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Abstract
Inferring the criterion and the cause of religious laws along with inferring
the laws themselves are one of the tasks of jurisprudence and it's necessary
for understanding the religious texts and laws. To achieve this, well knowing the cause (Ealla) and the reason (Hikma) of religious laws is necessary,
but it is not easy. Overlooking this, is behind disagreement between jurists
in different topics of jurisprudence. The sale is the most common and important contract and has occupied the major part of jurisprudential and legal
issues. Thus, in comparison with other contracts, people ask more about it,
which is obvious in hadith from Imams and expressing the cause in them. In
this article, after explaining the terms, we mention the method of expressing
the cause in Arabic. Then we examine the method of "expressing the cause"
in traditions about the Sale and the jurists opinion about it. The most common method is use of two letters, "PHA" and "LAM", and one kind of sentence called "Jomla Esmia". There is also disagreement between jurists as to
whether those clauses in traditions are the cause or the reason, so we could
use them in the same cases.
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چکیده
استنباط مالک و علت در کنار استنباط حکم ،یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت

علل احکام ،برای فهم متون شرعی و دستیابی به احکام شرع ،ضروری است .الزمة این امر

مهم ،شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که کار دشواری است.

عدم توجه به این مسئله ،منشأ اختالفنظر فقها در ابواب مختلف فقهی است؛ بنابراین الزم
است معیارهایی قانونمند جهت بازشناسی «علت» یا «حکمت» احکام وجود داشته باشد تا از

این اختالفنظر جلوگیری شود .عقد بیع ،رایجترین و مهمترین عقد تملیکی است و بخش

عمدة مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است .این عقد بهدلیل اینکه عمومیت
بیشتری در میان مردم دارد ،اختالفات بیشتری نسبت به سایر عقود به دنبال دارد که در روایات

رسیده از ائمه و تعلیل (بیان علت) در آنها ،بهروشنی دیده میشود .در این نوشتار ،پس از
تبیین مفاهیم ،به روشهای بیان علت در زبان عربی اشاره میشود .سپس روشهای بیانشده،

در این روایات تحلیل میشود .بیشترین روشی که بهکار رفته ،استفاده از حروف «الم» و «فاء»
و «جمله اسمیه» است .همچنین فقها درباره حکمت یا علتبودن موارد مذکور در روایات،

اختالفنظر دارند که این امر در سرایت یا عدم سرایت علت در موارد مشابه ،تأثیر زیادی

دارد؛ بنابراین تشخیص دقیق و صحیح علت و حکمت حکم از وظایف مهم هر مجتهدی به
شمار رفته و میتواند از اختالف آرای فقها در احکام گوناگون فقهی جلوگیری کند.
کلیدواژهها :مالک احکام ،تعلیل ،حکمت ،اسلوب تعلیل ،بیع.
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در روایات فقهی مرتبط با عقد بیع ،بررسی شده و نظرات مختلف فقها دربارة تعلیل بهکاررفته
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دستیابی به علل و مالک احکام در معامالت ،امری ممکن و ضروری به شمار میآید
و این بحث دارای پیامدهای مفیدی است که در جای خود ،کاوشی گسترده ،ژرف و
موشکافانه میطلبد .کارکرد کشف مالکها و علل احکام و بحث از ضرورت آن ،تنها
برای «تعدی از نصوص شرعی»« ،تشبیه امور غیرمنصوص به امور منصوص»« ،یافتن قدر
مشترک بین آنها» و «بهکارگیری قیاس» ،نیست تا حساسیت تاریخی یعنی فراخواندن به
شیوة عملکنندگان به قیاس برانگیخته شود ،بلکه غرض ،برجستهکردن این است که این
امر در میان دانشمندان شیعی کمتر توجه شده ،ولی ضرورتی است که رویآوردن به آن
میتواند موجب بالندگی و کارآمدی بیش از پیش فقاهت و مشعل فروزان اجتهاد شود.
(قماشی)۱۸۹ :1384 ،
فقهای شیعه برای رسیدن به مالک و مناط احکام ،بسیار کوشیدهاند و با توجه به «روابط
حکم و موضوع»« ،تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» ،بهکمک دلیل معتبر و تکیه بر فهم
عرفی ،به استنباط و استخراج علت پرداختهاند و با کشف مالک در موارد فراوانی ،نیازهای
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روز جوامع مختلف اسالمی را پاسخ گفتهاند( .میرخلیلی )64 :1379 ،کاوش در متون فقهی،
انسان را با شواهدی از این دست روبهرو میسازد که نشان میدهد اندیشمندان شیعی برای
دستیابی به ریشه و بن حکم و کشف مناط ،تالشهای بسیار نمودهاند.
عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد در جوامع انسانی به شمار میرود .از نظر تاریخ
حقوق ،بیع ،معاوضة سادهای است که احتیاجات بشر از دیرزمان ،آن را به وجود آورده و
بهتدریج ،قیودی را بر آن افزوده تا بهصورت کنونی در آمده است؛ بنابراین پژوهش حاضر
در پی بررسی روایات فقهی در عقد بیع و همچنین تعلیلهای بهکاررفته در این روایات در
جهت بیان احکام شرعی است .این پژوهش کوشیده است تا به دو پرسش بنیادی پاسخ دهد:
« .1تعلیل» در روایات فقهی مربوط به عقد بیع ،با چه اسلوب و روشهایی بیان شده
است؟
 .2نظر فقها در مورد تعلیلهای بهکاررفته در روایات و سرایتدادن یا عدم تسری علت

بیانشده در آنها چیست؟
 -1تعلیل
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 -1-1در لغت و اصطالح
«تعلیل» ،مصدر باب تفعیل از فعل « َع َّل» بهمعنای نوشیدن دوباره و چیدن دوبارة میوه

است( .ابنمنظور۱۴۱۴ ،ق )468/11 :همچنین بهمعنای سرگرمکردن کسی به غذاخوردن
و صحبتکردن (مجمع اللغة العربیة ،بیتا )623 :و تبیین علت چیزی و اثبات آن با دلیل نیز
آورده شده است( .زبیدی۱۴۱۴ ،ق)516/15 :
تعلیل در اصطالح علم اصول بهمعنای تبیین علت حکم شرعی ،چگونگی استنباط و
استخراج آن بهوسیلة اجتهاد است (شلبی )12 :۱۹۸۱ ،و در اصطالح علم نحو بهمعنای تبیین و
تفسیر پدیدهای زبانی ،نفوذ به ماورای آن و شرح اسباب و عللی است که آن را ساخته است.
(حلوانی)108 :۱۹۷۹ ،

 -2-1تفاوت علت و حکمت
علت ،چیزی است که حکم شارع به آن وابسته است و وجود حکم به وجود آن بستگی

دارد .علت وصف ظاهر و منضبطی است که در اکثر موارد ،حکمت را نیز در بر دارد .بهعنوان
مثال ،اشتراک در مال غیرمنقولی که تقسیمشدنی است ،علت ثبوت حق «شفعه» است؛ ولی
حکمت حق شفعه ،دفع ضرر و اذیت محتملی است که ممکن است از ورود شخص ثالث
است( .اصغری )162 :۱۳۷۰ ،علت ،امری مشخص و معین است ،در حالی که حکمت،
مصلحت یا مفسدهای است که شارع برای دستیابی به آن ،حکم را تشریع کرده است؛ ولی
وجود حکم به وجود آن حکمت وابسته نیست .تفاوت دیگر آن است که علت ،امری
تغییرناپذیر بوده و با اختالف افراد ،زمان و مکان ،تغییر نمیکند؛ ولی حکمت همیشه امری
مشخص و معین نیست و بر اساس افراد و زمانها و مکانهای مختلف تغییرپذیر است.
برخی از فقیهان در بیان تفاوت علت و حکمت بر همین نظر بوده و قائلاند :حکمت
عبارت است از آن چیزی که موجب تشریع حکم شده و مقصود نهایی از حکم است که
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در شراکت ایجاد شود؛ شارع ،حق شفعه را برای جلوگیری از این ضرر احتمالی وضع کرده
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همان منافع مدنظر شارع است؛ ولی علّت ،آن چیزی است که تحت ضابطهای خاص قرار

گرفته و حکم ،وجودا ً و عدماً بر محور آن دور میزند( .مکارم شیرازی۱۴۲۷ ،ق)417 :

