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 عیب به مجلس اریخ اختصاص ۀادلّ نقد وی بازخوان
 

 ١مهدی موحدی محبدکتر 
 استادیار دانشگاه سمنان

 )١٠/١٠/١٣٩٠:ـ تاریخ پذیرش نهایي ٢٣/٨/١٣٩٠: تاریخ دریافت مقاله(

 
  دهیچک

 مسلّمات از ع،یب به مجلس اریخ اختصاص ،یمدن قانون آن تبع به و هیامام فقه در
 آن بری برخ و دانندیم هیامام فقه اتیضرور از را آنی بعض کهیی جا تا شودیم شمرده

 شکل به را آن ثبوت اساساً فهیابوحن و مالک چونی کسان چه اگر اند؛کرده اجماعی ادعا
 .است شده نقل همی گرید لیتفص به قول ،یشافع چونی برخ از و کرده انکار مشهور،

 نوعاً و بوده عقال عرف به واگذار و ستندین یتعبد وی فیتوقی امور معامالت، که جاآن از
 در موجود اقوال انیب ضمن مجال نیا در است، فهم قابل عقالء توسط آن احکام مالک

 ةینظر و پرداخته ک یهر نقد به ها،آن مستندات و ادله مرور و مجلس اریخ خصوص
 داتیمؤ و شواهد همراه به را،) نکاح جز به (الزم عقودی تمام به مجلس اریخ میتعم
 کهی الزم عقود همة شامل را آن ع،یب عقد از تیخصوص الغاء با و نموده نییتب آن،

 . میدانیم دارد وجود آن در مجلس اریخ جعل مالک
 
 .عقالء عرف الزم، عقود ت،یخصوص الغاء مناط، حیتنق مجلس، اریخ ع،یب ها   واژه دیکل

 
 بیان مسأله

 عیب به مختصّ اراتیخ ۀزمر در مجلس اریخ ،ینمد قانون آن، ازی رویپ به و فقه در
  .است شده دانسته
و  المجلس یف ،عقد از بعد نیعیمتبا از ک یهر«: مدنی آمده است قانون ٣٩٧ ۀماد در
 » .دارند را معامله فسخ اریاخت ،اند نشده متفرق که مادام
 معامالت عیجم در اریخ انواع تمام«: داردیم مقرر قانون نیا ٤٥٦ ۀماد ن،یچن هم

                                                                                                                                                                             
1. Email: movahedimoheb@gmail.com. 
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 . »است عیب مخصوص که.. .و مجلس اریخ مگر ،باشد موجود است ممکن الزمه،
 خوردن هم به و دو آنیی جدا ن،یطرفی برا فسخ حق و اریخ مدت انیپا قت،یحق در

 با هیحنف و هیمالک جمله از مسلمانان ازی گروه چه اگر. است شده دانسته عقد مجلس
 نظر اتفاق آن عیتشر و ثبوت بر ه،یامام فقه در ماا اند،کرده مخالفت اریخ نیا ثبوت
 ،یسبحان (آورندیم شمار به هیامام فقه اتیضرور از را آنی برخ کهیی جا تا دارد وجود
 قیطر از که است» فترقا یلم ما اریبالخ عانیّالب «مشهور تیروا آنی فقه مستند که) ٣٥
 در نیهمچن). ١٢/٣٤٦ ،یعامل حرّ ؛٧٣ و ٢/٩ احمد،(. است شده نقل سنت اهل و عهیش

 جز و داشته وجود نظر اتفاق عقود، ةیبق در آن نداشتن راه و عیب به ار،یخ نیا اختصاص
 ۀیبق به آنی تسرّ و میتعم بری مبنی مخالف قول شده، نقلی شافع از کهی لیتفص به قول
 . وجود ندارد عقود

ی برخ انیبو  ک، یهر مستندات و مسأله در موجود اقوال انیب ضمن در این پژوهش،
 نوعاً که(ی معاوض عقود عیجم به مجلس اریخ میتعم به قول ها،آن بر وارد مالحظات

 .شود ترجیح داده می )هستند الزم
 
  هاآنی بررس و نقد و اقوال بری مرور
 و مزبور تیروا نقل نیع در ،فهیابوحن و مالک چونی اعده مجلس؛ اریخ انکار .١
 عنوان به مجلس اریخ که معتقدند )هللا علیه و آله صلی ( اکرم امبریپ از آن صدور دییتأ
 لزوم، طور به عقد انعقاد عامل تنها و نداشته راه عقود از ک یچیه در مستقلی اریخ
 ) ٤/٦ قدامه، ابن. (است قبول و جابیا

و  اندزده لیتأو به دست» فترقا یلم ما اریبالخ عانیالب «ثیحد با برخورد در این گروه،
 اریالخ شرط ریغ من نهمایب العقد تم فاذا بالشرط، الّإ ثبت یال المجلس اریخ «:اند گفته
 هو شرط بدون المجلسی ف للعاقدی الذ انما و تفرقا أو بالمجلس أقاما سواء الزماً اصبح

 کاشف. (»یالمشتر بهیج یان قبل رجع یان فله بعتک،: عیالبا قال فاذا القول، اریخ
 اتمام به عقد اگر نیبنابرا ست،ین ثابت آن اشتراط با جز مجلس، اریخ) ٤٧٩ /١ الغطاء،
 قرار توافق مورد دو، آن نیب مجلس، اریخ داشتن بری مبنی شرط که آن بدون برسد،

 از چه و بمانند عقد مجلس در ن،یطرف چه ؛شد خواهد) یاریخ ریغ و (الزم عقد، رد،یگ
 که بیترت نیا به .است» قول اریخ «دارد، عقد مجلس در عاقد، که تنها و شوند جدا هم

 که آن از شیپ ،)دیبگو را عقد جابیای عنی(» فروختم تو به«: دیبگو فروشنده هرگاه
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 و (برگردد خود ۀگفت از تواندیم فروشنده ،)دیبگو را قبول و (دهد پاسخ او به داریخر
 اختصاص «احتمال ود ازی ک یخود نظر از دفاع در گریدی جا در و ؛)ردیبگ پس را جابیا

 مطرح را» تیروا صحت عدم «ا یو» سؤال مورد خاص ۀمسأل به مذکوری نبو تیروا
 ) ٢/١٦٩ ه،یحف رشد ابن (اندساخته

 تنها معتقدند و دانندیم آن اشتراط بر متوقف عقد، در را مجلس اریخ ثبوت واقع، در
 پاسخ از شیپ عیاب که است نیا دارد، )اشتراط بدون( عقد مجلس در عاقد کهی اریخ

 . برگردد خود جابیا از تواندیمی مشتر
 و شده گذاشته کنار ت،یروا که استی اگونه به مشهور تیروا از فوق لیتأو: مالحظه

