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 چکیده

 تملیک عین در مقابل»اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به  گروهی از فقیهان امامیه بر
به علت عین نبودن آن،  «حق مالی»، با خرید و فروش شده است تعریف« عوض معلوم
را به دلیل مالیت نداشتن آن محل  سنت، احناف نیز بیعِ حقاند. از فقهای اهلمخالفت کرده
اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قائل به صحت بیع اشکال دانسته

ای از فقیهان امامیه، ثمن ایشان، عدهاموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر 
ل عنوان مبیع یا ثمن، داخشدن حق مالی را تأیید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را بهواقع

که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و تطبیقی  اند. هدف از این پژوهشدر مفهوم بیع دانسته
شده، بررسی امکان یا عدم امکانِ بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسالمی است.  گردآوری

فهوم و ین مارائه نشده و تبی« مال»و نیز « بیع»از آنجا که در شرع مقدس اسالم، تعریفی از 
ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با مالحظه عرف عصر 

یابی منظور دستحاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به 
های پژوهش پس از نقد و بررسیِ مبانی فقهی بیع حق نماید. یافتهواقع، ضروری میبه 

 گونه اموالِ نوظهور، خالی از اشکال است.، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع اینمالی
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 بیع، عین، اموال غیرمادی، حق مالی، مذاهب اسالمی. :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
شهرت  «اُمّ العقود»عقد بیع از مهمترین و شایعترین مصادیق عقود معین است؛ از همین رو به 

ت، خوردار اسای برعرصه قوانین و مقررات داخلی کشورها از جایگاه ویژهتنها در یافته و نه
نظیر بوده است. اندیشمندان فقه توجه نسبت به آن بی الملل نیز بذلبلکه در عرصه بین

، «یعب»چون داد در ذیل ابوابی هماسالمی نیز از پرداختن به آن غفلت نورزیده و از این قرار
داد دارای ابعاد مختلفی اند. این قرارصورت مفصل بحث نمودهبه« تجارت»و « مکاسب»

صورت مستقل بررسی کرد. یکی از این ابعاد، شمول توان به است که هر یک از آنها را می
موال گونه ایا عدم شمول تعریف بیع، نسبت به اموال غیرمادی و چگونگی برخورد با این

 نوظهور است.
وض با مال عنوان معای است که بین عین، بهامامیه، بیع مبادله بر بنیاد دیدگاه حاکم بر فقه

امیه اساس قول مشهورِ فقیهان ام گیرد. به تعبیر دقیقتر، برعنوان عوض صورت میدیگر، به
و بلکه نزدیک به اجماع، مبیع یا معوض در بیع، لزوماً باید از سنخ اعیان باشد. شماری از 

اند. از همین رو در ثمن یا عوض را نیز محل اشکال دانستهعنوان فقیهان، حتی وقوع حق به
« قابل عوضتملیک عین در م» اغلب تعاریف فقهی، بر این خصوصیت بیع تأکید شده و بیع به

قانون مدنی نیز همین تعریف برای بیع ذکرشده است. بر  338شده است. در ماده تعریف 
است که تنها عین به معنای عام خود )عینِ همین اساس، تقریباً در میان حقوقدانان مشهور 

(. نتیجه 41ش، 1388تواند مبیع قرار گیرد )شهیدی، الذمه( میمعین، کلی در معین و کلی فی
چون منفعت و حق مالی، با قالب دیگری غیر روشن این اعتقاد این است که باید اموری هم

دادها را باید تابع قواعد عمومی گونه قراربیع مورد معامله قرار گیرند؛ بلکه اینعقد از 
(. در مقابل، جمهور 41ش، 1378معامالت و اصل آزادی قراردادها دانست )کاتوزیان، 

حال،  اند؛ با اینمبیع یا ثمن نشده« عین بودن»سنت قرار دارند که متذکر شرطِ فقیهان اهل
 حیازتشان ممکن نیست از منظر احناف منافع و حقوق، مالیت ندارند؛ زیرا معنوی بوده و ذاتاً

شوند، هرچند که از مصادیق مال محسوب نمیاین دلیل  و لذا از نظر ایشان بیع حقوق، به
سنت، مال هر اما از دیدگاه سایر مذاهب فقهی اهل جنبه مالی داشته باشند، جایز نیست.
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رو آن ضامن جبران خسارت است. از این کنندهچیزی است که دارای ارزش بوده و تلف
 شوند و بیع آنها خالی از اشکال خواهد بود.منافع و حقوق، مال محسوب می

از سوی دیگر، به این لحاظ که در کتاب و سنت، مفهوم بیع و نیز مال مشخص نشده است 
زمان نسبت به عرفِ زمان دیگر،  و با توجه به عرفی بودن مفهوم آن دو و تفاوت عرف یک

 اموال غیرمادی و حقوق عدم شمول تعریف بیع نسبت بهرسد بررسی شمول یا به نظر می
مالی و نیز به دست آوردن معیارِ درستی برای مالیت اشیاء، ضروری است. در هر حال 

عنوان گرفتن آن به موضوع اصلی تحقیق حاضر، مسئله جواز و صحت بیع حق مالی یا قرار
 باشد.این روزگار می مبیع و ثمن است که از قضا از مسائل بسیار مهم و مبتالبه

 
 مفهوم مال

 . مفهوم لغوی مال1
جمع آن است )ابن منظور، « اموال»مشتق شده و « مَوَلَ»ای عربی است که از کلمه مال، واژه

نشین عربهای بادیه»(. در کتاب مصباح المنیر چنین آمده است که: 11/635، ق1414
اثیر جزری ابن (.586تا، )فیومی، بی« دخواندنحیواناتی نظیر شتر، گاو و گوسفند را مال می

 زمعنای اصلی مال عبارت است ا»در کتاب النهایه مفهوم مال را واضحتر بیان نموده است: 
های بعدی معنای آید؛ خواه طال یا نقره باشد، ولی در دورهچیزی که در مِلک افراد در هر

ته تملیک آن ممکن بود، مال گفشد و که کسب می «عینی»آن توسعه یافت، در نتیجه بر هر 
 (.4/373ش، 1364اثیر، )ابن «شدمی

 
 . مفهوم فقهی مال2

نظر دارند. جمهور فقهای  مفهوم فقهی مال، اختالف فقهای مذاهب اسالمی در تعیین گستره
دهند که شامل اعیان، سنت و نیز فقیهان امامیه، دایره شمول مال را تا حدی توسعه میاهل

گردد. در مقابل، قفلی و... نیز میی حقوق نوظهور همانند حق تألیف، حق سرمنافع و برخ
دانند. برای به دست آوردن مفهوم فقهی تنهایی، مال میفقهای حنفی قرار دارند که اعیان را به

 مال، ضروری است، این دو رویکرد، با تفصیل بیشتری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
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 سنت و فقیهان امامیهجمهور فقهای اهل . مفهوم مال نزد2-1
مال چیزی است که در عرف، »آل کاشف الغطاء از فقیهان امامیه، در تعریف مال گفته است: 

(. برخی از فقهای امامیه برای مال، 1/118، ق1369)آل کاشف الغطاء، « دارای قیمت باشد
ای برای عقال باشد؛ ثانیاً اند: اوالً مال باید دارای منفعت مقصودهدو شرط در نظر گرفته

شریعت نیز آن منفعت را حالل اعالم نموده باشد و نظیر شراب و خوک که شرعاً مال نیستند، 
 (.10/58، ق1410نباشد )انصاری، 

د؛ شوی مال نهاده نمیواژه»شافعی، پیشوای مذهب شافعیه در تعریف مال گفته است: 
ه ک شوند و نیز بر سکه و نظایر آنادوستد میمگر بر اشیاء دارای قیمتی که با آن قیمت د

اندازند و هر چیزی که در صورت تلف، متلِف، ملزم به پرداخت بهای مردم آنها را دور نمی
 (.327، ق1411؛ سیوطی، 5/171، ق1410گردد؛ هرچند قیمتش اندک باشد )شافعی،می آن

شود و مالک ر آن واقع میآنچه ملک ب»اند: فقهای مالکی نیز مال را چنین تعریف نموده
-حنبلی گفتهفقهای چنین (. هم2/32، ق1417)شاطبی، « یی در آن، حق تصرف داردتنهابه

)مرداوی، « شوددر شرایط عادی دارای منفعت مباحی باشد، مال نامیده می آنچههر »اند: 
 (.4/194، ق1419

