اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا
(با نگاهی به اندیشههای امام خمینی (س))
علیرضا عابدی سرآسیا

چکیده :قاعدۀ تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَي اموالِهِم) با وجوود شوه

4

فو اوان

از جهاتي مورد تشکیک بعضي محققان از جمله امام خمیني ق ار گ فتوه اتو .
در نظ اين گ وه قاعده دارای اطالق نبوده در موواردی هوه جوواز يوا صوح
تص ف خاصي مشکوک باشد نميتوان به آن اتتناد ه د .در اين مقالوه ههوار
وجه در مورد مفاد قاعده ب رتي شده با ارائۀ نظ پنجمي اثبا شده هه شارع
مقدس با جعل تلطن ب ای مالک تمامي تص فا وی را هه از نظو هموي و
هه از نظ هیفي امضا ه ده ات  .البتوه ايون تولطن

تعلیقوي بووده و تنهوا در

مواردی ات هه خود شارع ب خالف تولطن مالوک اعموال تولطن نکو ده
باشد .يکي از ثم ا ارزشمند اين نظ در حقوق و فقه معوامال آن اتو هوه
اين قاعده در تصحیح ق اردادهای نوپیدا هه دلیل خاصي ب بطالن آنهوا وجوود
ندارد نقشي اتاتي خواهد داش .
کلیدواژهها :قواعد فقه قاعده تلطن

تسلیط تسلّط ق اردادهای نوپیدا.

 .1بیان مسئله
يکي از قواعد مهم فقه اتالمي قاعده «تسلّط» «تسلیط» يا «تلطن » ات  .گاهي از اين قاعده با
عنوان قاعده «الناس» (صدر  )14 :4141يا قاعده «تلطان المالوک» (نجفوي 4119ج  )411 :72نیو يواد
 . 4عضو هیأ علمي دانشگاه ف دوتي مشهد مشهد اي ان
تاريخ درياف 4159/1/41:

Emial:a-abedi@um.ac.ir

تاريخ پذي ش4159/1/47:
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ميشود .في الجمله مي توان اين قاعده را از مسلّما فقه ف يقین دانسو
اختالف نظ وجود دارد .بهطور اجموالي موي تووان گفو
دارات

اگو هوه در مفواد آن

طبوی ايون قاعوده انسوان ايون حوی را

هه آزادانه در جان مال و حقوق خويش ه گونه تص في را هه مخالف صو يح شو ع

يا قانون نباشد انجام دهد و هسي حی منع او را از هنین تصو فاتي نودارد .همچنوین تصو ف در
مال غی بدون رضاي

مالک جاي نیس  .ب اتاس يکي از مباني در مفاد اين قاعوده هوه ايون

مقاله در صدد اثبا آن ات

اين قاعده مويتوانود مشو ّع و مصوحح تموامي تصو فا ع فوي

مالک باشد به طوری هه اگ در موردی در جواز تص في خاص از جانب مالوک شوک داشوته
باشیم ميتوانیم به اين قاعده تمسک ه ده و جواز تص ف او را اتتنباط نمايیم؛ همچنوین اگو
در صح

نوع خاصي از ق ارداد يا هیفی

خاصي از اج ای يک ق ارداد هوه از طو ف مالوک

انجام شده ت ديد داشته باشیم مي توانیم به اين قاعده اتتناد جسته و صح

آن را اثبا هنویم.

در اين صور مي توان تموامي ق اردادهوای عقاليوي نوپیودا و يوا شویوههوای نووين در اجو ای
ق اردادهای پیشین را در صورتي هه مخالف ص يح ش ع يا قانون نباشند معتب دانس .
به اعتقاد نگارنده همین نظ قابل دفاع ات
هارآيي و ارزش خود را از دت

و در غی اين صور

اين قاعودۀ مسولم فقهوي

داده و به يک تعبی بيمحتوا يوا توطحي تنو ل پیودا خواهود

ه د.

 .2مفاهیم کلی
 .1-2مفهوم سلطنت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

و پادشاه را نی از همین جه

ريشه «تلط» به معنای «قو و قه » ات

تلطان گويند (ابن فارس

 4141ج  .)59 :1تسلّط به معنای تمکّن و تحکّم ات (فیوومي بويتوا ج  .)719 :7اصول واحود در ايون
ماده« :تمکّن هم اه با تفوق و ب ت ی» ات

(مصطفوی  4147ج .)421 :9

در بیان معنای اصطالحي تسلّط در اين قاعده اتفاق نظ وجود ندارد.
امام خمیني تلطن

را ام ی اعتباری و عقاليي دانسته هه وجود خارجي نداشته و مانند تاي

امور وضعي و اعتباری همچون والي
.)471 :4

و حکوم

قابل جعل ابتدايي ات

(امام خمیني  4174ج
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وضعي شارع صحیح بوده و متعلی آن افعال مباش ی و تسبیبي معاملي اتو

نوه اعیوان خوارجي

مقاله

محقی اصفهاني تلطن

را به معنای «قدر » دانسته هه تنها در صور ت خیص تکلیفوي و

(اصفهاني  4141ج  12 :1ج .)441 - 445 :4

محمد صادق روحاني نی تلطن

را همان «قدر » ميداند هه اصالتاً به مال تعلی نميگی د

بلکه متعلی آن تص ف در مال ات

و هون در اين حديث متعلی آن حذف شده مفید عموم

بوده و معنای رواي

اين ميشود هه :م دم ب ه گونه تص

في در اموالشان قادرند (روحاني 4147

ج .)714 :49

 .2-2اقسام سلطنت
تلطن

شفیع ات

ابتدايي مثل تلطن

ابتدايي» و «تلطن

ب تملک موال شو يکش در ازای پ داخو

محقی اصفهاني اظهار ميدارد هه مفاد قاعده تسلّط در مورد تلطن
تلطن

قیمو

آن.

متف ع ب ملوک اتو

نوه

ابتدايي (اصفهاني  4141ج .)14- 17 :1

از ط في در يک تقسیم ديگو تولطن
ميشود :تلطن

تکلیفي به ايون معنوا اتو

تص فا مالک وجود ندارد؛ و تلطن
او ب معامله – از اين جه

بوه «تولطن

تکلیفوي» تقسویم

وضوعي» و «تولطن

هوه از جانوب شوارع هوی منوع و تح يموي بو ای

وضعي به اين معنات

هه تص فا مالک نافذ بووده و

هه معاملهای مؤث در مضمون خودش ات  -قدر

دارد (اصوفهاني

4145ج 441؛ 4141ج .)441 :4

 .2-3مفهوم مال
در بیان مفهوم مال نی نظ واحدی وجود ندارد اما آنچه میان تمامي محققان مشت ک ات
نکته ات

هه مالی

در بیان حقیق

اين

يک ام ع في بوده و تشخیص آن با ع ف ات .
مال گاهي گفته شده :مال هی ی ات

هه در ب اب آن مالي پ داخ

شود؛

اما اين تع يف مبین مفهوم مال نیس

[زي ا خود مال در تع يف اخذ شده]؛ زمواني گفتوه شوده:

مال در فارتي معادل «پناهگاه» ات

اين مطلب نی اثبا نگشته ات ؛ در مواردی

ولي صح

گفته شده هه مال يعني «ارزش دار» و اين تفسی بعید نیس

[به همین عل

اتو

هوه آد در

هنار رود مال محسود نميشود اما دورت از آن ه ا]؛ گاهي نی گفته شوده هوه مالیو

اشویا

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

تلطن

در يک تقسیم بندی به «تلطن

متف ّع ب ملوک» تقسویم مويشوود.
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تابع آثار و فوايد آن نسب

به ع ف و عموم عقالت

و نیاز يکي از اف اد بدان به جه غ ضي

شخصي موجب نميشود هه آن هی در نظ عقال مال محسود شود .در مقابل گو وه ديگو ی
ب اين باورند هه در مالی

شي همین اندازه هه آن هی متعلی غ ض قو ار گیو د-ه هنود بوه

نحو موجبۀ ج ئیه -هفاي

ميهند (گلپايگاني .)41 :4155

نائیني در عبار جامعي ب ای مالی
اول اينکه يا دارای منفع
ات

ههار ش ط قائل ميشود:

باشد يا خاصی  .مقصود از منفع

مثل تکنای خانه و تواری م هب .م اد از خاصی

قابلی

انتفواع بوا بقوای عوین

آن دتته از منافعي ات

هه انتفاع از

آن موجب از بین رفتن عین ميشود مثل تی شدن مت تب ب نان هه متوقوف بو از بوین رفوتن
عین آن به تبب خوردن ات .
منفعو

دوم اينکه اقتنا و ذخی ه تازی آن به جه

يوا خاصویتش عقاليوي باشود و عملوي

تفهي محسود نشود( .ب خالف نگه داری شن در شن ار و تنگ در تنگ زار)
توم :عقال در مقابل آن مال (ثمن و بهايي) بپ دازند (ب خالف آد در هنار رود).
اين امور ته گانه مقوم مالی

ع في هستند.

