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جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله
از منظر فقه مذاهب اسالمی
حسن شاه ملک پور 1،رضا دریائی
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(تاریخ دریافت ،1398/9/12 :تاریخ پذیرش)1399/2/2 :

چکیده
مالیتداشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست .تحلیل این
مفهوم ،معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن ،در فقه امامیه و اهلسنت محل
تضارب آراست .نوشتار حاضر بهطور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر
وضعی» مالیتنداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت
ظاهری پاسخ و همچنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهلسنت بر بطالن این معامالت ،تحقیق
نشان میدهد از نظر فقهی نمیتوان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطالن قرارداد
دانست؛ زیرا اوالً معیار شناسایی مالیت مورد معامله ،منفعتداشتن شیء مدنظر است و
ضرورتی در مطلقبودن و همچنین شرعیبودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر ،منفعت
میتواند موقتی و عرفی باشد؛ از اینرو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب
میشوند را میتوان واجد مالیت دانست .ثانیاً واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که
مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است ،حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات
بطالن قراردادهای مورد بحث را ندارند .برخی از این روایات صرفاً بر حکم تکلیفی حرمت
داللت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفتهاند .در این میان ،تنها عده قلیلی از
روایات حکایت از بطالن قرارداد دارند .حسب قواعد ،روایات متعارض یکدیگر ساقط و
مطابق عمومات ،نظیر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ،صحت قرارداد قابل اثبات است.
 .1استادیار گروه حقوق دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول)h.shahmalekpour@guilan.ac.ir/
 .2استادیار گروه حقوق دانشگاه گیالنreza.daryaie@guilan.ac.ir /
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کلیدواژهها :مورد معامله ،مالیت ،منفعت ،اعتباری بودن ،حکم تکلیفی ،حکم وضعی.

طرح مسئله
در کتب فقهی و حقوقی به صورت مرسوم ،مالیتداشتن مورد معامله از جمله شرایط صحت
معامله و ذیل شرایط مبیع بیان میشود 3و ضمانت اجرای فقدان مالیت شرعی ،بطالن قرارداد
ذکر می شود .مثالهای مرسوم نزد فقها ،معامله نسبت به موضوعاتی نظیر شراب ،خوک،
حیوانات درنده و  ...است (مفید1410 ،ق587 ،؛ طوسی1417 ،ق185/3 ،؛ ابنزهره حلبی،
1375ش213 ،؛ ابنادریس حلی1409 ،ق .)219/2 ،صرفنظر از اثر تکلیفی این معامالت،
شناسایی اثر وضعی آن در حوزه حقوق قراردادها از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
نوشتار به دنبال شناسایی پاسخ به این پرسش هستیم که ضمانت اجرای معاملهای که مورد
معامله آن فاقد مالیت شرعی است ،چیست؟ به بیان دیگر ،اثر وضعی این معامله بطالن است
یا صحت؟ با تتبع در کالم فقها ،میتوان دو پایه و مبنای اصلی را برای نظریه بطالن شناسایی
نمود .شناسایی حقیقت شرعیه برای مفهوم مالیت مورد معامله در کنار تمسک به برخی از
روایات ،بنیانهای اصلی این نظریه را تشکیل میدهد.
به همین منظور به باور نگارندگان برای نیل به پاسخ مبتنی بر منطق فقهی ،الزم است از
یکسو م فهوم مال واکاوی شود و از دیگر سو معیار تحقق مالیت منقح گردد .مطالعه نظر
صاحبنظران فقهی حکایت از آن دارد که معیار شناسایی مالیت مورد معامله ،چیزی جز
واجدمنفعتبودن نیست .منفعت مزبور نه الزم است دایمی و مطلق باشد و نه الزم است
 .3شایان ذکر است برخی از فقهای معاصر معتقدند طرح بحث مالیت در مبحث شرایط عوضین صحیح
نیست؛ زیرا مالیت همچون قصد از مقومات ماهیت بیع است و لذا آنچه در قوام ماهیت نقش دارد ،در شروط
تحقق ماهیت که رتبۀ متأخری دارد ،نباید مطرح شود .همچنانکه اعتبار مالیت در مبیع نیز قابل مناقشه است،
چون در تعریف اولیه ،بیع همان مبادله دو شیء و کاال به جهت مالیت است؛ یعنی گاهی مالیت داشتن سبب
معامله کاال شمرده میشود که امری شایع و عرفی است و گاهی نیز اساساً معامله ،نه برای مالیت ،بلکه برای
اغراض دیگر واقع میشود .به عبارت دیگر ،شیء مورد معامله از پیش مالیت نداشته و ندارد؛ اما در یکزمان
خاص ،همان شیء مورد نیاز عقالیی و منطقی شخص واقع میشود و او را وادار میکند تا برای تصاحب آن
ثمنی پرداخت کند .برای مثال صاحب مزرعهای برای دفع آفات مزرعه خود اعالم میکند برای هر عقرب،
فالن مبلغ را میپردازد یا اعالم میکند هر کس الشه شغال شکا شدهای را تحویل دهد ،فالن مبلغ دریافت
میکند (خمینی1421 ،ق.)3/3 ،
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مشروع باشد .بر این اساس بسیاری از مصادیقی که از نظر مشهور فقها ،فاقد مالیت است را
میتوان واجد مالیت دانست .از سوی دیگر ،روایات متعددی درباره ضمانتاجرای معاملهای
که مورد معامله فاقد مالیت است وجود دارد که فقها غالباً بر بنیاد آن اظهارنظر مینمایند.
تأمل در این روایت حکایت از آن دارد که میتوان آنها را به سه دسته تقسیم نمود :از برخی
از این روایات ،حکم تکلیفی حرمت معامله قابل برداشت است که در این میان تنها برخی
از آنها با اثر وضعی بطالن قرارداد مالزمه دارد؛ از برخی دیگر حکم وضعی صحت قابل فهم
است؛ در نهایت برخی نیز ناظر به مواردی است که طرف قرارداد چنین معاملهای،
غیرمسلمانی است که در ادامه به اسالم تشرف مییابد و عموماً داللت بر صحت معامله این
گروه دارد .در این مقاله به منظور شناسایی ضمانت اجرای این معامالت سند روایات مزبور
و نحوه داللت آنها نقد و بررسی خواهد شد .تحقیق نشان میدهد با وجود شهرت نظریه
بطالن قرارداد که مورد متابعت قانون مدنی نیز قرار گرفته است 4،دالیل توجیهی صحت این
قراردادها از قوت بیشتری برخوردار است.
این موضوع در فقه اهلسنت نیز بررسی شده است .فقهای اهلسنت نیز عموماً با فقهای
امامیه در این خصوص همنظرند .بهطور کلی با وجود برخی اختالفها در میان اهلسنت ،نظر
به شرطیت واجدمنفعتبودن و طاهربودن مبیع ،معامله اموال فاقد مالیت و دارای منفعت
نامشروع ،باطل است.
در ادامه به ترتیب مفهوم مالیت (که مشتمل بر معیار شناسایی و اعتباریدانستن این مفهوم
است) بیان میشود و سپس روایت وارد در این خصوص تحلیل و پس از تبیین موضوع از
نظر فقه امامیه ،آراء فقهای اهلسنت بررسی خواهد شد.

مفهوم مالیت مورد معامله
مال از نظر لغوی از ریشه «مول» است و به دلیل اعالل موجود در آن ،تبدیل به مال گشته
است .تعاریف اهل لغت از مال متفاوت است .برای نمونه در تاج العروس آمده است« :هر
آنچه قابلیت ملکیت داشته باشد ،مال محسوب میشود» (حسینی زبیدی1414 ،ق،
 .4ماده  215ق.م .بیان میدارد« :مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی و مشروع باشد».
همچنین در ماده  348این قانون میخوانیم« :بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی
که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد  ...باطل است .»...