 
 . مفهوم مال نزد فقهای حنفی2-2

، اندسنت اظهار نمودهفقیهان امامیه و جمهور فقهای اهل آنچهمفهوم مال نزد فقهای حنفی با 
و سرشت  طبیعت آنچه»عابدین در تبیین مفهوم مال چنین بیان نموده است: متفاوت است. ابن

ق، 1412عابدین، )ابن «آدمی به آن تمایل دارد و ذخیره آن برای وقت حاجت ممکن است
 که مال منحصر در اعیان است کندبیان می در جایی دیگر صریحاً، این فقیه حنفی(. 3/9

هایی تن( و بنابراین، از نظر فقهای حنفی، منافع و حقوق مال نبوده و اعیان، به5/52)همان، 
 شوند.مال محسوب می

 
 مفهوم عین

 . مفهوم لغوی عین1
دارای معانی متعددی است؛ نظیر چشم، چشمه، جاسوس « عین» شناسان، واژهبه گفته لغت

دارد « ما بازاء»(. ماهیت و ذات هر چیز و نیز آنچه در بیرون 13/301، ق1414منظور، )ابن
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شود و جِرم و ابعاد و وجود خارجی قابل اشاره وسیله یکی از حواس ظاهری درک میو به 
 (.25ش، 1386دارد )آقایی، 

 
 عین. مفهوم فقهی 2

اند: عین چیزی است که اگر در عالم خارج چنین گفته« عین»فقیهان امامیه در تبیین معنای 
گردد بُعدی )دارای طول و عرض و ارتفاع( نمایان مییک جسم سه صورت بهبه وجود آید، 

« دَین»، گاه در برابر «عین»در منابع فقهی امامیه  حال نیا با( و 2/16تا، )خویی، بی
است؛ به معنای مال موجود، در برابر آنچه نقد نیست و بر ذمه است و گاه در برابر  کاررفتهبه
« حق»منفعت و دین،  (. گروهی هم عالوه بر5/532ق، 1426)هاشمی شاهرودی، « منفعت»

قرار داده و آن را مشتمل بر عین شخصی، کلی مشاع، کلی در معین « عین»را نیز در مقابل 
؛ 1/53، ق1410؛ طباطبایی یزدی، 1/516ش، 1374اند )خمینی، دانسته و کلی در ذمه

 (.1/33، ق1416جزائری مروج، 
اند و نشده« عین»سنت در کتب فقهی خویش، متعرض معنای اصطالحی فقیهان اهل

منظور ایشان از این واژه، مفهومی، خارج از معنای لغوی آن نیست )یعنی آنچه در بیرون 
شود و جِرم و ابعاد و وجود وسیله یکی از حواس ظاهری درک میبه  دارد و «ما بازاء»

خارجی قابل اشاره دارد(. البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد، این واژه را در مقابل 
 (.25، ق1426)میالد،  اندکاربردهبه« دَین»کلمه 
 

 مفهوم بیع
 . مفهوم لغوی بیع1

ررفته کابه« خرید»و گاهی نیز به معنای « فروش»نای ای عربی است که گاه به معبیع واژه
استعمال شده « فروش»و « خرید»رود و گاهی به معنای است، از واژگان متضاد به شمار می

اما »گوید: منظور پس از اذعان به این مطلب می(. ابن1/570ش، 1386است )انصاری، 
، ق1414منظور، است )ابن« شفرو»قویتر از داللت آن بر « خرید»بر  داللت این واژه

8/23.) 
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 . مفهوم فقهی بیع2
قبل از بیان تعریف بیع در اصطالح فقها، الزم است به این نکته اشاره شود که لفظ بیع، نه 

دارد که  «حقیقت عرفیه»دارای حقیقت شرعیه است و نه دارای حقیقت متشرعه، بلکه بیع، 
عنوان به« بیع»(. بنابراین، 3/10، ق1410)انصاری، شرع مقدس هم آن را امضا نموده است 

مانده است، فقها نیز در تعریف بیع یک عقد و یک حکم امضایی، بر همان معنای عرفی باقی 
افشان، اند )قبولی دربه معنای عرفی آن توجه داشته و آن را با تعابیر مختلفی تعریف کرده

که با همه تالش فقیهان برای ارائه تعریفی  ای استاندازه(. این اختالفها به 18ش، 1392
در کتب اصحاب، تعریفی جامع و مانع برای »نویسد: جامع از بیع، مؤلف جواهر الکالم می

( و لذا مهمترین 22/205تا، )نجفی، بی« اندبیع ندیدیم و آنان به تفسیر لغت بیع بسنده کرده
 .شودسنت بررسی میاین تعریفها در فقه امامیه و اهل

 
 . مفهوم بیع در فقه امامیه2-1

انصاری در کتاب ارزشمند مکاسب، هفت تعریف در مورد بیع از فقیهان امامیه، نقل کرده و 
انشاء تملیک عین به مال »پس از نقد آنها، تعریف موردنظر خود را چنین بیان نموده است: 

تعریف را بهترین تعریف (. برخی از فقها این 11-3/17، ق1410)انصاری، « را بیع گویند
( تا انشاءِ 1/99ق، 1413حذف شود؛ )آملی، « انشاء»اینکه کلمه اند؛ مشروط بر خوانده

جای کلمه  ( و به1/21، ق1415که تحصیل حاصل است صورت نگیرد )اراکی،  انشاء
ق، 1413جایگزین شود؛ زیرا تملیک از لوازم تبدیل است )آملی، « تبدیل»واژه « تملیک»
« عوض بیع تملیک مال است به»اند: . برخی از فقیهان معاصر نیز در تعریف بیع نوشته(1/99

 (.26، ق1425)مکارم شیرازی، 
 

 سنت. مفهوم بیع در فقه اهل2-2
ا دیگر همین تعریف ربرخی دانند. می« مبادله مال به مال»فقیهان حنفی، بیع را عبارت از: 

نجیم ناند )ابرا به آخر آن افزوده« به گونه تراضی و توافق»و قید  در آثار فقهی خویش آورده
فقیهان مالکی بر این (. 3/5، ق1426؛ موصلی، 2/3تا، ؛ غنیمی، بی5/277تا، مصری، بی

برخی (. 3/13تا، عقدی معاوضی بر غیر منافع و استمتاع است )صاوی، بی «بیع»که  ندباور
)به  «ذُو مُکایَسه»را عام دانسته و با اضافه نمودن قید دیگر از فقیهان مالکی این تعریف 

تا عقودی  دانمعنی رقابت میان طرفین عقد برای کسب سود بیشتر( از دایره شمول آن کاسته
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(. فقهای 3/2تا، ای نیست، خارج شوند )دسوقی، بینظیر صلح، هبه و... که در آنها مکایسه
رای مال به مالی است که قابلیت تصرف ]در عوضین، بمقابله »اند: شافعی در تعریف بیع گفته

م، 1994)حصنی، « شده فراهم شودکه اجازه دادهنحوی  دو طرف[ با ایجاب و قبول، به
اند که افاده ملکِ عین یا معاوضی دانسته« عقد»(. برخی از فقیهان شافعی آن را 1/232

(. به گفته فقهای حنبلی 4/215ق، 1357حجر هیتمی، صورت دائمی نماید )ابن منفعت به
مبادله مال، هرچند آن مال در ذمه باشد یا منفعتی مباح باشد که »بیع عبارت است از: 

 (.2/56تا، )حجاوی، بی« گیردصورت دائمی مورد مبادله قرار میبه
هر حال، بررسی منابع فقهی حکایت از آن دارد که فقیهان، عبارات گوناگونی را در به 

اند، هرچند کلمات و الفاظشان متفاوت است و این تفاوت الفاظ، اندک ارائه کرده تعریف بیع
کند. تمایزهایی را به دنبال دارد، اما معانیِ کلماتِ تمامی آنان بر معنی واحدی داللت می

است که حقیقت بیع همان  بندی اینمحصول کالم فقهای مذاهب اسالمی، پس از جمع
دهنده ماهیت بیع نبوده و شکل« انتقال»و « تملیک»ل است و دو ما« تعویض»و « تبدیل»

 آیند.حساب میبلکه از لوازم و آثار مبادله به
 

 مفهوم حق و انواع آن
 . مفهوم لغوی حق1

شود. این واژه در اصل جمع بسته می« حِقاق»صورت مفرد حقوق است و گاه به« حق»واژه 
ی حق در اصل به معن»گوید: که راغب میانلغت به معنی ثبوت و مطابقت داشتن است، چن

اند شناسان گفته(. برخی لغت246، ق1412)راغب اصفهانی، « مطابقت و موافقت داشتن است
(. طریحی 10/146، ق1410؛ جوهری، 10/49، ق1414منظور، حق، نقیض باطل است )ابن