ههارم :منافع يا خواصي هه مقوم مالی

(ع فيِ) شي هستند مورد نهي ش عي ق ار نگ فته

باشند (ب خالف خم و امثال آن) (نائیني  4141ج .)111 :7
 .2-4مفهوم ملك و فرق آن با مال
از ب خي عبارا به دت

مي آيد هه رابطه ملک و مال رابطه عموم و خصوص من وجه ات

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

يعني ب خي هی ها مال هستند؛ اما ملک نیستند مثل هلي قبل از اتتق ار در ذمه يا معادن و تواي
مباحا اصلیه؛ از ط ف ديگ ب خي هی ها ملک هستند اما موال نیسوتند مثول تکوههوای يوک
ظ

ف شکسته شده يا يک دانه گندم (رک :اصوفهاني  4141ج 5 :1؛ نوائیني  4141ج  111 :7؛  4141ج :7

711؛ خويي 4122ج 1 :7؛ امام خمیني  4174بي تا ج .)44 :1

بنا به تص يح ب خي محققان قاعده تلطن
جمعي (نظی موقوفا عامه) و ملک حکوم

اختصاص به ملکی
نی

ف دی ندارد و شامل ملک

ميشود (مکارم شی ازی  4144ج .)17 :7
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مقاله

همچنین اين قاعده تمامي اقسام مال از جمله :امووال موادو و امووال غیو موادو (مثول حوی
ميشود.

 .3مدرك قاعده
در مورد اين قاعده به ادلۀ اربعه اتتناد شده ات .
الف) قرآن
اگ هه عنوان قاعدۀ تلطن

در ق آن نیامده اما مضمون بسویاری از آيوا منطبوی بو مفواد آن

ات  .به طور هلي تمامي آياتي هه ب محت م شم دن اموال م دم ح م

غصب و ظلم و تعدی

به اموال ديگ ان ام به ص ف اموال در راههای خود و پسنديده و ل وم حفظ اموال يتیموان
اين تسلّط شده و در امووال ديگو ان بودون اذن و رضواي

مالوک تصو

ف نمايود (رک :مکوارم

شی ازی  4144ج .)45 :7

ب) روایات
مع وف ت ين رواي

در اين زمینه روايتي اتو

هوه شویعه و توني از رتوول گ اموي اتوالم ووو

صلوا اهلل علیه وآله وو نقل ه دهاند:
در هتاد عوالیاللئالی آمده ات « :وقال النبي صلى اهلل علیوه وآلوه« :النواسُ مُسَولَّطُونَ علوى
أموووالهم»» (ابوون ابووي جمهووور  4141ج 741 :1؛ ج 411 :7؛ ج  )777 :4و شوویخ طوتووي در هتوواد خ ال

مينويسد« :روی عن النبي صلى اهلل علیه وآله انه قال« :الناس مسلطون على أموالهم»» (شیخ طوتي
 4142ج .)421 :1

در مورد اين رواي
خويي اين رواي

بهگونههای متفاوتي موضعگی ی شده ات .
را ضعیف و م تل دانسته و معتقد ات

هی ی هه جاب ضعف آن باشود

وجود ندارد؛ ه اهه از نظ ايشان اوالً عمل مشهور جاب ضوعف توند نیسو
پذي ش اين مبنا اين احتمال وجود دارد هه فتوای مشهور در صح
رواي

و ثانیواً بوه فو ض

بیع معاطاتي مستند بوه ايون

نباشد (خويي  4122ج  444 55 :7ج .)411 :7

تیدمصطفي خمیني اين رواي

را «م تله مع وف به اشتهار» نامیده (خمیني  4141ج  )444 :4و

بیان ميداردهه نه صدور اين رواي

گشوته و نوه انجبوار آن بوا عمول اصوحاد

از معصوم ثاب

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

دالل

دارند بیانگ اين نکتهاند هه انسان ب اموال خويش تسلّط داشته و هسي نميتواند م احم
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(خمینوي  4141ج  .)11 :4ايشان در مورد عبار سرائر در زمینۀ اتتناد به اين قاعده ايون احتموال را
مي هند هه اين قاعده مستند به ع ف بوده و روايتي بوه ايون مضومون وارد نشوده اتو

تقوي

(خمیني  4141ج  .)91 :4اما قبالً بیان ه
را نقل ه ده و از ط يی اهل تن
نائیني اين رواي

ديم هه قبل از سرائر شیخ طوتي در خ

نی اين روايو

نی نقل شده ات .

را با عنوان« :المرسلة المعروفة بین الف يقین» (نوايیني 4141ج  .)491 :4و اموام

خمیني با عبار « :المرسلة المشهورة» توصیف ميهند (امام خمینوي  4174ج  .)477 :4تید نعم اهلل
ج اي ی اين خب را مستفیضه ميداند (ج اي ی بي تا )711:و تید محمد صوادق روحواني بوا ذهو
اين نکته هه «ب خي ادعوای تووات ايون روايو
ب خورداری از شه

را مطو ح هو دهانود بوهگونوهای هوه بوه جهو

حتي در موارد تعارض ب قاعده الض ر نی مقدم اتو » بیوان مويدارد

هه ادعای توات اين رواي

تخن غ يبي ات

در حالي هه اين حديث خب واحدی ات

از ط يی عامه نقل شده ات ؛ البته اين خب ی ات
جب ان شده ات

هوه

هه بدان عمل شده و از ايون رو ضوعف آن

(روحاني 4147ج .)114 :41

مکارم شی ازی نی تص يح ميهند« :اين رواي

اما عمل فقهای قديم و

اگ هه م تل ات

جديد ب طبی آن و اتتناد آنها به اين حديث در ابواد مختلف فقهي موجب جب ان ضعف آن
گشته ات » (مکارم شی ازی  4144ج  .)74 :7از هالم صواحب جالواهر (نجفوي  4119ج  )94 :11نیو بوه
خوبي پیدات

هه اين حديث م تل بهخاط عمل اصحاد به درجهای از قو رتویده هوه بوا

«حديث الض ر» -هه مستفیض بوده و از ناحیه شیعه و تني نقل شده-

معارضه ميهند (مکارم

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

شی ازی .)72 :4144

در اين زمینه روايا متعددی وجود دارد هه اگ هه مشتمل ب اين عنووان نیسوتند اموا متضومن
همان مفهوم و معنايند؛ از جمله رواياتي هه تص يح ميهنند صواحب موال توا زمواني هوه زنوده
ات

حی دارد ه هاری هه ميخواهد با مال خودش انجام دهود «انّ لِصواحبِ الموالِ أن يَعمَولَ

بِمالِه ما شا مادامَ حیاً( »...ح عاملي  4141ج  )752 :45رواياتي هه ح م
حم

مال مسولمان را همچوون

خون او ميشمارند (نوری  4141ج  )419 :1و موال ديگو ان را جو در صوور رضواي

و

طیب نفس آنهوا حوالل نمويداننود (نووری  4141ج  )411 :1و اهول موال ديگو ان از روی ظلوم را
خوردن آتش دوزخ ميدانند (ح عاملي  4141ج  97 :41باد  )21و يا هشته شدن در راه حفاظو
از مال را به من لۀ شهاد ميشمارند (ح عاملي  4141ج  )15 :49و روايا بسیار زياد ديگ ی هه
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را ميرتانند (ب ای مطالعه بیشت رک :مکارم شی ازی  4144ج .)14- 17 :7

مقاله

شمارش آنها در اين نوشتار مقدور نیس

و همگي به طور ص يح يا به دالل

الت امي همین معنا

ج) دلیل عقل و بنای عقال
ن د ب خي از محققان دلیل عقل و بنای عقال مهمت ين و قویت ين دلیل اين قاعده ات .
اين قاعده قبل از اينکه ش عي باشد عقاليي بوده و پیوتته از زمان قوديم توا عصو حاضو
بنای عقال ب آن بوده و در اين ام ف قي میان ارباد ملل الهي و غی الهي نیس  .حتي هسي هه
در گفتار منک اين قاعده ات

در ه دار به آن پايبند بوده و ب ای انسان اين حی را قائل اتو

هه در ملک خويش ه گونه تص في هه بخواهد انجام دهد مگ تص في هوه شو ع يوا قووانین
معتب از آن منع ه ده باشند .حتي ميتوان گف

عقال دارد (مکارم شی ازی  4144ج .)75 :7

ج اي ی اين قاعده را با عبار « :المطابی لقضیة العقول المتلقّى بین طوائف االتالم بالقبول»
توصیف ميهند (ج اي ی بيتا)112 :؛ محقوی اصوفهاني ايون قاعوده را مسوتفاد از عو ف مويدانود
(اصفهاني  4141ج  )19 :1و م حوم بجنوردی اين قاعده را امضايي دانسته و علو
ميهند« :ه ا هه ع ف و عقال مالک را مسلط ب

را اينگونوه بیوان

مال خويش ميدانند» (موتووی بجنووردو 4122

ج .)774 :9

د) اجماع
ب مدلول اين قاعده بین فقهای شویعه و توني تسوالم و اتفواق حاصول گشوته و هوی خوالف و
اشکالي در مورد آن وجود ندارد .اف اد متعددی را مي توان ياف
قاعده تص يح ه

