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مقدمه
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بزرر تزرین هزف

ننقز ا نمز می تحقز تدزفن نزوین

نم می نمت و حقوق خصوصی بهعنونن شاخهنی نز علوم نجتداعی که حضور بسزیار ملدومزی در
زنفگی مردم دنرد ،نهدیت زیادی در تحق نین هزف

یزفن مزیکنزف لزان توجزه بزه تدزفنمزازی

نم می در حوزه حقوق خصوصی و نحوه مونجهه حقوق خصوصی نمز می و حقزوق خصوصزی
غربی ،یک چالش و نمر بسیار جفی و مهم نمت که بایف رویکرد جامعه علدی نم م نسبت بزه نن
مشخص شود .در خصوص رویکرد کلی مونجهه تدفنی نم م و غرا نظریات و مباحث متعزفدی
وجود دنرد نما در خصوص حقوق خصوصی بایف گفت کزه بزا توجزه بزه مبزانی نمز می و فقهزی،
میتونن بررمی جفنگانهنی ننجام دند.
حقوق خصوصی در رنمتای تدفنمازی نم می بایف خود رن بهینه کنف به نین معنا که قابلیزت
حل تدام معض ت و نیازهای درونی و بیرونی خود رن یفن کنف .برنی نین مقصزود نیزاز نمزت تزا نز
عناوین حقوق خصوصی غربی و غیرنم می نیزر نمزتفاده کزرده و خزود رن بزه غنزا و خت زی الزم
جهت رفع نیازهای جامعه نم می در حوزه حقزوق خصوصزی برمزانف .چزالش زیش روی حقزوق
خصوصی در تدفنمازی نم می ،هدین مونجهه و رویکرد شرعی مونجهه با نین عنزاوین و مزونرد
ونردنتی نمت.
رویکردهای متعفدی در مونجهه با مسئله ماکور نز جانز

ننفیشزدنفنن علزوم ننسزانی نمز می

وجود دنرنف که یکی نز مهمترین رویکردها عبارت نز رویکرد فقهی نمت .فقه نمز می در مسزالل
متعفدی عناوین و نحکزام حقزوق خصوصزی غربزی رن ایرفتزه و مشزروعیت دنده نمزت نیزن نمزر
موردننتقاد بسیاری نز ننفیشدنفنن مسلدان ،در حوزههای علوم نجتداعی و فلسفه ،قرنر گرفته نمزت.
در ژوهش حاضر به نین مسئله ردنخته میشود که فقه نمامیه چه نبرنرهایی جهت ایرش نهادها و
نحکام غیربومی حقوق خصوصی دنشته و چه نسبتی میزان زایرش نحکزام مزاکور و تدزفنمزازی
نم می در حوزه حقوق خصوصی وجود دنرد .در خصوص حل نین معضل میتزونن بزه مکانیسزم
نعتباریات و مکانیسم عر

در فلسفه و فقه نم می نمتفالل و نز نین دو مکانیسم در جهت رفع نین

معضل نمتفاده کرد .فقه نمامیه عر
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مسالل مستحفثه و ویایی نحکام شریعت مورد نمتناد قرنر میدهف .نین رویکرد فقهای نمامیه منجزر
به ویایی نحکام نم می شفه و مسالل مستحفثه رن هدیشه امخ و بوده نمت.

تمدن اسالمی در حوزه حقوق خصوصی
مفهوم تمدن و تمدن اسالمی
مفهوم و معنای تدفن عرصزهنی بزرنی تضزارا نرنی ننفیشزدنفنن علزوم ننسزانی بزوده کزه هزر
ننفیشززدنفی در خصززوص نن ناهززار نظززر کززرده و معنززایی رن بززرنی نن برگریزفه نمززت .برخزی نز
ننفیشدنفنن تدفن رن مرند

با فرهنگ دننستهننف با نین تفاوت که مفهزوم تدزفن مزابقه تزاریخی و

گاشته دورتری رن نسبت به مفهوم فرهنگ نلقا میکنف (لوکاس .)02 :7831 ،نما برخی دی ر قالزل
به تباین معنایی بین فرهنگ و تدفن هستنف (نشوری .)83-83 :7832 ،در ونقع بایف قالل بزه تفزاوت
مفهومی فرهنگ و تدفن شف .برخی تدفن رن نشئت گرفته نز فهم نجتداعی نسبت به مابقه تزاریخی
دننسته ننف (فرویف )3 :7838 ،و برخی دی ر تدزفن رن مجدوعزه امز هزای عاق نزه بزه چزالشهزا و
نیازهای محیطی یک جامعه نسبت به جونمع دی ر و مسالل ناشی نز مشزک ت ندنره درونزی جامعزه
در بسززتر تززاری معرفززی کززردهننززف (صززفری 03 :7832 ،جدعززی نز نویسززنفگان.)71 :7831 ،
به نظر میرمف که نظر نخیر بهترین تعریف نرنله شفه نز تدفن باشف .با توجه به نیزن تعریزف ،بایزف
گفت که وایفه و هف

یک تدفن حفاات و صیانت نز نظام تدفنی مستقر نز طری رفع تناقضات

درونی جامعه و هدچنین ام به چزالشهزای جفیزف ناشزی نز تعامزل نیزن زیشفزر

هزا و صزور

نهادینهشفه تدفنها و نیر هداهنگ کردن منابع تدفنی برنی جونب زویی بزه چزالشهزا و مشزک ت
جهان خارج نز نن جامعه نمت (صفری.)02 :7832 ،
با توجه به نکات فوق تدفن نوین نم می بایف تدزامی تعارضزات و نیازهزای درونزی و بیرونزی
خود رن رفع کرده و به ننها ام مطلزوا و متنامز

بزا مبزانی نرنلزه دهزف تزا جامعزه نمز می بزه

مرحلهنی نز تدفن دمت یفن کنف که نز جدله نین نیازها نحتیاجاتی هستنف که در مونجهه بزا تدزفن
غربی برنی جامعه نم می نیجاد شفه نمت .در نین میان قونعف حقوقی بهعنونن یکزی نز مهزمتزرین
قونعف و عناصر نجتداعی بایف یشرفت تدفنی جامعه نم می رن تأمین و تضدین کنزف و ملزت رن بزه
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موی کدال و تعالی هفنیت ندایف (حیاتی .)03 :7833 ،قونعف حقزوق خصوصزی بزه علزت جای زاه
ویژه در مبک زنفگی و فرهنگ مسلدین حالر نهدیت هستنف.

نظریات در خصوص مواجهه علمی تمدن اسالم و غرب
یکی نز مهمترین مونجهههای تدفنی نم م و غرا در عرصه علزوم نجتدزاعی رخ دنده نمزت
زیرن تعار

جهانبینی نلهی و توحیفی نم م با جهانبینی مادی غزرا موجز

شزفه کزه نمز م و

غرا علوم نجتداعی و ننسانی بسیار متفزاوتی دنشزته باشزنف .در خصزوص رنبطزه علزوم نجتدزاعی و
ننسانی غربزی و نمز می نظریزاتی وجزود دنرد .نیزن نظریزات رن شزایف بتزونن در چهزار دمزته کلزی
تقسیمبنفی کرد که عبارتننف نز نظریات غراگرنیانه ،غرامتیرننه ،غراگریرننه و غراگرینانه.
قال ن به نظریات غراگرنیانه نعتقاد دنرنف که هر معرفت و شناختی در مرحله نیجاد و گزردنوری
میتوننف نز هر منبعی بهرهگیزری کنزف نمزا در مقزام دنوری علزوم فقزر روش تجربزی معتبزر نمزت.
بهعبارتدی ر نیشان معتقفنف که فقر علومی قابل نرزیابی و علدی هستنف که مطزاب روش تجربزی
گردنوری شفه و یا نینکه نز طری روش تجربی قابل نرزیابی باشنف .قال ن به نظریات غراگرنیانه
معتقفنف که علم بومی نز حیث معرفتشناختی و نخ قی معتبر نیست هدچنین نیشان قالزل بزه نیزن
هستنف که علوم دینی منشأ علدی نفنرنف بلکه دنرنی منشأ ماهبی هسزتنف (خسزرو ناه 722 :7821 ،و
 723و  .)772عفهنی دی ر قالل به نظریات غرامتیرننه هستنف .نیشان به چنف دمته تقسیم میشزونف
گروهی نز نیشان ،هدچون نخباریون ،معتقفنف که خفنونزف متعزال و رمزول نکزرم (ص) عزالمتزرین
نفرند درباره مصلحت دنیا و نخرت ننسانها هستنف لان فقر بایف قول نیشزان رن نخزا و نز توجزه بزه
مایر نقونل و مسالل دوری کرد .نیشان معتقفنف که عقل و تجربه بشری نمتعفند فهم مصلحت ننسان
در تدام ماحتها رن نفنرد (خسرو ناه .)782 :7821 ،برخی دی ر معتقفنف علزوم مزفرن ،دیزن رن بزه
ننرون کشیفه و والیت نلهی بر ننسان رن ننکار کردهننف و نین در حالی نمت که دیزن مبزین نمز م بزا
هف

