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  چکیده
های ماهوی مواجه  پیام، با دشواری -الید بر انتقال غیر مجاز داده تطبیق قاعده علی

 "أخذ  "آنچه از ظاهر واژه  است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد.
أخذ به  که در فضای اینترنتی، مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی

ای از اطالعات است. در عین  معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه
حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به 

اهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و شو
داده جایی که از آنپیام نیز صادق است. همچنین -کامال از نظر عرفی بر انتقال داده
- می آیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد پیام در حکم عین به شمار می

اند، از  های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته هشود. اما در صورت تلف، چون داد
های عرفی نیز برخوردار  شوند؛ که البته این باور از معاضدت این رو قیمی محسوب می

ها به کشف مجهول  روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده است.
تطبیق وازگان أخذ باشد. غرض از این نگاشته  پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی می

پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای - و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده
  کند.  أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می
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  . مقدمه 1
آیات و روایات  مسیرکه باید از ر از حیث فقهی با مبنای این نگاه، اتفاقات جهان معاص

سو تعبد و التزام به مبانی و از  از یک هایی را به همراه دارد. عبور نماید، طبعاً چالش
ه را در برزخ پژو برخورداراست، فقه ای ی نوظهوری که از ماهیت پیچیده سوی دیگر تجربه

در چارچوب  به هر دو امر در بررسی موضوعات نواست که توجه  دو محذور قرار داده
عده ها، تطبیق قا ها و فرصت یکی از این چالشفرصت، ضروری و الزم است. -چالش
  :اصلی این است پیام هست. درواقع سؤال - الید بر انتقال غیرمجاز دادهعلی

  دق است؟اپیام ص- بر انتقال داده أخذ،الید مثل  عناصر اختصاصی قاعده علیآیا  - 
  ؟هستبرخوردارند یا در حکم عین ها از عینیت پیام-داده اساساً - 
  بیان به ، مثل باید ادا شود یا قیمت؟تأدیهپیام در مقام -و با فرض تلف شدن داده - 
  پیام ، مثلی هستند یا قیمی؟- داده دیگر
 

 . پیشینه تحقیق2
دارد، اما در خصوص وجود ن ای مقالهدر خصوص موضوع مقاله به نحو متمرکز و مستقل 

پراکنده  صورت  بهکتب و نظرات فقها که با موضوع مقاله مرتبط است  به ،الید قاعده علی
 عوائداالیام نراقی، ،ای مراغهعناوین الفقهیه میر فتاح حسینی ال :از جمله شود؛ میاشاره 

القواعد  الفقهیه موسوی بجنوردی،القواعد الکالم نجفی،جواهر  روضه البهیه شهید ثانی،ال
 حاشیه مکاسب آخوند خراسانی، سب شیخ انصاری،مکاال الفقهیه فاضل لنکرانی،

که ترکیب و تلفیق آن ابداعی است که انگیزه  خمینی و...تحریرالوسیله و البیع امام
  نگارنده برای تدوین این مقاله بوده است.

 
  الید مفاد قاعده علی .3
  . مفهوم ید 1- 3

ای از موارد  ا در پاره، امدر لغت به معنای دست است "ید"که معین است واژه همانطور 
کاربرد دارد. با این وصف تردیدی نیست که مراد  "اختیار"و  "تصرف"در معنی مجازی 

بلکه مراد از آن تسلط و  ،خصوص دست به عنوان عضوی از اعضای بدن نیست "ید"از 
، تعبیر گیرد می از طریق دست انجام استیالءلحاظ اینکه غالباً سلطه و است و به استیالء

   ]174 ص ،38 ،57 ص ،4 ج ،42، 418 ص ،2 ج، 13[ید شده است.  به
 استیالءبه صورت کنایه از  "ید"شاهد آن نیز موارد بسیار زیادی است که کلمه 
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این بوده که  "یدهللا"ها از  سوره مائده. مقصود یهودی 64استعمال شده است؛ از جمله آیه 
نش را ندارد. خداوند نیز در پاسخ به آنها خداوند متعال قدرت بر انفاق و توسعه رزق بندگا

به خداوند نسبت  "ید"دارد که ، چنین نیست. در این آیه شریفه، دو مرتبه کلمه  بیان می
ها از  است و در هر دو مورد، منظور تسلط، استیالء و قدرت است. اینگونه استفاده داده شده

فالن موضوع بر گردن من «شود:  باب اطالق جزء بر کل فراوان است. مانند اینکه گفته می
یت ندارد و قادر نیست در این جمله گردن، منحصراً و مجزا از پیکر انسان موضوع». است

عهده بگیرد، بلکه باید گفت تبادر عرفی موضوع این است که، گردن در این مقام چیزی را بر
ص  ،1ج ،25- 316 ، ص28- 78 ، ص32به مانند کل وجود شخص استعمال شده است؛ (

