل از ظاهر این بروزی دارد كه بوسیلۀ الفاظ یا مبرزات دیگر اظهار می

اراده برداشت دیگری داشته باشد، ولی این به معنای تعدد و استقالل این دو از هم نیست. در واقع یک 
 چیز است با دو نگاه.

وجود در صیغۀ عقد در واقع منعکس كنندۀ همان هاشم معروف حسنی نیز معتقد است ارادۀ ظاهری م
بنابراین ارادۀ ظاهری به معنای ظهور صیغۀ عقد و كاشف ( 086)نظریۀ العقد ص ارادۀ انشائی متعاقدین است. 
 باشد.نوعی از مراد جدی طرفین می

طبق نظر  چرا كه رسد كه بتوان تأثیر این دو مبنای فقهی را در بحث مورد نظر پذیرفت.اما به نظر می
دانند، الفاظ كسانی مثل مرحوم خویی و مرحوم نهاوندی كه حقیقت انشاء را امری درونی و نفسانی می

گاه كردن طرف مقابل است؛ لذا ظهور الفاظ مقوم برای انشاء محسوب نشده، تنها وسیله ای برای آ
ظهور انشاء و حقیقت  تر اینکه در مواردی كه میانشود. مهماشتباه در آن موجب خدشه در عقد نمی

است، زیرا امر باطنی اصل و اساس  آید، به طریق اولی، ارادۀ باطنی مقدمباطنی آن اختالف به وجود می
 در ارادۀ انشائی است. بنابراین طبق این مسلک هیچ راهی برای تقدم ارادۀ ظاهری بر باطنی وجود ندارد.

دانند و برای الفاظ و یا مبرزهای دیگر، خارجی می ولی طبق مبنای كسانی كه حقیقت انشاء را به ایجاد
توان ارادۀ باطنی را بر ارادۀ ظاهری مقدم كرد؛ لذا در جنبۀ اظهاری صرف قائل نیستند، به این راحتی نمی

موارد اختالفی و موارد مشکوک ترجیح با ارادۀ ظاهری است و تنها در صورت علم به مخالفت ارادۀ 
 ارادۀ باطنی را بر ظاهری مقدم كرد. توانباطنی و ظاهری، می

با توجه به مطالب ذكر شده، هر چند طبق هر دو مبنا آنچه مهم و اصل است، ارادۀ باطنی است، اما طبق 
مسلک مشهور همیشه ظهور كالم اصل است، مگر اینکه خالف آن آشکار شود؛ در حالی كه طبق 

راهی برای پی بردن به ارادۀ باطنی است، لذا از مسلک تعهد، ارادۀ باطنی اساس بوده، ظاهر كالم فقط 
 شود، هر چند ظهور كالم بر خالف آن باشد.هر طریقی به ارادۀ باطنی پی بردیم، بر ارادۀ ظاهری مقدم می

شود این است كه بر فرض تقدم ارادۀ باطنی و یا ظاهری چه آثاری در فقه كه اینجا مطرح میمیسوال دو
 شود؟ بر آن بار می

آید، اختالف میان دو اراده در جایی ثمره دارد كه ارادۀ نفسانی با تعبیر ه از كالم برخی فقهاء برمیآنچ
خارجی آن متفاوت باشد؛ اما در صورت عدم مغایرت ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری، این اختالف هیچ ثمره 

ود در آن امضا كرد در ای درپی ندارد. به عنوان مثال اگر شخصی عقدی را بدون توجه به شرائط موج
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كرد. در این حالت ارادۀ ظاهری در قالب امضاء و یا قبول شفاهی حالی كه اگر متوجه بود امضاء نمی
دانیم اگر شخص متوجه این شروط بود آن را نشانگر پذیرفتن این عقد است، از طرف دیگر می

نظریۀ ارادۀ باطنی، این عقد باطل است، زیرا مهم كند؛ بنابر ، یا اگر بعدًا بفهمد قبول نمیپذیرفتنمی
همان ارادۀ باطنی است و ارادۀ ظاهری تنها قرینه برای آن است و در اینجا فرض این است كه با دلیل 

دانیم ارادۀ باطنی بر خالف ارادۀ ظاهری است؛ اما بنابر نظریۀ ارادۀ ظاهری خود این ابراز عقد اقوایی می
برای اثبات عکس آن وجود ندارد. بنابر نظر محقق حائری نیز اثر عملی میان دو  موضوعیت دارد و جایی

 ( 214تا  217ص  0)حائری، فقه العقود ج مذهب تنها در امکان و عدم امکان عکس ارادۀ ظاهری است. 

 دیدگاه فقهاء در تقدم ارادۀ باطنی یا ظاهری
المی، قصد كردن مدلول عقد است و هیچ همانطور كه بیان شد، یکی از شرائط متعاقدین در فقه اس

اختالفی در این مطلب میان فقهاء وجود ندارد و به قول مرحوم خویی این شرط جزء امور مسلم در فقه 
است. اما اشکال این است كه فقهاء محترم این شرط را به جای شرائط عقد، از شرائط متعاقدین قرار 

 ( 175ص  2)خویی، مصباح الفقاهه ج اند. داده
ای صرف انشاء ساده و بدون قصد نیست، چه انشاء به معنای ایجاد به طور كلی هر نوع عقد و معامله

معنی با لفظ باشد كه مبنای معروف و مشهور فقهاء و اصولیون است و چه اظهار و ابراز امر نفسانی با 
برای تحقق آن كافی  یک مبرز باشد. بنابراین قول فقهائی مثل شیخ طوسی كه صرف قصد اركان عقد را

ارادۀ جدی و باطنی بر معامله است زیرا اگر قصد و « قصد»دانند كافی نیست. مراد فقهاء هم از می
ارادۀ جدی به معامله نباشد، عقدی صوری خواهد بود كه هیچ ارزشی ندارد و در واقع عقد نیست؛ این 

بیان فقهاء به این معنا نیست كه  مطلبی است كه حتی در حقوق موضوعه نیز پذیرفته شده است.؛ اما
گوید برخالف نظر شیخ طوسی، در اركان عقد ابراز آن هیچ دخالتی در تحقق عقد ندارد. شهید اول می

مرحوم سیوری حلی نیز قائل ( 011ص  0)القواعد و الفوائد ج كند.به تنهایی و بدون ابراز كفایت نمی« قصد»
بنابراین ( 216)نضد القواعد الفقهیه، ص قد كافی نیست و باطل است. است نیت خود عقد و اركان آن در تحقق ع

اند، اما هر چند برخی فقهاء معیار را همان ارادۀ باطنی دانسته و هیچ تاثیری به ابراز لفظ قائل نشده
 دانند. مشهور فقهاء اراده باطنی را بدون ابراز كافی نمی
همان ارادۀ ظاهری با ارادۀ جدی یا همان ارادۀ باطنی  همانطور كه بیان شد در جایی كه ظهور كالم یا

مطابق باشد، هیچ اختالفی در صحت و اعتبار ارادۀ ظاهری و باطنی نیست. اما بحث در آنجایی است 
كه ارادۀ جدی و باطنی با ظهور ابراز لفظی مطابق نیست یا ارادۀ ظاهری مبهم و مشکوک است. حال در 

 دهند؟را معیار و اصل قرار می این موارد فقهاء كدام اراده
ارادۀ باطنی است و ارادۀ ظاهری فقط قرینه برای میبنابر گفتۀ محقق حائری، معیار در فقه اسال

است. اما ایشان « تبعیت عقد از قصد»به مراد جدی است و شاهد بر این مطلب قاعدۀ یابی دست
آورند زیرا معتقدند چنین كاربرد و تقابلی از ظاهری نمیشواهد و مصادیق عینی برای تقدم ارادۀ باطنی بر 
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توان مواردی را پیدا كرد كه در ارادۀ باطنی و ظاهری در فقه وجود ندارد. اما با مراجعه به متون فقهی می
 اند.تقابل میان ارادۀ ظاهری و باطنی، ارادۀ جدی و باطنی را مقدم كرده

دهد، تقدم ارادۀ باطنی بر ظهور كالم امری قطعی و غیر قابل میمرحوم شیخ انصاری بیانی دارد كه نشان 
گوید: اگر فروشنده به چیزی اشاره كند و بگوید تردید است، هر چند ظاهر بر خالف آن باشد. ایشان می

این شیء خاص را فروختم و خریدار قبول كند، ولی بعد مشخص شود آن شیء دیگری بوده، اینجا میان 
آید، زیرا ظاهر مردد است میان اینکه متعلق عقد مثال حیوان مورد اشارۀ ض پیش میاشاره و وصف تعار

كه ذكر كردند. بر این اساس مقصود و اردۀ جدی نیز مردد خواهد « اسب بودن»خارجی است، یا عنوان 
ست، بود. اگر اشاره معتبر باشد. اما اگر معلوم باشد كه مقصود و ارادۀ باطنی مغایر با موجود خارجی ا

 ( 125ص  0)مکاسب محرمه ج كند. هیچ كسی در بطالن این معامله تردید نمی

بنابراین اگر جایی ارادۀ باطنی شخص معلوم باشد، هر چند ظاهر كالمش بر خالف آن باشد، قطعا آن 
ارادۀ باطنی و مقصود او مقدم است و تردیدی میان فقهاء در آن نیست. در این نظر فرقی میان مشهور 

ء با كسانی مثل محقق نهاوندی و محقق عراقی و محقق خویی كه حقیقت انشاء را ابراز معنای فقها
دانند نیست. یعنی هر چند طبق مبنای مشهور كه حقیقت انشاء را ایجاد معنا با لفظ موجود در ذهن می

و ظهور داند، لفظ اهمیت بیشتری در حقیقت انشاء دارد؛ اما در تعارض میان ارادۀ جدی باطنی می
 لفظی، اراده باطنی مقدم است.

 ادلۀ تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری
همانطور كه گذشت، در فقه امامیه اهمیت قصد و ارادۀ جدی در معامالت، امری واضح و روشن است و 

داند. اما تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری و هیچ كسی عقد و معامله را بدون اراده و قصد معاملی محقق نمی
فقهاء مطرح نبوده و این تقسیم در قرون اخیر به واسطۀ مطالب حقوقی به ادبیات فقهی راه یافته  در كالم

 ای برای تقدم ارادۀ باطنی یا ظاهری وجود دارد؟است. ولی با وجود این آیا ادله
ی و روحانی، )آقایاند: در برخی تحقیقات دالیل زیر برای تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری در فقه امامیه ارائه شده

 قلمرو ارادۀ باطنی در معامالت(  

 تراض آیه
ْن َتُکوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنکُ »آیۀ شریفۀ  – 0

َ
ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل ِإالَّ أ

َ
ُكُلوا أ

ْ
ذیَن آَمُنوا ال َتأ َها الَّ ی 

َ
 «میا أ

باطنی انجام شود و بدون چنین  معامالت باید از روی رضایت« عن تراض»كه براساس قید  (14)نساء 
 آید.رضایت باطنی هیچ معاملۀ صحیحی به وجود نمی

 روایات
رجحان قصد باطنی و نیت درونی را  «لکّل امرء ما نوی»و « إنما االعمال بالنیات»روایاتی مانند  – 1

 دانند.كند و الفاظ و سایر وسایل اعالم اراده را فقط دارای جنبۀ كاشفیت میاثبات می
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 قواعد فقهی
شود تا قصد باطنی وی كشف گردد و مالک در اقرار مبهم، برای رفع ابهام به خود ُمقر رجوع می الف:

 (21ص  25)نجفی، جواهر الکالم، ج عمل قرار گیرد. 
قاعدۀ تبعیت عقود از قصود كه بر اساس این قاعده تحقق عقد و تعیین نوع و آثار عقد تابع قصد ب: 

 ( 062، 2)بجنوردی، القواعد الفقهیه،  متعاملین شده است.
إنما االعمال »همینطور به صاحب جواهر ره نسبت داده شده كه ایشان معتقد است: مفاد روایات 

العقود تابعۀ »و نیز قاعدۀ مشهور  (24، 0)همان، «لکل امریء ما نوی»و  (28، 0)حر عاملی، وسایل الشیعه،« بالنیات
یرا فقط تلفظ الفاظ عقد، سبب عقد نیست تا بر این داللت دارند ع« للقصود قد تابع ارادۀ باطنی است، ز

  (166، 11)نجفی، جواهر الکالم،اگر كسی كه قصد عقد را ندارد، آن را ادا كند، عقد واقع شود.