ا واقع قت داشتن بحق در اصل به معنای مطابقت و مواف»نیز در تعریف واژه حق گفته است: 
که چنانرود، هماست و به صورتهای مختلفی چون واجب، الزم، سزاوار و شایسته به کار می

 «الناس، حق به معنای امر شایسته استاهلل، حق به معنای واجب و در مورد حقدر مورد حق
 (.5/148ق، 1416)طریحی، 

 
 . مفهوم فقهی حق2

انصاری به ارائه تعریفی از حق پرداخت و آن را نوعی سلطه در فقه امامیه، برای اولین بار 
تواند مصلحتی را به نفع خودش به و سلطنت فعلی خواند که در سایه آن، صاحب حق می
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(. فقهای بعد از وی، حق را در دو معنای عام و خاص 3/9، ق1410دست آورد )انصاری، 
ی که توسط شارع و قانونگذار اسالمی هر چیزاند. در معنای عام، واژه حق، بر کار بردهبه

گردد، اعم از اینکه آن عنوان، مالکیت عین یا منفعت و یا وضع و جعل شود، اطالق می
سلطنت شخص بر شخصی دیگر یا سلطنت شخص بر چیزی باشد و یا اینکه مراد از آن 

حق به  (. فقها درباره4/41، ق1373عنوان، ترخیص یا منع از انجام فعلی باشد )نائینی، 
اند. برخی از فقها آن را نوعی معنای خاص و ماهیت آن، تعاریف و بحثهای مفصلی نموده

ضعیفی از  (. برخی دیگر آن را مرتبه1/55، ق1410اند )طباطبایی یزدی، سلطنت دانسته
ند ا(. برخی دیگر از فقها حق را مشترک لفظی دانسته4/41، ق1373اند )نائینی، ملک دانسته

باشد و به همین علت آثار ر موردی دارای اعتباری خاص با اثری مخصوص میکه در ه
(. برخی از بزرگان معتقدند حق از ماهیتی 20ش، 1393حق مختلف است )روحانی مقدم، 

حق، دیگر، عبارتی اعتباری برخوردار است که در همه موارد معنای واحدی دارد و به
 (.1/39تا، است )خمینی، بیمشترک معنوی در بین مصادیق مختلف خود 

چون نت همسفقیهان متقدم اهل سنت نیز بیانگر این نکته است کهبررسی منابع فقهی اهل
که ثبوت و وجوب است، تعریف  فقهای امامیه، به خاطر اکتفا کردن به معنی لغوی حق

فقهای  (، اما از سوی متأخرین22ِتا، اند )غامدی، بیاصطالحی دقیقی برای آن بیان نکرده
شده که به گفته دکتر زحیلی بهترین این تعریفها سنت، تعاریف متعددی برای حق ارائه اهل

حق نوعی »شده است. وی در تعریف حق گفته است:  آن است که توسط زرقاء مطرح
)زحیلی، « باشد که شارع آن را وضع کرده استاختصاص از حیث سلطه و تکلیف می

 (.4/367، ق1427
 

 حق: حق مالی و حق غیرمالی . انواع3
و  فقها و حقوقدانان اسالمی، به هنگام بررسی حق، آن را از جهات مختلفی مورد تجزیه

ق به ح بندیهای متفاوتی از حق انجامیده است.اند که این بررسیها به تقسیمتحلیل قرار داده
اگرچه فقها «. حق غیرمالی»و « حق مالی»شود: اعتبار ارزش مالی، به دو قسم تقسیم می
بندی اند، اما با بیان مصادیق آن، مفهوم این تقسیمتعریفی از حق مالی و غیرمالی ارائه نکرده

 ند.احق مالی بودنِ اموری چون شُفعه، زکات، نفقه زوجه و... تصریح کردهو به را تبیین نموده
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 ر تأمین نیازهایمنظواز منظر حقوقدانان، حق مالی امتیازی است که قوانین هر کشور به
دهد. هدف از ایجاد حق مالی، تنظیم روابطی است که به لحاظ مادی اشخاص به آنها می

تند؛ مبادله و تقویم به پول هساستفاده از اشیاء بین افراد وجود دارد. این دسته از حقوق قابل 
زیان، )کاتومانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین 

که هدف آنها، رفع (، اما حقوق غیرمالی، مجموعه امتیازاتی است 1/11ش، 1394
نیازمندیهای عاطفی و اخالقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی افراد است و 

طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست؛ مانند حق ستد را ندارد و بهارزش دادو
 جا(.ت و حق حضانت )همانزوجیت، حق والی

، )صفایی تقسیم نموده« غیرمادی»و « مادی»را به دو دسته « اموال»برخی از حقوقدانان 
رؤیت است؛  موضوع مال گاه شیء خارجی، ملموس و قابل»اند: ( و گفته1/127ش، 1379

منشأ  صورت مادی و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و مانند خانه، اتومبیل و... که به
نامند[ و گاه موضوع مال امری ذهنی و اعتباری است باشد ]که آن را مال مادی میفایده می

د باشکه در خارج و عالم محسوس وجود ندارد؛ لیکن به اعتبار ذهنی، منشأ فایده مادی می
آید؛ مانند حق اختراع یا حق سهامدار یک حساب می و از این حیث جزو دارایی شخصی به

)آقاسی، « نامند[را مال غیرمادی می بت به سهام همان شرکت و غیره ]که آنشرکت نس
مال غیرمادی، همان حق مالی است. این حق، خودش مال »شده:  ( و نیز گفته25ش، 1395

است، یعنی باید آن را مستقالً مال دانست؛ خواه بر مال مادی اعمال شود؛ مانند حق سرقفلی 
شود و خواه بر مال مادی اعمال نشود؛ مانند جر آن ایجاد میکه در ملک تجاری، برای مستأ

حق »نظران، حقوق مالی را به دو دسته (. صاحب1/127ش، 1379)صفایی، « حق تألیف
(. برخی دیگر حقوق معنوی 1/12ش، 1371اند )امامی، تقسیم نموده« حق دَینی»و « عینی

 ذیل این بحث بیان خواهد شد.(، که در 22ش، 1395اند )آقاسی، را نیز بدان افزوده
 

 . حقوق عینی3-1
 (.1/12ش، 1371گیرد )امامی، عین خارجی تعلق میحق عینی، نوعی حق مالی است که به 

واند تطور مستقیم و بدون واسطه بر اموال دارد و میدیگر، حقوقی که شخص به  عبارتیبه 
موجب آن مالک توانایی یت که به از آنها استفاده کند را حق عینی گویند؛ مانند حق مالک
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(. حق عینی 22ش، 1395کند )آقاسی، گونه انتفاع و تصرفی را در ملک خویش پیدا میهر
 (.47تا، خود بر دو قسم است: حق عینی اصلی و حق عینی تبعی )حسنی، بی

 
 . حقوق دَینی3-2

ت گویند، عبارلب اختصار آن را طشود و بهحق دینی، که حقِ شخصی و ذمی نیز نامیده می
تواند انجام دادن موجب آن می کند و بهاز حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می

کاری، انتقال مال یا ترک فعلی را از دیگری بخواهد. صاحب این حق را دائن یا طلبکار و 
 نامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن، طلبکسی را که ملزَم است، مدیون یا بدهکار می

 (.43شود )همان، و به لحاظ مدیون، تعهد یا دین نامیده می
 

 . حقوق معنوی3-3
وع گفته، نیستند یعنی موضیک از دو دسته پیشحقوق معنوی، حقوقی است که داخل در هیچ

آنها شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنویِ دارنده آنهاست و نیز این حقوق 
شوند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و شخص معینی اعمال نمیبرخالف حقوق دَینی، علیه 

گذاری (. به گفته برخی حقوقدانان این نام22ش، 1395آثار خود )آقاسی،  مند نسبت بههنر
خالی از اشکال نیست؛ زیرا ذات حق همواره معنوی و به عبارتی بهتر، غیرمادی است و 

یعنی تحصیل حاصل خواهد بود[. رسد ]توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی
جای استفاده از اصطالح  دهند بهاساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می همینبر 
 (.29کار گیرند )همان، را به« حقوق مالکیت فکری»عبارت « حقوق معنوی»

های مالی غیر محسوس و ملموسی هر حال منظور از حقوق مالی در این تحقیق، قدرتبه 
که واقعیت خارجی ندارند؛ خواه از پایگاه مادی برخوردار باشند؛ همانند حق انتفاع،  است