به عنوان استعاره یا کنایه از ذوالید استفاده شده است. و به نظر امام  "ید") لذا 96
تردید در  اگرچه به معنای یکی از اعضاء و جوارح است، لیکن بدون "ید"خمینی(ره) واژه 

اینجا معنای تحت اللفظی آن منظور نیست، بلکه مراد عهده و ذمه است. لذا ایشان در تفسیر 
  اند: دو احتمال ذیل را مطرح کرده "ید"بر  "علی"اضافه 
حقیقت ادعایی است، یعنی شخص غاصب، همان دست گیرنده  "ید"مقصود از  -1
و قوای او به این ادعا که تمام حقیقت  ؛گویندچشم می ،بانگونه که به دیده . هماناست

 است.   در چشم او جمع شده
و  ه که در بحث لزوم رد امانتگون کنایه از شخص و انسان است. همان "ید" -2

یعنی هر کس که مورد  "باید برگرداند همان دستی که گرفته"شود:  قرض گفته می
  ]378 ص ،1 ج ،7[امانت یا قرض را تحویل گرفته، باید آن را برگرداند نه فرد دیگری

 
  . متعلق علی الید2- 3

است و  ـاخدت یعنی ما  ـالید جار و مجرور و خبر مقدم برای مبتدای موخر علی
ت به معنای أخذدانیم که هر جار و مجروری نیاز به متعلق دارد. چون در اینجا ما  می

تواند متعلق برای آن قرار گیرد پس باید به ماخوذ خارجی، مبتدای موخر است و نمی
ما "این باید متعلقی را برای جار و مجرور و مضافی را برای قدر باشیم. بنابردنبال عامل م

تواند به  نمی "ما أخذت"درنظر گرفتن مضاف  چرا که بدون ؛در تقدیر بگیریم "تأخذ
باشد یعنی  می "ضمان"نظر مشهور فقها، کلمه  عنوان مبتدای موخر باشد و آن متعلق از

م وضعی ضمان از . در این مورد به روشنی حک"ت الید ثابت علی الیدأخذضمان ما "
که مشهور قائل  ر آن وجود ندارد. طبق این نظرشود و هیچ تردیدی د روایت استفاده می
در  ،الید هم بر ضمان در صورت بقا، و هم بر ضمان شود که حدیث علی به آنند، گفته می
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تبیین مفهوم واژه  ]302 ص ،1 ج، 4 - 418 ص ،2 ج، 13[صورت تلف مال داللت دارد. 
در اینجا درباره . بحث عمده در این حدیث مباحث مهمی را به دنبال دارد "تأخذما "
ی موصول "ما"چیست؟ باید بگوییم در خصوص  ی موصول است که مراد از آن"ما"

  احتماالت مختلفی متصور است که عبارتند از:
خوذ اثری أخوذ، مراد است. لذا صفاتی که در هویت شخص مأ) هویت شخصی م1
تنها  خذأنیست. پس  آخذبر عهده  ـخواه موجب افزایش قیمت شود یا نشود  ـندارد 

خوذ با هویت شخص است. بر این اساس، اگر بر مالی که نزد غاصب است أملزم به رد م
نقصی وارد شود و از آن بکاهد، اما در هویت شخصی آن مال خللی ایجاد نشود، آنچه بر 

  تنها رد همان مال ناقص است.  ،است آخذعهده 
خواه صفاتی که  آن است، مطلقاً خوذ با جمیع صفات وجودیأ) مقصود، مال م2

  موجب افزایش اقبال و رغبت شود، یا صفاتی که در این خصوص اثری نداشته باشد. 
خوذ است با جمیع صفات وجودی که در افزایش تمایل و رغبت، أ) مراد، مال م3
  داشته باشد.  نقش

بایست نقصان می عالوه بر رد عین، أخذچنانچه یکی از دو فرض اخیر پذیرفته شود، 
 را نیز جبران کند و در صورت تلف شدن مال، بنا بر فرض اول ملزم استوارده 

به رد مال آن با لحاظ جمیع جهات مماثلت از جهت صفات وجودی و بنا بر فرض دوم  
  ملزم است است به رد مثل آن با لحاظ جمیع صفاتی که در رغبت به آن مال موثر است. 

خواه در  ؛مطلقاً ،انتزاعی استخوذ با جمیع صفات وجودی و أ) مقصود، مال م4
  افزایش رغبت اثر داشته باشد یا نه.

 خوذ است با جمیع صفات وجودی و انتزاعی که در ایجاد أ) مراد، مال م5
موظف است در صورت وجود عین،  خذآو افزایش رغبت موثر است. در فرض اخیر هم 

مت آن با لحاظ جهات آن را رد کند و در صورتی که مال از بین رفته باشد، مثل با قی
 فوق برگرداند. مثالً اگر یک قالب یخ در تابستان تلف شود، و تلف کننده بخواهد آن

بدهد، عالوه بر آنکه باید یک قالب یخ سالم به مالک برگرداند، بلکه را در زمستان  
  اختالف قیمت بین یخ در تابستان و زمستان را نیز باید بپردازد.