بیشتر اصولیان اهلسنت بر این باورند که حکمت نمیتواند اساس «قیاس» قرار گیرد .این
عده ،مناط حکم را علت میدانند ،نه حکمت .آنان میگویند :حکمت گرچه ممکن است
در اکثر احوال محقق شود ،ولی غیرمنضبط است؛ در نتیجه منشأ قیاس ،دارای معارض و
منجر به احکا ِم دارای معارض میشود( .اصغری)164 :۱۳۷۰ ،
 -3-1اسلوبهای تعلیل

در زبان عربی از روشهای مختلفی برای بیان علت استفاده میشود که هریک از این
اسلوبها ،بالغت خاصی دارد .یکی از این اسلوبها استفاده از حروفی است که برای معنای
تعلیل به کار میروند؛ مانند «الم»« ،کی» و «حتی» .نمونهای از تعلیل با حروف ،این روایت
ََ ََ َ َ
ََ َ
است«َ :ق َال َعل ٌّی فی َرهن َ
اخت َل َف فیه َّالراه ُن َو ُ
الم َرت ِه ُن ،فقال َّالر ِاه ُن ُه َو ِبکذا َو کذا َو قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َّ
َّ
ُ
ٌ
َ
المرت ِهن هو ِبأکثر إنه یصدق المرت ِهن حتی ی ِحیط ِبالثمن ِلنه ِأمین»( .صدوق۱۴۱۳ ،ق)۳۰۸/۳ :
ِ
ِ
(امیر مؤمنان علی در مورد اختالف ِگرودهنده و گروگیرنده در عقد رهن ،که راهن
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میگوید به فالن مبلغ گرو گذاشتم و مرتهن میگوید مبلغ رهن بیشتر بوده ،فرموده است:
سخن مرتهن پذیرفته میشود تا حدی که به قیمت رهن برسد ،نه بیشتر؛ زیرا وی امین است).
در این روایت ،امام علت پذیرفتهشدن قول مرتهن را ،امینبودن وی دانسته و برای بیان
تعلیل از حرف «الم» که مفید تعلیل است ،استفاده میکنند.
«مفعولله» یا «مفعولألجله» ،روش بیانی دیگری به شمار میرود و آن ،مصدری است که
بعد از فعل ،بهمنظور روشنشدن علت فعل ،ذکر میشود .در روایتی از امام صادق آمده
ّ
َّ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
زویج مخافة
العیل ِة فقد َأس َاء ِبالله الظ َّن»( .حر عاملی،
است« :عن ِأبی عبدالله قال :من ترک الت ِ
۱۴۰۹ق42/20 :؛ صدوق۱۴۱۳ ،ق( )385/3 :هرکس ازدواج را از ترس تنگدستشدن ترک
نماید ،بدون تردید به خداوند عزوجل گمان بد برده است ).این روایت در باب کراهت ترک
ازدواج از ترس تنگدستی آمده است .امام در این روایت از مصدر ،برای بیان کراهت
ترک ازدواج از ترس تنگدستی ،استفاده کرده و «مخافة» را به کار بردهاند.

نمونهای دیگر از موارد بیان تعلیل« ،جملة اسمیه» است که برای بیان علت استفاده میشود.
در باب «مزارعه» و «اجاره» ،روایتی از امام صادق نقل شده که متن روایت بدین صورت
َ ُ
َ ُ
ُ َ ُ َ ّ
َ
َ
َّ
َ
بداللهَ عن َّالر ُجل َی َتق َّبل األرض ِم َن الد َه ِاقین ف ُی َؤ ِاج ُرها ِبأکث َر ِم ّما َی َتق َّبل َها ِب ِه
است« :س ِئل أبو ع ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ َ َ
َ
َّ
ََ
َ
َ
ُّ
َ َُ ُ
َ
َ َ
یت إن فضل
لطان فقال ال َب َأس ِبه إن األرض ل َیست ِمثل
األجیر و ال ِمثل الب ِ
و یقوم فیها ِبحظ الس ِ
ِ
َ َ
یت َح َر ٌام» (صدوق۱۴۱۳ ،ق248/3 :؛ کلینی۱۴۰۷ ،ق( )271/5 :از امام صادق
األجیر و الب ِ
ِ
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سؤال کردند :یکی از کشاورزان ،زمینی را برای کشت ،با دهقانها قرارداد بسته ،سپس آن را

به دیگری اجاره داده به بیش از آن سهم و ادای خراج سلطان را خود پذیرفته است؛ حکمش
چیست؟ فرمود :اشکالی ندارد؛ چون زمین مانند اجیر و مانند خانه نیست و زیاده در اجیر و
خانه حرام است ).در این روایت ،امام صادق برای بیان علت جواز اجارة زمین توسط
َ
َّ
َ
األرض َل َ
األجیر) استفاده کرده است.
ثل
م
ت
یس
مستأجر با مبلغی بیشتر ،از جملة اسمیه (إن
ِ
ِ
 -2عقد بیع و تعلیل
عقد بیع ،رایجترین و مهمترین «عقد تملیکی» است و بهدلیل همین اهمیت و رواج،
بخش عمدة مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است .میتوان ادعا کرد که
مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همة مردم بهآسانی ،تفاوت این عقد را با سایر عقود
درک میکنند و تردیدی در آن ندارند؛ اما اختالف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگیها
و شرایط آن ،تردیدهایی را درمورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است .بهعبارت دیگر،
قراردادها ،اختالفنظر دارند؛ بهعنوان مثال ،میتوان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی
را نام برد که به نظر بعضی از فقها ،مصداق بیع و به نظر برخی دیگر ،خارج از بیع است.
(شریعتی ،بیتا)215 :
بیع در لغت بهمعنای فروش و در مقابل «شراء» ،یعنی خرید است و گاه به خریدوفروش نیز
بیع گفته میشود( .طاهری۱۴۱۸ ،ق )18/4 :همچنین این واژه از نظر لغوی بهمعنای مبادلة مال
در برابر مال است؛ ولی در اصطالح فقها تعاریف دیگری برای آن ذکر شده است؛ از جمله:
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فقها در عین حال که درمورد ماهیت بیع ،اختالف اساسی ندارند ،اما درمورد برخی از
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 .1نقل عین در برابر عوض معلوم؛
 .2عقد دال بر نقل عین در برابر عوض معلوم؛
 .3انتقال عین در برابر عوض معلوم( .جمعی از پژوهشگران۱۴۲۶ ،ق.)163/2 :
در اصطالح حقوقی ،قانون مدنی در ما ّدة  338بهتبعیت از فقها ،بیع را اینچنین تعریف

کرده است« :بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معین( ».طاهری۱۴۱۸ ،ق )18/4 :از

آنجا که این عقد ،یکی از عقود رایج و پُرکاربرد در میان مردم جامعه است ،ائمه توجه
زیادی به آن نشان داده و روایات بسیاری از ایشان در کتب حدیثی نقل شده است .در این

روایات ،بههمراه ذکر تعلیل ،بخشی از احکام فقهی عقد بیع ،ذکر شده و واضح است که بیان
احکام همراه با ذکر علت ،تأثیر بیشتری بر مکلف داشته و میل و رغبت او را برای اجرای
احکام الهی بیشتر میکند .در این بخش ،نمونههایی از روایات عقد بیع که دارای بیان علت
توسط ائمه است ،آورده شده و نظرات مختلف فقها درمورد این روایات بیان میشود.
 -1-2بیع رطب با خرما
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در مورد بیع رطب با خرما ،روایاتی در کتب حدیثی وارد شده که مشهورترین آنها
َ َ َّ ْ
ْ
َ ُْ
َ
یصل ُح َّالت ْم ُر ال ِیاب ُس ِب ُّالرط ِب ِم ْن أ ْجل أن ال ِیاب َس ِیاب ٌس
«منع» است .در این روایت آمده است« :ل
ِ
ْ َ َ
َ
َ
َو ُّالرط َب َرط ٌب ف ِإذا ِیب َس َنق َص»( .طوسی۱۴۰۷ ،ق94/7 :؛ کلینی۱۴۰۷ ،ق )189/5 :حلبی از
امام صادق روایت کرده است که معاملة خرما با رطب جایز نیست؛ بهدلیل اینکه خرما،
خشک و رطب ،تر است و هنگامی که خشک میشود ،وزن آن کم میشود .مجلسی دوم
این روایت را صحیح دانسته است( .مجلسی (دوم)۱۴۰۶ ،ق )96/11 :در این روایت ،عبارت
«من أجل» ،بیانگر تعلیل بوده و بهصراحت علت عدم جواز معاملة خرما با رطب را بیان
میکند.
روایات دیگری در استبصار به همین مضمون وارد شده است؛ از جمله روایت داود بن
َ ُْ
ْ
َّ َ
َ
یصل ُح َّالت ْم ُر ِب ُّالرط ِب ِإن ُّالرط َب َرط ٌب َو َّالت ْم َر ِیاب ٌس
سرحان از امام صادق که فرمودند« :ل
َ ُْ
َ َ
َ
َ
یصل ُح
ف ِإذا ِیب َس ُّالرط ُب َنق َص» .همچنین روایت داود ابزاری از امام صادق که فرمودند« :ل
ْ
َ
َ
َّالت ْم ُر ِب ُّالرط ِب َّالت ْم ُر ِیاب ٌس َو ُّالرط ُب َرط ٌب» .در این روایات علت منع ،اینگونه بیان شده که

