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چکیده :سید مصطفي خمیني يکي از فقهای توانمندی بود که شاخصة ممةدآ آرةار
وی ،نقد اجتهادی آرای ديگر فقها و حاشیهنگاران ،دقّت نظر ممیق و طرح اشکال و
پاسخ به اشکاالت به صورت ملمي است .از جمله ارزشةمندتري آرةار اينةان کةه از
حیث اسلوب و شیوآ بررسي و نقد اجتهادی آرا کم نظیر ميباشد ،کتاب البیع اسةت
که نويسنده در آن بینتر به طرح نظرات امام خمیني پرداخته و با حريّت فکری خةود
توانسته گاه نظرات امام را تأيید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند .شةناخت بیةب بةه
وسیل آرار آن ،اصالت دادن به معاطات در مقود ،مدم شمول آيه بیب نسبت به مقول
معاطات ،درستي استناد به حةديث سةلطنت بةر صةحّت معاطةات ،حکومةت نداشةت
قامده «ال حرج» بر احکةام مقاليةي و انتبةاب بةاالتري قیمةت تةا روز دفةب در بةاب
ضمان و تعیی وضعیت جنسي که تلف شده است ،از مهمتري نوآوریها و نظةرات
اختصاصي اينان در باب بیب به شمار ميروند .در اي نوشتار که به صورت توصیفي
ة تحلیلي صورت پذيرفته ،با طرح مقايسهای برخي ديدگاههای ديگةر فقهةا بةه وية ه
نظرات امام خمیني ،به بررسي ،نقةد ،تأيیةد يةا رد آنهةا از زاوية ديةد سةیّد مصةطفي
خمیني پرداخته شده است.
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مقدمه
از جمله ابوابي که سیّد مصطفي خمیني ،فقیه آزاد انةدي
خود را در مباحث مبتلف آن به نماي

معاصةر ،توانمنةدی و قةدرت اجتهةادی

گذاشته مبحث بیب است تا آنجا کةه مةالوه بةر کةم نظیةر

بودن نظريات اينان از حیث روش بررسي و نقد آرای فقها و ارائه نظرات نو ،نق

مهمّي در احیةا

و زنده نگه داشت نظرات امام خمیني در بحث بیب داشته است.
در اي نوشتار در حدّ توان به بیان و بررسي ش

نمونه از ابتکارات فقهي اينةان در بحةث بیةب

اشاره شده است که مبارتند از )4 :قابل تعريف ندانست بیب و امکان شناخت آن با آراری که دارد.
) قول به اينکه اصل در مقود و ايقامات ،معاطات است )9 .مطلق ندانست آيه بیب ،با تأيید نظر امام
خمیني و رد نظر منهور؛ ضم آنکه آيه را مبتص به بیةان تفةاوت میةان بیةب ربةوی و بیةر ربةوی
دانسته است )1 .مستند دانست صحت معاطات به حديث سلطنت ،بةر خةال

نظةر امةام خمینةي )9

قول به اينکه اگر ادای «مثل» در حاليکه امکان دستیابي به آن وجود دارد ،مستلزم خريةد بةه دنةد
برابر قیمت در حال تعذّر و در نتیج آن ،متضرر شدن باشد ،بةرای قامةدآ حةرج نسةبت بةه احکةام
مقاليي نميتوان قائل به حکومت شد )6 .اختیار باالتري قیمت تا روز دفب در تعیی قیمةت جةن
تلف شده.
نظر به اهمیت موضوع و مسائل مطروحه و نیز بديب بودن ديدگاههای اينان ،انجام اي پ وه
در راستای طرح آنها و مقايسه با ديدگاههای فقها ببصوص ديةدگاههةای امةام خمینةي ،ضةرورت
خود را باز مييابد .در ذيل به طرح و تبیی ش

ديدگاه مذکور پرداخته ميشود:

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

 )1تعریف «بیع»
میان فقها مرسوم است که هنگام گنودن ابواب فقهي ،نبست تعريفي از آن باب ارائه ميدهند که
بیب نیز از اي قامده مستثنا نیست .از جمله شیخ امظم انصاری در تعريف «بیب» مينويسد« :بیب ،انناء
تملیک می در برابر مال است» (انصةاری  4149ج .)44 :9محقّق نائیني نیز بیب را دنی تعريف ميکنةد:
«بیب ،تملیک می در مقابل موض در ظر

تملّک منةتری اسةت» (نجفةي خوانسةاری4919ق ج.)19 :4

محقّق اصفهاني هم مينويسد« :دور از نظر نیست کةه گفتةه شةود بیةب ،قةرار دادن دیةزی در برابةر
دیزی ديگر است و ارر آن بر حسب موارد ،مبتلف است» (اصفهاني 4148ق ج.)66 :4
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دارند .دستهای مانند محقّق حلّي ( 4148ج )448 :4و شهید اوّل ( 4141ج454 :9؛  )411 :4141نف

ايجاب

مقاله

با بررسي بینتر تعاريف فقها ،فهمیده ميشود که آنان در حقیقت بیب با يکديگر اخةتال

نظةر

و قبول را که بامث نقل و انتقال امیان ميشود ،حقیقت بیب دانسته و مدّهای ديگر از فقها انتقال می
را ارر مقد بیب دانستهاند (رک :شیخ طوسي  4981ج 1 :؛ اب ادرية

حلّةي  4141ج  11 :؛ مالمةه حلّةي 41 1

ج .) 19 :

1ـ )1شناخت بیع با آثار آن
سیّ د مصطفي خمیني معتقد است که بیب دارای تعريفي خاص نیست و با آرارش شناخته مةيشةود و
از امتباراتي است که مقصود از آن تملیک در برابر موض است؛ بر خال

صلح که اگةر دةه اية

فايده از آن حاصل ميشود ،ولي مقصود از آن تملیک در برابر موض نیست .از سوی ديگةر ذکةر
4

 )99را در تعريف آن نادرست ميداند؛ زيرا به حمل اوّلي بیةب هةی يةک از اية مفةاهیم نیسةت و
اتحاد خارجي در حمل شايب نیز مجوّز ارائه تعريف آن بهصورت اصطالحي نميتواند باشد و البته
ارر مذکور (ملکیت) تامّ نیست؛ درا که در بیر بیب ،به صورت مطلق باقي نميماند و از اية جهةت
که قبول در ماهیت معامالت مدخلیت ندارد ،اي مسأله بهوسیله هبه معوّض نقة
گونه که صاحب جواهر قائل به نق

نمةيشةود؛ آن-

شده است (رک :نجفةي  4111ج ) 16 :؛ زيرا بةر خةال

بیةب

که با ممل بايب به صورت کامل حاصل مي شود ،هبه معوّض نیازمند هبه متقابل است؛ البته اي نکته
را بايد يادآور شد که گر ده قبول در ماهیت معامالت مدخلیت ندارد ولي در مؤرر بودن آنها قبول
نیاز است؛ آنگونه که در مقد فضولي مؤرر است .صحّت بیب دیزی پةی

از تملّةک آن بةا وجةود

قدرت بر حیازت آن و نیز صحّت بیب کلّي ،ميتوانند شاهد بر اي سب باشند که ملکیت داخل در
ماهیت امتباری مورد بحث نیست (خمیني  4148ج.)5-41: 4

 .4اگر موضوع و محمول در مفهوم و ماهیت و وجود با هم متحد باشند و تنها از جهت اجمال و تفصیل مبتلف باشند،
حمل را «حمل ذاتي اوّلي» ميگويند؛ مثل :انسان ،حیوان ناطق است (مظفر .)89 :4145
 .هرگاه موضوع و محمول در وجود واحد باشند ولي از جهت ماهیت و مفهوم اختال

( س)

شايب صنامي» ميگويند؛ مثل :انسان حیوان است (مظفر .)89: 4145

داشته باشند ،حمل را «حمل
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مباراتي مانند تملیک (انصاری 4149ق ج )41 :9يا مبادله (فیومي بةيتةا ج 65 :؛ نجفةي خوانسةاری 4919ق ج:4
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اينان در جای ديگر دنی مينويسد « :ظةاهر سةب فقهةا در بیةان حقیقةت بیةب و تعريةف آن،
ماهیّت مؤرر آن است نه ماهیت مطلق ،بةه همةی

دلیةل ،تعةاريفي ماننةد تملیةک بةه مةوض (آخونةد

خراساني 9 :4116؛ طباطبايي يزدی  41 4ج )99 :4يا تبادل بی اضةافتی (امةام خمینةي  41 4ج )45 :4يةا تعةابیر
ديگر (رک :مالمه حلّي 4141ج 9 :41؛ کرکي  4141ج )99 :1معنايي جز به واسط

حمل شايب ندارد (خمیني

 4148ج .)11 :

ا ز ديدگاه سید مصطفي خمیني اررات بیب گوناگون هستند کةه از آن جملةه مةيتةوان بةه «ملکیةت
بدون سلطنت» مثل معامله با مال محجور« ،سلطنت و ملکیت» که متعار

از بیب اسةت و «سةلطنت»

مثل بیب حاکم در امیان زکویّ اشاره نمود (خمیني  4148ج.)4 :4

 )2معاطات ،اصل در عقود و ایقاعات
بر طبق نظر منهور فقها اصل در مقود و ايقامات آن است که به صورت لفظي واقب شوند و اصوالً
نفوذ مقد يا ايقاع بسته به وجود الفاظ است و مقد و ايقاع معاطاتي را کافي نمةيداننةد (محقةق حلّةي

 4118ج 1 :؛ مالمه حلّي  41 1ج  19 :؛ شهید اول 411 :4141؛ کرکةي  4141ج)91 :1؛ البته شهید اوّل از قةول
خود که معاطات را بیب ندانسته استدراک کرده و معتقد است که معاطات مفید اباحه تصر
(شهید اول  .)411 :4141شهید راني نیز با طرح اي پرس

است

که آيا معاطات اباحه است يا مقةد متزلةزل،

ظاهر مبارت شهید اوّل را در نظر داشته و نظر به اباحةه ملکیّةت دارد (شةهیدراني  41 1ج:9