است، به گونه ای که اگر در  آخذه جهات مالیت آن بر عهده خوذ با توجه بأ) مال م6
عالوه بر آنکه  آخذاست از قیمت آن در بازار کاسته شود،  آخذمدتی که مال در ید 

موظف به رد عین است ما به التفاوت قیمت آن را باید پرداخت کند. البته اگر بگوییم 
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ختالف حیثیتی از حیثیات اختالف قیمت به واسطه رغبات است و آن هم به واسطه ا
  گردد. ن احتمال به احتماالت سابق بر میخوذه است، ایأعین م

 تر است، زیرا عالوه بر آنکه بخشی احتمال اول از همه احتماالت ضعیفبه نظر 
پذیرند. احتمال  عرف و عقال نیز این معنا را نمی از حقوق مسلم مالک نادیده شده، 

باشد، زیرا مقصود  ترین احتمال می ر باب ضمانات، مناسبرتکاز عقال دپنجم با توجه به ا
در جهاتی که در رغبت  ـدر باب ضمانات عبارت است از آنچه با مال تلف شده » مثل«از 

مماثل و هماهنگ باشد، نه صفات و جهاتی که در این خصوص  ـو قیمت دخیل است 
  ]538 ص ،1 ج ،7[ .اثری دارد

  
   1مفهوم داده پیام. 3- 3

پیام هر مفهومی است - وم قانون تجارت الکترونیکی، دادهاز فصل د ماده دو مطابق
سال، دریافت، های جدید اطالعات تولید، ار یل الکترونیکی یا نوری یا فناوریکه با وسا

است.  پیام معادل نوشته شده- ونیک، دادهشود. در دنیای الکتر ذخیره یا پردازش می
تی است که در روی یا عالم طیام نام دارد. نوشته، خبنابراین نوشته الکترونیکی، داده پ

و  مانند رمزها ؛شود، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول صفحه نمایان می
نوشته بر ای که  اند. صفحه دادههایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار  عالمت

آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا  ؛کند که کاغذ یا پارچه باشد آن نمایان است فرقی نمی
یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است، فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با 

کند  . همچنان که فرقی نمییا با ماشین کپی یا چاپ شده باشد ،دست نوشته شده باشد
بر صفحه ایجاد کرده  برجستگی ،ای وسیله شیء ، یا آنکه بهباشد که بر صفحه حک شده

توان سند دانست که از جمله دارای  در مفهوم اصطالحی نوشته ای را میاما  .باشند
شود. این نوشته ی است که سند به او نسبت داده میامضا، اثر انگشت یا مهر شخص

ممکن است بر صفحه رایانه درج شود و از طریق اینترنت جابجا شود. نوشته و سند در 
با سند و نوشته  "پیام -داده"یرد. بنابراین مفهوم گمی نام "پیام -داده"فضای مجازی 

نزدیکی زیادی دارند اما تفاوت آنها در شکل و فرم آنهاست. در قانون تجارت الکترونیکی 
بدین صورت تعریف شده است. هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم  "پیام - داده"ایران 

سال، اطالعات تولید، ار جدید ازهای  سایل الکترونیکی، نوری یا فناوریاست که به و

                                                                                                                                                                        
1. Data message 
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شود. روزانه شهروندان حجم وسیعی از اطالعات را از  دریافت، ذخیره یا پردازش می
کنند. در صورتی که این اطالعات نمادی از یک  طریق اینترنت دریافت یا ارسال می

 "پیام -داده"اتفاق باشد یا مفهومی را در برداشته باشد یا حکایت از اتفاقی بکند، به آن 
  .]176ص ،18-103ص ،33 [ .گویندمی
 
  پیام  ـ.تطبیق قاعده با انتقال داده 4

  : استمراحل انطباق به شرح ذیل 
 پیام با اعیان، منافع و حقوق  ـانطباق داده  - 1-2
 پیام  ـبر انتقال داده  أخذانطباق واژه  - 2-2
  پیام  ـبررسی مثلیت و قیمیت داده  - 3-2
 

  پیام با اعیان و منافع و حقوق ـ. انطباق داده 4-1
و حقوق؟ پیش از آنکه آیند یا مصداق منافع می ها جزء اعیان به شمارـ پیام آیا داده

عین، منافع و حقوق برشمرده   ، شایسته است ویژگیشود به سوال یادشده پاسخ داده
 ،شود که در عالم بیرون حقوقی به چیزهایی گفته می –شود. عین در مباحث فقهی 

 .آیندباشند و به چشم میوجود خارجی مستقل و مستقر دارند و قابل لمس فیزیکی می
   .]53ص ،21[یعنی با حواس پنجگانه قابل ادراک باشند، مثل کتاب، کیف، ماشین و ... 