هه ب وجوود اجمواع بو ايون

دهاند (مقدس اردبیلي  4141ج  741 :5؛ بح اني بوي توا ج 141 :77؛ مصوطفوی 411 :4142؛

مکارم شی ازی  4144ج .)75 :7

 . 4اف اد ديگ ی را نی ميتوان نام ب د هه ب عقاليي بودن ايون قاعوده تأهیود ورزيودهانود از جملوه :شویخ م تضوي
حائ ی ( )277 :4141م حوم هالنت در پاورقي ب هتاد غصب شرح لمعه (شهید ثاني 4141ج  )44 :2و مصوطفوی
(.)412 :4142

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )
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 .3مفاد ایجابی قاعده
هه مالک ب مال خودش تسلّط دارد .اما اينکه م اد ازآن هیسو

مفاد ايجابي قاعده اين ات

اتفاق نظ وجود ندارد .اينک به مهمت ين نظ يا مط ح شده اشاره ميهنیم.
 )4قاعده هماً و هیفاً مش ّع ات ؛
نه هیفي؛

 )7قاعده ص فا از نظ همي مش ّع ات

 )1قاعده ص فاً در مقام بیان عدم محجوري
و اتاتاً مش ّع نیس

ات

مالک و اثبا تولطن

او در مووارد مشو وع

.
نوع يا صنف خاصي از تص فا شک ه ديم نميتووانیم بوه

ب اين مبنا اگ در مش وعی
اين حديث اتتناد هنیم.

 )1مفاد قاعده ص فاً بیان اين نکته ات

هه ديگ ان نميتوانند در اموال مالک تص ف هنند

مگ به اذن او (مفاد تلبي قاعده).
اينک به ب رتي اين نظ يا ميپ دازيم.
 .3-1قاعده کماً و کیفاً مشرّع است
به عبار ديگ عمومی

قاعده هم به اعتبار نوع تص فا ات

عبار توم قاعده مش وعی

و هم اصناف يک نووع؛ و بوه

مسببا و اتباد را اثبا ميهند.

ب ای روشن شدن اين نظ يه بايد مقصود از عبارا آن را توضیح داد.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

الف) توضیح نظریه

مقصود از مش ّع بودن قاعده تلطن

اين ات

هه ايون قاعوده مويتوانود مشو وعی

تصو فا

مالک را اثبا هند و به عبار ديگ شارع با تأتیس يا امضای اين قاعوده خواتوته اتو
مش وعی

تص فا مالک را بیان هند .اما در ف ض مش ع بودن دامنۀ اين مش وعی

بخشي توا

تص فا و بوه تعبیو ب خوي در انوواع تصو فا اتو

يوا شوامل

هجات ؟ آيا ص ف ًا در همی
هیفی

توا

تص فا و به تعبی ب خي اصناف تص فا نی موي شوود؟ هو يوک از انوواع معوامال

(بیع اجاره هبه ق ض و )...انواع تص فا محسود مي شووند و اگو شوک شوود هوه مالوک
تسلّط ب يکي از اين انواع را دارات

يا نه شک در نوع تصو ف و همیو

آن اتو  .اموا هو
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رو ه نوعي دارای اصناف متعددی ات
مثالً بیع ممکن ات

و به تعبی ی با هیفی های مختلفي صور ميگیو د.

معاطاتي باشد يا غی معاطاتي؛ نقدی باشد يا نسیه و....

در مواردی هه شک در اعتبار ج يا ش طي باشد شک در هیفی
اين مسئله گاهي به گونه ديگ ی نی تعبی مويشوود :مشو وعی
ف ض مش ع بودن آيا تنها شامل مسببا ات
نی مش وعی

مقاله

يک از اين انواع ممکن ات

خود به اَشکال متفاو و با اتباد مختلفي انجام شوود و از ايون

و صنف تص ف ات .
بخشوي قاعودۀ تسولیط در

يا به اتباد به هار گ فته شده از طو ف مالوک

ميبخشد؟

به عنوان مقدمه بايد گف  :در مورد معامال بايد اتباد و مسببا را از يکديگ تفکیک
ه د .در بیع انتقال ملکی ِ عین «مسبب» ات ؛ و ايجاد و قبول «تبب» محسود ميشوود .در
اجاره «انتقال ملکی

منافع» و در نکاح رابطۀ زوجیو

هه آيا الفاظ معوامال بو ای اتوباد

وضع شدهاند يا ب ای مسببا .
در مورد مش ع بودن قاعده تسلیط اخوتالف نظو وجوود دارد .ب خوي معتقدنود ايون قاعوده
اتاتاً مش ع نیس  .گ وهي معتقدند تنها از نظ همي و نوع تص فا مش ع ات ؛ اما نميتواند
اتباد به هار گ فته شده در ع ف و از ط ف مالک را مش وعی

بخشد؛ و دتتهای قائلند هوه

اين قاعده هماً و هیفاً مش ع ات .
طبی نظ يۀ اخی مفاد قاعده ايون اتو

هوه مالوک از تموامي تصو فا متوداول در عو ف

ب خوردار بوده و از اين رو تص فا ع في به عنوان تص فا ش عي و اتباد تص فا ع فوي
به عنوان اتباد تص فا ش عي محسود ميگ دند .از اين رو اگ عو ف تصو ف خاصوي را
حی مالک بداند و تبب خاصي را ب ای انجام تص في خاص معتب شمارد از نظو شو عي نیو
اين تص ف صحیح و اين تبب معتب ات  .پس در موارد شک در اصل يک تصو ف خواص
يا هیفی

آن ميتوان به اين قاعده تمسک هو د .موثالً اگو شوک هنویم هوه آيوا مالوک حوی

تملیک مالش را به غی دارات

(شک در همی

و نوع تص ف) و يا ميدانیم هه او ايون حوی

را دارات

اما شک داريم هه آيا مي تواند بدون لفظ و به گونه معاطاتي تملیک نمايود (شوک

در هیفی

تص ف و صنفي از يک نوع خاص) ميتوانیم به اين قاعده تمسک ه ده و در مورد

اول جواز و صح

تملیک و در مورد دوم جواز و صح

تملیک معاطاتي را اتتفاده نمود.

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

مي دهیم هه در اصول فقه اين بحث مورد اختالف ات

مسوبب اتو  .ايون نکتوه را نیو توذه
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الزم به ذه ات

هه تید مصطفي خمیني اين نظ يه را به مشهور نسب

 )44و اف ادی نظی تید محمد هاظم ي

ميدهود (د :4121

دی ( 4121ج  )15 :4و محمد حسوین اصوفهاني ( 4141ج :4

 )441به شکل مبسوطي آن را مط ح ه ده و پذي فتهاند.
ب) استدالل بر این نظریه:

در هالم فقها ميتوان هندين اتتدالل را ب اين نظ يه رديابي ه د هه به مهمتو ين آنهوا اشواره
ميهنیم.
دلیل اول« :پذیرش معامالت عرفی» مستلزم «پذیرش اسباب عرفی آن معامالت» است.

تید محمد هاظم ي دی در مورد داللو

حوديث تسولّط بو صوح

بوه مالزموه بوین

معاطوا

«پذي فتن معامال ع في» و «پذي فتن اتباد ع في آن معامال » اتتناد ميهند .خالصه توخن
ايشان اين ات

هه :مقصود از حديث تسلّط بیان تلطن

م دم ات  .به عبار ديگ ظاه حديث آن ات
ع ف بین م دم متداول ات

مالک به شکل متعارف و متداول بین

هه شارع مالک را ب تمام تص فاتي هه در

مسلط ه ده اتو  .الزم ايون توخن آن اتو

ع في آن معامال را نی به رتمی

شناخته باشد؛ پس اتباد ع في ش عی

ديگ اينکه شارع معامال ع في نظی بیع معاطاتي را به رتمی
هه اتباد ع في (نظی ايجاد و قبول فعلي) را نی به رتمی

هوه شوارع اتوباد
مييابند .بوه بیوان

شناخته ات مستل م آن ات

شناخته باشد (ي دی 4121ج .)15 :4
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دلیل دوم :ترخیص وضعی مستلزم پذیرفتن اسباب است.

محقی اصفهاني معتقد ات

«شارع در حديث تسلیط تصو فا مالوک را تو خیص تکلیفوي و

وضعي ه ده و در ت خیص وضعي اتباد نی لحاظ ميشوند» .ايشان در رد هالم شیخ انصاری
 هه داللهمی

قاعده تسلّط را تنها در حقیقو

تص فا (ونه هیفی

آن) ميداند -عبارتي دارد هه ميتوان از آن دو دلیول اتوتخ اج

ه د .يک دلیل ايشان ناظ به همین مطلب ات
ماهی

تلطن

و نووع معوامال

(ونوه اصوناف يوک نووع) و در

ام ی ات

ب اين دو ات ؛ بلکه در معامال

و خالصه آن بدين ق ار ات :

هه از ت خیص تکلیفي و وضعي انت اع ميشود و قووام تولطن
قوویتو ين جهو

و آشوکارت ين حیثیو

هموان تو خیص

اصالح توم 4151/1/71
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وضعي ات  .مفهوم ت خیص وضعي اين ات

پس وقتي شارع در مقام ت خیص تکلیفي و وضعي تص فا مالک ات
–اصالتاً يا به تبع مسببا  -لحاظ ه ده ات ؛ و از اين روت
اث ات

ض ورتاً اتباد را نی

مقاله

هه تص فا مالک مؤث و صحیح و نافذ ات .
هه تص فا مالک دارای نفود و

(اصفهاني  4141ج .)441 :4

دلیل سوم :اطالق حدیث ،شامل تمامی تصرفات عرفی میشود.

