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است ،اگرچه جنبة حقوقی دارند ،اما میتوانند نشان دهندة جهتها و خطوط کلی
باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود .یکی از این خطوط کلی ،توازن
در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است .به منظور تحقق
همین امر در فقه اسالمی ،شرایطی برای صحت مبادالت و معامالت بر اساس
آموزهها ی وحیانی ذکر شده است .از جمله این شرایط ،شروط عوضین است که
یکی از آنها ،صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده  215قانون مدنی هم به
آن اشاره شده است .درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت» ،تعبیر به «ملکیت»
کردهاند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد .آنچه مسلم
است این است که در هر معاملهای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا
«موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن
صحیح باشد .این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و
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مقدمه
قرآن کریم به عنوان اصلیترین منبع در استخراج احکام دین ،نه تنها مال را تحقیر نکرده ،بلکه آن
را با تعبیر «خیر» تجلیل نموده است .علت این تجلیل ،سهم مال در حیات و استواری فررد و جامعره
است لذا مال را با صفتهایی چون قوام و قیام برای زندگی مردم و وسیلة سامانیابی خلق و اصالح
امور زندگی معرفی نموده است .وقتی اصل مال خیر بود ،تحصیل و دوست داشتن عاقالنة آن نیر،،
خیر و فضیلت است .چون وقتی مال درحکم ستون فقرات جامعه باشد ،هر کراری کره در تکریرر و
تولید و مبادله و صیانت آن سهم دارد ،مانند پاسداری از ستون فقرات جامعه اسرت .در عرین حرال
قرررآن کررریم ،بررا قرررار دادن چررارچو هررا و حرردودی برررای تحصرریل و مبادلرة امرروال ،راه تعرردیل
خواستههای فطری را هموار نموده و در جهت همراهنگی برین تکروین و تشرریع ،احکرام اسرتوار و
حکیمانهای جعل کرده است ،و از هر راه انحرافی برای بهدست آوردن یا مصرف کردن مرالی کره
صدق عنوان «باطل» را در پی داشته باشد ،نهی کرده است .و از این طریرق راه را بررای فرروریختن
بنیان اقتصادی جامعه بسته است .در همین راستا فقه اسالمیکه مبتنی بر قرآن و سنت است ،احکرام
و مقرراتی را در با معامالت تحت عنوان شرایط صحت معامالت در سره بخرش شررایط شرکلی
(آنچه مربوط به صیغة عقد میشود) و شرایط شخصی (آنچه مربوط به طرفین معاملره مریشرود) و
شرایط موضوعی (آنچه مربوط به موضوع عقد یعنی عوضین میشود) مطررح مرینمایرد .آنچره در
این پژوهش بررسی میشود ،ذکر یک شرط از شررایط بخرش سروم اسرتی اینکره عوضرین واجرد
صفت «مالیت» باشند .پرسش اصلی مطرح در این خصرو

ایرن اسرت کره چررا و برر اسراس چره
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مبنایی ،شرط صحت معامالت ،مالیت داشتن عوضین است؟ پاسخ به این پرسش منروط بره بررسری
مفهوم و مبانی «مال» و در پی آن «ملک» به سبب رابطة تنگاتنگ ایرن دو برا هرم اسرت ،کره مرورد
اهتمام این پژوهش قرارگرفته است ،تا وجه اختالف تعابیر فقها نمایان گردد.

معانی مال
الف) معنای لغوی مال
مال که اجوف واوی است ،به معنای دارایی و هرچی،ی است که ملک انسان بروده و آن را مالرک
شود (واسطی زبیدی 1414ج 703 :15ی ابن منظور 1414ج  ) 635 :11کره در اصرل مملوکرات از طرال و نقرره
بوده و سپس بر هر مملوکی از اعیان که جمعآوری و نگهداری شرده ،اطرالق شرده اسرت .عنصرر
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مقاله

محوری در این تعریف «ملکیت» معرفی شده ،با لحاظ تفاوتی که بین مال و ملک وجود داردی کره
راغب در وجه تسمیة دارایی انسان به مال میگویدی چون مال مورد طبع انسان است و پیوسته از
این گروه به آن گروه میل میکند و ماندگاری ندارد ،به همین دلیرل متعلقرات انسران ،مرال نامیرده
شده است و به همین جهت عدم دوام ،عارضی است (راغب اصفهانی .)783 :1412

نکتة قابل ذکر در تعریف فوق ،این است که ایشان «مال» را از ریشة «میرل» یعنری اجروفیرایی
میداند ،درصورتی که «مال» از ریشة «مَوَلَ» بوده ،به دلیل جمع مکسر آن ،که «اموال» و مصغر آن،
که «مویرة» است.

2

ب) معنای اصطالحی مال
فقها غالباً در مبحث شرایط عوضین به این موضوع پرداختهاند که گفتارآنها در ایرن برا مختلرف
است .آنچه مفروغ عنه است ،این است که در هر معاملهای عوضین باید فی الجملره منفعتری داشرته
باشند تا بذل مال در قبال آن صحیح باشد .درعین حال بعضی از فقها ،تعبیرر «مالیرت» را در شررایط
به «ملکیت» کردهاند (شهید ثانی  1413ج 23 :2ی عالمره حلری  1413ج21 :2ی نجفری  1404ج )343 :22و منظرور
آنها ملکی است که حصول نفع را در پی داشته باشد .جامع بین این دو تعبیر ،آن است که عوضین
باید ارزش مبادالتی داشته باشند .دلیل اختالف تعابیر فقها هرم درتعریرف مرال ،بره اعتبراری برودن
حیریت مال برمیگرددی زیرا مال حیریت واقعی نداشته ،بلکه از امور اعتباری است که به اعتبار عقال
وابسته است و این اعتبار ممکن است در زمانها و مکانهای مختلف ،به گونهای متفاوت باشد .امرا
گفتار مختلف آنها را میتوان به پنج تعریف کلی دسته بندی کرد:

 .1البته مصطفوی قائل به عدم فرق بین مال و ملک است .رجوع شود به (مصطفوی  1402ج . )216 :11
 .2در قواعد عر  ،قاعدة مشهوری است که میگوید« :إن التصغیر –کالتکسیر -یرُدُ االشیاء الی اصولها» .یعنری تصرغیر

(س)

همانند جمع مکسر کلمات را به اصل خودشان برمیگرداند.

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

عوضین دارند (انصاری  1411ج110 : 2ی مامقانی  1316ج 424 : 3ی نایینی  1373ج )339 :1و بعضی دیگر تعبیر
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تعریف اول :تعریف مال به «ما یُبذل بإزائه المال» .نایینی مالک مالیت را بذل مال در مقابرل آن
میداند (نایینی  1373ج  .)339 :1صاحب بلغة الطالب نی ،این مطلب را تحت عنوان «قیل» مطررح نمروده
است (گلپایگانی .)14 :1399

خدشهای که به این تعریف وارد است این است که مستل،م دور محال است .بره عبرارت دیگرر
معرَف در تعریف ذکر شده است ،درصورتیکه در جای خود در منطق آمده که مُعرِف باید أجلی
از معرَف باشد.
تعریف دوم :تعریف مال به منفعت از طریق عقد سلبی است این تعریف در مقام بیان ضابطه
برای مال نیست .و ظاهراً توجهی به جنبة اثباتی مال نداشته ،بلکه تنها طرف سلبی مال را مدنظر قرار
داده است .به ذکر چند نمونه بسنده میکنیم:
صاحب جواهر در بحث شروط عوضین ،بحث ملکیت را عنوان و به این مطلب تصریح میکند
که چی،ی که صالحیت تملک ندارد ،بیع آن صحیح نیست و جهت بطالن را عدم منفعرت معرفری
میکنرد .و چنرد مصرداق از ایرن مروارد از جملره بیرع سوسرک ،عقرر و حشررات را برشرمرده و
میفرماید« :لعدم صالحیتها للتملک ،باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالباً فیها» (نجفری  1404ج-344 :22