) ٣٧ ،یسبحان همان؛ الغطاء، کاشف (.دینمایم نص مقابل در اجتهاد به قت،یحق در نیا
 از نظر صرف ،اریخ نیا که ندمعتقد مجلس اریخ عیتشر و ثبوت به نیقائل کهی حال در

 باب از که آن نه است عقود ۀیبق فیرد در مستقلی اریخ و بوده ثابت عقد، در اشتراط
 در عقد، مجلس در عقد فسخ حقّ اگر، که باشد؛ معتبر شرط اریخ و عقد در اشتراط
 نیا جز زین تیروا از ظاهر و باشد؛ الزم وی اریخ ریغ عقد، امد،ین عقد ضمن شرط قالب

 .ستین
 چونی عقود در را مجلس اریخ ل،یتفص نیا دری و ؛یشافع به منسوب لیتفص .٢

 طبق اجاره، در زین و معوّض ۀهب است، معاوضه آن موضوع کهی صلح سلم، و مطلق عیب
 در و) ١/٤٨٢ الغطاء، کاشف  ؛٩/١٧٨ ،ینوو ؛٨/٢٩٤ ،یرافع (داندیم ثابت اقوال، ازی کی

 . داندینم ثابت ،صلح واعانی برخ و نکاح ،وقف ،حواله

 ،اول ۀدست در مجلس اریخ ثبوت که، کندیم انیب گونه نیا را لیتفص نیا لیدل یو
 از هانیا و است» . ..اریبالخ عانیّالب« مشهور تیروا منظور، که است خبر ظاهر لحاظ به

 هک داندیم نیا را دوم ۀدست در مجلس اریخ ثبوت عدم لیدل اما. هستند» وعیب «جمله
 در و ستین عقد رامونیپ لتأمّ بهی ازین ن،یطرف شدن جدا از شیپ عقود، گونه نیا در

ی عل ستیل ها نّإل.. .«: کندیم انیب گونهنیا را اریخ ثبوت عدم لیدل زین حواله عقد
 ،یرافع(» جوز یال نیبالد نیالد عیب ألن لبطلت کذلک کانت لو اذ المعاوضات قواعد

 باشد گونه نیا اگر رایز ستینی جاری معاوض عقود قواعد ،)والهح عقد (در رایز) ٨/٢٩٧
 به نیدَ عیب ،)صورت آن در (که چرا بود خواهد باطل ،)شودی تلقّی معاوض حواله، و(
 .نیست زیجا همی عیب نیچن که بوده، نیدَ

 به توجه با گفت، دیبا شد، نقلی شافع از کهی لیتفص به قول خصوص در: مالحظه
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 ،خواهد آمد» عیّب «لفظ ازدر ادامه  کهی اژهیو استنباط و» ...اریبالخ عانیّالب« مشهور تیروا
 ۀدست عقود در که قابل قبول نیست سخن نیا کهآن ضمن دانست؛ حیصح را آن توانینم

 .ستین عقد رامونیپ لتأمّ بهی ازین ،نیطرف شدن جدا از شیپ غالباً) دوم قول در (دوم
 آن خصوص در هیامام یفقها که قول نیا ع؛یب به لسمج اریخ اختصاص به قول .٣
 زین را عیب و دانسته عیب عقد طرف دوی معنا به» عانیّب «را اریخ موضوع دارند، نظر اتفاق

 صلح، نه و داندیم است» معلوم عوض مقابل در ن،یع کیتمل «که خود خاصی معنا به
 که چرا داندینم حکم نیا لمشمو را،ی گرید عنوان چیه نه و اجاره نه معوّض، ۀهب نه

 ار،یخ نیا چون و ندارد؛ وجود هاآن در مجلس اریخ ثبوت بری مبنی لیدل معتقدند
ی معنا به عیب که ،ینیق یمورد بر رو نیا از شده،ی تلقیی استثنای امر و قاعده خالف
 . شودیم اکتفا است، آن خاص

 فیرد سه در توانیم را عیب به مجلس اریخ اختصاص لیدال خالصه، طور به نیبنابرا
 :نمود انیب

 .گریدی عنوان نه است» عانیّب «ار،یخ موضوع» فترقا یلم ما اریبالخ عانیّالب «تیروا در ـ الف
 بر هاآن بودنی باق و الزم عقود ریسا در مجلس اریخ ثبوت بر دالّی لیدل فقدان ـ ب
 .لزوم اصل
 ) ٣٦٥ ،یالهد علم (هیامام اجماع ـ ج

 جادیا هانیفق در را باور نیا آمده، عمل به فوق تیروا از کهی ریتفس س،اسا نیابر 
 بری لیدل که آن مگر ؛ستین آن فسخ بر طمسلّ الزم، عقد طرف دو از ک یچیه که کرده
 تیروا ،»عیب عقد خصوص «در. کند داللت عقد طرف دو ا یکی یبرا فسخ حقّ ثبوت
 مورد در اما شده، دانسته نیطرفی برا فسخ حقّ جادیا و مجلس اریخ ثبوت مستند ،فوق
 به بحث محلّ شد گفته که طور همان البته. ستین دست دری لیدل نیچن ،عقود ۀیبق

 فسخ بر طرف دو طتسلّ خاطر به زیجا عقود در اساساً رایز الزمند؛ عقود مشخص، طور
  .بود خواهد معنا یب و لغو ار،یخ جعل عقد،

 در اریاخت مورد ۀینظر قالب در که است مطرح ندچی مالحظات هینظر نیا بر: مالحظه
 . گرددیم مطرح ادامه،
 است؛ ثابت) نکاح جز به (الزم عقودی تمام در مجلس اریخ ار؛یاخت مورد ۀینظر. ٤
 . بیان خواهد شد خالصه طور به ریز موارد قالب در نظر نیا لیدال نییتب

 در نیع کیتمل «مضمون دری ممفهو اند،کرده ذکر» عیب «لفظی برا کهیی معنا  ـالف
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ی برا ع،یب لفظ که گفت گونه نیا توانیم واقع در) ٢/٢٦٥ ،یدیفراه. (است» عوض مقابل
 اریخ نیا اختصاص به قول استدالل اساس و است آن در قتیحق و شده وضع معنا نیا

 . معناست نیهم ع،یب به
 اگر و ر؟یخ ا یهست همی مجازی معنای دارا لفظ نیا ایآ که است نیا سؤال اما
، چه دهیبرگز هینظر بر استدالل ریمس در و است کدام معنا آن دارد،ی مجازی معنا

  ؟نقشی دارد
 ،)شودیم افت یآن در مشتقاتش و عیب لفظ که (میکر قرآن ازی اتیآ دری گذار با ـ ب