152

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 16

 .)703/15یا جوهری در صحاح اللغه ،مال را به هر آنچه معروف است ،معنا کرده است
(جوهری1407 ،ق .)1821/5 ،ابنمنظور نیز مال را به هر آنچه معروف است و قابلیت
تملیک دارد ،معنا نموده است (ابنمنظور1405 ،ق .)635/11 ،مطابق نظر برخی از اهللغت،
وجه تسمیه مال این است که مردم را از اطاعت خداوند متمایل و منحرف میکند (طریحی،
1408ق.)251/4 ،
با توجه به عدم وجود تعریف شرعی و قانونی از مفهوم مال و روشنگرنبودن تعاریف
اهل لغت ،شایسته است معیار تحقق مال و ماهیت آن که ارتباط وثیقی با مفهوم مال دارد،
تحلیل شود.
 .1شناسایی معیار مالیت
آنچه در متون فقهی فقهای امامیه درباره معیار تشخیص مالیت مورد معامله مطرح است،
شرط منفعتداشتن موردِ معامله است به گونهای که حتی تصریح کردهاند ،بیع هر آنچه
نمیتوان از آن منتفع شد (مثل حیوانات درنده ،خزندگان ،عقرب و پرندگان خاصی نظیر
خفاش) حرام است (طوسی1387 ،ق166/2 ،؛ محقق حلی1409 ،ق35/2 ،؛ فخرالمحققین،
1387ق .)271/1 ،همچنین ،گفتهاند اکتساب هر چیزی را که خداوند حرام دانسته ،جایز
نیست و از آن جمله شراب و بول حیوانات است .ولی بول شتر جایز است ،چون برای آن
منفعتی متصور است (مفید1410 ،ق587 ،؛ طوسی ،بیتا .)363 ،بهعالوه ،گفتهاند فروش
عصیر عنبی صحیح نیست ،چون شارع منفعت آن را ساقط کرده و عین نجاست شمرده است
(محقق کرکی1411 ،ق .)89/4 ،در عبارات مزبور بر عنصر منفعتداشتن تأکید شده است.
برخی از فقهای اهلسنت نیز معتقدند مال هر چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل
داشته و ذخیره و نگهداری آن به وقت حاجت ممکن باشد .مالیت میتواند برای همه مردم
و یا برخی از آنان معنا و مفهوم داشته و قابل تحقق باشد؛ البته ارزشمندی مال (تقویم) با
اباحه و انتفاع شرعی آن ثابت میشود .بنابراین برخی از اشیاء و اعیان در عین مباحبودن،
قابلیت تملک ندارند؛ مثل یک دانه گندم .ولی آنچه که به لحاظ انتفاع شرعی مباح نباشند،
5
قابلیت ارزشگذاری ندارند مثل شراب و یا خوک (ابننجیم مصری1418 ،ق.)430/5 ،
 .5ابنعابدین از فقهای اهلسنت معتقد است مال اعم از تمول و تملک است .مال آن چیزی است که
نگهداری و امساک آن ممکن است ولو اینکه شرعاً مباح نباشد؛ همانند شراب .این در حالی است که متقوم
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درباره نسبت میان مفهوم مالیتداشتن و منفعتداشتن مورد معامله باید گفت مالبودن و
مالیت داشتن یک اعتبار عقالیی است .مطلوبیت و مرغوبیتی است که نسبت به یک شیء
پدید میآید و موجب انگیزش انسان به تصاحب آن میشود .این مطلوبیت میتواند در
خوردن ،نوشیدن ،لمسکردن ،نگاهکردن ،آویزانکردن ،بازیکردن و بهکاربستن و در یک
کلمه داشتن و مالک آن بودن مصداق پیدا کند .مالیت یک صفت ذاتی نیست؛ بلکه مفهومی
اعتباری و عارضی است که در زمان و مکان معنا مییابد .از اینرو قطعاً مالیت اشیاء با
منفعت عقالیی دو امر جداگانه و در عرض هم نیستند؛ بلکه اساساً منفعت عقالیی در طول
مالیت و در راستای تحقق آن است .در آراء بسیاری از فقهای متقدم و حتی معاصر امامیه
نیز منفعتداشتن اشیاء ،معیار تحقق مالیت تلقی شده است .برای مثال میتوان به کالم انصاری
اشاره داشت که بیان میدارد معامله خون و نطفه به دلیل منفعتنداشتن ،حرام است (انصاری،
1415ق.6)27-29/1 ،
یا همان ملکیت شامل هر چیزی است که با وجود اباحه در انتفاع ،قابل نگهداری و امساک نیز باشد .از
اینرو شراب مال هست ولی متقوم و ملک نیست (ابنعابدین1415 ،ق .)4/5 ،اشکالی نیز در اینجا مطرح
میشود و آن اینکه در قرآن آمده است « :وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراهِم :و او را به بهاى ناچیزى چند درهم
فروختند» (یوسف .)20 ،از این آیه مستفاد میشود که الزمه صحت بیع این نیست که مبیع مال باشد؛ چرا که
شخص حر قابل تملیک نیست ،ولی در عین حال قرآن از فروش یوسف توسط برادران او تعبیر به بیع و
شراء کرده است .در پاسخ به این اشکال نیز گفته شده که :اوالً قرآن در مقام بیان یک رسم جاهلی سالها قبل
از شریعت اسالم بوده است و اال آیه شریفه داللت ندارد که به لحاظ لغوی در بیع مالیت شرط نیست .ثانیاً
ظاهراً در شرایع قبل از اسالم چه بسا شخص حر نیز قابل تملیک و تملک بوده است ،کما اینکه در برخی
از متون آمده در شریعت یعقوب پیامبر ،شخص حر مال محسوب میشده است (همان).
 .6در مواد قانونی مزبور یک تهافت مفهومی قابل مشاهده است .توضیح اینکه از یکسو ماده  215قانون
مدنی در بیان مورد معامله ،منفعت مورد معامله را در کنار مالیت داشتن با حرف عطف «و» بیان میدارد ،که
این مهم حکایت از توصیف و تبیین مالیت دارد؛ یعنی مورد معامله باید از مالیت و منفعت برخوردار باشد.
همانطور که پیشتر بیان شد ،مالیتداشتن و منفعتداشتن دو شرط مستقل و در طول هم نیستند .در حقیقت
معیار مالیتداشتن ،دارابودن منفعت است .از سوی دیگر در ماده  348این قانون درباره شرایط مبیع،
قانونگذار ،منفعت عقالیی را در کنار مالیتداشتن مورد معامله با حرف «یا» مطرح نمود و آن دو را از هم
جدا کرده است؛ یعنی چیزی که مالیت ندارد یا منفعت ندارد ،باطل است .به بیان دیگر ،در ماده  215منفعت-
داشتن در توصیف و تبیین مالیتداشتن آمد و در طول آن قرار گرفت ،نه در عرض آن؛ اما در ماده ،348
این دو در عرض هم و به عنوان شرط مستقلی بیان شده است .نظر به آنچه بیان شد این جداسازی ،قابل