نقصان و کمشدن وزن رطب پس از خشکشدن ،منجر به تفاضل و ربا میشود .در روایت
ابنسرحان ،تعلیل با جمله اسمیه (إ ّن و اسم و خبر آن) بیان شده و در روایت دوم نیز جمله
ْ
َ
اسمیه َّ
(الت ْم ُر ِیاب ٌس َو ُّالرط ُب َرط ٌب) بیانگر تعلیل است.
ابنادریس حلی در سرائر این بیع را جایز میداند و اینگونه استدالل میکند که مذهب
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ما ،ترک تعلیل و قیاس است( .ابنادریس حلی۱۴۱۰ ،ق )259/2 :وی بر اساس روایت حسن
بن محبوب از ابیایوب که از سماعه روایت کرده ،نظر میدهد که متن آن به این صورت
َ َ َ ْ ُ َّ ْ ً ْ َ َ
ّ
َ
است«ُ :سئ َل َأ ُ
عبداللهَ ع ْن َبیع ْالع َنب ب َّ
یصل ُح ِإل ِمثل ِب ِمثل قال َو َّالت ْم ُر َو ُّالرط ُب
یب قال ل
ب
الز
و
ب
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ
ًْ ْ
ِمثل ِب ِمثل»( .از امام صادق در مورد بیع انگور با کشمش سؤال شد و ایشان فرمودند :جایز
ٍ
نیست مگر اینکه متماثل باشند و فرمود :خرما و رطب متماثل هستند).
شیخ طوسی تمسک به این روایت را بهعلت مجهولبودن راوی ،صحیح ندانسته و قائل
به کراهت است( .طوسی )93/3 :۱۳۹۰ ،در مجمع الفائده همچنین ،روایت حمل بر کراهت
شده است؛ به این دلیل که لفظ «ال یصلح» غالباً در کراهت استعمال میشود( .اردبیلی،

۱۴۰۳ق )483/8 :بنا به نظر «فاضل آبی» نیز ،علت ذکرشده در روایت (إذا یبس نقص) در
محصوالت دیگر غیر از رطب و خرما سرایت نمیکند و اصل ،مقتضی جواز در محصوالت
دیگر است( .یوسفی۱۴۱۷ ،ق)494/1 :
مالک ،ابوحنیفه ،ابویوسف ،محمد ،احمد و مزنی ،بیع هرچه دارای دو حالت رطوبت و

با شرط یکیبودن حالت ،جایز میدانند؛ چون مقتضی که عمو ِم حلیت است ،وجود دارد.

همچنین در مورد بیع دو محصول همجنس با اختالف حالت ،مانند بیع رطب با خرما و نیز
انگور با کشمش ،نظر مشهور علمای شیعه و سعد بن ابیوقاص ،سعید بن مسیب ،مالک،
احمد ،شافعی ،اسحاق ،ابویوسف و محمد ،منع این بیع است( .حلی (عالمه)۱۴۱۴ ،ق:
)187/10
فاضل مقداد نیز معتقد است« :اگر بیع رطب با خرما حرام باشد ،الزمة آن حرمت بیع
انگور با کشمش است و این بهعلت اشتراکی است که در هر دو مورد وجود دارد .شیخ در

روش بیان «تعلیل» در روایات مربوط به بیع در فقه امامیه

خشکی است را در صورت همجنسنبودن ،مطلقاً جایز دانسته و و در صورت همجنسبودن،
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نهایة ،ابن ابیعقیل ،قاضی و ابنجنید نیز قائل به عدم جواز این بیع هستند( ».فاضل مقداد،
۱۴۰۴ق)92/2 :

ِ
سرایت من ِع ذکرشده در روایت حلبی ،به غیر این دو محصول که دارای
همچنین درمورد

دو حالت رطوبت و خشکی باشد ،دو قول میان فقها وجود دارد :شیخ طوسی در نهایة ،خالف
و بخشی از مبسوط قائل به عدم سرایت و جواز در محصوالت دیگر است و بحرانی در سداد
العباد پس از ذکر اقوال مختلف فقها ،نظر خود را عدم سرایت حکم در محصوالت دیگری،
غیر از رطب و خرما بیان میکند( .بحرانی۱۴۲۱ ،ق)558 :
همچنین ابن ابیعقیل ،ابنجنید و قاضی ،قائل به سرایت هستند و ابنحمزه و عالمه در
مختلف نیز ،همین نظر را اختیار کرده و اینگونه استدالل کردهاند :هرچند نصی در مورد
منع در محصوالت دیگر وجود ندارد ،ولی نص بر علت منع ،موجود است و این علت در
موارد مشابه وجود دارد .در واقع ،قیاس از نوع قیاس منصوصالعلة است و قیاسی که پذیرفته
نبوده و ممنوع است ،در آن ،علت حکم با «سبر و تقسیم»« ،طرد»« ،شبه» و غیر آن استخراج
میشود( .فاضل مقداد۱۴۰۴ ،ق )93/2 :اردبیلی نیز همین نظر را دارد .وی ظاهر روایت را
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عموم دانسته و قائل به عدم تفاوت میان رطب و خرما و محصوالت شبیه آن مانند انگور و
کشمش شده و آنچه از ظاهر سخنان ایشان برمیآید ،تسری علت در موارد مشابه است.
(اردبیلی۱۴۰۳ ،ق)485/8 :
حائری در ریاض (طباطبایی حائری۱۴۱۸ ،ق )433/8 :و همچنین محقق حلی در شرائع،
قول اظهر را ،منع در بیع رطب با خرما دانسته و در مسالک پس از نقل روایات مشتمل بر علت
تحریم ،قول قویتر را تحریم و تسری این حرمت میداند به هرآنچه علت مذکور ،یعنی
نقصان ،در آن موجود است( .بحرانی۱۴۰۵ ،ق)245/19 :
بنابراین بهطور کلی میتوان اقوال فقها در بیع رطب با خرما را به این ترتیب بیان کرد:
 .1منع مطلق که نظر مشهور است .فقها در این نظر ،به روایات مانع از بیع رطب با خرما
که مشتمل بر تعلیل است ،استدالل کردهاند .این تعلیل عبارت است از کمشدن وزن رطب
پس از خشکشدن و تبدیلشدن به خرما که منجر به ربا خواهد شد .برخی از فقیهان پس