ب عکس اتتداللهای قبلي هه در آنها به الزمۀ اطالق اتتناد شده بود در اين اتتدالل به خوود
اطالق اتتناد شده ات ؛ زي ا اين تسلّط شامل تمامي تص فا ع في مالک شده و تفاوتي میان
تص ف در نوع معامله يا صنف خاصي از آن وجود ندارد.
تید محمد صادق روحاني بیان ميدارد:
از اين رو اگ در مورد جواز ف د خاصي از تص فا مثل خوردن ت ديد شوود بوه ايون حوديث
تمسک مي شود؛ و ت ّ مطلب آن ات

هه تلطن

همان قدر ات

هه قدر

و روشن ات

به مال تعلی نميگی د بلکه به تص ف در مال تعلی ميگی د[ .پس در اين حديث متعلی قدر و
تلطن

حذف شده ات ] و حذف متعلی افادۀ عموم ميهند؛ پس معنای نبوی اين مويشوود

هه اف اد ب ه گونه تص في در اموال خود قادر بوده و اختصاص دادن آن به نوع خاصي از آن
بالوجه خواهد بود (روحاني  4147ج  4141 714-714 :49ج .4)11 :1

ظاه اً هالم محقی اصفهاني نی ناظ به همین دلیل ات ؛ زي ا از نظ ايشان تمامي تص فا
معاملي متعلقا تلطن

هستند و حصهای از تلطن

تفاوتي میان انواع يا اصناف معامال نیس

مالک محسود ميشوند .در اين بحوث

و همگي اين تص فا

حصهای از تلطن

محسود ميشوند .مثالً بیعي هه به صور بیع معاطواتي تحقوی يافتوه حصوهای از طبیعو
ات

و تلطن

ب بیع نی بخشي از تلطن

(انواع معامال ) و هم تلطن
همگي حصهای از طبیع

( . 4با تلخیص)

تلطن

مالک ب مالش ات  .پس هم تلطن

مالوک
بیوع

ب اصل بیع

ب شکل خاصي از بیوع نظیو بیوع معاطواتي (اصوناف معوامال )
محسود ميشوند (ر.ک :اصفهاني  4141ج .)441 :4

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

تسلّط ثاب

شده در قاعده دارای اطالق اَف ادی بوده و تمامي تص فا را در ب ميگیو د؛

011
پژوهشنامة متين

ظاه هالم تید مصطفي خمیني اين ات

هه اين نظ يه مورد قبول مشهور بوده و با اتوتناد

به همین نظ معامال معاطاتي را صحیح ميدانستهاند .طبی اتتدالل مشهور نیازی نیس
به مالزما اتتناد شود بلکه از خود اطالق تلطن

هوه

مويتووان جوواز ايون تصو فا را اتوتفاده

ه د؛ زي ا خود «جعل مال در ب اب مال ديگ به هدف نقل اعتباری» يکي از تص فا مالک در
مال خودش ات

هه به حکم حديث مالک مسلط ب آن ات

(خمیني د.)44 :4121

ج) اشكاالت وارد شده به این نظریه

به اين نظ يه هند اشکال وارد شده ات
اشکال اول :حديث تلطن
نقل و انتقال آن) ات

هه به مهمت ين آنها اشاره ميهنیم.

ص فاً بیانگ يکي از ارهان نفوذ معوامال (تولطن

و ناظ به رهن ديگ (رعاي

بو موال و

مقو را عقاليوي و قوانوني و اتوتفاده از

اتباد صحیح نقل و انتقال) نیس .
امام خمیني معتقد ات

اتاتاً قاعده تسلیط ناظ به اتباد نقل و انتقال و مق را راجع بوه

نفوذ معامال نیس  .عل

هه نفوذ معامال در ن د ع ف متوقف ب دو هی اتو :

اول تلطن

اين ات

مالک ب مالش؛ پس معامال مجنون و طفل غی ممی نافذ نیس

ن د عقال تلطن

ندارند .دوم واقع شدن معامله ب طبی مق را عقاليوي؛ بنواب اين بیوع مجهوول

مطلی به مجهول مطلی نافذ نیس ؛ اما نه به جه
مق را عقاليي .پس تلطن
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نسب

قصور در تلطن

اف اد ب امووا ِل خوود امو ی اتو

ديگ ی ات  .اين قوانین ناشي از تلطن
هستند هه جه

هوون ايون افو اد

بلکه به خاط عودم رعايو
و لو وم رعايو

مالک يا از شئون آن تلطن

قووانین امو

نميباشند بلکه قواعدی

تنظیم امور و تد باد ه ج و م ج در جامعه بوه وجوود آمودهانود .پوس افو اد

به اموال خويش مسلط ند اما نسب

به قوانین تابعند نه مسلط؛ يعني تلطن

دارند هه هو

نقل و انتقالي را هه ميخواهند انجام دهند اما تسلّطي ب اتباد نقل و انتقال ندارند؛ هوون ايون
اتباد از شئون تسلّط ب اموال محسود نميشوند [و تابع مق

راتند] (قدي ی .)11 :4141

نقد و بررسی این اشكال

در ب رتي اين نظ بايد گف  :اگ منظور اين ات

هه «اثبا تسلّط ب موال بوا ثبوو قیوود و

ش ايط خاصي ب ای تص ف منافاتي ندارد و ممکون اتو

تصو ف مالوک مقیود بوه شو ايط و
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حکم عام يا مطلی ات

و روشن ات

هه ه عام و مطلقوي حودود و قیوودی داشوته هوه ايون

مقاله

مق را خاصي باشد»؛ ما نی اين مطلب را صحیح ميدانیم و معتقديم هوه مفواد ايون قاعوده در
عموم و اطالق را محدود نمودهاند .در اصول نی بیان شده هه تمسک به عوام قبول از فحوص و
يأس از مخصص صحیح نیس

و الزم ات

در مورد عموما و اطالقا

به دنبال مخصص و

مقید گش  .اما پس از فحص مي تووان بوه عمووم و اطوالق آن تمسوک هو ده و حکوم مووارد
مشکوک را درياف

ه د.

بناب اين اينکه مالک بايد مق را و ش وطي را رعاي
اثبا اين مق را

تلطن

نمايد به اين جهو

مالک را تخصیص زدهاند و روشون اتو

اتو

هوه ادلوۀ

هوه پوس از تخصویص

مالک هی تسلّطي ب اين مق را نداشته و مل م بوه رعايو

آنهاتو  .پوس مشو ّع بوودن ايون

قاعده و امضای اتباد ع في مخصوص به موواردی اتو

هوه قوانون و قاعودۀ خاصوي وجوود

در ع ف رايج گ دد هه تح

هی يک از معامال ش عي جای نگی د و دلیلي نی ب فساد آن

وجود نداشته باشد ميتوان به اين قاعده تمسک ه ده و صح
اما اگ منظور اشکال هننده اين اتو

هوه «از ايون روايو

آن را اتتنباط نمود.
نمويتووان مشو وعی

اتباد ع في را اتتنباط نمود» قبالً بیان ه ديم هنوین اتوتنباطي صوحیح اتو
ت خیص تکلیفي و وضعي جمیع تص فا

و اعتبوار

و عقوالً و ع فواً

و به تعبیو ی امضوای تصو فا و معوامال ع فوي

مستل م اعتبار اتباد آن ات .
اشكال دوم :تسلّط بر مسببات به معنای تسلّط بر اسباب نیست

تید محمد روحاني در توضیح اين نظ خود اظهار ميدارد هه :قدر وقتي بوه مسوبب نسوب
داده شود هی نظ و داللتي ب اينکه هه اموری اتباد و ش ايط الزم ب ای آن مسوبب هسوتند
ندارد .قدر ب مسبب منافي اين مطلب نیس

هه هی خاصي تبب و اث گذار نباشد يوا هیو

ال
ديگ ی ش ط اث گذاری باشد .مثالً قدر شخصي بو قتول ديگو ی منافواتي نودارد هوه موث ً
هود هُشنده نباشد يا ب ای تحقی قتل ش ايطي از جمله اصاب
معتب نباشد .قدر ب اح اق نی همین گونه ات

اب ار قتل با بدن شخص ديگو

و قدر ب تص ف در اموال و نقول و انتقوال

آنها نی همین شکل را دارد .پس قدر داشتن ب تملیک مال به غی ناظ به اين نیس

هه هه

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

نداشته باشد و به عبارتي در موارد مشکوک ات ؛ مثالً اگ نوع يا صنف خاصوي از معوامال
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هی هايي آن را محقی ميتازند و هه اتباد و ش ايطي دارد (روحاني بي تا ج [ .)15 :4يعني بو ای
قتل اح اق يا تملیک بايد از اتباد طبیعي و قانوني ه يوک اتوتفاده هو د و ايون اتوباد بوه
اختیار انسان تعیین نميشوند و تغیی نميهنند].
نقد و بررسی این اشكال

