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چکيده
با پیچیدهتر شدن و گسترش روابط انسانها ،عقود و قراردادهای نوینی پدید میآیند كه ارتباطهات
بشر را زیر سلطة خود قرار میدهند .پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقهوق اسهالمی بهه
شمار میرود كه در حقوق ،با عنوان اص حاكمیت اراده از آن یهاد مهیشهود و مهادة  68قهانون مهدنی
جمهوری اسالمی ایران نیز به آن اشاره دارد و ازایهنرو ،اثبهات قراردادههای نوظههور و عهدم انحصهار
آنها در عقود زمان شارع ،اهمیت فراوانی مییابد .از مهمترین دالیلی كه بهرای عهدم انحصهار شهرعی
عقود بیان شده ،آیة شریفة یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ اسهت .در ایهن نوشهتار كهه بهه شهیوة
توصیفیه تحلیلی و استفاده از منابع كتابخانها ی نوشته شهده ،بهه بررسهی نحهوة داللهت آیهة مهذكور بهر
منحصر نبودن عقود در زمان شارع و نیز اشکاالت مطرح پیرامون آن پرداختهاست و بیان شده كهه آیهة
شریفه به طور كام بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژة «العقود» بر عقود نوپدید داللت دارد.

واژگان کليدی :عقد ،قرارداد ،حاکمیت اراده ،نوظهور ،أوفوا بالعقود.

(نویسندة مسئول) Email: ahangaran@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از مواردی كه در زندگی انسانها نقش كلیدی دارد و همهواره بهه آن نیازمندنهد،
عقود و قراردادهایی است كه میان خود منعقد میسهازند و مطهابم آن عمه مهیكننهد .بها
پیشرفت تمدن و جوامع و نیهز بهروز نیازههای جدیهد در میهان مهردم ،زنهدگی اجتمهاعی و
مؤلفههای آن شک پیچیدهتری به خهود مهیگیهرد و بهه تبهع آن ،معهامالت و قراردادههای
نوینی كه در گذشته معمول نبودهاست ،پدید میآیهد .ارادة افهراد در عقهود ،نقهش مههم و
تعیینكنندهای دارد و ارادة انشایی طرفین كه نسبت به بایع ایجابی و نسهبت بهه مشهتری بهه
صورت قبول تبلور می یابد ،علت اصلی تحقم عقد است و آثار حقوقی ناشهی از عقهد نیهز
اصوالً مبتنی بر ارادة طهرفین و خواسهت آنهاسهت (ر.ک؛ زحیلهی6487 ،ق .)66 :.سهؤال
مهم در زمینة عقود این است كه عقود منحصر به عقدهای بیانشده در زمهان شهارع اسهت،
یا شارع صحت عقود متعارف میان مردم را امضا فرمودهاسهت .در صهورت عهدم انحصهار
قراردادها ،برای عم به آنها ،نیازمند اثبات صحت آنها از جانب شارع هستیم ،تها بتهوان
آثار ایهن قراردادهها را در جامعهه جهاری سهاخت .هنگهامی كهه شهک یها تردیهدی ایجهاد
می شود ،بنا به اص صحت ،آن عقد یا ایقاع را حم بر صحت می كنیم و به این ترتیب ،با
اعتبار بخشیدن به آنها ،رابطة فقهی و معاملة خود را تنظیم مینماییم (ر.ک؛ محقم دامهاد،
 187 :6838و  .)166بنابراین ،هرگاه در صحت یا فساد معامله و قراردادی شک شود ،باید
بنا را بر صحت آن قرارداد گذاشت و آن را نافذ بدانیم ،مگر اینکه دلیلی بهر فسهاد معاملهه
آورده شود .اص صحت بهه اقتضهای عمومهات و اطالقهات ادلهة لفظهی ماننهد آیهة «أوفهوا
بالعقود» و «تجارة عن ترا » و روایت «المؤمنهون عنهد شهروطهم» تأسهیس شهده اسهت .از
مجموع این دالئ لفظی است كه به این اص پی میبریم ،وگرنه اص اولی در معهامالت،
عقود و ایقاعات ،فساد است (ر.ک؛ خویی6468 ،ق ،.ج  193 :1و .)111
این بحث كه در حقوق با عنوان اص حاكمیت اراده شهناخته مهیشهود ،در میهان فقهها
مح بحث بودهاست و یکی از مواردی است كه علمای اسالم نسبت بهه انحصهار یها عهدم
انحصار عقود در عقود و قراردادهای زمان شارع ،اختالف نظر داشتهاند .مههمتهرین دلیلهی
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كه برای اثبات عدم انحصار قراردادها در زمان شارع ذكر شده ،آیة «أوفوا بهالعقود» اسهت
كه نیازمند تأم و واكاوی دقیم فقهی میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،هنگهامی مهی تهوان ادعها كهرد كهه قراردادههای خصوصهی،
شرعی و مطابم موازین شرعی هستند كه اوالً الزم است دو نظریهة حصهری و غیرحصهری
بودن عقود و معامالت در زمان شارع و غیر آن كه مورد توجه فقها بودهاست ،بیهان گهردد
و ثانیاً نحوة داللت آیة «أوفوا بالعقود» بررسی شود و آنچهه مهورد نظهر شهارع بهودهاسهت،
تبیههین شههود و بایههد بهها تقویههت نظریههة غیرحصههری بههودن و آوردن ادلههة آن ،قراردادهههای
خصوصی را بر آن منطبم كرد.