جریان والیت خفنی متعال بهمنظور مر رمتی تکامل فردی و نجتداعی ننسان در طول تاری

نازل شفه نمت لان نتیجه میگیرنف که نیشان به نحو حفنکثری تدفن و علوم غربی رن نفی میکننف
( یروزمنف .)77 :7832 ،قال ن به نظریات غراگریرننه نعتقاد دنرنف کزه علزم دینزی زنییزفه جامعزه
دینی نمت لان نیشان یک ارندنیم جفیف و نو برنی علوم ننسانی معرفی میکننف که مبتنی بر مبزانی
دینی و نم می نمت .شهیف صفر مطرح ترین ننفیشدنف نین گروه نز ننفیشدنفنن نمت (خسزرو ناه،
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 .)073 :7821قال ن به نظریات غراگرینانزه معتقفنزف کزه علزم مزفرن و غربزی دننزش فیریکزی و
تجربی ما رن نفرنیش دنده نمت نما خیرنت و شروری رن توأمان برنی ما به نرمغان نورده نمت و وزن
و مقفنر شرور نین علوم ،به علت جهان بینی مادی و غیرنلهی حاکم بر نین علزوم ،بیشزتر نز خیزرنت
نینها نمت ،نما میتونن نز نثار نامنام علم غربی رهیر کرد و نین در صورتی نمت که جهانبینی
نلهی تدام جونن

مادی و معنوی علوم ماکور رن دربر گرفته و حیات ننسانی رن با مایر نبعاد جهان،

نعم نز مادی و معنوی ،مرتبر مازد بهعبارتدی ر جهانبینی حاکم بر نیزن علزوم بایزف جهزانبینزی
نلهی شود .نیشان معتقفنف که نگر علدای ما جهان بینی خود رن در مونجهه با علزوم تغییزر دهنزف مزی
تونن نز شرور حاکم بر علوم مادی و غیرنلهی رها شف و نز خیزرنت نیشزان نمزتفاده کزرد (گلشزنی،
.)823 :7823
بحث نز جرلیات نین نظریات و نقف و بررمی نن ها خارج نز محل بحزث نیزن زژوهش نمزت
لکن بایف گفت با توجه به نعتباری بودن علوم ننسانی بایف نمکان یا عزفم نمکزان گزرینش نمکانزات
حقوقی غرا رن بهصورت مسالل جرلیه بررمی کرد و در هر مسئله بهصزورت جفنگانزه امز دند
که نیا مفاهیم و عناوین غربی قابلیت نم می شفن و ایرش در نم م رن دنرنف یا نفنرنزف .یکزی نز
مسالل و حوزههای جرلی علوم نجتداعی حوزه حقوق خصوصی نمت کزه بایزف بررمزی کزرد نیزا
نصول فقهی و فلسفی نجازه ورود ندبیات غیرنم می و غربی رن به حوزه حقزوق خصوصزی نمز م
میدهنف و یا خیر و نگر نین نجازه رن میدهنف ،محفوده نین نذن تا کجا نمت .موضعگیری نسبت به
نین مسئله ،مقفمهنی برنی تبیین موضع کلی ما در خصوص تدفنمازی نم می نمت.

تمدنسازی اسالمی در حوزه حقوق خصوصی
حقوق خصوصی بهعنونن قونعف تنظیمکننفه رونبر نجتداعی در میان مردم ،یکی نز بخشهزای
مهم تدفنمازی رن شکل میدهف زیرن معام ت روزمزره و جرلزی میزان مزردم یکزی نز مهزمتزرین
روشهای رفع نیازهای جامعه نمت که نگر با نخت ل مونجه شزود ،جامعزه رن دچزار چزالش جزفی
میکنف لان جامعه نم می بایف بتوننف به نیازها و مشک ت درونی و بیرونی حقوق خصوصی خزود
ام دهف تا قفمی به مدت تدفنمازی نم می بردنرد.
با توجه به تعریف تدفن و نین نکته که حقوق خصوصی جرلی نز کلیت تدزفن نمز می نمزت
بایف گفت مفهوم تدفن مازی در عرصه حقوق خصوصی به معنای نین نمت که حقزوق خصوصزی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نم می مجدوعه نی نز ام های عاق نه به چالش ها و نیازهزای جامعزه نمز می رن نسزبت بزه مزایر
جونمع ،نعم نز نم می و غیر نم می ،و نسبت به مشک ت درونی جامعه نماده کزرده و در نختیزار
دنشته باشف .هدچنین غایت و هزف

تدزفن مزازی نمز می در حزوزه حقزوق خصوصزی نمز می،

کارنمفی نن برنی جامعه در رفع چالشها و نیازهای نمامی نن جامعه در حوزه معام ت و رونبر
حقوق مفنی و تجاری نمت .نین نیازها مبتنی بر نحساس جامعه و مردم هستنف که مدکن نمت منشأ
نم می یا غیرنم می دنشته باشنف که در هزر دو صزورت ،حقزوق خصوصزی نمز می بایزف امز
ننها رن فرنهم ندایف تا بتوننف به موی تدفنمازی نم می حرکت کنزف.

کارنمف و نم می متنام

در مونردی حقوق خصوصی برنی رفع نین نیازها با مکانسیمهای ونردنتزی مونجزه مزیشزود کزه نز
جونمع غیرنم می ونرد در حقوق خصوصی نم م شفهننف ام گویی به نحوه مونجهزه نمز م بزا
نین مکانیسمهای ونردنتی ،چالشی نظری و عدلی در تدفنمازی نم می محسوا میشود.
در نین میان ،دین مبین نم م مکانیسمها و نصولی رن درون خود دنده نمت که نین قابلیت رن به
فقه نم می میدهف تا در هر زمان و مکان ،به نیازهای نم می یا غیرنم می جامعه در حوزه حقوق
خصوصی ام متنام

دهف و نین ام به نحوی نمت که مزورد تالیزف شزار مقزفس بزوده و نز

وصف حجیت برخوردنر مزیباشزف .مهزمتزرین نیزن مکانیسزمهزا نعتباریزات و عزر

هسزتنف .نیزن

مکانیسمها و نبرنر قابلیت مونجهه نگاهانه و فعال با تدفن غربی رن به فقه نمامیه دنده نمت .کزارکرد
نصلی نبرنرهای فوق تغییر مفهومی و ماهیتی نهادهای حقوق خصوصی غربی بزه نهادهزای حقزوقی
نم می نمت بهعبارتدی ر نعتباریات و عر

نمکان نمتبفنل مفاهیم حقوق خصوصزی غربزی بزه

حقوق خصوصی نم می رن فرنهم نوردهننزف .نیزن نمزتبفنل و نمکزان تحقز نن در ندنمزه زژوهش
موردبررمی ونقع میگردد.

مکانیسم اعتباریات
 -1معنای اعتباریات
معنای لغوی نعتبار به معنای گاشتن نز چیری به چیزر دی زر نمزت و بزه نیزن خزاطر نمزت کزه
گارگاه و محل عبور نز مکانی به مکان دی ر رن معبر نامیفهننزف ( ارمزانیا و هدکزارنن.)03 :7828 ،
در مورد معنای نصط حی نعتباریات چهار معنا بیان شفه نمت نولزین معنزایی کزه بیزان کزردهننزف،
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نعتباریات بهعنونن معقوالت ثانیه فلسفی ،نعم نز منطقی و فلسفی ،نمت .در دومین معنا نعتبزاری رن
در مقابل نصیل نوردهننف و بیان کردهننف که هر چیر غیرنصیلی نعتباری نمت مثل بحزث ف مزفه نز
نصالت وجود و نعتباریت ماهیت .مومین معنایی که برنی نعتباری ذکر شفه نمت وجود غیرمنحزاز
و غیرمستقل نمت و در نهایت معنای چهارم نعتباری بزه معنزای تصزورنت و تصزفیقاتی نمزت کزه
خارج نز حیطه عدل ننسان تحق و ونقعیتی نفنرنف و ننسان ننها رن برنی رمیفن به نهفن

خزود نز

مفاهیم حقیقی به عاریت میگیرد .بایف گفت که در حوزه تدزفنمزازی حقزوق خصوصزی معنزای
چهارم نعتباری موردنظر نمت (میرنصیری و ماجفی.)1 :7823 ،
در توضیح نعتباری در معنای چهارم بایف گفت ع مه طباطبایی نمر نعتبزاری رن نعطزای حزف یزا
حکم چیری به چیر دی ر بهونمطه تصر