منهور فقها در درستي سبب فعلي يا معاطات خارجي که میان مردم رايج و متعار

) .البتةه

است ،اختال

نظر داشته تا آنجا که اي اختالفات به دندي نظريه ميرسد .ظاهراً دربارآ اينکه معاطات مفید دةه
دیزی است ،هفت نظريه وجود دارد:
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

 .4لزوم به صورت مطلق خواه داللت بر تراضي به صورت لفظي باشد يا نباشد؛
 .لزوم در صورتي که به صورت لفظي داللت بر تراضي يا معامله نمايد؛
 .9مفید ملکیت جايز؛
 .1مفید اباح همه تصرفات؛
 .9مفید اباح تصرفاتي که متوقف بر ملک نیستند؛
 .6فساد و بطالن آن؛
 .1معاملهای مستقل که مفید ملکیت بوده و بیب نیست (توحیدی بيتا ج  .81 :نیز رک :حسیني ماملي  4145ج :4
158؛ رشتي 1 :4944؛ طباطبايي يزدی  41 4ج.)68 :4
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است و در صحّت مقود لفظي اشکال وجود دارد جز در مةواردی کةه دلیلةي شةرمي کةه متضةمّ
صحّت و نفوذ آن است ،داللت کند .وی در مقام آسیبشناسي اخةتال
«مننأ اختال

نظةر منةهور مةينويسةد:

ةة جز در مواردی ةة به ادله لفظي بازگنت ندارد؛ بلکه مننأ اصلي اختال

آن دیزی است که در خارج متعار

مقاله

در مقابل قول منهور ،سیّد مصطفي خمیني معتقد است که اصل در مقود و ايقامات ،معاطةات

در درک

است» (خمیني  4148ج.)49 :4

1ـ )2دلیل بر اصالت معاطات
اينان در مقام استدالل ميگويد معاطات همان معاملةهای اسةت کةه همةزاد جوامةب انسةاني اسةت.
بنابراي انسان ها پ

از اينکه نیاز به تبادل میان لوازم زندگي خود را ح

کردنةد ،بةه مبادلةه میةان

اموال و معاوضه آنه ا روی آوردند و بعد از اينکه انجام برخي امور بر آنان منةکل شةد ،بةه پةول و
معتبر ساختند .اي امتبار هم ،يا می امتبار معاوضه است يةا بیةر آن و بةا مفهةومي نزديةک بةه آن.
آنچه در هم جوامب بنری در هم زمانها و مکانها قابل مناهده است ،دیزی جز معاطةات حتةي
در معامالت مهم نیست و ربت معامله در دفاتر ،فقط سند معامله محسوب ميشود؛ البته میةان افةراد
متنرع ،معامالت مقدی رايج است به اي خاطر که فقها از همان ابتدا بةر اية مسةأله معتقةد بودنةد
(خمیني  4148ج .)46 :4

سیّد مصطفي خمیني جهت تأيید نظر خوي

خلط و يکةي کةردن مقاولةه و مقةد لفظةي و نیةز

خلط میان تعهدات و مقد لفظي را شايسته نميداند و معتقد است که در جوامب پینرفته مقود لفظي
متعار

نیست .وی سپ

اي نظر شیخ امظم را که گفته آنچه در تجارتهای کلي متعار

بةوده،

مقود لفظي است (انصاری  4149ج )95 :9باطل دانسةته و معتقةد اسةت کةه نقةل سةببیت از معاطةات و
اممال خارجي به الفاظ مبصوص ،نیازمند دلیل اسةت (خمینةي  4148ج .)46 :4وی مةالوه بةر اية در
کفايت اجماع بر امتبار لفظ در لزوم مقد (حسیني ماملي  4145ج )491 :1ايراد نموده و توهم سیرآ بیر
4

مردومه (انصاری  4149ج )61 :9را نیز ناتمام دانسته و استدالل مي کنةد کةه سةیره ة بةه وية ه در اية
روزگاران ة مبتني بر معاطات است و اگر گاهي مقد لفظي صورت ميپذيرد ،در حدی نیسةت کةه
 .4سیره بیر مردومه :از اقسام سیرههاى مقالئیه است و مبارت است از سیره هايي که نه مستقیماً از سوى شارع مقدس

( س)

ردع شده و نه امضا شده نظیر اخذ به خبر رقه و اخذ به ظواهر (قليزاده .)4 4 :4915

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

سکّه روی آوردند و آنان را به منوان رم معاوضات و معامالت قرار دارند و ماهیت بیب را اينچنی
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ديده يا شنیده شده از جانب شرع باشد؛ مگر اينکه گفته شود کةه مقةد لفظةي همةان مقةد ل تةي و
مرفي است و ممومات مسأله شامل آن نمي شود که در اي صورت ،صحّت و نفوذ و لزوم آن مقد
فهمیده ميشود (خمیني  4148ج.)46-41 :4

 )3عدم شمول آیة بیع نسبت به معاطات
منهور فقها معتقدند که آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْةبَ؛ (بقةره ) 19 :خداونةد خريةد و فةروش را حةالل نمةوده
است» ،شامل معاطات نیز ميشود .در اي باره محقّق کرکي مينويسد« :آيه شامل معاطات ميشود؛
درا که به اتفاق داننمندان معاطات ،بیب محسوب ميشود حتي افرادی که قائل به فساد آن هسةتند
نیز آن را بیب فاسد دانستهاند (کرکي  4141ج98 :1؛ نیز ر.ک :بحراني  4119ج964 :48؛ نجفي  4111ج  49 :؛
موسوی قزويني  41 1ج 158 :؛ کاشفال طاء بيتةا 451 :؛  41 1ج44 :4؛ بحةر العلةوم  4119ج 88 :؛ انصةاری 4149

ج .)11 :9در اي آيه رباخواران ميگويند بیب ربوی نیز مثل بیب است و خداوند در پاسخ به آنها مي-
فرمايد« :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» .مقصود از «احلّ» منافعي است که از راه بیب بةه وجةود آمةده و
طرفی در آن تصر

کردهاند و ربا مبارت است از آن زيادهای که مال است ولي از راه بیب ربوی

بهوجود آمده است .در مورد آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ» نبست بايد گفت که تمسّک به آية حةلّ بةرای
صحت بیب معاطاتي نیازمند اطالق آيه است .در اطالق دندي شرط وجود دارد :يکةي اية اسةت
4

که متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال و اجمال  .دوم اينکه مةتکلم هةی گونةه قرينةهای بةر
صنف و نوع خاصي نصب نکرده باشد ،و سوم آنکه متکلم نبايد قدر متیقَّ در مقام تباطب داشته
باشد ،يعني اگر لفظ قدر متیقَّ

در مقةام تباطةب دارد محمةول بةر همةان معنةا اسةت (رک:آخونةد

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

خراساني  ) 11 :4115با اي مقدمه اکنون اي پرس

مطرح است که آيةا آيةه اطةالق دارد يةا نةه در

حقیقت در اي قسمت بحث بر همی موضوع است کةه سةیّد مصةطفي خمینةي بةه پیةروی از امةام
خمیني(رک :امام خمینةي  41 4ج )56-51 :4و بر خال

نظر منهور فقها ،اطالق آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْةبَ» را

ردّ نموده و معتقد است که اي آيه تنها در مقام بیان وجه افتراق میان بیب ربوی و بیر ربوی است.

 .4تفاوت اهمال و اجمال اي است که در اهمال ،تعمّدی بر مبفي کردن و بیان نکردن وجود ندارد؛ ولي در اجمال،
تعمّد بر مدم بیان بهخاطر مصلحت است (فبار طوسي  4985ج.)98 :1
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احتماالت فراواني دربارآ اي قسمت آيه داده شده است که اننايي بودن ،اخبةاری بةودن ،نةاظر بةه

مقاله

1ـ )3بیان احتماالت امام خمینی پیرامون آیه «حلّ»
نفي ممارل بودن در حکم ،ناظر به نفي ممارل در حکةم زيةاده حاصةل شةده بةهوسةیله بیةب و زيةاده
حاصل شده بهوسیله بیب ربوی ،جمله حالی ه بودن ،جمله استقاللیه بودن ،موجبةه يةا در حکةم سةالبه
بودن از جمل آنهاست .امام خمیني دو احتمال مطرح ميکند:
 .4مراد از گفتار آنها مساوی بودن و ممارل بودن حکم سود حاصل از بیب ربوی نسبت به بیةب
بیر ربوی است يا حتي اممّ از آن بهگونهای که شامل ربای قرضي نیز بنود.
 .منظور آنها مساوی بودن بیعي است که ربا در آن نیست و بیعي که در آن ربا وجود دارد.
طبق احتمال اول معنای آيه دنی مي شود که خداوند زياده حاصةل شةده از بیةب بیةر ربةوی را
حالل و زياده ربوی را حرام فرموده است و اي

بهخاطر نفي توهّم و گمان آنةان اسةت (امةام خمینةي

بنا بر احتمال دوم آيه در صدد دفب توهّم مساوی بودن میان دو بیب اسةت کةه در اية صةورت
شکّي در داللت بر صحّت بیب وجود ندارد خواه بیب سببي (اننای لفظي و فعلي) يةا مسةبّبي (انتقةال
مالکیت در نتیج اننا) باشد ،با اي تقريب که گفتار خداوند برای نفي توهّم مساوی دانست است؛
درا که ادمای آنان تسويه بهخاطر تصحیح و تجويز نمودن رباخواری بود نه صر

تسويه يک اننا

با اننای ديگر يا يک مبادله با مبادله ديگر؛ بلکه منظور آنان اي است که بیب بیر ربوی در تحصیل
نتیجه همانند بیب ربوی است و نتیجه حاصل از اي دو مبتلف نیست .الزمه نفي توهّم آنها در اية
وي گي ،يعني در مترتب شدن يک نتیجه بر هر دو ،آن است که يکي نیستند؛ بلکه خداوند ،بیةب را
حالل کرده پ

نتیج حاصل از آن هم حالل است و ربا را حرام نمةوده کةه نتیجة آن نیةز حةرام

خواهد بود (امام خمیني  41 4ج .)5 :4

بنابراي امام خمیني در احتمال اول گفتهاند که آيه حلّ باإللتزام بر صحت بیب معاطاتي داللةت
دارد و «أحلَّ» در اي احتمال حکم تکلیفي است و در احتمال دوم ميگويند که آيه حلّ ،بالمطابقه
بر صحت بیب معاطاتي داللت دارد و در اي احتمال به معنای نافذ و جايز و صحیح بودن است کةه
همان حکم وضعي است .در هر صةورت مةيتةوان دنةی قضةیهای نوشةت :شةکي نیسةت کةه بیةب
معاطاتي از نظر مر

مثل بیب با صی ه است (ص را)؛ آيه ،داللت بر حلیّت بیب دارد (کبرا)؛ پة

نتیجه بیب معاطاتي صحیح است (نتیجه).