 .)343مقدس اردبیلی هم مشابه همین نظر را دارد و میفرمایرد« :فرال یصرح[ ...بیرع مرا ال ینتفرع بره»
( 1403ج .)167 :8شیخ طوسی بعد از طرح همرین مطلرب بعضری نمونرههرا را ماننرد شریر و گرر

و

سایرحشرات به عنوان مرال مطرح میکند ( 1387ج .)166 :2صاحب مفتاح الکرامه هم همرین نظریره را
در مورد موضوع معامله و خصو

بیع در عقود معاوضی دارد و چی،ی را که منفعتی نداشته باشد،

سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

مال محسو نکرده و اخذ مال را در مقابل آن حرام و باطل مریدانرد (حسرینی عراملی  1419ج .)8 :13
گویا عدم صالحیت تملک ،منجر به عدم مالیت میشود .بحث در مرورد اعتبرار قیرد «ملکیرت» در
بعضی از تعابیر به جای «مالیت» خواهد آمد.
شایان ذکر است که بعضی از نمونههای ذکر شده در کلمات علما ،مرل شریر و گرر

اگرچره

ممکن است در آن زمان مال محسو نشده و کسی حاضر به پرداخرت مرالی در قبرال آنهرا نبروده
است ،ولی امروزه اینگونه نیست .یعنی یک شیء ممکن است در زمانی در نظر عرف و عقال مرال
نباشد ،اما در زمانی دیگر همان شیء مال محسو شود .همانگونه که ممکن است شیئی در زمانی
مال بوده ولی در زمانهای بعد ،در نظر عرف از ارزش و مالیت سراقط شرود .ایرن بره دلیرل مطلرب
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مقاله

پیش گفته است ،که مال از امور اعتباری است ،و ممکن است عقال در هر زمران و مکران مصرادیق
تعریف سوم :مقید کردن منفعت به قید «عقالیی» از طریق عقد سلبی یا ایجابی است ،شیخ
انصاری که یکی از شرایط عوضین را «مالیت» عنوان میکند ،میفرماید« :یشترط فی کل منها
[عوضین کونه متموالً الن البیع مبادلة مال بمال» (انصاری  1411ج )110 :2ییعنی ایشان مطلب را مدلّل
به تعریف لغوی مال میکند .و با این شرط از هر چی،ی که منفعت عقالیی نداشته باشد و شرعاً هم
مجاز نباشد احتراز میکند (انصاری  1411ج  )110 :2و برای قید «منفعت عقالیی» بعضی از حشرات را
مرال میزند که به دلیل اینکه عرف با آنها معامله مال نمیکند و فایدهای را مترتب بر آن نمیداند،
معامله بر آنها را نی ،صحیح نمیداند و برای قید دوم ،خوک و شرا

را مرال میزند که از نظر

شرع منفعت حالل ندارند .مشابه همین تعریف را صاحب مفتاح الکرامه دارد و معتقد است که از
جمله شرایط مبیع [نه عوضین این است که از چی،هایی باشد که عادتاً به عقد معاوضه تملک
میشود و منفعت معتبری از نظر عقل که در نظر شارع هم مجاز است ،داشته باشد

(حسینی عاملی

 1419ج  .)8 :13مقدس اردبیلی هم در همین راستا خرید و فروش هر چی،ی که از نظر شرع حالل
باشد و منفعت عاقالنه داشته باشد را جای ،میداند (مقدس اردبیلی  1403ج  .)53 :8مرحوم نراقی هم که
.)40

گرچه این دسته از تعاریف در مقام بیان ضابطه برای تعریف مال بودهاند ،در عین حال نارسایی
در بیان مطلب به چشم میخوردی زیرا اشیایی مانند نور و هوا با اینکه دارای منفعت عقالیری ،بلکره
حیاتی هستند ،اما عرف آنها را به دلیل فراوانی ،مال حسرا نمریکنرد .و کسری حاضرر نیسرت در
مقابل آنها چی ،ارزشمندی بدهد.
تعریف چهارم :تعریف مال به عناصر آن است ،دستة دیگر از فقها ،مال را به عناصر تشکیل
دهندة آن معرفی کردهاندی گرچه در عناصر تشکیل دهندة مال با هم توافق ندارند .محقق ایروانی
درحاشیة خود بر مکاسب شیخ انصاری مینویسد ،ظاهر این است که دو امر در تحقق مفهوم مال
معتبر است:
 .1مردم در امر دنیا و آخرت ،به آن شیء نیاز داشته باشند.
 .2بدون کار و تالش ،امکان دسترسی به آن نباشد.

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

از طرفداران همین نظریه است ،نفع معتبر در صدق مال را اعتبار عقالیی

میداند (نراقی  1408ج :1

(س)
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ایشان نتیجة این دو امر را اختالف در مالیت اموال معرفی مینماید .به عبرارت دیگرر مالیرت را
یک امر نسبی میداند که برای تشخیص مالیت اموال باید مقدار نیاز افراد و کاری که برای وصول
به این نیاز صررف شرده ،مرورد توجره قررار گیررد .بنرابراین آ در کنرار رودخانره مرال محسرو
نمیشود .ولی همین آ در فضایی دور از رودخانه ،مال تلقی میگرردد .حتری هرر چره دورترر از
رودخانه قرار گیرد ،مقدار مالیت آن اف،ایش مییابد .البته این دو خصوصیت ذکرر شرده در جرایی
است که اشیاء اوالً و بالذات مورد رغبت قرار گیرند .اما اموال دیگری هم هستند که مالیت آنها به
خاطر این است که به عنوان عوض در معامالت قرار میگیرند و اوالً و بالذات هیچگونه نیرازی بره
آنها نیست مرل پول و جواهر (ایروانری  1406ج  .)165 :1این محقق ب،رگوار در پایان تعرریفش بره ایرن
مطلب اقرار کرده که تعریف مفهوم مال به گونهای که جامع و مرانع و خرالی از نقرص باشرد ،کرار
بسیار مشکلی است.
با اینکه ایشان عذر نقص تعریف خود را خواسته ولی برای روشن شدن مطلب به یک نمونه از
کاستی و نارسایی در تعریف ایشان اشاره میشود:
بسیاری از اشیاء در نظرعرف و عقال مرال محسرو مریگردنرد ولری بررای دسترسری بره آنهرا
هیچگونه تالش و کوششی صورت نمیگیرد ،مانند یافتن گنج در خانة مسرکونی شخصری کره در
صدد حفرچاه برای رسیدن به آ برآمده و تصادفاً به گنج میرسد ،بردون تحمرل تالشری در ایرن
رابطه ،یا مانند درختان خودرو جنگلی که در بعضی باغستانها بره وجرود مریآینرد و صراحب براغ
بدون آنکه کمترین تالشی برای تولید و رشد آنها انجام داده باشد ،میتواند آنها را به قیمت قابرل
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مالحظه بفروشد و دست کم ،ارزش و مالیت آنهرا هیچگونره تناسربی برا میر،ان کرار و تالشری کره
صرف آنها میشود ،ندارد.
نائینی چهار عنصر را برای تحقق مالیت یک شیء ضروری میداند که عبارتند از:
 .1آن شیء حتماً واجد یکی از این دو امر به صورت دو قضیة منفصرلة حقیقیرة مرانعةة الخلرو
باشدی یعنی دارای منفعت یا خاصیتی باشد.