154

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 16

درباره ضرورت وجود منفعت برای تحقق مفهوم مالیت و همچنین تبیین این معیار ،دو
پرسش مهم قابل طرح است :اوالً آیا منفعت مزبور باید به صورت مطلق موجود باشد یا
اینکه منفعت موقتی و نسبی هم برای تحقق مالیت کافی است؟ ثانیاً آیا الزم است منفعت
مدنظر ،مورد پذیرش شارع یا قانونگذار هم باشد یا اینکه وجود منفعت عرفی برای تحقق
مفهوم مالیت کفایت میکند؟
در مورد اینکه منفعت باید به صورت دایمی باشد یا منفعت موقتی هم برای تحقق مالیت
کفایت میکند ،اتفاقنظر وجود ندارد .برخی از فقها وجود منفعت موقتی را برای تحقق مفهوم
مال کافی ندانسته و معتقدند موارد خاصی که گاه برای برخی حیوانات منافعی متصور باشد،
تعیینکننده نیست؛ زیرا برای منافع موقت و مقطعی خریدوفروش شیء یا حیوان جایز نیست
(حلی1410 ،ق .)35/10 ،یا گفتهاند اشیایی همچون عقرب و فضوالت انسانی و مو و ناخن
چون مال نیستند ،بیع آنها باطل است (شهید ثانی1413 ،ق .)168/3 ،این نظر خالی از
اشکال نیست و همانطور که برخی از معاصرین به درستی پاسخ دادهاند ،بر فرض که مالیت
عوضین در صدق بیع دخالت داشته باشد ،لزومی ندارد که این مالیت در تمام عرفها مطرح
باشد؛ بلکه گاهی شیئی برای طایفه و قومی منزلتی دارد که معامله آن را صحیح میکند ،اما
چهبسا آن مال برای اقوام دیگر ارزشی نداشته باشد .چنانکه گاهی برای شخصی که در حال
احتضار است ،شیئی اهمیت مییابد و حاضر است آن را به قیمت گزافی معامله کند و در
این معامله اشکالی نیست (خمینی1421 ،ق .)4/3 ،محمدحسن نجفی نیز بر این امر اذعان
کرده که هر آنچه ،ولو بهطور نادر ،منفعت عرفی و عقالیی داشته باشد قابلیت تکسّب را دارد
و حتی میتوان برخی از اشیایی را که بهندرت مورد نیاز دیگران قرار میگیرد ،جمعآوری
نمود و در وقت مقتضی آن را معامله و تکسّب کرد (نجفی1368 ،ش .)35/22 ،به بیان دیگر
برای شناسایی مالیت ،باید واجدمنفعتبودن مورد معامله را نسبت به طرف معامله در نظر
آورد.
درباره پرسش دوم باید گفت اینکه منفعت و اعتبار شارع یا اسقاط اعتبار توسط شارع
در این موارد تعیینکننده هست یا نه ،از موارد بحثبرانگیز است .در برخی متون فقهی بر
اعتبار شرعی و اسقاط اعتبار توسط شارع تأکید شده است (حلی1410 ،ق35/10 ،؛ محقق
انتقاد است .همانطور که مرحوم حکیم نیز بیان داشتهاند ،مالیت یک اعتبار عقالیی است که ناشی از میزان
مرغوبیت و مقبولیت یک شیء در نزد مردم است (حکیم ،بیتا.)326 ،
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کرکی1411 ،ق .)89/4 ،در بسیاری از متون فقهی متقدمین و متأخرین صرفاً بر چیزهایی
که خداوند حرام کرده یا چیزهایی که شارع فروش و خوردنش را حرام کرده تأکید و تصریح
شده است (مفید1410 ،ق587 ،؛ طوسی ،بیتا )365 ،و در برخی عبارات نیز آمده آنچه
طاهر است و منفعت دارد بیعش صحیح است (حلی1413 ،ق )6/5 ،و آنچه منفعت ندارد،
فروشش نیز صحیح نیست (طوسی1387 ،ق167/2 ،؛ حلی ،بیتا164/1 ،؛ فاضل آبی،
1408ق438/1 ،؛ شهید اول1411 ،ق .)94 ،نظر فقهای اهلسنت نیز همینگونه است
(بهوتی1418 ،ق175/3 ،؛ شوکانی1973 ،م235/5 ،؛ نووی ،بیتا230/9 ،؛ زیلعی،
1314ق.)44/4 ،
با اینوجود ،برخی از فقها بهصراحت اعالم کردهاند که اساساً مالک مالیت و منفعت همان
اعتبار عقالیی و عرفی است .محمدحسن نجفی ،در اینباره مینویسد« :هر آنچه منفعت
عرفی و عقالیی داشته باشد ،قابلیت تکسّب دارد و حتی اشیایی را که بهندرت مورد نیاز
دیگران قرار میگیرد ،میتوان مورد تکسّب قرار داد؛ زیرا جواز تکسّب اشیاء متوقف بر
جواز أکل و شرب آنها نیست (مثل سم) ،بلکه هر چیزی که از معامله آن سفاهت طرفین
نتیجه نشود ،تکسّب به آن جایز است» (نجفی1368 ،ش .)38/22 ،همچنین در کتاب البیع
بهصراحت آمده است که مالک مالیت در اشیاء ،عرف است؛ لذا اگر شیئی به نظر شارع و
شریعت مال نباشد ،ولی به نظر عرف مال محسوب شود ،به وقوع بیع و صدق بیع بر آن
معامله ضرری وارد نمیکند .به عبارت دیگر ،در جایگاه شریعت یا در قدرتِ شریعت نیست
که مالیت عرفی را اسقاط کند (خمینی1421 ،ق .)4/3 ،سید احمد خوانساری نیز معتقد
است که توجه به منافع عقالیی در صحت معامله مهم است و اعتبار این مالک به صحت
معامالت اشکالی وارد نمیکند و همین منافع عقالیی موجب تحقق مالیت شیء میشود
(خوانساری1405 ،ق .)12/3 ،البته مشارالیه منفعت نادر را مالک نمیداند و مواردی غیر
از حاجت را مصداقی از معامله سفیهانه میداند.
به باور نگارندگان آنچه فیالواقع در مالیت مورد معامله نقش اساسی دارد ،همان منفعتی
است که عقال برای تحصیل آن به نقلوانتقال اشیاء رضایت میدهند .هر کس به دنبال
مرغوبیت و مطلوبیتی است که از خریدوفروش یک شیء برای او حاصل میشود .قطعاً هی
انسان عاقلی کار عبث و بیهوده نمیکند .حتماً کسی که به خرید خاک ،خون و نطفه میپردازد
برای تدارک مقاصد عقالیی و رفع نیازهای زندگیاش است؛ اما اینکه مطلوب و مرغوبیتی
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که در نزد مردم در عرف مطرح است و آنها را به انجام معامله سوق میدهد ،لزوماً از طرف
شارع هم مورد رضایت باشد ،معلوم نیست و چهبسا الزم هم نباشد .لذا گاهی که شاهد نهی
شرعی و ممنوعیت از انجام معامله و یا وجود همان حکم تکلیفی مبنی بر حرمت معامله
هستیم ،در واقع مؤدای آن ،صرفاً ناخرسندی و عدم رضایت شارع به انجام آن فعل است؛
اما اینکه این حرمت تکلیفی مقتضی یک حکم وضعی بطالن معامله باشد ،معلوم نیست و
بلکه منطقی هم نیست .یادآور میشویم در متون قانونی نیز تعریفی از مال مشاهده نمیشود،
که این خود گویای قانونینبودن و عرفیبودن این مفهوم است .شایان ذکر است در برخی از
مواد قانونی نظیر ماده  702قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ،وجود ارزش عرفی برای
مشروبات الکلی پذیرفته شده است.7
 .2اعتباریبودن مفهوم مالیت
بهنظر میرسد نظریه حصر منفعت اشیاء ،مبنی بر اینکه شارع آن را قبول کرده باشد یا چنانچه
منفعتی از سوی شارع ساقط شده ،قابل بیع نباشد (مثل آالت لهو و رطوبات انسانی مثل
نطفه) ،بیمعنا بهنظر برسد؛ زیرا گاهی برای شیء یا حیوانی در زمان نزول وحی یا در زمان
معصومین منفعت معقول و نیاز منطقی متصور نبود و الجرم مقبولیت شرعی نداشت.
چهبسا برای همان شیء یا کاال در دورههای بعد یا در زمان معاصر منفعتی بزرگ و مهم یا
غیرمهم یا برای بعضی مهم و برای برخی غیرمهم متصور باشد که معامله آن را از سوی
عقالی جامعه ضروری یا حداقل مطلوب میشمرد؛ بنابراین ،همانطور که سید محسن حکیم
نوشته است مالیت اعتباری عقالیی است که ناشی از میزان مقبولیت و مرغوبیت آن در نزد
مردم است ،بهنحویکه برای به دست آوردن آن رقابت یا حتی منازعه میکنند؛ اعم از آنکه
برای رفع ضروریات اولیه باشد یا تحصیل لذت .بر همین اساس ،چوب در جنگل و ریگ
در بیابان مال نیست؛ زیرا بهرغم فراوانیشان ،کسی حاضر نیست برای درخت یا ریگ مبلغی
پرداخت کند .بااینحال گاهی یک برگ کاغذ ،مصداقی از مال محسوب میشود؛ مانند
اوراقی که نشاندهنده اولویتی است ،نظیر فیش حج ،کوپن ارزاق ،بلیت سینما ،قطار و
« .7هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا
نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شالق و
نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کاالی یادشده محکوم میشود».
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ورزشگاه؛ بنابراین ،مالیت امری حقیقی نیست ،بلکه امری «اعتباری» است که گاهی به جعل
جاعلی دارای مالیت میشود و مردم برای تحصیل و اکتساب آن رغبت مییابند .البته در این
موارد ،حقیقتاً شارع نمیتواند مالیت آنها را انکار کند ،ولی میتواند به بطالن آن معامله حکم
کند یا در صورت اتالف آن ،ضمان را نفی کند و در همه موارد آنچه اتفاق میافتد ،الغایِ
حکمی مالیت است و نه الغایِ حقیقی مالیت (حکیم ،بیتا.)326 ،
شایان ذکر است اعتبار جعل شونده برای مالیت اشیاء ،به امور اعتباری مربوط است ،مثل
بلیت سینما و کوپن ارزاق و فیش حج .بسیار بدیهی است که اشیای موجود در نظام تکوین،
اعم از حیوانات و مشروبات ،مالیت خود را با جعل شرعی به دست نمیآورند ،بلکه رغبت
و مطلوبیتی که در نزد مردم منطقهای دارند سبب میشود که از ارزش اقتصادی بهرهمند
شوند ،بهگونهای که مردم برای تحصیل آنها حاضر میشوند قیمتی بپردازند و این همان
مطلبی است که در کتاب البیع مطرح شده که گاهی صاحب مزرعهای برای عقربی که ظاهراً
رغبت عمومی ندارد حاضر است بهای زیادی بپردازد؛ زیرا ممکن است در یک مقطع زمانی
برای دفع آفات و آسیبهای زراعت به کار آید (خمینی1421 ،ق.)3/3 ،
نظر به آنچه آمد ،میتوان بیان داشت منفعت مدنظر برای تحقق مفهوم مالیت ،الزم نیست
دارای وجود حقیقی و مطلق باشد .به بیان دیگرمنفعت مزبور میتواند امری اعتباری باشد و
افزون بر آن میتواند موقتی و یا حتی نسبت به شخص خاصی تحقق یابد .در این میان به
جای توجه به نظر شارع یا قانونگذار برای تشخیص آنچه بیان شد ،باید داوری عرف را
پذیرفت.

