
١٠٤یاپیپۀ، شمارھشتمو ، سال چھلو اصولهق: فیمطالعات اسالم
٩-۲۴، ١٣٩٥بھار

یفقهيل آراینقد و تحل
*مهیع مجهول به ضمیدر باب حکم ب

یزیخورمیدریحدمحمدیس
قمهیفقه و اصول حوزه علم٤دانش آموخته سطح 

Email: mohamadh436@yahoo.com

دهیچک
مت معلوم باشند، یرگذار در قید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیبا-ع و ثمنیمباعم از-عوض

کامل داشته یسازند، آگاھیکه واقع میان معامله نسبت به معاملهیشرط صحت معامله آن است که طرف
را در صورت جھل یگر جاھل، باز معامله باطل است؛ زیک طرف عالم باشد و طرف دیباشند؛ پس اگر 

شـارع مقـدّس اسـت، چنانکـه در     یمورد نھـ یان معاملهیاست و چنیورد معامله، آن معامله غرربه م
مه در مجموع ھفت یع مجھول بالضمیدر خصوص ب». ع الغرریرسول اللّه عن بینھ«ث آمده است: یحد
ان یز بیاند. ادله مخالفان صحت نفشرده شدهیمه پایع مجھول به ضمیده و بر صحت بیت ذکر گردیروا

ع یت، بطالن بیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نھایان دیشده و بعد از ب
مه اثبات شده است.یمجھول بالضم

مه، غرر.یع، مجھول، ضم ضمیب:هادواژهیکل

.٢٤/١٢/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٧/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار



104شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی10
مقدمه

ظر ات بوده و از منیحیبشر برایھان دغدغهیترر باز جزء مھمیع و داد وستد از دیمساله ب
ن از یدارد؛ بنـابرا یانسـان نقـش اساسـ   یگوناگون زندگیھاد و فروش در عرصهیز خریفقه ن

ع است؛ ین به آن در ھنگام انعقاد قرارداد بیثمن و علم طرفین قطعییمشھورات در فقه، لزوم تع
از یاریگر امروزه در بسـ یدیع باطل است. از سویمحقق نباشد، بین امریکه اگر چنیبه طور

ـ آنـان  ین بـرا یاز عوضـ یکـ یا دست کم در ین ندارند یاز عوضیکاملین آگاھیرد، طرفموا ا ی
ع یـ ع برسـه قسـم اسـت: اول آن کـه مب    یـ ن ابھام و جھل در مبیھا ابھام وجود دارد. ااز آنیکی

ن، دوم آن که یین دو جنس بدون تعیاز ایکین نباشد مثل فروختن یمجھول باشد و در واقع مع
دن یـ غرر باشد و مراد از غرر آن است که محل احتمـال ضـرر باشـد مثـل خر    جھل آن مستلزم

ا مـوزون  یل یع مکیست. سوم آن که مبیداند جنس آن چین صندوق است و نمیکه در اییکاال
از یا بعضـ یـ ع یا عدد آن مجھول باشد. پس اگر جھل در ھمه مبیا وزن یل یا معدود باشد و کی

ع فاسد است.یبن سه نوع باشد یاز ایکیآن به 
ده یـ مه فایا ضـم یـ ، آین است که در صورت جھل بعضین پژوھش ایمسأله قابل طرح در ا

، ابن حمزه، یخ طوسیل شیاز قبیباشد، فقھاء بزرگین مبحث معرکه آراء فقھا میر؟ ایا خیدارد 
یانض کاشـ ی، فیلیل مقدس اردبیاز متأخران از قبیاابن برّاج و عدهیو قاضید اسکافیابن جن

داننـد،  یز نمـ یو... مطلقاً آن را جاینیاند اما در مقابل امام خممه شدهیو... قائل به صحت بالضم
ـ یل عالمه در مختلف، فخرالدیگر از فقھا از قبیدیاعده د ی، شـھ ی، محقـق ثـان  ین، ابن فھد حلّ

اند.ل شدهی، طرفدار تفصیثان
یو علمـ یاز دغدغـه ذھنـ  یناشـ یقـات یتحقیھـا و پروژهیت علمیاز آنجا که غالب فعال

یبـرا یک سـوال و مسـأله فقھـ   یبود که به عنوان یز موضوعین مسأله نیباشد ایسندگان مینو
یاسـت کـه مـورد ابـتال    یع مجھول، موضوعیت خاص خود را داشت، چرا که بینگارنده جذاب
جامعه است.یضرورت برایمردم و دارا

ل مسـاله  یـ ل دالیو تحلیت فقھا، نقد و بررسکلمای، بازخوانین پژوھش علمیھدف در ا
ن روشن شدن موارد مـورد ابـتال و   یمه و ھمچنیع مجھول به ضمیبیات و معرفیات و روایاز آ

از یقـ ین تلفیو ھمچنـ یانیـ وحیباشد. که در آن از روش پژوھش نقلـ یآن میثمرات کاربرد
پژوھش مرسوم در حوزه فقه بھره برده است.یھاوهیش
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عیمفهوم ب

ـ اند از فروختن و خرمتضاد آمده که عبارتیبه دو معنایعنیع از اضداد است یکلمه ب دن ی
ع یـ ). ب١/٣٢٧واحدٌ (احمد بن فـارس،  یعاً و المعنیبیالشِّرَی)، و رُبَّما سم٢٣ِّ/ ٨(ابن منظور، 

).١٥٥مت و گرفتن جنس است. (راغب، یمت و شراء دادن قیدادن جنس و اخذ ق
مشـھور  یع بـه معنـا  یـ دن ھر دو آمـده؛ امـا ب  یفروختن و خریدر لغت به معنع ین بیبنابرا
یباشـد کـه بـه معنـا    یمـ » شراء«مت) در مقابل آن یدادن جنس و اخذ قیعنیباشد (یفروش م

شود.یع گفته میز بید و فروش نید است و گاه به خریخر
عوض مقدر و بـر  بهیگریبه دین مملوکه از شخصیدر اصطالح عبارت است از انتقال ع

