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تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معامالت
*فاطمه مهدوی
تاریخ دریافت1397/07/24 :

تاریخ پذیرش1397/11/05 :

چکیده
آسیب شناسی جهل در معامالت ،به معنی خالی بودن معامالت از بایدهایی است کهه ،عله بهه آن
الزامی است .زیرا در زمینه معامالت می توان دو فرض را مطرح نمود ،یکهی فهرض جههل نسهتت بهه
اصول معامالت و دیگری فرض جهل در فروعات .و در این بیهان بایهد متنهای بره را هدری شهتیه
مقتضی در معامالت دانست چراکه فقیهان در زمینه مقتضی ،دو مقتضی را برشمرده انهد یکهی مقتضهی
الزم ذات که در هر معامله مردود ومختص آن می باشد ودیگری مقتضی اطالق در معامالت ،کهه مهی
توان برخالف آن نیز ا دام نمود .اما در زمینه معامالت ،عل وجهل گستره وسیعی را به خود اختصاص
می دهد و به عتارتی دیگر بایدهایی که دانستن آنها ضروری است و همچنهین بایهدهایی کهه جههل را
نستت به موضوعاتی منع می کند واما سوال این است که آیا در معامالت فرض بر عل طرفین می باشد
و جهل در موارد خاص فا د ایراد است و یا آنکه اصل آزادی اراده و راردادها و اصل صرت معامالت
فرض را بر جهل می گذارد و تنها عل در مواردی که دارای الزام اسهت بایهد نسهتت بهه مهوارد خهود
رعایت گردد؟ تاثیر عل در معامالت چگونه است؟ و لمرو و آثار جهل در معامالت مرهدود بهه چهه
مواردی می باشد؟ در این مقاله پیرامون این موضوع خواهی پرداخت و ضهرورت عله و جههل را در
معامالت بررسی می نمایی .
واژگان کلیدی :عل  ،جهل ،معامله ،سلطنت ،طلقیت.

* عضو هیات علمی ،واحد ائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ائمشهر ،ایران.
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مقدمه
آنچه نقش اساسی در پیوند معامالت خواههد داشهت و بهه عنهوان گهام نخسهت در
بر رار ارتتاط حقو ی در چارچوب عقود مختلف خواهد بود ،اراده و صد انشها اسهت
و این صد در نخستین مراحل شکل گیری آگاهی تصورات و سپس تصهدیقاتی اسهت
که ما را به عل می رساند از این آگاهی که از بدیهیات انسان آغاز می گهردد ،آن بخهش
مورد نظر فقیهان بوده است که در معامالت ورود یافته است .در وا ع در صورت وجود
عل به احوال و اوصاف معامله است که از منظر فقها و حقو دانان ،صد و رضا را موثر
می سازد و در وا ع رکن پردازنده ی مُنشائات حقو ی و فقهی است .اثر عل از آگهاهی
و سنجش آغاز و تا رضا و صد ادامه می یابد و این بخش عمده تمامیهت یهف فعهل و
انفعال حقو ی است( .شهیدی ،1390 ،ص )24التته این عل گاه تشکیل دهنده صهد در
اعمال حقو ی است وگاه نیز ا ناع کننهده وجهدان مقرصهر در جتهران زیهان یهف وا عهه
حقو ی می باشد.
همانطورکه بیان شد از این رهگذار است که ما صد و رضا را مرل امعان و توجیه
نظر در معامالت و حتی عتادات می دانی ( .کاتوزیان ،1385 ،ص )13حال در معهامالت
به طور کلی ما در دو فرض رار میگیری  :یکی اصل عله بهه معاملهه اعه از عله بهه
ماهیت ،اطراف ،اوصاف ،ارکان ،موضوع ،شروط ،احکام و سایر مواردی که نیازمند عله
به آن است و نیز در فرضی دیگر ما در برابر جهل به مفهوم عدم عله بهه ماهیهت و یها
معلوم و معین نتودن اوصاف و اطراف ویا به همان معنای د یق ناآگاهی که موجب غرر
گردد ،رار می گیری .
مفهوم علم
لغت شناسان در توضیح عل بیان داشته اند که عل نقیض جهل اسهت( .فراهیهد،،
 1410ه ق ،ج ،2ص  )152ونیز آمده است که عل ه مفهوم غلته پیدا کهردن و غالهب
شدن است و ه ریشه آن «عَلرامَةٌ و عَلرامٌ و عَلِیْ ٌ و تِعْلِمَةٌ» (.صاحب بهن عتهاد 1414 ،ه
1

1

و رجل عَلَّامة ،و عَلَّام ،و عَلِی  ،فإن أنکروا العَلِی فإن اهلل یرکی عن یوسف إِنِّی حَفِیظٌ عَلِی ٌ و أدخلت الها فی عَلَّامة للتوکید.

و ما عَلِمْتُ بخترك ،أی :ما شعرت به .و أَعْلَمْتُهُ بکذا ،أی :أشعرته و عَلَّمْته تَعْلِیما .و اهلل العالِ العَلِی العَلَّام .و األَعْلَ  :الذی
انشقت شفته العلیا .و وم عُلْ ٌ و د عَلِ َ عَلَماً .ال عنتر
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ق ،ج ،2ص259 :؛ جههوهر 1410 ،،ه ق ،ج ،5ص )1990 :امهها گههاهی نیههز آن را بههه
عالمت ،اثر و وجود و عالمت یافتن ه مفهوم نموده انهد(.ابن فهار  1404 ،ه ق ج،4
ص ) 109 :در برخی موارد نیز آن را برابر مفهوم متناظر هوشیاری دانسته اند و در معنهی
یقین به کار برده اند( .فیومى،بی تا؛ ج ،2ص 3)427 :و عله را در ایهن معنهی در برابهر
جهل دانسته اند .در لغت نامه تهاج العهرو مهن جهواهر القهامو نیهز آن را متهرادف
هوشیاری و دانستن و شعور وآگاهی داشتن گرفته اند( .4زبید 1414 ،،ه ق؛ ج ،17ص
 )495پس می توان گفت که عله در لغهت  ،همهان یقهین اسهت(.طریری ،1416 ،ج،6
ص )120به عتارت دیگر عل  ،هوشیاری آگاهانه ی انسان نسهتت بهه ماهیهت و هایع و
پدیده های مریط اطراف است و از دیدگاه منطق ،عل کیفیتی است که بهر اثهر ترکیهب
احسا مجرد فعلی با احساسات تلی در ذهن آدمی ایجهاد میشهود( .مجتتهوی،1369 ،
ص )19این کیفیت و چگونگی را ادراك یا آگاهی یا صورت حاصهل شهخ خهارجی در
ذهن می گویند که از آن به شناسایی و عل نیز تعتیر شده است .آنچهه مهی تهوان لهزوم
عل را در معامالت میان طرفین تصور نمود  ،این است که یا ریشه در مال داشهته باشهد
مانند طلق بودن ،نستت به آنکه مورد معامله و ف باشد و یا از اموال عمومی باشد،و یها
اینکه لزوم عل  ،ناظر به مالف باشد که موضوع بر از بیع فضولی یا معامله بها سهمت
وکالت و وصایت و یا ائ مقامی است ویا اینکه ناظر به فروعات باشد کهه مهی توانهد
لزوم عل  ،در اوصاف کلی باشد.
علم به اراده در معامالت
اراده لفظی بسیط و از ریشه (وَرَدَ – یَرِدُ) اسهت کهه در بهاب افعهال هرار گرفتهه و
مصدر شده است و مفهوم آن در زبان عربی ،انگیزه خالصی است که انسان را به سهمت
چیزی متمایل می کند تا آدمی آن را بر دیگهری برگزیند(.شهریف مرتضهی ،1405 ،ج،2
 5)262اراده صفت نفس است و متعلق آن ایجاد فعل یا ترك فعل است و بهدیهی اسهت
 2و عَالَمنی فَعَلَمْتُه أَعْلُمُه :غَالَتَنی فی العِلْ فَغَلَتْتُه .و أنا مُعْتَلِ ٌ عِلْمَه :أی عالِمُه .و یکونُ المُعْتَلِ ُ السّائلَ أیضاً کالمُعْتَرِف
3