در

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

 41 4ج.)54 :4

( س)
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2ـ )3بیان نقد و نظر سید مصطفی خمینی پیرامون آیه
سید مصطفي خمیني مي گويد برای صحّت معاطات در تمسّک به اي آيه اشکال شده اسةت؛ دةرا
که منظور از «حلیّت» معلوم نیست و شايد اراده حلیّت تکلیفي يکي از محتمةالت باشد ،بدي معنةا
که بیعي که ناقل بوده و نیز سبب تملّک ،حالل است و مردم نسبت به آن بازخواسةت نمةيشةوند؛
ولي اينکه معاطات سببي ملکیتآور باشد ،نامعلوم است؛ بنابراي  ،آيه داللت بر صحّت آن نةدارد.
البته با نظر به قسمت «حَرَّمَ الرِّبا؛ (بقره( ) 19 :خداوند) ربا را حرام کرده است» که ظهور در تکلیفةي
بودن دارد ،ميتوان رفب استبعاد نمود؛ يعني زيادی به منتری منتقل نميشود؛ درا کةه ربةا زائةد بةر
حرمت تصر

در مال ديگری حرام شده تکلیفي است .همچنی اگر اي گونه فرض شود که آنچه

حرام شده است ،بیب ربوی است ،مالوه بر فساد آن ،حرام تکلیفةي اسةت .بنةابراي مصةبّ و مةورد
حلیّت تکلیفي موضومي است که صحّت آن از نظر مر
موضوم

دیزی است که صحّت و حلیّت آن در مر

و شرع فةرض شةده و حرمةت ،مةورد و
و نه در شرع فرض شده است .اما اية دو

فرض دنی دفب مي شوند که اوّالً موضوع مفروض دیزی بیر از معاطات نیسةت؛ زيةرا میةان مةردم
متعار

است و بر اي اساس ،صحّت بیب مقدی با منکل مواجه ميشود .رانیاً وجهي ندارد که آيه

حمل بر اهمال گردد ،در حاليکه اطالق ،اقتضای صحّت بیب را دارد به اي دلیل که میان حلیّةت و
صحّت مرفاً مالزمه وجود دارد با اينکه ده بسا حلیّت به معنای اطالق ،مقابل حرمت که بةه معنةای
منب است ،باشد که در اي صورت اي دو در مفاهیم وضعي و تکلیفي به کةار نمةيرونةد .خالصةه
سب آنکه استدالل بر ربوت اطالق متوقّف است ،در بیر اي صةورت حلیّةت بةا همةه محةتمالت
معنايياش ،با صحّت به صورت شرمي يا به صورت مرفي جمب ميشود و توهّم داللت آيه نسةبت
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

به مطابقت بر صحّت (انصاری  4149ج11 :9؛ نیز ر.ک :اصفهاني  4148ج )419 :4درسةت نبةوده و از امتبةار
ساقط است؛ درا که دو مفهوم مبتلف هستند (خمیني  4148ج.)98-95 :4

اينان بر اي ادّما که خداوند بیب را در جا و مورد خود حالل نموده و آن را مثل قمار در حکمِ
مدم قرار نداده و اينکه مقصود از حلّ ،نقطه مقابل «شدّ» نیسةت؛ دةرا کةه اية واته متعةدّی بنفسةه
است (اصفهانى 4148ج )419 :4اشکال وارد کرده و آن را ردّ نموده و ميافزايد برخي از افعةال هسةتند
که م عنای آنها در کاربرد به صورت مجرّد و مزيد يکي است و هی لزومي ندارد به صورت مجةرّد
استعمال شوند (خمیني  4148ج.)95 :4
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مثل «أحلَّ» و «حرَّم» و «حلّ» در قرآن کريم در ده معنايي استعمال شدهاند در قرآن حةالل ،يعنةي

مقاله

دربةةارآ دو اصةةطالح حکةةم تکلیفةةي و حکةةم وضةةعي بايةةد بررسةةي نمةةود کةةه اصةةطالحاتي
دیزی که رها و آزاد است و حرام ،يعني دیةزی کةه ممنةوع اسةت و ترخیصةي در آن نیسةت کةه
گاهي اي دو بر حکم تکلیفي و گاهي بر حکم وضعي تطبیق ميشوند؛ مثالً اگر در معامالت باشند
معموالً بر حکم وضعي تطبیق ميشوند و در بیر معامالت معموالً بر حکم تکلیفي انطباق دارند در
زير به دهار آيه اشاره ميشود:
« .4فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِ ْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً بَیْرَهُ» (بقره« ) 91:پ

اگر (بعد از دو طةالق

و رجوع ،بار سوم) او را طالق داد ،آن زن بر وى حالل نبواهد بود ،مگر آنکه با همسرى بیر از او
ازدواج کند» .اي آيه در مقام بیان اي است که بعد از سه طالق ،زن بر مرد حالل نمةيشةود مگةر
اينکه آن زن با يک مرد ديگری ازدواج و مقاربت کند و طالق بگیرد که در اية صةورت دوبةاره
دارد که مربوط به حکم وضعي است.
« .وَ ال يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُ َّ شَیْئاً» (بقره« ) 5 :و براى شما حالل نیسةت از آنچةه
(به منوان مهريه) به آنان پرداختهايد دیزى را بازستانید» .اي آيه خطاب به مردان اسةت کةه وقتةي
مهريه زناننان را دادند ديگر دیزی از آن را پ

نگیرند .اي آيه هم منطبق بر حکم تکلیفي است.

« .9يا أَيُّهَا الَّذي َ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُم» (مائةده« )81 :اى اهةل ايمةان! دیزهةاى
پاکیزه اى را که خدا براى شما حالل کرده بر خود حرام نکنید» در اي آيه نیز «التحرِّموا» به معنای
حرمت تکلیفي است.

« .1ال هُ َّ حِلٌّ لَهُمْ وَ ال هُمْ يَحِلُّونَ لَهُ »؛ (ممتحنه« )41:نه اي زنةان بةر کةافران حاللنةد ،و نةه آن
کافران بر اي زنان حاللند»؛ يعني نه زنهای شما ميتوانند با کفار ازدواج کنند و نه کفار ميتوانند
زنهای شما را به ازدواج خودشان در بیاورند .اي آيه داللت بر حکم وضعي دارد.
بنابراي با مراجعه به قرآن مالحظه مةيشةود کةه «أحةلَّ»؛ يعنةي راه را بةاز گذاشةت و مةرخّص
کردن و جايز بودن و «حرَّمَ»؛ يعني راه را بست و منب کردن و اي يک معنای مامي است که گاهي
بر حکم تکلیفي و گاهي بر حکم وضعي تطبیق ميشود و در بحث ما نیز همی گونةه اسةت؛ يعنةي
خداوند به صورت وضعي و تکلیفي بیب بیر ربوی را در مقابل ربا که بةه شةکل وضةعي و تکلیفةي

( س)

حرام است ،حالل کرده است و داللت آيه از اي جهت بسیار روش است.

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

ميتواند به آن مرد حالل شود .روش است که «تَحِلُّ» در اي آيه داللت بر صحت و بطالن داللت
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سیّد مصطفي خمیني در مورد احتمال موجود در آيه دنی مينويسد« :شکي نیست که آيه ة در
ظاهر ة ج مله حالیه اخباريه برای بیان تفاوت بی دو موضوع است تا ردّی باشد بر نظةر کسةاني کةه
ميگويند «إِنَّمَا الْبَیْبُ مِثْلُ الرِّبا؛ خريد و فروش هم مانند ربةا اسةت» (بقةره ) 19 :و وجةه تفةاوت هةم،
حالل بودن بیب و حرام بودن ربا است (خمیني  4148ج.)11 :4

اي نظر اينان که جمله حالیه است ،نميتواند درست باشد؛ زيرا يک جمله وقتةي کةه بةا فعةل
ماضي مثبت شروع شود و ببواهد کاربرد حال داشته باشد ،واجةب اسةت کةه «قةد» بةه ابتةدای آن
جمله اضافه گردد؛ مانند «جاء الرّسولُ و قد أسرَعَ» (سةیوطي  4141ج . 96 :4نیةز ر.ک :شةرتوني  4986ج:1
.)91

مالمه طباطبايي نیز اي احتمال را مردود دانسته و مينويسةد« :وَ أَحَةلَّ اللَّةهُ الْبَیْةبَ وَ حَةرَّمَ الرِّبةا»
جمله اى است مستأنفه و از نو ،البته در صورتى جملهاى است از نو که به خاطر نبودن کلم «قد» در
آباز آن جمل حالیه نباشد دون جملهاى که با فعل ماضى شروع مىشود اگةر حالیةه باشةد واجةب
است کلم «قد» بر سر آن فعل در آمده باشد؛ مثل اينکه مىگويیم« :جاءني زيد و قد ضرب ممروا»
و جمله مورد بحث بهخاطر اينکه اي کلمه را در ابتداي

ندارد نمىتوانةد حالیةه باشةد .مةالوه بةر

اينکه حال بودن آن با معنايى که اول گفتار افاده مىکند نمىسازد ،دون حال مبارت است از مقید
کردن زمان صاحب حال و ظر

تحقق آن و اگر اي جمله حال باشد معناى کالم دنی مىشةود:

خبطى که رباخواران با گفت « :إِنَّمَا الْبَیْبُ مِثْلُ الرِّبا» مرتکب شدند در حالى بةود کةه خةدا (خريةد و
فروش) را حالل و ربا را حرام کرده بود و اي معنا درست خال