 باطنی بر ظاهری مالحظات ادله تقدم
د از این رضایت، داند، هر چند مرااوال: آیۀ مذكور اصل وجود رضایت را در معامالت ضروری می

رضایت معاملی است و یا رضایت به معنای طیب نفس و رضایت درونی، میان فقهاء اختالف وجود 
 دارد. اما در هر حال این آیه در مقام تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری نیست.

و  ، مربوط به اصل وجود ارادههمینطور روایات فوق كه صاحب جواهر ره در مقام بیع مکره ذكر كرده
قصد جدی است؛ زیرا به اعتقاد او عالوه بر اینکه عقد مکره به خاطر انتفاء رضایت و طیب نفس، 
صحیح نیست، فقدان اراده و قصد نسبت به معنای عقد نیز دلیل بر بطالن عقد مکره است. یعنی به نظر 

به معنای صاحب جواهر ره شخص مکره عالوه بر نداشتن رضایت و طیب نفس، اراده و قصد جدی هم 
 عقد ندارد و تنها الفاظ عقد را تلفظ كرده است.

العقود تابعه »ثانیا طبق ظاهر كالم صاحب جواهر ره، روایات فوق به عنوان دلیل برای اصطیاد قاعدۀ 
شود آنها را در كنار این قاعده، دلیل مستقلی برای تقدم ارادۀ باطنی از سوی فقهاست، لذا نمی« للقصود

 ، هر چند داللت این ادله بر لزوم وجود ارادۀ باطنی قابل انکار نیست.بر ظاهری دانست
ثالثا: هر چند ظاهر دلیل سوم داللت بر تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری است، ولی این در جایی است كه 
خود كالم ظهوری نداشته، مبهم باشد، اما در جایی كه معنای كالم ظاهر باشد، دلیلی برای رجوع به 

 یست.خود مقر ن
تبعیت »ترین دلیل برای تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری قاعدۀ شود كه مهمبا توجه به مطالب فوق نتیجه می

كنند. از همین عقود از قصود است و فقهاء در ابواب بسیاری از فقه معامالت به این قاعده تمسک می
ادامه به بررسی معنا و مفهوم كند، لذا در رو شناخت ماهیت و معنای این قاعده اهمیت زیادی پیدا می

 پردازیم.این قاعده در نزد فقهاء می
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مراد از قاعدۀ تبعیت عقد از قصد، »فرماید: می( 005ص  0)حاشیۀ مکاسب ج مرحوم اصفهانی در بحث معاطات 
عدم وقوع آن چیزی است كه قصد نشده، نه واقع شدن هر چیزی كه قصد شده است. در واقع آنچه 

هو عقد است، عدم تاثیر آن در امور قصد نشده است؛ اما واقع شدن هر چیزی كه قصد الزمۀ عقد بما 
 «شده، الزمۀ صحت عقد است نه الزمۀ خود عقد.

طبق این سخن اگر طرفین عقد شرائط و اموری را در ظاهر عقد بیان كنند و در تعبیرشان بیاورند، در 
شود. یا اگر شخصی قراردادی را در صال محقق نمیاند، بر اساس این قاعده احالی كه آن را قصد نکرده

گاهی از برخی شرائط آنها را قصد نکند،  ظاهر قبول كرده، در ظاهر آن را امضاء كند، اما به خاطر عدم آ
 عقد نسبت به آن امور هیچ تاثیری ندارد و این مطلب كامال دلیل بر تقدم ارادۀ باطنی است. 

قد قصد كنند، در صورت صحت عقد آن امور محقق خواهد شد، اما از طرفی اگر طرفین اموری را در ع
اگر عقد یا آن شرائط به دلیلی صحیح نبود، آن امور واقع نخواهد شد. البته عدم تحقق این امر مانع از 

 كند.تحقق خود عقد نیست و لذا در بحث شروط فاسد، عدم تحقق شرط خللی در اصل عقد ایجاد نمی
م بودن این قاعده در معامالت، شبهاتی دربارۀ عمومیت این قاعده در فقه مطرح با وجود پذیرش و مسل

 كند. شده است كه تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری را دچار خدشه می

 شبهات وارده بر تقدم اراده باطنی بر ظاهری
 ( انقالب عقد موقت به دائم، در صورت عدم ذكر اجل6

ای تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری در فقه مطرح شده، مسئلۀ تبدیل كه به عنوان شبه برمییکی از موارد مه
عقد دائم به موقت در صورت عدم ذكر مدت عقد موقت است. شیخ طوسی و ابن براج و ابن حمزه و 
ابوالصالح قائل اند به اینکه اگر در هنگام عقد موقت، شخص مدت عقد را فراموش كند و در عقد ذكر 

شود، در حالی ک قصد و ارادۀ باطنی شخص عقد موقت بوده یل به دائم مینکند، این عقد ازدواج تبد
 است.

گوید اگر كسی مدت و مدت در عقد موقت می« اجل»عالمه حلی در قواعد پس از ذكر شرط بودن ذكر 
شود. اما طبق برخی عقد را ذكر نکند، در حالی كه قصدش عقد موقت بوده، چنین عقدی باطل می

شود. )و لو أخل به بطل، و قیل ینقلب دائما( و از همین جا شبهه برای تقدم ارادۀ ائم میاقوال تبدیل به د
آید. محقق ثانی نیز پس از تقویت نظر عالمه حلی، قول شیخ طوسی ظاهری بر ارادۀ باطنی به وجود می

 (16ص  02المقاصد ج )كركی، جامع كند. اند تضعیف میو ابن حمزه را كه قائل به تبدیل عقد موقت به دائم شده

اند. بنابراین قول ، قائل به بطالن چنین عقدی شدهبنابراین معلوم شد فقهاء، نظر شیخ طوسی را نپذیرفته
به بطالن، مطابق با قاعده است، و همانطور كه محقق ثانی بیان كرده است، شرط صحت عقد موقت، 

شود. بنابراین آنچه قصد شده، به خاطر میذكر مدت است اما در اینجا به خاطر فقدان شرط، عقد باطل 
 باشد.فقدان شرائط، محقق نشده و لذا عقد باطل می
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اما قول تبدیل عقد موقت به نکاح دائم، بر خالف قاعده است. بنابراین طبق این قول ظهور عقد )ارادۀ 
 ظاهری( بر ارادۀ باطنی و حقیقی طرفین مقدم شده است. 

ه این قول دوم بیان كرده: ایجاب عقد نکاح هم صالحیت برای عقد جناب شیخ طوسی در استدالل ب
موقت و هم عقد دائم را دارد، بنابراین با ذكر مدت، اختصاص به عقد موقت و با عدم ذكر آن مختص به 

شود. لذا اگر عقدی ظهور در مطلبی داشت و این ظهور برخالف ارادۀ باطنی و واقعی طرفین دائم می
 م بر ارادۀ باطنی و حقیقی خواهد شد.بود، آن ظهور مقد

باشد، عقد به دائم تبدیل « تزویج یا نکاح»بنابر نظر مرحوم ابن ادریس در صورتی كه ایجاب عقد با لفظ 
 (17ص  02)كركی، جامع المقاصد ج شود. باشد باطل می« متعت»شود و اگر با لفظ می

گردد كه اصل به عقد دائم یا بطالن به این برمی فرماید: اختالف در تبدیلمرحوم شهید ثانی در روضه می
عقد صالحیت هر دو را دارد و ذكر اجل و عدم آن قرینه برای دائم یا موقت است و شیخ طوسی و اكثر 
علماء از جمله شهید اول قائل به تبدیل به دائم شده اند. از طرفی همچنان كه شهید ثانی، عالمه و 

رابر قاعدۀ تبعیت عقد از قصد، عقد دائم قصد نشده، عقد موقت هم اند، بمحقق قائل به بطالن شده
در هر حال مبنای ( 015ص  1)شهید ثانی، روضه ج  شود.شرائطش محقق نیست و لذا حکم به بطالن نکاح می

 كسانی كه قائل به تبدیل به دائم شده اند، ترجیح ظهور عقد و ارادۀ ظاهری بر قصد و ارادۀ باطنی است.
گوید: برخی از فقهاء در اینجا قائل به تبدیل عقد به ویی دربارۀ ترک مدت در عقد متعه، میمرحوم خ

اند. ایشان در مقام اشکال بر این مطلب عقد دائم هستند، در حالی كه طرفین قصد عقد موقت كرده
ال یادش رفت و : تحقیق این است كه اگر شخص بنائش بر عقد موقت بوده، اما هنگام نکاح كامگویدمی

قصد عقد دائم كرد، شکی در تحقق عقد دائم نیست؛ اما اگر حتی در موقع انشاء و اجرای صیغه بنائش 
بر عقد موقت بود، ولی با وجود این در موقع تلفظ یادش رفت یا عمدا ترک كرد، ظاهر این است كه عقد 

ون انشاء عبارت است از ابراز شود. چرا كه زوجیت دائم قصد و انشاء ]جدی[ نشده است، چباطل می
ارادۀ امر نفسانی در خارج، و زمانی كه متعاقد نکاح دائم را قصد نکرده باشد، با لفظ هم ابراز نخواهد 
 شد، و عقد موقت هم شرعا واقع نخواهد شد، چون درصحت عقد موقت ذكر مدت شرعا واجب است.

ه و قصد جدی است كه هم اصل وجود آن  و نیز البته همانطور كه بیان شد، اصل در معامالت، همان اراد
تقدم آن بر ظهور و ارادۀ ظاهریه كالم مقدم است؛ و هر جا اختالفی میان طرفین واقع شود، قصد و ارادۀ 

گیرد. اگر در جایی كسی به دیگری مالی دهد و بگوید: واقعی یکی از طرفین مورد توجه قرار می
رض و در برابر عوض واقعی بوده است؛ اما شخص مقابل ادعا كند به عنوان قو ادعا « ملکتک هذا»

شود، البته در كند به عنوان هبه بوده و به صورت مجانی؛ در اینجا قول عطا كننده مورد قبول واقع میمی
گردد. ای بر خالف نباشد، چون این مطلب به نیت و قصد شخصی كه مال را داده برمیصورتی كه قرینه

ر اینجا صورت گرفته ولی ما شک داریم كه مجانی بوده  و یا در برابر عوض واقعی، یعنی چون تملیک د
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بدون ذكر عوض ظاهر در « مّلکتک»شود، مگر كسی ادعا كند در اینجا به قصد تملیک كننده رجوه می
 هبه است. 