اين اشکال صحیح نیس ؛ زي ا مقايسۀ امور اعتباری با امور تکويني صحیح نیس  .اگ شارع به
هسي اجازۀ تص ف در امور تکويني دهد اجازۀ او مستل م رفع قیود و ش ايط تکوويني نیسو ؛
ه ا هه اتاتاً در مقام تش يع ص فاً امور اعتباری رفع و وضوع مويشووند و رفوع و وضوع اموور
تکويني تابع ش ايط و اتباد خودش ات

نه تابع وضع و تش يع .پس اگ به هسي گفته شوود:

«تو مسلط ب اين هودها بوده و ميتواني آنها را آتش ب ني»؛ اين تو خیص صو فاً بیوانگ رفوع
موانع اعتباری و قانوني ات

و اتاتاً ناظ به ش ايط و موانع تکوويني آتوش زدن نیسو

هوون

آتش زدن از امور تکويني ات  .اما در امور تش يعي و اعتباری مطلب به گونۀ ديگو ی اتو .
اگ به هسي گفته شود« :تو مسلط ب مال
مدلول اين ت خیص آن ات

بوده و ميتواني ه گونه تص في در آن انجام دهي»

هه تمامي موانع و ش ايط اعتباری و قوانوني از پویش پوای مالوک

ب داشته شده و او آزادانه و بدون هی محدوديتي ميتواند ه گونه تصو في در موال خوودش
انجام دهد .روشن ات

هه در اين موارد اگ به مالک گفته شود« :البته تو در تص فا خويش

بايد فالن ش ط اعتباری را رعاي

ه ده و فالن مانع قانوني را ب طو ف نموايي»؛ ايون توخن بوا

ظهور جملۀ اول مخالف بوده و از اين رو آن را تخصیص يا تقیید مويزنود .اموا ايون توخن در
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مورد ش وط و موانع تکويني مط ح نیس

و ذه اين امور مخالف ظهور جملۀ اول نیس ؛ ه ا

هه اتاتاً امور تکويني تخصصاً خارج بوده و اصالً ظهوری ب ای جملۀ اول در مورد اين اموور
منعقد نميگ دد هه بخواهیم از آن دت
تش يعي و اعتباری دالل

ب داريم .به عبوار ديگو تو خیصِ مطلوی در اموور

ب ت خیص اتباد و ش ايط نی دارد؛ هون اتباد و ش ايط آنها نیو

خود اموری اعتباری و ق اردادیاند؛ اما ت خیص در امور تکويني دالل

ب تو خیص اتوباد و

ش ايط ندارد هون اين اتباد و ش ايط اموری تکويني و حقیقويانود و توابع جعول و قو ارداد
نیستند.
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جرایم [و نافذ دانستن بسیاری از معامالتِ باطل] است.

اين اشکال اشکالي ات
بسیاری از مح ما
دلیل تلطن

مقاله

اشكال سوم :الزمۀ مشرع دانستن قاعدة سلطنت ،مشروع دانستن بسیاری از محرمات و

هه خويي ب اين نظ يه وارد ميداند .خووردن آشوامیدن و پوشویدن

به ص ف اينکه مملوک متص ف هستند حالل ميشود و...؛ زي ا نسب

و ادلۀ بعضي از مح ما عموم و خصوص من وجه اتو

بین

و از ايون رو در موورد

اجتماع (تص فا مالکانهای هه ح امند) تعارض و تساقط ميهنند و طبی قاعده بايود بوه اصول
اباحه رجوع شود در حالي هه بطالن اين مطلب آشکار و ض وری اتو  .بنواب اين ايون نظ يوه
قابل پذي ش نیس

(خويي  4122ج .)444 : 7

نقد و بررسی این اشكال

الزمۀ اين نظ مش وعی
ثاب

هی يک از مح ما الهي نیس ؛ زي ا حکمي هوه بوه وتویلۀ آن

مي شود ب گ فته از اطالق يا عموم رواي

ات

و روشن ات

در مواردی هه حکموي از

جانب ش ع – به مقتضای عقل يا نقل -به ما ب تد هه ب خالف اين عموم يا اطالق باشد از باد
تقدم خاص ب عام يا قید ب اطالق يا نص ب ظاه يا اظه بو ظواه مقودم خواهود بوود (و در
اضعف بودن ظهور قاعده تسلّط نسب

به ادله مح ما يا اج ا و ش ايط همین بوس هوه اتاتواً

ب خي فقها ب ای اين قاعده ظهوری در عموم يوا اطوالق قائول نیسوتند ).بنواب اين هوی تعوارض
مستق ی هه مستل م تساقط باشد وجوود نودارد .بودون شوک ادلوۀ مح موا و ادلوۀ شو وط در
معامال و غی ه مخصص (و يا ب طبی نظ يه مختار وارد ب ) اين قاعده هستند.
 .3-2قاعده صرفاً از نظر کمی مشرّع است نه کیفی
به عبار ديگ عمومی
توم قاعده مش وعی

قاعده به اعتبار نوع تص فا ات

نه اصناف يک نوع؛ و بوه عبوار

مسبَّبا را اثبا ميهند نه اتباد را.

دومین نظ در مورد مفاد ايجابي قاعده وجهي ات

هه ظاه اً شیخ انصاری ب ای اولین بار

به طور مبسوط و با تفصیل مط ح ه ده ات  .وی در مورد تمسک به اين قاعده ب ای تصوحیح
معاطا مينويسد:

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

به نظ ميرتد اين اشکال نی قابل پاتخ باشد ه ا هه:

011
پژوهشنامة متين

حديث نبوی داللتي ب مدعا ندارد؛ زي ا عمومیتش به اعتبار انواع تلطن
در مواردی مفید ات

هه شک شود آيا نوع خاصي از تلطن

اما هنگامي هه به طور قطع ميدانیم هه تلطن
مالک نافذ ات

و از اين رو

ات

ب ای مالک ثاب

يا خی ؟

ات

خاصي –نظیو تملیوک موال بوه غیو  -در حوی

اما شک شود هه آيا ايون تملیوک خواص صو فاً بوا «تعواطي همو اه بوا قصود»

صور مي گی د يا وجود قولي هه دال ب آن باشد نی ض وری اتو ؟ در ايون صوور ديگو
نمي توان ب ای اثبا تببی
اتتدالل ه

معاطا نسب

به تملیک ش عي به عموم تسلّط افو اد بو اموالشوان

د (انصاری  4174ج .)14 :1

خويي در تبیین نظ شیخ مينويسد:
عموم حديث ص فاً به اعتبار انواع تلطن  -مثل بیوع و اجواره و هبوه و صولح و امثوال آن-
اما اگ مقدار و همی

ات

شخصي تلطن
تلطن

را بدانیم به اين صور هه قطع داشته باشیم هوه در حوی

تلطن

خاصي-مثل فو وختن موالش بوه ديگو ی -نافوذ اتو

ولوي در هیفیو

ايون

شک داشته باشیم؛ يعني مثالً شک داشته باشیم هه اين بیع آيوا بوا تعواطي (بوه صوور

معاطاتي) حاصل ميشود يا وجود قول دال ب آن ض وری ات ؟ در اين صوور ديگو جواي
نیس

هه ب ای اثبا مش وعی

معاطا

به دلیل تلطن

تمسک نمايیم.

با اين توضیح تفاو میان اين نظ و نظ قبلي روشن ميشود؛ هو ا هوه عمويو
اول به اعتبار همی

و هیفی

ات

اما در وجه دوم فقط به اعتبار همی

ات

در وجوه

(خوويي  4122ج

 .)447 :7اشکاال اين نظ در ب رتي نظ يۀ بعدی روشن خواهد شد.
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 .3-3قاعدة سلطنت مشرّع نیست

به عبار ديگ قاعده هی گونه عمومیتي به اعتبار نوع تص فا يا اصناف يک نوع نودارد؛ و
به عبار توم نه مش وعی

مسببا را اثبا ميهند ونه مش وعی

ب اين اتاس مفاد اين نظ يه اين ات

هه دلیل تلطن

اتباد را.

اتاتاً در مقام مش وعی

بخشویدن

به تص فا مالک يا اتباد ع في آن نميباشد؛ بلکه ص فاً ب ای بیان اين نکته ات

هه مالک

در موارد مش وع تسلّط ب مالش داشته و ميتواند هو يوک از تصو فا مشو وع را-هوه قوبالً
مش وعی

آن ثاب

گشته -در مالش انجام دهد .به عبوار ديگو ايون قاعوده در قبوال «حجو
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مالک» بوده و در صدد اثبا اين مطلب ات
ات ؛ پس اين قاعده اتاتاً ناظ به عقد و هیفی

و اتباد آن نیس .