باشد، می مال وابسته به عینای است که موجودیت مستقل ندارد و کامنفعت پدیده
جره أجر از عین مستأمثل منتفع شدن مست سی نیستند؛ای از منافع قابل ادراک ح پاره

مثل مرکبات و میوه  ؛یا همانند حق انتفاع. اما مصادیقی از منافع قابل درک حسی است
 ؛ اما زمانی که جداآیندمنفعت به شمار می ،باشندت جات، تا مادامی که متصل به درخ

ای است  تیاز و سلطهحق هم ام ]374،ص10[شود.  ، عین محسوب میندشوو مستقل می
شود و غیرقابل درک حسی به اشیاء یا انسان دیگر محقق می برای یک انسان نسبت که

ا توجه به مطالب ب ]9 ص ،1 ج ،11[مثل حق مالکیت، حق تجحیر و ...  ؛و فیزیکی است
شند نه خود با ها اعتباریاتی هستند که در حکم عین میپیام- رسد داده مذکور به نظر می

شوند، چون منافع و حقوق از می ها، منافع و حقوق محسوب وضیح آنکه دادهعین. ت
نافع حیثیت حقوقی قابل انتقالند اما از جهت فیزیکی مستقالً قابلیت انتقال را ندارند. م

یت قابل نقل در فضای باشند. در حالی که داده پیام به لحاظ ماه که کامالً تابع اعیان می
. در صورتی که چنین استعدادی کرد cutیا  copyرا  توان آن میباشند یعنی  اینترنتی می



  167  پیام -تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده

های عین  در منافع و حقوق مشهود نیست. از سوی دیگر کامالً منطبق بر همه ویژگی
قابل لمس دارد، در حالی که  باشد، چون عین در عالم واقعی وجود واقعی خارجی نمی
بیشترین شباهت  ،ای از حالت رهتی برخوردار نیستند. اما در پاها از چنین خصوصی داده

های آلی ایجاد و منتقل  ون وجودی مستقل دارند و با واسطهرا به عین خارجی دارند، چ
باشد، همانند  تباریاتی که در حکم عین میشود تعبیر کرد به اع می شوند. از این رو می

  پذیرد.  ن را ندارد، اما احکام عین را میسرقفلی که ویژگی اعیا
  

  پیام  –طباق واژه أخذ بر انتقال داده . ان4-2
شود گرفتن  چه از این کلمه به ذهن متبادر میو آن است "گرفتن"به معنی "أخذ"واژه 

مقوله اضافی و نسبی است که همواره  "أخذ" به بیان دیگر .باشد حسی با دست می
گرفتن ، شود گرفتن کتاب باشد. مثالً گفته می الیه میزمند به یک متعلق و مضافنیا

. در شود به کلمه دیگر به نام کتاب مضاف می» گرفتن«دفتر، گرفتن گچ و ... یعنی مصدر 
. حال سوال این است با استالیه  أخذ و متعلق آن رابطه مضاف و مضافواقع رابطه بین 
گیرند و  أخذ قرار میهای الکترونیکی تحت داده گفت،شود  أخذ، آیا میاین نوع فهم از 

ا این نگاه ظاهری که همه ضافه به آنها را دارد یا خیر؟ پر واضح است بقابلیت ا أخذ
توان قائل شد،  باشد، نمی أخذ و متعلق آن میک رابطه حسی و فیزیکی بین باورش در

کند، بلکه صرفاً  أخذ نمیها را  ؛ چون واقعاً دادهها تحقق یابدنسبت به داده أخذمفهوم 
دهد بدون آنکه آنها را بگیرد.  به فایل دیگر انتقال می از فایلیاز اطالعات را  ای مجموعه

قاعده  ،با لحاظ این تفسیر ،باشد ی میهم گرفتن حس أخذبا توجه به آنکه معنی حقیقی 
با توجه به این های الکترونیکی، داللتی نخواهد داشت. أخذ دادهبر ما نحن فیه، یعنی 

  رد که این نگاه صحیح باشد:چند احتمال وجود دا ،این استداللدر خصوص  مطلب،
  ها. است نه انتقال داده یدر گرفتن حس أخذاحتمال اول: ظهور لفظ 

فیزیکی و مستقیم است و اگر این لفظ از  أخذ، أخذاحتمال دوم: موضوع له واژه 
یابد. در  ی دیگر به کار رود، مجاز تحقق میمعنی حقیقی خویش جدا شود و در معن