الْعِلْ ُ :الْیَقِینُ یُقَالُ إِذَا تَیَقَّنَ و جَا َ بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ أَیْضاً

4

5

انَّ العِلْ َ و المَعْرفَةَ و الشرعورَ کُلُّها بمعْنًى واحِدٍ

عند المرققین هی خلوص الداعی عن الصارف أو ترجره علیه
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در این ایجاد علت تامه مرسوب می شود و اراده را می توان مقدمه ترصهالت نفسهانی
دانست که پیش از و وع آن مستردثات در خارج ،شکل تمام می گیهرد .در فقهه امامیهه
اراده دارای ارکان و اعضایی است( 6.مشکینی اردبیلی ،1416 ،ص )28اما عله بهه اراده
موضوعی است که در طرح آن جای ابهامی نیست زیهرا از آنجاکهه اراده دارای ارکهان و
مراحلی است در صورتی که فقدان عل را در اراده فرد تصور نمهود بایهد پنداشهت کهه
عمل صوری است و فا د صد می باشد .اما گاهی مطلق اراده اثری را موجهب شهده و
آن را میطلتد به گونهای که اراده منتفی شود ،آن اثر نیز زایل میشود .مثل اینکهه فهردی
اذن نستت به ا دام یا نقلی را بدهد همین که اذن را اراده نمود این اثر شکل می گیرد.
هوشیاری و تاثیر آن بر علم
آنچه در بدو معامله ،حسب ضرورت باید وجود داشته باشد ،عل است و نه یقهین .
زیرا یقین حالتی است نفسانی ،که در نتیجه اندیشهه نسهتت بهه موضهوع خاصهی بهرای
اندیشه کننده پدید می آید ،طوری که آن حالت نفسانی احتمال مغهایر بها آن اندیشهه را
به هیچ وجه به خویش راه نخواهد داد( .جعفری لنگرودی ،1390 ،ص)134
از نظر اصولیون ،طع (عل ) مطلق اعتقاد جازم به دور از هرگونهه تردیهد و احتمهال
خالف است( .موسوی بجنوردی ،1385 ،ص )175و بر خالف ظن که اعتقاد مهرجح در
حال نفس می باشد .شف حالتی بینابینی است که مسهاوی الطهرفین مهی باشهد (.تله ای
خویی ،1389 ،ص136؛ جعفری لنگهرودی ،1389 ،ص234؛ زیتهدی 1414 ،ه.ق ،ج،13
ص 7)594هوشههیاری بههرخالف عل ه و شههقوق آن بههه اراده وابسههته اسههت و در وا ههع
هوشیاری عتارت است از آگاهی از مریط اطراف و به اصهطالح حقهو ی عله بهه اراده
فعل .هوشیاری دارای دو جز است بیداری و آگاهی ،که سهطح هوشهیاری شهخص بها
توجه به آن دو مشخص می گردد اطتا با توجه به بیداری و میزان پاسهخگویی فهرد بهه
مررکهای بیرونی ،سطح هوشیاری وی را تعیین می کنند( .ابراهیمی فخار و کوهسهتانی،
6

الجزم به و العزم علیه و هی الرالة الشتیهة باإلرادة المتصلة بها ،و بعد کمال تلف المقدمات یتکون فی النفس

شوق مؤکد یقتضی ترریف المرید نرو المراد أو مقدمته و یکون موجتا لررکة العضالت إلیه ،و یسمى ذلف
الشوق باإلرادة
7

النَّقِیْضین عندَ اإلِنْسانِ و تَسَاوِیْهما و ذلِفَ َدْ یکونُ لوجودِ أَمَارَتینِ مُتَسَاوِیَتَیْنِ عندَهُ فی النَّقِیْضین أو لعدمِ األَمَارةِ

فیهما.
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 ،1386ص )10در صورت طتیعی بودن سطح هوشیاری ،شخص بیهدار و آگهاه اسهت و
در صورت عدم اختالل زبانی یا ناشنوایی ،به ترریکات کالمی پاسخ مناسب مهی دههد.
(گرینترگ ،1383 ،ص )11در وا ع آنچه در عال حقوق نقهش تعیهین کننهده دارد تهاثیر
هوشیاری بر اراده آگاهانه ی فرد است که می توان از آن عل به فعل یا صد در معاملهه
نام برد .پیوند این صد در برخی عقود باید توامان با دوام باشد و از این روست که ماده
 954بیان می دارد «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می گردد و همچنین به
سفه »...در وا ع آنچه دلیل این انفساخ می باشهد شکسهت اراده و زوال عله در نتیجهه
اضمرالل هوشیاری است هرچند این زوال ناظر به اذن باشد و یا جایز بهودن آن .پهس
هرچه هست عل به ذات معامله وماهیت توافق برای طرفین عقد الزامی است که چشه
پوشی از آن ممکن نیست.
مفهوم جهل و لزوم به رفع آن در موارد خاص
جاهل و جهل را ضد مفهوم عقل و عا ل دانسته اند و مراد از جهل چیزی است کهه
ضد دانایی می باشد و و تی بیان می شهود  ،کسهی جههل دارد  ،یعنهی نمهی دانهد(.ابن
منظور ،1414 ،ج ،11ص)130
همچنین جهل را نقیض نیز بیان داشته انهد وا هدامات بهدون عله را جههل نامیهده
8
اند(.فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص390؛ صاحب ابن عتاد ،1414 ،ج ،3ص) 377
جهل را می توان برخالف عل دانست و درجایی آن را یافت که از عل خالی اسهت
التته برخی متکلمین در مفهوم جهل بیان داشته انهد کهه مفههوم اصهلی آن شهامل افعهال
خارج از نظ و ترتیتات فطری است همانگونه که عل را افعال جاری انسان دانسته انهد
که با مقتضای فطرت آدمی همسو است .التته برخی جههل را اعتقهاد بهرخالف ماهیهت
شی دانسته اند و ا دامات جاهالنه را متتنی بر افعالی دانسته اند که برخالف آنچه شهان
9
است  ،رخ بدهد ،دانسته اند .حال فارغ از آنچه در نظر فاعل آن است.