1

 .1مراد از منفعت این است که قابلیت انتقال و بهرهوری از آن ممکن باشد ،در حالی که عین آن شیء باقی بمانردی مررل
سکونت در خانه و مراد از خاصیت ،منافعی است که با بهرهمند شدن از آن ،شیء از بین مری رودی ماننرد بهررهمنردی از
میوه که با از بین رفتن آن همراه است.
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چه بهرهبرداری از آن به صورت دائمی مورد نیاز انسان باشردی ماننرد گنردم یرا اینکره در بعضری از

مقاله

 .2در نظر عقال ،نگهداری آن به لحاظ منفعت یا خاصیتی که برآن مترتب است ،صحیح باشد.
مواقع مورد نیاز باشد .بنابراین اگر چی،ی دارای منفعت یا خاصیتی باشرد کره ممکرن اسرت گراهی
مورد نیاز هم باشد ،ولی نگهداری آن از نظر عقال صحیح نباشد ،مال محسو نمیشود.
 .3آن شیء به گونهای نباشد که به خاطر فراوانی و وفورش یا به خاطر کمی ارزش آن عقرال
حاضر به پرداخت مال در مقابلش نباشند .مانند آ در کنار رودخانه و یک حبه گندم.
 .4آنچه عرفاً مال شمرده میشود ،شرعاً نی ،چنین باشدی یعنی مورد نهی شرارع نباشرد .بنرابراین
شرا

و خوک به همین دلیل عنوان «مالیت» ندارند (نائینی  1373ج .)339 :1

در تحلیل تعریف فوق باید متذکر شد ،عناصری که ایشان برای مال بر شمرده است ،در حکرم
بیان منطقی برای مفهوم مال استی زیرا ابتدا صفت عام «مال» ،یعنی «منفعت» یا «خاصیت» را مطرح
نموده ،سپس قیدهایی را بیان نموده که محدود کنندة صفت عام میباشد .و این محردودیت ادامره
پیدا میکند تا اینکه شیء مال محسو گرددی زیرا صرف «منفعرت» یرا «خاصریت» موجرب مالیرت
یک شیء نمی شود .بلکه آن منفعت باید عقالیی نی ،باشرد (قیرد دوم) ،در ضرمن اینکره عقرال هرم
حاضر به پرداخت مابه ازاء در قبال آن باشند (قید سوم) به عرالوه شرارع آن منفعرت را نفری کررده
با اینکه تعریف فوق از نظر منطقی ،تعریف مناسبی به نظر میرسد ،لکن پرذیرفتن عنصرر سروم
در تعریف «مال» همانطور که قبالً اشاره شد ،مستل،م دور است .اف،ون برآنکه قید چهارم هرم قابرل
مناقشه است .گرچه بعضی از فقها ،نهی شارع از استفادة بعضی از کاالهرا را موجرب الغرای مالیرت
یک شیء میدانندی در عین حال عدهای دیگر نهی شارع را موجب ساقط شدن مالیت یرک شریء
نمیدانند .بلکه نهی شارع را موجب لغو آثار مالیت آن شیء میدانندی یعنی در صورت تعلرق نهری
شارع به چی،ی ،آن شیء حکماً مال نمیباشد .بنابراین نهی شارع خللری در ماهیرت و مفهروم مرال
وارد نخواهد کرد .فقهایی چون خویی از طرفداران نظریرة اول و امرام خمینری از طرفرداران نظریرة
دوم است (توحیدی  1377ج5 :2ی امام خمینی  1421ج .)9 -10 :3

شهید مطهری در مورد مالیت اشیاء خاطر نشان میسازد:
ارزش و مالیت و همچنین مراتب ارزش نه ذاتی اشیاء است ،به معنی اینکه یک صرفت واقعری
[برای شیء فی نفسه و قطع نظر از انسان باشد و نه اعتباری است ،به معنی اینکه قراردادی محر

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

باشد (قید چهارم).
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باشد و با حالت واقعی اشیاء بیارتباط باشدی بلکه صفتی است که از طرفی با حالرت واقعری شریء
مربوط است ،یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء بر حسب جنس و ماهیت و یا بر حسب صفت عرضری
یا عارضی آنها مربوط است و اشیاء به واسطة اثری که بر آنها مرتبت است ،دارای ارزش میشوند.
و از طرفی با انسان مرتبط است ،یعنی ارتباط با انسان اسرت کره منشرن انتر،اع ایرن صرفت مریشرود
(مطهری .)117 :1389
این شهید ب،رگوار با نظر داشت به این مطالرب سره شررط را بررای مالیرت یرک شریء مطررح
مینماید:
 .1شیء مورد حاجت باشدی  .2وافر و رایگان نباشد مرل نرور و هروای  .3قابرل اختصرا
[زیرا اگر چی،ی باشد که افراد نتوانند به خود اختصا

باشرد

دهند و از اختیار افرراد خرارج باشردی ولرو

آنکه وافر و بیش از مقدار الزم نباشد باز هم مالیت ندارد مانند باران و نسیم (مطهری .)117:1389

تعریف پنجم :لحاظ رفتار عرف در قبال مال است ،حکیم مینویسد :مالیت یک اعتبار عقالیی
است که منشن آن داشتن خصوصیتی در یک شیء است که موجب ایجاد میل و رغبت مردم به آن
و رقابت برای تحصیل آن شود .خواه برای رفع نیازهای اولیه انسان ،مانند خوراک و پوشاک یا
برای رفع نیازهای ثانویه ،مرل دارو یا برای تحصیل لذت ،مانند بعضی از میوهها باشد .همچنین
اف،ون بر منافع موجود در یک شیء باید محدودیتی نی ،در آن برای تحقق رقابت جهت بهدست
آمدن آن وجود داشته باشد (حکیم بی تا .)325 :ایشان با عبارت «ع،ة الوجود» به این مطلب اشاره
کرده و میفرماید « :وال یحصل التنافس بمجرد ذلک [أی وجود المنفعة بل البد فیه من ع،ة
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الوجود» (حکیم بی تا .)325 :مراد این است که وفور آن به حدی نباشد که بدون هیچ تالش و
کوششی در دسترس همگان باشد بلکه باید وجود آن ع،ی ،و کم بوده و محدودیت در آن وجود
داشته باشد تا تقاضا نسبت به آن صورت پذیرد.
نقطة قوت این تعریف ،اشارة آن به «تنمین نیازهای بالفعل یا بالقوة انسان» است ،اف،ون برر قیرد
«محدودیتی که سبب ایجاد تقاضا نسبت به آن گردد» .قید اول اشاره به ارزش مصرفی کاال دارد و
قید دوم اشاره به ارزش مبادالتی که توضیح آن در ادامه میآید.
خویی هم که مال را یک مفهوم انت،اعی میداند ،با تعبیری مشابه همین مطلب را بیان مریکنرد
(توحیدی  1377ج.)3 :2
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به ارتباط بین منفعت استعمالی و قیمت تبادلی است و رغبت نوع مردم به شیئی را ناشری از منفعرت
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در همین راستا شهید صدر هم با تعریف دقیق و علمیبه بیان مطلب میپردازد .ایشان کره قائرل
آن شیء میداند ،همین منفعت را مالکی برای قیمت کاال دانسته ،یادآور میشود:
منفعت استعمالی اگرچه اساس اصلی میل و رغبت است ،بلکه درجة رغبت هم نسبت مستقیم با
منفعت دارد .هرگاه کاال منفعتش بیشتر باشد ،تمایل به آن بیشتر است .از سوی دیگر درجة این میل
و رغبت ،نسبت عکس با امکان دستیابی به آن کاال را دارد .بنابراین هرگاه امکان دستیابی به خاطر
فراوانی آن بیشتر باشد ،شوق و رغبت به آن کاال کمتر شده ،در نتیجه قیمت پایین میآید .و واضح
است که امکان دستیابی به کاال تابع کمیابی و فراوانی آن است .گراهی شریء بره صرورت طبیعری
فراوان است ،به حیری که بدون هیچ تالشی امکران دسرتیابی بره آن وجرود دارد مررل هروا .در ایرن
حالت قیمت تبادلی به خاطر عدم رغبت به آن به صفر میرسد .و هرگاه امکان دستیابی به شیء به
خاطر کمیابی آن کاهش یابد ،رغبت در آن بیشتر شده و موجب افر،ایش قیمرت مریگرردد (صردر
.)198 :1417