آن معنايى است که آية شةريفه

در مقام بیان آن است؛ دون آيه مىفرمايد :رباخواران خطا کارند ده قبل از آمدن قانون حرمت ربا
و ده بعد از آن و به اي جهت نیز نمىتوانیم جمله نامبرده را حالیه بگیةريم و همةانطور کةه گفتةیم
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

مستأنفه است .و اي جمله مستأنفه ،به آن بیانى که گذشت در مقام تنريب ابتدايى حرمت ربا نیست؛
ال ربةا حةرام شةده و در آيةه  1سةوره
دون در آنجا گفتیم :اي آيات ظهةور در اية دارد کةه قةب ً
آلممران فرموده بود« :يا أَيُّهَةا الَّةذِي َ آمَنُةوا ال تَةأْکُلُوا الرِّبَةوا أَضْةعافاً مُضاعَفَة ً وَ اتَّقُةوا اللَّةهَ لَعَلَّکُةمْ
تُفْلِحُونَ» و آيات مورد بحث ،مبصوصاً جمله «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» داللت بر اننای حکم
ندارد ،بلکه داللت بر اخبار دارد ،نمىخواهد بفرمايد از اآلن ربا حرام شد بلکه مىفرمايد :قةبالً ربةا
را حرام کرده ،خواهى پرسید ،با اينکه قبالً حرام شده بوده ديگر ده حاجتى بةه آوردن اية جملةه
بود در جواب مىگويیم خواست تا با آوردن اي جمله زمینه را براى جمله« :فَمَ ْ جاءَهُ مفوَِْظة ٌ مِة ْ
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رَبِّهِ  »...فراهم سازد اي

آن نکاتى است که از سیاق و محتواى آيه به نظر مىرسد (طباطبايي  4141ج :

سید مصطفي خمیني در ادامه مينويسد« :آنچه از آيه استفاده ميشود ،آن است که مراد از آن
ةپ

از مالحظه و واکاوی هم قرائ پیرامون آيه ة نفي تسويه میةان بیةب بیةر ربةوی و بیةب ربةوی

است .بدي معنا که آيه در مقام بیان تفاوت اي دو موضوع است ،زيرا ربايي که حرام شده اسةت،
منوان مستقلي در مقابل بیب نیست؛ بلکه يکي از اوصةا

بیةب اسةت و مقصةود از نفةي آن بةه اية

کیفیت ،راهنمايي معتقدي به تسويه به اي حقیقت است که اي دو دگونه بةا وجةود اخةتال

در

مالک ،مصلحت و مفسده با هم مساویاند .به همی دلیل خداوند ربا را حرام و بیب را حالل نمود و
اي برداشت ،سب گزافي نیست .بنابراي تفاوت آن دو به صورت منطقي فهمیده ميشود .پ

در

اي صورت معنايي برای اطالق آيه وجود نبواهد داشت؛ زيرا آيه در مقام جعل حکم يا اخبةار از
بلکه ده بسا الزم آن کذب باشد؛ درا که مقتضای اينکه اخباری باشد آن اسةت کةه از يةک امةر
جدّی ةة و نه صوری و قانوني ة ة اخبار دهد و اي نکته را نبايد از ذهة دور داشةت کةه مطلةق بیةب
حالل نیست (خمیني  4148ج14 :4ة.)11

در مقابل اي نظر بايد گفت که اگر آيه اطالق نداشته باشد ،نميتوان در اي بحث از آن بهةره
برد؛ زيرا اول بايد اطالق آيه درست شود و سپ

بحث شود که آيا بیب معاطاتي منمول آيةه مةي-

شود يا نه؛ گذشته از اي خداوند در مقام بیان است؛ زيرا در واقب ميخواهد بگويد که اية سةب
که گفته شده است «بیب مثل رباست» درست نیست؛ درا که بی بیب و ربا تفاوتهای زيادی وجود
دارد و اگر يک قسم خاص از بیب حالل بود ،خداوند ميبايست آن را بیةان مةيکةرد؛ يعنةي دةون
خداوند نفرموده که فقط قسم خاصي از بیب حالل است؛ معلوم ميشود که مطلق بیب حالل و از آن
طر

مطلق ربا حرام ميباشد ،بنابراي آيه اطالق دارد.
اينان ميافزايد« :ده بسا دنی به ذه خطور کند که آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ» ناظر به بیةب خةارجي

است؛ درا که متعرض تحريم ربا شده است که اية ربةا زيةادتي خةارج از طبیعةت بیةب اسةت و از
تب عات آن در خارج است که در اي صورت جايي برای توهّم اطةالق بةر آن نمةيمانةد .بةه ديگةر
سب مطلق زيادت ،طبق آيه حرام نیست و آيه تنها مبتص به زيادت خاصّي است که در بیب ايجاد
ميشود و در اي صورت منظور ،حلیّت بیب خارجي بوده و در زمرآ احکام وضعي مح

قرار مي-

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

حکم مجعول به صورت اطالق نیست؛ زيرا از آنچه مقصود متکلّم دانسته مةيشةود ،خةارج اسةت؛

( س)
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گیرد که در اي صورت نیز اطالقي متوجه آن نبواهد بود؛ درا که ناظر به تحلیل بیب خالص از ربا
و تحريم ربا است .مگر اينکه قائل به ربوت اطالق به صورت تعبّةدی شةويم .مسةتند حکةم تعبّةدی
روايتي است که از ممر ب يزيد نقل شده اسةت« :قُلْتًُلِأةبِيًَفبْدًِاللَّهًًِ(َليهًالسّالم)ًجُعِلْتًُفِدفاكفًإِنًَّ
النَّعسفًيفزَُْمُونةًأةنًَّالرِّبْحفًَفلةىًالْمُضْطةرًِّحفرةامًٌ،وفًهُوفًمِنةًالرِّبفعً.فةقةعلة(ع)ًوفًهفلًْرفأةيْاتفًأةحفادا ًاًيشْتةرةىاًاً
غةنِيّعًأةوًْفةقِيرا ًاًإِلَّعًمِنًْضةرُورفةٍ؟!ًيفعًَُمفرًُ،قةدًْأةحفلًَّاللَّهًُالْبفيْعفًوفًحفرَّمفًالرِّبعً،فةعرْبفحًْوفًلةعًتُرْبِهًًِ.قُلْتًُ:وفًمفاعً
الرِّبفع؟ًقةعلة(ع)ًدفرفاهِمًُبِدفرفاهِمفً،مِثْلةاعنًِبِمِثْالً»؛ «بةه امةام صةادق(ع)ًمةرض کةردم :قربانةت شةوم! مةردم
مي پندارند که از شبص مضطر سود گرفت در معامالت حرام و در حکم ربا است .امام فرمود :آيا
کسى را ديدهاى ة ده فقیر ده رروتمند ة دیةزى ببةرد مگةر بةهضةرورت اى ممةر بةهراسةتى کةه
خداوند داد و ستد را مباح دانسته و ربا را حرام کرده اسةت ،در معةامالت سةود بگیةر و ربةا نگیةر،
پرسیدم ربا کدام است فرمود :درهمها در مقابل درهمها و دو در مقابةل يکةى داد و سةتد کةردن»
(اب بابويه  4149ج.) 18 :9

سید مصطفي خمیني به اي مطلب هم اشکال نموده و معتقد است کةه اية روايةت هةم بامةث
نميشود تا اطالق از آيه فهمیده شود و در مقام تعلیل ميافزايد که استدالل ائمه (ملیهم السالم) بةه
کتاب و آيات اممّ از صحّت است (خمیني  4148ج.)19-11 :4

 )4درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات
از جمله رواياتي که به آن نسبت به درستي و صحّت معاطات استناد شده است ،حديث سلطنت يةا
همان قامدآ تسلیط است که از پیامبر اکرم(ص) روايت شده است« :إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ مَلَى أَمْةوَالِهِمْ؛
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

محقّقاً مردم بر اموال و داراييهاينان مسلّط و برگماشته شدهاند» (مجلسي  4119ج .) 1 :

شیخ امظم انصاری در بحث تنبیهات قامده «ال ضرر» مطلبي را از ابة ادرية

(رک :ابة ادرية

حلّي 4141ج  )98 :نقل ميکند که ننان ميدهد ظاهراً اينان به قامدآ سلطنت تمسّک نمةوده اسةت
(انصةاری  .)4 1 :4141سیّد مصطفي خمیني معتقد است که به احتمال قویّ اب ادري
منوان يک قامده مرفي استناد نموده است؛ درا که آن را منسوب به امام معصوم

به اي قامده بةه
(ع)

نمةيدانةد (ابة -

ادري حلي  4141ج  )98 :و دون شیوه متأخري برگرفت حديث از کتةب اسةتداللي اسةت ،گمةان
شده که اي قامده مت حديث و روايت است .مالوه بر اي اب ادري

معتقد به ممل به خبر واحد

نیست (خمیني  4148ج .)99 :4بنابراي نمي توان روايتي نزد او يافت و نزد ديگران نیافت .نهايت دیزی
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تصرفات خارجي باشد که با وجود آن قابل جمب باشد يا نباشد؛ زيةرا خةروج آن از موضةوم

مقاله

که در مقام تقريب استدالل گفته ميشود آن است که اي قامده ،برای طرق مقال قامدهای امضايي
در

مرتبهای بعد ا ز سلطنت بر آن قرار دارد که بامث انعدام و از بی رفت آن شده است .بنابراي وقتي
سلطنت بر آن امری مقاليي باشد و قدرت بر آن نزد مةر
منافات داشته باشد ،نزد مر

معتبةر لحةاظ گةردد ،هةر آنچةه بةا آن

بصب محسوب ميشود .همچنی اگر فرد کسي را از مسةلّط کةردن

ديگری بر اموال

ة رايگان يا در برابر موض ة منب نمايد ،اي مصةداق مزاحمةت نسةبت بةه حقّةي

است که در مر

نسبت به اموال برای فرد رابت است .اي مسأله در معاطات نیز واضةح بةوده و بةا

مدلول مطابقي آن و در مقد لفظي با مدلول التزامي آن منافات دارد؛ بةدي خةاطر کةه منةب از نقةل
امتباری ،مستلزم منب از سلطنت بر مال خود به واسطه تسلیط بیر بر آن مةال بةه منةوان وفةا بةه مقةد
به منوان وفا به مقد باشد ،مقد لفظي نیز صحیح خواهد بود .بنابراي تمسّک به اي قامده صحیح و
درست است (خمیني  4148ج91 :4ة.)99