8

الجَهْلُ :خِالف العل  .و د جَهِلَ فالنٌ جَهْلًا و جَهَالَةً

9

األول :و هو خلوّ النفس من العل  ،هذا هو األصل ،و د جعل ذلف بعض المتکلمین معنى مقتضیا لألفعال

الخارجة عن النظام ،کما جعل العل معنى مقتضیا لألفعال الجاریة على النظام و الثانی :اعتقاد الشی بخالف ما هو
علیه و الثال  :فعل الشی بخالف ما حقره أن یفعل ،سوا اعتقد فیه اعتقادا صریرا
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ماده  216انون مدنی در مفهوم جهل به این مطلب اشاره دارد که مورد معاملهه بایهد
مته نتاشد .مته را در برابر جهل جزئی رار داده اند زیرا فقها نیهز ائلنهد بهر ایهن کهه
جهل کلی از عا ل بر نمی آید .چنانچه بر متنای همین نوع دیهدگاه خهاص از عله نیهز
بیان داشته اند که مجهول مطلق وجود ندارد و چنانچه مهثال شخصهی بگویهد انگشهتری
خود را در تال آنچه در این صندو چه است می فروش  ،بودن در این صهندو چه آن را
از حالت مجهول مطلق بیرون می آورد( .عاملی ،1400 ،ص )261در خصوص ادعا نیهز
موارد مشابهی در نظر گرفته شده است ولذا مدّعی به ،به لراظ جهنس ،نهوع ،وصهف و
مقدار باید معلوم باشد یعنی مجهول نتاشد .در پذیرش ادّعها ،مجههول اخهتالف اسهت.
برخى ،بین ادعایى که مطلقا مجهول است مانند اینکه ادعا کند من از مدّعى علیه چیهز،
طلب دارم و ادعایى که مجهول مطلق نیست ،مثل آنکه مدّعى باشد مهن از مهدّعى علیهه
لتا یا مرکتى طلب دارم ،فرق گذاشته و گفتهاند ادعا در صورت دوم ابل تول اسهت
ولی در خصوص ادعای اول اینگونه نیست.
نتیجه آن که متکلمان و لغویان نیز جهل را اصل دانسته اند و عل را عهارض بهر آن
گرفته اند در این حالت طتق دیدگاه نگارنده مواردی که باید معلهوم در معهامالت هرار
گیرد ،باید به صورت احکام تکلیفی وضع شود ولذا می توان مواردی را که عله بهه آن
الزامی است ،تعیین نمود.
لزوم علم به ذات تعهد وماهیت عقد
برای آنکه معامله ای شکل بگیرد در ابتدا باید طهرفین از ماهیهت آن عقهد شهناخت
کافی داشته باشند ضرورت این شناخت ناظر به عنوان و فروعات معامله نیسهت  ،بلکهه
این شناخت در وا ع آگاهی از وحدت صد طرفین در معامله می باشد زیرا تعهد رابطه
حقو ی است که شخص را در برابر دیگری ملتزم به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجهام
آن می نماید( .اخال ی ،1382 ،ص )17پس در ههر تعههد سهه رکهن وجهود دارد  :اول
موضوع تعهد یا همان دینی که متعهد در برابر متعهدله دارد و رکن دوم اطراف تعههد و
سوم رابطه حقو ی( .سنهوری ،1958 ،ج ،3ص )15پس تعهد در این معنای خهود برابهر
واژه فرانسوی  l'obligationکه معادل انگلیسی آن  obligationمی باشد ،رار میگیهرد
و در همین مفهوم نیز در ماده  183انون مدنی ایران انونگذاران عقد را به «...اینکه یف
یا چند نفر در مقابل یف یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند »...می دانند این مهاده بهه
تعتیر برخی ،برداشتی نا ص از ماده  1101انون مدنی فرانسه است که عقهد را اینگونهه
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تعریف نموده « عقد عتارت است از توافقی که یف یا چند شهخص خهود را در مقابهل
یف یا چند شخص دیگر ،ملزم نمایند تعهد به انتقال (مال) ،انجام عمل یا ترك عملی را
10
نمایند».
11
صاحب جواهرالکالم در باب تعریف عقد بیان نموده است که معنا ،عقهد از نظهر
لغت بر خالف گشودن و باز کردن است و در شرع ،ولی از دو طرف عقد و یا ولی از
یف طرف عقد (ایجاب دهنده) و فعلی از طرف دیگر ( تول کننده) که اثر مورد نظهر از
جانب شارع بر آن بار شده اسهت( .نجفهی،1404 ،ج، 3ص )22آنچهه از لهزوم عله در
ماهیت عقود مالك نظر ماست ،به وا ع توافقی است که طرفین عقد در عله بهه نتیجهه
حاصل ازمورد معامله ،دارند و در عقود وابسته به ماهیت آن ،ابل تغییر می باشهد .مهثال
فردی که سعی در فروش مالی خواهد داشت با فردی که اندیشه صلح دارد مفار هت در
صد دارند و لذا آنچه در بادی مهمترین نتیجه را بر منشائات حقهو ی خواههد داشهت،
الزامی است که برای طرفین ،در عل به نتیجهه ای کهه از معاملهه مهورد نظهر آنهاسهت،
خواهد بود.
علم به سلطنت و تاثیر تمامیت آن بر حق مالکانه
منشا معامالت خاصه عل به ا تدار در مال اسهت و ریشهه آن ،سهلطنت انسهان بهر
اموال است که متاحثی را پیرامون اعده سلطنت به میان آورده است .تسلط مالف ،یکهی
از واعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معامالت در فقهه بهه آن
تمسف می کنند و در برخی موارد ،تنهها مسهتند حکه شهرعی ،همهین اعهده اسهت و
عمومیتی دارد که شامل ا سام تصرف غیر ممنوع از نظر وضهعی و تکلیفهی مهیشهود12؛
10

Art. 1101 : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
11

و هو لغة ضد الرل و شرعا ول من المتعا دین او ول من احدهما و فعل من االخر رتب الشارع االثر

المقصود علیه
12

من القواعد المشهورة بین الفقها  ،اعدة تسلط النا

على أمواله  ،و الیزالون یستدلون بها فی مختلف أبواب

المعامالت بالمعنى الخاص ،و العام ،بل لعله هو المدرك الوحید فی بعض مسائلها ،و بیان «مرتواها» و «مدارکها» و
«ما یتفرع علیها» و «ما یستثنى منها» یت فی مقامات...
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یعنی این تصرفات مالف از نظر شرعی حالل و متاح است و ه اثر وضهعی خهود نقهل
وانتقال و غیره را میگذارد( .مکارم شیرازی ،1411 ،ج،2ص)20
یکی از شروطی که در معامالت جز شرایط صرت رار نگرفته است و آن را نهاظر
به مال دانسته اند تا ناظر به فرد ،طلق بودن مال است که به معنای آزاد بهودن سهلطه بهر
آن مال است والتته می توان میان مفهوم طلهق بهودن مهورد معاملهه و تمامیهت سهلطنت
اختالفی ائل شد که در ادامه بیان می شود ولی تا تتیین آن می تهوان از اشهتراکات آنهها
استفاده نمود .تمامیت سلطنت عتارت است از مالى که مالکش مىتواند در آن ههر نهوع
تصرفى بکند ،اع از فروختن ،اجاره و عاریه دادن ،بخشیدن و مانند آن .التته از مواردی
که عل به آن در معامله ضرورت دارد ،همین مورد است  .یعنی زمهانی مهی تهوان اراده
فردی را ناظر به مورد معامله مهوثر دانسهت ،کهه وی بدانهد در سهلطنت بهر آن مهورد ،
تمامیت دارد .مثال فردی که مالکیت مالی را اعراض می نمایهد و آن را متهاح التصهرف
می سازد و نیز فردی که مالی را و ف می نماید و آن را در جهت منافع عمومی تسهتیل
می نماید.
فقها همگی بر این مورد اتفاق نظر دارند که فرد اراده مهوثر دارد و ایهن اراده مهوثر
همان عل ضمنی به سلطنت بر مال است .سلطنت به معنای تمکن و حهاک بهودن و در
اصطالح فقهی عتارت است از تسلط مالف بر مالش به نرو کامل و بهه هرصهورتی کهه
خواست  ،غیر از مواردی که ممنوع شده است .به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی
منعی نداشت ،انجا م آن از طرف مالف جایز است و او حق دارد که از حق خود بگهذرد
و آن را در اختیار دیگران رار بدهد( .مکارم شیرازی ،1411 ،ج ،2ص)19
موضوع طلق بودن اصوال در باب و ف و رههن و بیهع ایهن دو ،بهه کهار مهی رود.
هرچند که سابقه این موضوع در فقه امامیه به عالمه حلهی و مرقهق حلهی مهی رسهد و
برخی نیز به نقل آن از فاضالن اشاره داشته اند( .13خمینهی ،1409 ،ج ،1ص )242طلهق
بودن وصفی است برای خود ملف مورد معامله و یا اینکه وصفی اسهت بهرای سهلطنت
به جهت معامله ،پس در مورد اول ملهف بهه خهود وصهف شهده اسهت ولهی در تعتیهر
سلطنت ملف به متعلقش که فروختن است ،توصیف گردیده است .پس می تهوان طلهق
بودن را ه ناظر به معامله دانست و ه ناظر به متعاملین  .یعنی اگر بگویی طلهق بهودن
مورد معامله وصفی است ،می شود مانند مالکیت بر مال توسهط فهرد و در معنهای دوم،
13

