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طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی

(س)

علی آل بویه

1

چکیده :از جمله شروطي که فقها برای بیع بیان کردهاند ،طلق بودن عوضین است .
بر اين اساس بیع عین مرهونة و بیتع وفتو و ...را جتاي ندانتت هانتد .امتا ايکهته شتر
مت قلي اس يا نه مورد بحث فقها فرار گرف ه اس  .فانون مدني ايران طلتق بتودن را
شر صح عقد بیع ذکر نمي ککد بلهه به برخي مصاديق آن مثل بیع عین مرهونه و
بیع وفو توجه دارد .از نظر برخي فقها ،عدم وجود دلیل بتر مانییت تیلتق غتق یتر
برای صح میامله  ،موجب مي شود اشت را طلقیت در هتر يت

از مصتاديق ايتن

بحث ،مح اج دلیل خاص بوده ،و بر اساس نظر برختي ديرتر از فقهتا و غقوفتدانان،
تیلق غق یر عکواني کلي اس کته متانع از تصترفان مکتافي بتا آن غتق متيشتود.
باتوجه به کثرن مصاديق مت حدثه در زمیکة عدم طلق بودن و تیلق غتق ديرتران در
دوران میاصر ،ميتوان گف طلق بودن ي

شر برای بیع اس که مخالف بتا آن

به عدم نفوذ میامله مکجر ميشود.
کلیدواژهها :طلق بودن ،عدم نفوذ ،بیع ،شرو عوضین ،امام خمیکي ،ملهی .

مقدمه
از شرایطی که فقها برای ثمن و مثمن ذکرکردهاند ،طلق بودن است؛ برخی از فقها طلق بودن را به
عنوان شرط بیع نام بردهاند شیخ انصاری طلق بودن را از شروط عوضین میداند و سپس ميیگویيد
عالمه حلی و محقق حلی و برخی فقهای متأخر از آنها ،دربارة شرایط عوضین ،بعد از ملکیت ،طلق
 .رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج و استادیار گروه فقه وحقوق دانشگاه آزاد واحد یاسوج ،ایران
E-mail:ali.albooyeh@yahoo.com

تاريخ درياف 1931/11/11:

تاريخ پذيرش1931/11/8 :

پژوهشنامه متین/سال هجدهم/شماره هفتاد و يك  /تابستان /5931صص 5-51

2
پژوهشنامة متين

بودن آن را ذکر کردهاند .این مسأله را نیز بر آن متفرع کردهاند :بیيع وفي  ،جيز در ميوارد اسيتثنا
شده و بیع رهن ،جز به اذن یا اجازة مرتهن ،غیر از موارد استثنا شده ،جایز نیست

(انصاری  141ج :1

 )92فقهای دیگر مانند شهید اول و دوم (شهیدثانی  1 1ج )954 :4و محقق سبزواری

(سيبزواری 194

ج  )151 :از ایشان تبعیت کردهاند.
بعضی دیگر از فقها طلق بودن را به عنوان شرط بیع بیان نکيردهانيد ،بلکيه حقيوفی ماننيد حيق
مرتهن برعین مرهونه یا حق مشروط ليه برميورد شيرط کيه ميانع از ايحت یيا ليزوم بیيع اسيت بيه
طورجداگانه ذکر کردهاند

(کاش

الغطاء . )12: 199

آیا طلق بودن از شرایط احت بیع است یا از موانع نفوذ و احت بیيع در کتيف فقهيی طليق
بودن به عنوان شرط مطرح شده است و در مواردی دراورت وجود حق دیگران بر مورد معامله به
عنوان مانع نفوذ بیان شده است؛ مانند منع راهن از بیع عيین مرهونيه.اگرحيق ميرتهن ميانع باشيد در
اورت سقوط حق مرتهن از طریق فک رهن یا اسقاط حق ،بیع نافي ميیشيود و نیيازی بيه اجيازة
مرتهن نخواهد داشت.

مفهوم طلق بودن
نظرات مختلفی دربارة طلق بودن مطرح شده از جمله:
ال ) امام خمینی دربارة اینکه منظور از طلق بودن چیست میفرمایيد« :طليق بيودن گياهی بيه
کامل بودن ملکیت یا کامل بودن سلطه تفسیر شده» (امام خمینی  19ج ) 1 :4سپس امام این تفسیر
از طلق را رد میکند و میگوید که اگر مقصود ازکامل ملکیت این باشدکه ملک خالص و مجيرد
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

از تعلق حق باشد دارای اشکال است؛ چون بیع عین مستأجره جایز است در حالیکه ملک خالص
و مجرد از تعلق حق نیست .واگرمنظور از آن خالی بودن از موانع متعدد متفرع بر آن باشد نتیجهای
نخواهد داشت ،عالوه بر اینکه تمام سلطه از شرایط متعاملین است نه از شرایط عوضین .اگر مراد از
آن ،فقدان موانع باشد ،بازگشت آن به شرط عدم مانع است و این مطلف در اورتی احیح اسيت
که عدم مانع ،از شروط باشد؛ درحالیکه چنین نیست ،ل ا طلق بودن از اوااف مورد معامله اسيت
به این معنی که مو رد معامله متعلق حق غیر نباشد ،در غیر این اورت ،وجود حيق ثاليد در ميورد
معامله مانع از تصرفات آزادانة مالک میشود .عالوه بر این ،طلق بودن شرط نیست بلکه وجود حق
برای غیر ،مانع احت یا نفوذ معامله است

(امام خمینی  19ج. ) 1- 1 : 4
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که مالک بر ملک خود تسلط تام داشته و به گونهای مطلقالعنان باشد که هر افدامیخواست بتواند

مقاله

ب) شیخ انصاری در تفسیر مفهوم و منظور از طلق میگوید که منظور از طلق بودن این اسيت
انجام دهد .اما در حقیقت ،این معنا بر میگردد به اینکه مالک در انتقال ملک ،مستقل بيوده و نقيل
او در بیع ناف و احی ح باشد؛ چون حقی که بدون اذن ااحف حق ميانع از انتقيال آن شيود بيه آن
تعلق نگرفته است .در وافع به این مسئله بير ميی گيردد کيه شيرط بیيع ایين اسيت کيه متعليق بیيع از
چیزهایی است که مالک می تواند به طور جداگانه آن را بفروشد کيه حرفيی بيیمعنيا اسيت .پيس
ظاهراً این عنوان (طلق بودن) فی نفسه شرط نیست تا عدم جواز بیع وفي