وهم و خیزال و بزا هزف

بزه وجزود نوردن نثزاری کزه

نرتبزا بززا عونمززل نحسامزی ننسززان دنرنززف تعریزف کززرده نمززت ( ارمززانیا و هدکززارنن03 :7828 ،
طباطبایی .)731 :7821 ،قونم ،ایفنری و به وجود نمفن نعتباریات منو به نعتبار ننسزان نمزت بزه
نین معنا ننسان بایف یک مفهوم نعتباری رن لحاظ کرده و در ذهنش تصور کنف تا نن مفهوم نعتباری
به وجود نمفه و قونم یفن کنف .نز نین لحاظ مفهوم نعتباری هدان جعل وجود نن نمت که موطن و
مکان نن جعل فقر در ذهن نمت که مدکن نمت نین جعل نثزر خزارجی دنشزته باشزف .نعتباریزات
دنرنی حقیقتی هستنف که نن حقیقت مبنا و ایه و نماس هدان نعتبار رن تشزکیل مزیدهنزف (نزالینی،
 7123ق 830 :مظفر.)123 :7823 ،
 -2اعتباری بودن حقوق خصوصی
عدززوم علززوم ننسززانی و نجتدززاعی منطبز بززر علززوم عدلزی هسززتنف لززان عدززفه مسززالل ننهززا رن
موضوعات نعتباری تشکیل میدهنف .حقوق خصوصی به عنونن یکزی نز بخزش هزای علزوم ننسزانی
مبتنی بر نرنده ننسان ها نمزت و نفعزال نرندی ننسزان در جامعزه رن موردبحزث و بررمزی قزرنر دنده و
قاعفهگانری میکنف .نین رفتارهای نرندی معانینی نعتباری هستنف که در قال

نظریات ،قونعزف و

نحکام به کار گرفته میشونف (میرنصیری ،ماجفی 77 :7823 ،و  70و .)73
موضو حقوق خصوصی تعام ت و مرنودنت نجتداعی ننسانها با یکفی ر نمزت لزان حقزوق
خصوصی یک مفهوم و رشته نجتداعی نمت و نزننجاییکه نعتباریات به نعتباریات بعفنالجتدا و
قبلنالجتدا تقسیم میشونف .بایف گفزت کزه مفزاهیم حقزوق خصوصزی ،نعتباریزات بعزفنالجتدا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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هستنف که وجودشان ونبسته بزه جامعزه و نجتدزا نمزت و نگزر نجتدزا ننسزانی فزر
نعتباریات نیر قابلیت فر

نشزود ،نیزن

نفنرنف (بوذرینژند و مرنفی .)770 :7821 ،فقها بیان کردهننف کزه نکثزر

معام ت جاری در جامعه که مردم به ننهزا عدزل مزیکننزف و شزار ننهزا رن نمضزا کزرده نمزت،
حقیقتی به جر نعتبار نفنرنف (گی نی نجفی 7127 ،ق .)11 :نین مسئله باعث مزیشزود کزه نزو نیزن
نعتباریات و هدچنین تغییر و تبزفیل و نیجزاد و زونل مفزاهیم حقزوق خصوصزی ،بزهونمزطه نعتبزار
بعفنالجتدا بودن ،منو به جامعه و شرنیر نجتداعی باشف.

 -3ویژگیهای امر اعتباری
نمور نعتباری یکمری نز خصالص و ویژگیهای منحصربهفرد رن دنرنزف کزه ننهزا رن نز نمزور
حقیقی جفن میکننف .نین خصالص و ویژگیها موج

میشونف که نمکان تغییزر ماهیزت مسزالل و

مکانیسمهای حقوق خصوصی نز ماهیت غربی بزه ماهیزت نمز می وجزود دنشزته باشزف و بتزونن نز
مکانیسمهای غربی در جهت تدفنمازی نم می نمتفاده کرد.
 -1-3حدود مبتنی بر احساسات برای اعتباریات
مفاهیم نعتباری دنرنی حفودی هستنف که مبتنی بر نحسامات ننسزانهزا هسزتنف .توضزیح نینکزه
نزننجاییکه نعتباریات مبتنی بر نحسامات ننسان نعتبار میشونف حفود و محفوده ننها نیر مبتنی بر
هدان نحسامات نمت بهعبارتدی ر نعتباریات و مفاهیم نعتباری تا جزایی موجزود هسزتنف و قزونم
دنرنف که نحسامات موجود بوده و دنرنی قونم باشنف و با نز بین رفتن یا تغییر نحسامات نعتبارکننفه
نعتباریات نیر نز بین رفته و یا تغییر مییابنف (طباطبایی.)731 :7821 ،
 -2-3حقیقت اعتباریات
بایف گفت که حقیقت و ذنت نعتباریات نفس نعتبزار نمزت (شزهیف ثزانی 7172 ،ق )801 :و در
توضیح بایف گفت که نعتباریات بر نماس نعتبار شکل میگیرنف لزان ماهیزت ننهزا نیزر بزر نمزاس
هدان نعتبار تعیین میشود یعنی نعتبار نعتبارکننفه نمت کزه چیسزتی ،چ زون ی و چرنیزی مفهزوم
نعتباری رن تعیین میکنف.
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 -3-3قابلیت تغییر و زوال برای اعتباریات
نزننجاییکه مفاهیم نعتباری بر نماس نحسامات ننسان نعتبارکننفه نیجاد مزیشزونف و حقیقزت
ننها هدان نعتبار نمت لان با تغییر نین نحسامات و نعتبزار قابلیزت تغییزر دنرنزف .هدچنزین بزا زونل
نحساس موج

یک مفهوم نعتباری نیر نعتباریات بزهصزورت جزفی قابلیزت زونل و نز بزین رفزتن

دنرنف .نین مسالل باعث شفه که قابلیت تغییر ،تبفیل و زونل برنی نعتباریزات بزهعنزونن یزک نصزل
نمامی و الینفک شناخته شود (طباطبایی .)731 :7821 ،الزم به ذکزر نمزت کزه منظزور نز تغییزر و
تبفیل نعتباریات تغییر در ماهیت ،معنا و مفهوم نن ها نمت که مدکن نمت در عالم خارج نز ذهزن
تأثیرگزانر باشزف .بزا توجزه بزه قابلیزت تغییزر و زونل نعتباریزات و هدچنزین نعتبزاری بزودن حقززوق
خصوصی بایف گفت که نمکان نخا تأمیسات حقوقی غربی و تبفیل ماهیت ننها به حقوق نم می
وجود دنرد.
 -4-3طریق استدالل و استنباط در اعتباریات
شهیف مطهری در حاشیه خود بر رمزاله نعتباریزات ع مزه طباطبزایی بیزان کزرده نمزت کزه «در
خصوص طری میر و ملوک فکری در نعتباریات بایف گفت که رنبطزه بزین طزرفین در نعتباریزات
هدونره فرضی و قرنردندی نمزت و نعتبارکننزفه نیزن فزر
مصلحت و غایتی ندوده و هرگونه که بهتر نو رن به هف

و نعتبزار رن بزرنی وصزول بزه هزف

و

و مصلحت منظور وی برمانف نعتبزار مزی

کنف .با توجه به نین مسئله ی انه مقیاس عق نی که در نعتباریات به کار برده میشود لغویت و عفم
لغویت نعتبار نمت .نلبته در نین جهت خصوصیت نعتبار کننفه رن بایف در نظر گرفزت» (طباطبزایی،
.)711 :7821
طب نین بیان بایف گفت که تنها طری میر و ملوک در مفاهیم نعتبزاری روش جزفلی نمزت و
روشهای قیاس و برهان در نعتباریات جای اهی نفنرنف.
 -5-3غایت محور بودن اعتباریات
غایتمنفی یکی نز ویژگیهای مهم و بنیادین ندرنکات نعتباری نمت به نین شرح که هر ننسان
یا موجود زنفه در نثر ندرنکات و نحسامات خویش یک ملسله نحتیاجات رن درون خزود نحسزاس
میکنف و متنام

با نن نحسامات نقفنم به نعتبار میکنف تزا نن نحتیاجزات و نیازهزا رن رفزع ندایزف.

بهطور مختصر بایف گفت که نعتباریات با غایت و هف

رفع نیاز نعتبار میشونف لان با بقا ،زونل یزا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تبفیل نیازهای ننسان و یا حصول نتایج مطلوبه نین نعتباریزات نیزر زنیزل شزفه و یزا تغییزر مزییابنزف
(طباطبایی.)712-718 :7821 ،
غایت محوری نعتباریات باعث شفه که نصل نمتخفنم در خصوص نیزن مفزاهیم جزاری شزود.
نین نصل بیان میکنف که هر ننچه در طری کدال به خفمت درمینیف رن بایف به خفمت و نمتخفنم
گرفت .بر نماس نعتبار نمتخفنم ،ننسان در ماده و نبات و حیونن تصزر

مزیکنزف و نز بزه خزفمت

گرفتن مایر نفرند هم نو خود نیر کوتاهی ندیکنف (بوذرینژند و مرنفی.)778 :7821 ،
وقتیکه غایتمحوری نعتباریات در کنار نصل نمکان تغییر و زونل ننها قرنر ب یزرد مزیتزونن
نمتنبا کرد که مفاهیم و تأمیسات غربی حقوق خصوصزی مدکزن نمزت بزهصزورت نیزاز جامعزه
نم می تبفیل شونف و یا نینکه جامعه نم می به مدتی حرکت کنزف کزه تأمیسزات حقزوقی غربزی
بتونننف به نیازهای ننکه نیازهایی نلهی و شرعی هستنف ،ام متنام