ث إن المرکی عن الفاضلین وجمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیة کونه طلقا
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می شود برای مالکیت ملف به معنی سلطه بر فروش ملف .پس در اولهی شهرطی اسهت
برای طرفین عقد و در دومی شرطی است برای مورد معامله(14.اصهفهانی ،1423 ،ج ،3
ص )69
برخی طلق بودن را از شروط ناظر به موضوع معامله می دانند و مراد از طلق بهودن،
ا تدار کامل بر ملف است به گونه ای که مالف بتواند هرکاری بر روی مال خهود انجهام
دهد واین به معنی اختیار تمام مالف بر روی مال خویش است و این معنهی در حقیقهت
مربوط به استقالل ملف در نقل و انتقال از سوی مالف است به طوری کهه نیهاز بهه اذن
15
ذی حق نتاشد و این حاصل نمی شود( .انصاری ،1412 ،ج ،4ص)29
همانگونه که فهمیده می شود منظور از طلق بودن تمهام سهلطنت و ا تهدار مالهف را
شرط طلق بودن می داند به طوری که مالف بتواند هرگونه تصهرفی را در مهورد معاملهه
بنماید و این همان درت مالف بر انتقال و نقل مال خود است بدون اینکه نیاز به اجازه
و اذن کسی داشته باشد و اینکه بتواند به نرو استقالل آن مال را بفروشهد و ایهن امکهان
ندارد جز آن که مورد معامله طلق باشد .پس بر این معنی اسهت کهه طلقیهت بهه معنهی
تمامیت سلطنت بر مال است لکن برخی از فقها بیان جامع تری از این مفهوم ارائهه داده
اند به این مفهوم که تصرف را زمینه تملف می دانند و این تملف را بهه عهالوه تصهرف
ایادی پیشین شخص موجب توارث ملکیت می دانند پس از استنتاط مالکیت به این می
پرازند که از جمله شروطی که بعد از ملکیت برای عوضین مورد لراظ وا ع شهده طلهق
بودن مورد معامله است(.16خمینی؛  ،1427ج ،3ص)80
14

أن الطلق تارة یکون وصفا لنفس الملف المعتتر فی التیع ،وأخر ،وصفا للسلطنة على التیع ،فتوصیف الملف به

من باب الوصف برال نفسه على االول ،ومن باب الوصف برال متعلقه على الثانی ،وإن شئت لت إن الطلق تارة
وصف لملف الر تة ،وأخر ،وصف للملف بمعنى السلطنة على بیع الملف مثال ،فعلى االول تکون الطلقية شرطا
فی العوضین ،وعلى الثانی شرطا فیما یعتتر فی المتعاملین
15

و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملف بری

یکون للمالف أن یفعل بملکه ما شا و یکون مطلق العنان فی

ذلف لکن هذا المعنى فی الرقیقة راجع إلى کون الملف مما یستقل المالف بنقله و بکون نقله ماضیا فیه لعدم تعلق
حق به مانع عن نقله بدون إذن ذی الرق لمرجعه إلى أن من شرط التیع أن یکون متعلقة مما یصح للمالف بیعه
مستقال و هذا ال مرصل...
16

فی شروط العوضین بعد الملکیة کونه طلقا ،وفرعوا علیه عدم جواز بیع الو ف والرهن وغیرهما و د فسرت

الطلقیة تارة بتمام الملکیة ،وأخر ،بتمام السلطنة
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تمایز لزوم علم به تمامیت سلطنت از طلقیت
در وجود دو مفهوم تمامیت سلطنت و تمامیت ملکیت برای طلق بودن مورد معامله،
شکی نیست ولی باید دانست اینکه فرد در معامله  ،ملزم بهه عله  ،نسهتت بهه تمامیهت
سلطنت باشد وبا آنکه فردی ملزم به عل نستت به تمامیهت ملکیهت باشهد ،هدری بهه
لراظ عملی متفاوت است .باید بیان نمود که تمامیهت ملکیهت بها تمامیهت سهلطنت از
یکدیگر متمایزند به این معنی که مراد از تمامیت ملکیت ،این است که مال مورد تملهف
خالی از هر آن چیزی باشد که حقی بدان تعلق یافته است پس جایز است فهروش عهین
مستاجره با اینکه ملکی مرض به معنی اخص آن نمی باشد ولی اگر مراد از طلق بودن،
تمامیت سلطنت باشد که ،همان خالی بودن ملف از موانعی است کهه فهرع بهر مالکیهت
است و این حاصل نمی شود وهمینگونه است که طلق بودن به معنی تمامیهت سهلطنت
از شرایط متعاملین است و نه عوضین و ملکیت عارض بهر آن .آنچهه مهراد از تمامیهت
سلطنت و لزوم عل به آن است همین منظور است که  ،در معامالتی که عوضهین در آن
هستند بی این می رود که امر مشتته شود به آن که نتود جهل به تمامیت سهلطنت مهراد
است یا آنکه لزوم عل در سلطنت؟
بدیهی است که در معامالت هیچ گاه نمی توان طرفین را الزام به چیزی نمود مگهر
آنکه تصریح گردد .مثال در بیع نمی توان مالی را فروخت ولی از آن به طور صهریح یها
ضمنی ذکری به میان نیاورد  .زیرا ممکن است منجر به جهل گردد و غرر پیش آید ولی
اینکه تمامیت سلطنت نیز باید به عنوان نخستین و اصلی ترین شرط معامله وارد لمهرو
تراضی رار گیرد یا خیر ،موضوعی است که باید نستت به آن چهالش ههای فراوانهی را
حل نمود  .فقهای امامیه به اتفاق تمامیت سلطنت را نتیجه نفی موانع عارضی می داننهد
و در وا ع مانعیت را برای معامله وصرت تاثرات آن ائل شدند به تعتیر روان تر اصوال
عدم وجود حقی برای غیر نستت به مورد معامله را شرط صرت معاملهه و وجهود حهق
برای غیر نستت به مورد معامله را مانع از صرت معامله می داننهد .هرچنهد بهه نظرمهی
رسد تعتیر فوق با مال همراه است زیرا آنچه در تمامیت سلطنت مهالك اسهت مهوردی
کلی تر از طلق بودن مورد معامله است .تمامیت سلطنت ناظر به ابلیت تعلهق حهق بهر
مورد معامله است ،حال آنکه طلق بودن ناظر به مورد معامله می باشد.
برای توضیح بیشهتر بایهد یهادآوری نمهود کهه رابطهه ایهن دو را مهی تهوان عمهوم
وخصوص مطلق دانست که تمامیت سلطنت نقش اع دارد مثال می توان گفهت شهراب
را نمی توان فروخت زیرا مشروع نیست و سهلطنت بهر آن بهرای مسهلمین راه نهدارد و
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همچنین اموال عمومی را نیز نمی توان فروخت چراکه طلهق نیسهت و سهلطنتی بهر آن
متصور نیست .از هرجهت مراد از طلق بودن  ،نفی موانع صرت معامله است همهانطور
برخی از فقها بیان نمودند که این موضوع به شرط بودن عدم مانع مهرتتط اسهت و ایهن
بر این اسا است که مانعیت از شروط معامله است همانطورکه وجهود مهانع ،موجهب
فساد عقد می گردد پس شرط تمامیت سلطنت و طلق بودن ،خصیصه ای است که عقهد
را به وجود می آورد همانطور که فاعلیت فاعل و ابلیت ابل آن را به وجود مهی آورد
و این بر متنای این است که شریعت مصالح و مفاسد را رعایت مهی نمایهد(17.خمینهی؛
 ،1427ج ،3ص )81
از مجموع آنچه بیان شد باید یادآور شد که هرگاه نستت به سلطنت مالف بر نهوعى
از تصرفات در مال خود تردید باشد ،با استناد به اعده سلطه و فروعات آن مىتوان بهه
جواز آن ،حک کرد و آن را نافذ دانست .به طور مثال ،چنانچه تردید کنی که آیا مالهف
منفعت مستأجره مىتواند مال خود ،یعنى منفعت را به دیگر ،منتقل سهازد یها خیهر ،بها
استناد به اعده سلطنت ،جواز آن را استنتاج مى کنی ؛ ولهى همهان طهور کهه گفتهه شهد
شرایط شرعى نروه انتقال را باید از سایر ادله شرعى بهه دسهت آورد و ایهن اعهده بهر
آزاد ،و عدم اعتتار هر گونه شرطى داللت ندارد( .مرقق داماد1390 ،؛ ج1؛ ص)231
مسلط ساختن مالف ،دیگر ،را بر مال خویش ،بدین نرو که هیچ گونهه عهوض و
خسارتى بر عهده متصرف نتاشد ،نوعى سلطنت مالکانه است و نافذ بهودن آن از سهو،
مالف ا تضا مىکند که خسارت بر و ،بهار نشهود( .اصهفهانى ،1423 ،ج ،1ص  )189از
هرجهت مراد از طلق بودن نفی موانع صرت معامله اسهت همهانطور شهیخ اعظه بیهان
نمود .پس این موضوع باز می گردد به شرط بودن عدم مانع و این بر این اسا اسهت
که مانعیهت از شهروط معاملهه اسهت همانطورکهه در بهاب تشهکیل معاملهه بیهان شهد.
همانطورکه بیان شد حدود اعده سلطنت چنان در آمیخته با شرط طلق بودن است کهه
مالف حق همه گونه انتفاع و سلطه را دارد .به کالم دیگر مسلط ساختن دیگری توسهط
مالف ،بر مال  ،بدین نرو که هیچ گونه عوض و خسهارتى بهر عههده متصهرف نتاشهد،
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فان کان المراد من تمام الملکیة أن یکون ملکا مرضا خالصا عن تعلق حق به ففیه ما ال یخفى ،فان العین

