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  وضعيت معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك
  )م.ق1213 ةمادتحليل فقهي و حقوقي (

  
  

  سيف اله احدي
الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شهيد مدني دانشكدة استاديار گروه فقه و حقوق اسالمي 

  آذربايجان
 )2/10/1399:  تاريخ تصويب-3/3/1399: تاريخ دريافت(

  

  چكيده
ن طرفين معامله از شرايط صحيح واقع شدن معامله است كه از آن به بلوغ، عقل و اهليت داشت      

 عقل و درك قوة؛ بر اين اساس معامالت شخص مجنون كه فاقد شود يمرشد طرفين تعبير 
وضعيت معامالت مجنون زمينه  در اين زيبرانگ بحث مسئلةاما .  باطل دانسته شده است،است

 مختلفي را از سوي فقها و حقوقدانان در پي يها دگاهيدكه ادواري در دوران مشكوك است 
 - تحليليوةيشنويسنده پس از تحليل و بررسي ادله و آراي فقها و حقوقدانان به . داشته است

 مورد استناد، و با مبنا قرار دادن جريان اصل صحت ادلةاسنادي، و قابل خدشه دانستن برخي 
 مختلف يها حالت مورد تحقيق را در مقام تنازع در ئلةمسن، در صورت ترديد در كمال متعامال

كاربست اصل صحت، در برخي  همورد بحث قرار داده و معتقد است كه با دقت نظر در ب
 در دوران مشكوك، و در برخي فروض بطالن آن يادوارفروض، صحت معامالت مجنون 

 .موجه و منطبق با ادله است

  
   كليديواژگان

  .مجنون ادواري، معامالت مجنون، مجراي اصل صحتاستصحاب جنون،       

                                                            
 Email: ahadi@azaruniv.ac.ir 
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  مقدمه و بيان مسئله. 1
در متون فقهي براي صحت و لزوم معامالت شرايطي بيان شده است كه برخي از اين شرايط 

در خصوص متعاقدين الزم است  .مربوط به عوضين، و برخي ديگر مربوط به متعاقدين است
صد، اختيار و مالك بودن يا مأذون بودن از سوي مالك كه هريك از آنها داراي بلوغ، عقل، ق

 شرايط اساسي براي صحيح واقع 190 مادةقانون مدني جمهوري اسالمي ايران نيز در . باشند
 .3 اهليت طرفين، .2 قصد طرفين و رضاي آنها، .1«: دارد يمشدن هر معامله را چنين مقرر 

 افزوده 212 و 211 وادمو در . »ت جهت معامله مشروعي.4موضوع معين كه مورد معامله باشد، 
معامله با «. » متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشندنكهيابراي «: است

بنابراين معامالت . »ت باطل استلي عدم اهةواسط بهاشخاصي كه بالغ يا عاقل و يا رشيد نيستند 
چنانكه در متون فقهي و .  باطل است،شود يمشخصِ فاقد عقل، كه از او به مجنون تعبير 

 ادواري صورت به دائمي، و گاهي صورت به جنون شخص گاهي ،حقوقي تصريح شده است
 است كه معامالت مجنون دائمي در تمام مواقع باطل پرواضحشده  بيانبا توجه به مطالب . است

 نيز - لت جنون است كه گاهي در حالت افاقه و گاهي در حا- بوده و معامالت مجنون ادواري
قابل  ةمسئلاما .  صحيح است-  با دارا بودن ساير شرايط- در حال جنون باطل و در حال افاقه

بحث و بررسي در خصوص معامالت مجنون ادواري مربوط به مواقعي است كه معلوم نيست 
حاضر  ة سؤال اساسي مقالرو نيازااو در حالت افاقه معامله را انجام داده يا در حالت جنون؛ 

اين است كه معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك چه حكمي دارد؟ مالك و دليل براي 
 اين است كه ،ديافزا يمتبيين حكم مسئله چيست؟ آنچه بر اهميت اين مسئله و پيچيدگي آن 

عالمه حلي، ( حاالت چنين فردي داراي ضابطه و حدود خاصي نيست؛ بلكه به تعبير برخي فقها
.  در هر لحظه امكان عروض جنون براي او وجود دارد) 101: 4ج، ق1418؛ شهيد اول، 276 :4ج ،ق1414
 ي جنون؛ از آثار حقوقاست، مانندصورت گرفته  جنون مسئلة خصوصمتعددي در  قاتيتحق
  و)823: 1393 ،ي و قباديعلم(  جنون در فقه و حقوقگسترة ،)149: 1388 ،يبسام( يفري كيامدهايتا پ

 يشناس موضوعبه  اغلب كه )43: 1394 ،يخدابخش( يو افاقه در قرارداد مجنون ادوارجدال جنون 
 كي چيه، اما در  استجنون، علل و عوامل آن، و نيز نقل اقوال فقها و حقوقدانان پرداخته شده

نحو تحليلي و مبنايي مورد بحث  بهاز آنها وضعيت معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك 
 نويسنده بر آن است با تتبع در ادله و آراي فقها و حقوقدانان به رو نيازاست، قرار نگرفته ا

  .يابدب مورد بحث مسئلة اسنادي پاسخي مبنايي و مستدل بر - تحليليوةيش
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  اقوال در مسئله .2
 معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك د خصوصفقها و حقوقدانان در ابواب مختلفي 

بيان  مورد  را در چهارشده مطرح اقوال توان يممل در عبارات ايشان ، پس از تأاند كردهبحث 
  :كرد

 تنها در يادواربرخي فقها و حقوقدانان با بيان اين نكته كه معامالت مجنون . بطالن: يك
حالت افاقه صحيح است، معتقدند در ساير اوقات، او همانند مجنون دائمي درنظر گرفته 

: 5ج، تا يبي، امام؛  829: 14ج، ق1419 ،ي عاملينيحس؛ 21: 10ج، تا يب؛ بحراني، 396: 1ج، ق1410عالمه حلي، ( شود يم
دليل اين امر، اصل بقاي مال در ملكيت مالك سابق است، و اينكه حالت جنون او تا . )263

.  و در دوران مشكوك نيز زوال آن معلوم نيستشود يممعلوم شدن زوال آن استصحاب 
ن متوقف بر شرايطي است كه  عدم صحت آن است، زيرا صحت آهمچنين اصل، عدم بيع و

  هنگام شك در وجود چنين شرايطي، اصل عدم آنهاستبايستي معلوم و مشخص باشد و
، ركن در صحت معامله است و شك در  عاقل بودن متعاقدين.)209: 9ج ،ق1403مقدس اردبيلي، (

 كه در اين صورت با جريان !وجود آن، شك در اصل وجود عقد است، نه شك در صحت عقد
  .)267: 1377؛ شهيدي، 90: 5ج، ]ب[؛ همو629: 2ج، ]الف[ق1421 مغنيه،( شود يماصل عدم، وجود عقد منتفي 

 مدعي بطالن، علت را عدم كمال طرف ديگر بيان كه يدرصورتگفتني است برخي از ايشان 
  .)828- 829: 14ج، ق1419 ،ي عاملينيحس( اند دانستهكند قول مدعي صحت را مقدم 