محقّق خويي در اي باره دنی نظر مي دهد که نسبت به صحّت امراض و نفوذ مقد ،اي قامةده
داللتي ندارد؛ درا که نسبت به سلب و نفي سلطنت ،قدرت و توانايي ندارد (توحیدی بيتا ج .)41 :

سیّد مصطفي خمیني با دو دلیل ،نظري محقّق خويي را ردّ نموده و مينويسد :اوّالً اي اشکال به
مورد نقل در مقابل موض نیز سرايت ميکند و رانیاً ،اي سلطنت بر سةلب و نفةي سةلطنت نیسةت؛
بلکه سلطنت بر اخراج آن از اضافهای خاص اسةت .بنةابراي وقتةي اضةافه منتفةي گةردد ،موضةوع
قامده نیز منتفي شده و در اي

هنگام سلطنت بر سلب آن انتزاع ميشود (خمیني  4148ج.)91 :4

در حقیقت استناد يا مدم استناد به حةديث سةلطنت محةل تضةارب آرای امةام خمینةي و سةیّد
مصطفي خمیني است؛ درا که امام استناد به اي قامده را بامث تسلیط بر قوامد و احکام نمةيدانةد
ولي سیّد مصطفي خمیني اي استناد را درست و صحیح ميداند.
امام خمیني به دو تقريب از محقّق اصفهاني و صةاحب عروه اشةاره کةرده و بةه هةر يةک ايةراد
نموده و به هر کدام پاسخ ميدهد.

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

است .پ

اگر فرد به منوان تملّک بر تسلیط بیر ،مسلّط باشد ،معاطات صحیح است .همچنی اگر
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 )4-1تقریب محقّق اصفهانی و نقد آن
محقّق اصفهاني در مقام تقريب استناد به اي حديث مينويسد :در اينجا سلطنت دیزی جةز قةدرت
بر تصرفات معاملهای نیست که اي قدرت به وسیل ترخیص تکلیفي و وضعي شارع تحقّق مييابد.
با ترخیص تکلیفي ،قدرت بر ايجاد تصرفات تحقّق يافته و با ترخیص وضعي ،قدرت بر معامله کةه
مؤرر در مضمون آن است محقّق ميشةود .بنةابراي  ،تصةرفات ،متعلقةات سةلطنت هسةتند نةه خةود
سلطنت و انوامي از آن؛ البته سلطنت بر بیب ةة بةه امتبةار اختصةاص آن بةه متعلقةات

ةةة ببنةي از

طبیعت سلطنت است و بیعي که به صورت معاطات واقب ميشود هم ،ببنةي از طبیعةي بیةب اسةت.
پ

سلطنت بر اي بب  ،خود قسمتي از طبیعي سلطنت است و اطالق حکةم هةم تنهةا بةه لحةاظ

کمّي نبوده و شامل اطالق به لحاظ کیف هةم مةيشةود؛ زيةرا فهمیةده شةد کةه سةلطنت بةه لحةاظ
ترخیص تکلیفي و وضعي هر دو با هم انتزاع ميشوند؛ بلکه دوّمي در معامالت دارای جهتي قویّ-
تر است .بنابراي ناگزير اسباب يا ابتدائاً لحاظ ميشوند يا به تبب لحاظ مسةبّبات خواهنةد بةود و در
حقیقت با اي

امتبار بر حسب اسباب نافذ هستند (اصفهاني  4148ج.)418 :4

امام خمیني به اي نظر و مبنای محقّق اصفهاني ايراد نموده و مينويسد :آنچه به واسط روايةت
فوق جعل مي شود ،تسلّط بر اموال است بدون لحاظ ترخیص تکلیفي يا وضعي و نیةز بةدون لحةاظ
اسباب و مسبّبات .به ديگر سب سلطنت از اي دو يا با لحاظ اي دو مورد انتةزاع نمةيشةود؛ بلکةه
حکمي وضعي است که به طور مستقل جعل شده است؛ در نتیجه سلطنت بر بیب و معاطةات ببنةي
از طبیعي سلطنت بر اموال نیست و دلیلي نیز در اي بی وجود ندارد که بگويد جامل در مقام انفاذ
و امضای اسباب يا مسبّبات است؛ بلکه بب های طبیعي سلطنت بر اموال ،سةلطنت بةر هةر يةک از
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

اقسام تصرفات مثل تصر

به صورت نقةل اسةت .در حقیقةت آنچةه کةه ملحةوظ اسةت ،طبیعةت

سلطنتي است که بر اموال جعل شده است که اي يکي از ارکةان نفةوذ معاملةه را درسةت کةرده و
رک ديگر هم اسباب نقل ميباشند که روايت متعرض آن ننده و از اي جهت مهمل است؛ بلکةه
اطالق آن نسبت به آنچه ببني برای طبیعي نیستند ،معنايي ندارد؛ زيرا سلطنت بر مقةد ،ببنةي از
طبیعي سلطنت بر اموال نیست .از سوی ديگر سلطنت بر نقل اگر ده ببني از طبیعي محسوب مي-
شود ولي سلطنت بر نقل ،سلطنت بر مقد را درست نميکند؛ زيرا بی

«أَحَةلَّ اللَّةهُ الْبَیْةبَ» (بقةره) 19 :

«خداوند خريد و فروش را حالل نموده است» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ (مائةده« )4 :بةه همةه قةراردادهةا وفةا
کنید» که موضوع آن بیب و مقد است و بی جعل سلطنت بر اموال تفاوت وجود دارد .ادمای لحاظ
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تلقّةي

مقاله

کردن اسباب و مسبّبات در اي جعل نیز ناپسند است؛ زيرا اطالق ،بیر مموم است .بنا بر اي ماهیت
ننود .هم اي در مواردی است که اطالق پذيرفته شود؛ اما اگر قائل به مدم اطةالق شةويم و تنهةا
مجوّز برای جعل سلطنت در مقابل حجةر ،و منظةور مسةلط بةودن مةردم باشةد و نةه محجةوران از
تصرفات (آخوند خراساني  )4 :4116پاسخ مسأله واضح و روش

است (امام خمیني  41 4ج4 9 :4ة .)4 1

از آن جايي که شهید مصطفي در مقام نقد پاسخ امام بر کالم اصفهاني بر نیامده اسةت ،معلةوم
ميشود با ديدگاه اينان موافق است.
2ـ )4تقریب صاحب عروه و نقد آن
صاحب عروه در تقريبي مينويسد :ظاهر اي حديث ،اربات انواع سلطنت برای مردم بر اموال خةود
حکم اي حديث شامل آن ميشود و الزم آن اي است که اسباب مرفي ،اسباب شرمي شةوند ...
(طباطبايي يزدی  41 4ج.)65 :4

امام خمیني به اي تقريب صاحب عروه نیز اشةکال وارد نمةوده و مةيگويةد ،نفةوذ معاملةه نةزد
مر  ،متوقف بر دو مسأله است :يکي سلطنت مالک بر مال است ،بنابراي امثال مجنون و طفل بیر
ممیّز نزد مر

دارای سلطنت نیستند .ديگر اينکه ايقاع معامله بر طبق مقرّرات مقاليي اسةت .پة

بیب دیزی که مطلقاً مجهول است در مقابل دیز ديگری با همی وصف ،نزد مقال نافذ نیست؛ البتةه
مدم نفوذ به خاطر قصور سلطنت مالک نیست بلکه به دلیل مبالفت با مقرّرات مقاليي است .پة
دنی تبیی ميشود که انف اذ سلطنت مردم بر اموالنان به صورتي که نةزد مقةال مقةرّر شةده اسةت،
مالزم با انفاذ معامالت مقاليي نبواهد بود؛ زيرا سلطنت بر اموال يکةي از شةرايط نفةوذ نةزد مقةال
است و در محیط مر

و مقال ،سلطنت بر اموال بامث و موجب سلطنت بر مقرّرات نیست .بنابراي

مردم بر اموال خود مسلّط و تابب مقرّرات هستند نه اينکه بر مقرّرات نیز مسلّط باشند .پ

سلطنت بر

اموال دیزی بیگانه از نفوذ آن نسبت به اسبابي است که برای معامالت مقةرّر شةده اسةت .بنةابراي
ميتوان گفت که بیب نومي از سلطنت بر اموال نیست و معاطات نیز ببني از آن يا نومي مرفةي از
بیب به حساب نمي آيد؛ برای همی آنچه در پاسخ شیخ امظم انصاری گفته شةده کةه« :امکةان دارد
گفته شود معاطات يکي از (انواع) بیب است؛ درا که منظور از انواع (در اينجا) نوع منطقةي نیسةت؛

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

است به همان شکلي که میان مر

متداول است .بنابراي وقتي معاطات میان مردم متداول گنةت،

( س)
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بلکه اممّ از نوع منطقي و صنف است» (طباطبايي يزدی  41 4ج ،)65 :4حر
سب

شیخ امظم هم فاقد وجاهت است (امام خمیني  41 4ج:4

درستي نیسةت ،هةر دنةد

.)4

شیخ امظم انصاری مينويسد« :اي روايت بر مدمای مةورد نظةر (کةه حصةول ملکیةت در پةي
معاطات باشد) داللت نميکند؛ زيرا ممومیت اي حديث با در نظر گرفت گونههای سةلطنت مةي-
باشد .بنابراي هرگاه در گونه خاصي از سلطنت شکّ شود که آيا اي نوع خاص از نظر شرع برای
مالک رابت و نافذ است يا خیر ،ممومیت حديث قابل استناد است؛ ولي اگر يقی شود کةه از نظةر
شرع ،گونه خاصي از سلطنت برای مالک رابت بوده و در حقّ