و عيین مرهونيه بير آن

متفرع شود؛ بلکه این شرط ،در حقیقت انتفای هریک از این حقوق خااه و غیر آن ،کيه ميانع از
تصرف مالک است؛ مانند ن ر و خیار (انصاری  141ج )92-41: 1سپس نتیجه میگیيرد معنيای طليق
این است که مالک در انتقال مال کامالً آزاد بوده و به دلیل حقيوفی کيه از تصيرف وی در مليک
خود جلوگیری میکند ،ممنوع از افدام نباشد .پس تعبیر به این مفهوم انتزاعی ،مقدمهای برای بیيان
حقوفی است که مانع از تصرف مالک باشد ،نه تأسیس برای شرط است تا آنچه بعيد از آن اسيت
فروع باشد؛ بلکه در فرعیت و اال بودن ،فضیه بر عکس است

(انصاری  141ج . )41 :1

ج) به نظر میرزای فمی طلق بودن ملک از شروط احت عقد بیع است و آن را به عيدم تعليق
حق غیر به مورد معامله تفسیر کرده است .همان طور که برای احت بیع ،ملکیت شرط است ،طلق
بودن ملکیت نیز شرط است .به نظر ایشان ذکر مواردی مثل وف

و رهن نبودن مال در سخنان فقها

د) نظر نائینی همانند نظر شیخ انصاری است؛ به نظر ایشان منظور از طلق بيودن ایين اسيت کيه
ملک نسبت به مالک آن رها وآزاد باشد ،به این معنا که مالک بر آن شیء تسلط کامل داشته باشد
و بتواند هرگونه تصرف در آن کند

(نائینی  1 4ج. )414: 9

هي) به نظرمحقق اافهانی ،طلق بودن گاهی به عنوان وافی برای ملکیيت معتبير در بیيع بیيان
می شود وگاهی به عنوان وافی برای سيلطنت بير بیيع .در حاليت اول ،شيرط عوضيین اسيت و در
حالت دوم ،شرط متعاملین .تفسیر طلق بودن بيه اینکيه ماليک ،مطليق العنيان باشيد درسيت نیسيت.
نداشتن حق تصرف ممکن است به علت وجود خلل در خود منصرف باشد ،یا به دلیل وجود خليل
در مورد تصرف .خلل در متصرف گاهی ناشی از نبود مقتضی است ،مثيل آنکيه بيایع ماليک مبیيع

( س)

ن باشد ،وگاهی ناشی از وجود مانع است ،مانند آنکه مالک در اثر اغر ،سفه یا فلس ،محجور باشد،

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

به عنوان مثال است نه اینکه مصادیق طلق بودن در این امور منحصر شود

(فمی . )919-914 : 191
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وگاهی ناشی از وجود مانع است ،مثل آنکه مورد رهن یا وف

باشد .نداشتن حق تصرف در مورد

اول به خود متصرف باز میگردد ،وبه ایين دلیيل اسيت کيه در شيروط متعياملین بیيان ميیشيود؛ و
نداشتن حق تصرف در مورد دوم به ميورد تصيرف برميیگيردد و ایين دلیيل ذکير آن در شيروط
عوضین است

(اافهانی  1 1ج. )92-11 : 4

استقالل طلق بودن
در مورد اینکه طلق بودن امر مستقلی است یا مستقل نیست دو نظریه وجود دارد:
نظریة اول :طلق بودن امری مستقل نیست؛ این نظير اکثير فقهيا اسيت از جملية ایين فقهيا :اميام
خمینی ،شیخ انصاری ،ااحف جواهر ،محقق اافهانی و خویی است.
به نظر امام خمینی طلق بودن شرط مستقل نیست ،ایشان میفرماید :وف

و رهن و موانعی غیير

از اینها مانع هستند نه اینکه عدمشان شرط باشد و باید دربارة هرچه که گفته شده یک مانع مسيتقل
است بحد کرد (یعنی درست نیست) (امام خمینی  19ج ) 2 : 4محقق اافهانی و سيید ابوالقاسي
خویی نیز چنین نظری دارند

(اافهانی  1 1ج1 : 4؛ خویی  411ج. )194 : 4

به نظرشیخ انصاری در وافع بازگشت این شرط به این است که متعلق بیع از چیزهایی باشد .که
مالک بتواند به طور مستقل آن را بفروشدکه حرفی بیمعناست .بنابراین عنيوان طليق بيودن شيرط
مستقلی نیست (فی نفسه شرط نیست) تا عدم جواز بیع وف

و عین مرهونه بر آن متفرع شود؛ بلکه

در حقیقت انتفای هریک از این حقوق خااه وغیر آن که مانع از تصرف مالک است؛ مانند ن ر و
خیار و این عنوان طلق بودن از منتفی شدن این حقوق انتزاع میگيردد .پيس تعبیير بيه ایين مفهيوم
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

انتزاعی ،مقدمهای برای بیان حقوفی است که مانع از تصرف مالک میباشند نه تأسیس یک شرط
تا آنچه بعد از آن است فروع باشد؛ بلکه در فرعیت واال بودن ،فضیه برعکس است بنابراین بیشتر
کسانی که متعرض این شرط شدهاند ،تنها حقوق سهگانه (وف  ،رهن ،ام ولد) را بیان کردهانيد و
نامی از دیگر حقوق نبردهاند

(انصاری  141ج. )41 :1

ااحف جواهر نیز مستقل بودن شرط طلق را رد میکند و میگوید در نصوای که به دست ما
رسیده ،شرط طلق یا تام بودن ملکیت دیده نمیشود و به دست آوردن این شرط از روایاتی که در
مورد خاص؛ مانند وف

رسیده خالی از اشکال نیست ،چون اگر منظور از آن ،این باشد کيه مبیيع،

متعلق حق غیرنباشد ،این شرط با مواردی مثل فروختن مبیع در زمان خیيار یيا ترکية ميدیون بنيا بير
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جایز باشد ،فساد آن از وجه اول نیز واضحتر است؛ زیرا بیع چیزی که ن ر شده باشد در آن تصرف
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برخی از وجوه نقض میشود .و اگر منظور این باشد که همية انيواع تصيرفات در آن بيرای ماليک
خاای نشود فطعاً جایز است .و اگر بازگشت این شرط به مواردی باشد که به دلیل تعلق حق غیير،
بیع آنها جایز نیست ،ذکر آن به عنوان یک شرط کلی مناسف نیست .همچنین است اگير منظيور از
آن ،متزلزل نبودن ملک باشد ...بنابراین مقتضای عموميات ،جيایز بيودن فيرو

هير عيین مملوکيه

است ،مگر در مواردی که به دلیل خاص خارج شده باشد و نه تنها دلیلی در دست نیست که تعليق
حق غیر در تمام موارد با بیع منافيات دارد ،بلکيه دلیيل بيرخالف آن اسيت (نجفيی  491ج-451 : 99