 از ریغی گریدی معنا به لفظ، نیا که آید به دست می هاآن ریتفس و معنا مرور با و
 : چونی اتیآ. است رفته کار به الف، بند در شده گفتهی عنام

 عیالب ذروا و هللا ذکری ال فاسعوا الجمعه وم یمن للصلوهی نود إذا آمنوا نیالذ هایأ ایـ 
 ) ٩/ جمعهال (تعلمون کنتم إن لکم رٌیخ ذلکم

 وال خله وال هیف عیب ال ومی یأت یأن قبل من رزقناکم مما أنفقوا آمنوا نیالذ هایأ ایـ 
 ) ٢٥٤ / بقرهال (الظالمون هم الکافرون و شفاعه

 وأشهدوا تکتبوها أال جناح کمیعل سیفل نکمیب رونهایتد حاضره تجاره تکون أن إال... ـ 
 ) ٢٨٢ / بقرهال.. (.دیشه وال کاتب ضار یوال عتمیتبا إذا

 أن قبل من هیعالن و سِرّاً رزقناهم مما نفقوایو الصلوه موایق یآمنوا نیالذی لعباد قلـ 
 ) ٣١/ میبراهالا (خالل وال هیف عیب ال ومی یأتی

 )٢٧٥ / بقرهال. .. (الربوا وحرّم عیالب هللا أحلّ... ـ 
ی قیحقی معنا ها،آن مقصود اما اند؛برده کار به را عیب لفظ که دست نیا ازی اتیآ و

 از که گونهآن ،منظور بلکه نبوده، است،» معلوم عوض مقابل در نیع کیتمل «که عیب
 لهواً أو تجاره رأوا اذا و« آمده فهیشر ۀیآ در که» تجاره «لفظ ۀنیقر از و فهیشر اتیآ اقیس

 ریخ هللا و التجاره من و اللهو من ریخ هللا عند ما قل قائماً، ترکوک و هایال انفضّوا
 نماز وجوب بر بنا مثال، عنوان به.  است» معامله«که  دیآیبرم )١١/جمعهال (»نیالرازق
 مقابل در نیع کیتمل «تنها که نداده فتوا ،یهیفق چیه آن، به دعوت و ندا هنگام جمعه
 . است نبوده فهیشرۀ یآ منظور ،عقود گرید و صلح و اجاره و است حرام» معلوم عوض

ی کارها از قیمصاد نیترجیرا و نیترروشن عنوان به» عیب«گفته شود  هم اگری وانگه
 عالقة با (استعمال بودنی مجاز بهی انیز است، فهیشر ۀیآ در جمعه ازنم از بازدارنده

 ).٢٧٣ـ١٩/٢٧٥طباطبائی،  (.آمد نخواهد وارد) بیتغل
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 مقابل در نیع کیتمل که ـ عیب خصوص و نداشتهی تیخصوص ع،یب زین اتیآ هیبق در
 ا یآمده ستد و داد و معامله و تجارتی معنا به ا یبلکه نبوده، منظور ـ است معلوم عوض
 در که شده ذکر ب،یتغل باب از و معامالت شاخص و نوع نیترجیرا عنوان به کم دست

 فهم در توانیم را بیتغل نیا که چرا. بود خواهد میتعم ۀینظر دیّمؤ صورت، دو هر
 . داد قرار توجه مورد ع،یب عقد تیخصوص عدم به نظر ز،ین» ...اریبالخ عانیّالب «تیروا

 ربا ۀسیمقا مقام در متعال خداوند زین» ...الربوا حرم و عیالب هللا احل.. . «ۀفیشر ۀیآ در
 معامالت نیب در» عیب «و است آمده بر) اندحالل که (معامالت ۀیبق با) است حرام که(
ی معنا به جا نیا در عیب بلکه شود، اعالم آن تیحلّ تنها که نداردی تیخصوص ج،یرا

. است گرفته قرار حرام،ی ربا مقابل در که است )جیرا معامالت ۀهم (معامله مطلق
 بدان است، آن بودن ترجیرا آن، تیخصوص که شود گفته اگری حت ١)١/٤٠ ،یگرج(

 که رفته کار به» معامله«ی معنا در مجازاً ،»بیتغل «هرابط و عالقه با که بود خواهد معنا
 .دیانجام خواهد اریاخت مورد ۀینظر دییتأ به

 کهـ  اشیقیحقی معنا بر عالوه ع،یب لفظ که گفت دیبا خالصه رطو به ن،یبنابرا
 شده استعمال زینی مجازی معنا ک یدر ـ است» معلوم عوض مقابل در نیع کیتمل«

 . استی مجاز ،دومی معنا ،ندارد هیشرع قتیحق ،»عیب «که جاآن از البته .است
 را عیب عقد که استی سکی معنا به رفته کار به مشهور تیروا در که» عیّب «لفظ ـ ج

 فراغ از پس که جاست نیا سؤال حال، ع؛یب عقد طرف دوی عنی» عانیّب «و کندیم منعقد
 کهدانسته شود  کجا از است،ی مجازیی معنا وی قیحقی معنا کی یدارا ع،یب که نیا از

 اگر ؟یمجاز ا یاستی قیحقی معنا در) است آن مشتقات از که(» عیّب «لفظ استعمال
 دییتأ و گرفته تقوّ ع،یب به مجلس اریخ اختصاص به قول باشد،ی قیحق تعمال،اس نیا

 است،ی مجازقبل،  اتیآ همچون جانیا در استعمال،گفته شود که  اگر اما شد، خواهد
 . دیگرد خواهد دییتأ الزم، عقودی تمام به مجلس اریخی تسرّ و میتعم به قول
 استعمالش ایآ که نیا در متکلم مراد کشفی برا که شود گفته است ممکن ـ د
 ؛کرد رجوع) قةیالحق أصالة به جا نیا در و(ی لفظ اصول به دیبا ،یمجاز ا یاستی قیحق
 . گرفت خواهد قوّت» عیب به اریخ نیا اختصاص «به قول صورت، آن در که

 ،هستندی لفظ اصول متکلم، مراد فهم مرجع که است درست :توان گفت در پاسخ می
 بری انهیقر گونه چیه که عقالست هریس با مطابق و حیصحی طیشرا در رجوع نیا اما

                                                                                                                                                                             
 .)٢ی پاورق ،٤٠٥: ١٣٨٥ ،دوستی عل: از نقل هب( ٤٠ ص ،١ شماره ،نظر و نقد و مصاحبه. ١



 ١٤٥ قد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیعبازخوانی و ن

 ۀاراد بر دالّقرائن متعددی  که آن حال) ٢٩ ،یقم (نباشد نیب دری مجازی معنا نییتع
 بهی لفظ اصول به رجوعی برای وجه نیبنابرا دارد؛ وجود مورد نیا دری مجازی معنا
 .رسدینم نظر
 گرفتن نظر در با که شود مطرح میی نکات مطلب، نیا شدن روشنی راستا در ـ  ه