 .1پيشينة پژوهش
بیشتر پژوهشهایی كه در زمینة اثبات مشروعیت قراردادهای نوظههور وجهود دارد ،بهه
بررسی ادلة آن به نحو عام و كلّی صورت گرفتههاسهت .مطهابم جسهتجوی نگارنهده ،ههی
مقالهای به صورت تخصصی به بررسی مشروعیت عقود نوپدید با نگاه به آیة شریفة «أوفوا
بالعقود» نوشته نشدهاست .از میان پژوهشهای یادشده میتوان به این مقاالت اشاره كرد:
ه پژوهشی با عنوان «بررسی مستندات صحت عقود نوظهور» به نویسهندگی سیدحسهین
موسوی راد در نشریة فقه و تاریخ تمدن در سال  6861ماپ شدهاست.
ه مقاله ای با عنوان «بازخوانی مبانی مشروعیت قراردادهای نامعین با رویکردی تطبیقهی
در حقههوق اسههالمی» بههه قلههم محمدرسههول آهنگههران و مهههدی سههعیدی بههه رشههتة تحریههر
درآمدهاست و در نشریة دانش حقوق مدنی به سال  6869ماپ شدهاست.
ه مقاله دیگری كه در زمینة اص حاكمیت اراده نگاشته شده« ،نگرش آیات و روایات
به اص حاكمیت اراده در اعمال حقوقی» به قلم سیدمهدی سیدخاموشی و سیدحمیدرضها
ملیحی است كه در مجلة پژوهش دینی در سال  6861ماپ شدهاست.
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منانكه مشاهده میشود ،مقالة حاضر دریچههای نهو بهرای پژوهشهگران عرصهة فقهه و
حقوق اسالمی پدید آوردهاست و بررسی داللت آیة كریمة «أوفوا بهالعقود» بها دقهت نظهر
باالیی در اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور صورت گرفتهاست.

 .2عقود م هود و عقود نوظهور
در میان قراردادها و عقودی كه میان مردم منعقد میشود ،عهدهای بهر ایهن باورنهد كهه
تنها عقودی معتبر و جایز است كه در زمان شارع جریان داشته است و شارع نیهز تنهها ایهن
عقود را صحیج دانستهاست و هر عقدی غیر از آنها محکوم به بطالن میباشد .در مقابه ،
تعداد زیادی از فقها و حقوقدانان ،عقود را منحصر در عقود زمان شارع ندانسهتهانهد و بهر
این باورند كه شارع عقود و قراردادهای میان مردم را در همة زمانها معتبر شناختهاسهت و
حکم به صحت آنها كردهاست و در صورتی كه ایهن عقهود مخهالف بها احکهام فقههی و
قانونی نباشد ،عم به آنها جایز خواهد بود.