 .)459نظریة دوم :طلق بودن شرط مستقلی است؛ ااحف کفایه ،محقق ایروانی ومیرزای نائینی بر این
نظریه تأکید دارند به نظر آخوند خراسانی طلق بودن در عرف شرط مستقلی نیست ،ولی بر اسيا
نظر دفیق آنچه مانع است ،جامع بین این حقوق است؛ زیرا حقوق م کور به رغ پراکنده بودنشان،
در منع از تأثیر بیع مشترکند .ل ا باید بین آنها فدر جامعی وجود داشته باشد تا عليت مشيترآ آنهيا
باشد و شرط وافعی ،آن جامع است که از آن به طلق بودن تعبیر میشيود .بنيابراین ،فضيیة اايل و
فرع بودن خالف چیزی است که شیخ انصاری بیان کرده است (آخوند خراسانی  . ) 11 : 119محقيق
ایروانی معتقدند ناف نبودن تصرفات در موارد حک شارع به عيدم نفيوذ ،کاشي

از وجيود جيامع

واحدی در آن موارد است که اثر آنها عدم نفوذ تصرفات است ،واگير چنيین جيامعی نباشيد ایين
توجیه که شرط طلق بودن به انتفای یکایک حقوق مانع از تصرف برمیگردد ،بیفایده و بیحاال
به نظر میرزای نائینی ،در عال ثبوت ،منتفی بودن حق غیر نسبت بيه مليک ،معليول طليق بيودن
است ،اما در عال اثبات ،علت طلق بودن است .ل ا در عال ثبوت ،طلق بودن ملک ،شرط اسيت و
منتفی بودن حق غ یر نسبت به آن ،مترتف بر آن است ،به این معنی طلق بودن ،اال ،و منتفی بيودن
حقوق ،فرع است؛ ولی در عال اثبات ،منتفی بودن حق غیر نسبت به مليک ،اايل ،و طليق بيودن،
فرع است .از این رو ،کالم شیخ انصاری به اینکه طلق بودن شرط مستقلی نیست فابل فبول نیست؛
چون در مرحلة ثبوت ،طلق بودن شرط است و انتفای حقوق مترتيف بير آن اسيت .بنيابراین ،طليق
بودن اال است و انتفای شروط فرع و مترتف بر آن است .نتیجه گرفته میشود که در عال ثبيوت
فضیة ااالت و فرعیت بر عکس چیزی است که شیخ انصاری بیان کرده هرچنيد در مرحلية اثبيات

( س)

کالم ایشان درست است

(نائینی  1 4ج. )411 : 9

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

است

(ایروانی  119ج . ) 92:
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جایگاه و قلمرو شرط طلق بودن
جایگاه اساسی این بحد در کتابهای فقهی ،بیع است (امام خمینيی  19ج ) 9 -911: 4هرچنيد در
ابواب دیگری مانند باب زکات بهعنوان کامل بودن ملک به عنوان یکی از شروط وجيوب زکيات
بیان شده .برخی از فقها عدم جواز بیع ع ین مرهونه بیع عین وف

شده ،بیع عبد مرتکيف جنایيت و

بیع ام ولد مطرح و بررسی کردهاند ،بعضی دیگر مانند شوشتری آن را به موارد زیادی تسيری داده
است (تستری بیتيا ) 11-9 9 :دلیل اینکه ایشان موارد بسیاری ذکر کرده است این است که وجيود
حق برای شخص از طلق بودن خارج شدهاند؛ مانند تعلق حق شفعه به مال وتعلق حق طلبکياران بيه
مال مفلس ،ولی حق ناشی از شرط را به طور مستقل ذکر نکرده است؛ ایشان وجيود حيق ناشيی از
ن ر وحق خیار را موجف خروج از مطلق بودن مالکیت دانستهاند که از نظر مناط و مالآ بيا سيایر
شروط وحدت مالآ دارد

(محقق داماد : 411

. )4

به نظرجعفری لنگرودی ،بیشتر حقوفی که شوشتری بیان کرده اسيت ،از لحياح حقيوفی ،حيق
عینی االی یا فرعیاند ،و با آنچه یکی از فقهای حنبلی به اینکه حق تعلق برای استیفای حق نامیده
است ،فابل مقایسه است (جعفری لنگرودی  . ) 19 : 414شرط طلق بودن باید در معامالت رعایت شود
(یزدی  191ج. )19: 5

مصادیق رایج
چند مصداق به طور کلی مورد بررسی فرار میگیرند:
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

الف) بیع عین مرهونه
یکی از شرایطی که برای عوضین ذکر کردهاند این است که عوضین عيالوه بير اینکيه بایيد مليک
باشد باید طلق ه باشد ،پس اگر چیزی ملک بایع باشد اما نتواند هر نوع تصيرفی کيه بخواهيد در
آن بکند بیع آن جایز نیست؛ مانند عین مرهونه هرچند از ملکیت راهن خارج نمیشود ،ولی چيون
متعلق حق مرتهن ه فرار گرفته جایز نیست.
شیخ طوسی برای اثبات عدم جواز بیع رهن ،بيه اجمياع و اخبياری تمسيک کيرده اسيت (شيیخ
طوسی  111ج. )954: 4
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نیست؛ چون عدم جواز تصرف در متعلق حق دیگری یک امر عقالیی است .بلکه شاید از مفهيوم

مقاله

ب ه نظر امام خمینی رهن یکی از اسباب خارج شدن ملک از طلق بيودن اسيت و بیيع آن جيایز
این روایت فهمیده شودکه تصرف در مال دیگری بدون اذنش جایز نیست ،با الغيای خصوايیت
مال؛ ل ا تصرف در ملکش جایز نیست هرچند مال نباشيد ،ایين معنيا از روایيت فهمیيده ميیشيود،
همچنین است متعلق حق دیگری که حق اختصاص به آن تعلق دارد

(امام خمینی  19ج)91 -919 : 4

سپس امام بیان میدارند که عدم جواز بیع رهن بهخاطر مزاحمت باحق مرتهن نیست تا اینکه گفتيه
شود :بیع با حق مرتهن مزاحمت نمیکند اگر مشتری راضی باشد که عین مرهونه بهايورت رهين
باشد ،بلکه به خاطر این است که بیع عین مرهونه تصرف در متعلق حق مرتهن است که جایز نیست.
چنان که تصرف در اموال مردم یا حقوفشان مانند حق اختصاص و حق تحجیر جایز نیست هرچند
مزاحمتی ایجاد نکند

(امام خمینی  19ج . )91 -919 :4

فقها بحد کردهاند که آیا بیع عین مرهونه از ابتدا باطل است یا اینکه ناف نیست

در کتابالبیع

امام و مکاسب شیخ انصاری این مسئله چنین مطرح شده است :آیا بیع راهين از اايل و ابتيدا باطيل
است ،یا متوف

بر اجازة مرتهن است یا سيقوط حيق ميرتهن کيه بيا اسيقاط یيا بيا فيک آن سيافط

میشود (انصاری  141ج  54: 1؛ امام خمینی  19ج )914 : 4میان فقها دو نظر وجود داردکه به شيرح
زیر است:
) عدم نفوذ :امام خمینی معتقد است که بیع ناف نیست و بر اجازة مرتهن متوف