تحلیل روایات وارده
پس از بیان مفهوم و مالک شناسایی مالیت مورد معامله ،شایسته است روایات وارد در باب
معامله ای که مورد معامله آن مطابق نظر مشهور فاقد مالیت است ،تحلیل گردد و به این
پرسش پاسخ دهیم که آیا نهی شارع از بیع و شراء برخی از اشیاء و حیوانات بر بطالن و
فساد معامله آنها داللت دارد؟ آیا میان حکم تکلیفی حرمت این معامالت با اثر وضعی بطالن
این معامالت مالزمه وجود دارد؟ آیا از این روایات میتوان ضرورت وجود مالیت شرعی
را برای مورد معامله استنباط نمود؟
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یکی از مسائلی که تقریباً همه فقها در آن اتفاقنظر دارند و درباره آن فتوای واحدی
دادهاند ،خریدوفروش شراب و خوک به عنوان مصادیقی از مالیتنداشتن مورد معامله است.
مفید ،طوسی ،ابنزهره حلبی و ابنادریس حلی که از فقهای متقدم شمرده میشوند ،باالتفاق
بیع خمر و خوک را حرام میدانند (مفید1410 ،ق587 ،؛ طوسی1417 ،ق185/3 ،؛ ابنزهره
حلبی1375 ،ش213 ،؛ ابنادریس حلی1409 ،ق .)219/2 ،نراقی در مستند الشیعه
مینویسد« :بیع خوک و سگ به حکم اجماع حرام است» (نراقی1418 ،ق.)84/14 ،
مشارالیه نظر خود را به نظر جمعی از بزرگان فقه ،مثل طوسی و حلی ،مستند میدارد .وی
در ممنوعیت بیع و شراء هرگونه مسکر اعم از خمر یا غیر آن ،عالوه بر اجماع ،به آیه شریفه
«إِنََّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشََّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ :شراب و قمار
و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند .پس ،از آنها دورى گزینید» (مائده)90 ،
و روایات وارده استناد میکند (همان .)63/14 ،از جمله به روایتی از پیامبر اشاره میکند
که جابر آن را نقل کرده است (حر عاملی ،بیتا .)300/17 ،پیامبر در این روایت ،در
خصوص شراب ده نفر را لعنت کردهاند که شامل :تولیدکننده ،نگهبان ،فروشنده ،خریدار
شراب و ...است .8شایان ذکر است پیش از نراقی ،فقهای دیگری نظیر محقق کرکی و شهید
ثانی و سید علی طباطبایی و سبزواری و سید جواد حسینی عاملی نیز به حرمت بیع شراب
و خوک رأی دادهاند (محقق کرکی1411 ،ق12/4 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق119/3 ،؛
طباطبایی1412 ،ق40/8 ،؛ سبزواری1423 ،ق422/1 ،؛ حسینی عاملی1419 ،ق،
.)51/12
مالحظه روایات وارده در این باب ،حکایت از آن دارد که میتوان این روایات را به سه
دسته تقسیم نمود .برخی گویای حرمت معاملهاند ،برخی بیانگر صحت معامله میباشند و
برخی ناظر به غیرمسلمانانی هستند که مسلمان میشوند .تحقیق نشان میدهد مستند اصلی
فقها در اظهارنظر پیرامون ضمانتاجرای مالیتنداشتن مورد معامله ،روایات مزبور است .در
ادامه این روایات بیان و تجزیه و تحلیل میشود.
« .8عن زید بن علی عن آبائه قال لعن رسول الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و
سافیها و اکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحموله الیه».
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 .1حرمت معامله
برخی از روایات بهطور مطلق بر حرمت بیع خمر و خوک به عنوان یک حکم تکلیفی وارد
شده است ،بدون آنکه اشارهای به اثر وضعی آن نمایند .در ادامه به چهار مورد از آنها اشاره
میشود:
 -1روایت «تحف العقول» :در آن خریدوفروش گوشت خوک و میته و خون حرام دانسته
شده است( 9حر عاملی ،بیتا.)56/12 ،
 -2حضرت علی بن ابیطالب  فرموده است« :از جمله حرامها ثمن میته و خوک
است»( 10نوری1408 ،ق.)69/13 ،
 -3روایت «دعائم االسالم» :امام صادق از جد خود امیرالمؤمنین نقل میکند که
فرمود« :رسول خدا از فروش حرّ ،میته ،خون ،خوک و بُت نهی کرده است»( 11همانجا).
 -4روایت «السنن الکبری» :رسول خدا در سال فتح مکه فرمود« :خداوند فروش
خمر و میته و خوک و بت را حرام کرده است»( 12بیهقی ،بیتا.)12/6 ،
نکته قابلذکر در خصوص این دسته از روایات این است که در روایتهای اول ،سوم و
چهارم صرفاً از فروش شراب و خوک نهی شده و نهی از معامالت نیز فینفسه موجب بطالن
یا فساد معامله نمیشود (آخوند خراسانی1409 ،ق187 ،؛ عراقی1420 ،ق ،)390/1 ،اما
در روایت دوم ،که موارد مشابه آن نیز در کتب روایی نقل گردیده (حر عاملی ،بیتا،
 ،)171/12ثمن معامله نیز حرام شمرده شده است و از تحریم ثمن آشکار میشود که معامله
مزبور نیز باطل است؛ زیرا حرمت ثمن معامله با صحت و پایبندی به معامله و ترتب اثر
سازگار نیست و منافات دارد (خمینی1410 ،ق.)15/1 ،
« .9فی روایه تحفالعقول عد من وجوه الحرام من البیع و الشراء .البیع للمیته او الدم او لحم الخنزیر و
حکم بکونها مما به الفساد».
« .10فی کتاب التفسیر من الجعفریات باسناده عن علی بن ابیطالب قال من السحت ثمن امیته و ...
ثمن الخنزیر».
« .11فی دعائم االسالم روینا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی ان رسول اهلل :نهی
عن بیع االحرار و عن بیع المیته و الدم و الخنزیر و االصنام».
« .12سنن بیهقی باسناده عن جابر بن عبداهلل انه سمع رسول اهلل یقول عام الفتح و هو بمکه :ان اهلل و
رسوله حرم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و االصنام».