).٧٦/ ٢، المبسوط، یخ طوسیبه آن باشند (شین راضیکه طرفیوجھ

مفهوم غرر
متعدد ذکر شده؛ مانند غفلت، خدعه، خطـر. در لسـان العـرب بـه     یدر لغت به معان» غرر«
غفلـت و خدعـه و   ی). در صحاح به سه معنـا ١٣/ ٥خطر اشاره شده است (ابن منظور، یمعنا

).٧٦٨/ ٢، یست (جوھرح کرده ایخطر تصر
سـک)  ی(ریغـرر، آن احتمـال  «د: یـ فرمایکند که میرا نقل میابتدا سخن کسیخ انصاریش

؛ »کنـد یرا کـه بـه آن اعتنـا نـدارد، سـرزنش مـ      یکنـد و کسـ  یمـ یاست که عـرف از آن دور 
» سـت یغرر، دائر مدار آن چه ذکر شد، ن«د: یگوی)؛ سپس آن را رد کرده، م١٩٩/ ٢(المکاسب، 

که مجھول باشد و به سـبب  یزیع غرر عبارت است از چیب«ند که یفرمایمی). حت٢٠٠ھمان، (
»ب خورد.یگول و فریجھالت مشتر
ین که به اتفاق ھمه، جھل در معنایبر ایمبنیخ انصاریک جا از گفتار شیدر ینیامام خم

سـت (امـام   یآشکار نیچ کتاب لغوین مطلب از ھید: ایفرمایغرر دخالت دارد، تعجب کرده، م
/ ٣ابـد (ھمـان،   ییل مـ یـ ن نظـر تما یگر به ھمیدی)، سپس در جا٢٩٧/ ٣ع، ی، کتاب البینیخم

٣٩٢.(
آن ھمان جھل است، و در اصطالح یاصطالحیبا توجه به موارد استعمال واژه غرر، معنا

شود.یگفته میع غرریکه در آن جھل باشد بیابه ھر نوع معامله

مهیع مجهول به ضمیه در باب حکم بیاماميفقهايآرا
در حدائق ی) و محدّث بحران٢٨٨/ ١ة ، یدر شرح لمعه (الروضة البھید ثانیشھقول اول:
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بـدان  ینـدارد کـه معلـوم   یست و فرقـ یز نیع مجھول، مطلقاً جایاند که: ببه مشھور نسبت داده

ه اسـت  یل شـرع یل حیه از قبمید: ضم ضمیفرمایمین محدّث بحرانیا نه، ھمچنیمه بشود یضم
ـ یـ ع مجھول، بـدون عـوض قـرار نگ   یمبیتا ثمن در ازا ن ی). بنـابرا ٤٩١-٤٨٧/ ١٨، یرد (بحران

ل بـه معلـوم شـود و مقـدار     یشود که مجھول تبـد یباعث نمیبه مجھولیمه کردن معلومیضم
م نسـبت  مه ھـ ین گردد بلکه پس از ضمیدر پستان معلوم و معیرھایا شیزار یان نیا ماھیصبره 

ن یـ بوده و باطـل اسـت. البتـه مـراد از مجھـول ا     یاست و معامله، غرریبه مجموع جھالت باق
اجـزاء  یه، ھمـه یـ ست که تمام جزء جزء آن مجھول باشد تا اشکال شـود کـه در مـا نحـن ف    ین

ھـم مجھـول   یع رویـ ن است که مجموع مبیمعلوم است، بلکه منظور ایست و بعضیمجھول ن
و باطل است.یغرریامعاملهنیاست و عرفاً چن
ن در شـرح ارشـاد   ی)، فخرالـد ٢٤٨/ ٥(گان مثل عالمه در مختلف از بزریاعدهقول دوم:

ـ   ٢٦٥/ ٢، ھمان، یخ أنصاری(به نقل از کتاب مکاسب ش )، محقـق  ١٦٧ص، (ی)، ابـن فھـد حلّ
ر یسـم تصـو  ل شده و سه قی) طرفدار تفص٢٨٨/ ١ة، یالروضة البھ(ید ثانی) و شھ١١٠/ ٤(یثان

اند:کرده
شـود مقصـود بـالتبع    یمه مـ یباشد و معلوم که ضـم یقسم اول ـ اگر مجھول، مقصود اصل 

ھـا ھـم   مهیکنـد و ضـم  یعرفا بر آن صدق مـ یع غرریرا بیباطل است زیان معاملهیباشد، چن
د.یبودن درآیشود که از غرریباعث نم

د و ھر کدام جزء مقصود باشد بـاز  باشنیقسم دوم ـ ھم مجھول و ھم معلوم مقصود اصل 
یبـرا یکند و وجھیرا نسبت به مجموع جاھل است و عرفاً غرر صدق میمعامله باطل است؛ ز

ست.یصحّت آن ن
باشد (مثـل اسـاس و   یباشد و معلوم مقصود اصلیقسم سوم ـ و اگر مجھول، مقصود تبع 

ـ  یزیـ ریپـ یزیداند از چه چینمین است و مشتریوار که در دل زمیدیهیپا خـود  یشـده ول
ح است ین فرض معامله صحین است معلوم و مشاھد است) در ایزمیوار و ساختمان که روید

د یـ باشد وگرنه نوع معامالت بایشود که معامله غرریست و موجب نمیو جھالت تابع، قادح ن
ھـا دارد،  آنعلـم بـه   ینـد مشـتر  یگویمعلوم که عرفاً مـ یھارا نوع متاعیو باطل باشد زیغرر

ع یـ د جمیھم اشکال نکرده که بایست و احدیھا معلوم نآنیر اصلیغیاز اجزایمعذلک برخ
ا فرش و... معلوم باشد وگرنه باطل است.ین یا ماشیمنزل یایزوا