2ـ .1عقود م هود
مطابم نظر فقهایی كه به این نظریه قائ هستند ،اص اولی در عقود ،فساد اسهت ،مگهر
اینکه دلیلی شرعی بر صحت آن اقامه شود؛ مراكهه فقهط احکهامی را مهی تهوان بهه شهارع
نسبت داد كه دلیلی بر آن از جانب شارع جع شده باشهد و اگهر منهین نباشهد ،انتقهال آن
مال صحیج نخواهد بود .بنابراین ،تنها عقودی صحیج هستند كه احکام و آثار آنهها ثابهت
شده باشند .در غیر این صورت ،اگر به موجب قراردادی كهه در شهرع ثابهت نشهده باشهد،
قب .و اقباضی صورت گرفته باشد ،مالی كه شخص تملک كرده ،در حکهم مقبهو بهه
واسطة عقد فاسد است و آن مال باید عینهاً بهه صهاحبش بازگردانهده شهود (ر.ک؛ نراقهی،
6467ق ،.ج .)619 :6
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اختالف میان فقها در جایی است كه قائالن به حصری بودن عقود ،دالئ صحت كلیهة
قراردادها و معامالت را خدشه دار كنند و اطالقات نصوص و عموماتی را كه وجهود دارد،
منصرف به عقود زمان شارع می دانند .به طور مثال ،در رد عقد بودن اباحة معوضهه ،منهین
گفته شدهاست كه به طور قطع عنوان بیع بر آن صادق نیست؛ مراكهه بیهع ،تبهدی مهال بهه
مال است ،نه تبدی اباحه به مال ،و نمی توان برای آن عنوان مستقلی قائ باشیم؛ زیهرا اگهر
عنوان مستقلی داشته باشد ،بر صحت آن دلیلی نیست؛ مراكهه بهه واسهطة تمسهک بهه آیهة
«أوفوا بالعقود» اباحة معوضه صحیج نیست .اگر به صهورت فعلهی صهورت پهذیرد ،عنهوان
عقد بر آن مترتب نخواهد بود ،تا حکم وجوب وفا شام آن شود و اگهر منعقهد شهدن آن
به صورت قولی باشد ،از عقود متعارفه نیست ،تا امضای شارع شام آن گردد.
یکی از فقها دربارة عدم صحت معاطات این گونه بیان مهی دارد« :در عقهد بیهع ،لزومهاً
ایجاب و قبول باید وجود داشته باشد و صرف معاطات محقم ،عنوان عقد نیسهت» (حلهی،
6468ق ،.ج  .)678 :1بیشتر فقهای شیعه بر همین باورند ،لیکن شهیخ مفیهد قائه بهه جهواز
معاطات است .گروهی نیز معتقدند منانچه معامله ای به صورت معاطهات صهورت پهذیرد،
اص بر بقای ملک و عدم انتقال آن می باشد ،مگر سبب آن در شرع ثابهت شهود« :صهرف
مراضات سبب شرعی در نق و انتقال نیست» (همان).
یکی دیگر از فقها دربارة عدم صحت صهدقی عنهوانی عقهد بهر معاطهات مهی گویهد« :از
اطالق كتاب و سنّت این گونه برداشت میشهود كهه لهزوم معاملهه و انتقهال مهال ،مخهتص
عقود میباشد و صرف تراضی عرفا جهزء مصهادیم عقهود نیسهت و اگهر تردیهد كنهیم كهه
معاطات عقد است یا نه ،اص عدم صهدق عنهوان عقهد بهودن بهر آن اسهت و نتیجتهاً عهدم
صحت معاطات برداشت میشود» (خوانساری ،6864 ،ج.)76 :1
الزم به ذكر است كه دربارة معاطات باید گفت كه انشاء فعلی همان انشاء قولی اسهت
و افادة ملکیت میكند و در نتیجه ،از مصادیم بیع و مشمول آیة «أح ّ اهلل البیهع» مهیباشهد.
همچنین ،می توان معاطات را از مصادیم تجارت برشمرد و مشمول آیة «تجارة عن ترا »
دانست .به عالوه ،اینکه سیرة مسلمین و متشرعان و سیرة عموم مردم و بنای عقال بهه همهراه
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عدم ردع شارع ،دلیلهی بهر صهحت معاطهات اسهت (ر.ک؛ خوانسهاری ،6864 ،ج .)76 :8
همچنین ،با توجه به آیة «تجارة عن ترا » و بها مالحظهة اینکهه آنچهه از تجهارت مقصهود
است ،مطلم تکسب است و تراضی طرفین سبب حلیت آن است ،عقد مهورد نظهر صهحیج
خواهد بود .در بیان معصوم(ع) ،توافم دو شریک (لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی) با عنایهت
به تراضی طرفین (الَ بَأسَ یإذَا تَرَاضِیاً) صحیج دانسته شده است ،بهدون اینکهه بهرای صهحیج
بودن آن اشارهای به عقد صلج شده باشد.
بنابراین ،آنچه به نظر مهیرسهد اینکهه ضهرورتی بهرای مطابقهت دادن عنهوان صهلج بهر
معاطات یا اباحة معوضه نباشد ،هرمند ممکن اسهت صهلج در مقهام كلیهة قراردادهها واقهع
شود .همچنین ،محفو ماندن استحکام معامالت ،منین اقتضها مهیكنهد كهه اگهر توافهم و
تراضی به طور كام مطابم با یکی از عقود معهین نبهود ،بایهد آن را بهه اسهتناد اطالقهات و
عمومات و یا عقد صلج كه قالبی گسترده بهرای آزادی اراده اسهت ،صهحیج دانسهت و تها
حد امکان توافم های مشروع طرفین را محترم شمرد و این بدان معنی نیسهت كهه مهرز بهین
عقود معیّن و نامعیّن شکسته شود و به عنوان مثال ،اگر قصد واقعی دو طرف عقهدی ماننهد
اجاره بود ،به دلی اینکهه دارای سهازش و توافهم اسهت ،بهه آن عنهوان صهلج دههیم ،بلکهه
مقصود آن است كه اگر در موردی ،عقد به طور كام مطابم با یکی از عقود معهیّن نبهود،
ثبات قراردادها اقتضا میكند كه اگر توافم متعاقدین مخالف با شرع و قهانون نباشهد ،آثهار
مورد نظر آنها بر آن بار شود .بهعالوه ،اگر به هر دلیلی عقدی باط باشد و متعاملین پهس
از پی بردن به آن مجدداً توافقی ننمایند ،نمیتوان آثار عقد دیگهری را بهر آن عقهد فاسهد
مترتب دانست .پذیرفتن صحت قراردادی نظیر اباحهة معوضهه مسهتلزم از بهین رفهتن معنهی
عقود فاسد نیست (ر.ک؛ حائری691 :6878 ،ه.)698