160

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 16

 .2صحت معامله
در پارهای از روایات بهروشنی فروش شراب و خوک صحیح دانسته شده است که در ادامه
به آنها اشاره میشود.
 -1صحیحه زراره :از امام صادق سؤال شد اگر مردی که دراهمی مقروض است،
خوک و شرابی را که دارد بفروشد و با آن قرض خود را ادا کند چه صورت دارد؟ امام
فرمود« :اشکالی ندارد»( 13حر عاملی ،بیتا.)171/12 ،
 -2خبر خثعمی :از امام صادق سؤال شد اگر مردی که به ما مقروض است ،خوک و
شراب بفروشد و قرض خود را به ما ادا کند ،چه صورتی دارد؟ امام فرمود« :لیس علیک
من ذلک شیء»( 14،همانجا) یعنی اشکالی ندارد.
 -3خبر ابابصیر :از امام صادق سؤال کردم مردی از شخص دیگری طلبکار است و
بدهکار در نزد او شراب و خوک خود را میفروشد و ثمن آن را دریافت میکند .امام
میفرماید اشکالی ندارد( 15همانجا).
 -4صحیحه محمد بن مسلم :از امام صادق سؤال شد مردی از دیگری طلبی داشت
و بدهکار در مقابل طلبکار شراب و خوک خود را فروخت و بدهیاش را ادا کرد .امام
فرمود« :ال بأس اما للمقتضی فحالل و اما للبایع حرام»( 16همانجا).
آنچه از روایات مزبور دریافت میشود ،مشروعیت خریدوفروش شراب و خوک است،
یعنی فروشنده هی کار حرامی مرتکب نشده است؛ کما اینکه پاسخ معصوم ،به فعل مکلف
برگشت دارد .همچنانکه ترتب آثار عقد نیز مقبول واقع شده است .به عبارت دیگر ،در این
روایات مالیت شراب و خوک بیاشکال است و مالک با فروش آنها توانست بدهکاری خود
را ادا کند و امام نیز آن را تصدیق کرد .در واقع ،گرفتن ثمن معامله و تصرف در آن بر
« .13صحیحه زراره عن ابیعبداهلل فی الرجل یکون علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یقضی
منها؟ قال :ال بأس».
« .14خبر الخثعمی قال :سألت اباعبداهلل عن الرجل یکون لنا علیه الدین فیبیع الخمر و الخنازیر
فیقضینا؟ فقال :ال بأس به لیس علیک من ذلک شی».
« .15خبر ابیبصیر قال :سألت اباعبداهلل عن الرجل یکون له علی الرجل مال فیبیع بین یدیه خمرا او
خنازیر یاخذ ثمنه؟ قال :ال بأس».
« .16صحیحه محمد بن مسلم عن ابیجعفر فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا او خنازیر و
هو ینظر فقضاه؟ فقال :ال باس به اما للمقتضی فحالل و اما للبایع فحرام».
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مالیت و مالکیت شراب و خوک داللت دارد .نکته قابلذکری که در این میان قابلطرح است،
اطالق حکم مزبور است ،یعنی در روایات مزبور هی تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان
نیست.
 .3غیرمسلمانبودن طرف معامله
برخی از روایات مربوط به غیرمسلمانی است که مسلمان میشوند .در ادامه به پنج مورد از
این روایات اشاره میشود.
 -1روایت معاویه بن سعید :در روایتی از امام رضا سؤال شد اگر مسیحیای که
مسلمان شده ،بدهکار باشد و شراب و خوکی را که در نزدش است ،بفروشد و بدهی خود
را بپردازد ،عملش صحیح است؟ امام پاسخ دادند :خیر( 17همان.)167/12 ،
 -2در روایتی دیگر ،درباره مجوسی (زرتشتی) سؤال شد که شراب و خوک را در مدت
مشخصی بهطور نسیه فروخت و قبل از اینکه ثمن معامله نقد شود مسلمان گشت ،این معامله
چه صورتی دارد؟ در پاسخ فرمودند« :دراهم متعلق به او است ».سپس گفت اگر مردی که
مسلمان شده و در نزد او خمر و خنزیر موجود است ،فوت نماید و از طرفی مدیون باشد ،در
اینصورت طلبکاران و یا ولی غیرمسلمان او خمر و خنزیر او را فروخته و دیون او
18
را پرداخت مینمایند .او در حالی که زنده بود حق فروش و یا نگهداری آنها را نداشت
(همان.)171/12 ،
« .17فی الکافی عن علی بن ابراهیم عن ...معاویه بن سعید عن الرضا قال سالته عن نصرانی اسلم و
عنده خمر و خنازیر و علیه دین ل یبیع خمره و خنازیر .فیقضی دینه؟ فقال :ال».
« .18فی الکافی عن علی بن ابراهیم  ...عن یونس فی مجوسی باع خمرا او خنازیر الی اجل مسمی ثم
اسلم قبل ان یحل المال .قال له دراهمه و قال ان اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و
علیه دین .قال یبیع دیانه او ولی له غیر مسلم خمر و خنازیر و یقضی دینه و لیس له ان یبیعه و هو حی و ال
یمسکه».
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 -3از امام کاظم سؤال شد که دو نصرانی بودند که یکی از آن دو خوک یا شرابی را
بهطور نسیه فروخت و قبل از اینکه ثمن معامله نقد شود ،مسلمان شدند .آیا بعد از اسالم-
آوردن ،گرفتن ثمن معامله برای نصرانیِ تازهمسلمانشده حالل است؟ امام فرمود « :ثمن
متعلق به اوست و اشکالی ندارد که آن را دریافت کند»( 19همان.)172/12 ،
 -4در روایتی از امام صادق سؤال شد از مردی اهل ذمه مقداری پول طلبکار بودم و
او در نزد من شراب و خوک خود را فروخت .آیا بر من حالل است که آن پول را بابت ادای
بدهی از او دریافت کنم؟ امام فرمود« :تو از او طلبکار بودی و او هم طلب تو را
پرداخت»( 20همان.)171/12 ،
 -5از امام صادق درباره دو نصرانی سؤال شد که یکی به دیگری خوک و شراب
فروخت و قبل از اینکه ثمن معامله را دریافت کند ،هر دو مسلمان شدند .امام فرمود:
«اشکالی ندارد»( 21طوسی1365 ،ش.)116/9 ،
در تحلیل این دسته از روایات نکات قابل تأملی وجود دارد :اوالً روایت اول ناظر بر
یک حکم شرعی برای کافری است که مسلمان میشود .پاسخ امام مبتنی بر این است که
نصرانی مسلمانشده نمیتواند با پول حاصل از فروش شراب و خوک بدهی خود را بپردازد.
البته اینکه آیا مراد امام صرفاً حرمت چنین معاملههایی است یا اینکه اساساً چنین
معاملههایی باطل است ،مشخص نیست؛ ولی شاید بتوان استدالل کرد که وقتی امام
میفرماید نمیتواند از محل ثمن معامله مزبور ادای دین کند ،احتماالً نقلوانتقال باطل است
و نصرانی تازهمسلمانشده مالک شراب و خوک شمرده نمیشود .بدینجهت ،این روایت
مشابه روایت دوم مذکور در دسته اول ،یعنی حکم بر بطالن معامله است.
« .19عن قرب االسناد عن عبداهلل بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال
سالته عن رجلین نصرانیین باع احدهما خمرا او خنزیرا الی اجل فاسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه
بعد االسالم؟ قال انما له الثمن فال بأس ان یاخذه».
« .20فی الکافی عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن منصور قال قلت البیعبداهلل لی علی رجل
ذمی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و انا حاضر فیحل لی اخذها؟ فقال انما لک علیه دراهم .فقضاک دراهمک».
« .21فی التهذیب بسند موثق به عن عمار الساباطی عن ابیعبداهلل عن رجلین نصراتیین باع احدهما
من صاحبه خمرا او خنازیر ثم اسلما قبل ان یقبض الدراهم؟ قال :ال بأس».
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ثانیاً روایت دوم که از یونس بن عبدالرحمان نقل شده ،بهگونهای است که اصالً معلوم
نیست پاسخ مطرحشده متعلق به امام معصوم باشد .بهعبارتدیگر ،روایت موقوفه است
و متصل به امام نیست و لذا محتمل است که سائل از صحابۀ امام ،یعنی یونس بن
عبدالرحمان ،که مردی متعبد بود ،سؤال کرده و پاسخ شنیده باشد .برخی نیز احتمال دادهاند
که با توجه به تعبد مشارالیه حتماً وی پاسخ امام را به سائل بازگو کرده است (منتظری،
1415ق )428/1 ،که در هر صورت محل تردید است.
ثالثاً در روایت سوم ،گرفتن ثمن حاصل از فروش شراب و خوک توسط نصرانی تازه-
مسلمانشده که در زمان کفر به معامله اقدام کرده بود ،بالاشکال دانسته شده است .به عبارت
دیگر ،مسلمان ،مالک ثمن حاصل از فروش شراب و خمر شده است .در اینجا نیز برخی
فقیهان معاصر معتقدند امام صرفاً گرفتن ثمن معامله را جایز میداند و حکم مزبور بنا به
«انما له الثمن» محصور به آن است؛ اما میتوان دریافت که بعد از مسلمانشدن ،فروش
خوک و شراب جایز نیست (همانجا) .بهنظر میرسد کالم معصوم حصری ندارد؛ بلکه سؤال
در خصوص معامله ای است که قبل از تشرف به اسالم واقع شده و ثمنِ آن بعد از مسلمان-
شدن نقد شده است .بدین جهت ،پاسخ امام نیز بر سؤال منطبق بوده است .از اینرو،
فرمود میتواند آن ثمن را اخذ کند .بهعالوه ،معلوم نیست آیا یکی از آن دو نفر شراب و
خوک را به دیگری که او نیز مسلمان شده فروخته یا به شخص ثالثی فروخته است؟ با توجه
به قرائن بهنظر میرسد معامله بین دو نصرانی انجام شده که هر دو مسلمان شدهاند و بعد از
مسلمانشدن ،ثمن معامله نیز نقد شده است .قرینه ما در این احتمال ،روایت پنجمی است که
در باال بیان شد .در این صورت ،اگر احتمال اخیر پذیرفته شود ،پس بین آن دو نقلوانتقال
ملکی صورت گرفته و ثمن مورد نظر از نومسلمانی به نومسلمانی دیگر داده میشود و از
همین رو ،درباره آن سؤال میشود که پاسخ سؤال نیز بر مشروعیت اخذ ثمن داللت دارد.
لذا این روایت نیز با شواهد مزبور و محتمل ،مانند روایات دسته دوم ،بر مشروعیت معامله
فروش شراب و خوک و گرفتن ثمن آن داللت دارد.
رابعاً روایت چهارم نیز به اهلذمه مربوط است که با فروش شراب و خوک بدهی خود
را به مسلمانی که از او طلبکار بود پرداخت میکند و در این میان ،مسلمان در مجلس معامله
حاضر و ناظر بر آن بوده است .از اینجهت ،روایت به تکالیف مسلمان ربطی ندارد و به
بحث ما مربوط نمیشود.