 : دیگرد خواهد دییتأ اریاخت مورد هینظر هاآن مجموع
 مالکات کشف با نتوان تا ستندینی فیتوق وی دتعبّی امور معامالت، ۀمقول )اول نکته

 . پرداخت هاآن به مربوط احکام عیتفر به ها،آن
 و التعبدی عل هیمبن ستیل لمعامالت،ا نآ«: سدینویم نیالعناو دری مراغ مرحوم
ی عل قرّرهم الشارع و النظام، به تمّینحوی عل العقالء عند مجعولة أمور ىيه إنما و االختراع

 .)١٥٨/ ٣ ه،یمغن ؛٢٧٥/ ٢ ،یمراغ(» ...ذلک
 قرارداد عقال نیبی اجتماعی زندگ ادارهی برا که هستندی امور بنابراین، معامالت

 .  ...است کرده ریتقر و رفتهیپذ را هیرو نیا زین شارع و اندشده
 ارات،یخ گرید همانند که گفت توانیم اساساً ز،ین مجلس اریخ مورد در) دوم نکته

 آن بودنی سیتأس به اعتقاد چه اگر. ستین مقدس شارع جانب ازی حقوق سیتأس کی
 مورد در شتریب لتأمّ آن، مناط که چرا آورد،ینم واردی الطمه اریاخت مورد هینظر به زین

 زیگر و معامله به اقدام از طرف، دو مصلحت شتریب چه هر تیرعا و صیتشخی برا عقد،
 هاآن در حکم مناط که  ـگرید موارد به را حکم توانیم مناط، حیتنق با و بوده غبن از

 نیطرف شدن جدا از شیپ تا عرف واقع، در. دادی تسرّی مشکل چیه بدون  ـدارد وجود
 .است قائل ،یاعالم هاراد در دنظریتجد حقّ اوی راب معامله،
 مالم اریبالخ عانیّالب (انیب نیا با )صلی هللا علیه و آله( اکرم امبریپ قت،یحق در

 معامله، لزوم مالک تا اندفرموده اعالم مجاز آن، انعقاد مجلس در را معامله فسخ ،)فترقای
 با ترکم که عرف نظر در تا باشد؛ عقد طرف دو تفرق ویی جدا مهیضم به قبول و جابیا

 قابلی امر است، مأنوسی خارج اتیواقع با شتریب و داشته سروکار صِرف، یِاعتبار امور
 ابد؛ی یشتریب انتظام و افته یسامان آنانی تجار مراودات ب،یترت نیبد و بوده رشیپذ

 و تفرق از لقب تا را معامله و نبوده گانهیب چندان حکم، نیا با زین عرف که آن ضمن
 در البته (.است جیرا ویی عقالی اهیّرو نیا و داندیم فسخ قابل و متزلزل ،ییجدا
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 به توانیم احکام لیقب نیا هجمل از ١)است تأمل قابل هیّرو نیا وجود مکتوب، معامالت
 فقها، هم، را آن که کرد اشاره» عهیبا مال من فهو قبضه قبل عیالمب تلف«ی فقه قاعده
 هر است؛ صادق این قاعده نیز در مورد مطلبی که گفته شد دانندیمیی ثنااستی حکم
 ستینی عموم نظم به مربوط قواعد از رایز است نافذ زین آن برخالفی تراض چند

 آن تیتثب ویی عقال باور نیا انتظام در را شارع نقش توانینم البته) ٣١٤ ان،یکاتوز(
 . گرفت دهیناد

 فرصت آوردن فراهم مجلس، اریخ عیتشر مناط ،شد تهگف که طور همان) سوم نکته
 شده انیب غبن، از زیگری برا طرف، دو از ک یهری سو از عقد رامونیپ لتأمّی برا شتریب

 فهم قابل عقالی برا آن علل و احکام بوده،یی عقالی امور معامالت، باب اساساً و است
 اریخ و کرده تیخصوص الغاء حکم، نیا خصوص در عیب عقد از توانیم رو نیا از. است

 تا نداشته ثیح نیا ازی خصوصت عیب عقد رایز داد، میتعم الزم عقود گرید به را مجلس
 سبب ع،یب عقد در کهی مالک بلکه دهد اختصاص آن به را مجلس اریخ مقدس، شارع
 نوعاً ،عقود گونه نیا که چرا. وجود دارد زین الزم عقود ریسا در است، مجلس اریخ عیتشر

                                                                                                                                                                             
 لـزوم  و تیـ تثب سبب ،عرف نظر در کهی  زیچ هر وجود که کرد لیتحل گونه نیا توانیم را سخن نیا .١

 زیـ ن فـسخ  طـرف  در البته که ؛گذارد نخواهدی  باق مجلس اریخی  برایی  جا )لفع ا ی ولق( باشد معامله
 طـرف  دو از ک یـ  هـر  که نیا( قیتصف بتوان دیشا و ؛.)م. ق ٤٥١ و ٤٥٠ وادم( گفت گونه نیا توانیم

 سـبب  عرفـاً  کـه  اسـت  یقیمـصاد  از را )دبزنی  گرید دست به را دخو دست ،آن انعقاد از پس ،معامله
 اریـ خ ثبـوت  بـه  قـول  با تیروا نیا انیب نیا با و است بوده عیب عقد شدن الزم و مجلس اریخ سقوط
 ؛ستیـ ن دانـسته  عقد لزوم عامل را قیتصف کهی  تیروا گذاردن کنار بهی  ازین و نداشتهی  منافات ،مجلس
 اثیغ نع«: تیروا اما ؛)٣٦ ،یبحانس( .اندکرده را کار نیا ،یاحتمال نیچن نیع دری  برخ که طور همان

 لـم  ان و وجـب  فقـد  ،عیـ الب عن الرجل صفق اذا: )ع(یعل قال: )ع(یعل عن هیأب عن جعفر عن میابراه بن
  )٤ ح ،٧٣ /٣: ١٣٩٠ ،یوسط( »افترقی
 مـالم  اریـ بالخ عـان یّلبا« : قال أنه) ص(یالنب عن... «  : است تیروا نیا دومقسمت   ،احتمال نیا گرید دیمؤ
 از شیپـ ی  حتـ  آن اسـاس  بر که )١٣/٢٩٩ ،یطبرسی  ورن(» .»إختر : لصاحبه أحدهما قول ی أو ،فترقای

 بـه  نیطـرف  ازی  کـ  ی جانـب  از امـضاء  ا ی فسخ ازی  ک ی اریاخت درخواست همان هک(ی  گرید عامل ،تفرق
 .تاس شدهی معرف اریخ هکنند ساقط قیمصاد ازی ک یعنوان به )تاسی گرید
 به را سند میتنظ و قرارداد ا ی نامهعهیمبا امضاء توانیم ،عرف نگاه به بسته رسد،یم نظر به ،اساس نیا بر