) و ابـن  ٢٤٦ص)، و ابـن حمـزه (  ٤٠١-٤٠٠ة، یـ ه (النھایدر نھایخ طوسیشقول سوم:
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عة، یت شده (به نقل از مختلـف الشـ  یچه از آن دو حکاطبق آنابن برّاجیو قاضید اسکافیجن
انـد.  ز کـرده یمعلـوم تجـو  یمهیع مجھول را به ضـم ی)، طرفدار صحت شده و ب٢٤٨-٢٤٧/ ٥

اند، به صحّت دادهین است که مشھور متقدّمان فتویحاصل تتبع و تفحّص در کلمات بزرگان ا
اجمـاع  یزار ادعـا یـ نیھایع ماھیبیمسأله)، در خصوص٢١٢ن ابن زھره (ابن زھره، یھمچن

/ ٨، یلی(مقدس اردبیلیل مقدس اردبیاند از قبدهیز صحت را برگزین نیاز متأخریانموده. عده
ت شده، پس در مسـأله سـه قـول    یحکاین رأی)، ا٥٦/ ٣، یض کاشانی(فیض کاشانی)، ف١٨٥

مطرح است.
قوم سومیادله

اند:چند استناد کردهیاتیمعلوم به روایمهیضمع مجھول بهیطرفداران صحّت ب
السالم)هیاز امام صادق (علیت اول: مرسله بزنطیروا
هِ عل ینَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِیسَھْلُ بْنُ زِ« ه یـ عَبْدِ اللـَّ

مَک فَ یھا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیسَ فیلَالسالم قَالَ: إِذَا کانَتْ أَجَمَةٌ  ـ   یءٌ مِنَ السـَّ » الْأَجَمَـةِ یبَـاعُ وَ مَـا فِ
).١٩٤/ ٥، ینی(کل

یزار شـود) مقـدار  ینیھایماھیمهیوجود ندارد (تا ضمیباشد که در آن نیزاریھرگاه ن
ـ اند) به ماھھا را (که معلوم شدهرون آورده و آنیزار را بیان نیاز ماھ مه کـرده و  یضـم زار یـ ان نی

مجموع را با ھم بفروشد.
دارد: یدو اشکال سـند یگروه سوم روشن است ولیت بر مدّعایت: داللت روایسند روا

اد نقـل  یث از قول سھل بن زیـ حد٢سند تا امام ذکر نشده است. یـ مرسله است و سلسله١
بـودن: مُرْسِـلِ آن   ھر دو اشکال قابل جواب اسـت؛ امـا مرسـله    یشده که مورد بحث است. ول

است که بزرگـان بـا   یز از کسانیاست که از اصحاب اجماع است و نینصر بزنطیاحمد بن اب
خ اجـازه  یاد، او از مشـا یـ کنند و اما سھل ابن زیگران معامله میدیآنان به مثل مسندهیمرسله

کننـد و  یث مـ یاز او نقل حـد یخ طوسی، صدوق و شینیکلیعنیه یث امامیخ حدیاست و مشا
).٣٨٧، یخ الطوسی، رجال الشیخ طوسیق کرده (شیدر رجالش او را توثیخ طوسیش

السالمهیه بن عمار از امام صادق علیت دوم: معاویروا
هِ ع   یةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیادٍ عَنْ مُعَاوِیالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِ« عَبْـدِ اللـَّ

).١٢٦/ ٧ب األحکام، ی، تھذیخ طوسی(ش» ھا قَصَبٌیالْآجَامَ إِذَا کانَ فیشْتَرِیقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ 
ه یـ را حسن بـن محمـد بـن سـماعه از ثقـات واقف     یشود. زیر به موثقه میت تعبین روایاز ا
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ه بـن  یـ ) معاو٣٢٦، یز ثقه است (نجاشیاد نی) محمد بن ز٥١، الفھرست، یخ طوسیباشد (شیم

ـ   کـه در آن یزارھا در صـورت یدن آجام و نیخر).٤١١، وز ثقه است (ھمیعمار ن یھـا قَصَـبْ و ن
ـ  یـ د و فـروش خـود ن  یـ ث، مربوط به خریباشد بالمانع است. البته ظاھر حد بـه  یزار اسـت ول

یست بلکه معاملـه یزار نیدن خود نیث بعد که خواھد آمد، مراد خریث قبل و حدیحدینهیقر
ن اسـت کـه ظـاھرش    یت این روایجا. اشکال اان آنیماھیعنیزار است یست که در ناییزھایچ
زار است.یع خود نیب

السالم)هیر از امام صادق (علیت سوم: ابوبصیروا
ـ یالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَکرِ« ـ یا عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِ رٍ عَـنْ  یبَصِ

ـ یمَاءٌ قَالَ یھا قَصَبٌ إِنَّمَا ھِیسَ فیشِرَاءِ الْأَجَمَةِ لَیعَبْدِ اللَّهِ ع فِیأَبِ قُـولُ  یدُ کفّـاً مِـنْ سَـمَک    یصِ
/ ٧ب األحکـام،  ی، تھـذ یخ طوسـ یھَذِهِ الْأَجَمَةِ بِکذَا وَ کذَا (شیمِنْک ھَذَا السَّمَک وَ مَا فِیأَشْتَرِ
١٢٦.(
ـ   یزاریـ دن نیـ است. سـؤال از خر فیت به جھت ارسال ضعین روایا یاسـت کـه در آن ن

کنـد  ید میاز آن آب صیماھیالسالم فرموده: مُشتهیوجود ندارد و تنھا آب وجود دارد، امام عل
زار وجـود  یـ چـه در ن د شده را (که معلوم است) با آنیصیھاین ماھید: ایگویمیسپس مشتر

مه یع مجھول با ضـم یکنم باز سخن از جواز بیمیداریدارد (که مجھول است) به فالن مبلغ خر
است.