از بیان نظر صاحب جواهر 1قول قویتر را منع مطلق دانسته و علت این منع را خشکشدن
رطب و کمشدن وزنش بیان میکنند .ایشان قائل به تسری این علت در موارد مشابه آن بوده
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و با تأیید نظر صاحب جواهر معتقدند که مناقشه در حجیت علت در غیر این مورد بیفایده
است( .سیفی مازندرانی۱۴۳۰ ،ق )219 :در بعضی کتب فقهی این احتمال نیز داده شده که
ذکر رطب و خرما و همچنین انگور و کشمش در روایات ،از باب آوردن مثال برای موضوع
باشد( .نجفی۱۴۲۷ ،ق )46 :بر اساس این احتمال میتوان گفت :حکم ،مختص اقالم مذکور
نبوده و هرآنچه دارای دو حالت مرطوب و خشک باشد را شامل میشود.
 .2منع ،تنها در خصوص بیع رطب با خرما است؛ زیرا بر این منع ،نص وجود دارد و بیع
در غیر این دو محصول جایز است؛ یعنی بهدلیل عدم وجود دلیل بر منع ،عدم عمومیت علت
و نیز شمول اطالقات ادلة صحت بیع ،این منع ،به موارد مشابه سرایت نمیکند؛ که در خالف
و غنیه بر این منع ،ادعای اجماع شده است.
 .3قول به تفصیل در محصوالتی بهجز رطب و خرما که در قسمتی از مبسوط بیان شده
است؛ بدین صورت که اگر رطوبت موجود در محصول ،ذاتی باشد ،بیع جایز است؛ مانند
بیع انگور با کشمش؛ ولی اگر رطوبت ،ذاتی نبوده و عرضی باشد ،بیع جایز نیست .بعضی
فقها اینگونه استدالل کردهاند :چون رطوبت ذاتی موجود در محصول مرطوب ،عرفا جزئی
ِ
رطوبت عرضی ،حقیقتاً و عرفاً ،خارج از ماهیت
از آن محصول به شمار میرود در حالی که
بجنوردی تفصیلهای ذکرشده در مسئله را بیاساس دانسته و معتقد است که احکام
شرعی نباید بر اساس ظن ،پایهگذاری شود( .بجنوردی۱۴۱۹ ،ق )130/5 :ایشان قول اول،
یعنی منع مطلق را که نظر مشهور است ،اقوی و احوط دانسته و روایات جواز را بهدلیل ضعف
و اعراض مشهور از این روایات ،قابلمعارضه با روایات عدم جواز نمیداند( .بجنوردی،
۱۴۱۹ق)128/5 :
 .4جواز مطلق بهنحو کراهت که نظر شیخ در استبصار و قسمتی از مبسوط ،ابنادریس،
« .1و علی کل حال فال ریب فی أن المنع مطلقاً أقوی».
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آن است.
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صاحب کفایة و صاحب حدائق است.
طباطبایی از فقهای متأخر نیز جواز مطلق را اقوی میداند و معتقد است آنگونه که از
تعلیل برمیآید ،مناط و مالک در منعِ ،
نقص بهوجودآمده در یکی از عوضین معامله بعد
از بیع است و عمل به عموم ممکن نیست؛ ولی قراردادن علت بهعنوان مناط در کراهت یا
حکمت حکم ،در خصوص مورد روایت ،اشکالی ندارد( .طباطبایی۱۴۱۴ ،ق )41/1 :فقیهان
نیز بر اساس اصل و قاعدة مستفاد از اطالق و عموم روایات ،قائل به جواز هستند( .سبزواری،
۱۴۱۳ق320/17 :؛ خوانساری۱۴۰۵ ،ق)257/3 :
 -2-2بیع صرف

در وسائل الشیعه روایاتی در زمینة عدم جواز بیع کاال با دیناری که یک درهم یا دو درهم
از آن استثنا شده ،در صورت جهل به نسبت بین دینار و درهم ،وارد شده که در ادامه میآید:
َ
َّ
َ َْ ْ
«یکر ُه أن یش َت َری الث ْو ُب ِب ِد َین ٍار غ َیر ِد ْر َه ٍم
 .1روایتی که حماد از امام صادق نقل میکند:
ِّ
ِّ
َل َّن ُه َل ْید َ
ی
ر
کم الد َین ُار ِم َن الد ْر َه ِم»( .کلینی1407 ،ق( )197/5 :خریدن لباسی به یک دینار
ِ
ِ
بهاستثنای یک درهم کراهت دارد؛ چون نسبت دینار به درهم معلوم نیست ).حرف الم در
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این روایت ،تعلیل را بیان میکند.
 .2روایت سکونی از امام صادق که ایشان نیز از پدرش امام علی نقل میکند«ِ :فی
َر ُجل ْیش َتری ِّ
الس ْل َع َة بد َینار َغ َیر د ْر َهم إ َلی َأ َجلَ -ق َال َفاس ٌد َف َل َع َّل ِّالد َین َ
ار
یص ُیر ِب ِد ْر َه ٍم»( .کلینی،
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ٍ
ٍ ِ
ٍ
1407ق( )197/5 :امام دربارة مردی که کاالیی را به یک دینار بهاستثنای یک درهم تا
مدتزمانی میفروشد ،فرمود :این معامله فاسد است؛ چون ممکن است دینار با درهم برابر
شود ).حرف فاء در این روایت ،بیانگر تعلیل است.
َ
َ
ْ ْ
َّ ُ
کر َه أن یش َت َری
 .3روایت حماد بن
میسر از امام صادق که از پدرش نقل میکند« :أنه ِ
َ
َ
ِّ
ِّ
ْ
َّ
َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ُ
َ
کم الد َین ُار ِم َن الد ْر َه ِم»( .کلینی1407 ،ق( )197/5 :پدرم
الثوب ِب ِدین ٍار غیر ِدره ٍم ِلنه ل یدری ِ
فروش لباس به یک دینار بهاستثنای یک درهم را مکروه میدانند؛ چون نسبت دینار به درهم
معلوم نیست ).در این روایت نیز ،تعلیل با حرف الم بیان شده است .ذکر این نکته نیز الزم
است که حرف الم ،پرکاربردترین حرفی است که در تعلیل به کار میرود و به همین جهت

«ام باب تعلیل» نامیده شده است.
َ
َ
ُ
ْ ْ
کر َه أن یش َت ِری َّالر ُجل
 .4روایت وهب از امام صادق به نقل از پدرشان که فرمود« :أ َّن ُه
ِ
ً َّ
َّ ُ ُ ً َّ
َ َّ ْ َ ً
ُ َ
ما َ -و إ َّل د ْر َه َمین َنس َیئ ًة َ -و َل ْ
کن ْیج َعل ذ ِلک ِب ِد َین ٍار ِ -إل ثلثا َو ِإل ُر ُبعا َو ِإل
ِب ِدین ٍار ِإل ِدره
ِ ِ
ِ ِ
ً
ُ ً َ َ ً
ُ
ِّ
ُسدسا  -أ ْو شیئا یکون ُج ْزءا ِم َن الد َین ِار» (حر عاملی۱۴۰۹ ،ق( )80/18 ،کراهت داردکه کسی
در معامله بگوید :من این کاال را به صورت نسیه ای میخرم (پول را بعدا ً خواهم داد) و پول
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آن را یک دینار ،جز یک درهم ،یا جز دو درهم ،قرار میدهم؛ ولی اگر بگوید :به یک دینار
بهاستثنای یکسوم آن و یا بهاستثنای یکچهارم آن و یا بهاستثنای یکششم آن میخرم؛
یعنی اگر چیزی از خود دینار کم کند ،اشکالی ندارد).
علمای شیعه این مسئله را در باب بیع صرف وارد کردهاند؛ ولی بنا به نظر بحرانی ،مناسبتر
آن بود که این مسئله در باب جهل ،نسبت به ثمن در معامله ،ذکر میشد( .بحرانی۱۴۰۵ ،ق،
 )311/19امامخمینی و بعضی دیگر ،این موضوع را در باب شروط بیع آوردهاند( .خمینی،
۱۴۲۱ق )346/3 ،شیخ طوسی مانند این روایات را در تهذیب بیان کرده (طوسی۱۴۰۷ ،ق:
 )116/7و نیز در مبسوط میگوید :اگر شخص پیراهنی را به صد درهم بهاستثنای یک دینار
یا به صد دینار بهاستثنای یک درهم بفروشد ،صحیح نیست؛ چون ثمن معامله مجهول بوده
و نسبت میان درهم و دینار جز با ارزیابی و رجوع به کارشناس مشخص نمیشود .ذکر این
نکته الزم است که بیع در صورت اقرار به ثمن ،صحیح است چون اقرار به مجهول ،صحیح
ابنجنید نیز پس از بیان نظر شیخ ،معامله را در صورت نقدیبودن صحیح و در صورت
نسیهبودن ،بهدلیل جهالت ،باطل میداند( .ابنجنید۱۴۱۶ ،ق )174 ،میتوان سخن ابنجنید را
اینگونه تفسیر کرد که اگر در معاملة نسیه ،استثنای درهم معاملهشده در زمان «حلول اجل»
شرط شود ،بیع بهدلیل جهالت ،باطل است؛ یعنی احتمال پایینآمدن دینار بهنحوی که مساوی
درهم شود ،وجود دارد و بنا به نظر عالمه حلی ،نزاعی میان قول شیخ و ابنجنید وجود
نخواهد داشت؛ چون مناط بطالن ،جهالت است؛ (حلی (عالمه)۱۴۱۳ ،ق )116/5 ،بنابراین
اگر علم به نسبت ،مناط صحت عقد باشد ،میتوان اینگونه بیان کرد که در صورت جهل به
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نسبت میان درهم و دینار ،چه بیع نقد باشد و چه نسیه ،معامله باطل است .شهید ثانی نیز ،علم
به نسبت را مناط صحت عقد میداند( .عاملی (شهید ثانی)۱۴۱۳ ،ق)350/3 :
محقق حلی در مختصر علت عدم جواز را ،مجهولبودن ثمن بیان کرده (حلی (محقق)،
۱۴۱۸ق )129/1 :و فاضل آبی در تفسیر سخن ایشان میگوید :اگر گفته شود مراد روایت
بیان کراهت است ،باید بگوییم که کراهت ،در مقام تحریم استعمال میشود و دلیل ما بر این
سخن روایت سکونی است( .یوسفی (فاضل آبی)۱۴۱۷ ،ق )502/1 :بحرانی و امامخمینی