تخصیص نخوردهاند فویتر است (اميام خمینيی  19ج )914 :4

سپس بعد از رد اشکال در تمسک به عمومات فرموده :مانع از تمسک بيه عميوم و اطيالق تنهيا در
عقد بدون اجازة مرتهن و بدون فک رهن است ،ودر غیر این اورت تمسيک بيه عميوم و اطيالق
برای نفوذ بیع احیح است

(امام خمینی  19ج. )914: 4

شیخ انصاری نیز این نظریه را فویتر میداند ،ایشان معتقدند به دلیل عمومياتی بیيع از هرگونيه
تخصیص ومخصص در امان است حتی اجماع و روایاتی که بر عدم احت بیع بیان شده ،مخصص
این عمومات نیستند؛ زیرا معقد اجماع و روایاتی که در منع از تصرف ظهيور داشيتند ،اسيتقالل در
بیع بود؛ چنان که شاهد این مطلف نیز ،عط

مرتهن به راهن است .به عالوه اینکه در جای خود

( س)

« . 1اليحل ألغد أن ي صرف في مال یره بغیر اذنه» (غرعاملي 1931ج.)011: 3

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

ایشان این نظریه به دلیل عموماتی که

است ،به نظر
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ثابت شده است که تصرف مرتهن متوف

بر اجازة راهن است ،نه اینکه از اال باطل باشد

(انصاری

 141ج. ) 51: 1

 )9باطييل بييودن بیييع از ااييل و ابتييدا :ابيين ادریييس حلييی ایيين نظریييه را مطييرح کييرده اسييت
(ابنادریس 1 1ج )1 1 : 9محقق شوشتری نیز فائل به این نظریه است وآن را مقتضای سيخن بعضيی
از فقها؛ مانند شیخ طوسی در خالف ،ابن زهره ،ابواالح حلبی ،دیلمی و مفید در مقنعه دانسته است
(تستری بی تا . ) 11 :شیخ انصاری میگوید :ظاهر عبارتهای عدهای از فقهای متقدم و غیر اینهيا ،از
اال باطل است ،اما شیخ طوسی در نهایه ،ابن حمزه در الوسیله واکثر متأخرین ،جز عيدة محيدودی
به اراحت گفتهاند که بیع مرهونه احیح است ومتوف

بر اجازة ميرتهن اسيت (انصياری  141ج: 1

. ) 51

ب) بیع عین موقوفه
یکی دیگر از اسبابی که موجف خارج شدن ملک از طلق بيودن ميیشيود وفي

اسيت .بیيع عيین

موفوفه جایز نیست ،به دلیل اجماع محصل (جز در مواردی که استثنا شده است) و اجمياع منقيول
(ع)

(انصاری 141ج )44: 1همچنین به دلیل عموم روایات از جمليه فيول اميام
حسف مایوففها اهلهيا» (حرعياملی  42ج )925: 4یعنيی وفي هيا بير اسيا

کيه فرميود« :الوفيوف
آنچيه وفي کننيدگان

میخواهند عمل میشود.
دلیل و سبف منع فرو

وف

سه حقی است که بيه عيین موفوفيه تعليق گرفتيه وآن را از طليق

بودن خارج کرده است که عبارتند از:
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

یک -حق وف

کننده؛ چون بر اسا

ایغة وف  ،آن را ادفة جاریه فرار داده.

دو -حق نسلی که بعد از نسل زمان فروشنده میآیند.
سه-تعبد شرعیای که از روایات برمیآید؛ زیرا وف

مشمول حق اهلل است

(انصاری  141ج: 1

. ) 45

امام خمینی در استدالل بر اینکه موفوفه نه ملک واف

اسيت ونيه مليک موفيوف علیيه ،بلکيه

آزادسازی و فک ملک است ،ل ا فروشش ايحیح نیسيت چيون در روایيت آميده «البیيع اال فيی
ملک» بنابراین باطل بودن بیع از جهت عدم افتضا است نه بهخاطر وجود مانع (اميام خمینيی  19ج 4

 ) 91:امام در داللت بیشتر روایات بر باطل بودن بیع موفوفه اشکال میکند؛ سپس میفرمایيد :دلیيل
معتبری بر بطالن بیع وف

وجود ندارد جز اجماع و ارتکاز متشرعه بلکه سیره و ارتکاز عقال؛ چون
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برثابت شدن سلطنت موفوفعلیه است درحالیکه سلطنتی ندارد .سپس میگوید :تردیدی در ایين
نیست که مقتضای فاعده عدم جواز بیع وف

مقاله

وف

فک ملک است نه تملیک موفوفعلیه حتی در وف

خياص ،بنيابراین ايحت بیيع متوفي

به طور مطلق است ،وخارج شيدن از فاعيده نیياز بيه

دلیل دارد (امام خمینی  19ج .) 99- 91 :4

وف

بر دو فس است :یک) ملک موفوف علیه است .پس آنها مالک منفعت آن میشوند و

میتوانند آن را اجاره دهند .دو) موفوفهای که ملک هیچ فردی نیست بلکه فک ملک وآزاد سازی
ملک است؛ مانند زمینی که برای مساجد و مدار
تنها فس اولی (وف

وف

میکنند ...محل بحد دربارة بیيع وفي ،

تملیکی) است ،ظاهراً اختالفی در مورد عيدم جيواز بیيع وفي

ندارد ،چون ملک کسی نیست .بحد فقها در مورد جواز و عدم جواز فرو

فکيی وجيود

در جيایی اسيت کيه

موفوفه ملک غیر طلق است نه آنجایی که ااالً ملک نیست (انصاری  141ج. )54-51: 1

ج) تصرف منافی با حق مشروط له
در اورتی که مشروطعلیه در متعلق شرط ،تصرف حقوفی و اعتبياری کنيد کيه بيا وفيای بيه حيق
مشروط له منافات داشته باشد؛ مانند بیع چیزی که شرط وففش کرده یا بيرعکس :آیيا مطلقياً باطيل
است یا متوف

بر اجازه است یا احیح است و نیازی به اجازه ندارد بین فقها اختالف نظر وجود

دارد ،نظرات آنها به شرح زیر بیان میگردد:
وجوب حقی باشد احت آن منوط به اجازة مشروطله است (خویی  411ج . )411: 5
دو) تصرف منافی اگر عقد باشد ،احیح است و اگر ایقاع باشد ،باطل است (عالميه حليی: 191

ج911: 1؛ شهید ثانی  1 1ج )91 : 4البته برخی از فقهيا تفکیيک عقيد از ایقياع را ايحیح نميیداننيد
(موسوی بجنوردی  411ج. )4 : 4