نافذ است لک شکّ شود که اي

تملیک مورد نظر آيا با داد و ستد توأم با قصد تملیک تحقّق مييابد يا اينکه نیازمند به سبني است
که داللت بر آن نمايد ،نمي توان به استناد ممومیت تسلّط مردم بر اموالنةان کةه از روايةت مسةتفاد
است ،اربات نمود که در شرع اسالم معاطات نیز سببیت برای ملکیت دارد (انصاری  4149ج.)14 :9

همانگونه که گفته شد امام خمیني اي سب شیخ امظم را وجیه ندانسته و مينويسد« :دلیل نا-
موجّه بودن آن است که بیب و صلح و مواردی مانند اي دو ،از انواع سلطنت بر اموال نیسةتند .پة
مردم مسلّط بر هرگونه نقلي هستند که مي خواهند؛ ولةي نةه بةر اسةباب آن؛ زيةرا اسةباب از شةئون
سلطنت بر اموال نیست (امام خمیني  41 4ج.)4 9 :4

1ـ2ـ )4نقد سید مصطفی بر نظر امام

سید مصطفي مطالبي را که امام در مقام نقد و پاسخ به تقريب صاحب عروه بیان کرده ،نقد نموده و
گفته است :همانا مسلط کردن ديگری بر اموال بةه مقتضةای آن ،امةری جةايز اسةت .بنةابراي اگةر
مالک فردی را بر اموال به منوان تملیک به موض مسلط کند ،صحیح خواهد بود با اينکةه تسةلیط
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

بیر ،خال

مفاد آن است؛ درا که مردم مسلط بر وجود ديگران نیستند؛ امةا همةانگونةه کةه قةرار

دادن مال به طور بالموض تحت سلطنت ديگری صحیح است ،نیز ميتواند آن را در برابةر مةوض
تسلیط کند .پ

با قبول فردی که مسلط شده است ،تصر

در آنچه به او منتقل ميشود ،صحیح و

جايز است . ...بنابراي لزوم تبعیت از مقرّرات مرفي به دو صورت قابل تصور است :الف) مةواردی
که مرفاً منافاتي با مموم سلطنت ندارند؛ مانند مثالي که ذکر گرديد .ب) مواردی که مرفاً منافةات
دارد و از تسلیط بیر در مقابل موض بر اموال جلوگیری ميکند .بنابراي بايد گفت در مواردی که
منافي با مموم سلطنت و نفوذ آن است ،مةالک ،فهةم مةر

اسةت و قامةده ةةة هةر دنةد متعةرض
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 4146ج.)91 :4

مقاله

سلطنت بر اموال شود ة آن است که مالزمات منافي با آن بهوسیل

سلطنت دفب نمةيشةوند» (خمینةي

3ـ )4دو اشکال امام خمینی بر ناکارآمدی استناد به حدیث سلطنت

امام خمیني تالش دارند تا ضم ايراد اشکال ،داللت حديث سلطنت را از کار انداخته و استناد بةه
اي قامده را سبب تسلیط بر قوامد و احکام نداند .امام خمیني معتقد است که اي روايت بر فةرض
صدور ،در صدد تأسی

حکم نیست؛ بلکه ظهور در نافذ دانست حکم مقال دارد؛ زيرا مقال حکم

به ربوت سلطنت مردم بر اموالنان دارند و مستند فقها و مسلمانان در اي قامده ،اي حديث مرسةل
نیست؛ پ

حکم بر مب نای نظر مقال خواهد بود و ترديدی نیست که حکم مقال نیةز تعلیقةي اسةت

نسبت به اينکه حکمي از سوی سلطان واقعي که خداوند باشد بر نفوس و اموال وارد ننةده اسةت؛
 41 4ج .)4 1 :4سید مصطفي خمیني در مقام تبیی نظر امام مينويسد :اي قامده منجّز نیسةت؛ زيةرا
جعل سلطنت بر اموال با وجود مزاحمت سلطان حقیقي و شةارع معقةول نیسةت .بنةابراي قامةدهای
معلّق است و تفاوتي ندارد که تأسیسي باشد يا امضايي .حکم مقال نیز بر نبود دلیل از سوی سةلطان
واقعي معلّق است؛ بله البته در مر

بیر دينداران و متديّنی مسأله اي گونه نیست مگر اينکه گفتةه

شود آنها تعلیق را نسبت به اختالل نظم معتقد هستند .پ

داللتي برای حديث سةلطنت بةر صةحّت

هی مقدی از مقود وجود ندارد؛ زيرا احتمال دارد امری از سوی شةرع بةر خةال

آن وارد شةود

(رک :خمیني  4148ج.)95 :4

اينان سپ

اطالق قامده را نیز مبدوش نموده و ميگويد اي حديث اطالقي ندارد يا بهخاطر

اينکه در مقام رفب حجر و ممنومیت مالي از ملّاک به توسط اربات سلطنت آنان بر اموالنان است و
يا به اي دلیل که اي قامده ،حیثيّ است؛ بدي معنا که مهدهدار اربات صر

وجود سلطنت اسةت

بدون اينکه نهي از تصرفات خاص که با آنان منافةات دارد ،کنةد؛ ماننةد آيةه «أُحِلَّةتْ لَکُةمْ بَهیمَة ُ
الْأَنْعامِ» (مائده(« )4 :گوشت) دهارپايان برايتان حالل است» ،کةه اية حلیّةت ،حلیّةت از حیةث ذات
است و حرمت مرضي که ة مثالً ة از جانب وطي و  ...ميآيةد ،بةا آن منافةات نةدارد .بنةابراي رفةب
شکّ بهوسیل اي قامده ممک نیست؛ جز اينکه شکّ در اصل سلطنت باشد بدون وي گيهايي که
به اسباب ملکیت آور بازگنت دارد و در اي حال توهّم تعارض میان آن و ساير ادلّهای که مةانب از

( س)

برخي تصرفات ميشود ،منتفي ميگردد (امام خمیني  41 4ج 4 1 :4ة.)4 6

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

پ

اگر حکمي از جانب شارع مقدس وارد شود ،وارد بر اي

حکم تعلیقي خواهد بود (امام خمینةي
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1ـ3ـ )4نقد دیدگاه امام خمینی و صحّت استناد به حدیث سلطنت

سید مصطفي اي دو ديدگاه امام را نقد و ردّ ميکند و در پاسخ به اشکال مدم منجّزيت مينويسد:
«مثل اي تعلیق در هم قوانی مرفي و شرمي جريان دارد و اي تعلیق بامث تعلیق در حکةم منجّةز
نميشود؛ بلکه حکم منجّز ةة در مقام مزاحمت ةة اگر مزاحم اقوا باشد ،تةرک مةيشةود .مةالوه بةر
اي  ،تعلیق مقلي ،سقوط تمسّک به دلیل لفظي را بامث نميشود .بنابراي وقتي از وضعیت معاطات
جستجو کرده و در شريعت نهيای درباره آن نیابیم ،به خاطر تمسّک به مموم و اطالقات در شةبهه
مصداقي لبّي مقلي ،حکم به صحّت آن ميکنیم (خمیني  4148ج.)61 :4

وی در پاسخ به اشکال مدم اطالق نیز دنی ميگويد :التزام به مدم اطالق به خاطر گريبت از
برخي شبهاتي است که متوجه ظاهر حديث است که البته اقتضای مةدم اطةالق را نةدارد و لزومةي
ندارد برای تفسیر آن ،به وجوه منطبق بر قوامد تمسّک نمود تا ارتکاب خال

آن الزم آيةد .پة

بيشکّ اي حديث ظهور در مموم سلطنت مردم بر اموالنان داشته و اطالق آن برای هم اموال در
انواع تصرفات است که اي خود مستلزم نفوذ اسباب است؛ زيةرا مقتضةای نفةي مةالزم ،ممنومیةت
مردم از تسلّط بر اموال است؛ بلکه اقتضای اينکةه امةری مقاليةي باشةد ،آن اسةت کةه سةلطنت بةر
اطالقي باشد که جايز بودن تصرفات امتبةاری مثةل تصةرفات خةارجي را در بةر داشةته و بةر جةای
گذارد .به اي دلیل که استدالل مردم در برابر منب شدننان از اموال مثل «اي را نفروش» ،اي پاسخ
است « :اي شيء مال م و مِلک م است و هر گونه ببواهم در آن تصر

ميکنم » (خمینةي 4148

ج.)64 :4

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

 )5عدم حکومت قاعده «ال حرج» بر احکام عقالیی
سید مصطفي خمیني در بحث حکم «تعذّر مثل» ميگويد اگر في الجمله تعذّر مثةل پةی

آيةد ،ردّ

قیمت در هنگام مطالبه واجب است و وقتي ضام آن را ادا کرد ،نميتوان از قبةول و پةذيرش آن
سر باز زد .اما بنا بر قول به «اصالت مثل» در اينکه آيا ردّ واجب است يا واجب نیست و فقةط زمةان
مطالبه واجب است ،دو نظر وجود دارد که نظر دوم بعید به نظر نميرسد؛ درا که حةق و ضةمان از
موضومنان ة که مثلیّت باشد ة جز با دلیل به امر ديگری تجاوز نميکنند و اي در حال تعذّر قةویّ
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مقاله

نیست؛ به وي ه زماني که ملم به يافت «مثل» پ

از يک برهه زماني وجود داشته باشد و اي تةوهّم

برخي از داننمندان معتقدند مالک ميتواند خصوصیت «مثلي» را اسقاط کند؛ ولي اي توانايي
را درباره خصوصیت مالي ندارد (رک :نجفي خوانساری  4919ج.)414 :4

سید مصطفي اي نظر را نقد نموده و مينويسد« :اي نظةر بازگنةت بةه امةر محصّةلي نداشةته و
منطقي نیست؛ زيرا دنی دیزی در حکم هبه است که نیازمند قبول اسةت و اگةر ابةراء باشةد ،بیةر
معتبر خواهد بود .دلیل هم اي است که مر