 راه بـه  معتقـد ی  برخـ  زیـ ن مکاتبـه  با عقد خصوص در نیهمچن .دنموی  تلق مجلس اریخ اسقاط همنزل
 در کـه  اسـت آن مـا  منظـور  ،ریـ اخ مـورد  در که )٣٢٠ ،انیاتوزک( .دهستن آن در مجلس اریخ افتنین
 وی  لفظ قبول و جابیا از پس که است آن ما مقصود کهی  حال در .دشو اکتفا مکاتبه به ،قبول و جابیا

 .دبرس نیطرف امضاء به و شده مکتوب ،عقد مفاد ،عقد مجلس در



 ١٤٧ قد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیعبازخوانی و ن

 از شیپ و معامله در ورود از قبل را خود انیز و سود طرف، دو و بوده مغابنه بری مبن
 .سنجندیم غبن از زیگری برا آن شدن الزم

 دیبا لزوماً شفعه، حقّ جادیای برا معتقدند کهی کسان قول ردّ مقام دری بجنورد مرحوم
 باب من عیالب ذکر بأن ریخب أنت ولکن«: سدینویم شود، منتقل ع،یب با مشترک، ۀحص
 احتمال و. العرف اهل عند النواقلی ف الغالب هو ألنه به الذکر اختصاص و النواقل، أحد
 هذا ثبوتی ف عیالب هو الناقل کون اختصاصی ف ظهوره عدمی فی کفی یالمعن هذا

ی برا عیب با حصه نقل دانستنی ضرور و [عیب ذکر یعنی، )٦/١٨٥ ،یبجنورد( .»الحق
 کهنیا و است] ملک [نقل اسباب ازی ک یعیب که بوده لیدل نیا به] شفعه حق ثبوت
 و داردی شتریب رواج عرف، نزد ع،یب که بوده لیدل نیا به اندکرده ذکر را عیب تنها،

 در[ی احتمال نیچن کهنیهم نیبنابرا .ردیگیم صورت عیب با ملک، نقل موارد نیشتریب
 جادیای برا مییبگو که استی کاف دارد جودو] شفعه حق جادیا در ع،یب بر هیتک خصوص

 . ردیگ صورت عیب با انتقال، دینبا لزوماً حق، نیا
 مردم نیب در ناقل نیا که دانندیم باب نیا از را عیب هکلم ذکر شان،یابنابراین از نظر 

 در قاعده نیهم و .باشد مطرح آنی برای تیخصوص آنکه نه داردی شتریب ۀغلب و رواج
 .است صادق زین» اریبالخ عانیّالب «مورد

 و مناط حیتنق با قت،یحق در باشد، نشده حیتصر حکم، علت به هم اگر )چهارم نکته
 زین فارق الغاء به اسیق که میزنیم یّجل اسیق ک یبه دست الزم، عقود ریسا به میتعم

 .١)٣٧٢ ،یج قلعه. (هست
 به نظر ،یظنّ مناط حیتنق اما انددانسته حجت رای قطع مناط حیتنق فقه، اصول در

 مناط، حیتنق نیا اگر. است شارعی سو از تیحج جعل ازمندین است ظن ۀمقول از کهنیا
 باشد،ی ظنّ هم اگر اما ست،ین نیب دری مشکل و است حجت ذاتاً قطع، که باشدی قطع
ی هامناط حیتنق ۀهم بلکه اکثر و عقالست، عرف به واگذار ،معامالت باب کهنیا به نظر
 نظر مورد ،یعقل دقت به که گونه آن احکام مناط به نتوان دیشا و استی ظن ،ءعقال
 در که عقالء ۀریس به استناد باب از را موارد لیقب نیا تیّحج توانیم افت، یدست است

 در احکام مناط و مالک م،یمعتقد که چرا. آورد بدست است، شده رفتهیپذ معامالت
داده  موارد نیا در حکمی تسرّ ۀاجاز  اگر و است یابیدست قابل ویی عقال معامالت،

 آن به التزام که بود؛ نخواهد معامالت احکام بودنی تعبّد به اعتقاد جزی زیچ نیا ،نشود

                                                                                                                                                                             
 .قالفاری بنف قطع ما ـ الحکم سماع عند الفهمی ال علته تبادرت ما. ١
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 صورت فقهای امامیه توسط که مناط حیتنق ازی موارد به اگری حت. است مشکل اریبس
 قطع زین جا آن در که آید به دست می توجه شود،  ،شوندیمی تلقی قطع بسا چه و گرفته

 حرمت حکمی تسرّ مثل شود؛ینم جادیا است،ی نیمع وصف حکم، علت که نیا به
 زین را آن لیدل که ،یانصار خیش توسط» او به دادن هیهد «به» یقاض به دادن رشوه«
ی استظهار نیم یلزوم «حکمی تسرّ ا یو) ١/٢٤٦ ،یانصار (اندکرده انیب» مناط حیتنق«

 اتحاد «را آن لیدل و داده انجامی ثان دیشه که» طفلی دعوا «به» تیم بری دعوا در
 ).١٠٥/ ٣ ،یثان دیشه (است کرده عنوان مسئله دو» قیطر

 را مجلس اریخ حکم و پرداخته مناط حیتنق به ع،یب از تیخصوص الغاء با زین جا نیا در
 هر تیرعای برا ملهمعا انجام در تأمل و تفکر (مجلس اریخ مناط کهی عقود به عیب از

 نزد قبول قابل و محسوسی عالمتی معرف و غبن ازی ریجلوگ و خود مصلحت شتریب چه
 مقدس، شارع قت،یحق در. شود داده میی تسرّ دارند، را) عقد دانستن الزمی برا عقالء
 و محسوس عالمت ک یقیمصاد ازی ک یعنوان به را گریکد یاز طرف دویی جدا و تفرّق

 .است نموده اعالم وی معرف عقد، شمردن الزمی برا عقالء نزدی رفتنیپذ
 زین قیتصف ،اشاره شد بدان ترشیپ کهی تیروا در که است آن زین گفته نیا بر شاهد

 .بود شده اعالم عالمت، آن قیمصاد ازی ک یعنوان به
 الزم «عامل عنوان به زین را معامله نمودن مکتوب و سند میتنظ اساس، نیهم بر و

 . گردیدیی شناسا ،)رقتفّ از شیپی حت(» عقد نمودن
 به عیمب دری مشتر تصرف که شده گفته زین مجلس اریخ سقوط اسباب باب در
 شیپ که معناست بدان نیا. بود خواهد اریخ سقوط سبب و معامله به او تیرضای معنا