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خامساً روایت پنجم بر نکتهای مهم داللت میکند و آن اینکه خریدوفروش شراب و خمر
بین دو نصرانی واقع شده که هر دو مسلمان شدهاند .بحث این است که آیا ثمن حاصل از
معامله در زمان کفر برای تازهمسلمان جایز است؟ امام فرمود بیاشکال است .نکته مهم
آن است که شراب و خوک فروختهشده فعالً در ملکیت تازهمسلمان است و او میخواهد
ثمن معاملۀ قبلی را به رفیقش که او هم مسلمان شده بپردازد ،پس اگر ثمن دادهشده و اخذ
آن جایز است ،البد ملکیت بر شراب و خوک نیز برای تازهمسلمان جایز است که ملتزم به
پرداخت ثمن آن شده است .از اینرو ،روایت در باب مشروعیت خریدوفروش خوک و
شراب است و مشابه روایات دسته دوم میشود.
 .4جمعبندی روایات وارده
نظر به آنچه بیان شد ،ماحصل روایات دسته دوم و سوم مشروعیت خریدوفروش شراب و
خوک برای مسلمان و کافر است .در روایات دسته اول نیز اکثر روایات صرفاً بر حکم
تکلیفی حرمت معامله داللت دارد و فقط یک روایت بود که به حرمت ثمن معامله اشاره
داشت که با حمل آن بر بطالن معامله ،میتوان نتیجه گرفت روایات مربوطه در خصوص
مشروعیت خریدوفروش خوک و شراب توسط مسلمان متعارضاند؛ برخی بر بطالن و برخی
بر صحت معامله داللت دارند .با توجه به تساقط روایات متعارض بهنظر میرسد روایات
مزبور قابل استناد نیست ،بلکه باید به اطالقات و عمومات قرآنی مراجعه کرد .بر این اساس
مطابق آیات شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :به قراردادهای خود وفا کنید» (مائده )1 ،و «أَحَلََّ اللََّهُ
الْبَيْعَ :خداوند دادوستد را حالل گردانید» (بقره )275 ،باید حکم به صحت معامالت مزبور
داد و از روایات وارد در این خصوص نمیتوان ضرورت شرعبودن منفعت برای شناسایی
مالیت را استنباط نمود.
ممکن است بر آنچه آمد اینگونه اشکال گردد که جمع میان روایات مزبور بر متعارض-
دانستن و تساقط آنها اولویت دارد .در رد این اشکال مقدر ،توجه به مقدمات ذیل ضروری
است.
اوالً در اینجا ما با دو دسته از روایات مواجهایم که بهنظر میرسد به لحاظ مفاد ،محتوا
و مدلول با هم منافات دارند و از این حیث قابل جمع نیستند .شایانذکر است برای تحقق
این تنافی ،هر یک از دو دلیل میبایست بهطور مستقل و در مقام ثبوت ،از شرایط حجیت
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بهرهمند باشند .یعنی در مقام صدور ،موجه بوده و در مقام اثبات و احراز تکلیف قابلیت
دلیلبودن را دارا باشند و اال بدیهی است که اگر یکی از دو دلیل فینفسه حجت نباشد،
امکان تکذیب و نفی دلیل دیگر در مقام تعارض وجود نخواهد داشت .نکته مهم این است
که احراز این دلیلبودن و قابلیت استناد در مقام اثبات ،همان محتوای باورپذیر و
غیرناسازگار با درک عقلی است .البته بدیهی است چون قرآن را در عین ظنیالدالله بودن،
قطعیالصدور میدانیم؛ هر محتوایی که با نصوص محکم و مبین قرآنی در تنافی باشد ،از
حیث دلیل بودن غیرقابلقبول است.
ثانیاً در خصوص صحت و سقم و درجه اعتبار روایات باید متذکر شویم که اساساً صفات
صحیحه و ضعیفه و موثقه برای روایات ،ناشی از گمان و ظن نویسندگان رجالی است که با
این حجم از اختالفنظر در قضاوتهای انسانی ،به ظر میرسد که در مباحث نقلی چندان
نتیجه مطلوبی در بر نداشته باشد .چه بسیار روایاتی که به لحاظ سند صحیحه نامگذاری
شدهاند ،ولی مورد اعراض فقها قرار گرفته و بالعکس روایاتی که ضعیف تلقی شده و مرسله
مینامند ،ولی به دلیل اقبال فقهای متقدم و به اصطالح شهرت عملی ،مورد عنایت فقهای
متأخر و یا معاصر قرار میگیرد .در هر حال در باب حجیت خبر واحد ،دو دیدگاه را میتوان
از هم متمایز دانست :دیدگاه اول معتقد است که موضوع حجیت همان خبر ثقه است؛ یعنی
خبری که از شخص مورد اطمینان صادر شده است (خویی1417 ،ق )147/2 ،و دیدگاه
دوم که مطابق آن موضوع حجیت ،موثوقالصدور بودن خبر است؛ یعنی خبری که به صدور
آن اطمینان داریم (نائینی1406 ،ق .)157/2 ،از اینرو مراد ما از اینکه گفته شده صحت و
سقم روایات از طریق برچسبهای رجالی قابل تعریف نیست ،همین نکته است که در واقع
صحت یک خبر و قابلیت استناد آن به واسطه محتوا و مدلول روایت است که در متن روایت
ذکر شده و ناسازگار با قواعد منصوص قرآنی و عقلی نباشد ..حال اگر دو دسته روایات از
شرایط اولیه حجیت برخوردار باشند ،میتوان شاهد تعارض روایات بود و اال تعارض منتفی
است.
ثالثاً با تحقق تعارض که به گفته شهید صدر ،تنافی و ناسازگاری مدلول دو دلیل را گویند
(صدر1410 ،ق .)513/3 ،روشهای رفع تعارض مشخصی بین فقها و اصولیین از قبیل روش
جمع ،روش ترجیح ،روش تخییر و یا توقف وجود دارد که البته در تقدم و تأخر آن ،چه بسا
اختالفنظری نیز موجود باشد .غالب فقیهان و اندیشهورزان اصولی بر این باورند که به لحاظ
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رتبه و تقدم و تأخر ،ابتدا روش جمع ،سپس روش ترجیح و در نهایت روش تخییر و یا
توقف اجرا میشود (انصاری ،بیتا .)784/2 ،در این میان حتی فقهای سه مذهب بزرگ
اهلسنت نیز همراه بوده و به ترتیب مزبور اعتقاد دارند (زحیلی1375 ،ش.)1182/2 ،
یادآور میشویم بر خالف نظریه مشهور ،طوسی معتقد است که در مواجهه با تعارض روایات،
روش ترجیح بر روش جمع مقدم است (طوسی1363 ،ش .)4/1 ،در واقع مطابق مبنای
ایشان ،الزم نیست برای تحقق تعارض روایات ،هر دو دسته روایات از شرایط حجیت
برخوردار باشند.
رابعاً بر نویسندگان نوشتار حاضر نیز روشن است که قاعده «الجمع مهما امکن اولی من
الطرح» ،صحیح است و این همان جمعی است که علمای اصول از آن به جمع عرفی یاد
می کنند .نکته قابل ذکر اینکه با انجام جمع عرفی در موارد مقتضی که عبارت است از
خاصبودن و یا اخصبودن یک دلیل نسبت به دیگری ،مقیدبودن یک دلیل نسبت به دیگری
و یا موارد حکومت و ورود ،موضوع تعارض ادله هم منتفی میشود؛ به عبارت دیگر در
موارد جمع عرفی ،ظاهر اولیه دو دلیل تعارض است ،در حالی که تنافی و تعارضی در بین
آنها وجود ندارد (مظفر1386 ،ق .)233/2 ،به هر حال در مواجهه با روایات مذکور که
یک دسته بر حلیت و صحت معامله خمر و خوک و دسته دیگر بر حرمت معامله و بطالن
آن وارد شدهاند ،با یک مصداقی از تعارض دلیلین روبهرو هستیم که امکان جمع عرفی آنها
به نحو تخصیص و یا تقیید و یا حکومت و ورود وجود ندارد و اال نویسندگان نوشتار حاضر
نیز اذعان دارند که جمع داللی بر سایر جمعها مثل جمع جهتی و یا جمع صدوری ،اولویت
دارد.
خامساً با منتفیشدن روش جمع ،روش ترجیح مطرح میشود که مرجحات را به صدوری،
جهتی و مضمونی میتوان تقسیم نمود .در مرجحات صدوری ،ترجیح یک روایت بر دیگری
گاه به اعتبار صفات راوی و گاه به اعتبار تمامیت سند (مستند یا مرسلهبودن) است .در
مرجحات جهتی ،ترجیح یک روایت بر دیگری به اعتبار مقام بیان آن است که مثالً یک
روایت برای بیان حکم واقعی و یا در مقام تقیه صادر شده است .موافقت با قرآن و مخالفت
با عامه نیز از مرجحات شمرده میشود که همان مرجهات مضمونی است (همان .)256/2 ،با
عنایت به مراتب مذکور و آنچه در خصوص فقهالحدیث روایات ذکر شد ،رجحانی بین دو
دسته روایت از حیث صفات راوی وجود ندارد .در این دو دسته ،روایت صحیحه و موثقه و
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یا شاید ضعیف هم وجود دارد که البته با مبنای اتخاذی نویسندگان و آنچه بیان شد،
برچسبهای توصیفی راویان چیزی جز ظن علمای رجالی نبوده و از این حیث اختالفنظر
شدید آنها قابلتوجه است .بر فرض هم اگر بخواهیم یک دسته از روایات را بر دیگری
ترجیح دهیم ،بهنظر میرسد روایات صحت بیع با اطالقات قرآنی نظیر «احل اهلل البیع»،
همراه و منطبق است .همچنان که اصول اولیه عقالیی و عرفی نیز اباحه هر معامله است و
مشمول «اوفوا بالعقود» میشود .افزون بر آن ،همانطور که خواهد آمد ،در موضوع بیع خمر
و خوک ،تقریباً تمام مذاهب اهلسنت با دیدگاه مشهور فقهای شیعه همراه و همگام بوده و
به حرمت معامله و بطالن آن نظر دادهاند .لذا از این جهت فرض صدور روایات صحت در
مقام تقیه نیز منتفی میشود.
با این حساب در تعارض روایات مزبور ،اعمال روش ترجیح نیز منتفی میگردد و عمالً
با تعادل روایات معارض مواجه میشویم که الحق و االنصاف قاعده اولیه در این موارد همان
تساقط است .با تساقط روایات هم اصول اولیه مثل اصالۀ االباحه و یا همان عمومات و
اطالقات قرآنی معیار و مالک عملی ما خواهد بود.
شایانذکر است ماده  215قانون مدنی با بیان «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن
منفعت عقالیی و مشروع باشد» به ضرورت وجود مالیت و منفعت عقالیی و مشروع برای
مورد معامله اشاره دارد؛ اما ضمانتاجرای تخلف از این شرط را بیان ننموده است .از ماده
 348این قانون که بیان میدارد« :بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع و یا چیزی
که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد  ...باطل است »...؛ همچنین از محل استقرار ماده 215
که ذیل عنوان «در شرایط اساسی برای صحت معامله» آمده است ،این نکته به دست میآید
که قانونگذار تحت تأثیر دیدگاه مشهور در فقه امامیه ،اثر وضعی فقدان مالیت مشروع را
بطالن قرارداد میداند .حکم مزبور نظر به تحلیل صورتگرفته ،خالی از اشکال نیست.