برجستگی این تعریف همانطور که پیشتر اشاره شد ،ارتباط مسرتقیم برین منفعرت اسرتعمالی و
قیمت تبادلی از یک سو و نسبت معکوس بین امکان دستیابی با میل و رغبت از طرف دیگرر اسرت
میگردد .و تقاضای بیشتر هم موجب اف،ایش قیمت تبرادلی خواهرد شرد .الزم بره ذکرر اسرت کره
قیمت تبادلی که در عبارت ایشان آمده ،همان ارزش مبادالتی است که وصف مال اسرت .توضریح
آنکه برای کاال دو نوع ارزش وجود دارد .1 :ارزش مصرفیی  .2ارزش مبادالتی.
«ارزش مصرفی» این است که به طور مستقیم رر بالفعل یا بالقوه رر نیازی از نیازها را تنمین کنرد
و به عبارت دیگر فایدهای داشته باشد.
«ارزش مبادالتی» نی ،عبارت است از اینکه آن کاال به گونهای باشد که مردم حاضرر باشرند در
برابر آن بهایی بپردازند و این ارزش در صورتی به وجود میآید که به گونهای زیراد نباشرد کره برا
وجود اینکه نیاز اساسی را ترنمین کررده و بره عبرارتی دارای ارزش مصررفی اسرت ،در عرین حرال
تقاضایی نسبت به آن وجود نداشته باشدی مانند هوا که در عبارت شهید صدر هم به آن اشاره شده
است.

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

به گونهای که مطلوبیت کاال در عین کمیابی آن موجب ایجاد رغبت و بره دنبرال آن ایجراد تقاضرا

(س)
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امام خمینی هم که مالک مالیت شیء را هم از نظرر اصرل وجرود هرم از نظرر مرتبره و مقردار
مالیت تابع عرضه و تقاضا میداند ،به جای در نظر گرفتن خصوصیت «منفعت» کره متضرمن نروعی
محدودیت میباشد ،توجه خود را معطوف به «غرض عقالیی» نموده کره بره نوبرة خرود مریتوانرد
برانگی،انندة مردم به سوی تحصیل آن شیء و ایجاد تقاضا گردد .ایشان میفرماید:
چی،ی که مطلقاً منفعتی نداشته باشد اگر در خرید و نگهداری آن یرا خریرد و از برینبرردن آن
یک غرض سیاسی یا غیرسیاسی یا غیر آن از اغراض عقالیی وجرود داشرته باشرد ،موجرب تمایرل
مردم به تحصیل آن میشود و همین تقاضا منشرن بره وجرود آمردن مالیرت درآن شریء مریگرردد.
بنابراین اگرغرض دولتی به خرید چی،ی که منفعت ندارد تعلق بگیرد ،به خاطر غرض سیاسری کره
متوجه آن است ،بازاری برای آن کاال به وجود میآید که از نظر عقرال ارزشرمند مریشرود ،بردون
مالحظة اینکه خرید برای چه هدفی صورت میگیردی بنابراین به مجرد ایجاد تقاضا ،شریء عنروان
«مالیت» پیدا میکند ،همچنانکه اگر تقاضا برای آن از بین بررود ،مالیرت آن بره طرور کلری از برین
میرود .همانطور که مراتب مالیت هم تابع فراوانی عرضه و تقاضا است (امام خمینی  1415ج .)246 :1

با اینکه هر دو ب،رگوار توجه به مقولة «عرضه و تقاضا» دارند ،وجره تمرای ،ایرن دو تعریرف آن
است که شهید صدر منفعت شیء را موجب میل و رغبت میداند ،درحالیکه امرام خمینری اساسراً
میل و رغبت نسبت به شیء را منحصر به منفعت نداشته بلکره تسرری بره «غررض عقالیری» اعرم از
سیاسی و غیر سیاسی نی ،داده است .بنابراین دامنة مالیت شیء در تعریف امام خمینی گستردهترر و
از شمول وسیعتری برخوردار است.
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معنای اصطالحی مال از نظر علم حقوق

صاحب ترمینولوژی چون تعاریف حقوقی موجود از مال را مخدوش میداند ،بره روش دیگرری در
شناسایی مفهوم مال روی آورده و با استفاده از مالک استعمال عرف و عقال از آن ،ویژگری آن را
چنین بیان میکند:
 .1مال باید قابل اختصا

باشدی  .2در صورت اختصا

به شخص ،قابرل نقرل و انتقرال باشرد

پس سرقفلی که مستقالً قابل نقل و انتقال نیست ،مال نیسرتی  .3دارای نفرع باشردی  .4نفرع عقالیری
داشته باشدی  .5ارزش ذاتی داشته باشد (مانند کار و کارگر و طلب منافع) نه آنکه حراکی از ارزش
باشد مانند اوراق قرضه (جعفری لنگرودی  1378ج.)3126 :4
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نمیباشدی زیرا همانطور که ماده  11قانون مدنی مقرر میدارد ،اموال به دو قسم منقول و غیر منقول

مقاله

به نظر میرسد ویژگی دوم مال ،که منقول برودن اسرت ،ویژگری مرال بره طرور کلری و مطلرق
تقسیم میشود ،حال آنکه قرار دادن ویژگی یک قسم به عنوان ویژگی مقسم ،به طور کلی موجب
خلل در امر تقسیم میشود .غایت آنکه ل،ومیبه قید دوم که محدّد معنای مال است ،نمریباشرد در
ضمن آنکه لحاظ قید پنجم ،با وجود ویژگی مربرت آن کره بره مالیرت عمرل و نیرروی کرار اشراره
میکند ،لکن از آنجاییکه مرل اسرکناس را ررر کره ارزش ذاتری نردارد ررر از دایررة مالیرت خرارج
میکندی قابل مناقشه است.

انواع مال
بعد از بیان تعاریف گسترده در با مفهوم مال و با توجره بره دامنرة وسریع آن ،بره بیران انرواع مرال
می پردازیم .مال دارای انواع مختلفی است که به یک اعتبار به عین ،منفعت و حق تقسیم میشود و
به لحاظی دیگر به عینی و اعتباری تقسیم میگردد.
تقسیم مال به اعتبار اول:

طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد .این مال در مبادالت اقتصادی ،خود دارای دو قسم است:
الف) وجرود شخصری :آنچره دارای وجرود عینری و فی،یکری اسرت و در خرارج ذهرن وجرود
خارجی داردی مانند کاالیی که در مبادالت نقدی داد و ستد میشود.
) وجود کلی :یعنی کاالیی که در روابط مبادالتی آن را اعتبار میکنند و یک طرف نسبت
به آن متعهد میگردد و بر اساس همین تعهد مبادله انجام میشود.
 .2منفعت ،عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی بهدست میآید و
به عبارت دیگر فایدهای که وابسته به کاال و عین میباشد .این نوع مال نی ،چند قسم است:
الف) فایده و خاصیتی که به تدریج بهدست آمده و از بین میرود مرل امکان بهرره بررداری از
مسکن.
) فایدهای که به تدریج از «عین» بهدست میآید اما کمکم متراکم شده و به صورت کاالی
خاصی درمیآید ،مانند میوههای درخت با باغی که مورد اجاره است .در اینجا میوههرا اگرچره بره

(س)

صورت یک کاالست ،اما نتیجة نمو عین (درخت) و وابسته به آن میباشد.