 ( حیل الربا3
ز ربا است، اگر در معاملۀ یکی دیگر از موارد تخلف قصد از ظاهر و تقدم ظهور بر قصد، در موارد فرار ا

ربوی هر كدام از طرفین، عوضین را به طرف مقابل هبه كند و در ظاهر هبه منعقد كنند، هر چند 
 كنند. قصدشان فرار از رباست، فقهاء حکم به صحت می

فرماید: هر چند قصد ذاتی طرفین هبه نیست، و قصد جدی و حقیقی به هبه شهید ثانی در روضه می
كنند؛ اما همین قصد فرار از ربا كه با قصد بیع ا برای فرار از ربا در ظاهر عقد هبه را جاری میندارند، ام

شود در قصد به این عقود كافی است، چون فرار از ربا كه غایت مترتب بر صحت یا قرض یا هبه تمام می
. البته شاید 0باشد، هر چند خود این عقود مقصود جدی و حقیقی نیستاین عقد است، مورد قصد می

منظور شهید از قصد فرار از ربا و دریافت زیادی، داعی و انگیزه برای عقد است نه ارادۀ جدی. مرحوم 
طبق استدالل شهید ثانی هر چند قصد اولی و واقعی طرفین »گوید: كالنتر در توضیح این مطلب می

یاد است، ولی چون قصد تخلص از ربا نیز دارند و ا ین یک غایت عقالئی مشروع است رسیدن به مقدار ز
 )همان(. «لذا این عقد صحیح است

ای بر اینکه اصل بحث در اینجا این است كه اگر شخصی شرطی را در ضمن عقد قرار دهد و هیچ قرینه
تواند برای فرار از ربا از این روش استفاده كند. آنچه از كلمات اش نیست، نیاورد، آیا میمراد جدی

اند و تخلف مد صحت چنین عقدی است. اما برخی فقهاء به این راه حل اشکال كردهمشهور فقهاء برآ
 اند.ارادۀ جدی و انشاء ظاهری را نپذیرفته

به گفتۀ برخی محققین معاصر اگر كسی شرطی را بدون ارادۀ جدی انشاء كند ولی ظاهر انشاء داللت بر 
نشده، نافذ نیست. زیرا او چیزی را برخالف مراد  ای بر عدم اراده قرار دادهكند، چون قرینهارادۀ جدی 

  1اش انشاء كرده، و این در واقع انشاء نیست.جدی

                                                                    

، مع أن العقود تابعة «2»له ما لو وهب كل منهما اآلخر عوضه، و ال یقدح في ذلك كله كون هذه العقود غیر مقصودة بالذات مث. »0 
للقصود، ألن قصد التخلص من الربا الذي ال یتم إال بالقصد إلی بیع صحیح، أو قرض، أو غیرهما كاف في القصد إلیها، ألن ذلك غایة 

 2)روضۀ البهیه محشی، ج « ودة، فیکفي جعلها غایة، إذ ال یعتبر قصد جمیع الغایات المترتبة علی العقد.مترتبة علی صحة العقد مقص
 (222ص

من أّن ما یبرزه من إنشاء الشرط علی المشروط علیه من دون إظهار عدم اإلرادة الجّدیة، بل الظاهر داّل علی اإلرادة الجّدیة، و لکن . »1 
یرید ذلك الشرط، فحینئٍذ ال یکون هذا اإلنشاء نافذًا، فهو ینشئ شیئًا و ال یظهر أي مخالفة له، و مع ذلك ال یبني في نفسه علی أّنه ال 

 یرید المنَشأ. )فقه المصارف و النقود ....(
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شود و تنها در اند كه در دو مورد هازل و ُمکره معامله به صورت جدی اراده نمیبرخی ایراد نقضی كرده
دربارۀ تقیه نیز تخلف ارادۀ شود؛ بنابراین ارادۀ جدی به شرط وجود ندارد. ظاهر الفاظ انشاء تلفظ می

 جدی از ظاهر عقد اولی است لذا در بحث شروط نیز اینگونه است.
شود كه در این موارد قرائن شوخی یا اكراه یا تقیه مانع حجیت ظهور ها گفته میدر جواب به این نقض

 نیست. شود؛ از لحاظ عرفی نیز به خاطر وجود قرائن بر خالف، ظهور این معامالت حجتكالم می
ها بنابراین در این مورد نیز، تخلف ارادۀ جدی از ارادۀ ظاهری و ظاهر عقد پذیرفته نیست و در این حیله

نیز ارادۀ جدی نسبت به عقد محقق و نصاب انشاء تمام است و بنابر عام بودن حرمت انشاء ربا بر اموال 
ای واهد بود و لذا این حیله، فایدهمجهول المالک، حرمت در این مورد به خاطر فعلیت موضوع، فعلی خ

ای داللت بکند بر اینکه شخص ارادۀ برای فرار از ربا و حرمت نخواهد داشت. البته اگر قرائن حالیه
 .)فقه المصارف و النقود....(بنائی به مقتضای انشاء ندارد، در آن صورت انشاء تام منتفی شده و حرام نیست

 طالق بدون قصد (2
ر مسالک در جواب از این سوال كه اگر كسی بعد از طالق ادعای سبق لسان كرد و گفت شهید ثانی ره د

گوید: ظاهر كالم محقق عدم قبول است، چون شود یا نه؟ میمنظورش طالق نبوده، آیا ادعایش قبول می
این قصد یک امر قلبی است و باید به خود شخص مراجعه كرد. احتمال دیگر هم عدم قبول این 

توان سخن چون  اصل در اقوال و افعال صادر شده از آن انسان، قصدی بودن است و می ادعاست،
كسانی كه قائل به عدم وقوع شده اند را حمل بر عدم وقع نفس االمری كرد. اما ادعای چنین شخصی 

 كنند.در ظاهر پذیرفته نیست و حکم به صحت طالق می

 ( عقد فضولی و كشف مالکیت بایع 3
ای به قصد فضولی انجام موارد تخلف ارادۀ باطنی از ظاهری در جایی است كه معامله یکی دیگر از

، بعدا ظاهر شود كه شخص فضول، مالک است، مثال كسی مال پدرش را به صورت فضول شودمی
بفروشد و بعد مشخص شود كه پدرش مرده و اموالش به این شخص رسیده است. در این مورد نیز قصد 

شود. دربارۀ صحت ص فروش از جانب غیر بوده است، ولی معامله برای این شخص واقع میجدی شخ
 این معامله میان فقهاء اختالف وجود دارد. 

این معامله به دلیل وجود مقتضی و « قواعد االحکام، نهایۀ االحکام و تذكره»طبق نظر عالمه حلی در 
اقع شده و رضایت و قصد نیز، محقق است. حتی نبود مانع صحیح است، زیرا این بیع در ملک بایع و

 (618ص  01)مفتاح الکرامه ج ظاهر كالم عالمه اجماعی بودن این حکم است. 

اند این عقد باطل باشد، به خاطر اینکه قصد و ارادۀ در مقابل شیخ طوسی و فخر المحققین احتمال داده
او با ظاهر  ز جانب خودش؛ لذا ارادۀ باطنیعاقد فضولی این بود كه ملک را از جانب پدرش بفروشد نه ا

عقد و فروش از جانب خود مطابق نیست. به عبارت بهتر این عقد در ظاهر منجز و غیر مشروط است، 
 در حالی  كه بایع به صورت معلق اراداه كرده و تقدیرش این است كه اگر پدرم بمیرد این را فروختم. 
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ع است، زیرا او اعتقاد دارد مبیع برای دیگری است ولی در ظاهر دلیل دیگر برای بطالن، لغویت كار بای
 )همان( شود بایع نتواند ارادۀ جدی به عقد داشته باشد. فروشد و این موجب میبرای خودش می

رسد وجهی برای منع این عقود وجود ندارد و كالم عالمه حلی صحیح است. زیرا آنچه جزء به نظر می
باشد. اما اینکه از ود و در تحقق عقد الزم است ارادۀ جدی به خود عقد میراركان عقد به شمار می

طرف خود عاقد باشد و یا دیگری، در تحقق عقد دخالت ندارد، هر چند برای صحت عقد باید مالک 
اجازه و رضایت بدهد. بنابراین در این مثال نیز ارادۀ باطنی مطابق با ارادۀ ظاهری است و قصد جدی به 

 د وجود دارد.تحقق عق

 ( بیع معاطات5
اند، اما در بحث معاطات مشهور فقهاء قائل به اباحه هستند. یعنی هر چند طرفین قصد تملیک كرده

معاطات مفید اباحه است. یکی از اشکاالتی كه محقق ثانی در اینجا مطرح كرده همین است كه اگر 
مفید اباحه باشد. لذا محقق این نسبت به  تواندشان تملیک باشد، نمیطرفین عقد ارادۀ جدی و باطنی

پذیرد و بیان گوید منظور مشهور قصد اباحه است. البته این سخن را شیخ نمیمشهور را قبول ندارد و می
 دارد كه نظر مشهور در مفید اباحه بودن معاطات در صورت قصد تملیک است.می

كه معاطات به قصد تملیک مفید ملک  پذیرد و معتقد استاما جناب شیخ اعظم نظر مشهور را نمی
 توان این مورد را از موارد تخلف عقد از ارادۀ جدی دانست.است. ولی در هر حال طبق نظر مشهور می

شود و نظر شیخ نمیمحقق اصفهانی نظر مشهور دربارۀ ترتب اباحه در معاطات با عدم قصد آن را ملتزم 
تخلف محال عقلی است و امکان ندارد اباحه در جایی كه اراده پذیرد زیرا معتقد است این انصاری را نمی

و انشاء نشده، محقق شود. چون معاطات سبب برای ملکیت است و طرفین عقد تنها ملکیت را در نظر 
اند. در نهایت محقق اصفهانی موارد متعددی كه شیخ اعظم ره برای تخلف عقد از قصد آورده را گرفته

داند نه از كند. مثال ترتب ضمان بر عقد فاسد را ترتب تعبدی و شرعی میجیه میقبول نکرده، آنها را تو
 باب ترتب مسبب بر سبب.

 عقد مشروط به عقد فاسد (1
اشکال عقد مشروط به عقد فاسد این است كه نزد بسیاری از محققین چنین عقدی صحیح است، در 

ده است و آنچه واقع شده، یعنی عقد مجرد از حالی كه عقد اراده شده، مقید به شرائطی بود كه واقع نش
دهد كه اینجا دو مطلوب وجود دارد؛ اول شرائط، اراده نشده بود. در اینجا نیز محقق اصفهانی جواب می

 خود عقد و دیگری شرائط آن است.
ها موارد دیگری نیز در فقه وجود دارد كه ظاهر آن تخلف ارادۀ ظاهری از باطنی است كه هیچ كدام از آن

 كنند.. مورد قبول فقهاء نیست و هر كدام را به نوعی توجیه می
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اند بنابراین هر چند مواردی وجود دارد كه فقهاء ظاهر انشاء و عقد را بر ارادۀ باطنی و حقیقی مقدم كرده
و امکان دارد كه ارادۀ ظاهری در عقود، از ارادۀ حقیقی تخلف كند و عقد بر اساس ظاهر محقق شود. 