دهنف لزان مزیتزونن در نیزن

تأمیسات غربی مفنخله کرد و ماهیت ننها رن به ماهیت نم می تبفیل ندود.
 -6-3متعلقٌبه اعتباریات
نعتباریات به یک مفهوم یا ماهیت دی ر تعل میگیرنف و بر نن نمتونر میشونف .در فلسفه گفته
میشود که هزر یزک نز نعتباریزات بزر روی حقیقتزی نمزتونر نمزت (طباطبزایی .)733 :7821 ،نیزن
حقیقت هدان نحساس نیاز نمت که یک حقیقت رن تشکیل میدهزف کزه بزرنی رفزع نن بایزف یزک
مفهوم رن نعتبار کرد نما فقهای نمامیه ن اه دی ری دنرنف و مسئله رن نز حیث دی ری ن اه میکننزف.
ن اه فقهای نمامیه در متعل ٌبه نعتباریات در مرحله تعل گرفتن یک نعتبار به نعتبار دی ر نمت مث ً
نمکان مالکیت شخصیت حقوقی یکی نز نین مصادی نمت که هر دو عنونن مالکیزت و شخصزیت
حقوقی ماهیتهایی نعتباری هستنف .لان فقهای نمامیه معتقفنف که نعتباریات قابلیت تعل گزرفتن بزه
معفوم رن نیر دنرنف (خویی 7173 ،ق.)808 :
 -7-3حوزه اعتباریات اجتماعی در فقه
فقهای نمامیه معتقفنف که حقیقت نحکام شرعیه نعم نز عبادنت و معام ت نمور نعتباری هسزتنف
که حقیقت نن ها نفس نعتبارشان تومر شار و عر

نمت بفین دلیزل بزه علزت نعتبزاری بزودن

ماهیت نحکام شرعی میتونن شر و مقفمه غیرمنطقی و غیرموجزود رن جزاری دننسزت (ننصزاری،
 7172ق .)032 :برخی نز فقهای نمامیه نیر بهصورت صریح بیان دنشتهننف که نحکام شرعی نز نمزور
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وجودی و حقیقی نیستنف ،بلکه نز نمور نعتباری بوده و نحکام نعتباریات در خصوص ننهزا جزاری
میشونف .نیشان بیان دنشتهننف که تعل نحکام شرعی به موضزو  ،متعلز  ،نمزر و مزأمور ماننزف تعلز
به موضوعات نیست ،بلکه نین تعل و نسبت یک نسبت نعتباری نمت که در وجود حقیقی

نعرن

تحق یفن ندیکنف لان نجتدا نمر و نهی در شخص ونحف و به جهت ونحف جایر نمزت (خدینزی،
 .)703 :7833نز دیفگاه نیشان نصل منخیت نیجزاا مزیکنزف کزه حکزم شزرعی نیزر بزه تبعیزت نز
ننشالیات ،یک نمر نعتباری باشف .بانینحال بایف گفت که نحکام شرعی مبتنی بزر مصزالح و مفامزف
نفس نالمری نمت که در ورنی هر حکم شرعی وجود دنرد .خلر مصالح و مفامف نفس نالمری بزا
نحکام شرعی موج

میشود نحکام فلسفی و حقیقیات بر نحکام شرعی حدل شود (نقیبی:7833 ،

.)732
مجدو نین ویژگیهای نمر نعتباری به هدرنه نعتبزاری بزودن قونعزف حقزوق خصوصزی و فقزه
باعث میشود که نمکان تغییر ماهیت و نم می کردن عنزاوین حقزوق خصوصزی غربزی در نمز م
وجود دنشته باشف لان میتونن نز ننها در رنمتای تدفنمازی نوین نم می بهره جست .

 -4جمعبندی
با توجه به نعتباری بودن حقزوق خصوصزی و ویژگزیهزای نعتباریزات بایزف گفزت کزه نبتنزای
نعتباریات بر نحسامات و مقاصف ننسانی ،نمکان تغییزر و تبزفل ماهیزت نعتباریزات ،غایزت محزوری
نعتباریات و غیره موج

میشود تا بتونن نعتباریات غربی رن در رنمتای نهفن

و نغرن

شرعیه و

نم می قرنر دند ،بهنحویکه همرنمتا و کدککننفه به تدفنمازی نم می باشنف لان بایزف گفزت
که نگر رفع نیازهای جامعه نم می فقر نز طری تأمیسزات حقزوق خصوصزی غربزی نمکزان زایر
باشف ،الجرم برنی نیل به تدفنمازی نم می که مهمترین هف

نن امخ ویی به نیازهای جامعزه

نمت ،بایف نن تأمیسات حقوقی رن نخا کرده و با تغییر ماهیت ننها به ماهیت نم می ،ننها رن در
رنمتای نهفن

و مقاصف شرعیه و تدفنمازی نم می ،در حوزه حقوق خصوصزی ،قزرنر دند .نیزن

مسئله فارغ نز بحث حجیت بوده و حجیت در بخش بعفی ژوهش موردبحث قرنر میگیرد .تدزام
ک م در مکانیسم نعتباریات نین نمت که مفاهیم فقهی و حقزوق خصوصزی (نمز می و غربزی) بزا
توجه به مسئله نعتباریات نمکان تبفیل ماهیت غربی به نم می و نم می به غربی رن دنرنف.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مکانیسم عرف
 -1کاربرد عرف در استنباط احکام شرعی
عر

در نمتنبا نحکام شرعی جای اه ویژهنی دنرد بهنحویکه بفون توجه به عر

ندیتزونن

نقفنم به نمتنبا نحکام شرعی ،خصوصاً در حوزه معام ت و حقوق خصوصی ،ندزود .بایزف گفزت
که کاربرد عر

در نمتنبا نحکام شرعی رن در دو حوزه مزیتزونن بررمزی کزرد :حزوزه نلفزاظ و

حوزه نجتهاد و نحکام.
در خصوص بررمی جای اه عر
دنرد .نولین کاربرد عر

در حوزه نلفاظ بایزف گفزت کزه عزر

دو جای زاه متفزاوت

در نین زمینه حدل نلفاظ رونیات و نصوص شرعی بر معانی عرفی نمزت

به نین معنا که نصوص شرعی نعم نز نیات قرنن کریم و رونیات نلده نطهار (علزیهم نلسز م) رن بزر
معانی عرفی حدل کرده و با توجه به نن معانی تفسزیر مزیکنزیم (رنی زان 31 :7822 ،علیفومزت،
 .)873 :7833کاربرد دی ر عر
نمتفاده میکننف .عر

در حوزه نلفاظ در خصوص نلفاای نمت که مزردم در معزام ت

در نین کاربرد وایفه فهم مرند متعزاملین و قزرنردند بزین نیشزان رن بزر عهزفه

دنرد ،بهعبارتدی ر در مقام تفسیر معام ت بین نفرند نلفاظ متعاملین رن حدل بر معزانی عرفزی بایزف
کرد تا مرند متعاملین کشزف و فهزم شزود (علیفومزت 873 :7833 ،ملزکزنده و نحدزفلو:7827 ،
 .)713نین کاربرد عر

در مزاده  002قزانون مزفنی مزورد نمزتناد قرنرگرفتزه نمزت و قزانون مزفنی

متعاملین یک قرنردند رن به نتایج و تونبع عرفی و قانونی عقف خود ملرم کرده نمت.
در خصوص عر

در حوزه نجتهاد و نحکام نیر بایف گفت که دو کاربرد برنی عزر

متصزور

نمت یکی شناخت موضوعات نحکام و دی ری نمتنبا نحکام شزرعی .در خصزوص کزاربرد نول
بایف گفت که نحکام شرعی بر موضوعاتی حدل میشونف که شزناخت و فهزم نیزن موضزوعات بزر
عهفه عر

نمت و نمام خدینی (ره) در خصوص نین مسئله در جونا به ن رننی نیتنهلل گلپای انی

در خصوص وضع قوننین در مجلس شورنی نم می فرمودهننف که« :تل رنفی محترم مبنی بر ن رننی
جنابعالی در نختیارنتی که به مجلس دنده شفه ،ونصل گردیف نختیارنت ماکور تشخیص موضزو
نمت که در عر

و شر به عهفه عر

نمت و مجلس نداینفه عر

و نداینفگان خزود نز عزر

هستنف» (صحیفه نمام )872 :7832 ،لان در نظر نیشان مجلس شزورنی نمز می حز قزانون گزانری
نفنشته و فقر ح تشخیص موضو نحکام شرعی رن دنرد .قلدزرو و معنزای زاره نی نز موضزوعات
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مثل عبادنت رن خود شار تبیین ندوده نمت که ندیتونن قلدرو موضوعی نن ها رن تضزیی کزرده و
یا گسترش دند نما در مونردی دی ر بهویژه در معام ت شار مقفس فقر حکم رن تشریع ندزوده و
موضو حکم و متعل حکم رن تعیین نکرده نمت .در نین مونرد شار تعیین موضو و متعل حکم
شرعی رن به عر

ونگانر کرده و عر

تنها مرجزع شایسزته شزناخت نیزن گونزه دریافزتهزا نمزت

(مغنیه 7107 ،ق 771 :علوی 781 :7837 ،و  .)783فقها با توجه به نین کاربرد عر

در فقزه نمامیزه

مساللی مثل تعیین محفوده و موضو تحق خیار غبن (نردبیلی 7128 ،ق ،)128 :تعیین تونبزع مبیزع
(بهاءنلفین عاملی 7102 ،ق )123 :و تشخیص موضو و مصفنق غنزاء (خزاتوننبزادی مازنزفرننی،
 7173ق 720 :مختاری و صادقی 7172 ،ق )7333 :رن که مربو به تشخیص موضو حکم نمزت
به عر

ونگانر کردهننف.