السالم)هیت سماعه از امام (علیت چھارم: روایروا
هِ الْحَسَـنِ عَـنْ زُرْعَـةَ    یدٍ عَنْ أَخِینِ بْنِ سَعِیعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَییحْیمُحَمَّدُ بْنُ «

قُـولَ  یحْلُبَ لَک سُکرُّجَةً فَیالضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یوَ ھُوَ فِیشْتَرَیعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ
ـ یفَإِنْ لَمْ ییالسُّکرُّجَةِ وَ مَا فِیفِیھَذَا اللَّبَنَ الَّذِیاشْتَرِ مِنِّ رُوعِ  یکنْ فِ الضـُّ

).١٩٤/ ٥،ینی(کل» السُّکرُّجَةیءٌ کانَ مَا فِیشَ
دُ بْـنُ    یھـا ثقـه مـ   را ھمـه آن یباشد؛ زیح میت صحیروات:یسند روا یـی حْیباشـند. مُحَمـَّ

دٍ (ھمـان،   ٣٥٣، ی(نجاش ـ  ٨١) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمـَّ ، یخ طوسـ یدٍ (شـ ینِ بْـنِ سَـعِ  ی)، عَـنِ الْحُسَ
)، و سـماعه (ھمـان،   ١٧٦، ی)، عَنْ زرعـه (نجاشـ  ٥٣هِ الْحَسَنِ (ھمان، ی)، عَنْ أَخ٥٨ِالفھرست، 

١٩٣.(
ده نشده تا مقدارش معلوم شـود)  یکه در پستان است (و ھنوز دوشیریدن شیراجع به خر

یاالـه یھـا را در پ از آنیکه مقدارنیست مگر ایز نیاش جاسؤال کردم؟ حضرت فرمود: معامله
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ر پسـتان  چـه د معلوم) با آنیمهیکه داخل ظرف است (ضمیرین شید: ایبدوشد و سپس بگو

در یزیـ گاه اگر بعداً معلوم شد که چفروشم آنیبرد میکه نام میوان است (مجھول) به ثمنیح
اله خواھد بود.یر موجود در پین شیپستان نبوده تمام ثمن در مقابل ھم

السالم)هیص بن قاسم از امام صادق (علیت عیت پنجم: روایروا
عَنْ ییحْیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یعِعقوب عن مُحَمَّد بْنِ إِسْمَایمحمد بن «

ـ  یرِ کیعُ أَلْبَانَھَا بِغَیبِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یعِ یلٍ قَالَ نَعَـمْ حَتَّ
).١٩٣/ ٥، ینی(کل» ءٌ مِنْھَایتنْقَطِعَ أَوْ شَ

باشـند.  یث ثقـه مـ  یان حـد یرا ھمه راویح است، زیت از جھت سند صحیت: روایرواسند
)، عَـنْ  ٣٠٧، ی) عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ شَـاذَانَ (نجاشـ     ٩٠/ ١٦، یی)(خویلَ (بنـدق یمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِ

ـ    یاست که مرحوم شی؛ جزء سه نفرییحی: صفوان بن ییحْیصَفْوَانَ بْنِ  یخ ذکـر کـرده؛ ابـن اب
ـ » رسلون اال عن ثقهیروون و ال یال «یر و صفوان و بزنطیعم ، یصِ بْـنِ الْقَاسِـمِ (نجاشـ   یعَنْ عِ

٣٠٢.(
ـ انعـام و چھارپا یدارایسوال کردم مرد مانـه کـردن   یھـا را بـدون پ  ر آنیاسـت و شـ  یانی

ـ ا ایده اسـت)(آ ینـه اسـت کـه ھنـوز ندوشـ     ین قریفروشد (که ھمیم ح اسـت؟) امـام   ین صـح ی
د تمـام  یـ ھـا را فروختـه با  آنیاگر ھمهیعنیمنھا، یئیتنقطع او شیرمود: نَعَمْ حتّالسالم فهیعل
ھـا را  از آنیدر پسـتان نمانـد و اگـر بخشـ    یزیدا کند و چیھا انقطاع و انفصال و تخلّص پآن

مه شود و معامله درسـت بشـود، البتـه    یده که ضمیر دوشیشید ھمراه باشد با مقداریفروخته با
و از بحـث  یرھا تمام بشود که کلـ یکه شیتا زمانیعنیتنقطع یر ھم ھست که حتگیاحتمال د
شود.یخارج م
السالم)هیاز امام صادق (علیم کرخیات ششم: ابراھیروا
مَ یعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْـرَاھِ ییحْیعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ «
یمِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِیرَجُلٍ اشْتَرَیعَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیقَالَ: قُلْتُ لِأَبِیالْکرْخِ

ـ یبطونھا مِنْ حَمْلٍ بِکذَا وَ کذَا دِرْھَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِک إِنْ لَمْ  بطونھـا حَمْـلٌ کـانَ رَأْسُ    یکنْ فِ
).١٩٤/ ٥، ینی(کل» الصُّوفِیمَالِهِ فِ

دُ بْـنُ     یان امـام یراویھمهیم کرخیت تا ابراھیت: سند روایسند روا عـدل ھسـتند؛ مُحَمـَّ
)، ٨١٩)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ھمـان،  ٣٥٣، ی(نجاشییحْی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ینیخ کلیعْقُوبَ (شی

ح یتصـر یم کرخی. اما ابراھیمَ الْکرْخِی)، عَنْ إِبْرَاھ٤٦ِ، الفھرست، یخ طوسیعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (ش
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به وثاقت او نشده است.