  ای باشد.  ت، مگر آنکه قرینهل در حقیقت اسحالی که اص
مشترک بین چند معنای حقیقی باشد، اشکال  أخذه ژاحتمال سوم: چنانچه وا

در حالی که به بناء عقال، اصل  ؛آورد در بیش از یک معنی را به وجود میاستعمال لفظ 
بر عدم اشتراک لفظ در بیش از یک معناست، مگر آنکه قرینه مقالی یا مقامی حاکم باشد. 
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احتمال چهارم: تبادر است. زمانی که این  ]80ص ،1ج ،19- 84ص ،1ج ،2- 86ص ،1ج ،39[
شود، گرفتن حسی است نه انتقال  واژه استعمال شد، اولین معنی که به ذهن منتقل می

، صحیح است یا خیر؟ تمام احتماالت خواهیم بررسی کنیم آیا این استداللمی حال اشیاء.
  تبیین شود. "أخذ"است که الزم است واژه  "أخذ"در باب لفظ و معنی واژه 

  
   "أخذ". تبیین واژه 4-2-1

گرفتن، ای اتخاذ، قبض، گرفتن، ستدن، فراگرفتن، باز، در لغت به معنأخذ "کلمه
اسیرکردن، گرفتار کردن کسی، به کیفر و پاداش خود رسیدن، بازداشتن و منع، دزدیدن 

پیدا کرد بر،  استیالءد، مالک شد، و اقتباس کردن، شروع کرد، تصاحب کرد، حائز ش
  ]135ص ،1ج ،24 ؛150ص ،1ج ،37؛ 19196 ص ،13ج ،16[ .ه کردأخذچیره شد، مو

  
  در قرآن  "أخذ". کاربرد کلمه 4-2-2

و در اصطالح، از  ]42ص  ،1ج  ،38- 67ص ،1ج  ،17[أخذ از ماده أخذ به معنای گرفتن 
اسم بودن را که به کمال داللت دارد، یعنی مالک  ]48ص  ،1ج  ،19[اسمای خداوند است. 

 داراست. بنابراین با توجه به بحث توقیفی بودن اسماء، نام گذاری خداوند به این اسم، مورد
بار نیز أخذ به صورت فعل  45سوره هود آمده است. و  56نظر نیست. أخذ یک بار در آیه 

زید از باب مفاعله و هشت بار به صورت فعل ثالثی م ]48ص  ،1ج  ،19[ثالثی مجرد. 
و  ]5،ص 1،ج 36[یا عتاب  ]67،ص 1،ج 17[(موأخذه) به معنای مجازات در برابر ناسپاسی. 

ج  ،17[ است "جعل"شانزده بار به صورت فعل ثالثی مزید از باب افتعال (اتخاذ) که به مثابه 
ده به خداوند نسبت داده شد، و یک بار هم به صورت متخذ از خداوند نفی ش ]67ص  ،1

  ]19196 ص ،13ج  ،16[است. و نیز به معنای بازخواست نیز آمده است. 
یت آخذتوان می های گوناگون به خداوند، در صورت أخذاز مجموع موارد، استناد 

له  خذواآل"صورت صفت الهی آمده است، مانند  به أخذالهی را انتزاع کرد. در روایات نیز 
 ص ،90 ج ،31[ "بناصیه کل دابه آخذو انت " ]446 ص ،212خطبه  ،15[ "بذنبه
الهی با نظر به متعلق آن  أخذتوان نتیجه گرفت که  با توجه به مجموع آیات می ]222

، برگرفتن ]104توبه/[)، قبول 148و بقره/ 56هود/[در شش وجه از جمله: سلطه 
 63و بقره / 187و  81عمران/آل[، پیمان تشریعی ]8حدید/[، پیمان تکوینی ]72اعراف/[

رفته است که در تمام آنها و  بکار ]42، انعام/47و  46نحل/[و عقوبت  ]و ... 84و  83و 
خورد. با توجه به  أخذ به چشم میه و اتخاذ معنای لغوی أخذنیز در موارد کاربرد مو
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أخذ گرفتن گرچه معنی اصلی و اولیه  ،توان گفت أخذ در معانی مختلف میکاربرد کلمه 
أخذ به پیمان،  أخذمثل  است؛دارای مصادیق و کیفیات مختلف  ، اما کلمه گرفتناست

 "علی الید"در قاعده  أخذتوان گفت جمود به معنی لغوی  عذاب و ... با این توضیح می
زمین  ،مثل آنکه فردی ؛باشد اعده مزبور در موارد عدیده ای میسبب فقدان کارایی ق

بدون آنکه خود  ؛ع انجام کار وی شودکشاورزی دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و مان
 ،را صرفاً به معنی گرفتن حسی با دست بدانیم أخذدر آن کشاورزی نماید. اگر کلمه 