در مقابل قول اول، برخي ديگر از فقها و حقوقدانان معامالت مذكور را صحيح . صحت: دو
 يا جنون،  در دوران افاقه بودهيادواراگر اختالف شود كه معامالت مجنون : اند گفته و دانسته
: 3ج، ق1413عالمه حلي، ( گردد يمن است كه قول مدعي صحت مقدم  به صواب آتر كينزدقول 

باطل  مذكور معاملةبه تعبير برخي حقوقدانان  .)114: تا يب؛ تستري، 321: 2ج ،ق1417شهيد اول،  ؛157- 158
 مزبور در لهه معامكد ي ثابت نماشود يمه از بطالن معامله منتفع ك يسك، مگر شود ينمشناخته 

  .)207: 1ج، تا يبي، امام(زمان جنون واقع شده است
: اند كردهبررسي نظر معامالت مجنون ادواري را از دو نيز  قهابرخي ف. قول تفصيلي: سه

 كامل براي طرفين معلوم طور بهزمانِ در حال جنون يا در حال افاقه بودنِ مجنون ادواري : يك
در قرار گيرد،  از اين دو زمان اتفاق افتاده مورد نزاع طرفين كي كدامباشد، اما اينكه معامله در 

؛ گردد يم، قول مدعي صحت مقدم »اق شيء مشكوك به اعم اغلبالح«اين صورت از باب 
 نظر اتفاقهر دو طرف : دو. شود يمزيرا غالب معامالت از سوي افراد دارايِ شرايط صادر 

داشته باشند كه معامله در زمان خاصي تحقق يافته است، اما اينكه فرد مشكوك در آن موقع 
در اين صورت از جهت غلبه، ظن به تحقق معامله . داراي جنون بوده يا خير، محل نزاع باشد
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از طرف ديگر، .  وجود ندارديا غلبه زيرا در اين قسم اصالً ،شود ينمدر حين افاقه حاصل 
  .)371-373: 4، جق1413ميرزاي قمي، ( پس از احراز بلوغ و عقل استنيز ل صحت جريان اص
 يكديگر برابر دانسته و در برخي فقها هر دو احتمال صحت و بطالن را با. توقف: چهار

 اصل صحت با اصل بقاي مال در ملك مالك سابق تعارض چراكه ،اند كردهمسئله ترديد 
مگر اينكه مدعي بطالن، علت را عدم كمال طرف ديگر بيان . )97: 2ج، ق1413 عالمه حلي،(كند يم

  .)244: 3، ج7ق141 د اول،يشه( كند كه در اين صورت ترجيح با اصل صحت است
مجنون دائمي «:  مقرر كرده است1213 مادةران نيز در يقانون مدني جمهوري اسالمي ا

چ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود يتواند ه مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي
ه مجنون ادواري در حال افاقه كن اعمال حقوقي كم خود، ليا قيد و لو با اجازه ولي يبنما
  .» افاقه او مسلم باشدآنكهمشروط بر د نافذ است، ينما مي

 برخي كه يطور به دارند، نظر اختالف مذكور مادة قانون مدني نيز در تفسير شارحان
 نافذ دينما يم يه مجنون ادوارك ياعمال حقوق «ديگو يمه ك  مذكورمادةاز عبارت معتقدند 

ع معامله در حال جنون  وقو، اصل كهگردد يم معلوم » او مسلم باشدافاقةه كاست مشروط بر آن
م يا قي خواه ولي، ه مدعي صحتكه مجنون ادواري نموده باطل است تا آنكاي  است و معامله

ه معامله در حال افاقه كند ك ثابت دينما يمه ابراز كاي   ادلهلهيوس به ،گر معاملهيا طرف ديباشد 
 افاقه را مورد گذار قانون يعني ؛)279 :1394 ،زاده قاسم و ؛ صفايي263: 5ج، تا يبي، امام( واقع شده است

ح نيز .ا. ق72 مادةاز اعالم .  و شرط نفوذ عمل حقوقي را اثبات آن قرار داده استنديب يمترديد 
  استنباط كرد، انجام داده استيا معامله لزوم اثبات اهليت كسي را كه در حال حجر توان يم
  .)39: 2، ج1371 ان،ياتوزك(

اگر بنابراين م شده است، يبراساس اصل صحت تنظ مذكور مادة«: برخي ديگر معتقدند كه
 طرف مقابل نكهيا بر يند، مبنكم ي به دادگاه تقدين دادخواستي از طرفييكپس از انجام معامله، 
 انجام گرفته، چنانچه به موجب ين جنون وي است و معامله مزبور در حيمبتال به جنون ادوار

 به اثبات ادگاهخوانده در د ن جنونيمعامله را در ح اند وقوعل و امارات قابل وثوق بتويدال
ن صورت دادگاه به استناد ير اي و در غندك ي مي به نفع ويبرساند، دادگاه مبادرت به صدور رأ

  .)208: 1، جق1406محقق داماد، ( »داند يح مياصل صحت معامله را صح
وران مشكوك مبناي واحدي  نيز در خصوص حكم معامالت مجنون ادواري در دها دادگاه

  .شود يم كه به چند نمونه اشاره اند كردهاتخاذ نكرده و آراي مختلفي صادر 
قضات دادگستري رشت در خصوص اينكه آيا دادگاه در صورت اثبات ابتالي يكي از : يك

چنين عقدي را : اند گفته حكم به بطالن معامله دهد؟ تواند يمطرفين معامله به جنون ادواري 
 اثبات كند كه معامله در برد يم باطل شناخت، مگر آن شخصي كه از بطالن معامله نفع توان ينم
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 محمول بر صحت شود يم كه واقع يا معاملهم هر .ق223 مادةزمان جنون بوده است، به استناد 
  .است، مگر اينكه فساد آن معلوم گردد
چه بر دادگاه ثابت شود كه يه نيز اين است كه چناني قضاةنظر كميسيون معاونت آموزش قو

يكي از طرفين معامله مبتال به بيماري جنون ادواري است، در صورتي حكم به بطالن معامله 
ن را در حين انعقاد عقد احراز كند و بنابر مقتضاي اصل اخواهد داد كه ابتالي يكي از متعاقد

كه حكم حجر در  معامله است، مگر اينابطالمدعي  ةعهدصحت در اين دعوا بار دليل بر 
جنون غيرادواري صادر و به تاريخ معامله هم تسري داده شود، در نتيجه نشست قضايي 

  .)67-68: 1394خدابخشي، ( شود يم دييتأدادگستري رشت 
 اول ة شعب11/03/1390 مورخ 9009975110100438 شمارة ةدر بخشي از دادنام: دو

نحوي تنظيم  بهم .ق1213 مادةاخير هرچند قسمت : دادگاه عمومي حقوقي مشهد آمده است
شده است كه ظاهراً در مقام اختالف بين تحقق قرارداد در زمان جنون يا افاقه، اصل بر جنون 
است، اما مباني مربوط به اصل صحت قراردادها و رويكرد برخي فقها، بلكه نظر مشهور، دال 

. ف آن را ثابت كندبر آن است كه اصل بر صحت قراردادهاست و مدعي بطالن بايد خال
 استصحاب كلي عدم حجر به ،دادگاه نيز معتقد است كه اگر حجر را متصل به صغر ندانيم

م مقدم خواهد .ق1213 مادةمجموع اين رويكردها بر تفسير لفظي . ديآ يمكمك اصل صحت 
 و  مذكور بر تقدم بطالن قرارداد داللت داردمادة گفت كه توان ينم صراحت بهبود، ضمن اينكه 