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

 .1عین ،مالی است که دارای وجود مادی بوده و با حواس ظراهر قابرل درک باشرد و خرود بره
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ج) کار تولیدی یا خدماتی نی ،نوع دیگر منفعت است و مال محسو میشودی زیرا مریتوانرد
تنمین کنندة نیازهای مختلف باشد و به گونهای است که مردم حاضرند در برابرش پول بپردازند.
 .3حق ،بعضی از حقوق نی ،مال به شمار میآیندی زیرا ارزش اقتصادی دارند مانند حق تحجیر

1

(عبداللهی .)10-11 :1375
تقسیم مال به اعتبار دوم:

 .1عینی ،مالی است که ارزش و فایدة فی،یکی و عینی دارد مانند گوشت ،نان ،میوه و...
 .2اعتباری ،مالی اسرت کره اعتبارهرا و قراردادهرای اجتمراعی سربب انتر،اع عنروان مالیرت آن
میشودی مانند پولها ی رایج که اعتبارات عقالیی وتشکیالت پولی سبب شده است که اینها وسیلة
پرداخت و تنمین نیاز گردد و با صرفنظر از این اعتبار عقالیی ،خود فایدة قابل تروجهی نخواهنرد
داشت .شاهد اعتباری بودن ارزشی آن ،این است که در شرایط سیاسی و اجتمراعی مختلرف ماننرد
جنگ و صلح و ثبات و ت،ل،ل حکومتها ارزش آنها دستخوش نوسان قرار میگیرد.

معانی ملک
الف) معنای لغوی ملک
ملک مصدرملک یملک بر وزن ضر یضر به معنای صاحب شدن است که مصردر جعلری آن
«ملکیت» است ،که صاحب مقاییس ابتدا قوّت در شیء و صحت آن معنا میکند و سرپس ملرک را
معادل مالکیت مال معرفی میکند (ابن فارس  1404ج.)351 :5
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این تعریف عالوه بر آنکه مستل،م دور است ،زیرا در تعریف ملک ،قید مالکیت آمدهی تعریف
به آثار و لوازم شیء است .این نارسایی در تعریف از نظر مصطفوی هم مخفری نمانرده ،آنجرا کره
معنای اصلی این ماده را تسلط بر شیء میداند ،به گونهای که اختیراردار آن شریء باشرد و سرپس
اضافه میکند قوّت و شدّت و صحّت از آثار و لوازم تسلط است (مصطفوی  1402ج.)216 :11

ایشان قائل به تفاوت بین دو واژة «مال» و «ملک» نیستی همچنانکه بعضری از علمرای لغرت در
تعریف «ملک» ،عنصر «مال» را دخیل دانستهاند (فراهیدی  1410ج380 :5ی صاحب برن عبراد  1414ج274 :6ی

 .1تحجیر در لغت به معنای سنگ چین کردن است .در اصطالح به معنای عالمتگذاری و کارهای مقدماتی است کره
قبل از احیای زمین انجام می گیرد و از نظر حقوقی اقدام به این مرحله موجب پیدایش حق اولویت میگردد.
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را به دیگری معنا کردهاند (واسطی زبیدی  1414ج703 :15ی ابن منظور  1414ج.)635 :11

1
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ابن فارس  1404ج )351 :5و عدهای دیگر برای عنصر «ملک» در تعریف مال دخلی قائلندی یعنری یکری
اینجا جای طرح این سؤال اسرت کره آیرا مفهروم ملرک برا مرال اتحراد مفهرومیدارد یرا تغرایر
مفهومی؟ پاسخ این سؤال بعد از بررسی مفهوم اصطالحی «ملک» روشن خواهد شد.
ب)معنای اصطالحی ملک
ملکیت مصدر جعلی «ملک» است ،که در اصطالح فقها امری اعتباری با قابلیت انشا است و عبارت
از رابطة خاصی بین مالک و مملوک است که همان معنای «الم ملکیرت» اسرتی یعنری مملروک از
توابع و شئون و ملحقات مالک به حسا میآید (حکیم بیترا .)438 :طباطبرایی یر،دی هرم بره همرین
واقعیت اشاره میکند با این تفاوت که به عقالیی بودن این اعتبار اشاره کرده ،میاف،اید :عقال برای
چی،ی که در دست کسی قرار دارد و آن شخصی که آن را در اختیار دارد علقهای اعتبار میکننرد
که این رابطه منشن تسلط وی بر آن چی ،میباشد یا اینکه آنچه را که اعتبار مریکننرد همران تسرلط
است (طباطبایی ی،دی  1421ج .)54 :1یعنی «معتبَر» یا رابطة بین مالک و مملوک اسرت کره خرود منشرن
تسلّط وی بر آن چی ،میشود یا «معتبَر» همان تسلط و استیال بر شیء است که برر اسراس آن مالرک
برای این واژه لحاظ میکند که اعتبار «احتواء» به معنی در برداشتن و «جدة» اسرت (مشرکینی اردبیلری

بی تا .)514 :همانطورکه میرزای نرائینی حقیقرت ملکیرت را مرتبرهای از مقولرة «جردة» مریدانرد .کره
عبارت است از اعتبار وجدان و در برداشتن چی،ی و اعتبارِ بودن آن چی ،بررای چیر ،دیگرر اسرت

2

(نائینی  1373ج.)85 :1

 .1یعنی دستة اول «ملک» را اینگونه تعریف کردهاند« :الملک ما ملک من مال» ،و دستة دوم در تعریف «مال» گفته اند:
«المال ما ملکة من کل شئ» یا گفتهاند« :المال ما ملکته من جمیع االشیاء».
 .2ایشان مقولة «جدة» را دارای مراتبی میداند که اولین مرتبة آن وجدان حقیقی شیء است که این مرتبه اختصا

به

خداوند متعال داردی زیرا همة مخلوقات ملک حقیقی او به حسا میآیند به گونهای که زمام امر آنها حدوثاً و بقاءً به
دست اوست که مرتبة بسیار ضعیفتر آ ن در مورد انسان است به نحوی که مالک نفس و عملش است و انسان این
مالکیت را حقیقتاً مییابد .مرتبة دوم آن ،وجدان حسی شیء است ،مانند هینت تقمص ،یعنی هینتی که از احاطة لباس

(س)

بر انسان حاصل میشود .این احاطة مخصوصی است ،به گونهای که اگر این لباس در گوشهای و انسان در جانبی دیگر

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

میتواند هر تصرف معقولی را در آن انجام دهد .مشکینی در کتا مصطلحات الفقه اعتبار سومی نی،
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امام خمینی هم «ملکیت» را اعتبار عقالیی میداند که یکی از احکام آن ،قدرت و سرلطنت در
تغییر و تحول آن مال است (امام خمینی  1421ج .)44 :1