المستأجرة یجوز بیعها مع عدم کونها ملکا مرضا بهذا المعنى ،وإن کان المراد خلوها عن الموانع المعدودة
المتفرعة علیه فهو ال یرجع إلى مرصل ،وبهذا یظهر الکالم فی التفسیر الثانی ،مضافا إلى أن تمام السلطنة من
شرائط المتعاملین ال العوضین
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نوعى سلطنت مالکانه است و نافذ بودن آن از سو ،مالف ا تضا مىکنهد کهه خسهاراتی
ه بر و ،بار نشهود( 18.اصهفهانى ،1423 ،ج  ،1ص  )189مهراد از مفههوم طلهق بهودن
ای است که ملف با مالف دارد از این وجه که مالف در آن به تمام سلطه داشته باشهد و
بتواند هر نوع نقل و انتقالی را انجام بدهد اع از بیع و اجاره و سایر معامالت منقهول و
غیر آن و از طرفی نیاز به اجازه این معامالت ندارد  ،زیرا متیعی که در آن تصرف شهده
جایزالتصرف بوده است.
لزوم علم به مالیت در معامالت
در خصوص مفهوم مال ،بین فقها نظرات متعددی بهه چشه مهی خهورد کهه شهتیه
تعاریف لغت شناسی آن است که بررسی شد .اما آنچه در این گفتار مالك نظهر ماسهت
این است که آیا متعاملین ملزم اند نستت به مالیت داشتن شی عل پیدا نمایند یا خیهر؟
بدیهی است آدمی چیزی را معامله می نماید که برای او صرفه ای مادی یا معنوی داشته
باشد اما آیا مالیت داشتن ناظر به خود ذات شی است یا ناظر به طرفین معامله؟ بهدیهی
است در صورت اول می توان اموالی را تصور نمود که دارای ارزش عقالیهی هسهتند و
یا ارزش آن ها ریشه در عرف دارد ولی در فرض دوم طهرفین مهی تواننهد هرچیهزی را
وارد لمرو تراضی خود نمایند و آن را دارای ارزش ا تصادی تصور نمایند .برخی برای
مال به صرف مال بودن از باب استفاده مکلف احترام شرعی ائهل هسهتند و اصهل مهال
بودن را منوط به احترامی که توسط شرع اسالمی و شارع مقد برای برخی اشهیا هرار
داده  ،می دادند به این ترتیب مال هرچه می شود ،که شارع آن را بهرای مکلهف حهالل
دانسته است .از بین فقهای معاصر نظر برخی جالهب توجهه اسهت و بهه عنهوان متنهای
نظرات این دسته رار می گیرد .ایشان بر این باورند کهه اینکهه چهه چیهزی مهال اسهت
اصطالح خاص دینی وجود ندارد بلکه مالیت امهری عقالیهی و انتزاعهی اسهت ولهیکن
شارع مقد استفاده از برخی کاالها را ممنهوع سهاخته وفایهده و ارزش آنهها را نادیهده
گرفته وآثار مالیت را درباره آنها لغو نموده است(.خمینی ،1427 ،ج ،3ص )10
التته برخی نیز میل انسان به مال را نشان مالیت می دانند فلذا از این منظر مالیت بهه
معنای این است هر شیئی در حد ذات خود چگونه است از این نظر که افراد بهه سهمت
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انر التسلیط علی ماله بری