سه) احت با اجازة مشروط له؛ اگر فائل باشی که شرط باعد ایجاد حقی برای مشروطليه در
متعلق شرط می شود ،مقتضای فاعده این است که مانند موارد دیگر ،از جمله بیع عین مرهونه توسط
راهن ،با اجازه دارندة حق عقد احیح و ناف

شود (امام خمینی  19ج. )411-412: 5

چهار) تصرف منافی باطل اسيت و اجيازة مشيروطليه موجيف تصيحیح عقيد منيافی نميیشيود
(اافهانی  4- 9 : 112؛ حکی  1 9ج. )21: 9

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

یک) اگر وجوب عمل به شرط ،وجوب تکلیفی محض باشد عقد منافی احیح اسيت ،و اگير

( س)
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پنج) تصرف منافی در اورتی با اذن مشروطله باشد احیح است و اگر بدون اذن باشيد بیيع
باطل است و اجازة بعدی مشيروطليه آن را تصيحیح نميیکنيد .اشيکالی بير فيرارداد منيافی بياحق
مشروطله وارد کردهاند که عبارت است از تعليق حيق او بيه موضيوع فيرارداد چنانکيه مشيروطليه
میتواند حق خود را اسقاط کند ،میتواند به تفویت موضوع آن اجازه دهد و گفتهاند :عقد دوم به
مشروطله تعلق ندارد تا بتواند آن را اجازه کنيد و عقيد دوم بير ميال او وارد نشيده اسيت .در وافيع
مالک ،کسی است که فرارداد را منعقد کرده است و حق مشروطله مانع از نفوذ تصرف بوده است.
اجازة مشروط له به معنای اسقاط حق وی از هنگام اجازه است؛ ل ا همانطور کيه اگير مشيروط ليه
عقد منافی را اجازه نمیکرد بلکه حق خود را اسقاط میکرد ،فایده نداشت ،اجازة وی ه فایدهای
ندارد (یزدی  411ج. ) 49: 9

شش) فرارداد منافی با حق مشروطله به طور مطلق و بدون اذن و اجازه احیح است؛ تنها تعلق
حق مشروط له به عین مورد شرط ممکن است مانع شود ،ولی از آنجا که حيق مشيروطٌليه بيه عيین
مورد شرط تعلق ندارد چنین مانعی وجود ندارد .بلکه در ابتدا به یک فعل یا ترآ فعل تعليق دارد
(امام خمینی  19ج411: 5؛ خویی  411ج. )411: 5

د)تصرف منافی با حق خیار
آیا حق خیار ،ملک را از طلق بودن خارج میکند و موجيف ميیشيود کيه تصيرف منيافی بيا حيق
ااحف خیار ناف و جایز نباشد در این باره نظرات مختلفی وجود داردکه به شرح زیر است:
یک) نظر امام خمینی :ایشان در مسيئلة (جيواز تصيرف غیير ذی الخیيار در عيین) ميیفرمایيد:
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

تصرف کسی که خیار ندارد به طوری که مانع برگرداندن عین هنگام فسخ باشد جایز نیست ،چنيد
احتمال در این مسئله وجود دارد :حرمت تصرف تکلیفی ،عدم نفوذ وضعی ،جيواز تصيرف مطلقياً
وضعاً و تکلیفاً ،جواز تکلیفی و عدم نفوذ وضعی ،برعکس احتمال چهارم .نظر فویتر عبارت است
از جواز تصيرف تکلیفيی و نفيوذ وضيعی مطلقياً (اميام خمینيی  19ج )14 : 5اميام در جيایی دیگير
میفرماید :جواز تصرف مطلقاً دربارة خیارات عقالیی است؛ مانند خیار غبن ،تخل

وا  ،شرط

و نیز خیارات شرعی؛ مانند خیار حیوان .اما دربارة خیارات فراردادی ،جواز یا عيدم جيواز تصيرف
تابع فرار و جعل طرفین است ،اگر مورد شرط ،ارفاً خیار فسخ عقد باشد ،مثيل اینکيه بيایع شيرط
کرده باشد تا یک سال حق فسخ عقد را داشته باشد ،حک خیيارات عقالیيی وشيرعی را دارد .اميا
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پس دهد ،بایع مبیع را برگرداند ،تصرف به طور تکلیفی حرام ،وبيه طيور وضيعی غیير نافي اسيت؛

مقاله

اگر مورد شرط ،استرداد عین باشد ،مانند اینکه بایع شرط کرده باشد که اگر تا یيک سيال ثمين را
چون این شرط اگر چه متضمن شرط خیار و تسلط بر فسخ عقد است ،مفاد آن ،حق اسيترداد عيین
است با وجود چنین حقی ،تصرف حرام و غیر ناف است .دربارة شيرط خیيار در ايورت اسيترداد
ثمن؛ مانند اینکه بایع بگوید (بر تو شرط کردم اگر ثمن را پس دهي خیيار داشيته باشي ) احتميال
میرود که مانند خیارات عقالیی و شرعی ،جایز و ناف باشد ،یا مانند حالت فبل ،حرام و غیير نافي
باشد و احتمال اخیر ترجیح دارد؛ چون مقصود عقال از این نوع شرط ،رجوع دارندة خیار بيه خيود
عین است .اما احتمال عدم جواز تکلیفی تصرف و نفوذ وضيعی آن فابيل فبيول نیسيت (اميام خمینيی
 19ج . )142-11 :5

دو) نظر شیخ انصاری :ایشان گفته :جواز تصرف در خیارات االی (خیاراتی که با اال شيرع
ثابت شده باشد) خالی از فوت نیست ،چون معلوم نیست که عموم (النا

مسلطون عليی اميواله )

به حقی مقید شده باشد که برای ااحف خیار به وجود آمده باشيد ،بيه طيوری کيه ميزاح تسيلط
مالک گردد .اما آنچه از اشتراط خیاری که با شرط،جعل شده به دست میآیيد ارادة ابقيای مليک
برای برگرداندن آن هنگام فسخ است ،بلکه فلسفة اال خیار ،ابقای تسلط بر استرداد عین است ،اما
چنین فلسفهای در خیاری که جعل شده ،علت جعل آن است؛ یعنی حکمت دایر ميدار بقيای عيین
است ،نه تسلط بر استرداد آن .ل ا منافاتی با بقای خیار در اورت تل

شدن آن ندارد؛ چنان که بر

(انصاری  141ج. ) 51: 9

سه) تصرف کسی که خیار بر او است در ميالی کيه بيه وی منتقيل شيده اسيت ،از نظير حکي
تکلیفی و وضعی احیح و ناف است ،چون هر چند عین متعلق حق دارنيدة خیيار اسيت اميا دلیيل
عامی بر عدم جواز تصرف در مالی که متعلق حق دیگری است ،وجود ندارد (خویی  411ج .)112: 5