مقاله

هه مالوک محجوور نبووده و مجواز بوه تصو ف

هساني نظی خويي (خوويي  4122ج  )447 :7آخونود خ اتواني (طهووری  4145ج  )441 :4شویخ
الش يعه اصفهاني ( )51 :4151و گلپايگاني (گلپايگاني 414 :4155؛  )74 :4111ايون نظو را دارنود .بو
اين مبنا اگ در مش وعی

نوع يا صنف خاصي از تص فا شوک هو ديم نمويتووانیم بوه ايون

قاعده اتتناد هنیم.
م حوم آخوند نی تخن شیخ انصاری را به نقد هشیده و بیان ميدارد :حتوي قاعودۀ تسولّط
به نوع تلطن

نسب

نی عمومی

ندارد؛ و از ايون رو در موواردی هوه در مشو وعی

تصو ف

خاصي ت ديد داشته باشیم نميتوانیم بدان اتتناد هنیم (طهوری  4145ج .)441 :4
امام خمیني نی پس از بیان اينکه در نفوذ معامال دو ش ط الزم ات ؛ يکي تسلّط مالوک
ش ط دوم ندارد تص يح ميهند :اين تخن در صورتي اتو

هوه اطوالق را در حوديث نبووی

بپذي يم؛ اما اگ معتقد باشیم هه اطالقي وجود ندارد و حوديث صو فاً بو ای جعول تولطن
مقابل حج آمده و مقصود از آن اين ات

در

هه اف اد در تص فا مسلّط هستند نه محجوور در

در اين صور ام واضحت ات  .و شايد منظور محقوی خ اتواني نیو هموین بووده باشود ...و
خواننده آگاه ات
هیفی

آن) ات

هه محقی خ اتاني در صدد بیان عدم اطالق در روايو

(از حیوث عقود و

(امام خمیني  4174ج .)477 :4

نقد و بررسی این نظریه

به اين نظ يه اشکاال متعددی شده ات .
تید ي دی اين وجه را ص فاً ادعايي بدون شاهد ميداند و معتقد ات

اگ ق ار باشد امثوال

اين ادعاها پايان بخش هالم باشند مي توان به بسیاری از اطالقا مسلم اشکال ه

د (روحاني بي

تا ج 15 :4؛ ر.ک :ي دی  4121ج .)15 : 4

تید محمد صادق روحاني بیان ميدارد :اشکال اين نظ آن ات
عبار ات

هوه حمول تولطن -هوه

از قدر ب تص فا به طور مطلی -ب ارادۀ عدم محجوري

تص ف -خالف ظاه ات

(روحاني  4147ج .)714 :49

–يعني عدم موانع از

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

و ديگ ی رعاي

مق را

و بیان اينکه دلیل تلطن

ص فاً ناظ به ش ط اول بوده و داللتي بو
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محقی اصفهاني در رد نظ محقی خ اتاني به بیان مقدمهای ميپ دازد بدين شکل هه:
عدم ملک ات ؛ زماني به جه

عدم نفوذ تص ف گاهي به جه

عودم مشو وعی

تص ف ات ؛ در مواردی به خاط عدم نفوذ تبب از نظ ش ع ات

اصول

(مثول منابوذه و مالمسوه و

معاطا در نظ هسي هه آن را تبب ش عي نميبیند) و گاهي به جه

وجود مانعي مثل تفه

صغ جنون يا فلس ات .
تپس در عبار دقیقي بیان ميهند :ظاه نبوی «الناس مسلطون على اموالهم» آن ات
ب ای اف اد به جه

تلطن

ب آن تلطن

اضافۀ مال به آنها ثاب

هه

گشته ات [يعني هون مال موال آنهاتو

دارند و به تعبی ی مالک بودن ب مال مقتضي تلطن

مقتضا – به اتتناد ثبو اقتضايي يا فعلي مقتضي آن به جه

اتو ] و حکوم هو دن بوه

عدم موانع -امو ی معقوول اتو

ولي حکم به عدم مانع به اتتناد ثبو مقتضي ام ی غی معقول ات ؛ پس معنا ندارد هه دلیل
را ب غی محجور بودن مالک-در مقابل محجور بودن به اتباد حج  -حمل نمايیم بوا

تلطن

وجود اينکه عدم محجوري

به ثبو مقتضي –يعني اينکه مال مال اوت  -مستند نميباشود

(اصفهاني  4141ج .)444 :4

گلپايگاني پس از بیان تخن محقی اصفهاني مبني ب اينکه «تسلیط عبار اتو
قدر ب تص ف و اين بدان معنات

از اعطوای

هه شوارع تموامي تصو فا متعارفوه بوین مو دم را امضوا

ه ده و آثاری را هه ايشان مت تب ب آن ميهنند مت تب ه ده ات ؛ پس م اد از تسلیط هموان
امضا ات

و آنچه مورد امضا ق ار گ فته همان تص فا وضوعي و تکلیفوي بوه تموامي انوواع و
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اقسام و اصنافي ات

هه میان م دم متداول ات » تص يح مينمايد هه ايون توخن دافوع نظ يوه

محقی خ اتاني ات

مالوک

ات

هه معتقد بود حديث تلطن

و حتي ب نوع مورد ت ديد نی دالل
نائیني بیان ميدارد :مناقشه در دالل

در عمومی

الناس يا ا طالق تلطن

فقوط بو ای بیوان عودم محجوريو

ندارد (گلپايگاني .)27 :4155

حديث تلطن

غی مسموع ات ؛ زي ا هی قصووری

وجود ندارد و اقتضای مقابلۀ جمع به جموع آن اتو

ه هسي به ه شکلي از اَشکال تلطن

مسلط ب

مال خودش باشد (نائیني  4141ج .)491 : 4

هوه
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او (مفاد سلبی قاعده)
نظ يه ههارم نظ ی ات

هه گلپايگاني ص فاً به عنوان يک احتمال مط ح مينمايد:

احتمال ديگ آن ات
هی هس جاي نیس

مقاله

 .3-4صرف بیان اینكه دیگران نمیتوانند در اموال مالك تصرف کنند مگر با اذن

هه اين حديث به معنای حديث ديگ ی باشد هه مويگويود« :بو ای

هه در مال ديگ ی تص ف نمايد مگ به اذن او»؛ يعني اف اد فقط ب موال

خودشان تسلّط دارند و نه اموال ديگ ان .بناب اين عبار اطالقي ندارد و در مقام بیوان اقسوام و
انواع تسلّط نیس

(گلپايگاني .)21 :4155

با بیانا گذشته به خوبي پیدات

هه نميتوان به اين معنا ملت م شد .دلیل تولطن

گست دهت ی داشته و به ص ف هنین احتماالتي نميتوان دت

معنوای

از ظهور آن ب داش .

آنچه تا بهحال در مورد قاعدۀ تسلیط بحث ه ديم راجع به مفواد ايجوابي آن بوود يعنوي اينکوه
مالک حی دارد در مال خود ه گونه تص في انجوام دهود .اموا مفواد قاعوده منحصو بوه مفهووم
ايجابي آن نیس

بلکه دارای مفاد تلبي نی هس .

مفاد تلبي اين قاعده اين ات

هه ديگ ان ب مال مالک تلطن

نداشوته و از ايون رو هوی

هس بدون اجازۀ مالک حی تص ف در ملک او را ندارد.
مهمت ين ثم ه اثبا اين مطلب اثبا ل وم در معامال ات .
مفاد تلبي قاعده مورد پذي ش همگان نبوده هما اينکه مثبتین مفواد تولبي در نحووۀ اثبوا
اين مطلب راه يکساني را نپیمودهاند.
ب ای اثبا مفاد تلبي قاعده هند راه مط ح شده ات :
 .4اتتفاده از اطالق تلطن
م احم تلطن
از تص

تامه مالک ات

و اقتضای تلطن

تامه و اينکه تص ف غی بودون اذن مالوک

و يکي از انحای تلطن

آن ات

هه مالک بتواند ديگو ی را

ف در مالش منع نمايد (انصاری  4174ج  91 : 1؛ نائیني  4141ج .)491 :4

 .7بنای عقال در اينکه مالوک حوی دارد ديگو ان را از تصو ف در موال خوودش منوع هنود
(موتوی بجنوردو  4122ج .)777 : 9

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

 .4مفاد سلبی قاعدة تسلیط
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 .1اتتفاده از مدلول مطابقي به اين معنا هه حتي پس از تص ف غی در مال مالک بواز هوم
داشته و از اين رو تص ف غی بياث ات

مالک ب مال تلطن

 .1انتفای مقتضي تلطن
مالکی

غی نسب

نسب

(اصفهاني  4141ج .)14 :1

به غیو مالوک .مقتضوي تولطن

به مال منتفي ات

پس تلطن

نی منتفي ات

مالکیو

اتو

و هوون

(اصفهاني  4141ج .)14 :1

ب خي معتقدند از آنجا هه اين اتتدالل مبتني ب مفهوم وصف يا حص ات

موورد خدشوه

ات

(روحاني بي تا ج )91 :4؛ اما ظاه اً اين اتتدالل مبتني ب مفهوم علو

عل

ات ؛ زي ا همان گونه هه در هالم محقی اصفهاني ذه شود از خوود حوديث مويتووان

فهمید هه عل

و مقتضي تلطن

بووده و از بواد انتفوای

مالک بودن ات .