با نظر وی موافق بوده و منظور از کراهت در روایت را ،فساد و تحریم میدانند( .بحرانی،
۱۴۲۱ق471 :؛ خمینی۱۴۲۱ ،ق)346/3 :
امامخمینی معتقد است که ظاهر از کراهت ،هرچند بهدلیل مناسبت حکم و موضوع
فساد است و موضوع فساد ،جهل به ثمن است (یعنی اگر چیزی غیر از درهم و دینار ،ثمن
قرار داده شود و مجهول باشد ،در موضوع فساد داخل است) ولی با توجه به روایت سکونی،
سبب بطالن جهل نیست؛ چون در این صورت تعلیل به آنچه ذکر شد ،نیکو نیست ،بلکه
سبب ،احتمال بدونثمنشدن بیع است و ظاهرا ً منظور از تعلیل آن است که جهل به نسبت،
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دائمی باشد ولی امر اینچنین نیست چون نسبت بین دینار و درهم میان صرافان و فروشندگان،
بهخصوص در این زمان امری معهود و معروف است؛ بنابراین ناچاریم روایات را بر نسیهبودن
معامله ،حمل کنیم( .خمینی۱۴۲۱ ،ق)347/3 :
حائری نیز در ریاض ،تعلیل واردشده در اکثر روایات را ،صریح در حرمت و دال بر
حرمت «بیع غرری» ذکر میکند؛ (حائری۱۴۱۸ ،ق )468/8 :ولی به اعتقاد مجلسی اول،
ممکن است نهی ،بر کراهت و یا بر قیمت وقت ،حمل شود و احتیاط در ترک آن است.
(مجلسی اول۱۴۰۶ ،ق )330/7 :مجلسی دوم در مالذ االخیار روایات مذکور را ضعیف
دانسته است؛ (مجلسی دوم۱۴۰۶ ،ق )145/11 :ولی گفته شده قصور سند روایات ،با فتوا به
آن جبران شده است .در میان روایات ذکرشده ،تنها روایت سکونی صراحت در فساد معامله
دارد که میتوان آن را به نسیهبودن معامله و جهل به نسبت ،اختصاص داد .برخی از فقیهان،
صورتهای این مسئله را دوازده مورد بیان کرده و با تفصیل به آنها پرداختهاند( .حسینی

عاملی۱۴۱۹ ،ق)238/13 :
در مورد تسری علت ،یعنی جهالت ،به سایر معامالت میتوان گفت :اگرچه روایات در
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خصوص بیع وارد شده ،اما علت مذکور در آنها که نامعلومبودن نسبت دینار و درهم است،
موجب سرایت آن به سایر معامالت غرری میشود.
 -2-3شرط و خیار در بیع

َّ ُ
در روایتی ،علی بن رئاب از امام صادق نقل میکند که ایشان فرمودند« :الش ْرط ِفی
ْ
ْ
َ ً َ َ َّ َ َ
ْ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ ْ
ََ َُ َ ْ ْ
ال َح َیو ِان ثلثة أ ٍیام ِلل ُمش َت ِری اش َت َرط أ ْم ل ْم یش َت ِرط ف ِإن أ ْحدث ال ُمش َت ِری ِف َیما اش َت َری َحدثا ق ْبل الثلث ِة
ْ َ ُ َ َ َْ َ
ْ َ ََ
َ
ََ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
ً
ال ِیام فذ ِلک ِرضا ِم ْن ُه فل ش ْرط ِقیل ل ُه َو َما ال َحدث قال أن ل َم َس أ ْو ق َّبل أ ْو َنظ َر ِم ْن َها ِإلی َما کان
َ َ َ ِّ
ْیح ُر ُم َعل ِیه ق ْبل الش َر ِاء»( .کلینی۱۴۰۷ ،ق169/5 :؛ طوسی۱۴۰۷ ،ق( )24/7 :شرط در «خیار
حیوان» برای مشتری ،سه روز است ،خواه شرط شود یا نشود؛ بنابراین اگر مشتری قبل از سه

روز ،در مبیع« ،حدثی» ایجاد کند ،چون آن تصرف بهمعنای رضایت مشتری است ،شرطی
نیست .پرسیده شد :حدث چیست؟ فرمود :اینکه او را لمس کند یا ببوسد یا به او نگاه کند،
آنگونه که قبل از خریدن ،برای او حرام است).
حرف فاء در عبارت «فذلک رضا منه» ،تعلیل است .بر اساس این روایت اگر مبیع ،حیوان
باشد ،از زمان عقد به مدت سه روز برای مشتری« ،خیار» ثابت میشود و این اختیار را دارد
که در این مدت ،عقد بیع را فسخ یا امضا کند .برخالف اهل سنت ،همة علمای شیعه بر این

این سه روز ،حیوان امتحان میشود و اگر عیبی وجود داشته باشد ،آشکار میشود؛ بنابراین
بهسبب دفع ضرر از مشتری ،واجب است که خیار ،مشروع باشد؛ چون مناط ،ظهور عیب
پنهان است.
این خیار و خیار مجلس ،به اصل شرع ثابت شدهاند ،خواه عقد ،مطلق باشد یا در عقد،
شرط شده باشد؛ اما در صورتی که ساقطشدن خیار در عقد شرط شود ،با اجماع ،بنا بر عموم
قول «المؤمنون عند شروطهم» ،ساقط میشود؛ بنابراین اگر مشتری در این سه روز در حیوان
تصرف نکند ،خیار ثابت میشود ،ولی اگر تصرف کند ،خیار او به اجماع ،ساقط میشود؛
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نظر اجماع دارند .قراردادن خیار به این دلیل است که عیب ،غالباً در حیوان پنهان است و در
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بهدلیل اینکه تصرف او در حیوان ،بیانگر رضایت او بر عقد است؛ فرقی نمیکند تصرف در
عقد الزم ،باشد ،مانند بیع یا در عقد غیرالزمی مانند هبه ،قبل از قبض یا وصیت ،باشد .به هر
حال تصرف ،ساقطکنندة خیار است( .حلی (عالمه)۱۴۱۴ ،ق)34/11 :
تنها ابوصالح ،مخالف این حکم بوده و معتقد است که خیار کنیز ،مدت استبراء اوست.
سید مرتضی نیز قائل به ثبوت خیار برای فروشنده ،عالوه بر مشتری است و معتقد است که

خیار ،با تصرف ،مطلقاً ساقط میشود؛ در حالی که فقهای دیگر از جمله شهید ثانی ،تصرف
را بهمنظور امتحانکردن ،ساقطکنندة خیار نمیداند( .مجلسی دوم۱۴۰۴ ،ق )162/19 :عاملی
نیز معتقد است که اگر قصد خریدار از حدث ،امتحان یا حفظ مبیع باشد و یا حدث ،سهوی