  .استظاهر آن در مقام امكان يا عدم امكان اثبات خالف هريك از حاالت جنون يا افاقه 
 مورخ 9209970907000661 شمارة ةدادنامه موجب ب ديوان عالي كشور 10 ةشعب: سه

 ةاداماصل را بر  مجنون ادواري در دوران مشكوك، ة در خصوص وضعيت معامل13/11/1392
 فرد، استصحاب سالمت و ي بر جنون ادوارنيقيبا وجود : ت و معتقد اسجنون قرار داده

 پس راي زت؛ اسي فاقد وجاهت قانون او و حمل بر صحت نمودن معامالتي ويفاي استتياهل
 حالت ستيبا ي افاقه مي و مدعدهي استصحاب گردي حجر وتي وضع،ياز تحقق جنون ادوار

  . معنا داردني هم ظهور در همم.ق1213 مادةفراز دوم  چراكه،  عقد را اثبات كندنيافاقه ح
 9209970220801180 شمارة ةن در دادنام استان تهرادنظري دادگاه تجد8 ةشعب: چهار

 محجور در زمان ة افاق،يدر فرض صدور حكم حجر ادوار:  آورده است29/08/1392مورخ 
  .)dadrah.ir: ك.ر( اثبات شود ديباو  دشو يم يمعامله، ادعا تلق

  رسيتحليل و بر. 3
 لاقوادر خصوص وضعيت معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك د شچنانكه مالحظه 

و  ،اند داشته يا دوگانهعالمه حلي و سيد حسن امامي نظر مانند  برخي مختلفي مطرح شده، و
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 الزم است رو نيا، ازاند كرده واحدي را اتخاذ نكرده و آراي مختلفي صادر ة نيز رويها دادگاه
 با دقت و تأمل هرچه ،كه مورد استدالل قرار گرفته يا ممكن است مطرح شودرا  يا ادلهتمام 

 .شود بيان ،است  در مسئلهمداكار آنچه موافق تحقيق بوده و  تاشودبيشتر تحليل و بررسي 
  

   لفظيةمفاد ادل. 3.1
 گفت كه هيچ نصي در خصوص بطالن يا صحت معامالت مجنون توان يمبا تتبع در ادله 

أوفوا « عمومات و اطالقاتي نظير آيات توان يم در دوران مشكوك وجود ندارد، بلكه يرادوا
 بِالْباطلِ مكنَيب مكأَموالَ التَأْكلُوا آمنُوا نَيالَّذ هايأَ يا« و )275: بقره( »أحلّ اهللا البيع«، )1 :مائده( »بالعقود

 ادلةدر كنار اين عمومات، و . را مطرح كرد )29: اءنس( »مكمنْ تَراضٍ عنْ تجارةً ونَكتَ أَنْ إِلّا
 اعمال حقوقي شخص را در حالت جنون باطل دانسته است، اين تمام كه وجود داردخاصي 

  : ازاند عبارتادله 
ه يمللْ وليملَّ هو فَلْي أَنْ عيستَطي الَفاً أَو يهاً أَو ضَعيه الْحقُّ سفي علَيانَ الَّذكفَإِنْ  «فةيشر ةيآ

) و مجنون( فيضعيا ) از نظر عقل( هي اوست، سفذمةه حق بر كسي كاگر «،)282: بقره( »بِالْعدلِ
ت عدالت امال يبا رعا د ولي اوي باردن ندارد،كي بر امال يتوانا) الل بودنبه خاطر ( اياست، 

جواز تصرف و اجراي ( ت استيفاكه براي اهلي) 34: ؛ اسراء152: ؛ انعام6: نساء( و ساير آياتي. »!ندك
 است كه جنون از مصاديق عدم رشد و نداشتن پرواضح .، رشد فرد را مالك دانسته است)حق

  .اهليت استيفاست
 عقْلها و يقَ و أَنَّها مغْلُوبةٌ علَيفي ي رفع الْقَلَم عنِ الْمجنُونِ حتَّ: قَالَ)ص(يأَنَّ النَّبِ«: روايات

هولُ « :فرموده است) ع(، و روايتي كه در آن امام علي)23: 28ج ،ق1409 حر عاملي،( »انَفْسسقَالَ ر
َق و عنِ الطِّفْلِ يفيقظَ و عنِ الْمجنُونِ حتَّي يستَي رفع الْقَلَم عنْ ثَلَاثَةٍ عنِ النَّائمِ حتَّي ):ص(اهللاِ

در خصوص فردي كه فاسد العقل ) ع(ي  و اينكه امام عل،)52: 5ج ،1387 طوسي،( »حتَلميحتَّي 
   .)410: 18ج ،ق1409 حر عاملي،( بوده حكم به حجر او داده است

بر بطالن معامالت مجنون ادواري در حال جنون، ادعاي نفي خالف، بلكه ادعاي همچنين 
 كه با وجود )265: 22ج، ق1404 ؛ صاحب جواهر،114: تا يبتستري، ( اجماع با هر دو قسم آن شده است

  . نقلي ذكرشده چنين اجماعي مدركي محسوب شده و فاقد اعتبار استادلة
مالت مجنون شده براي صحت معا مطرحشده استدالل به عمومات  بيانبا توجه به مطالب 

قول جواز  هرچند . استي در دوران مشكوك، از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيهادوار
در مقابل، . اده شده استات مصداقيه به علماي متقدم اصولي نسبت دتمسك به عام در شبه

 آخوند خراساني،( تمسك به عام در شبهات مصداقيه جايز نيستمشهور علماي متأخر اصولي معتقدند كه 
؛ با اين استدالل )523: 2ج، ق1417 ،يبروجرد؛ 141: ق1412 ؛ حيدري،646: 1، ج1380 ،يبجنورد؛ 221- 222: ق1409
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 ساير  موجب انحصار حكم عام بهرو نيا ازاست، از حجيت عام تر يقويت مخصص كه حج
، و فرد مشكوك هرچند در ابتداي امر داخل در عام بود، اما پس از آمدن شود يمافراد آن 

 يا از آن خارج در آن حجت است،گيرد كه عام قرار مواردي در  مورد ترديد است كهخاص 
آخوند ( معلوم نيست فرد مشكوك  حجت برعنوان بهان عام انطباق عنواست؛ بنابراين شده 

  .)202- 204: 1ج، ق1430، ؛ مظفر221- 222: ق1409 خراساني،
 »مانع و مقتضي« قاعدة ممكن است براي صحت تمسك به عام در شبهات مصداقيه به

 حجيت به جهت ظهور و استقرار داللت آن در عموم، مقتضي  عامهنحو ك بدين. استدالل شود
تش مزاحم حجيت عام است؛ لخاص به مقدار دال و خود است افراد تمام بر حكم ثبوت و

الدخول در خاص، شك در وجود مزاحم و عدم  مشكوكبنابراين مرجع شك در خصوص فرد 
، مگر اينكه خالف آن كند يم موارد عقل به عمل بر طبق مقتضي حكم گونه نياآن است، كه در 

  .ظاهر شود
 اگر صرف ظهور تصوري را در تعبد به دليل و  استكور گفته شدهدر رد استدالل مذ