طبیعی است در مثال یاد شده کارایی ندارد و قاعده مزبور تنها در مورد چیزهایی کاربرد 
محدود و  یق؛ در حالی که کسی به این معنی مضدارد که گرفتن فیزیکی اتفاق بیفتد

گرچه در ظاهر  أخذ(ره) در این زمینه فرمودند: منظور از ملزم نشده است. امام خمینی
و  ]407 ص ،1 ج،7[شایع است.  استیالءحسی است ولی استعمال آن در معنای  أخذ

و  استیالءبلکه  ،خارجی به ید نیست أخذ، أخذنیز برخی دیگر از فقها نوشتند منظور از 
 ص ،2 ج ،13ـ237 ص ،2 ج ،34[اگرچه آن را نگرفته باشد. تسلط بر چیزی است، 

علی "در حدیث  "ید"پس از ذکر این که  ]419 ص ،2 ج ،13[برخی از بزرگان  ]421
گویند: بنابراین، بحثی نیست در صورتی که  کنایه از استیالء و تسلط است، می "الید

چرا که  ؛حدیث خارج است و قدرت بر تصرف نداشته باشد، از شمول این استیالءذوالید، 
در معنای  "ید"و تسلطی وجود ندارد، حتی اگر گفته شود که  استیالءدر این مورد، 

به کار رفته، متبادر از آن نوع به دست گرفتن است که  –است  "دست"که  -اصلی آن 
زیرا که  "تأخذما "خصوصاً پس از مالحظه  ؛ذوالید اقتدار و تسلط بر آن داشته باشد

که ظاهرش این  "حتی تودی"دارد و به عالوه با انضمام عبارت  – استیالءر ظهور د
از  .دشوچنین معنایی حاصل نمی  استیالءقادر به منع و دفع است و جز با  "ید"است 
 "دست"اند در صورتی که کسی لباس دیگری را که در تن صاحبش است با رو، گفتهاین

زیرا، این مورد داخل در مصادیق  ؛من نیستبگیرد و در همان زمان لباس تلف شود، ضا
رسد، سخن فوق قابل  استیالء است، نیست. به نظر میقاعده علی الید که مشروط بر 

و قبض به آن نیست، صحیح  "ید جارحه"خصوص  "ید"این که منظور از  .مناقشه است
د؟ شو تسلط و استیالء استفاده می "الیدعلی "لیکن باید گفت از کجای حدیث  ؛است

در  ؛انداستناد و حکم به ضمان کرده "علی الید"به حدیث  1فقها در باب مقبوض بالسوم
ی بر مال ندارد، و بلکه مال استیالئحالی که در این مورد با حضور صاحب مال، گیرنده، 

                                                                                                                                                                        
مقبوض بالسوم، عبارت است از این که فردی جهت خریدن شیئی به مغازه رود و در موقعی که آن را  .1

  کند، از دستش بیفتد و تلف شود.می دارد و نگاهمیبر
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وجود دارد. عالمه حلی  "ید" تلف شده در اختیار مالک است، اما از طرف گیرنده،
اگر کسی به "فرماید:  ای را مطرح نموده و می ره الفقهاء مساله در کتاب تذکهللارحمه

و تسلط بر آن، به صرف دخول ضامن آن  استیالءمنزل یا باغ دیگری داخل شود، بدون 
آنجا شده باشد و نیست، چه با اذن صاحبش داخل شده باشد و چه بدون اذن وارد 

باشد و یا حضور نداشته کند که صاحب ملک در آنجا حضور داشته  همچنین فرقی نمی
مرحوم عالمه (قدس سره) در چنین مواردی، ضمان را ] 377 ص ،2 ج ،23[. "باشد

استیالء در هر موردی را به حسب خودش اند، و حال آن که از سوی دیگر، فقها نپذیرفته
رکوب  ی بر دابه بااستیالی بر فرش با جلوس بر آن، و استیالبه عنوان مثال،  .دانند می
 .ر شدن) بر آن است و الزم نیست حتما دابه و حیوان را بردارد و به طویله ببرد(سوا

دانند. ایشان این مطلب را  استیالی بر آن را به صرف دخول در آن مینسبت به عقار نیز 
اند. نکته دیگری که  د تملک و یا تصاحب را بیان نکردهبه صورت مطلق ذکر نمود و قی

شود اینکه، در کلمات محقق بجنوردی رحمه هللا آمده این  باید گفته استیالءدر مورد 
خارجاً او تکویناً، او عرفاً، اوشرعاً، او اعتباراً ...  ستیالءعن اال هیهر ان الید کناظاست ... ف

داند و شاید  استیالء میرا کنایه از تمامی موارد  "ید"ایشان  ]58ص ،4ج ،42[
قبوض بالسوم باشد. محقق مراغی نظرشان ی خارجی و تکوینی، ماستیالمقصودشان از 