 اند.ین موارد نادر و اندک است و اكثر فقهاء این موارد را به نوعی توجیه كردهاما ا
البته همانطور كه بیان شد، برخی از مواردی كه نتیجۀ عقد برخالف قصد بود، ارادۀ ظاهری با اراده و 

 بیع»شود غیر مطابق با آن دو است از جمله: قصد جدی مطابق بود، اما آنچه محقق و صحیح واقع می
كند برای خودش بفروشد، در ، یا بیع فضولی كه شخص غاصب یا فضولی قصد می«الغاصب لنفسه

شود، در حالی كه انشاء كنندۀ اینجا فقهاء معظم قائلند این عقد در صورت اجازۀ مالک برای او واقع می
صد نشده بود، عقد یعنی غاصب، یا فضولی عقد را برای خود قصد كرده بود، یعنی در اینجا نیز آنچه ق

 (.002ص  1ج  )حاشیه المکاسب، اصفهانیاند. هایی بیان كردهشود. البته برای این موارد نیز فقهاء جوابمحقق می

 ( تخلف در تعیین مالک عوضین9
یکی دیگر از موارد تخلف ارادۀ واقعی با ظاهری تاثیری اشتباه در تعیین مالک عوضین است. یعنی اگر 

كه این مال را در برابر فالن مبلغ از مال عمرو فروختم در حالی كه قصدش بکر بوده،  بایع اشتباها بگوید
یا وكیل بگوید مال زید را در برابر فالن مبلغ فروختم در حالی كه قصدش مال عمرو بوده است؛ چنین 

رساند و عقد برای صاحبان اصلی مالها واقع اشتباهی به اجماع فقهاء اشکالی به صحت عقد نمی
 )كتاب المکاسب(، چرا كه تعیین مالک در معاوضه ضروری نیست و اصل تعیین عوضین است شودمی

 بر باطنی ادله تقدم ارادۀ ظاهری
 تواند برای تقدم ارادۀ ظاهری در فقه مورد استناد قرار گیرد:دالیلی نیز وجود دارد كه می

 (110، 5الفروع من الکافی، كلینی، ) «إنما یحلل الکالم و یحرم الکالم»روایت  – 0
دربارۀ این جمله « كندكند و حرام میتنها و تنها سخن، حالل می»فرمود:  در این روایت امام صادق 

اند، قائلند نظرات مختلفی بیان شده است. كسانی كه برای تقدم ارادۀ ظاهری  به این روایت استناد كرده
شود و حصر و اطالق این جمله حلیت و حرمت می معنای این روایت آن است كه تنها كالم، موجب

 دلیل آن است كه تمام اثر برای الفاظ بوده، لذا ارادۀ ظاهری بر ارادۀ باطنی مقدم است. 
 است:  البته مرحوم شیخ انصاری ره چهار احتمال در معنای این روایت بیان كرده

كند، به ظی كه داللت بر تحلیل و تحریم میاحتمال اول این است كه مراد از كالم در هر دو فقره یعنی لف
شود و با قصد بدون كالم و نیز با قصد بیان عبارت دیگر تحریم و تحلیل شیء تنها با لفظ محقق می

 شود.ای است كه تقدیم ارادۀ ظاهری از آن استنباط میشود. این همان نظریهشده با افعال محقق نمی
همراه مضمون آن است، نه صرف لفظ بدون معنی. مثل اینکه لفظ به « كالم»احتمال دوم: مراد از 

: این كالم صحیح است یا فاسد است. منظور این است كه حکم شرعی مطلب واحد، با گوییمی
كند. مثال در نکاح، مقصود یک چیز بیشتر نیست و آن تسلط اختالف مضامین كلمات بیان شده فرق می
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و امثال آن باشد باطل « سلطتک علیه»یا « ملکتک بضعی»لی اگر با به مدت معینی است، و« بضع»بر 
 باشد حالل و صحیح است.« متعتک نفسی بکذا»و حرام است، ولی اگر یا 

احتمال سوم: مراد از كالم در هر دو جمله، سخن واحد است كه وجودش محلل و عدمش موجب 
 مل است.شود و یا بالعکس؛ این وجه در روایات مزارعه محتتحریم مي

احتمال چهارم: مراد از كالم محلل صرف مقاوله و مواعده دربارۀ معامله است. یعني صرف وعده دادن 
م است   به شخصي و سخن گفتن درباره معامله حالل است، ولي انجام و ایجاب بیع كالم محرِّ

 2یخ انصاری، مکاسب محرمه،)شداند. شیخ انصاري بعد از بیان این معاني، معناي سوم و چهارم را قابل قبول مي

كه دال بر التزام به بیع میدر معنای سوم مثال دربارۀ فروش كاالیی كه در نزد بایع نیست؛ اگر كال( 62/ 
بیع »كند، چون میاست را پیش از آنکه كاال را خودش داشته باشد، بیان كند، این كالم معامله را حرام 

كاال نگوید معامله حالل است. در معنای چهارم نیز  است، ولی اگر پیش از خریدن« ما لیس عنده
كند، ولی اگر ایجاب میتوافق و وعده گذاشتن با مشتری دوم قبل از خرید خود كاال معامله را حالل 

 كند.میمعامله را محقق سازد، معامله را حرام 
د یا نه؟ در اینجا به نظر كنتوان گفت كه این روایت داللت بر تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری میحال آیا می

رسد كه اوال این روایت در مقام بیان تقدم ارادۀ ظاهری بر باطنی در هنگام اختالف میان آن دو نیست. می
ثانیا این روایت تنها در مقام بیان حکم تکلیفی است، در حالی كه در بحث ما مربوط به حکم وضعی و 

شود و یا طبق ارادۀ باطنی و اهر كالم محقق میچگونگی صحت معامله است و اینکه معامله، طبق ظ
شود اخذ قصد طرفین. و این روایت نسبت به این قسمت بیان و ظهوری ندارد. بنابراین به این دلیل نمی

 كرد.
كند. براي مثال اگر در باب وصیت مجهول، روایاتي وجود دارد كه مفهوم برخي از كلمات را بیان مي - 1

در اینجا « جزء»شده باشد كه جزئي از مالم را به شخص معیني بدهید، منظور از  ای نوشتهدر وصیتنامه
در این موارد، ( 285و  280ص  04)حرعاملي، وسایل الشیعه، ج یك هشتم است. « سهم»یکدهم است و یا منظور از 

 الفاظ و تعیین معناي آنها مورد نظر بوده و توجهي به قصد دروني نشده است.
توان گفت تمسک به یک دلیل تعبدی برای توضیح و تفسیر اجمال یک استدالل نیز می در جواب از این

عبارت به معنای تقدم ارادۀ ظاهری بر باطنی نیست. شاهد بر این مطلب نیز این است كه اگر از بیرون 
 شود. از جزء یا سهم مقدار خاصی است، همان مقدم می« موصی»بفهمیم كه منظور و مراد باطنی 

در برخي از روایات قراردادهایي كه به منظور فرار از ربا منعقد گردیده و در خصوص آنها قصد  - 2
اند، صحیح تلقي شده و به همان واقعي بر معامله كردن وجود نداشته و فقط الفاظ در آنها نقش داشته

ب این دلیل نیز در جوا به بعد( 061ص   08)حر عاملی، وسایل الشیعه، ج مفهوم ظاهري الفاظ عمل شده است.
 مباحث قبلی داده شد.
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 جمع بندی
با توجه به بررسی اقوال فقهاء روشن شد هر چند اصطالح ارادۀ باطنی و ظاهری در فقه به كار نرفته و 

توان گفت كه در فقه های اخیر بوده و از حقوق به فقه راه یافته است، اما میاین اصطالح مربوط به دهه
بر ارادۀ ظاهری ترجیح دارد. البته این به معنای نادیده گرفتن ظهور الفاظ نیست چرا امامیه ارادۀ باطنی 

كند و به اصطالح طریق به آن است. كه همین ظاهر الفاظ ما را به قصد و ارادۀ باطنی افراد رهنمون می
د عرفی آنه به خاطر همین فقهاء محترم مباحث فراوانی دربارۀ اهمیت و لزوم الفاظ عقود و شرایط و مفا

اند. در علم اصول نیز این نکته مطرح است كه اگر دربارۀ مراد گوینده شک كردیم كه آیا مطرح كرده
كنند و اگر مطابق با ظاهر كالم است یا نه، طبق اصل عقالیی اصالت الظهور حمل بر ظاهر آن می

كنند، نشود از او قبول نمی ای بر خالف ظاهر كالمش بیاورد، ظهور آن را ملتزمشخص بدون اینکه قرینه
دهند. البته همانطور ولی اگر مشخص شد كه در واقع منظور او امر دیگری بوده، همان را معیار قرار می

كه گذشت ممکن است در برخی ابواب معامالت، ظاهر الفاظ را بر قصد و ارادۀ درونی افراد مقدم كنند 
توان یافت. نکتۀ آخر اینکه برخی فقهاء مثل ی برای آن میاما اوال این موارد نادر است و ثانیا دلیل خاص

محقق اردبیلی برای اثبات و شناخت معنا و مقصود متعاقدین همان شیوۀ موجود در شناخت الفاظ 
شرعی را به كار برده است و معتقد شده در صورت ابهام الفاظ عقد، آن را بر معنای شرعی یا عرفی و یا 

 (241، ص 7یلی، مجمع الفائده و البرهان، ج )اردبكنیم. لغوی حمل می

عقد تابع قصد طرفین است و اگر قصد طرفین »گوید: در مقابل صاجب جواهر با انتقاد از این نظر، می
كنیم اگر چه با شود و در غیر این صورت به معنای عرفی عمل میمعلوم شود بر همان معنا حمل می

 (016ص  12الکالم ج  )نجفی، جواهر« حقیقت شرعیه مخالف باشد

رسد در اینجا نیز اختالف در شیوۀ رسیدن به مقصود و مراد جدی است، نه اینکه ظاهر كالم اما به نظر می
بر مراد و مقصود باطنی گوینده مقدم باشد. بنابراین ممکن است در اثبات نظر و ارادۀ باطنی متعاقدین از 

شرع در اینجا جنبۀ كاشف را دارا باشند و ممکن است راه رجوع به شرع و عرف آن را بفهمیم و عرف و 
ربوط به مقام اثبات است، مستقیما با رجوع به خود شخص مراد باطنی او را درک كنیم. اما همۀ اینها م

تنه ثبو



 

 



 

 

 شرط بازخرید در بیع العینه

 راهنما: استاد نجفی بستاناستاد 
 :نویسنده

 6سجاد دادخواه 
 چکیده

اه های تأمین نقدینگی در بازار و فرار از رباست و با توجه به حّلّیت آن و شرط بیع العینه یکی از ر
استفاده كرد. همانطور كه در میتوان از آن برای تامین نقدینگی در بازار اسالمیبازخرید در ضمن آن، 

زمان های عقد توّرق بر اساس بیع العینه مورد استفاده واقع شده است. این معامله در میبانکداری اسال
نیز پیرامون آن سوال شده  گذشته به صورت های مختلفی در بین بازاریان رواج داشته  و از اهل بیت 

است، با این وجود، فقهاء پیرامون بیع العینه ای كه شرط بازخرید در بیع اول آن شده باشد اختالف نظر 
 دارند.