 .5قلمرو قاعده
آنچه تاهنون مورد بحث و ب رتي واقع گ ديد تسلّط مالک ب اموال خويش بود .اما از ب خي
عبارا بهدت

مي آيد هه قلم و اين قاعده منحص به اموال نبوده و حقوق و انفوس را نیو در

ب ميگی د يعني «الناس مسلطون علي اموالهم و حقوقهم و انفسهم» .در بسویاری از عبوارا نیو
«تسلّط ب امالک» مط ح گشته ات .
 .5-1تسلّط بر امالك
تسلّط ب امالک بیشت در میوان متقودمان مطو ح شوده اتو
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

أمالههم» به ه ّا در هتب ايشان آمده ات

و عبوار «النواس مسولطون علوى

(شویخ طوتوي  4112ج 727 :1؛ ابون ددريوس 4144ج :7

197 117؛ ج 41 :1؛ فاضل آبي  4141ج .)45 :7

رابطۀ مال و ملک عموم وخصوص من وجه ات  .به عنوان مثال امور هم ارزش و بيفايده
اگ هه مال نیستند اما ممکن ات

به ملکی

هسي در آمده و از ايون رو مالوک تسولّط بو آن

داشته و هسي حی تص ف عدواني در آن را ندارد.
با توجه به آنچه در مورد تسلّط ب اموال بیان شد پذي ش تسلّط ب اموالک بسویار آتوان و
هموار ات  .مهمت ين دلیل تسلّط انسان ب امالک خويش همان بنای عقالت
عقل و فط

ات .

هه مورد تأيید
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در بسیاری از هلما مسئلۀ تسلّط انسان ب نفس خويش مط ح شده اتو

(از جملوه رک :خوويي

مقاله

 .5-2تسلّط بر انفس
 4141ج  14 :71؛ گلپايگاني 74 :4111؛  4144ج  715 :4ج  )14 :7م اجعه به هتب فقهي نشان مويدهود
هه علمای متأخ با اين قاعده معاملۀ مسلما ه ده و در اصل آن هی اختالفي ندارند.
اين نحو از تسلّط اگ هه در آيه يا روايتي با اين عنوان ذهو نشوده اموا مضومون آن امو ی
وجداني (خويي  4122ج  )742 :1و عقاليي (مکارم شوی ازی  4144ج  )11 :7ات

هه در تمامي ملل و

بوده يا نبودهاند – مورد عمل واقع گ

ديده (امام خمیني 4174

نحل –اعم از اينکه ملت م به ش يع
ج  )459 :1اولوي

قطعیه (خويي  4122ج  )742 : 1و فحوای تلطن

آن را اثبا ميهند .شايد مقصود از اولوي

ب مال (حکیم بي تا ج )42 :44نی

را بتوان اين گونه توضیح داد هه :وقتي انسوان بو

اموال خويش هه تعلی آنها به وی اعتباری ات

تسلّط داشته باشد نسب

به نفوس خوويش (و

تلطن

دارد.

اين نکته را نی ب ايد تذه داد هه همان گونه هه جعل تلطن
تلطن

ب انفس نی معلی ب عدم اعمال تلطن

ب اموال تعلیقي ات

جعول

شارع ب خالف آن ات ؛ پس ايون قاعوده نیو

حدودی داشته هه بايد به آن توجه داش  .حدودی همچون :عدم جواز خودهشوي و ارتکواد
انسان ب نفس خوويش مقیود

مح ما و ....در بنای عقال نی همین مطلب لحاظ شده و تلطن
به حدودی ات .
بنا ب اين قسم

از مفاد قاعده انسان ميتواند ه شغلي را هه ميخواهد ب گ يند اجی ه

هسي هه ميخواهد ب ای ه هاری هه دوت

دارد ق ار گی د (و خودما خوود را در اختیوار

ديگ ان ق ار دهد) با ه هسي هه ميخواهد ازدواج هند و خالصه ه هواری را هوه دوتو
دارد انجام دهد مگ آنکه ام خاصي ش عاً يا قانوناً منع شده باشد.
 .5-3تسلّط بر حقوق
در بسیاری از عبارا در هنار تسلّط ب اموال تسلّط ب حقوق نی مط ح شده ات .
به طور خالصه ميتوان پنج دلیل را ب اينکه قاعده تلطن
ه د:

شامل حقوق نی مويشوود ارائوه

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

اعضا و جوارح و قوای آن) وو هه تعلی در اينجا ام ی حقیقي و تکويني ات

وو به ط يی اولوي
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 .4صدق مفهوم مال ب حی؛ ه اهه ارزش مادی دارد و در مقابل آن بهايي پ داخ
هه تنها ب

خي حقوق اينگونهاند (امام خمیني  4174ج

ميشود .البته از ب خي عبارا

پیدات

 )99 :4و ب خي ديگ ظاه در

اين مطلبند هه تمامي حقوق اينگونهاند (خمیني الف  4121ج :7

.)729

 .7بنای عقال (امام خمینوي 4174ج  )459 :1اين تی ه بوه تأيیود شوارع نیو رتویده اتو

(مکوارم

شی ازی  4144ج .)11 :7

الغای خصوصوی
خصوصی

و وحود موالک (مکوارم شوی ازی  4144ج .)79 :7شوايد مقصوود از الغوای

در اينجا اين باشد هه از نگاه ع ف مال بودن خصوصیتي ندارد و مهم مالک بودن

و به تعبی ی تعلی داشتن به شخص ات ؛ يعني انسان ب ه آنچه متعلی به اوت
دلیل اولوي (مکارم شی ازی  4144ج )79 :7ظاه ا مقصود از ايون اولويو

تسلّط دارد.

آن اتو

هوه «حوی

م تبه پايینت و از ملک ات » (محقی داماد  4111ج  )791 :7و وقتي انسان بو فو د قوویتو (موال)
تلطن

داشته باشد ب ضعیف ت (حی) به ط يی اولي تسلّط دارد.

اجماع .البته همانگونه هه از تخن محقی ن اقي پیدات
اتقاط حقوق مط ح ات

نه تاي تص فا

اين اجماع تنها در مورد تسولّط بو

(حسیني م اغي  4141ج .)714 :7

تذکر :مشرّع بودن قاعدة سلطنت نسبت به جمیع تصرفات در حقوق

يکي از مباحث مهمي هه در مورد حقوق مط ح ات

آن ات

شک ه ديم هه آيا قابل اتقاط يا قابل نقل و انتقال ات
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

قاعدۀ تلطن

مش ّع ات

اصل هیس  .بناب نظ يۀ مختوار هوه

و شامل حقوق نی ميشود اصل در حقووق جوواز تموامي تصو فا

اعم از نقل و انتقال و اتقاط ات
صورتي صحیح ات

هه اگ در موورد حوی خاصوي

مگ آنکه خالف آن ثاب

گ دد .البته اتتناد به اين اصل در

هه حی بودن يک هی (و حکم نبودن آن) اح از شود و در جوای خوود

بیان شده هه ب ای اثبا حی بودن هی ی وجود يکي از ته نشانه يعني قابلی

اتقاط نقول يوا

انتقال هافي ات .

 .6جمع بندی و نتیجه گیری در مورد مفاد قاعده
از آنچه بیان گ ديد روشن شد هه قاعدۀ تسلّط يک مفاد ايجابي و يک مفاد تلبي دارد.

اصالح توم 4151/1/71
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اجازه و رضاي

مالک ات .

مفاد ايجابي قاعده اين ات

هه مالک ب مال خود تسلّط هامل داشته و ه گونه هه بخواهد
هوه او در اموور تشو يعي –

ميتواند در آن تص ف نمايد .اين تسلّط مطلی به معنای اين اتو

اعم از وضعي و تکلیفي – ت خیص دارد و اتاتاً بدون ت خیص تلطن
بدان معنا ات

مقاله

مفاد تلبي آن اين ات

هه غی مالک ب مال مالک تسولّط نداشوته و تصو ف او منووط بوه

معنوا نودارد .ايون امو

هه ب ای تص ف او هی مانع و ش ط تش يعي وجود ندارد و بوه عبوار ديگو

تمامي تص فا ع في مالک مورد ت خیص وضعي و تکلیفي شارع اتو  .ايون مطلوب معنوای
صحیحي نخواهد داش

مگ اينکه اتباد ع في تص فا به عنوان اتباد ش عي تلقي شوده و

مورد امضای ش ع باشند.
البته اطالق و عموم قاعده منافاتي با وجود حدود و شو ايطي بو ای قاعوده نودارد و اگو از
ثاب

شود عمووم يوا اطوالق قاعوده را تخصویص و تقییود زده و رعايو

آن حودود و شو ايط

ض وری ات .
ب اين اتاس در مواردی هه شک در جواز تص في خاص بو ای مالوک داشوته باشویم و از
جانب ش ع و ع ف عقال نی دلیلي ب منع يا فساد نداشته باشیم ميتوانیم به اين قاعوده تمسوک
ه ده و تص فا ع في را صحیح و معتب بدانیم.
البته شايد بتوان در اينجا نظ ديگ ی را مط ح ه د هه شوبیه نظو اول اتو
جها با آن متفاو ات  .اين نظ اين ات
بوده و مورد تلطن
نیس

جايي ات

هه اتاتاً جعل تلطن

هه شارع اعمال تلطن

اموا در ب خوي

از ابتدا به صور تعلیقي

نک ده باشود .در ايون جهو

تفواوتي

هه قاعده را تاتیسي يا امضايي بدانیم .اگ قاعده را تأتیسي بدانیم واضح ات هه شارع

هی گاه ب خالف تلطن

خودش تلطنتي را بو ای مکلفوان جعول نمويهنود؛ واگو قاعوده را

امضايي بدانیم باز هم قطعاً شارع تلطن

مالک ب خالف تلطن

در ه دو صور مالک در مواردی هه شارع اعمال تولطن
خاصي را معین نموده ات

الهي را امضا نميهنود .پوس

هو ده و حکوم يوا حود و شو ط

 -وبه عبار دقییت ب خالف تلطن

شارع -اصالً تلطنتي ندارد
شارع گ دن نهد .در مباحوا

و ض ورتاً بايد اين احکام و ش ايط را رعاي

نموده و به تلطن

نی هون خود شارع ت خیص داده پس تلطن

مالک مخالف اعمال تلطن

شارع نیس .