ایشان برخالف محقق ی،دی که این اعتبار عقالیی را تسلّط و سلطنت بره عنروان یرک احتمرال
مطرح میکرد ،سلطنت و قدرت بر تصرف را از احکام ملکیت میدانردی نره آنکره سرلطنت همران
ملکیت باشد.
این نمونهای از تعاریف اربا فن دربارة مالکیت بود ،همانطور که مالحظره مریشرود کلمرات
فقها در این با مضطر است برخی حقیقت آن را سلطنت و احاطة برچیر،ی مریداننرد و برخری
دیگر سلطنت را از آثار و احکام این اعتبار عقالیی میدانند ،همچنانکه عدهای دیگر حقیقت آن را
وجدان و واجدیت معنا میکنند .آ نچه مسلم است این است که مالک برین خرود و مملروک یرک
علقه و ارتباطی میبیند که چنین ارتباطی بین دیگری و آن مملوک نیست .و همین ارتباط طبعراً برا
سلطه بر تصرف و احاطة بر آن مالزم است و در هرحال این سلطه در همة مراترب ملکیرت جریران
دارد.
این اجمالی بود از تعریف لغوی و فقهی «ملک» که به جهت اجتنا از اطالة احکرام بره همرین
مقدار بسنده میشود .چرا که تقدیر همرین انردازه از مطالرب مرا را از تعریرف حقروقی آن مسرتغنی
میسازد.
در اینجا یادآوری یک مطلب ضروری مینماید ،که اعتباری که در این بحث مطرح مریشرود
به معنی پوچی و بیهودگی نیستی یعنی اینگونه نیست که این اعتبار لغو و بدون اساس باشرد ،بلکره
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اعتباری است بر اساس واقعیت کره برا توجره بره آثرار عقالیری مترترب بررآن جعرل مریگرردد .بره
اینتر تیب که در مالکیت اعتباری عقال ضمن تشبیه بره مالکیرت حقیقری کره در آن مالرک امکران
وجودی جهت تصرف در ملک را دارد ،بین مالک و ملک رابطهای برقررار مریسرازند کره مالرک
جهت رسیدن بره مصرالح و منرافع عقالیری ،مجراز در تصررف باشرد .و ایرن اعتبراری اسرت کره از
اساسیترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیتهای جامعه و احتیاجات جمعری
دارد.

باشد این هینت حاصل نمیشود.مرتبة سوم آن ،وجدان اعتباری شیء است ،که عبارت از اعتبار وجود شیء است و
اعتبار اینکه این شیء مخصو

شیء دیگری است که ملکیت مورد بحث در اینجا همین مرتبه است.
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خاستگاه دو عنوان «ملکیت» و «مالیت»
معتبر دانستهاند (امرام خمینری  1421ج10-11: 3ی مظفرر بریترا ج 157 :1ی کاشرف الغطراء  1423ج )114 :3بعضری
دیگر به جای عنوان «مالیت» (انصاری  1411ج110 :2ی نائینی  1373ج339 :1ی اراکری  1415ج )70 :2تعبیرر بره
«ملکیت» کردهاند (شهید اول  1417ج201 :3ی نجفی  1404ج343 :22ی مقدس اردبیلی  1403ج167 :8یعالمه حلری
 1413ج.)21:2

1

البته مقصود از «ملکیت» مذکور ،ملکیت بالفعل نیستی یعنی ل،ومینردارد کره حتمراً فروشرنده
مالک مبیع باشد ،ترا مقتضری عردم صرحت بیرع فضرولی باشرد ،بلکره مرراد از ایرن قیرد ،احترراز از
مملوکاتی است که قابلیت تملک را نداشته باشند.
مقدس اردبیلی بعد از شرط «ملکیت» میفرماید :بیع چی،هایی مانند یک دانه گندم که به خاطر
کمیمقدار منفعتی در پی ندارند ،صحیح نیست (مقدس اردبیلی  1403ج )167 :8بنابراین مرراد ایشران از
«ملک» ،ملکی است که بهوسیله آن نفع حاصل شود .و معامله بره چیر،ی کره بره خراطر کمری آن،
منفعت ندارد ،جای ،نیست ی همچنانکه صاحب مفتاح الکرامه منظور عالمه حلی را از قید «صرالحیت
مبیع برای تملک» ،تحصیل منفعت عقالیی معتبر از نظر شارع میداند .سپس اضافه میکنرد چیر،ی
به باطل محسو میشود (حسینی عاملی  1419ج)8 :13یعنی نبود این نفع معتبر ،عردم مالیرت را در پری
دارد.
آنچه در این عبارات مطمح نظر قرار میگیرد و به عنوان عنصرمحوری در دو عنوان «ملکیرت»
و «مالیت» ،از نظر جنبة ایجابی مطرح میشود« ،منفعت» است .همانطور که از جنبة سلبی عردم ایرن
عنصر عقالیی ،منجر به عدم ملکیت و عدم مالیت میشود .همچنانکه صاحب جواهر میفرمایرد« :و
اما ما ال نفع فیه فال اشکال فی عدم ملکیته و عدم مالیته» (نجفی  1404ج.)344 :22

در همین راستا نراقی که قابلیت تملک را به عنوان یکی از شرایط عوضین مطرح مریکنرد ،در
ادامه بیع چی،ی که بهخاطر عدم منفعت عقالیی عرفراً یرا شررعاً صرالحیت تملرک نداشرته باشرد را

 .1با این توضیح که تعبیر برخی «ملک» و بعضی دیگر «مملوک» و عدهای دیگر «صالحیت تملک» است .که همة ایرن

(س)

تعابیر اشاره به یک حقیقت دارد و آن این است که عوضین یا موضوع معامله قابلیت تملک داشته باشد.
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که منفعتی نداشته باشد ،مال شمرده نمیشود .در نتیجه اخذ مال در مقابل آن حرام است و اکل مال
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صحیح ندانسته وسپس مطلب را اینگونره معلرل مریکنردی زیررا اینگونره امرور عرفراً مرال محسرو
نمیشوند (نراقی  1408ج.)40 :1

در این بیان خاستگاه قید «عدم صالحیت تملک» که منجر بره «عردم مالیرت عرفری» مریشرود،
همان نبود نفع معتبر عقالیی معرفی شده است .به عبارت دیگر ،نفع معتبر عقالیی موجب مریشرود
که مورد معامله صالحیت و شننیت تملک را داشرته باشرد و در نتیجره عنروان «مالیرت» نر،د عررف
محقق شود .و از آن طرف میتوان گفت چی،ی که مالیت نداشته باشد ،مملوک هم واقع نمیشودی
زیرا نفعی را در پی ندارد و این به دلیل آن است که غرض از معامالت ،نیازمندی بشر در امر معاش
به این گونه امور است .لذا برای برطرف کردن حاجت خود و استمرار نظام انسرانی بره مبادلرة مرال
میپردازد .پس هر کسی که مالی در اختیار دارد با مالی که متعلق به شخص دیگری است و بره آن
احتیاج دارد مبادله میکندی بنابراین آنچه غرض عقالیی به آن تعلق میگیرد و نظرام انسرانی برر آن
متوقف میشود ،مال و نفع و فایدهای است که در آن وجود دارد و چی،ی که مسلو المنفعة باشد،
متعلق غرض عقال نخواهد بود .البته منفعتی که مورد پرذیرش عقرال اسرت ،عنروان عرامیاسرت کره
منحصر در منفعت مادی نیستی بلکه منافع اخالقی و معنوی را هم شامل میشود .بنابراین ،با وجود
اختالف تعابیر فقهای امامیه در کتب فقهی ،حقیقتی که منشن لحاظ این شرط در «شرایط عوضرین»
شده  ،همان نفع معتبر عقالیی است .پس چه تعبیر به مال شود و چه به ملرک حقیقرت مرورد اشراره
مشترک استی البته با لحاظ تفاوتی که بین این دو وجود دارد که در بحث بعد خواهد آمد.
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تفاوت مال و ملک و نسبت بین آنها
ملک صفتی اعتباری است که بین مالک و ملکش اعتبار میشودی بنابراین مفهوم ملرک نیازمنرد بره
دو طرف مالک و ملک است .بر خالف مرال کره صرفت اعتبراری اسرت کره از خرود مرال نشرنت
میگیرد .اگرچه مالکی نباشد و نسبت بین این دو مفهوم از نظر صدق بر مصرادیق نسربت عمروم و
خصو