باشد ،خیار باقی میماند؛ ولی ظاهرا ً اطالق علمای شیعه برخالف آن است؛ چون قائلاند که
تصرف ،ساقطکنندة خیار است( .حسینی عاملی۱۴۱۹ ،ق )190/14 :شیخ طوسی و ابنجنید
هم معتقدند که مبیع ،تنها پس از انقضای خیار ،با تصرف ،به ملکیت مالک درمیآید؛ ولی
شیخ ،این حکم را به حالتی که خیار برای فروشنده و یا هر دو وجود داشته باشد ،تخصیص
داده است؛ اما قول مشهور ،تملک بههمراه عقد است( .مجلسی دوم۱۴۰۴ ،ق)162/19 :
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شهید ثانی معتقد است که اطالق تصرف و حدث ،مطلق انتفاع از حیوان را شامل
میشود؛ مانند سوارشدن بر حیوان و حمل بار یا دوشیدن شیر ،پوشیدن لباس و رنگکردن
آن و سکونت در خانه؛ (عاملی (شهید ثانی)۱۴۱۳ ،ق )201/3 :بنابراین طبق نظر محقق حلی،
حدث بر اعراض و رویگردانی مشتری از معاینه و رضایت به آن ،داللت میکند( .حلی
(محقق)۱۴۱۲ ،ق)159/2 :
طباطبایی حائری معتقد است که معنای حدث با مراجعه به عرف مشخص میشود و
آنچه در روایت ذکر شده ،بهعنوان مثال است و حدث منحصر به این موارد نیست( .حائری،
۱۴۱۸ق)299/8 :
بعضی از فقها گفتهاند :به اعتبار اینکه روایت بهمنظور بیان حکم شرعی آمده باشد ،این
حکم (تصرف ،نشانه رضایت است) در همه خیارات بهمقتضای علت در روایت ،جاری
میشود؛ همان گونه که از سخن فقیهان امامیه برمیآید که تصرف را ساقطکننده خیار

میدانند( .نجفی )63 :۱۴۲۲ ،از این مطلب سقوط خیار فروشنده ،در صورتی که در ثمن
معین تصرف کند ،آشکار میشود و این بهدلیل مشترکبودن هر دو مورد در علت ،یعنی
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رضایت به بیع ،است( .نجفی۱۴۰۴ ،ق )18/23 ،مغنیه نیز معتقد است که عبارت «فذلک
رضا منه» دلیل عام و قاعدهای کلی است که هر تصرفی بر رضایت به عقد ،داللت دارد و
ساقطکنندة خیار است؛ خواه خیار حیوان باشد ،یا مجلس ،یا غیر این دو( .مغنیه۱۴۲۱ ،ق:
)154/3
بنابراین هرچند مورد روایت ،خیار حیوان است ،ولی رضایت ،علتی است که مقتضی
جریانیافتن حکم در هرجایی است که این علت ،یعنی رضایت ،در آنجا وجود دارد؛ البته
در صورتی که آن معنا ،علت منصوصه باشد و امام تصرف را دلیل بر رضایت و امارهای
بر آن قرار داده باشد( .نجفی ،بیتا)63/4 :
اما ،مدنی کاشانی قائل است که امام در مقام بیان حکم کلی نیست( .مدنی کاشانی،
1409ق )8 :از نظر امام خمینی و فرزند ایشان نیز ،تعدی از روایت به موارد دیگری غیر آن،
جایز نیست( .خمینی ،بیتا)114/2 :
صاحب جواهر معتقد است که تعلیل «فذلک رضا منه» ،ظهوری در سقوط خیار بهواسطة
تصرف ندارد ،بهخصوص با توجه به اینکه فاء ،شرطیه است نه تعلیلیه( .نجفی1404 ،ق:
 )66/23سبحانی در مورد صحیحة علی بن رئاب معتقد است :در این روایت سه جمله آمده
منه)؛  .3جمله تالیه (فال شرط) .شیخ انصاری نیز برای این مسئله چهار وجه ذکر کرده است؛
هرچند احتماالت ،بیش از چهار وجه است.
احتماالتی که در این عبارت (فذلک رضا منه) وجود دارد:
 .1این عبارت ،جملة انشائیه جزائیه باشد؛ به این معنا که ایجاد حدث و تصرف در حیوان
بهمنزلة رضایت تعبدی باشد؛ خواه در واقع التزام به بیع وجود داشته باشد یا نه .فاء در آن نیز
فاء جزا و جمله ،جزا برای شرط باشد؛ به این معنا که اگر مشتری در حیوان تصرف کرد ،در
شرع ،به التزام به بیع و رضایت تعبدی حکم میشود و دیگر خیاری وجود نخواهد داشت.
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است .1 :جملة شرطیه (فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا)؛  .2جملة جزائیه (فذلک رضا
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 .2عبارت ،جملة انشائیه تعلیلیه باشد و فاء برای تعلیل و بیان علت جزا باشد؛ یعنی مقدمهای
باشد تا جزا موردقبول واقع شود؛ به این معنا که اگر مشتری در حیوان تصرف کرد ،بهدلیل
رضایت تعبدی و حکم شرعی به التزام ،شرط و خیاری وجود ندارد.
بر اساس این دو احتمال ،هر تصرفی ساقطکنندة خیار خواهد بود؛ ولی این دو احتمال
بعید است؛ چون تعلیل شرعی یا باید اموری حسی باشد که مردم بفهمند ،یا اموری فطری که
مکلفان با فطرت و وجدانشان آن را درک کنند.

 .3عبارت ،جملة اِخباری و علت برای جزا باشد و منظور ،رضایت نوعی باشد؛ به این معنا

که تصرف ،غالباً و نوعاً کاشف از رضایت باشد و معنای جمله این است که تصرف ،خیار
را ساقط میکند و شرط نیست؛ بنابراین اگر قرائن بر تصرف بهقصد امتحان یا اشتباه داللت
کند ،بهدلیل عدم داللت بر رضایت ،ساقطکنندة خیار نیست.
بنا به نظر سبحانی ،هر تصرفی ساقطکنندة خیار نیست؛ بلکه هر تصرفی که تغییردهندة
مبیع باشد ،خواه علت حکم باشد یا حکمت حکم ،میتواند خیار را ساقط کند .ایشان احراز
رضایت شخصی را ،امری دشوار دانسته و معتقد است که نمیتوان آن را ،مناط حکم قرار
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داد( .سبحانی۱۴۱۴ ،ق)129 :

 -2-4قبض کاال در بیع
چنانچه شخصی کاالیی را بخرد ولی آن را قبض نکرده باشد ،در صورتی که آن کاال

«مکیل» یا «موزون» نباشد ،فروختن آن قبل از قبض ،جایز است .در روایت صحیحه منصور
َ
َ َ
َ
ًَ ْ
ً ْ
بن حازم از امام صادق نقل شده است«ِ :فی َر ُجل أ َم َر َر ُجل یش َت ِری ل ُه َم َتاعا فیش َت ِر ِیه ِم ْن ُه قال
ٍ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
ل َبأ َس ِبذ ِلک ِإ َّن َما ال َب ُیع َب ْعد َما یش َت ِر ِیه» (طوسی۱۴۰۷ ،ق( )50/7 :از آن حضرت دربارة کسی
پرسیده شد که شخص دیگری کاالیی را برای او میخرد و او از آن شخص خریداری
میکند .امام فرمود :این قرارداد اشکالی ندارد؛ اما بیع تنها پس از خریدن محقق خواهد
شد ).در اینجا ،جملة اسمیه (انما البیع بعد ما یشتریه) ،تعلیل را بیان میکند .این حکم بر
اساس اصل اباحه ،اطالق ادلة کتاب و سنت ،اجماع فقها و همچنین روایات واردشده در این
موضوع است( .حلی (عالمه)۱۴۱۴ ،ق)242/11 :

اما از پیامبر روایت شده است« :ال تبعه حتی تقبضه»؛ (تا زمانی که آن را به قبض
درنیاوردی ،نفروش ).گفته شده این کراهت تنها در اجناس مکیل و موزون بوده و روایت
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از بیع بهنحو مطلق ،نهی نمیکند .بر اساس روایت ابنمسلم از ابوجعفر در مورد بیع
قبل از قبض 1و سخن امام صادق در صحیح ابنحازم 2،امام صحت بیع را دایرمدار
حاصلشدن ملکیت قرار داده است (سبزواری۱۴۱۳ ،ق )288/17 :و فروش کاال قبل از
تملک آن را جایز نمیداند؛ (تبریزی۱۴۱۶ ،ق )425/2 :البته در مورد بیع کلی ،روایات
صحیحی وارد شده که بر صحت این بیع داللت دارند.
موردسخن امام و شاید موردپرسش نیز آن است که پس از آنکه شخص واسطه،
کاال را خریداری کرد ،سفارشدهنده آن را از وی بخرد؛ اما آن حضرت ،در مقام پاسخ ،تنها
به جملة «ال بأس بذلک»( ،اشکالی ندارد) بسنده نمیکند ،بلکه علّت آن را نیز با این سخن

خود بیان میکند« :ان ّما البیع بعد ما یشتریه»؛ (صحت معامله تنها پس از خرید آن کاال مح ّقق
خواهد شد ).این سخن بدین معناست که رمز صحت معامله ،انشای صیغة معامله و بستن
قرارداد خریدوفروش پس از مرحلهای است که فرد واسطه ،آن کاال را میخرد و مالک آن
میشود .بر این اساس ،این خریدوفروش از مواردی نیست که فردی ،چیزی را میفروشد

لباسی میخرند و همه در آن شریکاند و هنوز تقسیم نکردهاند؛ آیا کسی از آنها میتواند
قبل از قبض ،آن را بفروشد؟ امام فرمود :اشکالی ندارد ،چون لباس بهمنزلة طعام نیست؛
چون طعام ،مکیل و قابلپیمانهکردن است ).حرف الم در روایت مذکور بیانگر تعلیل است.
« .1لیس به بأس ،انما یشتریه منه بعد ما یملکه».
« .2ال بأس بذلک ،انما البیع بعد ما یشتریه».