حجيت آن كافي بدانيم، در اين صورت هرچند مقتضي حجيت، يعني ظهور عام محقق است، 
 شك در انطباق عنوان خاص بر مورد مشكوك، حجيت آن در خصوص مشكوك سبب اما به

اما اگر مالك تعبد و حجيت . ميكن يم قطع به عدم مزاحمت خاص پيدا رو نياوجود نيامده، از به
تحقق ) ظهور عام در تمام افراد(  مورد بحث مقتضيمسئلةدليل، ظهور تصديقي آن باشد، در 

هيچ دليلي  از سوي ديگر، .)527: ق1417 ،يبروجرد( برسد» مقتضي و مانع «قاعدةنيافته تا نوبت به 
 ،كند يمالف آن قاعده را اقتضا وجود ندارد، بلكه دليل، خ» مقتضي و مانع «قاعدةبر صحت 

و در . زيرا صرف وجود مقتضي در صورت نبود شرايط و وجود موانع كفايت نخواهد كرد
فرض احتمال وجود مانع، حكم به وجود مقتضي نيز غيرممكن است، مگر اينكه به لحاظ 

 بحث ما ترتيب آثار حكم تعبدي باشد كه اين امر نياز به وجود دليل شرعي يا عقلي است و در
  .)648: 1، ج1380 ،يبجنورد( قطعاً چنين دليلي وجود ندارد

  
   تمسك به اصل استصحاب.3.2

 اصل ةليوس به نتوانيم كه يدرصورت مصداقيه شبهة  در،اند كردهچنانكه علماي اصولي بيان 
 ،بماند باقي همچنان مصداق در اجمال و دهيم قرار خاص يا عام تحت را مشتبه فرد موضوعي

 برخي رو نيا از.)527: ق1417 ،يبروجرد( رويمب حكميه ةيعمل سراغ اصول به بايد عمل اممق در
 وقوع معامله ،اصل: اند گفته مورد بحث به اصل استصحاب تمسك كرده و مسئلةحقوقدانان در 

 صحت يه مدعكده باطل است تا آنانجام دا يه مجنون ادوارك يا در حال جنون است و معامله
 با چراكه؛ امله در حال افاقه واقع شده استه معكند ك ثابت دينما يمه ابراز ك يا  ادلهةليوس به
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 يا باقي انعقاد معامله جنون زائل شدهه در زمان كد شود يت چنانچه ترديمحجور  جنون وسابقة
ي، امام(  ثابت شودآن تا خالف گردد يم آن استصحاب ي، بقاياستناد اصل عقله بوده است، ب

  .)263: 5ج ،تا يب
، زيرا صرف داشتن جنون در زمان سابق موجب رسد يمنظر  بهاستدالل مذكور مخدوش 

 بتوان جنون سابق را استصحاب كرد، بلكه در اجراي -  در هر موقعي-  كه هنگام شكشود ينم
و شك الحق وجود داشته ) قابل مالحظه( استصحاب الزم است دو ركن آن، يعني يقين سابق

  ادعاي جنون در حين معامله، مسبوق به هر دو حالت جنون و افاقه بودههيف مانحنو در . باشد
 استصحاب، كه يدرحالشته است،  نداي ثابتتي تكرر حاالت جنون و افاقه موقعليدل هبمجنون و 

موضوع ثابت و قابل بقا الزم دارد، بنابراين اينكه جنون او را بدون توجه به حالت افاقه 
 نفي افاقه توان ينممرجح است و با فرض استصحاب جنون نيز استصحاب كنيم، ترجيح بال

  .كرد
 در دوران مشكوك به استصحاب عدمي يادوارممكن است براي بطالن معامالت مجنون 

 در زماني فاقد عقل بوده، يادوارمعلوم است مجنون : تمسك شود، با اين بيان كه گفته شود
 در عاقل بودن او در حين كه يهنگامابراين پس يقين سابق به عدم عقل وجود داشته است، بن

اما چنين استداللي نيز مردود .  باقي فرض كردتوان يموجود آيد يقين سابق را  بهمعامله شك 
 مختلف است، او گاهي داراي يها زماناست، زيرا مجنون ادواري متصف به دو ويژگي در 

اوصافي است كه قابل انفكاك از  صفت مذكور از آن دسته رو نياعقل و گاهي فاقد آن است، از
بر فرض كه اركان چنين .  در مسئله وجود ندارديفراوانو حالت سابق  استصاحب خود 

 اين است كه در مقابل استصحاب ديآ يماستصحابي را نيز تمام بدانيم، اشكال ديگري كه پيش 
 زماني چنين مذكور، استصحاب عدم جنون نيز با همان مناط و مالك وجود دارد؛ زيرا در يك

 اصل عدم جنون را ميتوان يمفردي فاقد جنون بود و اكنون كه در بروز جنون شك داريم 
 كه مقتضاي رنديگ يماستصحاب كنيم، بنابراين دو استصحاب عدمي در مقابل يكديگر قرار 

 مورد بحث فاقد مسئلةسقوط هر دو آنهاست؛ بنابراين تمسك به استصحاب عدمي در  ةقاعد
  .ي استتوجيه علم

و » أوفوا بالعقود«از مجموع عمومات «: شده اينكه گفته شود بيانهمچنين با توجه به مطالب 
 كه موضوع حكم به بطالن معامالت شود يمدانسته » بطالن معامالت مجنون« خاص ادلة

 بودن در حال جنون: انجام تصرف و معامله، دو: يك: مجنون ادواري مركب از دو جزء است
سبب  به، و جزء ديگر شود يم ثابت و محرز ةكه جزء اول با ادل)  و اذن قانوننداشتن عقل(

  .، نيز قابل پذيرش نيست»، يعني اصل استصحاب عدم عقلدشو يماصل تعيين 
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قبل از متولد شدن مجنون ادواري وصف عاقل بودن نيز محقق نشده «: و اما اگر گفته شود
وجود آمدن وصف عاقل بودن در  به اما بود، و با تولد او اصل وجودي او محقق شده،

خصوص او محل ترديد است، بنابراين با جريان استصحاب عدمي ازلي، فقدان عقل او در 
 علماي چراكه؛ ،چنين استصحابي معتبر نيس: مييگو يمدر پاسخ . »شود يمحين معامله ثابت 

 متيقن و ةيقضاً وحدت  استصحابها عرفگونه نيا در .)531: 2ج ،1376 نائيني،( اصولي معتقدند
 مشكوك سالبه به ةيقض سالبه به انتفاء موضوع است، و قني متةيقضمشكوك وجود ندارد؛ زيرا 

  .محمول يانتفا
يا در مقابل آن، استصحاب بقاي جنون ( بر آن، استصحاب بقاي عقل تا زمان معامله افزون

ت مجنون ادواري مالك و  تا گفته شود كه آخرين وضعيدشو ينمنيز جاري ) تا زمان معامله
 در )531: 2ج ،1376 نائيني،(  فقهارو نيااز. معتبر است، مگر براساس قول به حجيت اصل مثبت

 اگر مأموم هنگام ركوع شك كند كه اند گفته چراكه ،اند دهكرنمسائل مشابه موضوع را احراز 
ا موضوع حكم،  زير،شود ينمامام همچنان در ركوع خود باقي است يا خير، جماعت منعقد 