 هایحق ارتفاق، حق سرقفلی و... یا از آن پایگاه مادی برخوردار نباشند؛ مانند مالکیت
 خود از بحث خارج هستند.ترتیب حقوق غیرمادی غیرمالی، خودبهاینفکری. به

 
 امامیهبیع حقوق مالی در فقه 

 ناپذیری. دالیل امکان1
 وانعنبهگرفتن حقوق  چه اغلب فقها قرارر گ، بیان شددر مباحث گذشته گونه که همان

ا بگرفتن حقوق مالی تردیدی ندارند،  قرار یا عوض ثمن پذیرند و درنمی را یا مبیعمعوض 
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ناد به و با است گرفتهحقوق مالی هم اشکال  شدنواقعبرخی از فقها حتی بر ثمن  ،این وجود
 نبیان ای که در ادامه به انددالیلی، ثمن قرار گرفتن این دسته از اموال را ناممکن دانسته

 پرداخته خواهد شد. هاآن و پاسخ به دالیل
 

 . دالیل مخالفان ثمن قرار گرفتن حق مالی1-1
 . عدم صحت اطالق مال بر حق1-1-1

وب که حق، مال محس ثمن مطرح گردیده این است عنوانبهکه بر وقوع حق  نخستین اشکالی
بایست مال باشد. در تلقی سنتی فقه، مال عوض در بیع می مسلماً که در حالی؛ شودنمی

 همین اساس در صدق عنوان مال بر حق )حتی حق بوده و بر «منفعت»و  «عین»منحصر به 
، ظاهر کالم اکثر اهل لغت (؛ چرا که3/8، ق1410)انصاری،  تردید شده است شدتبه( مالی
هر عینی اطالق شده  در اصل فقط شامل طال و نقره بوده و بعدها به ،که مال است گونهاین

فقها ثمن  از از همین رو برخی(؛ 4تا، )حکیم، بی اعیان دارد به اختصاص ًو مال عرفا است
مبادله »در مفهوم بیع  چرا که؛ اندتهدانسن سازگار حقوق را با ماهیت و تعریف بیع شدنواقع

 (.2/149، ق1375)شهیدی تبریزی،  و حقوق، مال نیستند ذکر شده «مال با مال
 نقد و بررسی

-حقوق را پذیرفته شدنواقعصدق مال بر حقوق، عوض  در تأمل رغمبرخی از فقها، علی

که در مقابل عین، عوضی است  این داردآنچه در بیع ضروری  که کننداند و چنین تحلیل می
اما دلیلی بر  (،230تا، )شریعت اصفهانی، بی نباشد بالعوض ، عقداصطالحبهو  گیرد قرار

انتقال عین در قبال یک  ،و عرف وجود ندارد ،باید مالیت داشته باشد لزوماً ،عوض اینکه
 است روشن که. چنان(2/3، ق1413طباطبایی قمی، ) آوردمی حساببهحق مالی را نیز بیع 

و  ثمن شرایط اند اما با تصرف دربر مال تلقی نشدن حق تردید نکرده درواقعفقیهان  این
)نجفی  اندثمن گشوده عنوانبهحذف شرط مالیت عوض در بیع، راه را برای وقوع حق 

 عنوانبه وقوع حق راهکار دیگری که بسیاری از فقیهان موافق با(. 1/165، ق1406ایروانی، 
 از نظراست.  اموال و اندراج حق در قلمرو اند، تعمیم در مفهوم مالثمن بدان متوسل شده

ند؛ کمالیت حق کفایت می شود برای تصدیق بهدر قبال حق، مال پرداخت می کههمین اینان 
بابت آن  عقالکه  هر چیزی تعریف به حسببهحقیقت شرعیه و متشرعه نداشته و  ،زیرا مال
 (.25، ق1428)بحرانی،  گردداطالق می ،پردازندمال می
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 . عدم صدق عنوان مبادله و معاوضه1-1-2
ولی تمامی ، حقوق یا اغلب آنها قابل اسقاطند همه یکی از ویژگیهای حقوق این است که

رخالف مثالً ب (؛3/321، ق1426د )هاشمی شاهرودی، ندارن را دیگری آنها قابلیت انتقال به
لو از طریق صلح وجود دارد، دیگری و امکان نقل آن به که قفلیحق تحجیر یا حق سر

دیگری را  حق قصاص، قابلیت نقل به یا خیار چون حق شفعه یا حقمه برخی از حقوق
ن گرفت اشکالی که در قرارفت. با این توضیح قاط آنها سخن گساز ا توانندارند و تنها می

که بیع، نوعی مبادله و معاوضه است و  است عنوان ثمن مطرح گردیده اینهاسقاط حقوق ب
شود، متقابالً باید ی مشتری افزوده مییدارا شده و به کاسته بایع ییگونه که مالی از داراهمان

 به (.11ش، 1378)همدانی،  بایع وارد شود ی مشتری کاسته و به دارایییمالی نیز از دارا
توان این نمیبنابر (.22/209تا، نجفی، بی) مسقطات بیع از نواقل است نه از ،گرید انیب

 .عنوان عوض قرارداداسقاط حق را به
 نقد و بررسی

 خود صاحب جواهر، بیع دین به .است شدهداده پاسخهای نقضی و حلی  اشکال این به
در  زیرا؛ مطرح کرده استنقض این اشکال  عنوانبه ،مدیون را که شکی در صحت آن نیست

مالکیت  ،بیع و نتیجه شودنمی ی مشتری افزودهیدارا خود مدیون نیز مالی به بیع دین به
اما پاسخ حلی که بسیاری از فقها (، 10ش، 1394)الشریف،  الذمه و سقوط دین استمافی

 مقوم آنچهکه  است ینا اندثمن داده عنوانبه صحت جعل اسقاط حق به ، حکمبا استناد بدان
 نباشد عوض و مجانیدارایی مشتری بال که تملیک مبیع و انتقال آن به این است باشدمی بیع

آن وجود  بر ، دلیلیمنتقل گردد بایع به لزوماًعوض باید  کهاین اما(. 1/15، ق1415)اراکی، 
 منفعتی ،نباشد کافی است در قبال آنعوض بال ،تملیک مبیع اینکهبرای  دیگربیان به ندارد. 

 شفعه چون خیار یاهم حقوقی اسقاطِ قبال در تملیک مبیع ،د بایع گردد و عرفیعا ییعقال
 ارایید در مقابل تملیک مبیع، مالی به هرچند ؛کندعوض تلقی نمییا تحجیر را تملیک بال

 این مبنا که بیع از نواقل است نیز مخالفت دیگری از فقها با . حتی عدهافزوده نشده است بایع
 (.18ش، 1389اند )پویان، کرده
 

 . عدم امکان تملیک متقابل1-1-3
 تملیک ،که بیع این استباشد، می طرحقابلنیز  «مبیع»در خصوص  مفاد این اشکال که

ی یگرد به ،دنآن مالکیت دار از طرفین چیزی را که بر هرکدامیعنی  ،متقابل عوضین است
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تملیک عین در قبال تملیک  ،دیگر سخن بیع به (.1/94، ق1413 آملی،) دنکنمی تملیک
)آخوند خراسانی،  سنخ مالکیت و حق با یکدیگر متفاوت است از آنجا کهعوض است و 

با زمین نوعی حق اولویت است نه  کسی که حق تحجیر دارد، رابطه او (؛ مثال4ً، ق1406
ع، بین ؛ زیرا اگر بینیست پذیرامکانتملیک متقابل از ناحیه صاحب حق  رواز اینمالکیت و 

حق و حقِ صاحب حق به مبیعی با حق صورت پذیرد، مستلزم آن است که ملک بایع به
 (.1/94، ق1413 آملی،ملک تبدیل شود که این انقالبی خارج از حقیقت بیع است )

 نقد و بررسی
تملیک  صرفاًبیع نه  اینکه اساساًنخست : است شده داده پاسخنحو  چند بهاشکال این 
خواه این اضافه،  ؛است حیث اضافه و نسبت اعتباری از بلکه تبادل دو مال ،مال مال به

و  اختصاص متعاقدین،هر یک از  ،در بیع ،بیان روشنتر یا حقی. بهو  اضافه ملکی باشد
این تبادل  ( و1/26تا، )خمینی، بی دنکنجا میبهبا دیگری جا ؛دنای را که با مال دارعلقه

تبدیل ملکیت و از طرف دیگر تبدیل رابطه اعتباری از جنس  طرف از یکتواند اضافات می
مقوم بیع  آنچه اینکه پاسخ دیگر. باشد طرف تبدیل اضافه حقی حق و یا حتی از هر دو