گر پشم صد گوسفند را یاز مرد دیدم: مردیالسالم پرسهید: از امام صادق علیگویمیکرخ
کـرده اسـت امـام فرمـود:     یداریچه در شکم گوسفندان است به فالن مبلغ خرآنیمهیبه ضم
در یمشـتر یهیھا نبـود سـرما  در بطن آنیزیوانات حامله نبودند و چیر حندارد و اگیاشکال

ھا خواھد بود.شود و پولش در مقابل پشمیپشم تنھا خالصه م
السالم)هیاز امام صادق (علیل بن الفضل الھاشمیت اسماعیات ھفتم: روایروا
ادٍ عَـنِ  یدِ بْنِ زِیبْنِ الْحَکمِ وَ عَنْ حُمَیعَنْ عَلِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ییحْیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ «

لَ بْـنِ الْفَضْـلِ   یعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیرِ وَاحِدٍ جَمِیالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَ
ةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْـلِ وَ الْآجَـامِ وَ   یزْتَقَبَّلُ بِجِیالرَّجُلِ یعَبْدِ اللَّهِ ع فِیعَنْ أَبِیالْھَاشِمِ

هِ وَ یشْـتَرِ یزَمَانٍ یأَیهِ وَ فِیشْتَرِیکونُ أَ یءٌ أَبَداً أَوْ یکونُ مِنْ ھَذَا شَیلَعَلَّهُ لَا یدْرِیرِ وَ ھُوَ لَا یالطَّ
لْ بِـهِ (کل    ئیتَقَبَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِک شَی ـ یاً وَاحِداً أَنَّهُ قَـدْ أَدْرَک فَاشْـتَرِهِ وَ تَقَبـَّ / ٥، ین

١٩٥.(
امـام  ت؛یـ ف اسـت. امـا داللـت روا   یت به جھت مرسله بـودن ضـع  ین روایات:یسند روا

ات یـ رد و چه خراج و مالیگیسرانه که ساالنه میهیرد چه جزیگیه میجزین از کفار ذمّیمسلم
ھا را تقبّل ن خراجین تمام ایاز حاکم مسلمیھا و... حال مرددگاهیارھا و صزیباغات، مزارع و ن

ن یـ د ایـ ن منطقه را امسـال بـه مـن واگـذار کن    یدھم و خراج اید: فالن مبلغ میگویکنند و میم
ھا معلوم باشـد و بدانـد کـه بـه     از آن خراجیکین که یدارد؟ امام فرمود: ھمیمعامله چه حکم
دسـت او خواھـد   داند که بـه یه نمیھا را تقبّل کند ولو نسبت به بقند کلّ آنتوایدستش برسد م

ا نه. باز سخن از انضمام معلوم به مجھول است.ید یرس
ینقد و بررس

ن مورد دو بحـث مطـرح   یاست، در ایات مذکور از مسأله اجنبیاز روایبرخاشکال اول:
م) به مجھـول  یبه وجود و حصول آن دارنیقیانضمام معلوم الوجود و الحصول (که یکیاست: 

انضـمام معلـوم المقـدار و    یگریم) است. و دیالتحقّق و الحصول (که وثوق به حصول آن ندار
که ھر دو معلوم الوجود ھسـتند). حـال   نیالوصف به مجھول المقدار و الوصف است (پس از ا

اول یت مربوط بـه مسـأله  یت از ھفت روایکه سه روایاست در حالیمورد بحث ما از نوع ثان
است.

ده و یدوشـ یمخصوصیالهیر را در پیشیت چھارم) فرمود: مقداریت سماعه (روایدر روا
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ر در پستان نبود (که سـخن از نبـودن   یفروشد و اگر شیر در پستان کرده و میشیمهیآن را ضم

ر ظـرف،  ر موجـود د یو جھل به حصول و عدم وثوق به وجود است) ثمـن در قبـال ھمـان شـ    
ھا به حمل بود کـه  پشمیمهیت ششم) ھم سخن از ضمی(روایت کرخیخواھد بود، و در روا

نبود (باز سخن از جھل به اصل وجود است) تمام ثمن در قبال پشـم  یبعدش فرمود: اگر حمل
ت ھفتم) ھم سخن از ادراک و معلوم الوجـود بـودن   ی(روایل ھاشمیت اسماعیاست. و در روا

گانه است.ین مطالب باموضوع بیمعلوم الحصول نباشند. و ایهیھا بود ولو بقاز خراجیکی
ـ یـ از ما نحن فیگریات از جھت دینوع روااشکال دوم: را بحـث، در  یـ ھسـتند ز یه اجنب

ـ المقدار به مجھول المقـدار اسـت و نـوع روا   معلومیمهیضم یمهیات مـوردش از نـوع ضـم   ی
یمهیت چھارم) که سخن از ضمیت سماعه (روایر روانکه دیح ایمجھول به مجھول است. توض

سـت. و  یاله معلـوم ن یر موجود در پیا موزون است و مقدار شیل یر مکیاله بود خود شیر در پیش
گـر  یمه کردن آن به مجھول دیست تا چه رسد به ضمیز نیمه جایع خود ضمیمجھول بود بیوقت

یمهیت ششم) ھـم کـه سـخن از ضـم    ی(روایت کرخیگر باشد. و روایع مجھول دیکه مجوز ب
ـ پشم به حمل بود، خود پشم سـت پـس   یز نینفسـه جـا  یعش فـ یھا مقدارش مجھول است و ب

ن یت ھفتم) ھم چنـ ی(روایل ھاشمیت اسماعیباشد؟ و روایگریع مجھول دیچگونه مصحح ب
ل م و باز ضمّ مجھویدانیکه معلوم الحصول است مقدارش چقدر است؟ نمیرا آن خراجیبود ز

به مجھول است.
ت یه بن عمار (روایت معاویت سوم) و روایر (روایت اول) و ابوبصی(روایت بزنطیدو روا

یمهیسـخن از ضـم  یگـر یزار بـود و در د ینیاز ماھیزیچیمهیسخن از ضمیکیدوم): در 
دیـ موزون است و بایرا ماھیست زین کفّ معلوم نیکه مقدار خود ایبود در حالیاز ماھیکفّ

اده ربـا  یبا زیبه ماھیع ماھیل بین دلیست و ضمّ مجھول است (به ھمیوزنش معلوم باشد که ن
مه و بـدون وزن کـردن   ین ضـم یـ زار را با اینیھایع ماھیالسالم بهیاست). پس چگونه امام عل

ندارد کـه اصـالتاً   ین است که منافاتیست؟ پاسخ ایل بر موزون نبودن نین دلیا ایز کرده؟ آیتجو
باشـد  ی، وزن الزم نباشـد و مشـاھده و حـدس کـاف    یادیـ در اثر کثـرت و ز یوزون باشد ولم