چهار) وجود خیار برای یکی از متعافدین در بیع ،مانع از احت یا لزوم بیع نیست؛ زیيرا خیيار
متعلق به عقد است ،و معنای آن فسخ عقد است نه برگرداندن عین ،ل ا اگر کسی که خیار علیيه او
است ،عین را منتقل کند و ااحف خیار ،عقد را فسخ کند ،انتقال در حک تلي
رجوع میشود (ایروانی  119ج . ) 92:

اسيت و بيه بيدل

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

کسی پوشیده نیست .طبق این فول انتقال عین به بدل ،هنگام فسخ عقد و اتالف عین تعین ميییابيد

( س)
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پنج) نظر میرزای نائینی :تصرف نافل باطل نیست ،با اجازة ااحف خیار مانند بیع فضولی ناف
میشود ،چون دربارة عقد فضو لی تفاوتی نیست بین اینکه نقص عقد به علت فقدان مقتضی باشد یا
به علت وجود مانع ،همانند عقد راهن که با اجازة مرتهن ناف میشود ،در اینجا نیز اجيازة اياحف
خیار موجف نفوذ تصرف میشود ،چون اجازة وی به اسقاط حق خیار برمیگردد (نيائینی  1 1ج: 9
. )4 4-4 1

طلق بودن عوضین از منظرحقوقی
در فوانین مدنی وتجارت نامی از طلق بودن عوضین بيرده نشيده اسيت ،وليی در ميوادی از فيوانین
مصادیق آن بیان شده است .حقوفدانان به طلق بودن پرداختهاند؛ یکی از حقوفدانان میگوید :اگير
طلق بودن از موانع احت معامله باشد و هنگام انعقاد معامله این مانع وجود داشيته باشيد ،سيپس از
بین برود ،معموالً عقد خود به خود احیح میشود .به این دلیل ،در باب تهياتر ،اگير شخصيی کيه
دین به نفع او بازداشت شده است ،از حق بازداشت ارف نظر کند ،یا طلبی را کيه بيرای اسيتیفای
آن بازداشت انجام گرفته است ،اسقاط کند یا به هر علتی از دین مزبور رفيع بازداشيت شيود ،ميانع
برطرف میشود و تهاتر حاال خواهد شيد (شيهیدی ) 94: 414نیيز گفتيه شيده اگير طليق بيودن از
شروط احت انعقاد معامله باشد ،باید هنگام انعقاد معامله ،وجود آن احراز شود؛ در حالی که اگير
از موانع باشد احراز نبود آن الزم نیست ،ولی برای حک به وفوع عقد ،فقط عدم ثبوت وجود مانع
کافی میباشد (شهیدی . )9 1: 411

به نظر یکی دیگر از حقوفدانان ،مقصود از آزاد بودن ملک ،این است که تصرف در آن بيرای
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

مالک جایز باشد ،و با مانعی برخورد نکند .مواردی مانند مال موفوفه ،منيع فانونگي ار و تعليق حيق
شخص ثالد به ملک را از اموری دانسته که ملک را مقید میکند (کاتوزیان  41ج. ) 91 : 9

امامی دربارة ماده  154فانون مدنی میگوید« :متعاملین در اورتی که مالی تملیيک ميیکننيد
باید بتوانند در مورد الح تصرف نافل نمایند ،و الّا اگر مالی در اثر ورشکستگی ،جریان اجرایی یا
فرار تأمین بازداشت شده باشد ،نمیتواند مورد الح فرار گیرد .همچنین اگير متعليق حيق دیگيری
فرارداده شده باشد ،مثل حق رهن ،احت آن منوط به اجازة مرتهن است»

(امامی  412ج. )115: 9

در اظهارات حقوفدانان پیرامون بعضی مواد فانون مدنی دربارة اهلیت تصرف و جواز تصرف،
به دست میآیدکه اهلیت یا ج واز تصرف به طلق بودن مورد معامله تفسيیر شيده اسيت؛ اميامی در
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بتواند مبیع را انتقال دهد و تصرف در آن فانوناً ممنوع نباشد؛ مانند مالی که در اثر بازداشت اجرایی

مقاله

مورد ماده  415فانون مدنی میگوید :منظور مادة باال از اهلیت تصرف در مبیيع آن اسيت کيه بيایع
یا تيأمینی متعليق حيق شيخص ثاليد فيرار گرفتيه یيا اميوال ورشکسيته کيه متعليق حيق طلبکياران
است.عبارت مادة باال کافی برای افادة مقصود نیست؛ زیيرا عيالوه برآنکيه کلمية اهلیيت تصيرف،
ااطالح متداول در عل حقوق نیست ،موجبی که اموال نامبرده را نمیتوان مورد معامليه فيرارداد،
نقصی است که در خود مال میباشد؛ اگر چه منشيأ آن ميدیونیت اياحف ميال اسيت؛ زیيرا ميالی
می تواند مورد معامله فرار گیرد که مطلق باشد،یعنی متعليق حيق غیير فيرار نگرفتيه باشيد ،و اميوال
نامبرده متعلق حق شخص ثالد هستند .بنابراین ،شرط مزبيور از شيرایط ميورد معامليه اسيت ،نيه از
شرایط طرفین معامله ،ولی از نظر آنکه چنین مالی طبعاً فابلیت انتقيال را دارد ،و در اثير بازداشيت،
نمی تواند مبیع فرار بگیرد ،در مبحد طرفین معامله بیان شده است .بیيع نسيبت بيه ميال مزبيور نافي
نیست ومنوط به اجازه طلبکاران است»

(امامی  412ج . )1 5-1 9:

در مورد تصرف منافی با شرط خیار و شرط فعل؛ به نظر میرسد بعضی تصرف منافی با شيرط
فعل منفی حقوفی را ناف دانسته ،و حق فسخ معامله مشروط را برای مشيروطليه در نظير گرفتيهانيد
(شهیدی  ) 12: 411جعفری لنگرودی اجارة منافی با شرط موضوع مادة  151فانون مدنی را غیرنافي
میداند (جعفری لنگرودی  )921: 412امامی وکاتوزیان واژه (باطل شدن) در مادة  511فانون مدنی را
به بطالن در اورت عدم اجازة کسی که دارای نفيع اسيت بیيان کيردهانيد (کاتوزیيان  411ج 412:؛

مصادیق طلق بودن در قوانین
در فانون مدنی وتجارت مواردی وجود داردکه بیع و بعضی معامالت را غیير نافي یيا باطيل اعيالم
کرده است به دلیل تعلق حق غیر به مورد بیع و معامله که این حق موجيف خيارج کيردن مليک از
طلق بودن میگردد .به مواردی از این فوانین اشاره میشود:
در مادة  412فانون مدنی آمده« :بیع مال وف  ،احیح نیست مگر در موردی که بيین موفيوف
علیه  ،تولید اختالف شود به نحوی که بی سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موفوفه گيردد و
همچنین در مواردی که در مبحد راجع به وف

مقرر است».