در مه کاربرد فوق نز عر
و جای اه عر

نظر جفینی بین فقها وجود نفنرد نما در خصوص کاربرد

نخت

در تعیین نحکام شرعی و کاشفیت عر

نز نحکام شرعی نخت

نظر جفینی بین

فقها وجود دنرد که نیاز به دقت و بررمی بیشتری دنرد .نین کاربرد به معنای نیزن نمزت کزه عزر
به عنونن منف و دلیلی در کنار مایر ندله شرعی (قزرنن ،مزنت ،نجدزا و عقزل) کاشزفیت نز حکزم
ونقعی شر دنرد (علیفومت .)737 :7833 ،در خصوص مرجعیت عر

برنی کشف نحکام شرعی

مه نظریه میان فقهای نمامیه وجود دنرد:
 -1-1نظریه مشهور فقهای امامیه
بایف گفت که نصل بر عفم نعتبار دلیل در شر نمزت م زر نینکزه خز
خصوص تصور عر
دلیل بودن عر
عر

نن ثابزت شزود .در

بهعنونن یکی نز ندله شرعی بایف گفت که نظر مشهور فقهای نمامیه بزر عزفم

در کشف حکم شرعی نمت و مشهور علدای نمامیزه هرچنزف کزارنییهزای دی زر

رن معتبر دننستهننف نما نمتفاده نمتق لی و دلیل بودن نن رن برنی نحکام شرعی نفی کزردهننزف.

در نظریه مشهور فقهای نمامیه عر
عصر معصوم نن عر

و میره متشرعه دو حالت دنرد :حالت نول نینکه یقین دنریم در

موجود بوده نمت و معصوم نز نن نگاه بوده نمت و با وجود توننایی رد و

نهی نز نن در مورد نن مکوت کرده و یا تالیف کرده نمت و حالت دوم نینکه ندیدننیم یک عر
در عصر معصوم وجود دنشته یا نه و یا نینکه میدننیم در عصر معصوم وجود نفنشته نمزت .مشزهور
فقهای نمامیه معتقفنف که فقر به حالت نول عر

میتونن بهعنونن دلیل حکم شزرعی ن زاه کزرد و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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حالت دوم عر

و میره متشرعه در نظر نیشزان قطعزاً حجیزت و دلیلزی نزفنرد (علیفومزت:7833 ،

 732مغنیه 7107 ،ق 771 :مظفر 373 :7823 ،و .)373
نین نظریه موردنتکا و نمتناد مشهور فقهای نمامیه نمزت کزه دنیزره دلیزل بزودن عزر

رن بسزیار

محفود کرده و عر های مستحفث و جفیف رن دنرنی حجیت و دلیلی ندیدنننف.
 -2-1نظریه شهید صدر
شهیف محدفباقر صفر بهعنونن یکی نز فقهای متأخر نمامیه ،ن اه متفاوتی نسزبت بزه عزر
که نین ن اه موج

دنرد

میشود عر های جفیف و مستحفثه متشرعه معتبر شناخته شفه و دلیل شزرعی

محسوا شونف.
شهیف صفر میره متشرعه رن به عنونن یکی نز ندله نثبزات وجزفننی صزفور دلیزل غیرلفظزی بیزان
کرده نمت .نیشان در تشریح تفاوت بین میره عق و میره متشرعه در داللت بر حکم شزرعی بیزان
میکنف که تفاوت نین دو در داللت به نین شرح نمت که میره عق ً نفساً کاشف نز موقزف شزار
نیست و فقر زمانی که ضدیده به مکوت نلده نطهار علیهم نلسز م شزود ،بزهنحزویکزه داللزت بزر
نمضای نن میره دنشته باشف ،کاشف نز نظر شار نمت و میتونن بزه عنزونن دلیزل نمزتنبا نحکزام
شرعی نز نن نمتفاده کرد نما میره متشرعه نین نمکان رن دنرد که نفساً بهعنونن دلیل شزرعی باشزف و
کاشف نز حکم شرعی شناخته شود .شهیف صفر در خصوص علت نعتبار نمتق لی میره متشرعه و
دلیل بودن نن برنی نحکام شرعی بیان میکنف که نعتبار میره متشرعه نز نین حیث نمت که متشرعه
نزننجاییکه متشرعه هستنف ،بر نیشان ونج

نمت که میره و عدلکرد خود رن نز شار نخزا کزرده

باشنف لان نصل بر نین نمت که متشرعه مطاب عدل و نظر شار رفتار میکننف لان بایف میره نیشان
رن معتبر شناخته و بهعنونن دلیل شرعی نخا کرد .نیشان در ندنمزه بیزان مزیکنزف کزه مزیره متشزرعه
متناار نجدا نمت زیرن هر دو موج

کشف نز نظر شار بر نماس نحتدال میشونف با نین تفزاوت

که نجدا موقف فتونیی و نظری فقها نمت و میره متشرعه مزلوک عدلزی و دینزی متشزرعه نمزت
(صفر 7183 ،ق.)701 :
طب نین بیان عام شهیف صفر ،بایف عر

رنیج بین متشرعه رن کاشزف نز نظزر شزار مقزفس و

معصوم ( ) محسوا کرد و نن رن در کنار مایر ندله شرعی کاشف نز نحکام شرعی دننست.
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 -3-1نظریه امام خمینی (ره)
نمام خدینی (ره) نیر هدچون شهیف صفر نز فقهای متأخر نمامیه نمت کزه در خصزوص مزیره و
عر

متشرعه موضعی متفاوت نز نظر مشهور فقهای نمامیه نتخاذ کرده نمزت .تقریزر بحزث و ن زاه

نمام خدینی (ره) نسبت به تقریر و ن اه شهیف صفر متفزاوت نمزت نمزا نتیجزه هزر دو ن زاه نعتبزار و
دلیلیت میره متشرعه مستحفث و جفیف در نمتنبا حکم شرعی نمت.
نمام خدینی (ره) در نبتفن نظر مشهور فقها رن بهعنونن شبهه بیان میکنف بزه نیزن شزرح کزه علدزا
گدان کردهانف که تالیف و عفم رد نلدزه نطهزار (علزیهم نلسز م) نسزبت بزه یزک نرتکزاز عق لزی
محفود به هدان زمان نلده نطهار (علیهم نلس م) نمت و نرتکاز عق لزی مسزتحفثهنی کزه در زمزان
معصوم ( ) وجود نفنشته نمت و شار در خصوص نن نعدالنظر نکرده نمت معتبر نیست .نیشزان
در جونا نین شبهه میگویف که عفم رد نلده نطهار ( ) نز یک عر
به نن عر

کاشف نز رضزایت نیشزان

نمت و نین رضایت محفود به زمان و مکان ندیشود .نمام خدینی (ره) بیان میکنف که

عدل به نین نرتکاز به علت نصابت به ونقع نمت .بایف گفت که نمام خدینی (ره) هداننف مایر فقهای
نمامیه معتقفنف که فقر عرفی حجت نمت و دلیل شرعی محسوا میشود که به نمضای نلده نطهار
( ) رمیفه باشف و در صورتی به نمضا رمیفهانف که در مرلی و منظر معصوم باشزنف نمزا نخزت

و

وجه مدیر نظر نمام خدینی(ره) نسبت به نظر مایر علدا نین نمت کزه مرلزی و منظزر معصزوم نز نظزر
نیشان یک معنی ومیع دنرد یعنی در نظر نمام خدینی (ره) معصوم بر هده زمانها و مکانها نحاطه و
نگاهی دنرد لان عر

در هر زمان و هر جامعهنی که نمتقرنر یابف در منظر معصوم نمت و معصوم

نز نن نگاه نمت لان نگر نن عر

نز نظر معصوم معتبر نیست بایف به هر نحزوی نز بیزان کزه باشزف

رد و نهی نن رن بیان کنف بنابرنین ،نز نظر نمام خدینی عر

در هر زمان و مکان تحق یفن کنف و

رد و منع زی تومززر معصززوم نز نن نشززفه باشززف ،حجززت نمززت (خدین زی 7833 ،ق 702 :و 782
ملکزنده و نحدفلو 712 :7827 ،علیفومت.)710 :7833 ،
با توجه به بیان فوق نمام خدینی (ره) تحق خارجی میره رن در عصر معصوم (علیهنلس م) الزم
ندیفننف و عر های مستحفثه رن نیر در صورت عزفم رد نلدزه نطهزار ( ) در زمزان تشزریع معتبزر
دننسته و بهعنونن دلیلی برنی نمتنبا نحکام شرعی محسوا میکنف .طب نیزن نظزر و نمکزان ورود
مکانیسمهای غیرنم می به عر