 در ،غبن از زیگر و خود مصلحت تیرعای برا که، بوده شده داده فرصت نیا او به آن، از
 به ،اریخ باب اتیروا ۀمجموع از ن،یا و کندی شتریب لتأمّ آن اتیجزئ و معامله اطراف

 نموده نقل» اللباب لب دری راوند قطب «از نقل بهی نور محدث کهی تیروا خصوص
 فرصت که داستیپی روشن به آن مضمون از و ؛١)٨ ،٧ ،٦ ،٥ ح ١٣/٢٩٨ ،یطبرسی نور(

                                                                                                                                                                             
 القطـب  : )اتفترقـ  لم ما ،یالمشتر و عیللبا المجلس اریخ ثبوت ابب( اریخ ابواب از ١ ببا از ٥ ثیحد. ١

 فکـان  ،مسلم لکل النصحی  عل الناس عیبا أنه ،)هآل و هیعل هللای  صل(ی  النب عن: اللباب لبی  فی  الراوند
  .»رایبالخ فأنت ،ناکیاعط مما ریخ منک أخذنای الذ کان نا«: قال ،ئاًیشی اشتر اذا
 اریـ بالخ عانیّلبا« : قال أنه )هآل و هیعل هللای  لص(ی  النب عن رهیتفسی  فی  الراز حوالفت ابو خیالش: ٦ ثیحد
 .»افترق یلم ما
 أن لمسلم حلّ ی ال و ،الصفقه بعد اریالخ وی  تراضال عن عیلبا«: قال ،)هآل و هیعل هللای  لص( عنه و: ٧ ثیحد
          »مسلماً غشی



 ١٤٩ قد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیعبازخوانی و ن

ی برا ـ است شده اعطاء نیطرف به که ،)مجلس اریخ (به تیعنا و هیتک با ـ معامله فسخ
یی عقال منشأ به تیعنا و هیتک با زین و بوده غبن از زیگر و خود مصلحت گرفتن نظر در
 الغاء با نیبنابرا داست؛یپی روشن به مطلب، نیا میگفت سخن آن از ترشیپ که اراتیخ

 و مناط نیا توانیم گذشت، کهی حاتیتوض با و خصوص، نیا در ع،یب عقد از تیخصوص
 مجلس اریخ حکم آن، بودن فراهم صورت در و کرده جستجو زین گرید عقود در را مالک

 رفتهیپذ ،شد نقلی شافع از کهی لیتفص به قول رو نیا از. دانست ثابت زین آن در را
 .دلیلی بر آن وجود ندارد رایز ؛ستین

 هر معامله، ک یکه است آن عیب به مجلس اریخ اختصاص جینتا و آثار از )پنجم نکته
 عنوان چون اما ،)ضمعوّ هبه ا یصلح مثل (باشدی ک یعیب عقد با جه،ینت ثیح از چند

 فسخ قابل ریغ و الزم انعقاد، محض به و نداشته راه آن در زین مجلس اریخ ندارد،» عیب«
 .بود خواهد
 را معامله جهینت چند هر معامالت مقام در صلح«: آمده استی مدن قانون ٧٥٨ ماده در
. ندارد را معامله آن خاصه احکام و طیشرا کنیل دهدیم است شده واقع آنی جا به که

 خواهد عیب ۀجینت همان آن ۀجینت عوض، مقابل در باشد نیع صلح، مورد اگر نیبنابرا
 .»شودی مجر آن در عیب هخاصّ احکام و طیشرا آنکه بدون ؛بود
 آمدهی مدن قانون و فقه در کهی شکل به ع،یب به مجلس اریخ اختصاص رسدیم نظر به

ی فهم قابل هیتوج آنانی معامل عرف در و عقالءی برا کهی موارد نیچن بری پافشار و
 که معناست نیا موهم آن، دانستنیی استثنا و خاص،ی تیروا به استناد و ندارد؛

 ع،یب در تنها جلس،م اریخ ثبوت به اعتقادی مبنا و بودهی فیتوقی امور زین معامالت
 که خاصی موارد در جز معامالت و نبوده گونه نیا کهی حال در ست؛ین تعبّد جز یزیچ

 وی جاهل نکاح انواعی برخ حرمت ربا، حرمت مثل (گرفته صورت شارع توسطی حیتصح
 آنان به واگذار است، فهم قابل عقالء توسط زین آن مالک که) معامالت در غرر ازی نه

 .  است شده رفتهیپذ اریمع و مالک عنوان به شارع،ی سو از عرف قضاوت بوده،
قانون  ٤٤٨ ۀماد (مجلس اریخ حکم برخالفی تراض در طرف دو اریاخت اساساً ـ و

 نکات بر عالوه» یمعاوض عقود ریسا به اریخ نیای تسرّ و میتعم «تا شودیم سبب) مدنی

                                                                                                                                            
 بـورک  و نـا یب و صـدقا  فأن ، فترقا ی لم ما اریبالخ عانیالب«: قال ،)آله و هیعل هللای  صل (عنه و: ٨ ثیحد
 اریخ عیتشر مناط هاآن از کهی  فراوان اتیروا و .»عهمایب برکة محق کذبا و کتما إن و ، عهمایبی  ف لهما

 . داستیپی روشن به مجلس
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 مصلحت شتریب تیرعا و اطیاحتی راستا در وی ئعقالی حکم گفته، شیپ مالحظات و
 ناقلِ اسباب با و او خاطر بیط با دیبا لزوماً ،یگرید مال در تصرف که چرا. باشد دوطرف

 .ردیبگ صورت ـ عقالء روشی امضا باب از چند هر ـ شارعی امضا و دییتأ مورد
 با زین شده، استناد آن به عیب به مجلس اریخ اختصاص اثباتی برا کهی اجماع  ـ ز

 مستقل اعتباری اجماع نیچن و بوده مستند وی مدرکی اجماع که است مواجه رادیا نیا
 مراجعه بوده، اجماع اصحاب رجوع مورد احتماالً کهی لیدل و مدرک به دیبا بلکه ندارد؛
 مظفر،. (نمود استنباط رای شرع حکم موجود، ۀادل گرید و آن اساس بر و کرده

 ). ٩٣ـ٢/٩٤
 ک یهر» عیب از تیخصوص الغاء و حکم مناط حیتنق«و» عیبی مجازی معنا لیتحل «ـ ح

 مالک که الزم عقود همه به مجلس اریخ میتعم (اریاخت مورد هینظر به را ما توانندیم
 .شوند رهنمون) دارد، وجود هاآن در مجلس اریخ جعل
 و کاملی صورت در میتعم ۀینظر که شود  مطرح اشکال نیا است ممکن )ششم تۀنک
 بلکه ندارد عیب عقد نیطرف به اختصاص» عانیّالب «لفظ شود ثابت که است رشیپذ قابل
 لزوماً ،»عّیبَ «ۀواژی برای مجازی معنا اثبات کهی حال در است؛ معامله نیطرفی معنا به
 .باشدینم است ماده همان از مشتق که عیِّبَ واژة به مطلب نیای تسرّی معنا به