استیالی شرعی و خارجی ی عرفی است و استیال، استیالءبر این است که منظور از 
  ]420ص ،2ج ،13[ .تواند مدنظر قرار گیرد نمی

  
  پیام مثلی است یا قیمی؟ - داده  .5

ممکن چون  .توان گفت فرض تلف کامالً مطرح است افتد می با توجه به آنچه اتفاق می
را دستکاری یا تصرف نماید و یا به  "ـ پیامداده "، هدهنداست نفوذکننده و منتقل

- نکه دادهاست: با توجه به آ این. با این وصف سوال کنددیگری در قالب عقدی منتقل 
، و چنانچه ضایع شود عقال و عرفا و شرعا باید جبران شود پیام عرفا مال محسوب می

اگر مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن تدارک یابد و اگر  شود. با توجه به قاعده،
 "هاـ پیامداده": با این وصف سوال این است د.شوقیمی باشد قیمت آن باید جبران 

پژوهان بیان شد مثلی و قیمی یک  ا قیمی؟ همانطوری که در لسان فقهمثلی هستند ی
 ص ،2 ج ،8 - 105 ص ،9[ند. ک اقتضاء زمان و مکان معنی پیدا میامر عرفی است و به 

ق.م به این امر اشاره شده  950البته در قسمت اخیر ماده  ]29-323 ص ،1 ج ،7 - 180
اه و نظایر آن نوعاً باست: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اش
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معذلک تشخیص  زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. و
اما در  ]45و  44 صص ،26ـ93 ص ،6ـ28 ص ،1 ج ،5[باشد.  ن معنی با عرف میای
شود. ولی به می ، همانند سایر موارد موکول به عرفپیام مثلی است یا قیمی-ینکه دادها

؛ به چند شوندمی ، قیمی محسوبپیام به لحاظ ماهیت و ساختار- اده، درسد مینظر 
ای  ، زبان صفر و یک است و هر دادههبان رایانشود. اوال: ز دلیل که به آن اشاره می

، صفر و یک استفاده شود. طبیعتا هر کاراکتر باید از صفر و یک ،بخواهد شکل بگیرد
، تنها یک کاراکتر خلق ر و یکیعنی با صف ]56ص، 1، ج 14[ مخصوص به خود را دارد.

ده، به س این داشوند. پ های مجزا ساخته میی با صفر و یکهای بعدشود و کاراکتر می
توانند  رو مثل هم نمیداده است. از این ، غیر از آنی متفاوت ی آلی و سازندهدلیل پایه

  ایها به گونهاهیت برخی از دادهآیند. ثانیا: م پیام قیمی به شمار می- . لذا دادهباشند
 دهند و رغبتی برای تحصیل آن وجود ستر زمان مالیت خود را از دست میاست که در ب
ن در تابستان ارزشمند است لکن در زمستا ، کهیخ  ؛ همانند مثال معروفنخواهد داشت

به عنوان نمونه نرم افزارهایی که هر چند وقت  دهد. کارایی مالی خویش را از دست می
قبلی آن فاقد اعتبار خواهد  نمونهو  آیندمی ی نو به بازار بار مدل جدید با گستره یک

ها یکی  ی مثل ظاهری، کارگشا نخواهد بود. به همین خاطر صورت تأدیهشد. از این رو 
پیام  -  رو دادهاینپذیرد. از  هستند اما با مالیت متفاوت. لذا عرف چنین مثلی را نمی

 - رزی یا پولی تحت قالب داده شوند. ثالثا: انتقال نفس اطالعات ا قیمی محسوب می
بب تمایل و انگیزه مردم به آن ت. آنچه س، خالی از کارایی و مرغوبیت عامه بوده اسپیام
ها ر گرفته است. یکسری عددها و دادهشود، به دلیل اعتباری است که پشتوانه آن قرا می

ای به آن بخشد و تشخص ارزنده شمند مالی میآنچه به آن هویت ارزبلکه  ؛ارزشی ندارند
تر  قیمی؟ به زبان ساده هستند یا دهد باید بررسی شود، مثلی دهد یا به آن اعتبار می می

های اعتباری، یا قیمی؟ مشهور فقهای امامیه پولاعتباریات این چنینی، مثلی هستند 
ر نزد عرف و در طول زمان های طال و نقره را که ارزش و توان خرید آنها دمانند پول
یی که ها ای دارند درباره پول های چندگونه دانند، اما دیدگاه ماند، مال مثلی می ثابت می

کند. سید محمد می ارزش و توان خرید آنها بر اثر تورم، در گذر زمان کاهش بسیار پیدا
گوید: بنظر ما پول، نه مثلی است و نه قیمی، هرچند مال است، زیرا  حسن بجنوردی می

کنند، مربوط به اموال و کاالهایی است که ارزش ذاتی می ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان
اند ولی اسکناس کاال نیست. ای ما کاال را به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم کردهدارند. فقه

های کاغذی، اگرچه مال مثلی هستند، ولی مثل  گوید: پول شهید صدر می ]40، ص7ج ،41[
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آن، صرفا همان ورق و قیمت ظاهری آن نیستند، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را 
شود. بنابراین اگر بانک، هنگام بازپرداخت سپرده  وب میمجسم و بیان کند، مثل پول محس

ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب 
دانند در می برخی دیگر، پول کاغذی کنونی را مثلی ]108، ص 14، ج 22[ربا نشده است. 