 ،اما تملیک متقابل ،نیست عوضو بال است، تملیک عین است و البته این تملیک مجانی
 و درآیدیعنی برای صدق بیع کافی است مبیع به مالکیت مشتری ؛ مقتضای ذات بیع نیست

 وجود ندارد آن بر بایع تملیک کند، دلیلی باید مالی را به لزوماًکه مشتری نیز اما این
اند که در آنها وده(. برخی از فقها مصادیقی از بیع را بیان نم2/8، ق1413)طباطبایی قمی، 

ال کسی حرابطه مالکیت وجود ندارد، بلکه رابطه حقیت مورد معامله قرارگرفته است، با این 
در صدق بیع بر آنها تردید نکرده است؛ مانند بیع موقوفات عامه یا بیع اجناس زَکَوِی از 

الک موارد م الذمه. در اینناحیه حاکم شرع و یا برخی از اقسام بیع فضولی و بیع کلی فی
(. 1/26ا، تتا علقه و اضافه آن با مبیع محقق باشد )خمینی، بی معین و یا حقیقی وجود ندارد

نتیجه اینکه وقتی اصل اضافه مالکیت مورد مناقشه و نقض باشد، مسئله انقالب هم باطل 
 منافاتی با بیع نخواهد داشت. -تبع حقبه–شود و انتقال اضافه حقیت می

 
 مخالفان مبیع قرار گرفتن حق مالی. دالیل 1-2
 حسب ماهیت و تعریف بیع. اختصاص معوض به اعیان به1-2-1

در تعداد کثیری از اخبار و روایات، لفظ بیع  اینکه اذعان به با وجودمشهور فقهای امامیه، 
و ( 2/12 تا)خویی، بی استعمال شده است نیز عین جزبهاموالی  وانتقالنقلدر خصوص 
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عرفی  را تند و معنای آنسنی قائلحقیقت شرعیه و یا متشرعه  ،بیع لفظ برای اینکهرغم علی
عقد  ماهیت دانند،مال می با مال که تعریف لغوی بیع را مبادلهبا وجود اینچنین هم، دانندمی

که  را «عین»و قید ( 7-3/11، ق1410)انصاری،  کنندتعبیر می مال به عین بیع را تملیک
)خویی،  دانندضروری می ،در تعریف بیع است چون منافع و حقوق مالیمانع اغیاری هم

 به ،که این گروه از فقها ذکر است الزم به(. 15/8ق، 1412؛ حسینی روحانی، 2/16تا، بی
)انصاری،  دانندرا مسامحه در تعبیر می عین جزبهگرفتن لفظ بیع در انتقال اموالی  کار

 (.3/7، ق1410
 نقد و بررسی

پذیرند و را نمی مشهور لی، نظریبا ذکر دال خمینیامام  از جمله فقیهان معاصر از برخی
 ،لیدال این بیان و بررسی قبل ازدهند که می قرار گونه نقل و انتقاالت را نیز تابع عقد بیعاین

شده، ذکر شود و  داده« اختصاص معوض به اعیان»ضروری است در ابتدا پاسخهایی که به 
 سپس به آن دالیل پرداخته شود.

 الف( رفع اشکال بر مبنای ماهیت بیع
فقها دارد اما این  بین عین، شهرت عظیمی در تملیک بهاختصاص بیع  چند اعتقاد بههر

فقهای متقدم در قرن پنجم  نکهیاتوضیح  دارد. معاصر هاندر بین فقی سرشناسی ، مخالفینقول
( و طوسی در 4/72ش، 1391ای به لزوم عین بودن مبیع نداشتند )محمدی خراسانی، اشاره

از  در طوایفی عالوهبهاست.  کتاب المبسوط اطالق بیع را به نقل خدمت عبد نسبت داده
(. در آثار فقیهان 12-2/13تا، )خویی، بیاست  رفته کاربهاخبار کلمه بیع در نقل منافع 

ر قرن برخی از فقها در اواخ صرفاًشود و قرون هفتم و هشتم نیز دلیلی متقن بر آن یافت نمی
عین بودن  لزوم صراحتاً آنکهلو اند وضمنی به مسئله عین بودن مبیع اشاره نموده طوربههفتم 

در کالم فقها وارد شد و  صراحتاًمبیع  تینیعاند. در اواخر قرن یازدهم، مبیع را ذکر نکرده
فقهای بزرگی چون انصاری و نجفی قائل به لزوم عین بودن مبیع گشتند و در قرون بعد هم 

در مقابل  مرحوم امام خمینی. (128، ش1392فقهای دیگری به آنها پیوستند )زاهدی، 
دانند، مال می مال به لهمباد معلوم یا عوض بهکه ماهیت عقد بیع را تملیک عین  کسانی

، روابط اموال بهنسبت  ایشان افراد. از نظر دانندمی اضافات مبادله تبدیل یا را ماهیت بیع
 اضافه» فقهی لسان به «روابط اعتباری»نمایند که این چون مالکیت برقرار میاعتباری هم

با مال  ،خود اعتباریِ اضافه یا رابطه نای ، بایعبیع عقد وسیله شود و بهه میخواند «مالکیت



 بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسالمی

 

  

213 

 رابطه تواند اعطاءمی ،نماید و این اعطا یا تبدیل اضافهخریدار اعطا می را در مقابل عوض به
مالکیت  اضافهدر اغلب مصادیق بیع،  شود.می تعبیر« عین تملیک» مالکیت باشد که از آن به

 خمینی،)دانست ماهیت بیع  دخالت آن در اکثریت را سبب گیرد، اما نبایدمی مورد معامله قرار
ه بایع با ای کیعنی تبدیل اضافه ؛بیع، تبادل اضافات است دیگر،بیان به  (.25-1/27تا، بی

 دارد و ممکن است این اضافه، اضافه عوض بهنسبت  مشتری ای کهبا اضافه ،دارد معوض
 نباید موجب محدودیت در ،حقی باشد و کثرت مصادیق اضافه ملکی ملکی نبوده و اضافه

 (.1/26د )همان، گرد تبدیل اضافه ملکی به ،و اختصاص بیع ماهیت
 ب( رفع اشکال از طریق استناد به مفهوم عرفی بیع

پذیرش نیست؛ چرا که مناط مالیت، نظر عرف و عقال این نحو استدالل، امروز دیگر قابل
لذا با توجه انی باید به عرف و نیازهای مردم در همان زمان مراجعه کرد. است و در هرزم

 بر لیدم وجود دلیع و نظر به غیره صدق عنوان بیع بر حقوق مالی نظیر بیع سرقفلی و به
 در این خصوص نکته (.1/32)همان،  صحیح است سرقفلی بیع نظر شرعی نیز از ،آن بطالن
عرفی بودن معنای بیع را  نیز دانندمی فقهایی که بیع را تملیک عینکه برخی از نیتوجه اقابل

 «لذا مبیع باید عین باشد و شود، بیع نامیده نمیاعیان نقل غیر عرفاً: »دارندپذیرفته و بیان می
بر صحت بیع حقوق مالی در عصر  دلیل تواندمی که این بیان خود(، 1/88، ق1413 آملی،)

اعیانی نظیر  انتقال غیر عرف تغییر کرده است و عرفاً حاضر حال که در چرا ؛حاضر باشد
( و 10، ش1394الشریف، شود )می نامیده بیع قفلی و حقوق مالکیت فکری نیزحق سر

این بیع یک حقیقت عرفیه است و معنای آن باید با رجوع به عرف تبیین گردد و این بربنا
 .اشاره نموده است صریحاً نصاری نیز به آنمطلب چیزی است که مرحوم شیخ ا

 اساس اعتباری بودن تفاوت مبیع و ثمن ج( رفع اشکال بر
رخی بت. اثبات صحت بیع حقوق مالی، تفاوت اعتباری ثمن و مثمن اس دالیلاز دیگر 

حسب بر اًصرفو  با یکدیگر ندارند و ذاتی ثمن و مثمن تفاوت واقعی که دارنداز فقها بیان می
یکن مبادله ل ،عنوان ثمنگیرد و دیگری بهقرار می مثمن عنوانبهیکی از عوضین  ،انشای بایع

که  حال (. بر این اساس،1/35تا، د )خمینی، بیشوقرار میدو بریکسان بین هر صورت به
 مالی جهت اثبات صحت حقوق مخالف کالم گروه توان بهمی ،تفاوت عوضین واقعی نیست

 ،عوضیت حقوق مالیدر ثمن، عین بودن مطرح نیست و  گونه کههمانلذا  ؛ناد نمودنیز است
عوضین،  اعتباری و نه تفاوت واقعی و حقیقی تفاوت به با توجه ،و صحیح است قبولقابل
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باشد یا مثمن عوض  ثمن، کند که حقوق مالی در این مبادله و تبادل اضافاتچه تفاوتی می
 نشدن آجا(. در نتیجه، مبیع قرار گرفتن حق مالی نظیر ثمن واقع ن)هما باشد یا معوض

 خالی از اشکال خواهد بود.