متشرعه و شرعی شناخته شفن ننها وجود دنرد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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طب نظریه نمام خدینی (ره) و شهیف صفر بایف گفت که عر
دلیلی بر نهی صریح نلده نطهار ( ) نز نن عر

مستحفثه متشرعه ،درصورتیکه

وجود نفنشته باشف ،بهعنزونن یکزی نز ندلزه شزرعی

نمتنبا حکم شرعی محسوا میشود .طب نین نعتبار میتزونن قالزل شزف کزه نگزر مکانیسزمهزا و
نونوریهای غربی و غیرنم می ونرد در عر

مسلدین شونف و دلیلی بر نهی شار نز ننها وجزود

نفنشته باشف ،نین عر های غیرنم می و غربی ،شرعی محسوا شفه و مزورد تالیزف شزر مقزفس
محسوا میشونف .با توجه به نین بیان نمت که میتونن نز نونوریهای غیربزومی و غیرنمز می در
حقوق خصوصی نمتفاده کرده و با توجه به نظریات فوق برنی ننها حجیت قالل شف و در رنمتای
تدفنمازی نم می به کار گرفت .بهطور مثال شرکتهای تجزاری نمزروزی و شخصزیت حقزوقی
ننها یک نهاد حقوقی غربی نمت که ونرد در حقوق خصوصی نم می شفه نمت و نزننجاییکزه
نهی شرعی به ننها تعل ن رفته نمت معتبر شناخته شفه و مورد تالیف فقه و فقهای نمامیه نمت.

 -2آیات قرآن کریم در خصوص مکانیسم عرف
عدومات قرنن کریم میتونننف مؤیفنتی بر نمکان نم می شفن قونعف حقوق خصوصی غربی و
غیربومی باشنف و نین قونعف رن در رنمتای تدفنمزازی نمز می معتبزر بشنامزنف .در نیزن خصزوص
برخی نز نیات قرنن کریم داللتهای صریحتری بر نعتبار و مشروعیت مکانیسم عر

دنرنف.

 -1-2آیه  111سوره اعراف
نیه  722موره نعرن
وَأَعرِ
عر

بهصورت عام نازل شفه و بیان دنشته نمت که «خُاِ ٱلعَفَو وَأمُزر بزالعُر ِ

عَنِ ٱلجاهِلِینَ» .نین نیه قرنن کریم رمول نکرم (ص) رن نمر کرده نمت به نینکه مردم رن به
نمر کنف .عر

در نین نیه به معنای معرو

نن رن حَسَن میدننف ،هدچنین عر

نمت یعنی هر چیری که عقل و یا شر عدل به

عدل بزه نن رن الزم تلقزی مزیکنزف ،زیزرن وجزودش رن بهتزر نز

عفمش محسوا میکنف (مکزارم شزیرنزی ،7832 ،ج  37 :1طبرمزی 7123 ،ق 131 :فخزر رنزی،
بیتا.)181 :
در نین نیه کریده خفنونف رمول نکرم (ص) رن نمر کرده تا مردم رن به بر ایی عر
مردم مواف هستنف که عر

نمر کنزف و

رن نقامه کننف .داللت نین نیزه عزام نمزت و معزام ت حزوزه حقزوق

خصوصی رن نیر شامل میشود .داللت نین نیه عر ها و مکانیسمهای غربزی ونرد شزفه در جامعزه
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نم می رن نیر شامل میشود و با توجه به مسالل مطروحه در گاشته ،نگزر نن مکانیسزمهزا ونرد در
عر

شونف ،مشدول عدومیت نیه  722موره نعرن

شفه و معتبر محسوا میشونف .نین نعتبار بزه

معنای نین نمت که شر مقفس نین قونعف حقوقی غربی رن در رنمتای تدفنمزازی نزوین نمز می
معتبر میشنامف.
 -2-2آیه  1سوره مائده
نین نیه کریده بیان میکنف که «یاأَیُّهَا ٱلَّاِینَ ءَنمَنُونْ أَوفُونْ ُبالعقودِ أُحِلَّت لَکُم بَهِیدَةُ ٱالنعامِ إِلَّا مَزا
یُتَلى عَلَیکُم غَیرَ مُحِلِّی ٱلصَّیفِ وَأَنتُم حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ یَحکُمُ مَا یُرِیفُ ».نمام صادق علیه نلس م در ذیل نین
نیه بیان میکننف که عقود ذکر شفه در نیه هدان عهود و معاهفنت هستنف( 7حزر عزاملی 7122 ،ق:
 801بحرننی 7173 ،ق 073 :تفسیر قدی .)732 :7838 ،هدچنین نمیرنلدؤمنین علیهنلسز م نیزن نیزه
قرنن کریم رن یکی نز نیات محکدات و بفون تأویل قرنن معرفی کرده نمت کزه تأویزل و تنریزل
نن یکی نمت (مجلسی 7128 ،ق .)783 :منظور نز عقود مطرحشفه در نیه یدین و تعهفی نمت که
حفظ و ایبنفی به نن ونج

نمت .با نین نمزتثنا کزه یدزین بزر معصزیت خزفن جزرو عدومیزت نیزه

ندیشود و بهعبارتدی ر تعهفنت و تونفقات خ

نمر نلهی منعقف ندزیشزونف (شزریف مرتضزی،

 7173ق .)837 :نین عقود و عهودی رن که قرنن کریم نمر به ایبنفی به ننها کرده نمت مه دمزته
هستنف :نول عقودی هستنف که بین خفن و عبف بسته میشونف ،دوم عقزودی کزه بزین ننسزان و نفزس
خودش بسته میشونف و موم عقودی که بین ننسانها بسته میشونف و عقود عرفی هستنف .بایف گفت
که بیان عام نیه کریده تدام نین مه دمته نز عقود رن شامل میشود (مرنغی 7177 ،ق ،ج .)18 :3
هدانطور که گفته شف یکی نز مونرد و مصزادی نیزه  7مزوره مالزفه عقزود و عهزود عرفزینی
هستنف که روزننه بین مردم منعقف میشونف لان با توجه به نط ق حکم لروم وفا به عهود بایف گفت
که دین نم م تدام نین عقود عرفی رن معتبر شناخته نمت و وفا به ننها رن الزم دننسته نمت (مکارم
شیرنزی ،7832 ،ج  .)010 :1م ر عقود و عهودی که مخالفت قطعی با نحکام نلهی دنشته باشنف که
چنین تونفقاتی نز نظر فقه نمامیه عقف و عهف شناخته ندیشونف بهعبارتدی ر در فقه نمامیه نصل بزر
لروم وفا به عقود نمت .نین عقود عرفی مدکن نمت که نز غرا یا مایر تدفنهای غیرنم می نخا
 .1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَنهِیمَ ،قَالَ :حَفَّثَنِی أَبِی ،عَنِ نَلنَّضْرِ بْنِ مُوَیْفٍ ،عَنْ عَبْفِ نَللَّهِ بْنِ مِنَانٍ ،عَزنْ أَبِزی عَبْزفِ نَللَّزهِ (عَلَیْزهِ نَلسَّز َمُ):
قَوْلُهُ :أَوْفُون بِالْعُقُودِ .قَالَ« :بِالْعُهُودِ» (حر عاملی 7122 ،ق 801 :بحرننی 7173 ،ق 073 :تفسیر قدی.)732 :7838 ،
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شفه و ونرد در نظام حقوقی و عرفی نم م شفه باشنف مثل عقود نلکترونیکی .با توجه به نیه کریده
و نصل فوق تا زمانی که مخالفت قطعی نن عقف و قرنردند با نحکام نم می ثابت نشفه باشف ،نصزل
لروم وفا به نن عقود جاری نمت و نز نظر شر نمز می معتبزر هسزتنف .نیزن نکتزه در تدزفنمزازی
نم می حقوق خصوصی ثابتکننفه نین نکته نمت که در تدفنمازی حقزوق خصوصزی نمز می
میتونن نز نبفنعات غیرنم می و غربی نمتفاده کرد و شر مقفس نم م نین نبفنعات ،معاهفنت و
عقود رن معتبر شناخته نمت.