 چه آنی تمام لحاظ با را» عیبَ «ییِمعنا ۀگستر ما کهی هنگام: گفت میخواه پاسخ در
 اریخ: گفت توانیم) فترقا یمالم اریبالخ عانّیالب (خصوص در م،یکرد اثبات شد، گفته

 مصلحت نیتأم و غبن از فراری برا شتریب لتأمّ (شرع در آن اعتبار مناط و مجلس
 و است؛) عانیّبَ (ۀواژ از» معامله نیطرف «یِمجازی معنا ۀاراد بر آشکاری انهیقر) نیطرف
 قرار اثر در ع،یب ۀماد یِمجازی معنا رییتغ به معتقدی عنی (نیا از ریغ به معتقد کهی کس

 ،)یقیحقی معنا به بازگشتی عنی (مدّعا نیبرا دیبا باشد،) خاص ۀغیص نیا در گرفتن
 قرائن تابع دیبا ریناگز زین) عانیّب (مورد در ،در غیر این صورت کند ارائهی موجّه لیدل

 .دیپوش چشمی قیحقی معنا از و بوده
 آن، جوانب ۀمطالع و حکم تیماه از) فترقا یمالم اریبالخ عانیّالب (تیروا در واقع، در

 .شود روشن می آن ییِمعنا ۀطیح و موضوع به
ی برای مجازی معنا اثبات به منحصر مجلس، اریخ میتعم در ما مستند گر،یدی سو از
 مجلس اریخ مناط حیتنق ـ دیگرد انیب لیتفص به که طورهمان ـ بلکه ؛ستین» عیب «واژة

 .دینمایم اثبات و دییتأ را میتعم ۀینظر زین عیب عقد از تیخصوص الغاء و
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 .دینمایم اثبات و دییتأ را میتعم ۀینظر )ششم ۀنکت
  نکاح عقد و مجلس اریخ

 اریخ ایآ که شود رداختهپ زین سؤال نیا به ،است الزم ده،یبرگز نظر نییتب از پس
 به ازین بدون عقد مجلس در ن،یزوج از ک یهر تا شد خواهد نکاح عقد شامل مجلس،
  بزنند؟ هم به را عقد بتواند انحالل، گرید اسباب ا یطالق

 اریخ که گفت دیبا و استی منف ر،یز مالحظات به توجه با پرسش، نیا به پاسخ
 با جز و بوده الزم انعقاد، از پس بالفاصله احنک عقد و گرددینم عقد نیا شامل مجلس
 . ستین انحالل قابل خاص، موارد در فسخ ا یو مدت شدن یسپر ا یبذل طالق،

» فترقا یلم ما اریبالخ عانیّالب «تیروا شمول از موضوعاً را نکاح عقد توانیم: ١ ۀمالحظ
 اگر و گرددینم اطالق عانیّب نکاح، عقد نیطرف به اساساً که لیدل نیا به دانست؛ خارج
 ها،زهیانگ اما رود، می شمار به معامالت ۀزمر در زین نکاح ،یکلی بند میتقس ک یدر چه

 تا گشته عقود ریسا از آن زیتما سبب نکاح، عقد به ژهیو نگاه و متفاوت چارچوب  واهداف
 . زدسایم مواجه آشکاری تکلّف وی دشوار با آن، مورد در را ارمجلسیخ شمول کهیی جا

 سبب هم باز و داردی معاوض عقود گرید با نکاح عقد که یروشن تفاوت: ٢ ۀمالحظ
 دری عیطب ۀجینت و هدف که است نیا گرددیم مجلس اریخ بحث از آنی موضوع خروج
 زوجه بُضع که نیعوض ازی ک یکه چرا ها؛آن افتراق نه است طرف در اجتماع نکاح، عقد

 هر (داردی وجود اتحاد) است متعاقدان ازی ک یکه (وا خود با است) استمتاعات عیجم(
 گونه نیهم تفاوت،ی اندک با توالد، و تناسل در او شرکت لحاظ به زین زوج مورد در چند
 و بوده جدا آن موضوع از عقد نیطرف که معامالت، گرید خالف به ؛)شودیم لیتحل

 انعقاد از پس عقود، ۀیبق در سخن، گرید به. بود خواهد معنادار دوطرفیی جدا و تفرّق
 در اما شوند؛یم جدا گریکد یاز معمول، وی عیطب طور به نیطرف ،یکم ۀفاصل با عقد،
 . است صادق آن عکس نکاح عقد

 استنیا نکاح عقد نیطرف بر» عانیّب «اطالق عدمی مدعا بر گرید شاهد: ٣ ۀمالحظ
 به عیب وی خواستگار بحث شده،ی نهی گرید ۀمعامل در ورود از که جا آن ت،یروا در که

 ١)١٧٣ ،یشافع ؛٢/٢١ احمد، ٦/١٣٦ ،یبخار ؛٤/٥ صدوق،(. شده است ذکر جداگانه طور

                                                                                                                                                                             
 تـرک ی یحتـ  هیـ أخ خطبـة  یعلـ  لالرج خطبی ال و بعض عیب یعل بعضکم عیبی أن ص یالنب ینه... . ١

 یعلـ  خطـب ی ال و هیـ أخ عیب یعل أحدکم بعی ال/ هیأخ خطبة یعل الرجل خطبی ال ... / قبله الخاطب
 . هیأخ خطبة
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 لفظ از: اًیثان و .است خارج عیب لفظ له موضوعٌ از نکاح: اوالً: که دارد آن از نشان نیا و
 از که فتریپذ توانینم رایز است؛ شده اراده وعیب و معامالت وی معاوض عقود ۀهم ع،یب

 باشد؛ مُجازی گرید ۀمعاوض ا یاجاره عقد در ورود اما باشد شدهی نهی گرید عیب در ورود
 جا نیا در عیب و کنندیمی رویپ مالک ک یاز هاآن ۀهم که است واضح که چرا

 بری گرید شاهد نیا و نمود؛ تیخصوص الغاء آن از توانیمی راحت به و نداردی تیخصوص
 .تاس اریاخت مورد نظر
 
  آخر ۀنکت
  ۀتوسع با بتوان بسا چه شد، گفته مجلس اریخ مناط مورد در چه آن به تیعنا با
ی حقوق اعمالی تمام مورد در را آن کند،یمی رویپیی عقال ۀضابط از البته که آن، ۀریدا