اند، ولی با وجود جهت سندی مخدوش عمده دلیل حرمت و بطالن شرط بازخرید روایاتی است كه از 
صحت اسناد بعضی از این روایات، در این نوشتار داللت آنها بر حرمت و اشتراط بازخرید مورد خدشه 

 قرار گرفته، و كراهت این گونه شرط كردن در بیع العینه ثابت گشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

   44 - 211 یلیدانش پژوه گروه فقه اقتصاد، سال تحص. 0
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 كلید واژه
 العینه، شرط بازخرید، دور، فرار از ربا

 مقدمه
العینه از دو بیع مؤّجل و نقد تشکیل شده است، كه در آن طالِب عینه مبیعی را به صورت مؤّجل با بیع 

فروشد در میخرد، سپس آن را به صورت نقدی با قیمت بیع نقدی میقیمت باالتر از قیمت نقدی كاال 
پرداخت خواهد  آورد و در آینده قیمت مبیع در بیع مؤّجل اول رامینتیجه مقداری نقدینگی به دست 

كرد. در واقع بیع العینه یکی از راه های فرار از رباست چون همان نتیجه ربای قرضی یعنی دریافت پول 
 كند.مینقد و بازگرداندن با زیاده را در ضمن دو معامله محقق 

توجه به  تواند مورد بحث قرار گیرد ولی ابتدا  باید انواع بیع العینه بامیبیع العینه از جهات مختلفی 
شرایط متعاملین و روایاتی كه در این باب وجود دارد مطرح گشته و سپس به شرط بازخرید در بیع العینه 
پرداخته شود. برای حرمت و بطالن شرط بازخرید در بیع العینه به ادله مختلفی تمسک شده است.  ما 

پس در قسم ادله ثبوتی، ناتمام بودن دو ابتدا این ادله را به دو دسته كلی ثبوتی و اثباتی تقسیم نموده و س
دلیِل دور و عدم قصد متعاملین را اثبات خواهیم كرد. در ادله اثباتی نیز سه روایت را از نظر سندی و 

 داللی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 معنای عینه
تفعیل و  باشد و بابمیرا به سلف تفسیر كرده است كه به معنای قرض دادن « عینه»خلیل بن أحمد 

َنه فالن ).تفّعل آن را نیز به همان معنا دانسته است َن فالن من فالن ِعیَنة، و قد َعیَّ الِعیَنة: السلف، و َتَعیَّ
  (155، ص:1كتاب العین، ج) «اَتْعِیین

سلف و قرض تفسیر كرده و باب افتعال از این ماده را به  یرا به معنا «نهیع» لیمانند خل زین جوهری
نیز دقیقا مییدن یک شیء در مقابل شیء دیگر به صورت نسیه مطرح كرده است. تفسیر فیومعنای خر

َلُف َو اْعَتاَن » (220، ص1)المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، جمانند جوهری است. و اْلِعیَنُة ِباْلَکْسِر السَّ
ي ُجُل اْشَتَری الشَّ يالرَّ  ((1071، ص6تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -حاح الص) «ِء َنِسیَئةً َء ِبالشَّ

ولی مرحوم صاحب جواهر  تنها معنای سلف و قرض را ذكر كرده اند،« عینه»ابر این، اهل لغت برای بن
. 0فرموده است قبل از تعریف فقهاء، معنای لغوی و عرفی عینه، خرید عین به صورت نسیه است

یر لغوی و عرفی عینه مطرح كرده تنها یکی از مصادیق عینۀ بنابراین، آنچه مرحوم صاحب جواهر در تفس
 آید.میلغوی است، زیرا خرید به صورت نسیه یکی از مصادیق سلف به حساب 

                                                                    

 (014، ص21ج)«نسیئة العین شراء عرفا و لغة أنها ذلك، قبل فیها لکن» .6



 79 ...................................................................... ینهالع یعدر ب یدشرط بازخر

    

در مصباح المنیر به اصطالح میشود. فیومیاما در اصطالح فقهاء عینه از حّداقل دو معامله حاصل 
خرد سپس آن را میخص مالی را به صورت نسیه فقهاء تصریح كرده و گفته است در عینۀ اصطالحی ش

فروشد تا مالی به صورت نقد به دست آورد و در آینده بدهی خود را كه میبه صورت نقد به قیمت كمتر 
كند و وجه تسمیه عینه نیز آن است كه میبیشتر از ثمن در معامله دوم است به شخص مقابل پرداخت 

االیی كه به صورت نسیه خریده است، پول یا كاالی شخص مشتری در بیع نقدی دوم به جای ك
)الحدائق الناضرة في أحکام ، بعضی از فقهاء نیز همین وجه تسمیه را مطرح كرده اند. 0كندمینقد)عین( دریافت 

 (42، ص11العترة الطاهرة، ج

لق توان گفت رابطه بین معنای لغوی و اصطالحی عینه رابطه عموم و خصوص مطمیخالصه این كه 
 است كه یکی از مصادیق آن بیع العینه است.میاست زیرا سلف دارای معنای عا

 انواع بیع العینه
 بیع العینه به انحاء مختلفی قابل تحقق است و در روایات نیز به أشکال مختلف آن اشاره شده است. 

از بایع به صورت  شود كه مشتری مبیعی رامیرایج ترین نوع بیع العینه به این صورت محقق  :اول نوع
فروشد، در این صورت میخرد، سپس همان مبیع را به بایع اول به صورت نقد با قیمت كمتر مینسیه 

آورد و وقتی زمان پرداخت ثمن معامله اول )كه بیشتر میشخص مشتری در بیع اول پول نقدی به دست 
كند و وی سودی از این بیع میرداخت از ثمن در معامله دوم است( فرا رسید،آن را به بایع در بیع اول پ

آورد. در این قسم امکان دارد كه شخص بایع در بیع اول، مبیع را نداشته باشد و از مینسیه به دست 
 شخص دیگری آن را تهیه كند و به طالب عینه بفروشد.

كند و مییداری گیرد و با آن كاالیی را خرمیطالب عینه به عنوان وكیل مالی را از موّكل خود  :دوم نوع
آن را به صورت نقدی به میفروشد و وكیل در بیع دومیسپس موّكل آن كاال را به صورت نسیه به وكیل 

فروشد، در این صورت نیز طالب عینه كه وكیل شخص بایع بوده است مال نقدی را به دست میموّكل 
 كند.میاست به بایع پرداخت آورد و در آینده ثمن بیع نسیه را كه بیشتر از ثمن معامله دوم می

خرد و آن كاال را به میكند، سپس با آن كاالیی میطالب عینه مالی را از شخصی قرض  :سوم نوع
فروشد میگرداند، سپس مقرض آن كاال را به صورت نسیه به طالب عینه میعنوان ادای دین به مقِرض بر

فروشد، در این صورت نیز مانند دو مییع بیع اول طالب عینه كاال را به صورت نقدی به بامیو در بیع دو
 شود.میصورت قبلی شخص طالب عینه به مال نقد و بایع نیز به سود نائل 

                                                                    

َیُه ِفي اْلَمْجِلِس ِبَثَمٍن َحال  »  .6 َجٍل ثُمَّ َیْشَتِر
َ
ُجُل َمَتاَعُه ِإَلی أ ْن َیِبیَع الرَّ

َ
َرَها اْلُفَقَهاُء ِبأ نَّ  َو َفسَّ

َ
َبا َو ِقیَل ِلهَذا اْلَبْیِع ِعیَنٌة أِل ِلَیْسَلَم ِبِه ِمَن الرِّ

ُخُذ 
ْ
َجٍل َیأ

َ
ْلَعِة ِإَلی أ ْي َنْقدًا َحاِضراً  ُمْشَتِرَي السِّ

َ
 (220، ص1المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، ج)«َبَدَلَها َعْینًا أ
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طالب عینه برای قضاء دین  به شخصی كه به او بدهکار است، كاالیی را از او به صورت  :چهارم نوع
قیمت كمتر بفروشد و دین خود را قضاء كند، نسیه با قیمت باال بخرد و آن را در بازار به صورت نقد با 

 سپس در زمان سر رسید بیع نسیه اول ثمن را پرداخت كند. 

 حکم شرط بازخرید در بیع العینه
نیز وجود داشته و در روایات به صورت متعّدد از حضرات معصومین  بیع العینه در زمان اهل بیت 

  عاملی هم یک باب وسائل را به آن اختصاص داده پیرامون بیع العینه سوال شده است. مرحوم حّر
 . (21، ص08وسائل الشیعة، ج).است

در كتاب های فقهی هم بیع العینه به عنوان یکی از حیله های فرار از ربا مورد توجه قرار گرفته است. با 
ت نسیه آن كه بیع العینه از منظر غالب فقهاء امامیه صحیح است ولی اگر در ضمن بیع اول كه به صور

 انشاء شده، شرط بازخرید به بایع اول مطرح شده باشد محل اشکال قرار گرفته است. 

 العینه بیع بطالن ادله
فقهاء برای حرمت یا بطالن بیع العینه مشروط به بازخرید به دو دسته ادلۀ ثبوتی و اثباتی تمسک كرده 

 اند:

 دلیل اول ثبوتی: استلزام دور
 ابل ذكر است:برای لزوم دور دو تقریب ق

شود زیرا بیع دوم متوقف بر بیع اول و مالک میشرط بازخرید در بیع العینه موجب دور  :اول تقریب 
و از طرفی بیع اول متوقف بر بیع دوم است زیرا یکی از « ال بیع ااّل فی ملک»بودن مشتری است زیرا 

تذكرة  )آید.میشود بیع اول به وجود نباشد و تا شرط بیع اول محقق نمیشروط در ضمن بیع اول، بیع دوم 

. به بیان دیگر بیع اول مشروط به شرط جعلی )بیع دوم( توسط متعاقدین شده است و (150، ص01ج،الفقهاء
 (258، ص5جلالصفهانی،  حاشیة كتاب المکاسب).بیع دوم  مشروط به شرط شرعی یعنی بیع اول است

 مناقشات
صحت بیعی دارند كه در ضمن آن شرط فروش مبیع به شخص همه فقهاء اجماع بر  :نقضی اشکال

دیگری غیر از بایع اول شده باشد، در صورتی كه همین تقریب از دور به آن نیز وارد است زیرا بیع دوم به 
شخص سوم متوقف بر بیع اول است و بیع اول نیز چون مشروط به بیع دوم است متوقف بر آن 

 (001، ص12رائع اإلسالم، جواهر الکالم في شرح ش)جباشد.می
همانطور كه از تقریب دور معلوم است، شرط ضمن عقد را شرط منطقی در نظر گرفته  :حّلی اول پاسخ

باشد و نبود آن مالزم با نبودن مشروط است میاند كه در كنار مقتضی و عدم مانع برای تحقق معلول 
ن و عدم رطوبت مورد نیاز است و تا مثال برای سوختن یک چوب شرط حرارت در كنار مقتضی سوخت
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این شرط محقق نشود معلول سوختن به وجود نخواهد آمد. ولی تفسیر شرط ضمن عقد به شرط منطقی 
 حاشیة كتاب المکاسب)باشد.میباشد، بلکه شرط در ضمن عقد یک التزام در ضمن التزام دیگر میصحیح ن
 (258، ص5جلالصفهانی، 

توقف بر بیع اول هست ولی لزوم بیع اول متوقف بر بیع دوم است زیرا بیع دوم بیع دوم م :پاسخ حلی دوم
به عنوان شرط در ضمن بیع اول مطرح شده است و اگر این شرط محقق نشود در این صورت لزوم بیع 

 (001، ص12جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج)رود نه خود بیع.میاول از بین 
توان میبه معنای صحیح یعنی یک التزام در ضمن التزام دیگر شده باشد، باز  اگر شرط :دور دوم تقریب

دور را تصویر كرد به این صورت كه بیع دوم متوقف بر بیع اول است و از طرفی چون بیع اول مقّید به 
شرطی شده است، عقد متزلزل خواهد بود و تا شرط آن محقق نشود، ملکیتی برای مشتری حاصل 

 آید.مینابراین ملکیت حاصل از بیع اول متوقف بر بیع دوم است و دور به وجود نخواهد شد، ب
شود، بلکه تخّلف از شرط یا تعّذر می: مشروط بودن عقد بیع اول موجب تزلزل و عدم لزوم آن نمناقشه