شـود و  یبزرگ آھن چون وزن کـردنش دشـوار اسـت سـاقط مـ     یک قطعهیگونه که در ھمان
ه بـن عمـارھم کـه    یـ ت معاوید وزن کرد. و روایز را بایآھن کم و ناچیاست ولیمشاھده کاف

ه شد و حکم آن دو را دارد.یت مذکور توجیدو روایلهیوسزار بود و بهیع خود نیظاھرش ب
را طـرح و طـرد   یـ ات عمل نشـود. ز ین است که اصالً به روای، انصاف اینیبه نظر امام خم
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ه یه و شـرع یکه مخالف با واقع و قواعد عقلیھاتیتر است تا توسّل به توجات سادهینگونه روایا

ھات المخالفة للواقـع، و  ی، أھون من التوجیصنعه الحلّات کما یاست (و اإلنصاف: أنّ طرح الروا
).٥٥٢/ ٣،ینیة). (امام خمیة، و الشرعیة، و العقالئیالقواعد العقل

آنھا است. یضعف داللیو بعضیبرضعف سندیات مبنیاز روایاشکال برخ: یبندجمع
ات مزبور بـه  یروات، مردود است و ین شد که قول به صحت مطلقاً به استناد ھفت روایجه اینت

ست.یعلت اشکاالت وارده بر سند و داللت، قابل استدالل ن
ادله قول دوم

از معاملـه  یکه مقصود اصلیفرموده: ھر مجھولیل، عالمه است، ویگذار قول به تفصهیپا
چه مجھول را مستقالً و منفـرداً بفروشـد و   یعنیست مطلقاً یح نیبوده و صحیعش غرریباشد ب

اگر یل مذکور را داللت دارد.) ولین فراز دو قسمت از تفصیمعلوم بفروشد (ایهمیچه به ضم
ز اسـت (عالمـه   یعش جاینباشد بلکه تابع معلوم باشد به انضمام معلوم بیمجھول، مقصود اصل

ن، یاز متـأخران (فخرالـد  یال) عـده ین ھم قسمت سوم تفصـ ی) (ا٢٥/ ٢، قواعد األحکام، یحل
مراد آنھـا از مقصـود   یاند. ولدهیل را پسندین تفصیز ایو...) نیمحقق ثان،ید ثانید اول، شھیشھ
از معاملـه  یست که در چه صـورت مجھـول، مقصـود اصـل    یبودن و تابع بودن، روشن نیاصل

ست؟یو تابع بودن چیار اصلیاست؟ معیاست؟ و در چه صورت تبع
ت مجھولیدر اصالت و تبعیار عالمه حلیالف: مع

ع باشـد  یـ ا الاقل جزء مبیع و یا تمام مبیبودن آن است که مجھول، یمقصود اصلمنظور از 
رد. و مراد از تابع بودن آن اسـت کـه مجھـول    یاز ثمن در مقابل آن قرار بگیکه بخشیاگونهبه
ز بـه تبـع   یـ رد و آن چیـ گیصورت شرط ضمن عقد مطرح شود که ثمن در مقابل آن قرار نمبه
ح اسـت.  یشود. مثال اگر شرط کند که چھارپا حامله باشد معامله صـح یمنتقل میع به مشتریمب
ع باشـد معاملـه باطـل اسـت     یاگر چھارپا و حملش را با ھم بفروشد، که حمل ھم جزء مبیول
ست؛ مثل بچه در شـکم  یز نیعش جایکه منفرداً و مستقالً بیزین است: ھر چیایرا قاعده کلّیز

ح اسـت. کـه   یبه نحو تـابع صـح  یست ولیز نیعش جایباشد بعیمه ھم که جزء مبیدابّه، به ضم
منتقـل  یخود دابه باشد و ثمن در قبال خود آن باشد و حمل ھم به تبع بـه مشـتر  یھدف اصل

).٩٢/ ٢شود (ھمان، 
اسـت و  یع است و مقصود اصلیھر چه به صورت جزء ذکر شود داخل در مب: یبندجمع

لم به مقدار باشد، و ھر چه به صورت شرط ذکر شد تابع ع را الزم دارد که از جمله عیشروط ب
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بوده و شروط مزبور را الزم ندارد.

ت مجھولین در اصالت و تبعیدیار شھیب: مع
نکـه در  یح ایسـت. توضـ  یت در ذکر و عبارت نیت و جزئیت، شرطیار در اصالت و تبعیمع
مـت  ین عبد را به فالن قید: ایگویمیورآالتش که مشتریز با زیا کنیع عبد با اموالش یبیمسأله

اول بـود.  یکـه نـزد مـوال   یکه اموالش ھم به من منتقل شود به ھمان نحونیدم به شرط ایخر
د اول، ینباشد (شھیمعلوم باشد و ربویعنیع باشد. ید مال عبد ھم جامع شروط بیاند: بافرموده

).٢٩٥/ ١،ید ثانی؛ شھ١١١القواعد و الفوائد، 
باشد:یمیست؟ دو احتمال قابل بررسیت چیاست که مالک در تبعنیحال سوال ا

شـود جھـل   یمالک مراجعه به عرف است و آن چه عرفاً تابع محسوب مـ ارِ عرف:ی. مع١
ر تابع گوسفند است، تخم مرغ تابع مـرغ  یبه او قادح نباشد، مثال: حمل عرفاً تابع مادر است، ش

ع بـه خـود متبـوع    یھا بکه عرفاً در آنییزھایھا از چنیاست، مال عبد تابع عبد است، و مانند ا
که ھر دو با ھـم (ھـم متبـوع و ھـم تـابع)      نیشود نه ای(مادر، گوسفند، مرغ و...) نسبت داده م