يعني تحقق جماعت عنوان بسيطي است كه از ركوع مأموم در حال ركوع امام انتزاع شده 
مأموم تنها با حجت دانستن  وعكر زمان تا امام بقاي ركوع بديهي است كه استصحاب. است

 و شود يم جنين كنار گذاشته االرث سهم: اند گفته و در بحث ارث نيز شود يماصل مثبت ثابت 
 نيز استصحاب حيات جنين تا زمان نجايادر . شود يمصورت زنده متولد شدن آن را مالك در 

  .كند ينمرا ثابت » زنده متولد شدن«تولد، عنوان 
 ،شود ينم مورد بحث جاري مسئلة نيز در گذار قانونعدم اذن حاكم و استصحابِ همچنين 

 بدون هيچ اختالفي بين اكهچر ، شرط نيستگذار قانونزيرا در زوال محجوريت مجنون اذن 
فقها، زوال جنون مقتضي زوال محجوريت بوده؛ خواه حاكم بدان حكم كرده باشد؛ خواه حكم 

   .)201: 14، جق1414 عالمه حلي،( نكرده باشد؛ خواه جنون دائمي باشد، خواه ادواري
 ،ماند يم مورد بحث باقي مسئلةتنها نكته و مطلبي كه در خصوص جريان استصحاب در 

عبارتي، ممكن است گفته شود كه هنگام ترديد در  به. استصحاب عدم انعقاد معامله است
 آن اصل عدم انعقاد معامله جاري تبع بههنگام معامله، اصل عدم اهليت و  بهاهليت طرفين 

و ترديد در وجود آن  شود مي، يعني اهليت داشتن طرفين از اركان مقوم عقد محسوب شود يم
اين مطلب را در بحث اصل صحت بررسي خواهيم . كند يموع عقد بازگشت به ترديد در وق

  .كرد
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   تمسك به اصل صحت.3. 3
 مورد تحقيق مسئلة پيشين، امكان استدالل به اصل صحت در ادلةپس از قابل استناد ندانستن 

 به توان يمبيان كه آيا در صورت ترديد در اهليت طرفين هنگام معامله  بدين، شود يممطرح 
اصل صحت استدالل كرد، يا اينكه ترديد در اهليت طرفين به ترديد در وقوع عقد بازگشت 

 تا نوبت به جريان اصل صحت شود ينمداشته كه با وجود ترديد مذكور وقوع معامله احراز 
  ؟برسد

: از  مرتبط است عبارتيه با حقوق مدنك يي معناآن ،دارد ي مختلفي معانالصحه ةاصال
  صحت در مقابل اصلمعنابا اين ه كاست » ريغسوي از  صادرشدهن بر عمل ب اثر داديترت«

ن اصل يا هك شود يممعلوم  آثار فقها بررسيبا . )387: 2ج، ق1422 ،ييخو( رديگ يمقرار  فساد اصل
؛ ميرزاي نائيني، 100: 6، ج1388 ،يزي تبر؛345: 3، جق1428؛ انصاري، 222: ق1417 ،ينراق( مورد اجماع آنهاست

؛ 609: ق1418 ،يزدي يحائر( ، و بلكه مورد عملكرد و بناي تمام عقالي دنياست)657: 4ج، 1376
  .)118: 1، جق1411 ي،رازيمكارم ش؛ 287: 1، جق1419 ،يبجنورد

 و چندين رفتهي پذصراحت بهه اصل صحت را ي از فقه اماميرويبه پنيز ران ي ايقانون مدن
هر معامله كه «: ده است مقرر كر223 مادة در كه يطور به، دهكرم ياصل تنظاين براساس را  هماد

  .»معلوم شود فساد آن نكهيا مگر ،واقع شده باشد محمول بر صحت است
الصحة  اصالة قاعدة داللت گسترةتتبع در عبارات فقها بيانگر آن است كه ايشان در 

  : داشته و اقوال ذيل مطرح شده استنظر اختالف
  كه فعلِ دو طرف باشديا معاملهظاهر عبارت برخي از فقها اين است كه در هر ) الف

 كه فعل يك فرد يا معامله اصل صحت جاري است، اما قاعدة، مانند بيع و اجاره، )عقود(
- 199: 32ج ،ق1404، جواهرصاحب (  مذكور جاري نيستقاعدةباشد، مانند طالق و رجوع، 

 ي نيز اين قول به صاحب جواهر نسبت داده شده است اصوليها كتاب در برخي از .)198
  .)391: 3ج، ق1426 يزدي،(

 و لزوم ي اسالمرةيسالصحة،  اصالة قاعدة ادلة به اينكه داستن برخي از علماي اصولي با ا)ب
: اند گفته اساس و بر اين معتقد شدهاصل صحت ، به عموميت اجتناب از اختالل نظام است

ا در يده يع خريا آن را در زمان صغر بايه آكند ك ترديدده، يه خرك ي در مورد ماليسكهرگاه 
البته تحقق صورت عرفي و  .)360: 3ج، ق1428 ،يانصار( گردد يم يم صحت جارك، حزمان بلوغ او

 بوده است؛ عنه مفروغٌصدق عنوان معامله براي جريان اصل صحت از نظر شيخ انصاري 
 نيز  عقديان اصلك در ارك شصورت در يحت،  مطلقطور به گفت كه ايشان توان ينمبنابراين 

 عبارات پيشين ايشان در بيان قول عالمه حلي و چراكه، اصل صحت هستند قائل به جريان
ن است، و سپس محقق كركي در خصوص جريان اصل صحت هنگام ترديد در اهليت متعامال
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 و لذا مثالي اند شدهمذكور صحت در فرض ايشان با آنها مخالفت كرده و قائل به جريان اصل 
الصحة منوط  اصالةبر آن، قائم بودن موضوع  افزون.  همين امر استخصوص در اند زدههم كه 

برخي از علماي اصولي كه صدق صورت عرفي رو  ازاينبه تحقق صورت عرفي معامله است؛ 
آملي، ( اند كردهاد  با شيخ قلمديرأ هم، خود را اند دانستهالصحة الزم  اصالة قاعدةرا در جريان 

  .)299: 4ج ،1395
 خارج موارد شك در صحت معامالت از چهار حالت: اند گفته برخي علماي اصولي )ج

نيست، يا مربوط به شرايط متعاقدين است، از قبيل بلوغ، عقل و اختيار، يا مربوط به شرايط 
 و ربوي نبودن عقد است كه تحقق آنها قبل از ايجاد عقد الزم است، مانند تعيين عوضين

معامله، يا مربوط به شرايط عقد است كه تحقق آنها در حين ايجاد عقد الزم است، مانند عربي 
، و يا مربوط به شرايط )مواالت( زماني قابل توجه بين ايجاب و قبول ةفاصلبودن صيغه، نبود 

. ع صرفعقد است كه تحقق آنها پس از ايجاد عقد الزم است، مانند تقابض در مجلس در بي
اينكه كمال يكي از : يك: اند كردهآنگاه در خصوص شرايط متعاقدين سه صورت را بيان 

اينكه كمال هر دو طرف مشكوك باشد :  دو؛ باشدوكشكم كمال طرف ديگر وطرفين معلوم، 
اول اينكه هر دو طرف بر وقوع عقد و ترتيب  ؛كه اين مورد به دو صورت قابل تصور است