دیدگاه فقهای اهلسنت
فقهای اهلسنت برای صحت معامالت و ترتب آثار نقل و انتقال در آن ،شروطی را مطرح
کردهاند که گاه وجود آنها و گاه عدم وجودشان موجب اختالل در معامله میشود .در همین
مورد برخی از فقهای حنفی بیع منهیعنه را به سه قسم باطل و فاسد و مکروه تقسیم
مینمایند .در تمایز و تفاوت بیع باطل و فاسد نیز معتقدند که اگر به ارکان بیع و محل آنکه
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همان عوضین است ،اختاللی وارد شود در آن صورت عقد باطل است .مانند اینکه عقد بیع
از سوی صبی و یا شخص دیوانه واقع شود و یا اینکه یکی از عوضین در معامله مالیت
نداشته باشد .اما اگر عقدی با صحت ارکان و محل (عوضین) منعقد شود ،ولی از جهت
شروط ضمن عقد ،نامشروع باشد و یا قابلیت تسلیم و قبض و اقباض را نداشته باشد ،در
آن صورت عقد ،فاسد خواهد بود (ابننجیم مصری1418 ،ق .)113/6 ،در واقع از دیدگاه
این دسته از فقیهان اگر مالیت مورد معامله مورد تأیید ادیان سماوی نباشد ،معامله باطل
خواهد بود؛ لذا بیع میته و خون و شخص حر ،باطل است .اما اگر مورد معامله در یکی از
ادیان دیگر مال محسوب ،ولی در اسالم فاقد مالیت به شمار آید ،در این حالت اگر چنین
چیزی به عنوان ثمن قرار داده شود ،بیع فاسد است .مثال مناسب در این خصوص شراب
است که در بعضی ادیان مالیت دارد .به عبارت دیگر اگر در معاملهای شراب به عنوان ثمن
قرار داده شود ،چنین معاملهای با وجود اینکه در اسالم برای آن مالیت قائل نشدهاند ،فاسد
تلقی میشود؛ زیرا رکن معامله به صحت و سالمت مبیع متوقف است و لذا اگر مبیع تلف
شود ،معامله منفسخ میشود؛ در حالی که با تلفشدن ثمن ،معامله منفسخ نمیشود .ثمن،
وسیلهای است برای مقصود اصلی که همان انتفاع از اعیان است .بنابراین اگر شراب را به
عنوان ثمن یک معامله قرار دهند ،معامله فاسد محسوب است نه باطل (ابنعابدین،
1415ق .)167/5 ،فقهای مالکی نیز معتقدند نهی وارده در معامله ،گاه ناشی از مفسدهای
است که در مبیع وجود دارد و گاه ناشی از مفسدهای است که در خارج از معامله به وجود
میآید؛ مانند غش در معامله یا معامله ضرری (ابنرشد1415 ،ق .)103/2 ،آن قسمی که
به موضوع مقاله مربوط میشود همان نهی از قسم اول است ،یعنی نهی از معامله نجاسات.
نجاساتی از قبیل شراب ،میته و خوک که در روایت نبوی هرگونه معامله نسبت به آن تحریم
شده است .البته برخی از فقهای معاصر اهلسنت در اینکه لزوماً نجسبودن مورد معامله
منجر به بطالن و فساد معامله گردد ،تشکیک کردهاند (صنعانی1379 ،ق .)5/3 ،ابنحزم،
فقیه ظاهری نیز اینطور استدالل میکند که با تحریم یک شیء ،ملکیت ،بیع و تصرف در
آن نیز تحریم میشود؛ مگر آنکه نصی وارد شده و حکم عام مزبور را تخصیص بزند .این
تحریم عمومی نسبت به شراب و خوک واقع شده و این حکم خداوند بر همه جن و انس
واجب است و لذا شامل کفار نیز میشود (ابنحزم ،بیتا.)8/9 ،
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به طور کلی فقهای اهلسنت معتقدند با توجه به تعریف بیع که عبارت از مبادله مال به
مال است ،مبیع باید مال باشد و شرعاً دارای منفعت باشد؛ لذا بیع حشرات و شراب حرام
است  ،چون حشرات هی منفعتی ندارند و شراب نیز منفعت شرعی ندارد (بهوتی1418 ،ق،
174/3؛ ابننجیم مصری1418 ،ق .)430/5 ،به همین دلیل ،خریدوفروش انسانهای آزاد
(حُرّ) را نیز باطل میدانند (کاسانی1409 ،ق .)140/5 ،همچنانکه خریدوفروش آالت لهو
و لعب نیز به دلیل نداشتن منفعت جایز شمرده نمیشود (ابنجزی ،بیتا.)164/1 ،
در خصوص حیوانات درنده ،مثل شیر و ببر و پلنگ و حیوانات موذی ،مثل عقرب و مار
و حتی حیواناتی مانند خرگوش و مورچه نیز وحدتنظر وجود ندارد .فقهای شافعی فروش
آنها را جایز نمی دانند و معتقدند یا منفعتی برای آنها متصور نیست یا اگر منفعت و خاصیتی
دارند ،چندان قابلاعتنا نیست و لذا بیع آنها باطل است؛ بنابراین ،مالک و معیار صحت معامله
از نظر آنها قابلیت انتفاع است و لذا خریدوفروش فیل و طاووس و بلبل و امثال آنها را
صحیح میدانند .در فقه شافعی ،خریدوفروش گربه اهلی نیز جایز شمرده شده است (خطیب
شربینی1377 ،ق12/2 ،؛ نووی ،بیتا .)229/9 ،حالآنکه ،از نظر فقهای حنفی خریدوفروش
همه حیوانات درنده ،بهغیر از خوک ،از قبیل پلنگ و شیر و ببر و سگ ،جایز است و سگ
معلم و غیرمعلم نیز فرقی ندارد .همچنین فروش گربه و خرگوش که درنده نیستند نیز جایز
است .البته از ابویوسف نقل شده که فروش سگها را جایز نمیداند (کاسانی1409 ،ق،
.)142/5
کاسانی معتقد است اینکه فقهای شافعی به دلیل روایت «من السحت ثمن الکلب» از
پیامبر خریدوفروش سگ را جایز نمیدانند صحیح نیست؛ زیرا در این روایت ثمن معامله
حرام شمرده شده و به انتفاع آن ربطی ندارد و لذا انتفاع از آن جایز است .البته مستند فقهی
شافعی که روایت نبوی است ،ممکن است به ابتدای اسالم مربوط باشد و معامله آن برای
مبالغه در ورع و تقوا منع شده است (همان .)143/5 ،در عین حال ،فقهای حنفی
خریدوفروش مار و عقرب و قورباغه و امثال آنها را حرام میدانند ،زیرا برایشان انتفاعی
متصور نیستند .چنانکه از پیامبر روایتی نقل شده که در آنچه بر شما حرام شمرده شده
شفایی وجود ندارد (ال یجعل شفاءکم فیما حرّم علیکم) (همان.)144/5 ،
حرمت خریدوفروش شراب و خوک از جمله مواردی است که فقهای اهلسنت بر آن
اتفاقنظر دارند .جمهور فقها ،خریدوفروش هر نجاستی را حرام میدانند و علت عمده تحریم
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شراب و خوک هم نجاست آنهاست (بهوتی1418 ،ق175/3 ،؛ شوکانی1973 ،م235/5 ،؛
نووی ،بیتا230/9 ،؛ زیلعی1314 ،ق.)44/4 ،
حطاب به عنوان یکی از فقهای مالکی در مواهب الجلیل مینویسد« :مبیع باید طاهر بوده
و نجس نباشد .در شریعت اسالم ،از أکل مال به باطل نهی شده است و از طرفی ،در مال
نجس برای مسلمان منفعتی وجود ندارد .گرفتن عوض در چنین معامالتی از مصادیق أکل
مال به باطل است که متناقض با فلسفه تجارت است .از پیامبر نیز روایت شده که بیع
شراب و خوک و میته و بت را حرام دانسته است .در هر صورت ،وجود آنچه منفعت ندارد
یا منفعتی دارد که شارع آن را منع کرده کالعدم محسوب میشود «و المعدوم شرعاً کالمعدوم
حساً» (حطاب1416 ،ق.)57-59/6 ،
فقهای شافعی و حنفی و حنبلی نیز آن را حرام دانستهاند (کاسانی1409 ،ق143/5 ،؛
ابننجیم مصری1418 ،ق434/5 ،؛ ابنترکمانی ،بیتا .)13/6 ،ابنقدامه ،فقیه حنبلی ،در
تحلیل علت حرمت شراب و خوک مینویسد از عایشه نقل شده که پیامبر تجارت خوک
را حرام کرده است .همچنین ،از جابر نقل شده که پیامبر در سال فتح مکه فرمود خداوند
و رسولش خریدوفروش شراب و خوک و میته و بت را حرام کردهاند (ابنقدامه ،بیتا،
.)41/4
نکته قابلذکر این است که اگر برای اجزاء اشیاء حرام مالیتی متصور باشد ،خریدوفروش
آنها جایز است .مثالً اوراق کتب ضاله ،فارغ از خود کتاب مالیت دارند یا چوب و سیم و
پوست در آالت موسیقی به تنهایی قابلیت خریدوفروش دارد (شوکانی1973 ،م236/5 ،؛
بهوتی1418 ،ق.)178/3 ،
همچنین فقهای حنفی معتقدند حرمت خریدوفروش شراب و خوک ،مختص مسلمان است
و برای اهلذمه مانعی ندارد؛ زیرا آنها مکلف به احکام دینی نیستند و لذا اگر فرد ذمی شراب
و خوک بفروشد و قبل از گرفتن ثمن آنها مسلمان شود ،بیع مزبور حرام است و منفسخ
میشود و لذا قبض و تسلیم آن نیز حرام میشود .در واقع ،مانند انشاء عقدی است که ناتمام
مانده است .مستند این نظر از این قرار است« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ
الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید ،آنچه از
ربا باقى مانده است واگذارید» (بقره .)278 ،در اینجا ،امر به ترک مابقی از ربا همان نهی از
قبض ثمن (معامله حرام) است (کاسانی1409 ،ق.)143/5 ،
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همچنین اگر فرد ذمی مقداری شراب به کسی قرض دهد و بعد مسلمان شود ،حقی از آن
مال مقروض ندارد؛ ولی اگر قرضگیرنده فردی ذمی باشد و بعداً مسلمان شود ،به ازاء قیمت
آن مقدار مال مقروضه (شراب) به فرد ذمی مدیون میشود و باید آن مبلغ را بپردازد و طبیعی
است که گرفتن این پول برای فرد ذمی اشکالی ندارد (ابننجیم مصری1418 ،ق.)434/5 ،
با توجه به آنچه بیان شد معلوم میگردد که فقهای اهلسنت با وجود برخی اختالفها،
عموماً معیار شناسایی مالیت را وجود منفعت مشروع و طاهربودن مبیع دانسته و لذا افزون
بر حکم تکلیفی حرمت ،اثر وضعی آن را نیز باطل میدانند.