روش بیان «تعلیل» در روایات مربوط به بیع در فقه امامیه

که مالک آن نیست.
َ َ ُْ
روایت دیگر در این مسئله ،صحیحه حلبی از امام صادق است که میگوید« :سألت
َ ً َ َْ َْ ُ ُ َ ُْ َ
َ
ّ
ً َ ْ
َ ْ
یصل ُح ِل َح ٍد ِم ْن ُه ْم َب َیع
أ َبا عبداللهَ ع ْن ق ْوٍم اش َت َر ْوا َب ّزا فاش َت َرکوا ِف ِیه ج ِمیعا و لم یقت ِسموه أ
ُ
َ َّ َّ
َ َّ
َب ِّزه َق ْب َل َأ ْن ْیقب َض ُه َق َال َل َب ْأ َس به َو َق َال إ َّن َه َذا َل َ
یس ِب َم ْن ِزل ِة الط َع ِام ِلن الط َع َام یکال»( .صدوق،
ِ
ِِ
ِ
ِ
۱۴۱۳ق217/3 :؛ طوسی۱۴۰۷ ،ق( )56/7 :از امام صادق دربارة گروهی پرسیدم که
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این روایت بهصراحت ،بیانگر عدم تفاوت میان طعام و اجناس مکیل دیگر است .علت
در اینجا ،کیل و پیمانه است و از روایات دیگر عالوه بر کیل ،وزن هم فهمیده میشود.
(اردبیلی۱۴۰۳ ،ق )340/8 :بر اساس نظر فقها ،این حکم تنها در خصوص طعام نبوده و
عمومیت دارد؛ بنابراین عالوه بر طعام ،هر جنس مکیل و موزونی را در بر میگیرد( .نجفی،
۱۴۰۴ق168/23 :؛ بحرانی۱۴۰۵ ،ق170/19 :؛ نجفی اصفهانی۱۴۲۷ ،ق384/3 :؛ سبحانی،
۱۴۱۴ق)722 :

 -2-5بیع عرایا
اگر شخصی ،نخلی در خانة شخصی دیگر داشته باشد ،جایز است مالک خانه ،محصول

آن را در عوض خرمای دیگری بخرد .این مسئله که به «عریه» مشهور است ،از تحریم بیع
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«مزابنه» استثنا شده و اختالفی در آن وجود ندارد( .حسینی عاملی۱۴۲۷ ،ق )498/4 :این
َ َّ
حکم بر اساس روایتی است که از پیامبر نقل شده که در آن آمده است« :أ َّن ُه َرخ َص ِفی
ْ
ً
ْ َ ُ َّ
ْ
ْ
ً
َْ
ٌ
َ
ال َع َرایا َو ِاحد ُت َها َع ِریة َ -و ِهی َّالنخلة ال ِتی ْیع ِر َیها صاحبها َر ُجل ُم ْح َتاجا َ -و ِال ْع َر ُاء أن ْیب َت َاع ِتلک
َ َ
ْ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ِّ ُ
ََْ
اص  -قال خففوا
َّالنخلة ِم َن ال ُم ْع َری ِ -ب َت ْم ٍر ِل َم ْو ِضع َح َاج ِت ِه  -قال َو کان َّالن ِبیِ إذا بعث الخر
ْ َ ِْ
ْ
َ َّ
َ
َْ
الخ ْر َص  -ف ِإن ِفی ال َم ِال ال َع ِریة َو ال َو ِصیة» (حر عاملی۱۴۰۹ ،ق )241/18 :تعلیل مذکور در این
روایت ،عبارت «لموضع حاجته» است.

عریه نخلی است که در خانة انسان وجود دارد .این نظر مشهور میان علمای شیعه است،
ولی گروهی از لغویان و فقها ،نخل موجود در باغ را نیز ،عریه میدانند( .روحانی۱۴۱۲ ،ق:

 )227/18مزابنه نیز بهمعنای فروش خرمای سر نخل ،با خرمای دیگری است که اجماعاً جایز
نیست( .طباطبایی حائری۱۴۱۸ ،ق )31/9 :ظاهر اطالق در روایت ،عالوه بر تعلیل مذکور،
شامل باغ ،خان (مهمانسرا) و مانند آن میشود .گفته شده با وجود قصور در سند روایت،
این قصور با شهرت جبران میشود .همچنین ظاهر روایت آن است که عالوه بر صاحبخانه،
حکم به مستعیر و مستأجر خانه نیز ،سرایت میکند( .طباطبایی حائری۱۴۱۸ ،ق)38/9 :
با این حال ،صاحب جواهر با بیان اینکه تعلیل مذکور ،علتی نیست که حکم دایرمدار
آن باشد ،تعدی و سرایت آن را به مستعیر و مستأجر خانه ،دارای اشکال دانسته و تعلیل را

حکمت حکم میداند ،نه علت آن( .نجفی۱۴۰۴ ،ق )103/24 :برخی از فقیهان دراینباره
گفتهاند :اکتفا به مقدار یقینی ،یعنی نخل موجود در خانه ،به واقع نزدیکتر است .ایشان به
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نظر صاحب ریاض مبنی بر جبران ضعف سند روایت ،بهواسطة شهرت ،اشکال وارد کرده و
قائلاند :اگر منظور از شهرت ،شهرت بر اصل حکم باشد ،استناد علمای شیعه به اصل حکم
نامعلوم است ،ولی اگر منظور ،شهرت بر تعمیم باشد ،همان گونه که صاحب جواهر گفته،
شهرتی بر تعمیم وجود ندارد؛ عالوه بر این ،آنچه در روایت بهعنوان تعلیل ذکر شده ،علت
حقیقی نیست که حکم دایرمدار آن باشد ،وگرنه با عدم نیاز ،عدم جواز بیع نیز الزم میآمد؛

1

بنابراین قول قویتر ،اختصاص حکم به خانه است( .روحانی۱۴۱۲ ،ق)228/18 :
این بیع مشروط به اموری شده است از جمله اینکه .1 :نخل یکی باشد ،بنابراین اگر تعداد
آن بیش از یکی باشد ،فروش محصول آن به خرما بهدلیل صدق مزابنه بر آن جایز نیست،
ولی بعضی فقها گفتهاند :روایت سکونی 2،صریح در جواز بیع در یک یا چند نخل است؛
 .2ثمن از غیر آن نخل باشد تا بنا به قول مشهور ،ثمن و مثمن یکی نباشند؛  .3بیع نقد و حال
باشد تا ربا در آن وارد نشود؛  .4عدم مفاضله و زیادی در زمان عقد رعایت شود ،تا ربا در
آن وارد نشود .این جواز مختص به نخل است و به درختان دیگر سرایت نمیکند؛ چون در
آنچه مخالف با اصل است ،باید به مورد نص اکتفا کرد( .ترحینی عاملی۱۴۲۷ ،ق)499/4 :
 -2-6حرمت ربا