 بحاشیة كتاب المکاس) شود، بنابراین ملکیت بالفعل با بیع اول محقق شده است.میآن موجب تزلزل عقد 
 (254-258، ص5جلالصفهانی، 

  ثبوتی بر حرمت دوم دلیل
كند، ُعلقه و  میباشد زیرا بایع در بیع اول وقتی شرط بازخرید را در بیع مطرح میبیع اول فاقد قصد 

شود، از میارتباط خویش با مبیع را قطع نکرده است و قصد انتقال مبیع به مشتری از بایع متمّشی ن
د متعاقدین است و اگر قصد بایع وجود نداشته باشد بیع اول باطل است و نوبت به طرفی عقود تابع قص

 (78، ص1غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، ج)رسد.میبیع دوم ن

 مناقشات
الزمه استدالل فوق آن است كه اگر شرط بازخرید در ضمن بیع اول نشده باشد، ولی  :نقضی اشکال

باید حکم به بطالن شود زیرا اشکال عدم قصد در این مورد نیز مطرح  متعاقدین دو بیع را انجام دهند
 باشد.میشود در صورتیکه بدون مطرح شدن شرط این عقد صحیح می

كند در میعدم وجود قصد، خالف فرض مسئله است زیرا بایع اول وقتی شرط بازخرید را  :حّلی پاسخ
ت ارزان تر آن را از وی به صورت نقدی بخرد؛ به واقع قصد انتقال مبیع به مشتری را دارد تا به صور

 عبارت دیگر بالوجدان قصد در بیع اول وجود دارد.
 باشد.میبر اساس مطالب فوق أدله ثبوتی برای بطالن بیعی كه در آن شرط بازخرید شده باشد صحیح ن
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 : روایاتبطالن یاثبات ادله
 روایت حسین بن منذر-6
ن ابن أبي عمیر عن حفص بن سوقة عن الحسین بن المنذر قال: عنه ]حسین بن سعید اهوازی[ ع»

العینة فأشتري المتاع من أجله ثم أبیعه إیاه ثم  فقلت یجیئني الرجل یطلب سألت أبا عبد الله 
یه منه مکاني قال فقال إذا كان له الخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع و كنت أنت الخیار إن شئت  أشتر

یت و إن شئت  لم تشتر فال بأس قال قلت فإن أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد و یقولون إن جاء اشتر
 ، ح(51-50، ص7ج، تهذیب األحکام)«به بعد أربعة أشهر صلح قال فقال إنما هذا تقدیم و تأخیر فال بأس

روایت را شیخ طوسی ره با طریق خود از حسین بن سعید اهوازی روایت كرده : روایت بررسی سند
كه طریق اول و  0و ایشان در مشیخه تهذیب چهار طریق به حسین بن سعید اهوازی ذكر كرده استاست 

دوم ضعیف و طریق سوم و چهارم فقط با توثقیات عام قابل تصحیح است. اما مرحوم شیخ طوسی در 

                                                                    

 عبید بن الحسین و النعمان بن محمد بن محمد الله عبد ابو الشیخ به اخبرنی فقد سعید بن الحسین عن الکتاب هذا في ذكرته ما» .0
 الحسین ابو أیضا به اخبرنی و الولید بن الحسن بن محمد ابیه عن الولید بن الحسن بن حمدم بن احمد عن كلهم عبدون بن احمد و الله
 بن الحسن بن محمد أیضا رواه و سعید، بن الحسین عن ابان بن الحسن بن الحسین عن الولید بن الحسن بن محمد عن القمي جید ابي

 ( 62-62ص المشیخة، األحکام، تهذیب) «سعید بن الحسین عن محمد بن احمد عن الصفار الحسن بن محمد عن الولید
یق در  سعید بن حسین روایات اول طبقه در عبدون بن أحمد و غضائری ابن مفید، شیخ یعنی نفر سه از طوسی شیخ مرحوم اول طر

 عبدون بن أحمد و ریغضائ ابن پیرامون عام توثیقات به نیازی دارد وجود مفید شیخ مرحوم چون طبقه این در. است كرده نقل را اهوازی
 بن محمد یعنی أحمد پدر سوم طبقه ندارد، خاص توثیق كه است ولید بن حسن بن محمد بن أحمد راوی، سه این عنه مروی نیست،
. است كرده نقل را روایات اهوازی سعید بن حسین از مجهول أبان بن حسن بن حسین از( 282ص النجاشي، رجال)ثقه ولید بن حسن

 .نیست صحیح أبان بن حسن بن حسین بودن مجهول واسطهب طریق این اما
یق در  بن حسین از مجهول أبان بن حسن بن حسین از ثقه ولید بن حسن بن محمد ازمیق جید أبی ابن از طوسی شیخ مرحوم دوم طر

یق این. است كرده نقل را روایات اهوازی سعید  ابی ابن دربارۀ. تنیس صحیح أبان بن حسن بن حسین بودن مجهول بواسطه نیز طر
 مطرح اشکاالتی نیز جید أبی ابن عام توثیق این پیرامون ولی دارد وجود صادق او مورد در بودن نجاشی شیخ مثلمیعا توثیقات جید

 .است
 بن حسن بن محمد از ولید بن حسن بن محمد بن أحمد از عبدون بن أحمد و غضائری ابن و مفید شیخ مرحوم: چهارم و سوم طریق

 بن أحمد از( 252ص النجاشی، رجال) ثقه صفار الحسن بن محمد از ولید بن حسن بن محمد ازمیق جید أبی ابن همچنین و ولید
 .اند كرده نقل را روایات اهوازی سعید بن حسین از( 81-80ص النجاشي، رجال)ثقه اشعری عیسی بن محمد

یق این در  بعد علماء همه كه ثانی شهید شهادت مانندمیق جید أبی ابن و ولید نب حسن بن محمد بن أحمد پیرامون عام توثیقات اگر طر
یق توانمی شود، پذیرفته بودند اتقیاء از كلینی مرحوم از  .آیدمین نظر به صحیح طریق گرنه و آورد حساب به صحیح را طر
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 من ةعّد  بها أخبرنا و»كتاب فهرست، بدون در نظر گرفتن توثیقات عام  طریق صحیح به این شرح دارد: 
 المتوّكل، بن موسی بن محّمد و الحسن بن محّمد و أبیه عن الحسین، بن علي بن محّمد عن أصحابنا،

فهرست كتب الشیعة ) «سعید بن الحسین عن عیسی، بن محّمد بن أحمد عن الحمیري، و الّله عبد بن سعد عن
  (051ص، و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول

)عده ه روایات و كتاب ها حسین بن سعید اهوازی را بواسطه گروهی از أصحابمرحوم شیخ طوسی هم
كه مرحوم شیخ مفید قطعا در میان آنها وجود دارد از مرحوم صدوق از پدر مرحوم صدوق  من اصحابنا(

و ابن ولید و محمد بن موسی بن متوكل از سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیری از أحمد بن 
در طبقه سوم این طریق ابن ولید ثقه و در طبقه چهارم سعد بن عبد  عیسی نقل كرده است.محمد بن 

الله اشعری ثقه وجود دارد، لذا طریق مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی در كتاب فهرست 
باشد؛ حسین بن میباشد؛ از طرفی شخص حسین بن سعید اهوازی نیز از أجالء و ثقات میصحیح 
، از (820-821، ص 1اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی ج)ز ابن أبی عمیر كه از اصحاب اجماع استسعید ا

 از حسین بن منذر روایت را نقل كرده است،  (025)رجال النجاشی، صحفص بن سوقه ثقه
و تنها  باشد. وی توثیق خاص نداردمیامامشکل در مورد حسین بن منذر است كه راوی مستقیم از امام 

بر  ،(081ص، رجال الطوسي)به حساب آورده است مرحوم شیخ طوسی ایشان را از اصحاب امام صادق 
، 12)جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، جهمین اساس بعضی از فقها روایت وی را ضعیف به حساب آورده اند.

 (541، ص7ج ،مصباح الفقاهة و  522 ، ص5كتاب البیع لإلمام الخمیني، جو  000ص

 توان  از سه راه برای حسین بن منذر توثیق عاّم را مطرح كرد:میولی 
چهار هزار نفر بودند و ابن عقده  در كتاب خود فرموده شاگردان ثقه امام صادق آشوب  شهرابن -0

ود در كتاب رجالش از آنها نام برده است، ولی كتاب رجال ابن عقده فعال در دسترس نیست؛ با این وج
توان برای تحصیل نام این افراد از كتاب رجال مرحوم شیخ طوسی استفاده كرد، زیرا مرحوم شیخ در می

را جمع آوری كرده است و بنده آنها را نام  مقدمه كتاب خود فرموده: ابن عقده اصحاب امام صادق 
ین اساس وقتی به اصحاب بر هم ،(11ص، رجال الطوسي)كنم میبرم و هر شخصی را كه نام نبرده اضافه می

رجال شیخ طوسی مراجعه شود، مرحوم شیخ بعضی از عناوین را مرّتب آورده است و  امام صادق 
بعضی را غیر مرّتب، دسته دوم همان مواردی است كه شیخ طوسی اضافه كرده است و دسته اول افرادی 

در ِعداد افراد مرّتب ذكر  است كه بر اساس كتاب ابن عقده نقل شده است و شخص حسین بن المنذر
 شود.میشده است بنابراین توثیق عاّم ابن شهر آشوب شامل وی 

این نکته قابل ذكر است كه  توثیق عام فوق توسط ابن شهر آشوب صورت گرفته است نه ابن عقده، زیرا 
ا چهار هزار را در كتابش نام برده است ی اینکه ابن عقده چهار هزار نفر از شاگردان ثقه امام صادق 

 نفر اعم از ثقه یا غیر ثقه، با توجه به در دسترس نبودن كتاب ایشان قابل احراز نیست.
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كند تعداد راویانی است كه مرحوم شیخ طوسی آنها را در میاما آنچه توثیق عاّم ابن شهر آشوب را متزلزل 
رسد در میهزار نفر ن 2111ه نام برده است، زیرا افراد مرّتب و غیر مرّتب ب ذیل اصحاب امام صادق 

نفر نام برده بود؛ ولی از  2111صورتی كه مرحوم ابن شهر آشوب تنها راویان كتاب ابن عقده )مرّتب ها( را 
توان پاسخ  داد كه احتماال سقطی در كتاب رجال شیخ طوسی یا نسخه ای كه از كتاب ابن میاین اشکال 

افتاده است و این سقط موجب عدم حجّیت كتاب عقده به دست مرحوم شیخ رسیده است، اتفاق 
 شود.مین

توثیق عام دیگر برای حسین بن منذر این است كه ایشان مروی عنه بدون واسطه ابان بن عثمان از -1
و طبق مبنایی كه مروی عنه مستقیم ابان بن عثمان را ثقه  (215، ص5)وسائل الشیعه، جلداصحاب اجماع است 

 باشد.یمداند این شخص ثقه می
توثیق عام سوم این كه او مروی عنه با واسطه ابن ابی عمیر است )مثل روایت محل بحث(و طبق -2

داند ) مثل مرحوم شیخ میمبنایی كه مروی عنه های با واسطه و بدون واسطه ابن ابی عمیر را ثقه 
 باشد.میمرتضی حائری( این شخص ثقه 

منذر وجود دارد و صحت طریق مرحوم شیخ طوسی به  كه پیرامون حسین بنمیبا توجه توثیقات عا
 توان روایت را صحیحه به حساب آورد.میحسین بن سعید اهوازی 

ولی چون  (0، ح111، ص5ج، الکافي)قابل ذكر است كه این روایت با سند دیگری در كافی نیز نقل شده است
كند تصحیح این سند هم میل نق مرحوم كلینی هم آن را به واسطه حسین بن منذر از امام صادق 

 باشد.مینیازمند توثیق عام  حسین بن سعید 
 :روایت داللت بررسی

پرسد كه شخصی نزد او آمده و طلب عینه میسوال  در این روایت حسین بن منذر از امام صادق 
ت كرده است، بر همین اساس حسین بن منذر متاعی خریداری كرده و آن را به طالب عینه فروخته اس

سپس متاع را از او خریده است، حضرت در پاسخ فرموده است كه اگر دو طرف معامله ) حسین بن 
 منذر و طالب عینه ( در خرید و فروش مجبور نباشند اشکالی ندارد...