شمرند. در کتاب پول در اقتصاد  ف نسبی میاوصاف ذاتی، نه نسبی، و قدرت خرید را از اوصا
اسالمی، چنین آمده است: مالیات پول اعتباری، از نوع مثلی است و در فقه، احکام مال مثلی 

گردد. اما چه چیزی مقوم مثلیت است؟ ارزش اسمی یا قدرت خرید پول؟ می بر آن مترتب
ست باید خاطر نشان کرد که که آیا قدرت خرید پول، موضوع و مقوم مثلیت آن ادرباره این

  های مال بر دو قسم است: ویژگی
ی کاالست، بدون در نظر ها از خصوصیات ذات های ذاتی: این ویژگی ویژگی - الف

  مقایسه آن با سایر اموال.و در ی گرفتن منشأ نیاز انسان
یسه با نیاز ها در مقایسه با سایر اموال یا در مقا های نسبی: این ویژگی ویژگی - ب

  کند.  رما حفظ میمانند لباس که انسان را از سرما و گ .شود رفی انسان مطرح میمص
های نسبی پول به عنوان  توان نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول از ویژگی در مجموع می

اند:  هللا حائری نیز گفته آیت ]76و  79، صص 30[مال مثلی است و ضمان آور نیست. 
ت اشیاء تاثیر گذار است، یعنی مقوم مثلیت اشیاء هستند، اوصافی که از نظر عرفی در مثلی

اند، نه اوصاف نسبی. بنابراین اگرچه پول کاغذی مثلی است، قدرت خرید  فقط اوصاف ذاتی
هللا محمد هادی  در میان فقیهان تنها آیت ]109، ص 12[مقوم مثلی در مثل قرض نیست. 

عقیده من، اساسا پول قیمی است نه مثلی؛ گوید: به  داند و می معرفت پول را از قیمیات می
زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت 

اند و  همه اشیاء اعتباری است؛ منتهی عرف و عقال برخی را مثل طال و نقره اصل قرار داده
و خرید و فروش کاالهای دیگر قرار  بقیه را فرع. یکی را به عنوان وسیله و ابزار برای مبادله

اند. این ابزار در گذشته طال و نقره بوده است و امروز پول اسکناس است و همواره عقال  داده
اند. بنابراین پول از قیمیات است.  به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده

ودن پول معتقدند. اینها برخی دیگر به هم مثلی و هم قیمی ب ]18- 16- 14، صصص 35[
گویند: خواص اشیاء و نیز شرایط زمان و مکان، در این که دو نفر از یک کاال مثلی باشند  می

یا قیمی دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کاال، اگر با هم مساوی باشند، کاال مثلی 
و غیر شود و هم صفات غیر محسوس  است، ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می

براساس این دیدگاه پول در طول زمان از اموال قیمی  ]164و  163، صص 43[فیزیکی. 
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است نه مثلی. پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی 
تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد  ارزش اقتصادی آن در حال کاهش است نمی

ت طولی، مال قیمی است ولی به صورت عرضی، مال مثلی است. پول مثلی است به صور
  ]166و  165، صص 43[

  
  نتیجه. 6

شود، گرفتن حسی می اولین معنایی که به ذهن متبادر "أخذ"نتیجه آنکه، گرچه از واژه 
فهمیم که موضوع له می ها و روایات و کتب لغت و ضرب المثل آیاتدر مل أاما با ت؛ است
گیرد، که به آنها اشاره شده است.  داشته و سایر معانی را در بر می عهتوس " أخذ "لفظ 

است که به معنی گرفتن پیام -، انتقال دادهکردتوان دریافت  أخذ مییکی از معانی که از 
باشند که در صورت تلف می پیام در حکم اعیان- . از سوی دیگر، دادهباشد ها میداده

، اگر مثلی باشد و یا ه ملتزم به تدارک آن در قالب مثلدانتقال دهن پیام،- شدن این داده
پیام قیمی هستند. الجرم - رسد، دادهمی ، اگر قیمی باشد. از آنجایی که به نظرقیمت آن
الید با همه عناصر اختصاصی که باشد. نهایت آنکه قاعده علی تأدیه بهای آن میمکلف به 

  پیام.- دادهبق است بر انتقال غیر مجاز دارد، کامال منط
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