نسبت داده شود.
ار عرفیمعینقد و بررس

ع عبـد و مـالش   یـ بیھا در مسألهرا خود آنیتواند منظور جماعت مزبور باشد زیعرف نم
که عرفاً مـال عبـد تـابع عبـد اسـت و      نیح کردند که علم به مقدار مال عبد الزم است با ایتصر

ھا جھل را قادح دانستند.آنید قادح باشد ولیجھالت نبا
ن اسـت: آنچـه کـه در    یت و اصالت، قصد متعاقـد یار در تبعیمعن: یارِ قصد متعاقدی. مع٢

ر آن اسـت  یـ ن غیچه که مقصود طرفو آنن است. ھمان اصالت داردیطرفیمعامله مقصود اصل
ن دو یـ ر، و خـود ا یـ ا خیا شرط، عرفاً و واقعاً تابع باشد ید یایت دارد چه به صورت جزء بیتبع

شعبه دارد:
خرد و ھـدف  یرا میزارینیکه شخصنیمثل ان: یک: به حسب قصدِ نوعِ متعاقدیشعبه 

ـ   یزار چنـدتا مـاھ  ینیھاان آبیضمناً در میزار است ولینیھاینیاصل یھـم وجـود دارد ول
را یزار پـر از مـاھ  یـ کـه شـخص ن  نیـ زار است. و مثل ایست بلکه خود نینیماھیمقصد اصل

شود یب او میھم نصینیضمناً تعدادیزار است ولیان نیماھیکند و ھدف اصلیمیداریخر
ھا دند و جھل به آنھا تابع بوین، ماھیست. در مثال اول بر حسب قصد طرفینیکه مقصود اصل

ھا تابع بودند.ین، نیقادح نبود و در مثال دوم طبق غرض متعاقد
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گر تـابع  یز دیاصل و چیزین معامله چیدر ان: یشعبه دو: به حسب قصدِ شخِص متعاقد

شـود کـلّ   یمجبـور مـ  یاژهیاز وینیبراین نباشد، مثالً شخصیباشد اگر چه به حسب نوع چن
کننـد  ین نمـ یبرسد، که نوعـاً چنـ  یکند تا به چندتا ماھیداریش خریھاینیزارھا را با ھمهین

جـا را  ر کلّ آنیفروشد و لذا ناگزیرا تنھا نمیمضطر است و فروشنده ھم ماھین مشتریایول
یمعلوم باشد ولید ماھیجا بانیتعلّق دارد. در ایبه ماھیغرض شخصیکند ولیمیداریخر

ھا تابع ھستند.نیایست و طبق قصد شخصیمھم نھا معلوم نباشد یاگر ن
ید مراعات شود، و بـرا یمالک است و بایشود که غرض نوعیاز کلمات فقھا استظھار م

ت سماعه مطـرح بـود و   یده شده است که در روایر دوشیر در پستان با شیع شیبینمونه درباره
مه کـرده و بفروشـد و اگـر بعـداً     یاله ضمیر در پیالضّرع را به شیالسالم) فرمود: ما فهیامام (عل

الـه خواھـد بـود و کـلّ ثمـن در      یر در پیر در پستان نبوده رأس المال ھمان شیمعلوم شد که ش
ده یکـه دوشـ  یاست کـه مقـدار  یش امام (ع) مربوط به فرضین فرمایرد. ایگیمقابل آن قرار م

انـد،  وع را به ده درھم فروختهباشد (اگر فرضاً مجمیک به ثمن المسمّیشده و معلوم است نزد
ب بـه ده  یا قریالضرع صد در صد تابع است و ین اندازه ارزش دارد و ما فیا ھمیمقدار معلوم 

جه، مقدار معلوم، اصـل و مقـدار در پسـتان کـه مجھـول اسـت فـرع        یدرھم ارزش دارد). در نت
ن یملـه اقـدام بـر چنـ    ). و نوع مردم و اھل معا٥/٢٤٨عة، ی، مختلف الشیخواھد بود (عالمه حل

ندارند.ییکنند و به مجھول اعتنایمیعیب
مراعـات احتمـال   یبرایوجود دارد ولی) شواھدیاحتمال اول (مراعات غرض نوعیبرا

ید: اگر غرض شخصـ یبگویغرر که کسیم جز مسألهینداریلیچ دلی) ھیدوم (غرض شخص
و باطل است. یرد غرریست) تعلق بگینا عددش معلومیزار که مقدار یان نیبه مجھول (مثل ماھ
ح است.یرد معامله صحیبه معلوم تعلق بگیو اگر غرض شخص

ار صاحب جواھریج: مع
ن ھـم  یمتعاقـد یو اصـل یست، قصـد و غـرض بـاطن   یت و اصالت، عرف نیمالک در تبع

ـ یآنان است بدیست بلکه مناط، قصد و غرض عقدین ـ یکـه متعاقـد  ین معن ع بـا  یـ ش از بین پ
را مورد معامله قرار دھنـد و  یگریز دیچیباطنیغرض اصلیجاکنند که بهیگر توافق میکدی

مه کرده و تابع قرار دھند ولو عرفـاً  یاست ضمیرا که مقصد اصلیزیع آن اقدام کنند و چیبر ب
ـ   ین چیھم ھمیباطنیست، برحسب غرض اصلیتبع ن در ظـاھر و عبـارت   یز اصـل اسـت ول

ء یشـ یج اسـت کـه گـاھ   یـ وه راین شـ یان عرف اھل بازار ایاند. در مدادهعقد، آن را تابع قرار
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در ظـاھر توافـق   یلـ ین است بنا بـه دال یھمیخواھد بفروشد و مقصد اصلیرا که مییگرانبھا

مه قـرار  یبھـا را ضـم  گـران یئیارزش باشـد و آن شـ  معلـوم و کـم  یئیع، فالن شیکنند که مبیم
ا فـردا  یـ ع، معاملـه را فسـخ کنـد    یجھل به مبیم شود و با ادّعانادیدھند تا مبادا فردا مشتریم
ن کار با ید، ایع، در صدد ردّ و فسخ معامله برآیجھالت مبیبا ادّعایمت بازار تنزّل کرده و ویق