چون مشتری در بیع اول طالب عینه بوده است، باید بیع اول به صورت مؤّجل بوده باشد و بیع دوم به 
مت پایین تر؛ زیرا در غیر این صورت خرید و فروش با قیمت مساوی و بدون تأجیل، صورت نقد و با قی

 كرده است.میغرض طالب عینه و بایع بیع عینه را تامین ن
این است كه اگر بایع یا مشتری « اذا كان له الخیار ... فال باس»مدلول روایت با توجه به مفهوم شرط 

بازخرید و باز فروش در بیع اول صورت گرفته باشد، بیع دوم  دارای خیار نباشد و به بیان دیگر شرط
 شود.میصحیح نیست و در نتیجه، شرط بازخرید موجب بطالن بیع 

 دو احتمال وجود دارد:« بأس » البته در مورد متعلق 
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و اشتراط دارای مشکل باشد، در این صورت سه حالت امکان  بوده متعلق اشتراط به «بأس» لفظ (الف
 ست:پذیر ا

در حرمت باشد. دراین صورت اشتراط بدین نحو حرام است ولی موجب « بأس»( ظهور لفظ 0-الف
 شود.میشود  و بایع تنها مرتکب فعل حرام شده است، موجب بطالن بیع میبطالن بیع اول یا دوم ن

اسد باشد زیرا شرط فمینکته: اشتراط مذكور از نوع شرط فاسد)مثل شرط شرب خمر در ضمن بیع( ن
فی نفسه حرام یا خالف مقتضای عقد و ... است و فقهاء پیرامون مفِسد بودن آن نسبت به عقد اختالف 

 دارند. 
در كراهت است. در این صورت بیع صحیح است و این گونه اشتراط كردن « بأس»( ظهور لفظ 1-الف

 باشد.میمکروه 
 یز دو حالت امکان پذیر است :در این صورت ن باشد، گرفته تعلق اول بیع به «بأس» لفظ( ب
در حرمت ظهور دارد، در این صورت تنها دلیل حرام بودن بیع به دلیل شرط « بأس»( لفظ 0-ب

، كفایة األصول)بازخرید در ضمن آن است، ولی مالزمه ای بین حرمت تکلیفی و فساد بیع دوم وجود ندارد
 ( 087ص

شود و شرط بازخرید و بیع میبیع اول مکروه  در كراهت ظهور دارد، در این صورت« بأس»( لفظ 1-ب
 باشد.میدوم صحیح 

 در این صورت نیز دو حالت امکان پذیر است: باشد، گرفته تعلق دوم بیع به بأس» لفظ( ج
تواند عدم رضایت میدر حرمت ظهور دارد، در این صورت دلیل حرام بودن بیع دوم « بأس»( لفظ 0-ج

بودن بیع دوم باشد، ولی در هر دو صورت مالزمه ای بین حرمت تکلیفی و  بایع در بیع دوم یا مصداق ربا
 ( 087ص، كفایة األصول)فساد بیع دوم وجود ندارد

شود و شرط بازخرید و بیع میدر كراهت ظهور دارد، در این صورت بیع دوم مکروه « بأس»( لفظ 1-ج
 باشد.میاول و دوم صحیح 

ع دوم است، زیرا مخالفت اهل مسجد )عاّمه( در ذیل روایت با ظهور روایت حسین بن منذر در حکم بی
فیه »دانند ناظر به بیع دوم است و تعبیرمیصّحت بیع و مدت زمان چهار ماهی كه برای صّحت آن الزم 

)مستفاد از مفهوم شرط( نیز ظهور در كراهت دارد، بنابراین شرط بازخرید صحیح است و بیع دوم « بأس
اگر ظهور در حرمت نیز داشته باشد باز مالزمه ای بین حرمت بیع و فساد بیع دوم  تنها كراهت دارد و

  شود.میبه عبارت دیگر شبیه بیع وقت النداء در روز جمعه ، وجود ندارد
بر آن خالف « فیه بأس»نکته: ناظر بودن روایت حسین بن منذر به حکم وضعی فساد و داللت تعبیر 

 ر كه گذشت تعبیر مذكور ظهور در كراهت تکلیفی دارد.ظهور روایت است، زیرا همانطو
: ایشان برای عدم داللت روایت حسین بن المنذر بر بطالن بیعی كه در آن شرط حضرت امام  مناقشۀ

بازخرید شده به حّد وسط اخص بودن روایت از مّدعا تمسک كرده اند، زیرا مّدعا آن است كه هر نوع 
ه باشد، صحیح نیست ولی روایت تنها بر باطل بودن بیعی داللت بیعی كه در آن شرط بازخرید شد
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آمده است « ثم اشتریه منه مکانی»كند كه فورا بعد از بیع اول، بیع دوم محقق شود زیرا در تعبیر سائل می
دانند، از طرفی در میو آن را در مقابل قول عاّمه قرار داده است كه فاصله چهار ماه بین دو بیع را الزم 

ن فقهاء شخصی قائل به تفصیل بین صحت بیع دوم فوری و بطالن بیع دوم با تاخیر وجود ندارد، بی
 (  522، ص5كتاب البیع لإلمام الخمیني، ج)آید.میبنابراین این روایت مورد اعراض اصحاب به حساب 

یرا ذیل روایت با تعبیمیبه این روایت صحیح به نظر ن : اشکال حضرت امام پاسخ هذا تقدیم و »ر آید ز
گذارد و مشکل أخص بودن دلیل از میفرقی بین بیع دوم فوری و بیع دوم با تاخیر ن« تاخیر فال بأس به
مثل عدم داللت بر  كند. اشکاالت مبنایی دیگری نیز به استظهار حضرت امام میمّدعا را برطرف 

 كنیم.میكر آنها صرف نظر بطالن بیع دوم ) طبق استظهار نهایی از روایت( وارد است كه از ذ

 روایت علی بن جعفر-3
عبد الله بن جعفر في قرب اإلسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخیه موسی بن »

یشترط و  أ یحل قال إذا لمقال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم  جعفر 
جعفر في كتابه إال أنه قال: بعشرة دراهم إلی أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم  رضیا فال بأس. و رواه علي بن

 (22-21ص، 08وسائل الشیعة، ج)« بنقد.
نقل شده است، بعید نیست كه با توجه به اینکه این دو روایت از علی بن جعفر از موسی بن جعفر 

باشد. مرحوم صاحب وسائل  این دو یک روایت باشند و در نسخه كتاب قرب االسناد سقطی واقع شده
این روایت را از  عبد الله بن جعفر حمیری از عبد الله بن حسن از علی بن جعفر از امام موسی كاظم 

 .و نیز از كتاب مسائل علی بن جعفر نقل كرده است 
 : روایت سند بررسی

نیست  ا معصوم دو با سند معتبری به دست ما نرسیده است، بنابراین نیازی به بررسی سند حمیری ت
 باشند.و روایات این كتب  قابل استناد فقهی نمی

 نظریه تصحیح دو كتاب قرب االسناد و مسائل علی بن جعفر
بعضی از معاصرین با پذیرش اشکال مذكور راه دیگری برای تصحیح فهرستی این دو كتاب در پیش 

ب ها، سند معتبر دارد و آنها را در گرفته اند به این صورت كه مرحوم صاحب وسائل به صاحبان این كتا
خاتمه وسائل نقل كرده است بنابراین روایاتی كه در وسائل الشیعه از این دو كتاب نقل شده مثل دو 

 دانند. میروایت مذكور از جهت فهرستی صحیح 
: طبق خاتمه وسائل طریق مرحوم حّر عاملی به این كتاب به وسیله روایت محمد، فرزند مناقشه  اول

كتاب های قدماء را می؛ از طرفی مرحوم حّر عاملی تما(055، ص21وسائل الشیعة، ج)عبد الله بن جعفر است 
از فرزند میبه واسطه شیخ طوسی نقل كرده است و در طریق مرحوم شیخ طوسی به عبد الله بن جعفر نا

لعباس، القمي، ثقة ... عبد الله بن جعفر الحمیري، یکنی أبا ا» ایشان یعنی محمد برده نشده است: 
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أخبرنا بروایاته أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسین، عن أبیه و محمد بن الحسن، عن عبد الله 
)فهرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء «بن جعفر. و أخبرنا ابن أبي جید، عن ابن الولید، عن عبد الله بن جعفر.

یخ طوسی خودش دو طریق به عبد الله بن جعفر دارد كه در یک . مرحوم ش(142المصنفین و أصحاب األصول، ص
طریق مرحوم صدوق )پدر( و محمد بن حسن بن ولید راوی از عبد الله بن جعفر هستند و در طریق 

از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری میدیگر تنها محمد بن حسن بن ولید؛ بنابراین در این دو طریق نا
 برده نشده است.

توان گفت اینکه مرحوم حّر عاملی یک طریق صحیح به كتاب عبد الله بن جعفر میبه ایراد باال  با توجه
 آید میحمیری داشته است، صحیح به نظر ن

توان اثبات كرد كه طرق مرحوم حّر عاملی به كتب قدماء تشریفاتی است زیرا در میبلکه  :دوم مناقشه
تفسیر عّیاشی در زمان قبل از مرحوم شیخ و كّشی مسند  نقض وجود دارد مثال كتاب موارد دیگری نیز

كند ولی چون به میشود، تا شخصی آن را پیدا میبوده است ولی مّدتی این كتاب از دسترس خارج 
كند، از طرف میسندهای آن را حذف و تنها متن روایات را نقل مینسخه كتاب سند نداشته است، تما

كند، بدون سند است به همین دلیل میوسائل از تفسیر عیاشی نقل  روایت هایی كه صاحبمیدیگر تما
توان اطمینان پیدا كرد كه روایات نقل شده توسط مرحوم صاحب وسائل از تفسیر عّیاشی از كتاب می

روایت های آن مرسل است؛ با این وجود مرحوم شیخ میمسند نبوده است بلکه از كتابی است كه تما
أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن »سیر عّیاشی دارد: طوسی طریق مسند به تف

هرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول، ) ف«مسعود العیاشي، عن أبیه، بجمیع كتبه و روایاته

 است. توان گفت كه مرحوم حّر عاملی از طریق شیخ طوسی به كتاب عّیاشی سند داشتهمیلذا ن  (244ص
خالصه این كه با توجه به مناقشات باال، مستند بودن كتاب قرب االسناد از جهت فهرستی و سند به 

 باشد. مینسخه صحیح قابل اثبات ن
 طریق حمیری به امام كاظم

هرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و )فصرف نظر از این مناقشات، بین عبد الله بن جعفر حمیری ثقه 