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

امامی  412ج . )519:

( س)
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مفاد ماده « :124راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق ميرتهن باشيد مگير بيه اذن
مرتهن»  .تصرف منافی با خیاردر مادة« :191در بیع شرط ،مشتری نميیتوانيد در مبیيع تصيرفی کيه
منافی خیار باشد از فبیل نقل و انتقال و غیره بنماید» در مادة 511نیز این مصداق بیان شيده« :در بیيع
شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منيافی بيا
خیار بایع باشد به وسیلة جعل خیار یا نحو آن حق بيایع را محفيوح دارد و الّيا اجياره تيا حيدی کيه
منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود» .
مفاد ماده922فانون مدنی این است که در مقابل حق شخص ثاليد ،تهياتر ميرثر نخواهيد بيود:
«درمقابل حقوق ثابتة اشخاص ثالد ،تهاتر مرثر نخواهد بود و بنابراین ،اگير موضيوع دیين بيه نفيع
شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق فانون توفی

شده باشد و مدیون بعد از این توفی

طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیة مال توفی

از دائن خود

شده امتناع کند».

کاتوزیان و امامی تصریح دارند به اینکه وجود حقی برای شخص ثالد از موانيع تهياتر اسيت،
ل

ا طلبی که متعلق حق ثالد فرار گرفته است با دین او تهياتر نميیشيود (کاتوزیيان 199: 419؛ اميامی

 412ج  )41 :شهیدی آزاد بودن دو دیين را از شيرایط تهياتر ميیدانيد (شيهیدی  . ) 94: 414فيانون
مدنی که نامی از طلق بودن نبرده بهخاطر این بوده که درايدد بیيان شيرایط نفيوذ بیيع و معيامالت
نبوده ،بلکه در ادد بیان شرایط احت بیع و معامالت بوده است؛ در حالیکه بیشتر حقوفی که در
بحد طلق بودن مطرح است ،مانع احت نیستند یا ارفاً مانع نفوذنيد یيا تيأثیری ندارنيد .درکتيف
فقهی بعضی از فقها ذکرحق شفعه را در ضمن موارد طلق بودن نپ یرفتند؛ زیيرا معتقدنيد در طليق
نبودن کالم در مورد حقوق مانع از احت بیع است ،نه حقوق مانع از لزوم بیع ،در حيالیکيه حيق
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

شفعه مانع از لزوم بیع است (ایروانی  119ج . ) 11:

ماده  1 1فانون تجارت« :تاجر ورشکسته از تاریخ ادور حک از مداخله در تمام اميوال خيود
حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ،ممنوع است».
ماده« :194هرگاه تاجر بعد از توف

معامالت ذیل را بنماید باطل و بال اثر خواهد بود:

یک) هر الح محاباتی یا هبه و به طور کلی ،هر نقل و انتقال بال عوض اع از اینکه راجع بيه
منقول یا غیرمنقول باشد؛ دو) تأدیه هر فرض اع از حال یا مرجل به هر وسیله که بيه عميل آميده
باشد؛ سه) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضيرر طلبکياران
تمام شود» .
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به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن است.طرف فرارداد مجبور است که وجوه یا

مقاله

ماده 551فانون تجارت« :کلیة فرارهایی که پس از تاریخ توف

تاجر منعقد شده باشيد ،نسيبت

اموالی را که به موجف فرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد» .

شرکت سهامی در مقایسه با طلق بودن
شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سيرمایة آن بيه سيهام تقسيی شيده و
مسئولیت ااحبان سهام محدود به سهام آنهاست (ماده  9فانون تجارت) ل ا مسيئولیت دارنيدگان
سهام فقط محدود به سهام آنهاست .سهام جزء حقوق مالی محسوب میشود و در حک مال منقول
است ه به اورت فهری ه به اورت فراردادی فابلیت دارد (مواد  42 ،91و  1الیحه ااالحی
فانون تجارت) .مدیرهای شرکت نمیتوانند بدون اجازة مجمع عمومی در معامالتی که بيا شيرکت
یا به حساب شرکت میشود بهطور مستقی یيا غیرمسيتقی سيهی شيوند و در ايورت اجيازه بایيد
اورت مخصوص آن را همه ساله بيه مجميع عميومی دهنيد (فربيانی  ) 5 : 491طبيق مياده 19فيانون
تجارت هرگاه شرکت بخواهد بهموجف مقررات اساسنامه سيهام بيیاسي خيود را بيه سيهام بااسي
تبدیل نماید باید اعالنی در این موضوع منتشرکرده و مهلتی کمتير از شيشمياه نباشيد بيه اياحبان
سهام بدهد تا ظرف مهلت مزبور سهام خيود را بيه سيهام جدیيد تبيدیل نماینيد .بنيابراین ،تصيرف
مدیران شرکت دارای مح ور است که سهام نسبت به اینها طلق نیست.
است دارا باشند .این سهام برای تضمین خساراتی است کيه ممکين اسيت از اعميال اداری ميدیرها
مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود .سهام م کور با اسي بيوده و فابيل انتقيال نیسيت و بيهوسيیله
مهری که بر روی آنها زده میشود غیر فابل انتقال بودن آنها معلوم و در ايندوق شيرکت ودیعيه
خواهد ماند.
کاتوزیان میگوید :اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمیشود ،مگر اینکه تصيرف
او مالزم با دخالت در حق دیگران باشد .بنابراین ،تصرفی را که شيریک در حصية خيود ميیکنيد،
نباید فضولی پنداشت (کاتوزیيان  429ج  )444:در جایی دیگر میگوید :از دو جهت اختیار شریک
محدود میشود :یک) موردی که موجف ضرر است .دو) در موردی که شریکان ملتيزم بيه بقيای

( س)

شرکت شده باشند ،یعنی تعهد فراردادی مانع از درخواست تقسی شود :بيدین معنيی کيه شيریکان

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

برطبق مفاد مادة  59فانون تجارت :مدیرها باید یک عدة سهامی را که بهموجف اساسنامه مقرر
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ضمن عقد الزمی اختیار خود را در تقسی محدود یا آن را ممنوع کرده باشيند.تعیيین ميدت بيرای
شرکت به خودی خود الزامی ایجاد نميیکنيد ،مگير اینکيه ضيمن عقيد الزميی شيرط شيده باشيد
(کاتوزیان  429ج  . )445-499 :پس بنا بر آنچه گ شت سيهام در شيرکت سيهامی در بیشيتر ميوارد
طلق است.