عدمفعلیّة الخسارة علیه

ال یکون علیه عوض و خسارة نرو من التسلیط ،و نفوذه من المالف یقتضى
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آن میل دارند ودر و ت حاجت از آن بهره می برند و در طلب آن از یکدیگر ستقت می
گیرند و در ازای آن  ،چیزی اع از نقدینگی وغیر آن می دهند ولی در نزد شرع معنهای
مالیت تفاوت دارد و آن یعنی مالی دارای منافع حالل باشد .و اینکه بدون منفعت حالل
باشد ،همانند شراب وخوك است و مال مرسوب نمهی شهود( .توحیهدی،1374 ،ج ،2
19
ص)6
پس مال صرفا آنچیزی است که ابل متادله باشد و از ایهن منظهر بهین شهی و مهال
شتاهت های زیادی مطرح می باشد با این اوصاف مال ابل داد و ستد اسهت و همهواره
دارای ارزش ا تصادی است لکن شی تنهها ابلیهت اسهتفاده را دارد و ارزش متهادالتی
بههرآن ابههل تصههور نیسههت(.صههفایی ،1390،ج ،2ص 122؛ کاتوزیههان  ،1387 ،ص،12
جعفری لنگرودی ،1390،ص)212
آنچه باید بیان نمود این است که باید عل به مالیهت در معهامالت باشهد وگرنهه آن
معامله صریح نیست ولذا چنانچه افرادی که نمی دانند معامله خوك باطل اسهت  ،آن را
معامله نمایند ،نمی توان به صرف جهل آنها ،آن معامله را صریح دانست.
از مجموع آنچه بیان شد به نظرمی رسهد آنچهه مهالك و معیهار کلهی در معهامالت
وجود دارد ،الزامی است که به ستب آن  ،مورد معامله ،مالیت و منفعت عقالیهی داشهته
باشد و این نیز در منع غرر ریشه دارد ولکن گاهی حالتی را نستت به عل به مالیت مهی
توان متصور شد که با توجه به صد و عوضین متفاوت است مثال در صورت حتس بین
مالف و منتفع می توان بیان نمود چنانچه عوضی در عقهد حهتس بهرای مالهف در نظهر
گرفته شود باید عل الزاما و تفصیال مرقق گردد و در تمام اوصاف و احکام و فروعات
منظور گردد .حال آنکه در صورت رایگان و احسانی بودن حتس نیازی بهه عله بهه آن
نیست و صرفا اجمال به اذن مالف کافی است.
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المال فی اللغة ما ملکه االنسان من االشیا وفی العرف ان المالیة انما تنتزع من الشی بمالحظة کونه فی حد ذاته

مما یمیل الیه النوع ،یدخرونه لالنتفاع به و ت الراجة ،ویتنا سون فیه ویتذلون بازائه شیئا مما یرغب فیه من النقود
وغیرها ...و اما عندالشرع فمالیة کل شیئی باعتتار وجود المنافع المرللة فیه فعدی المنفعة المرللة (کالخمر
والخنزیر ) لیس بمال
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لزوم علم به ماهیت و اوصاف مورد معامله
یکی دیگر از مواردی که در معامالت ،فرد الزام به رعایت آن دارد این است که ،فرد
ملزم به عل به ماهیت معامله است و ماهیت معامله در وا ع ذات و جهوهر اصهلی و یها
همان وصف اساسی مورد معامله اسهت( .کاتوزیهان ،1387 ،ص )23در ایهن خصهوص
برخی از فقها نیز به ضرورت رفع جهل از ذات معامله ،اشاره نموده اند و ابههام در ذات
معامله را به موجب بطالن معامله دانسته اند( .عاملی ،1400 ،ص )141در وا ع بهه نظهر
می رسد ،صورت نوعیه یف شی را نیز می توان  ،ماهیت عرفی و معهاملی آن دانسهت
مثال گاهی تفاوتی در عرف میان رادیو وضتط صوت نیست و لذا می توان عل بهه آن را
برای طرفین الزامی دانست که عرفا ماهیت آن شی لمداد می شود .در ایهن خصهوص
نیز مواد  351و  342ق.م ضرورت عل به ذات و ماهیت معامله را ضروری مهی دانهد و
لذا رفع ابهام از ذات معامله برای طرفین به هر نروی الزامی است اما سوالی کهه مطهرح
است این است که لزوم این عل باید چگونه باشد تا ه مرهدود کننهده آزادی اراده در
معامالت نتاشد و به صد طرفین خلل وارد نکند و ه از طرفی باع غهرر در معاملهه
نگردد؟
در این خصوص فقها دیدگاه های متفاوتی را ابراز داشته اند ،برخی از فقهها میهزان
را در تعیین ماهیت و اوصافی که عل به آن الزامی است  ،عرف دانسهته انهد و هرگونهه
مردودیت ناشی از تفصیل در ویژگی ها را نادرسهت خوانهده انهد( .طتاطتهایی نجفهی،
 ،1404ج ،1ص ) 569التته به لراظ متنا باید گفت دلیل آن این است که هرجا شارع نظر
خاصی ابراز نکرده است عرف حاک اسهت( .نجفهی ،1404 ،ج ،22ص408؛ مراغهه ای،
 ،1391ص )264و لذا آنچه در معامالت عل به آن الزامی اسهت  ،بیهان ویژگهی هها بهه
حدی است که عرفا عوضین را در برابر ه رار داده است و ماهیت معامله معین است.
التته برخالف این دیدگاه برخی دیگر نیز معیار در عل به ماهیت ،مجموعه ویژگی هایی
را که در تعیین ثمن معامله نقش اساسی دارد طرح می نماینهد بهه ایهن معنهی کهه ایهن
اوصاف به دری در ماهیت اثر گذار باشند که ک و زیهاد شهده آن در یمهت معاملهه و
ارزش آن  ،اساسی باشد .مثال در بیع گوسفند عل به کوچکی و بزرگی و سن و جهنس
حیوان الزامی است و در خصوص زمین نیز مساحت و مو عیت آن و در عطریات بهو و
در غذا طع آن نقش اساسی دارد زیرا هرچه میزان این اوصاف بیشتر باشد یمهت کهاال
بیشتر است( .مرقق کرکی ،1408 ،ص)249
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التته برخی نیز بدون آنکه تفصیل دهند معیار را اوصافی دانسته اند که در بیع سهل ،
رفع ابهام از آنها ضروری اسهت و تعیهین ایهن مهوارد و عله بهه آن هها الزامهی اسهت.
(انصاری ،1412 ،ص )249التته در این خصوص باید گفت در عین غائته نیهز بایهد ایهن
مواردی که این فقیهان برای رفع غرر معین می کنند معلوم باشد .التته برخی نیز نظر بهر
این دارند که باید غرر عرفی دفع گردد ولذا عل در تمهامی مهوارد تنهها در حهدی الزم
است که غرر عرفی از بین بهرود حهال تفهاوتی در عهین غائتهه و حاضهر و سهل نمهی
کند(.طتاطتایی ،1376 ،ج،2ص)58
در میان حقو دانان نیز تنها معیار الزام در ماهیت و اوصهاف شهامل « صهد مشهترك
طرفین» است یعنی اوصافی که برای انجام معامله بایستی مشخص گردد و عل بهه آنهها
در حین انجام معامله الزامی است تا بتوان معیار معینی را برای عل شناسایی نمود و این
تنها ناظر به صد مشترك طرفین است و هیچ ارتتاطی با ذات مورد معامله ندارد چراکهه
مثال در بیع یف گلدان دیمی که دمت آن برای طرفین اهمیت دارد آنچهه مهورد نظهر
است تاریخ ساخت است هرچند از لراظ عرفی با عل به ایهن موضهوع در بیهع گلهدان
جهل مرتفع نمی گردد( .کاتوزیان ،1390 ،ج)181 ،2
فقیهان عامه خصوصا فقهای حنفی مالك عل را تنهها رویهت مهی داننهد و در بیهع
غائته نیز خیار فسخ را نهایتا به عنوان راه حهل معرفهی مهی کنند(.کاسهانی ،1394 ،ج،5
ص )163و التته لزوم عل در معهامالت در حقهوق بهین الملهل نیهز پیرامهون ماهیهت و
اوصاف باید گفت طتق ماده  14کنوانسیون بیع بین المللی کاال تعیین خصهایص و عله
به اوصاف در معامله الزامی است هرچند از راه توافقات بعدی حاصل گردد .به نظر مهی
رسد معیار در لزوم عل در معامالت را می توان تنها به دفع عرفی جهل ،مرهدود نمهود
و در حدی که عل عرفی به معامله و ماهیت و اوصهاف آن ضهروری اسهت ،طهرفین را
مقید به آن نمود ،در غیر این صورت ضرورتی از این جهت بهرای طهرفین ایجهاد نمهی
گردد.
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نتیجه گیری
در مورد آسیب شناسی جهل در معامالت در فقه امامیه  ،باید بیان نمود که ،جهل در
معامالت را نتاید با غرر در آن اشتتاه گرفت زیرا موارد زیادی را می توان برشهمرد کهه
جهل به آنها موجب غرر نمی گردد ولذا مردود نمودن مواردی که طرفین در معهامالت
باید به آنها عل داشته باشند ،به طور غیر منسج و پراکنده ،ه در فقه و ه در هوانین
ایران برشمرده شده است .زیرا که اراده به معامله و یها صهد انشها بهدون عله  ،فا هد
اثرگذاری الزم می باشد و لذا اراده آگاهانه است که در انشا معامله کارساز خواهد بهود
و از طرفی اصل معامالت ،اثربخش بودن توافق نستت به طهرفین اسهت و مهواردی کهه
باید عل به آن وجود داشته باشد این است که معامالت باید برحسب ذات و نوع توافق
و طرفین مشخص گردد ولذا باید بیان نمودکه جهل در برخی موارد ممنوع اسهت ،مهثال
در صورتی که طرفین صد فروش مالی را داشته باشند ،حسب اثر گذاری توافهق ،ملهزم
هستند تا نستت به طلق بودن مال آگاهی یابند و همچنین باید از مالیهت داشهتن عهوض
نیز آگاه باشند وهمچنین در ماهیت و اوصاف توافق ،ه جهت باشهند .از سهویی دیگهر
باید بیان نمود  ،در بین عل و جهل و تضاد آنها می توان این دیهدگاه را تهول نمودکهه
توافق جاهالنه مفهومی ندارد و موجب غرر است ولی از سویی دیگهر تعیهین مرهدوده
عل تفصیلی به ارکان و اوصاف که برخی فقها در نظر گرفته اند نیز فا د کارایی الزم و
مناسب برای دنیای تجارت امروزه است ولذا آنچه می توان پذیرفت این است کهه تنهها
مواردی را که طرفین باید در حین عقد به آن عل داشته باشند  ،چه مقتضهی ذات عقهد،
مانند تملیف در بیع باشند و چه از اوصافی که جهل به آنها باع بطالن می شود ماننهد
عتیقه بودن و خواه از شرایط و تشریفاتی که دانستن و رعایت آنها الزامی است ،تکلیف
طرفین است که آنها را بدانند .از این موارد می توان به الزام طرفین عقد در عل بهه ذات
و ماهیت تعهد و عل طرفین به تمامیت سلطنت و همچنین عل به مالیهت و نیهز لهزوم
عل به ماهیت و اوصاف در معامالت نام برد.
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 .1اخال ی ،بهروز ،1379،جزوه حقوق تجارت ،کارشناسی ارشد ،دانشکده حقهوق
دانشگاه تهران
 .2ابراهیمی فخهار ،حمیدرضها و کوهسهتانی ،حمیدرضها و بهاغچقی ،نیهره،1381،
کاهش سطح هوشیاری ،چاپ اول ،حیان ،تهران
 .3ابن فار  ،ابو الرسین 1404 ،ه ق  ،معج مقائیس اللغة6 ، ،جلدی ،انتشهارات
دفتر تتلیغات اسالمى حوزه علمیه ؛ چاپ اول - ،ایران
 .4ابن منظور ،مرمدبین کرم ،1405 ،لسان العرب 18 ،جلدی ،نشهر ادب الرهوزه،
.5
.6
.7
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.10
.11
.12
.13
.14