 
 پذیری. دالیل امکان2

بعد از اینکه دالیل مخالفین بیع حقوق مالی بیان شد و مورد نقد قرار گرفت و با توجه به 
نوان عمالی را خواه بهمطالبی که در پاسخ به اشکاالت آن دسته از فقهایی که بیع حقوق 

وال گونه امپذیری بیع اینعنوان مثمن، ناممکن خوانده بودند، بیان شد، امکانثمن، خواه به
حال ذکر دالیل موافقین بیع حقوق مالی خالی از فایده نخواهد شود، با این نیز آشکار می

 بود.
 

 . استناد به عرف و عمومات کتاب و سنت2-1
ای در کتاب و سنت درباره لزوم عین بودن مبیع و ثمن لویح و اشارههیچ دلیل، اصل، نص، ت

تنهایی اساس قائل شدن به عینیت عوضین و یا عین بودن مبیع بهوارد نشده است، بر این 
د بیع : خداونأحلّ اهللُ البیعَ و حرّمَ الرّبا» این، با توجه به آیهباشد. افزون بر خالی از وجه می

(، خداوند فقط تصریح به امضای بیع نموده و به 275)بقره، « را حرام نمودرا حالل و رِبا 
گفته برخی از فقها، این امضاء به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه و تحدید آن به عرف 

داشت، اهمال واگذار شده است؛ زیرا اگر شارع نظری غیر از آنچه در عرف معهود است، می
ایز نبود؛ لذا معلوم است که طریق شارع همان طریق و عدم بیان آن در وقت حاجت، ج

 و اعتقاد (. انکار حقیقت شرعیه و متشرعه بیع23، ق1425عرف عقالست )مکارم شیرازی، 
، ق1410به عرفی بودنِ حقیقت بیع از سوی فقیهان نیز مؤید این دیدگاه است )انصاری، 

3/17.) 
ینی، مبیع برخالف عرف رایج است )خم اند که اشتراط عینیتصراحت گفتهبرخی از فقها به

(؛ زیرا اهل تحقیق با مراجعه به عرف درخواهند یافت که هرچند در عرف 1/32تا، بی
 گرفت و فقها نیزروزگاران گذشته، غالباً اعیان خارجی موضوعِ بیع، در میان مردم قرار می

ر نمودند؛ اما اساس عرف حاکم آن روزگار، حکمی کلی بر لزوم عین بودن مبیع صاد بر
امروزه مواردی وجود دارد که مبیع، عین نیست ولی صدق عنوان بیع بر تملیک آن در مقابل 
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ثمن، نزد عقال و عرف ثابت است و اهل عرف شک در صدق عنوان بیع بر آن ندارند 
(. گروهی از فقهای معاصر همچون آیات عظام جعفر سبحانی و 326، ق1419)سبحانی، 

ممکن : »گویندمنع دانسته و میخریدوفروش این قبیل حقوق را غیرقابل مکارم شیرازی حتی
نیست از اجرای احکام بیع بر فروش این قبیل حقوق، مانع شد؛ زیرا فروش آنها نزد عرف، 

 که همه آن را قبول دارند و مانعی از اطالق بیع، بر آنها نیز وجود نداردطوری شایع است، به 
، ق1425؛ مکارم شیرازی، 326)همان، « نیز شامل حال آنهاستو عمومات کتاب و سنت 

( و بنابراین، دلیل صحت بیع حقوق مالی خودِ عرف است؛ زیرا اوالً امروزه مال در نزد 15
ا، تعین نیست و بلکه قابل تسری به منفعت و حقوق هم هست )حکیم، بیعرف مختص به

لی، سهام شرکتها، حق اختراع و حق (؛ ثانیاً خریدوفروش اموال غیرمادی نظیر سرقف11
تألیف و امتیاز آب و برق و تلفن و... در بین عرف و عقال امری متداول و داخل در مفهوم 

نها ای در صدق مفهوم بیع بر آرغم اینکه در اینها مبیع، عین نیست، اما شبههبیع است و علی
 .(1/32تا، ؛ خمینی، بی15، ق1425وجود ندارد )مکارم شیرازی، 

 
 . تأکید بر عین بودن مبیع برای تمیز بیع از اجاره2-2

توان به این مسئله رهنمون گشت که دلیل تأکید آن دسته از فقهایی با بررسی منابع فقهی می
 توان مدرکی بر این امر درکنند، با وجود اینکه نمیکه بر عین بودن مبیع و ثمن اصرار می

ه لزوم عینیت عوضین خالف عرف رایج است، چیزی و با تصریح به اینک کتاب و سنت یافت
ای سهل، برای قاعده جز احتراز از شمول تعریف بیع بر اجاره نبوده و فقیهان به دنبال ارائه
، اند )حسینی روحانیتمییز بیع از اجاره، بیع را به اعیان و اجاره را به منافع مختص نموده

لزوم عینیت عوضین در میان آنان از همین (. شاید 2/15تا، ؛ خویی، بی15/198ق، 1412
ی، اند )انصارکردهگیرد، به طوری که برخی از فقها صریحاً به آن اشاره نکته سرچشمه می

تا، ؛ حسینی عاملی، بی72، ق1406؛ نجفی ایروانی، 22/208تا، ؛ نجفی، بی3/8، ق1410
توان دریافت ر فقهی می(. بنابراین از مجموع آثا2/473، ق1424؛ موسوی قزوینی، 4/148

که منظور فقیهان از عین، عین در مقابل منفعت است و نه ذات قائم به نفسِ دارای وجود 
باشد )خمینی، که مشتمل بر عین شخصی، کلی در معین، کلی در ذمه و دین می خارجی

 توان از مصادیق عین محسوب نمود.( و بدین ترتیب حقوق و دیون را نیز می1/33تا، بی
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 سنتبیع حقوق مالی در فقه اهل
، ق1410( و شافعی )شافعی، 2/32، ق1417با مراجعه به تعاریف فقیهان مالکی )شاطبی، 

شود که از نظر ایشان ( از مال، مشخص می4/194، ق1419( و حنبلی )مرداوی، 5/171
یح تصرشوند، حتی برخی از ایشان بر مالیت منافع ای از حقوق نیز مال محسوب میپاره

خالف جمهور است که فقیهان حنفی بر( و اما سخن در این 52م، 1996ابوزهره، اند )نموده
اساس آن، منافع و حقوق، حتی حقوق  اند که برسنت، تعریفی از مال ارائه دادهفقهای اهل

شوند تنها مصداق اموال محسوب می« اعیان»مالی از دایره شمول مال خارج گشته و 
مال، »اند: (. ایشان در تعریف مال گفته1/8تا، بیمدرس اعظمی، ؛ 4/398ق، 1418)زحیلی، 

ای است که سرشت انسانها به آن تمایل داشته باشد، در مقابل آن، بهاء پرداخت شود پدیده
اند: (. برخی دیگر گفته5/167، ق1412عابدین، )ابن« و تصرف دیگران در آن ممنوع باشد

عالوه بر تمایل انسانها به آن، قابلیت ادّخار و ذخیره شدن را داشته ای است که مال، پدیده»
بر دیگر و نیز برخی  (4/501، ق1412عابدین، ؛ ابن5/277تا، نجیم مصری، بی)ابن« باشد

ق، 1418؛ زحیلی، 51-5/52، ق1412عابدین، اند )ابندهتصریح نمودر اعیان انحصار مال 
 مطالعه موردظریات فقهای حنفی با دقت بیشتری ضروری است ن جهت نیا از(. 4/398

تعاریف احناف و قیوداتی که  سقم و صحتقرار گیرند، لذا در این بخش پس از بررسی 
ای بر عدم لزوم عینیت اموال، مطابق با توانند معیار شناسایی مال از غیر آن باشند، ادلهمی

 خواهد شد. ارائهمبانی فقه حنفی 
 

 ریف احناف از مال. نقد و بررسی تعا1
طبق این تعریف  اوالً رایزنیست؛  مانع و جامعز مال تعریف احناف اای از فقها معتقدند عده