انتخاب معروف و کار نیکو امتناع نکنند .در صحیح هشام بن حکم آمده است« :انه سأل
ّ
ّ
أبا عبدالله عن علة تحریم الربا؟ فقال :انه لو کان الربا حالال لترک الناس التجارات و ما
ّ
یحتاجون إلیه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الربا إلی الحالل و التجارات و البیع و الشراء ،فیبقی
ذلک بینهم بالقرض»( .بحرانی ،بیتا( )32/11 :هشام بن حکم از امام صادق از علت
« .1ال شهرة علی التعمیم بل هی علی العکس متحققه و الظاهر أن المذکور منه لیست علة حقیقیة و اال لدار الحکم
معها حیث دارت .فال یجوز مع عدم الحاجة و یجوز معها و إن کانت فی داره و من المعلوم خالفه».
« .2رخص رسول اهلل فی العرایا».
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دربارة حرمت ربا ،روایات فراوانی با سند معتبر بیان شده ،با ذکر این علت که مردم از
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تحریم ربا پرسید و حضرت فرمود :اگر ربا حالل بود ،مردم تجارت را رها میکردند و به آن
احتیاجی نداشتند؛ بنابراین خداوند متعال ربا را حرام کرد تا مردم با تنفر نسبت به آن ،به کار
حالل و تجارت و خریدوفروش روی بیاورند ).در صحیح دیگری از وی آمده است که امام
ّ
صادق فرمودند« :إنما حرم الله الربا کی ال یمتنعوا من صنائع المعروف»( .صدوق1413 ،ق:
( )566/3همانا خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از قرضالحسنه خودداری نکنند).
در روایت محمد بن سنان آمده است :امام رضا علت حرمت ربا را ،فساد اموال
بیان فرموده است( .بحرانی ،بیتا )31/11 :حرف الم در روایت ،بیانگر تعلیل است .یکی از
اثرات ربا این است که منجر به تضعیف عواطف انسانی بین افراد بشر میشود و این مسئله در
روایات بهصورت مؤکد آمده است .سماعه روایتی از امام صادق نقل کرده و علت را با
عبارت «لئال یمتنع الناس من اصطناع المعروف» (بهسبب اینکه مردم از کارهاى نیکو و شایسته
[مانند قرضالحسنه] باز نمانند ).بیان میکند( 1.کلینی1407 ،ق)146/5 :
فقیهان منظور از «اصطناع معروف» را قرض نیکو میدانند که از واضحترین و آشکارترین
مظاهر عواطف انسانی و همکاری اجتماعی در جامعه بوده و از صدقه نیز ،برتر است؛ بنابراین
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در روایات آمده است که صدقه دارای  10حسنه است ،ولی قرض نیکو ،هجده حسنه دارد.
شاید حکمت این باشد که قرض نیکو از جهتی نیاز محتاجی را برطرف میکند و از این نظر
با صدقه مشترک است و از جهتی دیگر آبروی افراد نیازمند را حفظ میکند ،چون از قبول
صدقه خودداری میکنند؛ بنابراین قرضدادن باعث برطرفکردن نیاز با حفظ آبروی آنان
میشود( .مکارم شیرازی۱۴۲۲ ،ق)43 :
پس میتوان گفت :حکمت در تحریم ربا این است که رباخواری ،عواطف متعالی و
مکارم اخالقی را در انسان میمیراند .رویآوردن مردم به عقود ربوی منجر به کنارگذاشتن
معامالت تجاری مشروع و مفید ،بهدلیل دشواری آنها ،میشود .ربا ،خوردن مال بهباطل
محسوب میشود و بیشک ،خوردن مال بهباطل ،حرام بوده و بهمعنای آن است که انسان
کرره؟ قال :أ و تدری لم ذلک؟
« .1قلت ألبی عبداهلل إن ّی قد رأیت اهلل تعالی قد ذکر ِّ
الربا فی غیر آیة و ّ
قلت ال ،قالّ :
لئل یمتنع الن ّاس من اصطناع المعروف».

بدون دلیل عقلی و منطقی ،مالی را به دست آورد .قمار نیز ،خوردن مال بهباطل است ،چون
سودی بدون دلیل مشروع به دست میآید؛ همچنین بیع خمر و سود حاصل از آن ،چون
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موجب ضرر افراد و فساد و ویرانی جامعه است ،نامشروع به شمار میرود .این دلیل ،اصلی
کلی در همة ابواب معامالت اسالمی به شمار میرود (مکارم شیرازی۱۴۲۲ ،ق)36 :
گفتنی است ،علتهای ذکرشده در تحریم ربا در روایات ،از قبیل حکمت و انگیزة
تشریع حکم است ،بنابراین تعدی حکم به موارد دیگری غیر از مورد تعلیل ،جایز نیست.
(سیفی مازندرانی۱۴۳۰ ،ق)49 :
بهطور کلی میتوان فلسفة تحریم ربا را ،موارد زیر دانست .1 :با شیوع رباخواری در
جامعه ،سنت زیبای قرضالحسنه کمرنگ شده و باعث نابودی عواطف انسانی و تعاون
اجتماعی میشود؛  .2رباخواری سبب بهوجودآمدن شکاف طبقاتی و ثروتمندترشدن گروه
خاصی میشود ،ولی تجارت صحیح از زندگی طبقاتی افراد جامعه جلوگیری میکند؛ .3
با ترویج رباخواری ،سرمایههای جامعه در مسیری ناسالم قرار گرفته و اساس اقتصاد کشور
متزلزل میشود ،در حالی که خریدوفروش و تجارت سالم باعث پیشرفت اقتصاد کشور
میشود؛  .4در خریدوفروش معمولی هر دو طرف بهطور یکسان در معرض سود و زیان
هستند ،در حالی که در معامالت ربوی ،فرد رباخوار هیچگاه زیان نمیبیند و تمام زیانهای
احتمالی بر دوش طرف مقابل سنگینی خواهد کرد؛  .5در خریدوفروش معمولی ،طرفین
نیست.
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معامله در مسیر تولید و مصرف ،گام برمیدارند ،در صورتی که معامالت ربوی اینگونه

نتیجهگیری
98

هرگاه مصلحتی باعث جعل و تشریع حکمی شود ولی حکم دایرمدار آن مصلحت
نباشد ،حکمت بوده ولی در صورتی که مصلحت ،باعث جعل حکم شده و وجود حکم نیز،
بر محور وجود آن مصلحت باشد ،علت حکم خواهد بود .بر این اساس ،حکمت هیچگاه
موضوع حکم قرار نمیگیرد ،ولی علت همیشه موضوع واقعی حکم است .حکمت بهدلیل
غیرمنضبطبودن ،نمیتواند اساس حکم قرار گیرد؛ بنابراین در نتیجة حکمکردن بر اساس
آن ،قیاسها و احکام دارای معارض پدید خواهد آمد .مصالحی که فلسفة حکم به شمار
میروند یا از باب علت حکم است که در این صورت قابلتسری به موارد غیرمنصوص
بوده یا از باب حکمت حکم است که در این صورت ،قابلیت تسری به موارد مشابه را ندارد.
علت ،با چند شرط ،مبنای حکم قرار گرفته و میتوان آن را به موارد غیرمنصوص تسری
داد :باعث جعل حکم باشد ،مضبوط باشد ،ظهور و آشکاری داشته باشد ،عمومیت داشته و
استفاده از آن بهشرط عدم مخالفت با نص دیگری باشد؛ بنابراین در هر روایتی که ادوات

تعلیل بهکاررفته و یا ظاهر روایت اِشعار به علیت دارد ،بهمعنای علتبودن آن وصف نیست؛
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بلکه گاهی هدف از تعلیل ،بیان انگیزه و حکمت حکم است.
بر این اساس توجه به تفاوت علت و حکمت و شناخت ویژگی هریک و ارائة ضابطهای
که بتوان هریک را از دیگری در ادلة شرعی جدا کرد ،یکی از بایستههای اصول فقه است
که بهطور شایسته به آن پرداخته نشده و منشأ برخی خلطها و لغزشها در استنباط شده است.
همچنین بازشناسی علت تام از علت ناقص در کشف علل و مالک احکام ،اهمیت بسزایی
در نظام تشریع دارد .بهیقین چنانچه روشن شود که امری ،علت ناقص است ،نبودنش در نفی
حکم ،نقش دارد ،ولی بودنش بهتنهایی حکم را پدید نمیآورد و آن را اثبات نمیکند؛
بنابراین مطالعه و جستوجو در نصوصی که علل احکام در آنها یاد شده ،موجب آشنایی با
چارچوب کلی مالکهای احکام شده و بیانگر این نکته است که در استخراج مالکها و
علل احکام از نصوص شرعی ،چه معیارهایی را باید در نظر گرفت؛ مث ً
ال در استخراج مالک

نباید تنها به ضوابط و معیارهای مادی و دنیوی تکیه کرد ،بلکه باید به معیارهای معنوی و
اخالقی نیز توجه داشت .برای نمونه در مسائل مالی مانند زکات ،تنها پُرشدن شکافهای
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اقتصادی مدنظر نیست ،بلکه تطهیر و تزکیه روحی پرداختکنندة آن نیز ،مدنظر است.
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