اصههفهانى ،مرمههد حسههین کمپههانى 1423 ،ه ق ،حاشههیة کتههاب المکاسههب
(األصفهانی ،ط – الردیثة) 5 ،جلد ،أنوار الهد – ،،ایران ،اول
امامى ،سید حسن  ،1385،حقوق مدنى 6 ،جلدی ،انتشارات اسهالمیة ،تههران –
ایران ،ه ق
امیری ائ مقام ،عتدالمجید ،1385 ،حقوق تعههدات ،دو جلهدی ،چهاپ سهوم،
انتشارات میزان
بجنوردی،سید میرزا حسن ،1372 ،واعد الفقهیه ،جلد  ،5طهران،من منشهورات
الصدر،الطتعه الثانیه ،و همچنهین چهاپ دوم ،1372 ،انتشهارات میعهاد و همهان
عنوان ،1324 ،انتشارات دلیل ما. ،
بهتهانى ،سید على 1405 ،ه ق ،الفوائد العلیّة – القواعد الکلیّة 2 ،جلد ،کتابخانه
دار العل  ،اهواز – ایران ،دوم
جعفههری لنگههرودی ،مرمههدجعفر ،1390،فلسههفه حقههوق مههدنی ،دو جلههدی،
انتشارات گنج دانش چاپ دوم
 ،1389،----،---وسیط در ترمینولوژی عل حقوق ،انتشهارات گهنج دانهش،چاپ سوم
جوهری ،اسماعیل بن حماد1410 ،ق  ،صراح اللغه 6 ،جلدی ،چهاپ بیهروت،
انتشارات دارالعل للمالیین
خمینی ،روح اهلل  1427،ق ،التیع 5 ،جلدی ،چاپ سوم ،انتشارات مطتع اآلداب
 1409 ،---- ،----ق ،ترریرالوسیله2 ،جلد ،موسسه مطتوعات دارالعل
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.29
.30
.31
.32