من وجه از نسب اربع است (ایروانی  1406ج .)165 :1پس گاهی صدق عنوان مال مریشرود،

در حالیکه ملکیت محقق نمیشود ،مانند معادن و مباحات اصلی قبل از حیازت آنها کره منرافعش
به عموم تعلق دارد .کما اینکه ممکن است چی،ی مملوک باشد ،ولی به علت کافی نبودن برای رفع
احتیاج بشر به واسطة کمیمقدار آن ،مال شمرده نشود مانند یک دانرة گنردم .و لرذا برر یرک دانرة
گندم آثار مملوکیت بار میشود .یکی از این آثار این است که دیگران بدون رضایت صاحب آن،
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مقاله

حق اتالف و تصرف آ ن را ندارند ،اما چون مالیت ندارد قابلیت مبادله را ندارد .مرادة اجتمراع هرم
اکنون به مقتضای آنچه گذشت این مسنله روشن میگردد که بر خالف نظر عدهای کره ظراهر
عبارتشان حکایت از اتحاد و مفهوم مالیت و ملکیت دارد1ی این دو مفهوم دو امر متغایرند .توضریح
بیشتر آنکه بحث نسبتهای چهارگانه در منطق در جایی مطرح میشود که مغایرت بین دو مفهروم
باشدی یعنی معنایی را که مغایر با معنای دیگر است ،وقتی نسبت به یکدیگر سنجیده میشوندی یکی
از نسبتهای چهارگانه را خواهد داشت و این نسبتهای چهارگانه در جایی که دو مفهوم مترادف
و مساوی باشند ،مطرح نمیشود .این هم تنکیدی است بر مغایرت معنایی این دو مفهوم.

بررسی وجه اعتبار مالیت و ملکیت
شیخ انصاری دلیل اعتبار مالیت را روایت مرسل نبوی( )« ،ال بیع اال فی ملک» قرار داده و فرمروده
است آنچه عرفاً مال نیست ،جای ،نیست که به عنوان یکی از عوضین واقع شود .و دلیل دیگر ایشان
بر این اعتبار آن است که اگر عرفاً مال نباشد اکل مال درمقابل آن ،اکل مال به باطل است که جای،
نیست (انصاری  1411ج.)110 :2

اشکالی که به این بیان وارد است این است که این دو مفهوم همچنانکه اشاره شرد ،دو امرر متغرایر
هستند و نسبت بین این دو ،عموم و خصو

من وجه استی چره بسرا برر شریئی عنروان مملوکیرت

صدق کند ،در حالیکه عنوان مالیت بر آن صادق نباشد .مضافاً آنکه شیخ در جایی که عرفاً عنوان
مال صدق نکند ،برای بطالن معامالت به آیة شریفة «ال تَرنکُلُوا اَمروالَکُم بَیرنَکُم بِالْباطرلِ» (نسراء )29:

استناد میکند .صحت این استناد وابسته به آن است که «باء» در آیة شریفه «باء مقابله» باشد ،اما اگر
«باء سبب» باشد ،معنی آیه چنین میشود «اموالتان را به سربب باطرل ماننرد قمرار و غصرب و دیگرر
اسبا باطل نخورید .آیا اکل مال در مقابل باطل حرام است یا نه؟ آیه متعرض آن نمیشود.

 .1همچنانکه نائینی ظاهر عبارت شیخ انصاری را در مورد قید احت،ازی «اعتبار ملکیت در عوضین» که بررای احترراز از

(س)

بیع اموال عمومی است عبارت از تساوی این دو مفهوم دانستهاند .برای مطالعه بیشتر ر.ک (نائینی  1373ج. )340 :1

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

بررسی
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اما برای اعتبار شرط «ملکیت» عالمه مظفر استناد به همان حدیث نبوی( ) میکند .یعنی «ال بیع
اال فی ملک» (مظفر بی تا ج .)160 : 1به عالوه روایات دیگرری کره داللرت برعردم جرواز بیرع معردوم
میکنند نی ،مستند روایی این اعتبار واقع شده است و دلیل دیگر در اعتبار «ملکیت» ایرن اسرت کره
بذل مال در مقابل چی،ی که قابل تملک نباشد ،معاملة «سفهی» و امری نابخردانه اسرت کره بطرالن
آن ثابت است.

بررسی
به دلیل اول اینگونه پاسخ داده میشود که اینگونه نصو

با نصوصی که داللت بر جواز میکنند،

معارضند و برای حل مشکل تعارض ،روایات بر ارادة بیع چی،ی که سلطنتی بر او ندارد یرا برر ارادة
بیع چی،ی کره قردرت برر تسرلیم آن نردارد حمرل مریشروند و بررای دلیرل دوم یرک مرورد نقر
میآوریمی مرالً «کلی در ذمه» با اینکه قابل تملک نیست ،در عین حال معامله سرفهی نبروده و أکرل
مال به باطل نیستی یعنی به جای قابلیت تملک ،تسلط فروشنده برتصرف را لحاظ میکنریم کره برا
اینکه قابل تملک نیست ،لکن چون فروشنده قدرت تسلط بر تصرف را دارد ،معامله سفهی نخواهد
بود (روحانی  1429ج.)337-338 :4

به نظر میرسد وجه اعتبار ملکیت در صورتی که مقصود از آن را تسلط بر تصرف معنا کنیم ر
که در راستای معنی لغوی آن نی ،هست ر این است که در صورت فرض عدم لحراظ ایرن قیرد کره
فرض عدم تسلط بایع و مشتری بر مرمن و ثمن است ،اگر اقدام به خریرد و فرروش شرود ،خریرد و
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فروش نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است ،در حالیکه بیع مال غیر جای ،نیستی بنابراین لحاظ قیرد
ملکیت با چنین معنایی ،برای اجتنا از بیع مال غیر است که انگی،ة اصلی آن را مریتروان رعایرت
حقوق طرفین معامله بر اساس توازن دانستی همچنانکه وجه اعتبار مالیت درعوضین این است که،
بدون این اعتبار عنوان این معامالت صدق نمیکندی زیرا مرالً عنوان «بیع» عبرارت اسرت از اعطرای
غیر مجانی .این در حالی است که وقتی عوض مالیت نداشته باشد ،اعطای معروض اعطرای مجرانی
خواهد بود .در نتیجه عنوان بیع و همچنین عنوان تجارت و دیگر عناوین صادق نخواهد بود.
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مقاله