در ابراء دیزی که مالیت ندارد ،مسةامدتي نبواهةد

داشت؛ بلکه ضمان خصوصیت جز با مالیّت معتبةر نبواهةد بةود و اية در صةورت سةقوط مالیّةت
مستلزم سقوط خصوصیت خواهد بود ،مالوه بر اينکه در اي هنگةام مسةتلزم جةايز بةودن ابةراء در
حالت تیسّر و دستیابي نیز مي باشد؛ بلکه مقتضای قول به اينکه حال وجود ابراء ،می در ذمّه باشةد،
باب ضمان ،بنای مقال ةة مبصوصاً با وجود قدرت ضام بر ادای قیمت ةة بر توسّب است؛ بةه وية ه
آنکه صبر کردن تا دستیابي به «مثل» و خريد آن يا شتاب در پرداخت قیمت به مالک در نظر ضام
مساوی است .حال اگر ضام مبادرت به ردّ قیمت کند ،آيا مالک ميتواند امتناع ورزد پاسخ اي
پرس

مثبت است؛ زيرا قیمت در مفروض بحثي بیگانةه و اجنبةي از مضةمون اسةت و از مةواردی

است که اگر مستلزم ضرر نباشد ةة مثل اينکه قیمت «مثةل» افةزاي

يابةد ةةة پةذيرش آن بةي شةکّ

درست و صحیح خواهد بود .اما اگر ادای «مثل» در حال تیسّر و دستیابي مستلزم اية باشةد کةه بةه
دند برابر قیمت در حال تعذّر خريداری شةود ،آيةا در اية هنگةام بةه خةاطر اينکةه تجةويز دنةی
موردی ،امری ضرری به حساب ميآيد ،از امتناع جلوگیری ميکند يا خیر زيرا از حیث فعل نبايد
ضرری متوجّه شود و نیز حکومتي برای قامده بر رفب ضرر وجود ندارد .از بی اي دو نظر آنچه در
نظر ما به صورت قویّ مطرح است ،مدم حکومت قامدآ «الحرج» بر احکام مقاليي امضايي است

4

(خمیني  4148ج 91 :4ة.) 5

 .4گويا سید مصطفي خمیني کتابي در زمین دو قامده فقهي «الضرر» و «الحرج» به رشته تحرير در آورده است و در
آنجا در زمین مدم حکومت اي قوامد بر احکام مقاليي و امضايي به تفصیل صحبت نموده است و حتي در مت
کتاب البیع خود ذيل بیان اي نقد برای اطالع بینتر ،مباطب را به آن ارجاع داده است؛ اما متأسفانه اي کتاب مفقود

( س)

است.

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

آن است که مالک از انتقال به قیمت تمکّ داشته باشد .البته امکةان دارد دنةی ادمةا شةود کةه در
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 )6تعیّن قیمت روز خطاب در قیمت جنس تلف شده
سید مصطفي در باب ضمان «مثليّ» و «قیميّ» به تفصیل صحبت نمةوده اسةت (رک :خمینةي  4148ج:4

 .) 1اقتضای مطالب مطرح شده در آنجا دو مسأله است:
.4روش و سیرآ گذشتگان به ردّ «مثل» اسةت و وقتةي کةه از ردّ «مثةل» متعةذّر باشةند ،آنچةه از
جهات و وي گيهای مربوب در آن به آن نزديکتر است ،ردّ ميشةود بلکةه بةا وجةود ممارةل در
همه جهات و وي گيها ،در باب ضمان می به صورت تلف شده لحةاظ نمةيشةود؛ زيةرا وحةدت
شبصي با حفظ هم آن وي گيها محفوظ است و در واقب مقصود از «اصالت مثل» همی است.
.پ

از شناخت نقود و ارمان ،بنای مقال بر تدارک خسارت است و رم مانند «مثل» قلمةداد

ميشود و همی مقصود از «اصالت تبییر ضام » است؛ البته اگر «مثل» در حاليکةه همة وي گةي-
های جن

تلف شده را داشته باشد ،يافت گردد ،به طوری که گفته شود اية خةود همةان اسةت،

«مثل» تعیّ مييابد ولي در بیر اي صورت دلیلي بر تعیّ مثل يا قیمت وجود ندارد.
مقتضای روايات منقول در اي باب هم همی است؛ البته روايات مبتلف هستند و دسةتهای در
ضمانت قیمت در «مثلیّةات» ظهةور دارنةد (رک :ابة بابويةه  4149ج46 :1؛ حةرّ مةاملي  4115ج ) 15 : 5بةا
اينکه در «مثلیّات» قطعاً «مثل» وجود دارد و دستهای ديگر ظهور در مک

مضةمون روايةات دسةته

اوّل دارند (رک :کلیني  41 5ج198 :5؛ حرّ ماملي  4115ج .)161 : 9مقتضای جمب میان دو دسةته روايةات
آن است که مقصود دیزی جز تدارک مضمون ادای خسارت نیست و دیزی بینتر از اي احتمةال
نميرود (رک :خمیني  4148ج.) 11 :4

فقهای مظام در تعیی وضعیت قیمت جنسي که تلف شده است ،نظرات گوناگوني دارنةد کةه
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

در زير به آنها اشاره ميشود:
الف) مالک تقويم ،روز قب

است .اي

نظر منسوب به اکثر فقها است (حسیني ماملي  4145ج:48

.)419

ب) مالک باالتري قیمت از روز قب

تا روز تلف است .اي نظر منسةوب بةه اشةهر فقهاسةت

(مالمه حلّي  4149ج.)446 :6

ج) مالک ،قیمت روز تلف است .شهید اول اي
 4141ج.)449 :9

قول را به اکثر فقها نسبت داده است (شهید اول
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 )959 :4149ميباشد .شیخ امظم انصاری اي نظر را مالوه بر شیخ مفید از قاضي اب براج و حلبي نیز

مقاله

د) مالک قیمت روز بیب است .اي

قول منسوب به جمامتي از قدما مانند شیخ مفیةد (شةیخ مفیةد

حکايت کرده (رک :انصاری  4149ج ) 99 :9که در بررسي نظر اي دو داننمند ،تصريحي يافت نند.
هة) مالک ،قیمت روز دفب است .اي

قول به گروهي از متأخران نسبت داده شده است (آخونةد

خراساني11 :4116؛ طباطبايي يزدی  41 4ج.)411 :4

1ـ )6باالترین قیمت تا روز دفع
سید مصطفي خمیني در اي مسأله معتقد به باالتري قیمت تةا روز دفةب اسةت .وی دنةی اسةتدالل
ميکند که بديهي است قیمت شيء از اوصا

رابت آن نیست؛ بلکه بر حسب زمان و مکةان ت ییةر

کرده و مبتلف است و ناگزير برای تعیّ قیمت بايستي يکي از موجبات آن موجةود باشةد کةه در
روز خطاب دارد .به ديگر سب مالک روزی است که امر ،منجّز و خطاب حتمي باشةد .بنةابراي
اگر مذر در حال تلف ،موجب مدم تعلّق خطاب بوده و سةپ

بعةد از ارتفةاع تنجّةز حکةم باشةد،

قیمت همان زمان و همان روز واجب مي شود؛ زيرا همان قیمت شيء بنةا بةر اطةالق اسةت و آنچةه
ديگران در اي

مورد بیان نمودهاند ،ناتمام است و شايسته بررسي نیست (خمیني  4148ج 18 :4ة.) 11

نتیجهگیری
از آنچه بیان شد ،نتايج زير بهدست ميآيد:
 )4منوان معامله مانند «بیب» به دو صورت است :يا به حمل اوّلةي منةوان بةرای آن اسةت؛ يعنةي
دیزی که با آن از حیث مفهوم يکي است و يا به حمل شايب منوان برای معامله است؛ يعنةي مبادلةه
واقعي میان دو فرد که در خارج محقّق ميشود ،در خارج مصداق بیب خواهد بود .بنابراي آنچةه از
ظاهر سب فقها در باب حقیقت بیب فهم مي شود ،ماهیت مؤرر آن است که البته حق آن اسةت کةه
هی يک از تعاريفي که ارائه شده است ة ده به حمل اوّلي و دةه بةه حمةل شةايب ة دارای ارةر تةا ّم
نبوده و در حقیقت از همی جا سیّد مصطفي خمیني بیب را قابل شناخت با آرار آن ميداند.
) از آنجا که معامله و داد و ستد از ابتدای شکلگیری تةاريخ اجتمةامي انسةان وجةود داشةته
است و آنان در راستای تأمی نیازهای مادی خود به مبادل کاالهةا روی آوردنةد و از سةوی ديگةر

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

اينجا همان امری است که بدون تقیید به ردّ قیمت تعلّق ميگیرد و اية ظهةور در قیمةت شةيء در

( س)

411
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نقل سببیت از اممال خاصّ خارجي به الفاظ و هیأت مبصوص ،محتاج دلیل است ،بامث ميشةود
تا معاطات به منوان اصلي در مقود و ايقامات پذيرفته شود ،و امام خمیني نیز بةه اية اصةل تمايةل
ننان داده است.
 )9امام خمیني درباره آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ» دو احتمال مطرح کردهاند که حسب مةورد يکةي بةه
صورت التزامي بر صحت بیب معاطاتي داللت دارد و حکةم «احةلَّ» تکلیفةي منظةور مةيشةود و در
احتمال دوم صحت بیب را مطابقي دانسته که مبیّ حکم وضعي است .طبق بررسي در آيةات قةرآن
واته «حلّ» و منتقات آن هم برای حکم تکلیفةةي بةه کةار رفتةه و هةةم بةرای بیةان حةةکم وضةعي.
بنابراي در بحث از آيه فوق ضم پذيرش دو احتمال امام ميتوان گفت کةه خداونةد بةه صةورت
تکلیفي و وضعي بیب بیر ربوی را در برابر ربا که به شکل تکلیفي و وضعي حرام شده ،حالل نموده
است.
 )1در بیان احتماالتي که پیرامون آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْبَ» وجود دارد ،سیّد مصطفي خمیني قائل بةه
آن است که جمله حالیه خبريه اسةت کةه اية احتمةال قابةل ردّ مةيباشةد؛ زيةرا در ادبیةات مةرب
جمله ای که با فعل ماضي مثبت آباز شده و در مقام حال به کار ميرود ،بايستي حتماً حةر

«قةد»