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

جانب ش يع

– هه با اب ار عقل و هه به وتیلۀ نقل – حد خواص يوا شو ط ويو های بو ای آن
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امام خمیني اگ هه نظ مشهور در مورد مفاد قاعده را نميپذي د اما به تعلیقوي بوودن مفواد
آن تص يح ميهند هه دلیل تلطن
ايشان حکمي ات

ب ای تنفیذ همان هیو ی اتو

هه ب «عدم ورود دلیلي هه دالل

پس ب ای عبد در مقابل تلطن
نی همین گونه ات

هوه نو د عقالتو ؛ و نو د

ب دعمال تلطن

الهي هند» معلی ات

مواليش تلطنتي نیس ؛ بلکه حتي در صور تأتیسوي بوودن

(امام خمیني  4174ج .)472 411 :4

با اين بیان روشن ميشود هه ادلۀ احکام ل ومي و ادلوۀ شو وط «وارد» بو قاعوده تولطن
هستند نه «مخصص» آن .در اين موارد هون شارع دعمال تلطن
يعني تسلّط مالک در مواردی هه شارع اعمال تلطن

ه ده مورد قاعودۀ تسولّط –

نکو ده باشود  -ب داشوته شوده و قاعوده

خود به خود منتفي ات  .همچنین بنا ب اين نظ اشکال تخصیص اهث يا تخصیص هثیو [هوه
ای بسا به قاعدۀ تلطن
جه

وارد باشد و موهم اين مطلب گ دد هوه عمومیو

اين تخصیص تس

و اطوالق قاعوده بوه

گشته و قابل اتتناد در موارد مشکوک نیسو ] نیو خوود بوه خوود

منتفي ميگ دد.
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بح اني يوتف( .بيتا) الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة قم :مؤتسه نش اتالمي.



ج اي ی تید عبد اهلل (بيتا) التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة (مخطوط) نسخه خطي هتابخانه
آتتان قدس رضوی به خط :عبداهلل نورالدين بن نعم

اهلل بي جا :بي نا 4جلد.

اصالح توم 4151/1/71
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ح ّ عاملي محمد بن حسن4141( .ق) وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤتسۀ آل البی

مقاله



حائ ی شیخ م تضي4141( .ق) الخمس قم :مؤتسه نش اتالمي 4جلد.
هاپ دوم 14جلد.



حسیني م اغي عبد الفتّاح بن علي4141( .ق) العناوین الفقهیة ،قم :مؤسسة النش االتالمي هاپ اول
7جلد.



حکیم محسن( .بي تا) نهج الفقاهة قم :نش  77بهمن 4جلد.



خمیني مصطفى4141( .ق) البیع ته ان :مؤتسۀ تنظیم و نش آثار امام خمیني 7جلد.



وووووووووووووووووو ( .الف  )4121خیارات ته ان :مؤتسۀ تنظیم ونش آثار امام خمیني 7جلد.



وووووووووووووووووو ( .د )4121دروس األع م ونقدها ،ته ان :مؤتسۀ تنظیم و نش آثار امام خمیني 4جلد.



خويي ابوالقاتم )4122( .مصباح الفقاهه با تق ي محمد علي توحیدی قم :مكتبة الداوری هاپ
اول 2جلد.



هاپ اول  11جلد.


روحاني حسیني محمد صادق4147( .ق) فقه الصادق



وووووووووووووووووو ( .بي تا) المرتقى إلى الفقه األرقى (کتاب الخیارات) ،با تق ي  :تید عبد الصاحب

(ع)

قم :مؤسسة دارالکتاد هاپ اول 71جلد.

حکیم ته ان :هاپ و نش دارالجلي (مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیة) 7جلد.


وووووووووووووووووو 4141( .ق) منهاج الفقاهة التعلیق علی مکاسب الشیخ االعظم بيجا :بينا هاپ ههارم
1جلد.



شهید ثاني زين الدين بن علي4141( .ق) الرّوضة البهیة فی شرح اللّمعة الدّمشقیة با تعلیی محمد
هالنت بی و  :دارالعالم االتالمي 44جلد.



شیخ الش يعه اصفهاني فتح اهلل بن محمد جواد نمازی4151( .ق) نخبة األزهار با تق ي محمد حسین
تبحاني قم :المطبعة العلمیة4 ،جلد.



شیخ طوتي محمد بن حسن4142( .ق) الخ



وووووووووووووووووو 4112( .ق) المبسوط فی فقه االمامیة ته ان مكتبة الرضویة هاپ توم 1جلد.



صدر تید حسن4141( .ق) تكملة أمل اآلمل قم :مكتبة آیة اهلل الم عشي هاپ اول 4جلد.



طهوری صادق4145( .ق) محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب قم :انتشارا أنوار الهدو .



فاضل آبي زين الدين ابي علي حسن بن ابي طالب4141( .ق) کشف الرموز فی شرح المختصر النافع

قم :دفت انتشارا اتالمي هاپ اول 1جلد.

قم :مؤتسۀ نش اتالمي 7جلد.


فیومى احمد بن محمد مق و( .بي تا) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی قم :منشورا
دار ال ضي هاپ اول 4جلد.

قاعدة تسليط و نقش آن در تصحيح قراردادهاي نوپيدا (با نگاهي به انديشههاي امام خميني(س) )

وووووووووووووووووو 4141( .ق) موسوعة االمام الخوئی (کتاب الزکاة) ،قم :مؤتسۀ احیا آثار امام خويي
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پژوهشنامة متين

قدي ی محمد حسن4141( .ق) کتاب البیع (تقریر قدیری) ته ان :مؤتسۀ تنظیم و نش آثار امام
خمیني هاپ و نش ع وج هاپ اول 9جلد.



گلپايگاني محمد رضا4155( .ق) بلغة الطالب (األول) ،قم :هاپ خیام 4جلد.



وووووووووووووووووو 4111( .ق) الهدایة الی من له الوالیة( ،األول) قم :العلمیة 4جلد.



وووووووووووووووووو 4144( .ق) کتاب القضاء قم :مطبعة الخیام هاپ اول 7جلد.



محقی داماد مصطفي )4111( .قواعد فقه :بخش مدنى ته ان :نش علوم اتالمي 4جلد.



مصطفوی حسن4147( .ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ته ان :م ه الکتاد للترجمة والنش
هاپ اول 41جلد.



مصطفوی محمد هاظم4142( .ق) القواعد :مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکاً و مورداً قم :مؤسسة النش
االتالمي 4جلد.



مقدس اردبیلي احمد بن محمد4141( .ق) مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد االذهان با تحقیی
مجتبي ع اقي علي پناه اشتهاردی حسین ي دی اصفهاني قم :مؤسسة النش االتالمي هاپ
اول 41جلد.



مکارم شی ازی ناص 4144( .ق) القواعد الفقهیة قم :مدرسة االمام امی المؤمنین



موتوی بجنوردی می زا حسن )4122( .القواعد الفقهیة قم :الهادی 2جلد.



نائیني می زا محمد حسین4141( .ق) المکاسب و البیع ،مق ر :محمد تقي آملي قم :مؤتسه نش

(ع)

هاپ توم 7جلد.

اتالمي هاپ اول 7جلد.


ووووووووووووووووو 4141( .ق) منیة الطالب فی شرح المکاسب با تق ي موتي بن محمد خوانساری قم:
مؤسسة النش االتالمي هاپ دوم 7جلد.



نجفي محمد حسن بن باق  )4119( .جواهر الک م فی شرح شرائع االس م تحقیی :عباس قوهاني

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

ته ان :دار الکتب االسالمیه هاپ دوم 11جلد.


نوری می زا حسین4141( .ق) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل بی و  :مؤتسۀ آل البی

علیهم

السالم إلحیا الت اث هاپ اول 41جلد.


ي دی محمد هاظم بن عبد العظیم4121( .ق) حاشیة المکاسب قم :مؤتسۀ اتماعیلیان (هاپ
تنگي) 7جلد.