نتیجه
در این مقاله نتایج زیر به دست آمده:
 .از سخنان فقها به دست میآید که تعلق حق غیر به عنوان فاعدهای کلی مانع نفوذ معامليه
است.
 .9اکثر فقها به باطل شدن یا عدم نفوذ تصرفات منافی معتقدند.
 .4منظور از آزاد بودن ملک ،این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد ،و با مانعی
برخورد نکند.
 .1از رویة فقها نتیجه گرفته میشود که هرگاه منع از معامله به دلیل وجود حق کسی باشيد
که اذن سابق وی برای احت عقد کافی است ،چنین منعی مقتضی بطالن معامله نیسيت،
بلکه مقتضای آن این است که معاملة یاد شيده بيه طيور مسيتقل و بيدون مراجعيه بيه آن
شخص ذی حق ،منشأ اثر نباشد.
 .5از نظر فقهی ،در پ یر

طلق بودن به عنوان یک شرط کلی ،تردید وجود دارد.

 .9در هر موردی که عدم احت معاملهای به دلیل وجود حقی برای شيخص ثاليد باشيد و
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

اذن وی برای احت معامله کافی باشد ،اجازة بعدی وی نیز میتواند معامليه را تصيحیح
کند.
 .1منظور از طلق بودن عوضین رها بودن آن از حقوفی مانند حق دارندة خیار ،حق مرتهن و
حق مشروطله است.
 .1در هر موردی که امکان تحصیل اذن یا اجازة ذی حق وجودداشته باشيد و بيدون اذن یيا
اجازة وی معاملهای منافی با حق وی انجام گیرد ،معامله غیر ناف است.در نتیجه ،اگر اذن
یا اجازه دهندهای نباشد یا تحصیل اذن یا اجازة وی ممکين نباشيد ،بایيد معامليه را باطيل
تلقی کرد.
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آن را به تمام موارد وجود حق غیر توسعه داد و وجود حق غیر را از مصادیق طلق نبودن

مقاله

 .2باتوجه به فانون تجارت و فانون مدنی که معامله بر متعلق غیرجایز ندانسته است ،میتوان
مورد معامله دانست.
 . 1سهام در شرکت سهامی در بیشتر موارد طلق است و نسبت به مدیران طلق نیست.

منابع


آخوند خراسانی ،محمدکاظ  119( .ق) حاشیة المکاسب ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول.



ابن ادریس حلی ،ابی جعفر محمدبن منصور 1 1( .ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ف  :مؤسسة النشر
االسالمی،چاپ دوم.



اافهانی ،محمدحسین 1 1( .ق) حاشیة المکاسب ،ف  :دار المصطفی الحیاء التراث ،چاپ اول.



ييييييييييييييييييي  112( .ق) االجارة ،ف  :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ دوم.



امام خمینی ،سید روح اهلل 19 ( .ق) کتاب البیع ،تهران  :مرسسه تنظی و نشر امام خمینی.



امامی ،سیدحسن ) 412( .حقوق مدنی ،تهران :انتشارات کتابفروشی اسالمیه،چاپ سی ام.



انصاری ،مرتضی 141( .ق) المکاسب ،ف  :مجمع الفکر االسالمی.



ایروانی ،علی بن الحسین 119( .ق) حاشیة المکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.



تستری ،اسداهلل( .بی تا) مقابس االنوار ،ف  :مرسسة آل البیت  ،چاپ اول.



جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ) 414( .حقوق اموال ،تهران :گنج دانش ،چاپ سوم.



ييييييييييييييييييي  ) 412( .مجموعه محشی قانون مدنی ،تهران:گنج دانش ،چاپ اول.



حرعاملی ،محمدبن حسن ) 42 ( .وسائل الشیعه ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چاپ چهارم.



حکی  ،سیدمحسن 1 9( .ق) مستمسک العروة الوثقی ،ف  :مؤسسة دارالتفسیر ،چاپ اول.



خویی ،ابو القاس  ) 411( .مصباح الفقاهة ،ف  :انتشارات داوری ،چاپ اول.



سبزواری ،محمد بافر 194( .ق) کفایة االحکام ،ف  :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ اول.



شهید ثانی ،زینالدین بن علی 1 1( .ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ف  :انتشارات داوری،

(ع)



ييييييييييييييييييي  1 1( .ق) مسالک االفهام ،ف  :مرسسة معارف اسالمی ،چاپ اول.



شهیدی ،مهدی ) 414( .سقوط تعهدات ،تهران:کانون وکالی دادگستری ،چاپ سوم.



ييييييييييييييييييي  ) 411( .تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ دوم.

طلق بودن عوضين در بيع با رويكردي بر نظر امام خميني

چاپ اول.
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ييييييييييييييييييي  ) 411( .حقوق مدنی  ،3تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد ،چاپ سیزده .



شیخ طوسی ،محمدبن حسن 111( .ق) الخالف ،ف :مؤسسة النشر االسالمی.



عالمه حلی ،حسن بن یوس  191( .ق) تذکرة الفقهاء ،ف  :مرسسة آل البیت(ع) ،چاپ اول.



فربانی ،فرج اهلل ) 491( .مجموعه کامل قوانین و مقررات تجارت ،تهران :انتشارات فردوسی ،چاپ دوم.



فمی ،میرزا ابوالقاس  191( .ق) رسائل المیرزا القمی ،ف  :دفتر تبلیغات اسالمی.



کاتوزیان ،ناار ) 429( .دورة مقدماتی حقوق مدنی ،تهران :انتشارات گنج دانش ،چاپ نوزده .



ييييييييييييييييييي  ) 41 ( .قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ سوم.



ييييييييييييييييييي  ) 419( .نظریة عمومی تعهدات ،تهران :نشر میزان ،چاپ چهارم.



ييييييييييييييييييي  ) 411( .عقود معین ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ ده .



کاش

الغطاء ،حسن بن جعفر 199( .ق) انوار الفقاهة (کتاب البیع) ،نج  :مرسسة کاش

الغطاء ،چاپ

اول.


محقق داماد ،سید مصطفی ) 411( .نظریة عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،تهران :مرکز نشر
اسالمی ،چاپ اول.



موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ) 411( .القواعد الفقهیه ،ف  :نشرالهادی ،چاپ اول.



نائینی ،محمد حسین 1 4( .ق) المکاسب والبیع ،تقریر محمد تقی آملی ،ف  :مؤسسة النشر االسالمی.



ييييييييييييييييييي  1 1( .ق) منیة الطالب( ،تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری) ،جلد ،9ف  :مؤسسة
النشراالسالمی ،چاپ اول.



نجفی ،محمدحسن ) 491( .جواهر الکالم ،تهران  :دار الکتف االسالمیة.



یزدی ،محمد کاظ  ) 411( .حاشیة المکاسب ،ف  :مرسسة اسماعیلیان.



ييييييييييييييييييي  191( .ق) العروة الوثقی ،ف  :مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ اول.
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