سهید ابوالقاسه

توحیدی ،مرمدعلی1374 ،ق  ،مصتاح الفقاهه ،تقریرات در
خوئی 7 ،جلدی ،مطتعه حیدریه
زبیدی ،مرمهدبن مرتضهی1414،ق  ،تهاج العهرو مهن الجواهرالقهامو 10 ،
جلدی ،بیروت ،منشورات مکتته الریاه
حکی  ،سید مرسن طتاطتایى ،بی تا ،نهج الفقاهة ،انتشارات  22بهمن
سنهوری ،عتدالرزاق احمد ،1958 ،الوسیط فی شرح القهانون المهدنی ،جلهد ،3
اهره ،مکتته النهضه المصریه
شریف مرتضی ،علی بهن حسهین موسهوی ،1405 ،رسهائل الشهریف مرتضهی،
دارالقرآن الکری
شیخ انصاری ،مرتضی1412،ق ،مکاسب ،بی نا ،تتریز :بی چها  ،چهاپ سهنگی،
انوری1387 ،
شهیدی ،مهدی ،1391 ،اصول راردادها و تعهدات ،چاپ پنج  ،انتشارات مجد
صاحب ابن عتاد ،اسماعیل ،1414 ،المریط فی الغت ،انتشارات عال الکتاب
صفایی ،سید حسین ،1388 ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،جلد دوم ،نشر میزان
طتاطتایی نجفی ،میرسیدعلی 1404،ق  ،ریاض المسائل 2 ،جلهدی ،موسسهه آل
التیت
طتاطتایی یهزدی ،سهیدمرمد کهاظ  ، 1376،سهوال وجهواب ،بهه اهتمهام دکتهر
سیدمصطفی مرقق داماد ،تهران ،انتشارات نشرعلوم اسالمی
طریری ،فخرالدین1416،ق ،مجمع التررین 6 ،جلدی ،انتشارات مرتضوی
عاملی ،مرمد بن مکی(شههید اول)1400 ،ق  ،القواعدوالفوائهد ،ه  ،انتشهارات
جامعه مدرسین
فراهیدی ،خلیل بن احمد1417،ق ،العین 8 ،جلدی ، ،انتشارات هجرت
فیومى ،احمد بن مرمد مقر ، ،بی تا  ،المصتاح المنیر فی غریب الشهرح الکتیهر
للرافعی1 ،جلدی ، ،انتشارات منشورات دار الرضی
تله ای خوئی ،خلیل1389،ش ،واعد فقه ،انتشارات سمت
فاضههل لنکرانههی ،مرمههد  1416 ،هههه ق ،القواعههد الفقهیههه ،فقهههی اسههتداللی،
عربی،
کاتوزیان ،ناصر ،زمسهتان  ،1387حقهوق مهدنی ،عقهود معهین ،چهاپ چههارم ،
شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.
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 ،1389،----،---انون مدنی در نظ حقوق کنونی ،میزان چهاپ بیسهت وهشت
 ،1390 ،---- ،---واعد عمومی راردادهها  5 ،جلهدی ،شهرکت انتشهار بهاهمکاری شرکت بهمن برنا ،چاپ دوم.
 ،1385 ،----،---واعد عمهومی راردادهها  ،شهرکت انتشهار بها همکهاریشرکت بهمن برنا ،چاپ دوم.
کاسانی ،ابی بکر بن مسعود ،1394،بدایع الصنایع 7 ،جلدی ،بیروت ،دارالکتاب
گرینترگ ،دیوید2009 ،م ،نورولوژی بالینی امینوف ،ترجمه :غفهارپور ،مجیهد و
تولیت ،سید علیرضا ،1389 ،تهران ،چاپ اول ،اندیشه رفیع
– مجتتوی ،جالل الهدین پهاپکین1369 ،ش،ترجمهه کلیهات فلسهفه ریچهارد و
آوروم استریل1972م ،تهران :حکمت
مرقق داماد ،سید مصطفی .1374،واعد فقه ،بخش مدنی ،جلهد دوم ،انتشهارات
سمت
مرقق کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد 9 ،جلد1408 ،ق ، ،موسسهه آل
التیت
مرقق داماد ،سید مصطفی .1374،واعد فقه ،بخش مدنی ،جلهد دوم ،انتشهارات
سمت
مراغهای ،میر فتاح ،عناوین  ،1391 ،موسسهه نشهر اسهالمی وابسهته بهه جامعهه
مدرسین
مشکینی اردبیلی ،میرزا علی ،بی تا ،مصطلرات الفقه ،بی نا ،یف جلدی
مکارم شیرازی ،ناصهر« ،) 1380 ،1374 ،1373 ( ،تفسیر نمونه» ،ه  :انتشهارات
دارالکتب االسالمیه [ ،بی چا ]
موسوی بجنوردی ،سیدمرمد حسن ،1385،واعد فقههی 2 ،جلهدی ،موسسهه
عروج
نههائینى ،میههرزا مرمههد حسههین غههرو 1413،،ه ق المکاسههب و التیههع (المیههرزا
النائینی) 2 ،جلدی ،دفتر انتشارات اسالمى وابسهته بهه جامعهه مدرسهین حهوزه
علمیه  – ،ایران ،اول
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 1373،---- ،---- .47ه ق ،منیة الطالب فی حاشهیة المکاسهب 2 ،جلهد ،المکتتهة
المرمدیة ،تهران – ایران ،اول
نجفى ،صاحب الجواهر ،مرمهد حسهن 1404ق ،جهواهر الکهالم فهی شهرح شهرائع
اإلسالم 43 ،جلدی ،دار إحیا التراث العربی ،بیروت – لتنان ،هفت .
منابع:
 .1ایوانز ،گرام و نونام ،جفری ( ،)1381فرهنگ روابط بیین الملیل ،مشهیرزاده،
حمیرا و شریفی ،حسین ،چ دوم ،انتشارات اطالعات.
 .2باستانی ،برومند( ،)1383جیرایم کیامویوتری و اینترنتیی جلیوه ای نیوین از
بزهکاری ،چ دوم ،تهران ،بهنامی.
 .3پور هرمان بابف و حسین علی بهای( ،)1388بررسی فقهی و حقوقی جیرایم
رایانه ای ، ،انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.،
 .4جاویدنیا ،جواد( ،)1388جرایم تجارت الکترونیکی ،چ دوم ،تهران ،انتشهارات
خرسندی.
 .5جاللی فراهانی ،امیر حسهین( ،)1389کنوانسییون جیرایم سیایبر و پروتکیل
الحاقی آن ،چ اول ،تهران ،خرسندی،
 .6جوان جعفری ،عتدالرضها( ،)1389جهرای سهایتر و رویکهرد افترا هی حقهوق
کیفری ،مجله دانش و توسعه ،سال هفده  ،شماره  ،34صص193-170
 .7حسن بیگی ،ابراهی ( ،)1383حقوق و امنیت در فضای سایبر ،چ اول ،تههران،
انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی و ترقیقاتی بینالملل ابرار معاصر.
 .8خدا لی ،زهرا( ،)1383جرایم کامویوتری ،چ اول ،تهران ،انتشارات آریان.
 .9خرم آبادی ،عتدالصمد( ،)1384جرایم فناوری اطالعیات ،پایهان نامهه مقطهع
دکتری ،دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .10ذاکریان ،مهدی( .)1383مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل بشردوستانه ،تهران ،
نشر میزان.
 .11راسخی ،افشین( ،)1390امنیت اطالعات در فضای اینترنهت ،فصلنامه علمیی-
ترویجی دانش حفاظتی و امنیتی ،سال شش  ،شماره  ،21زمستان ،صهص-19
.48
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زیتر ،اولهریش( ،)1390جیرایم رایانیه ای ،مترجمهان نهوری ،مرمهد علهی و
نخجوانی ،رضا و بختیار وند ،مصطفی و رحیمی مقدم ،احمهد ،چ اول ،تههران،
گنج دانش.
زینالی ،امیر حمزه ( ،)1388حمایت کیفری از کودکان در برابر ههرزه نگهاری-
از واکنشهای جهانی تا پاسخ های نظامی کیفری ملی ،حقوق فناوری اطالعهات
و ارتتاطات(مجموعه مقاالت) ،چهاپ اول ،تههران ،انشهارات روزنامهه رسهمی
کشور.
ساالری ،مهدی ،سر ت تعزیری و رایانه ای ،چاپ اول ،تهران ،میزان.1389 ،
شاهتندرزاده ،حمید ،شههال ،یوسهفی ده بیهدی( ،)1391تعیهین درجهه اهمیهت
جرائ رایانه ای از دیدگاه صاحب نظران انتظامی استان بوشهر ،فصلنامه نظیم
و امنیت انضباطی ،سال پنج  ،بهار ،صص .155-137
شریفی ،مرسده ،جرایم رایانه ای در حقوق جزای بیین المللیی ،پایهان نامهه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی1379 ،
شیرزاد ،کامران( ،)1388جرایم رایانه ای از دیدگاه حقیوق جیزای اییران و
حقوق بین الملل ،چ اول ،تهران ،نشر بهینه فراگیر ،ص .38
عالی پور ،حسن( ،)1390حقوق کیفری فناوری اطالعات ،چ اول ،تهران ،نشر
خرسندی،
فریتههرزی ،الهههام( ،)1390امنیییت اطالعییات در فضییای اینترنییت ،فصههلنامه
تخصصی فقه و تاریخ تمدن ،سال هفت  ،شماره بیست و هفهت  ،صهص -185
.158
ربان نیا ،ناصر( ، )1382مداخله بشر دوستانه از منظر حقوق بهین الملهل ،نامیه
مفید (حقوقی) ،سال نه  ،شماره  ،37مرداد و شهریورماه.
کرمی ،جهانگیر( ،)1375شورای امنیت سازمان ملیل متحید و مداخلیه بشیر
دوستانه،چ اول ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
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