مایل ت لیبه دلشوند، چون حق استمتاع زوجین نیز مال محسوب میبرخی حقوق غیرمالی هم
برخی از اشیاء ؛ اًیثانداند؛ احدی این حقوق را مال نمی کهی حال درطبع و امکان ادّخار آن، 

تردیدی در مالیتشان نیست؛ چون  حال نیا باوجود دارند که طبع آدمی تمایلی به آنها ندارد، 
ند است؛ همان ریپذامکانبرداری از آنها نیز اند، انتفاع و بهرهعالوه بر اینکه قابل نگهداری

؛ شوندمال محسوب می ذاتاًتمامی مباحات، حتی قبل از احراز،  ثالثاً برخی داروها و سموم؛
 ؤالسمانند پرنده در آسمان، ماهی در دریا، درخت در جنگل، اما با این تعریف مالیتشان زیر 
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-های تازه، به دلیل اینکه سریعاً فاسد میو میوه هایسبزبرخی از اموال، نظیر  رابعاًرود؛ می

نزد عامه  بودنشان تردیدی در مال وجود نیا باپذیر نیست، امکان کردنشانشوند، ذخیره 
؛ 47م،  1996شوند )ابوزهره، شمول مال خارج می رهیدامردم نیست، اما با این تعریف از 

 (.4/2876 ق،1418زحیلی، 
 

 . ادله فقهای حنفی بر عدم مالیت حقوق و نقد آنها2
قوق دلیل فقهای حنفی بر مال نبودن ح نیبزرگترکند که مطالعه منابع فقهی احناف آشکار می

تا، نجیم مصری، بیابنحقوق ذاتاً قابل حیازت و ادّخار نیستند ) گونهنیامالی این است که 
در  بر آنچه( و اما بنا 4/399ق، 1418زحیلی، ؛ 4/501، ق1412عابدین، ؛ ابن5/277

ار ی برخورداشرعهمتحقیقت شرعیه و  گونهچیهان شد، مفهوم مال، از یمباحث پیشین ب
الکتابُ الکریم والسنةُ الشریفة جاءت فیها کلمةُ المالِ »گوید: نیست. ابوزهره در این مورد می

و تَرَکَ للناسِ فهمُها بما یَعرِفون و یَألِفون، و أطلَقَت علی ما کانوا یجرون فی معامالتهم و لم 
م، 1996)ابوزهره، « اً إسالمیّاً لهیَرِد عن صاحبِ الشرعِ بیانٌ خاصٌ للمالِ حتی یَکونَ عرف

(؛ یعنی در قرآن و سنت، کلمه مال براساس استعماالت رایج میان مردم به کار رفته است 48
و صاحب شریعت مفهومی خاص، برای آن تعیین ننموده و بلکه شناخت آن را به فهم مردم 

ذکر این قیود ]تمایل آدمی به آن، ادّخار، عین بودن، حیازت و  جهینت درواگذار کرده است. 
 غیره[ برای مال، ادعای بدون دلیل و مدرک است.

( 15/703، ق1414منظور،)ابن« ما یقتنی و یملکُ کلُّ»افزون بر این، معنای لغوی مال 
-قهای اهل( و مخالفت جمهور ف4/373ش، 1364اثیر، )ابن« ما مَلَکْتَهُ من جمیعِ األشیاء»

ه ک چند هرسنت با این قیود، خود دلیلِ بر عدم حصر مالیت، در اشیاء مدّخر و محاز است، 
ی است؛ زیرا با حفظ پایگاه رواقعیغانکار مدّخر و محاز بودن حقوق مالی، توسط احناف، 

 ق،1418است )زحیلی،  ریپذامکانحقوق نیز  گونهنیاحقوق مالی، حیازت و ادّخار 
 شود.و شامل برخی حقوق نیز می داکردهیپا مفهوم مال توسعه ( و لذ4/399

 
 . بازگشت به معنای لغوی مال3

، ق1414منظور، آید مال گویند )ابنشناسان به هر شیئی که به تملیک اشخاص درلغت
که در عبارات اهل لغت « شیء»ی اند: از کلمهسنت گفته(. برخی از فقهای اهل11/635

ر هتوان فهمید که نیازی نیست مال وجود خارجی داشته باشد؛ زیرا همینان شده میاستفاده 
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 (؛ لذا هر چیزی471، ق1412اند )راغب اصفهانی، آنچه موجود یا معدوم باشد، شیء خوانده
که قابلیت تملّک داشته باشد، از موجود ]به وجود حقیقی یا اعتباری[ و یا معدوم ]نظیر 

که جنبه  آنکه آن دسته از اموال نتیجه(. 2/2تا، بیس اعظمی، مدرمنافع[، مصداق مال است )
 پذیر است، مال خواهند بود.مادی نداشته و تسلط و تصرف در آنها امکان

 
 . جایگاه ویژه عرف در فقه حنفی4

 را وسیع دانسته، آن دانند، میدان عمل به آنعرف را حجت می کهاین بر افزونعلمای حنفی 
را با تحوالت روز در جامعه توان فقه اسالمی می ،شمارند که با آنهایی میپدیدهرا یکی از 

کامل و  پذیریانعطافل را با های عالم متغیر و جامعه متبدِّو جهان هماهنگ نمود و نیاز
در  صین کهبه اعتقاد فقهای این مذهب، در صورتی از جانب دیگر  .تبدیل آن مرتفع ساخت

؛ زحیلی، 2/879ق، 1425است )زرقاء، عرف واجب  نباشد، استفاده ازی امسئلهمورد 
 (.94، ق1422 ،محمد؛ 1/267، ق1427
شود، اعتراف فقهای این مذهب در مسائل بسیاری به عرف و عادت مراجعه میبه 

ق، 1419نجیم مصری، اند )ابنعنوان اصلی از اصول شرعی پذیرفتهکه آن را به ایگونهبه
حکمی که از راه عرف ثابت شود؛ مثل »کتاب مبسوط سرخسی نیز آمده است:  (. در1/79

گفته  ،(. افزون بر این6/26تا، )سرخسی، بی« شده باشد حکمی است که از راه شرع ثابت
محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف دو شاگرد ابوحنیفه، در برخی از مسائل فقهی با شده که 

، ق1422 ،محمداند )زمان و تبدیل عرف مخالفت نموده شیخ و استاد خود به دلیل تغییر
94.) 

دانند، در برخی از منابع فقهی معتبر خود، فقهای حنفی که دایره کاربرد عرف را وسیع می
 «وَالْمَالِیَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ کَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ»اند: بر عرفی بودن مفهوم مال تصریح نموده

حیدر، ؛ 49م، 1996ابوزهره، ؛ 4/501، ق1412عابدین، ؛ ابن5/277تا، نجیم مصری، بی)ابن
ای از مردم مالیت چیزی (؛ یعنی معیار مال بودن اشیا این است که حداقل عده1/100تا، بی

بنابراین با توجه به جایگاهی که عرف در استنباط احکام شرعی در منابع فقهی  را بپذیرند و
األحکامُ »مسلم فقهی که  این قاعده ویژه در میان احناف دارد و با مالحظهسنت، بهاهل

یر و احکام مبتنی بر عرف، با تغییر و تحول زمان، قابل تغی« المَبنِیَّةُ علی العرفِ تَتَبدَّلُ بتَبدُّلِهِ
رسد خارج نمودن (، به نظر می258ق، 1438؛ زیدان، 2/894ق، 1425تبدیل است )زرقاء، 
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مالی از دایره شمول اموال، امری منطقی و پسندیده نبوده و حتی مخالفِ مبانی فقهی حقوق 
ود و نه در شایشان نیز به شمار آید؛ زیرا دلیلی بر منع بیع حقوق مالی، نه در کتاب یافت می

(. افزون بر این حقوق مالی در عرف رایج امروزی، 2/25تا، بیمدرس اعظمی، سنت )
دهد، تا جایی که برخی از فقها خرید و شی از اموال را تشکیل میداشته و بخ« مالیت»

اند و تعمیم آن به سایر حقوق مالی نظیر خرید و را جایز شمرده« حق سرقفلی»فروش 
ان، اند )همفروش حق اولویت، امتیاز آب و برق و تلفن و حق تألیف و... را صحیح دانسته

2/27.) 
 