در ابت دای آن بیايد؛ ولي اي ترکیب در آيه موجود نیست ،حتي توجیه تقدير «قد» ةة بنا بر نظری ةة
هم قابل پذيرش نیست؛ درا که اصل مدم تقدير است.
 )9درباره اي نظر که آيه مطلق نیست ،بايد گفت اوالً خداوند در مقام بیان ،و در مقةام تنةريب
اي نکته است که اي گونه نیست که بیب مثل ربا باشد و میان آنها فرق هست .رانیاً اگةر يةک قسةم
خاص از بیب حالل بود ،با منايت به در مقام بیان بودن ،ميبايست بیان ميفرمود .رالثاً اگر آيه مطلق
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

نباشد ،بحث از آن بيمورد است؛ درا که ابتدا ميبايست اطالق آيه رابةت شةود و سةپ

بحةث از

شمول يا مدم شمول نسبت به معاطات منعقد گردد.
 )6سلطنت بر بیب ببني از طبیعت سلطنت است و بیب معاطاتي نیز ببني از طبیعةي بیةب اسةت؛
بنابراي برای درستي و صحّت معاطةات مةي تةوان بةه حةديث سةلطنت اسةتناد نمةود و شةبهه مةدم
منجّزيت و مدم اطالق توانمندی اسقاط اي حديث را در اي مورد ندارند.
 )1در اي بحث که اگر ادای «مثل» در حال دستیابي به آن مستلزم اي باشد که به دندي برابر
قیمت در حال تعذّر خريداری شود ،اي سبب ضرر و زيان ميشةود و قامةدآ «الحةرج» بةر احکةام
مقاليي امضايي حکومت ندارد ،نمي تواند درست باشد؛ بلکه صحیح آن است که قامدآ «الحةرج»
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الحمل) و به صورت تضییق است .به ديگر سب اگر دي اسالم را مجمومهای از احکام تکلیفي و

مقاله

مقدم ميباشد؛ زيرا حکومت «ال حرج» بر ادلة اولیةه ،حکةومتي واقعةي و از ناحیةه محمةول (مِقةد
وضعي بدانیم و وقتي خداوند نفي هر نوع ضرر حکم حرجي در حوزه قانون قرار داده اسةت ،اية
بدان معنا است که در مالم تنريب و تقنی  ،هی نوع حکم حرجي تنريب ننده است .بنةابراي اگةر
در برخي موارد در ارر برخي موارض (خريد دندي برابر قیمت) امری حرجي گةردد ،بةه موجةب
قامده «الحرج» از حوزآ تنريب رفب خواهد شد.
 )8در مسأل قیمت جنسي که تلف شده است ،هر دند نظرات متعدد مبتنةي بةر ادلة گونةاگون
وجود دارد؛ اما به نظر مي رسد با توجه به اي دلیل که قیمت شيء از اوصا

رابت آن نبةوده و بةر

حسب مواردی ت ییر ميکند ،انتباب قول «باالتري قیمت تا روز دفب» ميتواند بهتري نظر باشد.



آخوند خراساني ،محمّد کاظم4116( .ق) حاشیة المکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،داپ
اول 4 ،جلد.




(ع)

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 4115( .ق) کفایة االصول ،قم :مؤسسه آل البیت  ،داپ اول 4 ،جلد.
اب ادري

حلي ،محمّد ب منصور4141( .ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :جامعه مدرّسی حوزه

ملمیه قم ،داپ دوم 9 ،جلد.


اب بابويه ،محمّد ب ملي4149( .ق) من ال یحضره الفقیه ،تصحیح ملياکبر بفاری ،قم :دفتر انتنارات
اسالمي ،داپ دوم 1 ،جلد.



اصفهاني ،محمّد حسی 4148( .ق) حاشیه کتاب المکاسب ،تحقیق مباس محمّد آل سباع قطیفي ،قم :انوار
الهدی ،داپ اول 9 ،جلد.



(س)

امام خمیني ،سید روحاهلل41 4( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و ننر آرار امام خمیني  ،داپ
اول 9 ،جلد.



انصاری ،مرتضي4141( .ق) رسائل فقهیه ،قم :کنگره جهاني بزرگداشت شیخ امظم انصاری ،داپ اول4 ،
جلد.



بحر العلوم ،محمّد4119( .ق) بلغة الفقیه ،تهران :مکتب ًالصادق ،داپ دهارم 1 ،جلد.

( س)



ةةةةةةةةةةةةةةةةة 4149( .ق) کتاب المکاسب ،قم :گنگره بزرگداشت شیخ امظم انصاری ،داپ اول 6 ،جلد.

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني

منابع
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بحراني ،يوسف ب احمد4119( .ق) الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره ،تصحیح محمّد تقي
ايرواني ،قم :دفتر انتنارات اسالمي ،داپ اول 9 ،جلد.



توحیدی ،محمّد ملي( .بيتا) مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیتاهلل خویی) ،بيجا ،بينا 1 ،جلد.



حرّ ماملي ،محمّد ب حس 4115( .ق) وسائل الشیعه ،قم :مؤسسه آلالبیت  ،داپ اول 91 ،جلد.



حسیني ماملي ،سیّد جواد4145( .ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه ،قم :دفتر انتنارات اسالمي ،داپ

(ع)

اول 9 ،جلد.


(س)،

خمیني ،سید مصطفي4148( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و ننر آرار امام خمیني

داپ اول،

جلد.


رشتي ،میرزا حبیباهلل4944( .ق) کتاب االجاره ،بيجا ،بينا ،داپ اول 4 ،جلد.



سیوطي ،جاللالدي 4141( .ق) البهجة المرضیه (تعلیق مصطفی حسینی دشتی) ،قم :مؤسسه مطبوماتي
اسمامیلیان ،داپ دهم 4 ،جلد.



شرتوني ،رشید )4986( .مبادی العربیه ،قم :دارالعلم ،داپ دهارم 1 ،جلد.



شهید اول ،محمّد ب مکّي4141( .ق) الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،قم :دفتر انتنارات اسالمي ،داپ
دوم 9 ،جلد.



ةةةةةةةةةةةةةةةةة 4141( .ق) اللمعة الدمشقیة فی فقه االمامیه ،تصحیح محمّد تقي مرواريد ،بیروت :دارالتراث
دار االسالمیه ،داپ اول 4 ،جلد.



شهید راني ،زي الدي ب ملي41 1( .ق) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه ،محنّي کالنتر ،قم:
کتابفروشي داوری ،داپ اول 41 ،جلد.



شیخ طوسي ،محمّد ب حس 4981( .ق) المبسوط فی فقه االمامیه ،تصحیح سیّد محمّد تقي کنفي ،تهران:
المکتبه المرتضويه الحیاء آرار الجعفريه ،داپ سوم 8 ،جلد.



شیخ مفید ،محمّد ب محمّد4149( .ق) المقنعه ،قم:کنگره جهاني هزاره شیخ مفید ،داپ اول 4 ،جلد.



طباطبايي يزدی ،سیّد محمّد کاظم41 4( .ق) حاشیة المکاسب ،قم :مؤسسه اسمامیلیان ،داپ دوم ،جلد.
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طباطبايى ،سید محمّد حسی  4141( .ق) المیزان فى تفسیر القرآن ،ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى،
دفتر انتنارات اسالمى ،قم ،:داپ پنجم 1 ،جلد.



مالمه حلّي ،حس ب يوسف41 1( .ق) تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه ،تحقیق ابراهیم
(ع)

بهادری ،قم ،مؤسسه امام صادق  ،داپ اول 6 ،جلد.




ةةةةةةةةةةةةةةةةة 4149( .ق) مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،قم :دفتر انتنارات اسالمي ،داپ دوم 5 ،جلد.
(ع)

ةةةةةةةةةةةةةةةةة 4141( .ق) تذکرة الفقهاء ،قم :مؤسسه آلالبیت  ،داپ اول 41 ،جلد.
فبّار طوسي ،جواد )4985( .در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات) ،قم :انتنارات مرتضي ،داپ شنم41 ،
جلد.



فیومي ،احمد ب محمّد( .بيتا) المصباح المنیر ،قم :مننورات دار الرضي ،داپ اول ،جلد.
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االصفیاء .داپ اول 4 ،جلد.



کاشفال طاء ،مباس ب حس ( .بيتا) الفوائد الجعفریه ،نجف :مؤسسه کاشفال طاء 4 ،جلد.



ةةةةةةةةةةةةةةةةة 41 1( .ق) منهل الغمام فی شرح شرایع االسالم ،نجف :مؤسسه کاشفال طاء ،داپ اول9 ،

مقاله

قليزاده ،احمد )4915( .واژهشناسی اصطالحات اصول فقه ،تهران :بنیاد پ وه های ملمي و فرهنگي نور

جلد.


(ع)

کرکي ،ملي ب حسی 4141( .ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم :مؤسسه آلالبیت  ،داپ دوم49 ،
جلد.



کلیني ،محمّد ب يعقوب41 5( .ق) الکافی ،قم :دار الحديث ،داپ اول 49 ،جلد.



مجلسي ،محمّد باقر4119( .ق) بحار االنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربي ،داپ دوم 444 ،جلد.



محقق حلّي ،نجمالدي جعفر ب حس 4118( .ق) شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم :مؤسسه
اسمامیلیان ،داپ دوم 1 ،جلد.



مظفر ،محمّد رضا4145( .ق) المنطق ،قم :مؤسسه اسمامیلیان ،داپ اول.



موسوی قزويني ،سیّد ملي41 1( .ق) ینابیع االحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،تصحیح سیّد ملي ملوی
قزويني ،قم :دفتر انتنارات اسالمي ،داپ اول ،جلد.



نجفي خوانساری ،موسي4919( .ق) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقریرات درس محقّق نائینی) ،تهران:
المکتبه المحمّديه ،داپ اول ،جلد.



نجفي ،محمّد حس 4111( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،تصحیح مباس قوداني ،بیروت :دار
احیاء التراث العربي ،داپ هفتم 19 ،جلد.

بررسي ابتكارات فقهي سيد مصطفي خميني در باب بيع با رويكردي بر ديدگاههاي امام خميني



ةةةةةةةةةةةةةةةةة 4148( .ق) المختصر النافع فی فقه االمامیه ،قم :مؤسسه مطبومات ديني ،داپ شنم ،جلد.

( س)