 كه كمال و صورت نيبددوم اينكه تسالمي بين طرفين نباشد، ؛ داشته باشندتوافق آثار بر آن 
 خاص معلوم باشد، ولي اينكه عقد در زمان كمال يا عدم كمال آنها يها زمانعدم كمال آنها در 

الصحة بدون هيچ اشكالي جاري است، زيرا  اصالةدر قسم اول . واقع شده، مورد ترديد باشد
 امكان تفكيك در يك چراكه، ستلزم صحت فعل طرف ديگر استصحت فعل يكي از طرفين م

الصحة، با توجه به  اصالة قاعدةدر قسم دوم نيز . معامله از حيث صحت و فساد وجود ندارد
اما در قسم سوم جاري بودن اصل صحت محل اشكال .  اسالمي جاري استرةيسقائم بودن 

  .)362: تا يبي، زدي يطباطبائ( معلوم نيستاست، زيرا قائم بودن اجماع و سيره در چنين موردي 
الصحة در صورت ترديد در  اصالة قاعدة برخي از علماي اصولي در خصوص جريان )د

  :اند كردهبحث را مطرح نظر شرايط متعاقدين از دو 
 داشته باشند، اما كمال طرف نظر اتفاقن ااينكه هر دو طرف بر كمال يكي از متعاقد: يك

ينكه عدم تسالم آنها براي اول، ا: در اين مورد سه حالت وجود دارد. باشدديگر مورد اختالف 
 زماني بين وقوع فاصلةباشد و معلوم  ادعوحاكمي كه نزد او طرح مرافعه شده، قبل از طرح 

فرض قبلي، ولي بروز اختالف پس از مدت دوم، همان  ؛عقد و بروز اختالف قابل توجه نباشد
سوم، ؛  گويا مدعي فساد در آن مدت معترف به صحت بوده استكه يطور بهقابل توجهي بوده، 

الصحة جاري  اصالة قاعدةض اول و سوم ودر فر. وضعيت از پيش براي حاكم معلوم نباشد
 از طرفين و فساد است، دليل اين امر عدم امكان تفكيك معامله از حيث صحت نسبت به يكي
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 اول، در قسم دوم نيز به طريق ده در قسمنسبت به طرف ديگر است و با توجه به جريان قاع
  .اولي جاري خواهد بود

 كه يكي از طرفين ادعا كند كه عقد در صورت نيبدكمال يكي از طرفين معلوم نباشد، : دو
حال عدم كمال طرفين منعقد شده و ديگري آن را انكار كرده و مدعي وقوع عقد در حال 

 اين است تر يقوقول .  پيشين قابل تصور استدر اين مورد نيز سه حالت. كمال طرفين باشد
اصل صحت جاري است،  قاعدةكه در صورت تسالم و توافق طرفين پس از مدتي از عقد، 

اما در صورت عدم تسالم طرفين، جريان اصل . دليل اين امر تحقق سيره در اين خصوص است
-101: 6ج، 1388 ،يزيرتب(  موارد معلوم نيستگونه نيا تحقق سيره در چراكه، صحت مشكل است

100(.  
 و آن اينكه جهت شك از طرف مدعي فساد اند كرده برخي فقها تفصيل ديگري را مطرح )ه

الصحة   اصالةقاعدة در شق اول قائل به جريان كه يطور به. باشد، يا از طرف مدعي صحت
و شق مذكور در وجه اختالف ميان د. اند ندانسته مذكور را جاري قاعدة، و در شق دوم اند شده

 چنين حكمي ، در شق اول حكم به صحت فعل مدعي فساد شده استنكهيا: گفته شده است
الصحة را جاري بدانيم الزم  اصالة، اما در شق دوم، اگر شود يمحجتي عليه مدعي قرار داده 

 كه به صحت فعل مدعي صحت حكم شود و چنين حكمي حجتي عليه ديگري قرار ديآ يم
- 392: 3ج، ق1426 يزدي،( رديگ يبرنم در چنين موردي را الصحة أصالة ادلة كه يدرحالداده شود، 

391(.  
 كلي معتقدند هرگونه شك در صحت معامله ضابطة برخي از علماي اصولي با بيان يك )و

الصحة جاري  اصالة ، عاقد براي نقل و انتقال باشدسلطةناشي از شك در وجود شرايط 
الصحة لحاظ شده  اصالة قاعدة) موضوع( عقدالوضعاقد در ، زيرا سلطنت داشتن عشود ينم

 ،است، اما هرگونه شك در صحت و فساد معامله كه ناشي از شك در وجود شرايط عقد باشد
ن، اگر شرط مشكوك ا در صورت شك در شروط متعاقدرو نيا؛ ازشود يمالصحة جاري  اصالة

ي نقل و انتقال معتبر دانسته شده است، از مواردي باشد كه عرفاً يا شرعاً در اهليت مالك برا
اما اگر شرط مشكوك از مواردي باشد . شود ينممانند عقل و بلوغ و رشد، اصل صحت جاري 

، مانند اختيار داشتن، اصل صحت جاري خواهد زند ينم يا صدمهكه نبود آن به اهليت مالك 
  .)659: 4ج، 1376 نائيني،( شد

الصحة احراز عنوان عمل الزم است و از آنجا كه  اصالةان براي جري: اند گفته برخي فقها )ز
شك در شرايط متعاقدين به شك در اركان اصلي عقد و تحقق عقد بازگشت دارد، بنابراين 

 ؛209: 9ج ،ق1403 ؛ مقدس اردبيلي،315 :5، جق1414محقق كركي، ( گردد يماصل عدم تحقق عقد جاري 
، گاهي از معامالتصحت  در كش چراكه، ) 129: 1ج، ق1411، زي شيراارمكم؛ 629- 630 :2، جق1421 مغنيه،
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ماليت ( ، گاهي از جهت شك در قابليت مورد)كمال فاعل( جهت شك در قابليت فاعل است
، و گاهي پس از احراز قابليت فاعل و مورد، از جهت احتمال نبود شرط يا )داشتن عوضين

ت، فرض آخر است، اما دو فرض اول  قدر متيقن از موارد جريان اصل صح.استوجود مانع 
محل اختالف بوده كه قول صحيح عدم جريان اصل صحت در آن دو است، زيرا قائم بودن 

بر ترتب آثار در صورت ترديد در قابليت فاعل و يا مورد ) الصحة اصالةمدرك (  عقالرةيس
 ،يخوئ( است عقال بر عدم ترتب آثار در اين دو فرض قائم رةيسمعامله محرز نيست، بلكه 

  .)393-395: 2ج، ق1422
براي جريان اصل صحت در معامالت، « برخي ديگر از فقها با پذيرش اين مطلب كه )ح

مراد از اركان مقوم معامله، : اند افزوده، »معامله و اركان آن ضروري است يتحقق صورت عرف
خالل در هريك از اين بوده كه ا... ، تميز متعاملين و وجود داشتن عوضين و ماليت داشتن آنها

اما شرايط متعاقدين، از قبيل بلوغ طرفين، مختار . موارد، مانع تحقق صورت عرفي معامله است
 يا شرايط عوضين، مانند مجهول بودن آنها، يا مقررات شكلي عقد، مانند تقدم ،...بودن آنها و 

 رو نيا؛ ازشود ينمايجاب بر قبول، و يا وجود شرط فاسد و مانع جزء اركان معامله محسوب 
  موارد مانع تمسك به اصل صحت نيستگونه نيابراساس بناي عقال، ترديد در وجود خلل در 