 نتیجه
ند، ااسالمی برای تبیین ماهیت بیع از عبارات مختلفی استفاده نموده. با اینکه فقهای مذاهب 1

« تعویض»و « تبدیل»که حقیقت بیع همان  استبندی این ولی محصول کالم آنان بعد از جمع
 شود.از آثار بیع محسوب می« انتقال»و « تملیک»دو مال است و 

قد بیع، عوض و معوض باید شود که در ع. از عبارات فقهای امامیه چنین استفاده می2
دانند. در باشند. لذا مشهور فقهای امامیه بیع حقوق مالی را محل اشکال می« عین متمول»

مقابل گروهی دیگر از اندیشمندان فقهی این مذهب، شرط عینیت را مخصوص مبیع دانسته 
ی، م خمینپذیرند. اما فقیهان معاصر نظیر اماو عوض یا ثمن قرار گرفتن حقوق مالی را می

عنوان اهلل مکارم شیرازی و برخی دیگر، بیع حقوق مالی را حتی بهاهلل جعفر سبحانی، آیتآیت
 دانند.مبیع، خالی از اشکال و جایز می

سنت، عین بودن مبیع و ثمن ضروری پنداشته اهل . در منابع فقهی مذاهب چهارگانه3
شده، لذا از نظر اسی عوضین خوانده نشده است، اما متمول بودن آن دو، یکی از شرایط اس

گونه بحثی جایز است. در ایشان خرید و فروش حقوقی که جنبه مالی دارند، فارغ از هر
ند و اسنت، تنها اندیشمندان فقه حنفی قائل به عدم صحت بیع حقوق شدهمیان فقهای اهل

 اند.دلیل این امر را مالیت نداشتن حقوق بیان نموده

اشیاء مادی در عرف امروزی  حقوق مالی معتقدند ادعای انحصار مال به. مجوزین بیع 4
پذیرش نیست و برای تبیین مفهوم مالیت، باید به دیدگاه عرف و عقال و میل نوعی و قابل

های مردم در همان زمان مراجعه رغبت به اشیاء نگریست و در هر زمانی به عرف و نیاز
یع و اعتقاد به عرفی بودنِ حقیقت بیع از سوی برخی نمود. انکار حقیقت شرعیه و متشرعه ب
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از فقیهان و عالوه بر آن، نظر برخی از اندیشمندان مذاهب فقهی مالکی، شافعی و حنبلی 
مبنی بر مالیت داشتن حقوق و منافع مؤید دیدگاه عدم انحصار مالیت به اشیای مادی است. 

 شده، چیزی جز احتراز از شمولجانده از سوی دیگر دلیل اینکه واژه عین در تعریف بیع گن
 تعریف بیع نسبت به اجاره نبوده است.
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 .تابهمن، بی 22، قم، ةنهج الفقاهحکیم، سید محسن،  -
 تا.بیروت، دارالکتب العلمیه، بی، درر الحکام شرح مجلة األحکام حیدر، علی، -
 ش.1374، قم، دارالعلم، تحریر الوسیلة اهلل،روح خمینی، سید -
 .تا، بیمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، کتاب البیع ،همو -

 .تانا، بیجا، بی، بیمصباح الفقاهةخویی، سید ابوالقاسم،  -

 .تا، دارالفکر، بیبیروت، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر دسوقی، محمد بن احمد، -
؛ بیروت، الدار ، دمشق، دارالقلمالمفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -

 ق.1412 الشامیة،
 ش.1393، تهران، مجد، حق احکام و آثار آنآقایی بجستانی، مریم،  ؛روحانی مقدم، محمد -

ه مجل، «فکریبررسی فقهی و حقوقی بیع اموال »باری، یاسمن، عابد گلرودپور ؛زاهدی، مهدی -
 ش.1392، 5، شماره علوم خبری

 .ق1427دارالخیر،  ، دمشق،الوجیز فی أصول الفقه اإلسالمیزحیلی، محمد مصطفی،  -

 .ق1418دارالفکر، ، دمشق، دلتهأالفقه اإلسالمی و  زحیلی، وهبه، -

 ق.1425، دمشق، دارالقلم، المدخل الفقهی العامزرقاء، مصطفی احمد،  -

 ق.1438جا، مؤسسة قرطبة، ، بیالوجیز فی اصول الفقهزیدان، عبدالکریم،  -

 .ق1419، بیروت، داراألضواء، مصادر الفقه اإلسالمی و منابعهسبحانی، جعفر،  -

 .تا، بیه، بیروت، دارالمعرفالمبسوط سرخسی، محمد بن احمد، -

 ق.1411، هبیروت، دارالکتب العلمی، األشباه و النظائر بکر،سیوطی، عبدالرحمن بن ابی -
 ق.1417، عفان؛ دار ابنالقیمابن ، عربستان، دارالموافقات شاطبی، ابراهیم بن موسی، -
 ق.1410، بیروت، دارالمعرفه، األمشافعی، محمد بن ادریس،  -
 .تا، بیمؤلف، قم، رسالة فی تحقیق معنی البیعاهلل، اصفهانی، فتحشریعت  -
مجله مطالعات ، «بیع حقنظری چالشهای »جعفری خسروآبادی، نصراهلل،  ؛محمدمهدیالشریف،  -

 ش.1394، 2، شماره 7دوره ، حقوقی

 .ق1375، قم، دارالکتاب، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشهیدی تبریزی، میرزا فتاح،  -

 ش.1388، تهران، مجد، 6 یمدنحقوق شهیدی، مهدی،  -
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 .تا، دارالمعارف، بیقاهره، بلغة السالک ألقرب المسالک صاوی، احمد بن محمد، -

 ش.1379، تهران، نشر میزان، اشخاص و اموال :حقوق مدنیدوره مقدماتی صفایی، سید حسین،  -
تی، ، قم، کتابفروشی محالعمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسبطباطبایی قمی، سید تقی،  -

 .ق1413

 ق.1410سماعیلیان، ا، قم، حاشیة المکاسب محمدکاظم،طباطبایی یزدی، سید  -
، ریةإلحیاء اآلثار الجعف المکتبة المرتضویةتهران، ، مجمع البحرین طریحی، فخرالدین بن محمد، -

 .ق1416

حمایة الملکیة الفکریة فی الفقه اإلسالمی و اآلثار اإلقتصادیة المترتبة غامدی، ناصر بن محمد،  -
 .تاام القری، بی، مکه، جامعة علیها

 ا.ت، بیروت، المکتبة العلمیة، بیاللباب فی شرح الکتاب غنیمی، عبدالغنی بن طالب، -
 .تاقم، دارالرضی، بی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر فیومی، احمد بن محمد، -

ایران با  مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوققبولی درافشان، سید محمدهادی،  -
 ش.1392، تهران، مجد، بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس

 ش.1394، تهران، نشر میزان، اموال و مالکیتکاتوزیان، ناصر،  -

 ش.1378، تهران، شرکت سهامی انتشار، دوره عقود معینهمو،  -
 .ق1422، دارالسالم، ه، قاهرالمدخل إلی دراسة المذاهب الفقهیةه، علی جمع ،محمد -
 ش.1391، تهران، عروج، شرح مکاسبمحمدی خراسانی، علی،  -
 .تانا، بیجا، بی، بیبیع الحقوق و المنافعمحمد محروس، مدرس اعظمی،  -
بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ، اإلنصاف فی معرفة الراجح من الخالف مرداوی، علی بن سلیمان، -

 .ق1419
 .ق، 1425طالبقم، مدرسه امام علی بن ابی، انوار األصول مکارم شیرازی، ناصر، -
 .ق1424، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیینابیع األحکامموسوی قزوینی، سید علی،  -

 .ق1426، ه، بیروت، دارالکتب العلمیاالختیار لتعلیل المختارموصلی، عبداهلل بن محمود،  -
 .ق1426، دارالهدی النبوی، منصوره، البیوع المحرمة و المنهی عنهاد، عبدالناصر بن خضر، میال -
 ق.1373، تهران، المکتبة المحمدیة، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب نائینی، محمدحسین، -

ارشاد اسالمی،  و ، تهران، وزارت فرهنگحاشیة المکاسبنجفی ایروانی، علی بن عبدالحسین،  -
 .ق1406

 ا.تبیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی ،اإلسالمجواهر الکالم فی شرح شرائع  نجفی، محمدحسن، -
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، قم، مؤسسه البیت اهل لمذهب طبقاً اإلسالمی الفقه موسوعة هاشمى شاهرودى، سید محمود، -
 ق. ،1426بیتدائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل

 ش.1378، قمی ، قم، محمدرضا انصاریالمکاسبکتاب حاشیة  همدانی، رضا بن محمدهادی، -