دو واسطه یعنی عبد الله بن حسن و علی بن جعفر  و امام موسی بن جعفر  (142اب األصول، النص، صأصح
فهرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء )وجود دارند. علی بن جعفر توسط مرحوم شیخ طوسی توثیق شده است

معاصرین درصدد  ولی عبد الله بن حسن توثیق خاص ندارد، بعضی از (162ص، المصنفین و أصحاب األصول
اثبات وثاقت برای عبد الله بن الحسن بوده اند زیرا ایشان آقا زاده مشهوری است كه جرحی نسبت به 

باشد و میایشان وارد نشده است و به عبارت دیگر داعی برای جرح)در صورت وجود( افراد مشهور زیاد 
 رسید.میت ما شد و به دسمیاگر ایشان مجروح بود قطعا توسط علماء رجال بیان 
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ولی این راه برای توثیق صحیح نیست، زیرا در موارد متعدد كتب رجالی و توثیق و تضعیف راویان به 
توان به صورت كلی گفت كه اگر تضعیفی نسبت به فالن راوی وجود میدست ما نرسیده است بنابراین ن

 رسید.میداشت به دست ما 
قابل تصحیح نیست و روایت دیگر در كتاب علی بن جعفر بنابراین روایت قرب االسناد از جهت سندی 

 نیز از جهت فهرستی دچار مشکل است.
 روایت داللت بررسی

روایت مذكور از جهت داللت شبیه روایت حسین بن منذر است زیرا سائل از حضرت پیرامون فروش 
كند و حضرت در میلباسی به قیمت ده درهم و خرید آن به قیمت پنج درهم توسط فروشنده بیع اول 

پاسخ فرموده اند كه اگر شرط بازخرید نشده باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد و با استفاده از 
 شود كه شرط بازخرید در آن شده باشد.میدر بیعی « بأس»مفهوم شرط اثبات 

ن بر حرمت و عدم مالزمه بی« فیه بأس»مانند روایت حسین بن منذر اشکال عدم داللت تعبیر 
مبغوضیت معامله و بطالن آن نیز بر این روایت وارد است، بنابراین از روایت قرب االسناد نیز تنها كراهت 

 شرط بازخرید در بیع العینه قابل استفاده است.
ید  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت ألبي عبد الله »روایات دیگری نیز مانند الرجل یر

قول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتی أشتري فیأخذ الدراهم أن یتعین من رجل عینة فی
ء بها إلی الرجل الذي له المال فیدفعها إلیه فقال أ لیس إن شاء اشتری و إن شاء فیشتري حاجته ثم یجي

رد كه به وجود دا (51، ص: 7)تهذیب األحکام، ج «ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم یبع قلت نعم قال ال بأس
 جهت مشابهت با روایت حسین بن منذر از لحاظ داللت، نیازی به بررسی آنها نیست.

 روایت یونس شیبانی -2
برای بطالن بیع ای كه در آن شرط بازخرید شده، به روایتی تمّسک كرده اند كه این گونه  حضرت امام 

 باشند.میدو بیع مؤّجل و نقد خرید و فروش را از مصادیق ربا به حساب آورده است اگرچه ظاهرا 
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن »

الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه ال  صالح بن عقبة عن یونس الشیباني قال: قلت ألبي عبد الله 
یه منه قال فقال یا یونس إن یسوی و المشتري یعلم أنه ال یسوی إال أنه یعلم أنه س یرجع فیه فیشتر

رسول الله ص قال لجابر بن عبد الله كیف أنت إذا ظهر الجور و أورثتم الذل قال فقال له جابر ال أبقیت 
إلی ذلك الزمان و متی یکون ذلك بأبي أنت و أمي قال إذا ظهر الربا یا یونس و هذا الربا و إن لم تشتره 

 (04، ص7)تهذیب األحکام، ج«عم قال فقال ال تقربنه فال تقربنهمنه رده علیك قال قلت ن
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مرحوم شیخ طوسی روایت را از محمد بن الحسن الصفار نقل كرده است، در : روایت سند بررسی
 مشیخه ایشان دو طریق به صفار مطرح كرده است:

به الشیخ ابو عبد الله و ما ذكرته في هذا الکتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني »طریق اول: 
محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید الله و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن 

 ( 72المشیخة، ص، تهذیب األحکام)«]محمد بن الحسن الصفار [ عنالحسن بن الولید عن ابیه 
اص دارد، ولی فرزند ابن در بین سه نفری كه در طبقه اول طریق مذكور هستند، مرحوم مفید توثیق خ

 توان به آن تمسک كرد.میولید ) احمد( توثیق خاص ندارد؛ بنابراین ن
اخبرني به أیضا ابو الحسین بن ابی جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن »طریق دوم: 
  (72المشیخة، ص، تهذیب األحکام )«ار.الحسن الصف

توان به آن تمسک كرد. ولی مرحوم شیخ طریق میندارد و ن در این طریق نیز ابن ابی جید توثیق خاص
أخبرنا جماعة، عن محمد بن  و» به محمد بن الحسن الصفار در كتاب فهرست نقل كرده است:میسو

رجاله إال كتاب بصائر  علي بن الحسین، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن
 (218ص، فهرست كتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول)«.الدرجات فإنه لم یروه عنه ابن الولید

مرحوم شیخ طوسی در طریق كتاب فهرست با سه واسطه روایت از محمد بن الحسن الصفار نقل كرده 
توان گفت قطعا استاد بزرگوارشان یعنی شیخ مفید در این طبقه میاست، واسطه اول گروهی هست كه 

باشد كه این دو نفر از ثقات میه دوم مرحوم صدوق است و واسطه سوم مرحوم ابن ولید قرار دارند، واسط
در كتاب  به صفار یطوس خیمرحوم ش قیتوان گفت كه طرمی نینابراآیند، بمیو أجالء به حساب 

بصائر »وجود دارد نقل نکردن كتاب  حیصح قیطر نیكه در ا یاست. تنها مسئله ا حیصح فهرست 
بصائر »محل بحث از كتاب  تیكه روا دارداست و امکان آن وجود  دیفار توسط ابن ولص« الدرجات
 نیا یول ردیگمیمحل خدشه قرار  زیبه صفار ن خیمرحوم ش حیصح قیطر نیباشد، بنابرا« الدرجات

در آن  یاست و مباحث فقه یكتاب اعتقاد کی« بصائر الدرجات»كه كتاب  پاسخ دادتوان میرا اشکال 
بنابراین طریق فهرست از این اشکال مصون باقی  ،شودن رفتهیپذ زیجواب ن نیدارد و اگر اوجود ن

 ماند. می
، محمد بن (252)رجال النجاشی، صشخص صفار نیز توسط نجاشی توثیق شده و از أجالء اصحاب است

الطوسی،  )رجالالحسن أبی الخطاب و محمد بن اسماعیل بن بزیع توسط مرحوم شیخ طوسی توثیق شده اند

. صالح بن عقبه بن خالد االسدی كه 0ولی صالح بن عقبه مرّدد بین دو فرد است:  ،(262و ص 274ص
و مرحوم شیخ طوسی او را از اصحاب امام  (111رجال النجاشي، ص)داندمیمرحوم نجاشی او را صاحب كتاب 

 (028)رجال الطوسی، صبه حساب آورده است باقر 
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و مرحوم  (111رجال النجاشي، ص)داندمیكه مرحوم نجاشی او را صاحب كتاب . صالح بن عقبه بن قیس 1
و  117)رجال الطوسی، صبه حساب آورده است. شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق و امام كاظم 

 (228ص

بودن را مطرح  مانند از اصحاب امام صادق میتوان توثیقات عامیپیرامون صالح بن عقبه بن قیس 
توثیق ابن عقده شامل آن بشود و همچنین  در كتاب تفسیر علی بن ابراهیم از او روایت نقل شده كردتا  

ولی  (85ص، 01معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج)داندمیاست و مرحوم خویی به همین دلیل او را ثقه 
 شود.میقه و غیر ثقه نسبت به صالح بن عقبه بن خالد توثیقی وجود ندارد بنابراین مرّدد بین ث

است كه (212) رجال الطوسی، صدر روایت شخصی به نام یونس الشیبانی راوی مستقیم از امام صادق 
باشد و توثیق عام ابن عقده برای وی قابل اثبات می توثیق خاص ندارد، ولی از اصحاب امام صادق 

 است.
افراد ثقه  و از صفار تا امام صادق بنابراین اگرچه طریق مرحوم شیخ طوسی به صفار صحیح است 

وجود دارد ولی از آن جایی كه صالح بن عقبه مرّدد بین شخص ثقه و غیر ثقه است، روایت ضعیف به 
 آید.میحساب 
 :روایت داللت بررسی

پرسد كه شخصی میسوال  تمام نیست زیرا راوی از امام  داللت روایت بر مّدعای حضرت امام  
دانند كه قیمت آن با ثمنی كه در معامله مطرح شده است میفروشد و هر دو میمشتری یک مبیعی را به 

فروشد( ولی میتفاوت دارد )مثال یک فرش ده میلیون تومانی را به قیمت دوازده میلیون تومان به مشتری 
به بایع )قطعا مشتری با قیمت پایین تر فروشدمیدانند كه مشتری مبیع را دوباره به بایع میهر دو 

اسالم این عمل را میفروشد تا توجیه عقالیی پیدا كند( حضرت در پاسخ با نقل قضیه ای از رسول گرامی
شود كه مشتری در بیع اول میاز مصادیق ربا به حساب آورده اند ) با توجه به این قسمت روایت معلوم 

فروشد تا پولی به میرت نقد به بایع آن را به صورت مؤّجل خریداری كرده است و در بیع دوم آن را به صو
دست او برسد و سپس در زمان پرداخت ثمن در بیع مؤّجل با مقداری اضافه تر آن را بازگرداند( سپس 

پرسد كه این گونه نیست كه اگر بایع در بیع اول از خرید دوباره مبیع میحضرت از شخص سوال 
رها كند و برود، راوی در پاسخ این مسئله را تایید  خودداری كند، مشتری در بیع اول مبیع را نزد بایع

 فرمایند كه نزدیک این عمل نشوید كه از مصادیق رباست.میكند حضرت نیز در پاسخ می
همانطور كه از ظاهر روایت واضح است متعاملین با دو معامله قصد فرار از ربا را دارند و حضرت آن را 

یت مذكور با بیع العینه تفاوت دارد زیرا با توجه به ذیل روایت مصداق ربا به حساب آورده است ولی روا
شود كه این دو معامله صوری است و اصال قصدی از میكه مسئله خودداری از خرید مطرح شده معلوم 

متعاملین متمّشی نشده است، ولی در بیع العینه این گونه نیست و در بعضی از مصادیق بیع العینه مبیع را 
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توان حرمت مستفاد از این روایت میدهند، لذا نمیفروشند و تامین نقدینگی با آن انجام میمیبه نفر سو
 را در مورد بیع العینه مطرح كرد.

 جمع بندی
ادله ثبوتی )دور و عدم قصد متبایعین( و اثباتی )روایت میتوان گفت تمامیبا توجه به مطالب گذشته 

شیبانی( برای حرمت و بطالن شرط بازخرید در بیع العینه،  های حسین بن منذر، علی بن جعفر و یونس
باشد و تنها كراهت شرط بازخرید از ادله اثباتی )روایی( قابل برداشت است و میمحل خدشه و مناقشه 

توان راهی برای فرار میاین كراهت داللت بر بطالن بیع العینه ندارد. بنابراین بیع العینه و شرط بازخرید 
 امین نقدینگی مورد نیاز در بازار باشد.از ربا و ت
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