 -3مصادیق حکم شرعی مترتب بر عرف جامعه اسالمی
فقهای نمامیه در مصادی و مونردی حکم شرعی رن متنام
عر

با عر

جامعزه صزادر کزرده ننزف و

مسلدین رن مستنف حکم خود قرنر دنده ننف .نین مصادی متعزفد هسزتنف و در برخزی نز مزونرد،

فقهای نمامیه حکم مطرحشفه در رونیت رن نیر نقض کردهننف که نین نشانه و دلیلی بر نهدیت عر
متشرعه در نمتنبا نحکام شرعی نمت.
 -1-3نظر شهید اول
شهیف نول در کتاا قونعف و فونیف به شرح و توضیح قونعف نمتنبا فقهی می ردنزد و عر

رن

یکی نز قونعف حاکم بر نمتنبا شرعی معرفی میکنف و بیان میکنف که تغییر نحکام با تغییر عادنت
و عر
عر

جایر نمت .نین فقیه نمامیه در مثالی بیان میکنف که در عصزر نلدزه نطهزار (علزیهم نلسز م)
ردنخت مهریه در نغاز نزدونج بزود نمزا در زمزان حاضزر ،عزر

نزدونج رن الزم ندیدننف لان هرگاه زوجین در ردنخت مهریزه نخزت

ردنخزت مهریزه در نغزاز
دنشزته باشزنف نصزل عزفم

ردنخت جاری میشود و قول زوجه مقفم میشود .درحالیکه رونیات صادر در نین باا نصزل رن
بر ردنخت شفن مهریه قرنر دنده و قول زوج رن مقفم میدننف .شهیف نول در نین مثال و مایر مونرد
مشابه بر نماس عر

حکم میکنف و رونیت رن ،حتی نگر صحیحنلصفور باشزف ،مزورد عدزل قزرنر

ندیدهف (شهیف نول ،بیتا.)730 :
طب نین قاعفه عر های غیرنمز می و مغزایر بزا رونیزات ونرد شزفه در عزر
هستنف و در رنمتای تدفنمازی نم می فهم و شناخته میشونف.
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 -2-3شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی شرکت بهعنونن یکی نز عنزاوین ونردنتزی نز غزرا ،یکزی نز مصزادی مهزم
نم می شفن مفاهیم غیرنم می در حقوق نم می نمت کزه فقهزای نمامیزه بزا توجزه بزه کزاربرد و
عزروه

کارنمفی نن در جامعه ت شهای فرنوننی در شرعی معرفزی کزردن نن کزردهننزف .صزاح
یکی نز نولین فقهایی نمت که برنی ثبوت شخصیت حقوقی در نم م نمتفالل کرده نمت.
صاح

عروه حکم کرده نمت که نز زکات میتونن نمتقرن

کرد که فر

نمکان نمتقرن

نز زکات به نین معنامت که نیشان نشتغال ذمه زکزات رن معتبزر دننسزته نمزت .صزاح

عزروه بیزان

میکنف که نین دین بر دنلن باقی نمت تا به زکات نعاده شود .نین نمر بزه نیزن معنامزت کزه نیشزان
برنی زکات یک شخصیت حقوقی قالل شفه نمت که نن رن میتونن به عنونن دنلن فر
فقیه علت نین حکم رن ایرفته بودن نن در نرد عر
تومر صاح

کرد .نین

و میره عق بیان میکنف .نین نمتنبا و حکم

عروه در خصوص خدس و وقف نیر بیان شفه نمت و نیشان خدس و وقف رن نیزر،

به علت ایرش عر  ،دنرنی شخصیت حقوقی مزیدننزف (طباطبزایی یزردی 7122 ،ق ،ج -813 :0
 811طباطبایی یردی 7171 ،ق ،ج  .)033-832 :7در خصوص شخصیت حقوقی علدزای دی زری
مثل میف محدف صفر ،حالری ،مبحانی و ...نز فقهزای متزأخری هسزتنف کزه ناهزار نظزر و نمزتفالل
کردهننف که نتیجه بحث نیشان معتبر بودن شخصیت حقوقی در نم م نمت.
نین توجه فقهای نمامیه به نمزتفالل در خصزوص نعتبزار شخصزیت حقزوقی در نمز م یکزی نز
مصادی بسیار مهم نمت که نشاندهنفه نیزن نکتزه نمزت کزه مفزاهیم و عنزاوین ونردنتزی غربزی و
غیرنمز می درصززورتیکززه بززه کارنمززفی قونعززف نمز می کدززک کنززف معتبززر بززوده و در رنمززتای
تدفن مازی نم می شرعی تلقی میشونف و مسئله شخصیت حقوقی یکی نز مسزاللی نمزت کزه در
حقوق خصوصی نم می مطرح شفه نمت.
 -3-3نگاه امام خمینی (ره) در توجه به مفاهیم عرفی در تمدنسازی اسالمی
بررمی دیفگاه نمام خدینی (ره) بزهعنزونن فقیهزی کزه بزا ن زاه تدزفنمزازی نمز می نقزفنم بزه
بنیانگانری جدهوری نم می نیرنن ندود در خصوص رویکرد نم م به مسزالل شزرعی و عرفزی و
نسبت نن با تدفنمازی نم می بسیار مهم و قابلتوجه نمزت .ن زاه و نظریزه نمزام خدینزی (ره) در
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خصوص نعتبار عر

در زمان معاصر بهعنونن یکی نز منابع نمتنبا نحکام شرعی بیزان شزف .حزال

بایف بهصورت مصفنقی دیفگاه نیشان رن بررمی کرد.
نمام خدینی (ره) در خصوص تأثیر عر

بر نحکام شرعی یک ن زاه گسزترده و نونورننزه دنرد

بهنحویکه در ام به نامه ننتقادی نیتنهلل قفیری که به فتزونی نمزام مبنزی بزر حز ل بزودن بزازی
شطرنج ننتقاد کرده بود نینگونه بیان میکنف « :س نز عر
مؤنل و جونا ،نینجان

الزم نمت نز بردنشت جنابعالی نز نخبار و نحکام نلهی ناهار تأمف کزنم.

بنا بر نوشتة جنابعالی زکات تنها برنی مصار
نکنونکه مصار

م م و قبزل نز زردنختن بزه دو مزورد

فقرن و مایر نموری نمت کزه ذکزرش رفتزه نمزت و

به صزفها مقابزل نن رمزیفه نمزت رنهزی نیسزت و «رِهزان» در «مَزبْ » و «رِمایزه»

مختص نمت به تیر و کدان و نم دوننی و نمثال ننکه در جنگهای ماب به کار گرفته میشزفه
نمت و نمروز هم تنها در هدان مونرد نمت و «ننفال» که بر شیعیان «تحلیل» شفه نمت ،نمزروز هزم
شیعیان میتونننف بفون هیچ مانعی با ماشینهای کانیی جن لها رن نز بین ببرنف و ننچه رن که باعث
حفظ و م مت محیرزیست نمت رن نزابود کننزف و جزان میلیزونهزا ننسزان رن بزه خطزر بینفنزنزف و
هیچکس هم ح نفنشته باشف مانع ننها باشف ،منازل و مساجفی که در خیابانکشیهزا بزرنی حزل
معضل ترنفیک و حفظ جان هزرنرنن نفزر موردنحتیزاج نمزت ،نبایزف تخریز

گزردد و نمثزال نن و

بالجدله ننگونه که جنابعالی نز نخبار و رونیات بردنشت دنریف ،تدفن جفیزف بزهکلزی بایزف نز بزین
برود و مردم کوخنشین بوده و یا برنی هدیشه در صحرنها زنفگی نداینزف» (خدینزی ،7832 ،ج :07
.)712-732
نز نین بیان نمام خدینی (ره) بایف نمتنبا کرد که نیشان مصار
رمایه و ننفال رن به نعتبار عر

زکات ،مسئله رهزان در مزب ،

جفیف متفاوت نز بیان رونیات میدنننف و عر

رن مؤثر بر نحکام نین

عناوین میدننف .نکته بسیار مهم نین نامه در ایان نامه نمفه نمت که نیشان نفی کلی تدفن جفیف رن
نکوهش کرده و ندعا میکننف که بردنشت صحیح و درمت نز رونیات و نحادیث منجر به نفی کلی
تدفن جفیف نخونهف شف بلکه رونیات مؤیزف مونجهزه نگاهانزه بزا عنزاوین و مفزاهیم تدزفن جفیزف
هستنف .نین ن اه نمام خدینی (ره) به تدفنمازی نم می در کنار ن اه متفاوت نیشان به نعتبار عر
در نمتنبا نحکام نم می رنه شای بسیاری نز مسزالل تدزفنی جهزان نمز م نمزت کزه در حزوزه
حقوق خصوصی تأثیرنت بسیار زیزادی خونهزف دنشزت .نتیجزه ن زاه نمزام خدینزی (ره) در حقزوق
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خصوصزی نعتبززار مفززاهیم جفیزف حقززوقی مثززل تجززارت نلکترونیزک ،متززاورس ،رمرنرزهززا ،نلزین
دندرمیها و ...در فقه نمامیه نمت که میتونن نین مفاهیم رن در رنمتای تدفن مازی نم می به کزار
گرفت.