زنـد  یبه معامله نمیا نباشد ضرریگاه اگر آن امر مجھول بعداً باشد رد آنیگیصورت میتراض
ان یـ معلـوم بـه ماھ  یئیشـ یمهیمثال ضمیمعلوم انشا شده است. برایئیشیچرا که معامله رو

یم تا اگـر ھـم مقصـود اصـل    یکنیمه میدر ظاھر ضمیاست ولیماھیزار که باز ھدف اصلین
).٤٤٥/ ٢٢، صاحب جواھرنبود، معامله باطل نباشد (

ار صاحب جواھرینقد مع
ست. مگـر مـراد صـاحب جـواھر     ینر ین تفسیاز عبارات فقھا، قابل حمل بر ایچ عبارتیھ

را شرط قرار دھند که یاصلیئیرا مشروط و آن شینیمعیئیھمان شرط و مشروط باشد که ش
اً منظـور صـاحب   یـ نفسه باطل بود و ثانیکند که اوالً فیبه کالم عالمه در قواعد و تذکره عود م

سّـک کـرده در   مه تمیمختلـف بـه اخبـار ضـم    یدر جاھایست، چرا که خود وین نیجواھر ا
مه است کـه  یست بلکه سخن از اصل ضمیمه سخن از شرط و مشروط نیکه در اخبار ضمیحال

سازد تا شرط بودن.یتر مشیبا جزء بودن ب
ار عالمه ھم سخن از شرط و جـزء  یست، معیار صاحب جواھر قابل قبول نیمع:یجمع بند

ست، چـه مجھـول را جـزء قـرار     ینان جزء و شرطیمید است که: فرقیبود ردّ شد. الزم به تأک
ز اگـر  یـ ن نیار قصـد متعاقـد  ینباشد. معید معلوم باشد و غرریا شرط. در ھر صورت بایم یدھ

غرر که اورده شد کـه مـالک غـرر    یندارد مگر مسألهیم مدرکیریبگیمالک را غرض شخص
ختلـف  که از کالم عالمـه در م ییھم به معنایست و نوع مالک است. و غرض نوعینیشخص

مت، یرا تقارب قیباشد...) ناتمام است زیب به ثمن واقعیمت معلوم قریم (قیبران استشھاد کرد
یار مسـأله یـ ست. اما معیدر رفع غرر حاصل از ضمّ مجھول به معلوم ندارد و رافع آن نیدخالت

ن ید توجه داشت که ھمـ یبایست ولیعرفاً تابع بود جھل به او موجب غرر نیزیعرف؛ اگر چ
م و ثمـن در  یصورت جزء ذکرکـرد منزل و...) اگر در متن عقد بهیرا (حمل، باغچهیتابع عرف

ز بـا  یاگر دو چیو باطل است، ولید معلوم باشد وگرنه غرریمقابل مجموع واقع شده حتماً با
صورت شرط ذکر شود نه جـزء،  عرفاً تابع باشد و ھم در متن عقد بهیزیھم چیعنیھم باشد 

ست.یالت آن قادح ننجا جھیا
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يریگجهینت

شود:ین استفاده میاز مباحث مطرح شده چن
معلوم بـه  یمهیجا ضمانتزاع و اقتباس کرد که ھمهیکلّیک قاعدهیتوان از اخبار ینم.۱

دارنـد، البتـه   یھا نصّ خاصـ نیرا ایزع باشد مگر در خصوص مورد نصوص،یمجھول مجوّز ب
است اما اگر یست چون غرریز نیع مجھول مطلقاً جایم که بیردایمسلم و اجماعیک قاعدهی

تـوان بـا حفـظ    یموارد نصوص خواھد بـود. البتـه مـ   یبراین قاعده اغماض شود مجوزیاز ا
ا اطالق یص است و عموم یقابل تخصیرا ھر عامّیمزبور موارد مذکور را استثناء کرد زیقاعده

ن عموم ھستند. به عـالوه مطلـق   یو اخبار مخصّص اع غرر ھم قابل استثنا استیاز بینبوینھ
عقـال اسـت.   یع مجھول، مخالف فھـم و بنـا  یمه در بیبر صحّت ضم ضمیات مبنیدانستن روا

ن نباشـد،  یطرفیو واقعیمه مقصود اصلیعالم، اگر در معامله مجھول، ضمیچون به نظر عقال
ست.ع آن مجھول ایاست که مبیان در حکم معاملهیقت ایدر حق
ـ یـ شـود مثـل تبع  ین تابع میاست که با جعل متعاقدیتابع جعلیز گاھیتابع ن.۲ از یت ن

ت یـ ستند، موضوع در باب تبعینیگریھا تابع دنیت، ایا بالعکس، و... که بدون جعل تبعییماھ
ع یـ است که خـود بـه خـود داخـل در مب    یک امر واقعیتابع یگاھین قسم بود. ولیراجع به ا

ن معامله بدان ملتفت یا جزء، طرفیا نه، به صورت شرط باشد یعقد ذکر شود است چه در متن
یدیگونه از توابع تردنیوار، ...) نسبت به اید منزل، اساس دیا از آن غافل باشند (مثل کلیباشند 

باشـد کـه جھـل بـه آن     یاگونـه ست مگر بـه یھا قادح نا غفلت از آنیھا، ست که جھل به آنین
ن است که اگر مسـتحکم نباشـد   یوار که در دل زمیع باشد مثل اساس دیمبشدنیموجب غرر

ن از بحـث خـارج اسـت    یاید معلوم باشد ولین صورت بایزند، در ایبه کلّ ساختمان لطمه م
ع را ھـم  یـ ت کنـد و مب یست که جھل به آن سـرا یه نین زاویمه از ایضمیرا سخن در مسألهیز

شود وگرنه جزء یث المجموع مجھول میکه مجموع من حه استین زاویمجھول کند، بلکه از ا
است و مجھول نشده است.یت خود باقیمعلوم باز ھم به معلوم
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