نتیجه
 .1شناسایی معیار و ضمانتاجرای معاملهای که مورد معامله آن فاقد مالیت است از جمله
موضوعات بااهمیت فقهی و حقوقی است .تحقیق در کالم فقهای امامیه حکایت از آن دارد
که نظریه بطالن معامالت در مثالهای مرسوم فقهی ،بر دو مقدمه استوار است .مقدمه اول،
شرعی دانستن مفهوم مالیت و مقدمه دوم ،استناد به برخی از روایات است.
 .2در این نوشتار هر دو مبنای فوق مورد نقد قرار گرفت و اثبات شد هر دو مقدمه همراه
با اشکاالتی است .اشکال مقدمه اول این است که اوالً معیار شناسایی مالیت ،وجود منفعت
است؛ به بیان دیگر منفعت داشتن مورد معامله ،موجب تحقق مالیت آن میگردد .برخالف
نظر گروهی از فقها ،الزم نیست منفعت مزبور به صورت مطلق برای همه زمانها و نسبت به
تمام اشخاص متصور باشد؛ بلکه وجود منفعت موقتی و نسبی هم برای تحقق این مفهوم
کافی است .ثانیاً با وجود تمایل بسیاری از فقها به محدودنمودن منفعت مزبور به منفعت
شرعی ،تحقیق نشان داد مالک شناسایی منفعت ،شرع نیست و صرف اینکه منفعت مورد
قبول عرف باشد ،برای تحقق مالیت کفایت میکند .همانطور که بیان شده ،در جایگاه شریعت
یا در قدرتِ شریعت نیست که مالیت عرفی را اسقاط نماید .ثالثاً مالیت ،اعتباری عقالیی
است که ناشی از میزان مقبولیت و مرغوبیت آن در نزد مردم است ،بهنحویکه برای به دست
آوردن آن رقابت یا حتی منازعه میکنند؛ به بیان دیگر مالیت در ردیف امور اعتباری قرار
دارد و نه در ردیف امور حقیقی .مختصر اینکه مالیت در هر معامله شرط عقالیی است و
اینطور نیست که یک امر ازپیشتعیینشده باشد .هر عاقلی از معامله قصد انتفاع دارد و
حتی امروزه برای آشغال و مواد زاید هم خریدار عاقل وجود دارد .به عبارت دیگر انتفاع
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اشیاء بر حسب نیاز انسان معنا مییابد و همانطور که مرحوم حکیم بیان داشت ،واجدمالیت-
بودن ،ربطی به شرع ندارد .هر شخصی به دنبال مرغوبیت و مطلوبیتی است که از
خریدوفروش یک شیء برای او حاصل میشود .قطعاً هی انسان عاقلی کار عبث و بیهوده
نمیکند و آنچه به عنوان مورد معامله قرار میدهد برای او دارای مطلوبیت و منفعت است.
 .3اشکال مقدمه دوم این است که نمیتوان بطالن قراردادهای مزبور را از روایات استنادی
برداشت نمود .در این مقاله روایات مورد بحث را به سه دسته کلی تقسیم و به صورت مجزا
بررسی نمودیم .مطالعه جمیع این موارد حکایت از آن دارد که اوالً از بسیاری از روایات،
صحت این معامالت قابل فهم است به عنوان نمونه میتوان به روایت صحیحه زراره از امام
صادق اشاره داشت .در روایات مخالف نیز عموماً به حرمت تکلیفی اشاره شده است ،نه
اثر وضعی بطالن .ثانیاً در مورد روایات محدودی که حکم وضعی بطالن از آن قابل برداشت
است نیز اثبات گردید با توجه به وجود روایات متعارض با آنها ،حسب قاعده ،این روایات
یکدیگر را ساقط میکنند و باید به عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» رجوع و
حکم به صحت معامالت مزبور نمود .بنابراین بنیانهای نظریه بطالن معاملهای که مورد معامله
آن فاقد مالیت شرعی است ،همراه با اشکال است و توان اثبات ادعا را ندارد .مالیت در هر
معامله امری عقالیی و عرفی است.
 .4مطالعه آراء فقهای اهلسنت حکایت از آن دارد که آنها نیز مانند فقهای امامیه با
پذیرش معامله فاقد مالیت مخالفاند .برای نمونه مذاهب اهلسنت با وجود برخی اختالفها
در شناسایی مصادیق ،بیع حشرات ،شراب ،خوک ،انسان آزاد و آالت لهو و لعب را از نظر
تکلیفی حرام و از نظر وضعی باطل میدانند .تمرکز ایشان بر شناسایی مالیت ،واجدمنفعت-
بودن مورد معامله و طاهربودن آن است .در این مسیر برای اثبات نظریه بطالن به برخی از
روایات نیز تمسک نمودهاند.
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