 -4جمعبندی
عر

یک نمر تغییر ایر نمت و یکی نز نونوریهای شر مقفس نم م تنام

نحکام با عر

تغییر ایر نمت (نحدفزنده .)70 :7837 ،با توجه به ن اه نمام خدینی (ره) و شهیف صزفر بزه جای زاه
عر

در نحکام نم می و هدچنین عرفی بودن بسیاری نز قونعف حقوق خصوصی بایزف گفزت کزه

نگززر نحکززام و عنززاوین غرب زی و غیرنم ز می حقززوق خصوص زی ونرد در عززر
بهنحویکه بهعنونن قونعف عر

مسززلدین شززونف،

متشرعه شناخته شونف و دلیل شرعینی بر نفزی نیزن قونعزف وجزود

نفنشته باشف .بایف گفت کزه نن قاعزفه نز نظزر شزر نمز م معتبزر شزناخته مزیشزود .نکتزه مهزم و
قابلتوجه نین نمت که نین نعتباربخشی به قونعف عرفزی بزه نحزو مطلز نیسزت و هزر مزورد حکزم
جفنگانه خود رن خونهف دنشت منتها نصل نولی نعتبار قونعف عر

متشرعه نمت.

سایر ادله
در منابع نم می مونرد دی ری نیر وجود دنرد که به نعتبار عناوین غربی حقزوق خصوصزی در
تدفن نم می دنرنف:

 -1روایت (اَلْحِکْمَةُ ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ ،فَاطْلُبُوهَا وَ لَوْ عِنْدَ اَلْمُشْرِك)
در رونیت های مختلفی به نهدیت توجه به حکدت و علم نشاره شزفه نمزت کزه مسزلدین رن بزه
فرنگیری حکدت که نعم نز علم نمت ،تشوی کردهننزف .نیزن رونیزات باعزث جهشزی در دننزش و
حکدت مسلدین شفنف بهنحویکه نهضت ترجده تومر مسلدین رنهننفنزی شف و کت

مایر ملل و

ندیان برنی تعلیم و تربیت به زبان عربی و فارمی ترجده شف .نین مقوله در مسلدین یک نمر فرندینی
محسوا میشود و مسلدین رن تشوی به فرنگیری حکدت و علم نز مایر ندیان و ملل نیزر مزیکنزف.
نین مسئله باعث شفه که ن اه نم م در تدفنمازی یک ن اه متطور باشف تا بتوننف نز نمکانات مایر
ملل و ندیان در یشرفت و بهین ی خود نمتفاده کنف .نین مسئله در حقوق خصوصی و ورود عناوین
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حقززوق خصوصزی بززه نم ز م بسزیار جززفی و بانهدی زت نمززت .یزک نز رونیزات نیزن بززاا رونیزت
نمیرنلدؤمنین علیهنلس م نمت که میفرمایف :نَلْهَیْبَةُ خَیْبَةٌ ،وَ نَلْفُرْصَةُ خُلْسَةٌ ،وَ نَلْحِکْدَةُ ضَزالَّةُ نَلْدُزؤْمِنِ،
فَاطْلُبُوهَا وَ لَوْ عِنْفَ نَلْدُشْرِکِ ،تَکُونُون أَحَ َّ بِها وَ أَهْلَها .حضرت در نین رونیت میفرمایف کزه هزرنس
ناکامى نمت و فرصت نهان نمت و حکدت گدشفۀ مؤمن نمت .نن رن بجوییف نگرچه نز مشزرک
باشف تا مرنونر نن و نز نهل نن باشیف (طومی 7171 ،ق .)303 :نین رونیت صرنحتاً مجوز نقتباس نز
نحکام و قونعف حقوق خصوصی غربی رن در تدفنمازی نم می میدهف و مسلدین رن مستح تر به
قونعف کارنمف و علوم مفیف نیشان میدننف.
 -2اصالت حلیت
نصل حلیت یکی نز نصول فقهی نمت که در مونردی که نز دالیل و نمارنت شرعی نتونن حکم
یک مسئله شرعی رن فهم و نمتخرنج کرد ونرد میشود و در نین مسالل نصزل رن بزر حلیزت و عزفم
حرمت یک نمر قرنر میدهیم .در خصوص نین نصل نیه  82موره حج میفرمایف کهَ :أُحِلَّزت لَکُزمُ
ٱألَنعامُ إِلَّا مَا یُتلَى عَلَیکُم .هدچنین قرنن کریم در خصوص بیزع کزه یکزی نز مصزادی مهزم قونعزف
حقوق خصوصی نمت ،در نیه  013موره بقره میفرمایف :وَأَحَلَّ ٱللَّزهُ ٱلبَیزعَ وَحَزرَّمَ ٱلرِّبَزونْ .در نیزن
مورد به علت نط ق بیان قرنن کریم نصالت نط ق و عفم تقییف جاری میشود و حکم حلیت بیزع
در کنار حکم قرنن به نوفون بِالعُقودِ ،نصالت حلیت و نصالت صحت رن در حقوق خصوصزی ثابزت
میکنف.
نصالت حلیت در مونجهه حقوق خصوصی نم می با حقوق خصوصی غربی باعث میشود که
عناوین حقوق خصوصی غرا ح ل تلقی شونف ،م ر نینکزه بنزابر ندلزه و نمزارنت شزرعی حرمزت
نن ها ثابت شود .نین نصل فقهی باعث مزیشزود کزه بتزونن قونعزف حقزوق خصوصزی غزرا رن در
رنمتای تدفنمازی نوین نم می معتبر و نافا محسوا کرد.
 -3اصالت برائت
نصالت برنلت یک قاعفه نصول فقهی نمت که به معنای برنلت ذمه نز تکلیف نمت .نین نصزل
هن امی جاری میشود که در جنس تکلیف نلرنمی شک شود و حالزت مزابقه نی بزرنی نن وجزود
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نفنشته باشف .نین نصل در شبهه تحریدیه ،وجوبیه و بین نیزن دو جزاری مزیشزود (حیزفری:7831 ،
.)870
در مسئله رویکرد نم می نسبت به عناوین غربی ونرد شفه در حقوق خصوصی نم می مدکن
نمت شبهه تحریدیه ونرد شود .در خصوص نین شبهه تحریدیه بایف گفت کزه نصزل برنلزت جزاری
نمت م ر نینکه به دلیل شرعی نز نین حالت شبهه خارج شویم بفین دلیل نمت که نین نصزل نیزر
دلیل دی ری بر مجوز نمتفاده نز عناوین غربی در حقوق خصوصی نمز می و بزرنی تحقز تدزفن
نوین نم می نمت.

نتیجهگیری
با توجه به مباحث مطرح شفه بایف گفت که تدفنمازی نمز می در حزوزه حقزوق خصوصزی
عبارت نمت نز تونندنفی حقوق خصوصی نم می در ام گویی به چالشها و نیازهای بیرونزی و
درونی جامعه نم می .در رنمتای نین تونندنفمازی حقوق خصوصی مدکن نمزت عزر

مسزلدین

در حوزه ماکور مونرد عاریهنی رن نز تدفنهای غیرنم می و غربی نخا کنف .عناوین ونرد شفه در
حقوق خصوصی رن میتونن با نمتدفند نز مباحزث نعتباریزات و عزر  ،شزرعی قلدزفند کزرد و در
رنمتای تدفنمازی نوین نم می قرنر دند.
نین مونرد و عناوین عاریهنی در حقزوق خصوصزی نزننجزاییکزه نعتبزاری ،نز نزو نعتباریزات
بعفنالجتدا  ،هستنف و ماهیت نمور نعتباری به علت نینکه منو به نعتبار معتبر هستنف ،قابلیت تغییزر
و زونل دنرنف .غایت محوری نعتباریات و ...میتونننف نز ماهیت غیرنمز می و غیربزومی بزه ماهیزت
نم می تغییر ماهیت یابنف و در رنمتای تدفنمازی نم می قرنر گیرنف .نکته دی ر در خصوص نین
مونرد و عناوین عاریهنی نین نمت که عر

مستحفث محسوا میشزونف .عزر هزای مسزتحفث

مطاب نظر شهیف صفر و نمام خدینی (ره) و هدچنین داللتهای قرننزی و رونیزی مزاکور نعتبزار و
حجیت دلیل شرعی بودن رن دنرنف لان میتونننف منبع نمتنبا نحکام شرعی قرنر گیرنف .بفین دلیل
نمت که عناوین و نهادهای غربی ونرد شفه در حقوق خصوصی درصورتیکه ونرد عر

متشرعه

شونف و دلیل شرعینی بر حرمت و نهی نز نن ها وجود نفنشزته باشزف شزرعی محسزوا شزفه و در
رنمتای تدفنمازی نم می قرنر میگیرنف بهعبارتدی ر نصل بر شرعی بودن نین عنزاوین نمزت
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لان در مونجهه تدفنی حقوق خصوصی نم م و حقوق خصوصی غربی بایف بزهصزورت جرلزی در
خصوص هر نهاد و حکم ونرد شفه ،فحص و جستوجو کرد با نین مکانیسم که نگر در ندله قطعی
شرعی دلیلی بر حرمت و منع نن وجود نفنشت با توجه به نعتباری بودن حقوق خصوصزی و دلیزل
بودن عر

در نمتنبا نحکام شرعی نن عنونن ونرد شفه رن تغییر ماهیت دنده و در رنمتای نهفن

نم می و تدفنمازی نم می قرنر دهیم مطاب مطال
نمر دنرنی حجیت شرعی خونهف بود.
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