  .)308: 4ج، 1395 ،يآمل؛ 324- 325: 1، جق1410؛ خميني، 296 و 294: 1، جق1419 ،يبجنورد(
اصل  قاعدةم هم عموم . ق223 مادةاند  گفته اصل صحت گسترةنيز در   حقوقدانانيرخب
ده شس يتأس» واقع شده «معاملة يتنها برامذكور ه اصل كد را ين قيرساند و هم ا يرا محت ص

 چون احراز يول ، آني نه وقوع عرف، معامله را در نظر داردي وقوع حقوقمذكور مادة. است
وقوع «د آن را به يبرد، با ين ميس اصل را از بيمت تأسك و نفوذ عقد، حيط درستيتمام شرا

» شده واقع« عقد به ظاهر جمع آمد، آن را يان حقوقكه اركن اندازه يرد و همكر يتعب» يظاهر
 در كگمان ش ي بي در وقوع تراضك است، پس شي هر عقد وقوع تراضين اساسكر. دانست

). 368: 2، ج1371 ان،ياتوزك( برد ين نميوقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از ب
ه ك باشد يسك يه مدعكت اقتضا دارد ي بودن عدم اهليياستثنامفاد اصل صحت در قراردادها و 

، اما صدور حكم ندك اثبات ي جنون را به هنگام تراضعارضةد يداند و هم او با يعقد را باطل م
 بر بطالن همه معامالت محجور است، مگر اينكه سالمت او در آن حال اثبات يا امارهحجر 
  .)40 و 39 :2، ج1371 ان،يكاتوز( شود

الصحة و شموليت آن  اصالة قاعدة داللت گسترةپس از ذكر اختالف آراي علماي اصول در 
 قاعدة گفت علت اختالف در اين است كه مستند و مدرك توان يمن، انسبت به شرايط متعاقد

 اگر چراكه مقدار داللت آن دليل را تا چه اندازه بپذيريم، نكهيامذكور را چه چيزي بدانيم و 
قاد اجماع ، براي محل انعاند گفته اجماع بدانيم؛ چنانكه برخي علماي اصولي مستند آن را
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اطالقي وجود ندارد تا در تمام موارد مشكوك در صحت و فساد معامله بتوان به اصل صحت 
استناد كرد، بلكه قدر متيقن از آن، موردي است كه شك در صحت و فساد ناشي از شك در 

عبارتي، اهليت داشتن متعاقدين  به. تعاقدين بر تصرف باشدم سلطة عقد پس از احراز ريتأث
 موضوع تحقق نيافته است كه يزمانالصحة اخذ شده و تا  اصالةبراي ايجاد معامله در موضوع 

هرچند برخي ا فقها در اين فرض . )657-658: 4ج، 1376نائيني، (شود ينمحكم اصل صحت جاري 
 شك در يها صورتده و اصل صحت را در تمام نيز قائل به عموميت محل انعقاد اجماع ش

خميني، ( اند دانستهعقود، از جمله اهليت متعاقدين و قابليت نقل و انتقال داشتن عوضين جاري 
 مطرح كرد اين است كه چنين اجماعي از نوع اجماع توان يماما اشكالي كه . )325: 1، جق1410

مجراي اصل صحت به موارد قدر متيقن، دن كربر آن، محدود  افزون. مدركي و فاقد اعتبار است
 كه اين شود يملغو بودن تأسيس اصل صحت سبب يعني ترديد در نبود شرط يا وجود مانع، 

همچنين استدالل به آيات و روايات نيز خالي . امر با حكيم بودن شارع مقدس سازگاري ندارد
 مؤيد محسوب عنوان بهنيز ، و در صورت داللت )609: ق1418 ،يزدي يحائر( از مناقشه نبوده

 عقال و لزوم اجتناب از اختالل نظام بدانيم، چنانكه الصحة را بناي اصالةاما اگر مستند . شوند يم
 ،يزدي يحائر ؛360: 3ج، ق1428 ،يانصار( دانند يم همين امر  رال اعتبار آنيعمده دلبسياري از فقها 

اذعان كرد  دباي )120: 1، جق1411 ي،رازيمكارم ش؛ 299: 4ج ،1395 ؛ آملي،287: 1، جق1419 ،يبجنورد؛ 609: 8ق141
، هنگام عقد به از اهليت داشتن طرفين تفحصتحقيق و گران را بدون ي عقال معامالت دكه

 ردعي نكرده است رضايت او ز اين بناي عقال، و از آنجا كه شارع انندك يحمل بر صحت م
  .)609: ق1418 ،يزدي يحائر( شود يمكشف 
  

  ك قرار دادن غالب حاالتمال .3.4
 در رو نيااز ،در برخي ابواب فقهي، اغلب حاالت مجنون ادواري مالك عمل قرار گرفته است

 را مالك  سالكيبحث وجوب جزيه بر مجنون ادواري، برخي فقها غالب حاالت او در مدت 
نظر آيد كه  به مورد تحقيق نيز مسئلةحال ممكن است در . )41: 2، ج1387 ،يطوس( اند دادهقرار 

الحاق  «قاعدةعبارتي، تمسك به  به. غالب حاالت سابق مجنون ادواري مالك و معيار قرار گيرد
  .دشومطرح » شيء مشكوك به اعم اغلب
بحث ما اعم از موردي است كه غالب حاالت سابق :  اوالًمييگو يمدر رد استدالل مذكور 
ورد مذكور، جايي كه اغلبيت حاالت سابق بر م افزونزيرا بحث ما،  ،مجنون ادواري معلوم است

. رديگ يبرممعلوم نباشد و يا حاالت سابق معلوم بوده، ولي اغلبيتي وجود نداشته باشد را نيز در 
 عبارت يانگار قاعده ،اند گفتهچنانكه فقها : ثانياً ؛به تعبيري ديگر، دليل اخص از مدعاست

؛ 373: 1ج، ق1428، يالني مينيحس( وش استمحل تأمل و مخد» الحاق شيء مشكوك به اعم اغلب«
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زيرا تمسك به غلبه از استقراي ناقص نيز در  ،)200: 5ج ،ق1429 ،يروحان؛ حسيني 3: 2ج، ق1421 يزدي،
، عبارت شود ينم قرار دارد، و از آنجا كه استقراي ناقص حجت محسوب يتر نييپا رتبة

قص عبارت است از بررسي تعداد  استقراي ناچراكه ،مذكور نيز به طريق اولي حجت نيست
 افراد نيز ظن ة كه از بررسي آن افراد نسبت به بقييا گونه بهافراد طبيعت به قدر امكان و توان، 

از آنجا كه قياس مذكور مفيد ظن است و هيچ دليلي . به يكسان بودن اوصاف همه حاصل شود
 نون غير معتبر خواهد بود ظجملةبر اعتبار چنين ظني وجود ندارد، بنابراين ظن حاصل از 

  .)10: 4ج، ق1400 ،ي قميطباطبائ؛ 16: 6ج، تا يب؛ خويي، 369: 4ج، ق1428، يالني مينيحس؛ 307: ق1417نراقي، (
الحاق  «يانگار قاعده ةيپاشده قول تفصيلي ميرزاي قمي نيز كه بر  بيانبا توجه به مطالب 