دیدگاه امام خمینی در مورد شرط مالیت و ملکیت
اصحا معاملهی از مقومات ماهیت بیع است و در تبیین ایرن موضروع مریفرمایرد :بیرع ،مقومرات و
شروطی دارد و رتبة شرط همیشه از اصل تکوین ماهیت و مقومات آن مترنخر اسرتی یعنری بعرد از
آنکه هستة مرک،ی ماهیت بیع شکل گرفت ،نوبت به لحاظ شرط میرسد (امرام خمینری  1421ج.)7 :3
ایشان مالیت را همانند قصد از مقومات ماهیت میدانرد ،نره اینکره از زمررة شرروط عوضرین باشرد.
سپس با تن،ل از این مطلب ،احتمال عدم اعتبار مالیت در بیع را مطرح میکند و مریفرمایرد :مبادلره
بین دو چی،گاهی به خاطر مالیت دو چی ،است.که این امر رایجی است و گاهی ممکن است که بره
خاطر هدف دیگری باشد و برای این مورد چنین مرال میزند :اگر فرض شود وجود حیواناتی مانند
موش و عقر که مضر به کشت،ار هستند و صاحب م،رعه بخواهد آن حیوانرات را نرابود سرازد .و
اعالن کند که برای نابودی آنها اقدام به خریدن همة آنها میکند .برر ایرن معاملرة وی ،عنروان بیرع
صادق است .و معاملهای عقالیی است ،اگر چه مبیع مال نباشد ،و این معامله به خراطر مالیرت مبیرع
صورت نپذیرفته باشدی بنابراین اگر کسی بعد از آنکه شخص اقدام به خرید آنهرا کررد،آن راتلرف
کند ،به خاطر عدم مالیت موش یا عقر ضامن نیستی زیرا مالک ضمان که مالیت اسرت ،وجرود
اما در مورد اعتبار شرط ملکیت ،به طور قطع و یقین میفرماید :ملکیت نره از مقومرات ماهیرت
بیع است و نه از شرایط صحت بیع ،یعنی اینگونه نیست که با فقدان این شرط ،بیع باطل شود و چند
نمونه را مرال میزند که با وجود عدم ملکیت ،بیع صحیح استی مانند بیع وقرف عرام کره برا اینکره
وقف ،فک ملک است نه ملکیتی بیع صحیحی است و همچنین بیع کلی در ذمره ،برا اینکره ملرک
بایع نبوده و تنها بر ذمة بایع است که بعد از بیع ملک مشتری گردد (امام خمینی  1421ج.)12 :3

شاید بتوان استدالل امام خمینی را اینگونه مورد خدشه قررار داد کره منظرور از شررط ملکیرت
همانگونه که قبالً ذکر شده به معنای ملکیت بالفعل نیست ،بلکه به معنای صالحیت تملک است .به
عبارت دیگر مراد ،قدرت بر تصرف و استیالی بر مملوک اسرتی بنرابراین مررالهرای ایشران قابرل
مناقشه است.

شرط ماليت عوضين در صحت معامالت با رويكردي بر نظر امام خميني

ندارد (امام خمینی  1421ج.)7-8 :3

(س)
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نتیجهگیری
نگاهی گذرا به مباحث طرح شده در با مال و مالیت به عنوان شرط صحت معامالت ،در رابطه با
عوضین نشان میدهدکه اوالً ،با وجود تعاریف مختلف فقیهان در رابطه با مفهوم مال ،قدر متقین از
آن تعاریف ،این است که عوضین ارزش داد و ستد را داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح
باشد و ثانیاً ،این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد کره بررای
تحصیل آن منفعت ،مبادالت شکل میگیرد .ثالراً ،لحاظ همین امر در رابطه برا مبرادالت اسرت کره
عدهای دیگر از فقها شرط صحت معامالت را ملکیت عنوان کردهاند .و منظور آنران از ایرن شررط
ملکی است که منفعت داشته باشد ،نه اینکه ملکیت بالفعل مراد باشد تا مقتضی بطالن بیرع فضرولی
باشد .رابعاً ،مرجع قید ملکیت هم منفعت معتبر در ن،د عقال استی بنرابراین برا وجرود عردم تررادف
معنایی این دو مفهوم و با وجود تفاوتی که بین ایرن دو نهفتره اسرت ،حقیقرت مرورد نظرر در برا
صحت معامالت این است که عوضین منفعت معتبر عقالیی داشته باشند ،منوط به اینکه منع شرعی
نداشته باشندی زیرا شارع آثار مالیت بعضی از اشیایی که عقال با آن معاملة مال میکنند را الغا کرده
است ،به این معنا که حکماً مال نمیباشند .البته نظر دیگر این بود که شرارع بعضری از چی،هرایی را
که عرفاً مال محسو میشوند از مالیت ساقط میکنند .خامساً ،میتوان ادعا نمود کره لحراظ ایرن
قید در شرایط عوضین بر اساس توازن و بر محرور حرق و حقیقرت اسرت .سادسراً ،امرام خمینری برر
خالف فقهای دیگری که مالیت را از شروط عوضین میدانند ،ایشان ابتدا مالیت را از مقومات بیرع
معرفی نموده و سپس با تن،ل از این ادعا ،آن را در بیع معتبر نمیداننرد و شرکل گیرری مبرادالت را
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گاهی به خاطر مالیت آنها و گاهی به خاطر غرض دیگری میدانند .اما در مورد ملکیرت بره سربیل
ج،م و یقین میفرمایند که ملکیت نه از مقومات بیع است ،نه از شرایط صرحت و چنرد مرورد را از
با نمونه عنوان میکنند که قابل مناقشه است.

منابع
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 -رررررررررررررررررررر 1415( . .ق) المکاسب المحرمه ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول.
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 -امام خمینی ،سید روح اهلل  1421( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ،چاپ اول.

65

 انصاری ،سید مرتضی 1411( .ق) کتاب المکاسب ،قم :منشورات دارالذخائر ،چاپ اول. -ایروانی ،علی 1406( .ق) حاشیة المکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.

 -توحیدی ،محمدعلی )1377( .مصباح الفقاهة (تقریر ابحاث سماحة آية

اهلل العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخوويی ،

قم :مکتبة داوری.
 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر )1378( .مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران :کتابخانه گنج دانش ،چاپ اول. حسینی عاملی ،محمدجواد بن محمد 1419( .ق) مفتاح الکرامة فی شورح وواعودالع مةة ،قرم :دفترانتشرارات اسرالمیوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
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 فراهیدی ،خلیل 1410( .ق) کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم.کاشف الغطاء ،احمد 1423( .ق) سفینة الن جاة و مشکاة الهدی و مصباح السةاااا ،نجرف اشررف :مؤسسره کاشرفالغطاء ،چاپ اول.
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 -مصطفوی ،حسن 1402( .ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :مرک ،الکتا .
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 مطهری ،مرتضی )1389( .نظری به نظام اوتصادی اس م ،تهران  :انتشارات صدرا ،چاپ هجدهم. مظفر ،محمدرضا( .بیتا) حاشیة المظفر علی المکاسب ،قم :حبیب ،چاپ اول. مقدس اردبیلی ،احمد 1403( .ق) مجمع الفايدة و البرهان ،قم :دفتر انتشارات اسالمیوابسته به حوزه علمیه قم ،چراپدوم.
 نائینی ،محمد حسین )1373( .منیة الطالب فی حاشیة المکاسب ،تهران :المکتبة المحمدیة ،چاپ اول. نجفی ،محمد حسن 1404( .ق) جواهرالک م فی شرح شرایع االس م ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی ،چاپ هفتم. نراقی ،احمد بن محمد مهدی 1408( .ق) عوايد االیام ،قم :مکتبة بصیرتی ،چاپ سوم. واسطی زبیدی ،سید محمد 1414( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس ،لبنان :دار الفکر للطبراعةة و النشرر و التوزیرع،چاپ اول.
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