 نظر، موردی حقوق عمل جوانب خصوص در لتأمّ که چرا دانست ثابت ،یشرع اثری دارا
 ابراء و طالق چونی موارد دری حت تواندیم غبن، ازی ریجلوگ و صلحتم نیتأم هدف با
 است ممکن ستند،ین طرفه دو کهی ایحقوق اعمال در که تفاوت نیا  با باشد؛ مطرح زین
 آن از ذهن فراغت و انصراف ا یو دانسته شود آن نمودن مکتوب ا ی،اریخ مهلت انیپا

 حد، نیا تا مجلس اریخ ۀدامن ۀتوسع چند هر قاع؛یا موضوع و شهود تفرّق ا یو مطلب
ی عامل جعل که (آن عیتشر از هدف است ممکن که چرا رسد؛یم نظر به لتأمّ قابل

 هاآن به» عیب «اطالق که آن ضمن. نشود نیتأم) است معامله لزوم اعالمی برا محسوس
 نیع در اما .است تکلّف با مواجه اعتماد، قابل ۀنیقر فقدان لحاظ به مَجاز، باب ازی حت

 مناط و مالک اگر و باشد کننده نییتع تواندیمیی عقال اعتبار زین مورد نیا در حال،
 .  بود نخواهد دیبع زین مجلس اریخ ثبوت صورت، آن در گردد، احراز زین جا نیا در اریخ

 
 جهینت

 .ستین رفتهیپذ مجلس اریخ انکار به قول. ١
 اطالق معامالت همه به بعضاً ب،یتغل ابب از اما نداشتهی شرع قتیحق عیب لفظ. ٢

 .گرددیم
 الزم عقود هیبق به را مجلس اریخ توانیم مناط، حیتنق و عیب از تیخصوص الغاء با. ٣
 .دادی تسرّ دارد، وجود هاآن در مجلس اریخ جعل مالک که
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 زین الزم عقود  هیبق در است غبن ازیی رهای برا شتریب لتأمّ که مجلس اریخ مالک. ٤
 .دارد وجود
 فاقد عقود هیبق مورد در لیتفص به قولی ول گرددینم نکاح شامل مجلس اریخ. ٥

 .است وجاهت
  

 منابعفهرست 
 .میالکر القرآن* 
 .تا یب چا، یب ،یالعرب دارالکتب روت،یب ،یالمغن محمد، بن احمد بن عبدهللا محمد ابو قدامه، ابن. ١
  .تای ب ا،ج یب ادر،ص دار روت،یب ،مسند حنبل، بن احمد،. ٢
 اول، چاپ األعظم، خیالش تراث قیتحق قم، ،المکاسب ن،یام محمد بنی مرتض ،یانصار. ٣

 .ق ١٤١٥
 . ق ١٤١٩ اول، چاپ ،یالهاد نشر قم، ،هیالفقه القواعد حسن، محمد دیس ،یبجنورد. ٤

 . ق ١٤٠١ ا،ج یب الفکر، دار روت،یب ،یالبخار حیصح ل،یاسماع محمدبن ،یبخار. ٥
 اءیداراح روت،یب ،عهیالشر مسائل لیتحصی ال عهیالش وسائل حسن، بن محمد ،یعامل حرّ. ٦

 .تا یب ا،ج یب ،یالعرب التراث
 اول، چاپ ،یاالسالم النشر مؤسسه قم، ،هیالفقه نیالعناو دعبدالفتاح،یرسیم ،یمراغی نیحس. ٧

 .ق ١٤١٧
 .تا یب ا،ج یب الفکر،دار ،زیالوج شرحی ف زیالعز فتح م،یالکر عبد ،یرافع. ٨
 . ق ١٤١٤ ا،ج یب ،)ع( الصادق االمام مؤسسه قم، ،اریالخ أحکامی ف المختار جعفر، ،یسبحان. ٩

 .تایب ا،جیب ه،یالعلم الکتب دار روت،یب ،المسند س،یادر محمدبن ،یشافع. ١٠
 .ق١٤٠٤ ،دوم چاپ ،یاالسالم النشر مؤسسه قم، ،هیالفق حضرهیال من  ه،یبابو ابن صدوق،. ١١
 ،یاالسالم النشر مؤسسه قم، ،القرآن ریتفسی ف زانیالم ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا. ١٢
 . تا یب ا،ج یب
 دارالکتب تهران، ،االخبار من اختلف مایف االستبصار حسن، محمدبن ابوجعفر ،یطوس. ١٣

 .تا یب ا،ج یب ه،یاالسالم
 قم، ،هیالدمشق اللمعه شرحی ف هیبهال الروضه ،یعل بن نیالد نیز ،)یثان دیشه(ی عامل. ١٤

 . ق ١٤١٠ اول، چاپ ،یداور انتشارات
 ه،یاالسالم العالقات و الثقافه رابطه تهران، ،اتیالناصر مسائل ،یمرتض دیس ،یالهد علم. ١٥
 .ق ١٤١٧ ا،ج یب
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 شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان تهران، ،عرف و فقه ابوالقاسم، دوست،یعل. ١٦
 .ش ١٣٨٥ دوم، چاپ ،یاسالم

 هینها و المجتهد هیبدا رشد، بن احمد بن محمد دیالول ابو ،)هیحف رشد ابن(ی قرطب. ١٧
 .ق ١٤١٥ ا،ج یب دارالفکر، روت،یب ،المقتصد

 .ق ١٤٠٨ دوم، چاپ النفائس، دار هران،ط ،الفقهاء لغه معجم محمد، ،)یقلعج (،یج قلعه. ١٨
 . تا یب ،یسنگ چاپ نا، یب جا،یب ،األصول نیقوان ابوالقاسم، رزایم ،یالنیگی قم. ١٩
 .ش١٣٨٣ نهم، چاپ زان،ینشرم تهران، ،یکنونی حقوق نظم دری مدن قانون ناصر، ان،یکاتوز. ٢٠
 المذاهب نیب بیللتقری العالم المجمع جا، یب ،المجله ریتحر ن،یمحمدحس الغطاء، کاشف. ٢١

 . ١٤٢٢ اول، چاپ ه،یاالسالم
 .ق ١٤٠٨ پنجم، چاپ ،یرتیبص مکتبه قم، ،الفقه اصول ضا،محمدر مظفر،. ٢٢
 .ق ١٤٢٠ ا،ج یب ان،یانصار مؤسسه قم، ،)ع(الصادق جعفر االمام فقه جواد، محمد ه،یمغن. ٢٣
 مؤسسه جا، یب ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک ن،یرزاحسیم ،یطبرسی نور. ٢٤

 .ق ١٤٠٨ دوم، چاپ ت،یالب آل
 .تا یب ا،ج یب دارالفکر، روت،یب ،المهذب شرحی ف المجموع ن،یالدی مح ،ینوو. ٢٥