  .دوش يمفاقد توجيه علمي  است،» شيء مشكوك به اعم اغلب
  

  قول مختار. 4
پس از مخدوش دانستن استدالل به اصل استصحاب و مالك بودن حالت غالبي براي تعيين 

 در دوران مشكوك، و نيز بيان آراي علماي اصولي در خصوص يادوارمجنون  ةمعاملوضعيت 
نظر  بهن در حين معامله، جريان اصل صحت در صورت ترديد در عاقل يا مجنون بودن متعامال

 مورد تحقيق را مسئلةدر جاري ساختن اصل صحت دقت و تأمل بيشتري كرد و  دباي رسد يم
 فرق است ميان جايي كه يكي از چراكه ،در حاالت مختلف مورد بحث و بررسي قرار داد

 كه طرف مقابل اهليت نداشته، يعني عدم صحت معامله را مستند به دارا كند يمطرفين ادعا 
 كه من كند يمل طرح كرده است، با جايي كه يكي از طرفين ادعا نبودن شرايط در طرف مقاب

جريان اصل صحت به « بحث توان يم زيرا فقط در صورت اول ،ام نداشتههنگام عقد اهليت 
 خود فاعل ادعاي عدم كه يوقترا مطرح كرد، اما در صورت دوم، » هنگام شك در اهليت طرفين

 اينكه ادعاي بطالن او پس از گذشت ؛است دو فرض قابل تصور ،صحت فعل خود را دارد
 او باشد كه از نظر عقال سكوت و عدم ادعاي بطالن از سوي او در افاقةمدتي از زمان معامله و 

 او تا زمان افاقة اينكه از زمان ؛نحوي اعتراف و اقرار عملي به صحت تلقي شود بهآن مدت 
 مورد تحقيق در سه حالت مسئلةنابراين ب.  وجود نداشته باشدزيادي زماني فاصلةادعاي بطالن 

 گفت كه اصل صحت توان يمدر حالت اول، با استناد به بناي عقال . ذكرشده قابل بررسي است
 ادعاي علم و بسا چهبر آن،  افزون.  و اين نوع شك مانع تحقق اركان عقد نيستشود يمجاري 

عليه » اقدام به زيان «قاعدة آگاهي مدعي بطالن به جنون طرف مقابل هنگام عقد موجب جريان
او شود، و در صورت ادعاي جهل نيز چنين ادعايي براساس اصل عدم جهل، از او پذيرفته 

در حالت دوم نيز براساس مسموع نبودن انكار بعد از اقرار و جريان اصل صحت در . نيست
در حالت . دشواقرار، سخن مدعي بطالن و عدم اهليت خالف اصل بوده و بايد با دليل ثابت 
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 فاعل ادعاي عدم  وجود ندارد، وزيادي زماني فاصلةاز زمان افاقه تا زمان ادعاي بطالن  كه سوم
صحت فعل خود را داشته و ما نسبت به صحت فعل او ترديد داريم، جريان اصل صحت محل 

 به صدور فعل الصحة، اين اصل مربوط اصالة قاعدةزيرا از يك سو براساس مفاد ، تأمل است
 ظن بسا چه كه فاعل، منكر صحت فعل خود نيست، بنابراين در صورت انكار فاعل بودهير غ

 ممكن است با برخي فقها همسخن ،از سوي ديگر. قوي به عدم صحت فعل او حاصل شود
 كمال نداشتم، اقرار او به كه يدرحال من معامله كردم، ديگو يموقتي فرد «و بگوييم كه  ويمش

 ؛ محقق كركي،522: 1ج ،1387 ،نيفخرالمحقق( »دهد ينمي او اعتبار خود را از دست معامله با انكار بعد
 چراكه ، كه در اين حالت قول به بطالن تقدم داشته باشدرسد يمنظر  بههرچند . )451: 4ج، ق1414

 مذكور وجود ندارد و ادعاي وقوع معامله در حال عدم معاملةهيچ وجهي براي صحيح پنداشتن 
  .شود ينممعامله تلقي صحت  اقرار به ، مدعي بطالنكمال از سوي

  
  گيري نتيجه. 5

  : است از عبارت مورد تحقيق مسئلة تحليل و بررسي ادله و آراي فقها و حقوقدانان در نتايج
 در خصوص وضعيت معامالت مجنون ادواري در دوران مشكوك هيچ دليل لفظي وجود .1

 خاصِ بطالن معامالت شخصِ در حال جنون ادلةي در  چنين معامالتنكهيا در رو نيااز. ندارد
 تمسك به . ترديد وجود دارد)11: مائده( »أَوفُوا بِالْعقُود« مانند  يا در عموماتي،رديگ يمقرار 

 از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه چراكهعمومات مزبور در مسئله نيز جايز نيست، 
  . شده استبوده كه عدم جواز آن در علم اصول ثابت

پس از نبود دليل لفظي در مسئله، براي تعيين وضعيت معامالت مجنون ادواري در . 2
ل  و قو اصل استصحاب در مسئلهتمسك به. به سراغ اصول عمليه رفت دبايدوران مشكوك 

وجهي نداشته، بلكه داراي ايراد است، زيرا براي جريان استصحاب به بطالن معامالت مزبور 
 وجود يا مالحظهشايان  يقين سابق چراكه ،كان چنين استصحابي محقق نيستجنون سابق، ار

  .استصحاب عدم انعقاد معامله نيز با توجه به تحقق صورت عرفي معامله جاري نيست. ندارد
مالك قرار دادن غالب حاالت مجنون ادواري براي تعيين وضعيت معامالت او در زمان . 3

 فرض مسئله اعم از آن است كه نكهيابر  افزونزيرا مشكوك نيز فاقد توجيه علمي است، 
 قاعدةدليل قرار دادن غالب حاالت اخص از مدعاست،  رو ازايناغلبيتي وجود داشته باشد، 

  .نيز هيچ پايه و اساسي ندارد» الظن يلحق الشيء المشكوك باالعم االغلب«
ال صرف تحقق صورت  عقالصحة سيره و بناي عقالست و اصالة قاعدةاز آنجا كه مدرك . 4

 مورد تحقيق كه عاقل بودن مسئلة، در دانند يم مذكور كافي قاعدةعرفي معامله را براي جريان 
 يستنن از اركان اصلي معامله  در حين معامله مورد ترديد است، شرايط متعاماليادوارمجنون 
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 مذكور در قاعدة، بنابراين گردد ينمو ترديد مزبور موجب عدم تحقق صورت عرفي معامله 
 مورد تحقيق جاري شده و كسي كه ادعاي جنون مجنون ادواري در حين معامله و مسئلة

اما اين اصل تا جايي قابل استناد .  اوست كه آن را ثابت كندعهدة بر ،بطالن آن معامله را دارد
 اصل ادلة چراكه ،است كه فاعل خود مدعي دارا نبودن شرايط صحت و بطالن فعلش نباشد

 زماني وقوع معامله و فاصلة دباي در اين صورت رو نيا، از شود ينمين فرض را شامل صحت ا
 شخص تا ادعاي بطالن را مالك قرار داد كه در صورت قابل توجه بودن آن مدت و اقرار افاقة

به صحت تلقي شدن چنين تأخيري، اصل صحت جاري شده و در غير اين صورت قول به 
  .بطالن موجه است
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