2ـ .2عقود نوظهور
بیشتر فقهای معاصر و متهأخر و بسهیاری از مفسهران (ر.ک؛ نراقهی6467 ،ق.؛ خمینهی،
6468ق.؛ تفسیر قمی و المیزان ذی آیة  6سورة مائده) بر این باورند كه عقود مهورد تأییهد
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شارع منحصر به عقودی نیست كه در زمان شارع متداول بهوده انهد و از ادلهة لفظهی منهین
برداشت میشود كه شارع كلیة قراردادهایی را كه مورد نیهاز و عقالیهی هسهتند ،برحسهب
ضرورتها و نیازهایی كه از جانب مردم به وجود آمدهاند ،امضا و تأیید نمودهاست:
«رفتار و سلیقة ائمة اطهار(ع) این طور نبوده كه بنشینند و فقه را از اول طهارت

تا آخر دیات ،بحث و تدریس فرمایند ،بلکه ائمة طهاهرین(ع) زنهدگی روزمهره و
كارهای جاری مردم را متن قرار می دادند و به آن حاشهیه مهیزدنهد؛ بهه عبهارت
دیگر ،ملت و جامعه مالک بوده است .در هر معاملهه ای كهه مشهاهده مهیكردنهد
مردم اشتباه می كنند ،متذكر می شدند و مسئله را توضیج می دادند .لذا هر معاملهه
و قراردادی كه مردم آن را انجام می دادند و از جانب شهارع ردعهی بهر آن وارد
نشدهاست ،صحیج است» (رضوی.)36 :6811 ،

دربارة استحکام تعهدات و قراردادهای میان مردم باید متذكر شهد كهه وفهای بهه عههد
جزء اساسی ترین شرایط زندگی اجتماعی است و قرآن كریم نسبت به وفهاداری عههدها و
پیمانها به مسلمانان دستور میدهد؛ مراكه بدون آن عمالً هی همکاری اجتماعی ممکهن
نخواهد بود و انسان در زندگی اجتماعی خود دمار مشک  ،و زندگی اجتمهاعی و اثهرات
آن مخت خواهد شد .میتوان گفهت گسهتردهتهرین میهزی كهه در اجتمهاع اهمیهت دارد،
موضوع وفای به عهد و پیمان است و بدون آن هرج و مرج خواههد شهد و موجهب سهلب
آسایش و اطمینان خاطر مردم میشود.
در میان واجبات الهی ،یکی از مهمترین موضوعاتی كه بهر آن تأكیهد شهده ،وفهای بهه
عهد است .ازاینروست كه بتپرستان در زمان جاهلیت پیمهانهها را در بهین خهود محتهرم
می شمردند؛ زیرا عواقب پیمانشکنی را فهمیهده بودنهد (ر.ک؛ مجلسهی6488 ،ق ،.ج :61
 .)644همچنین ،از امام علی(ع) نق شده اسهت كهه خداونهد میهزی جهز عمه صهالج را از
بندگانش نمیپذیرد و جز وفای به شروط و پیمانها را قبول نمیكند (ر.ک؛ نههجالبالغهه/
ن  .)98به همین سبب است كه وفای به عهد از مواردی است كه همة انسان ها آن را قبهول
دارند و از موضوعات فرادینی و جزء حقوق تمام انسانها به شمار میرود.

031

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

به طور كلی ،این سؤال مطرح است كه آیا هر معاملههای كهه صهورت مهیگیهرد ،بایهد
داخ در یکی از عقود شناختهشده در شرع و قانون باشد ،یا مهیتوانهد قهراردادی فراتهر از
میزی باشد كه در شرع به آن اشاره شدهاست؟ به طور مثال ،اگر كسی قراردادی را منعقد
كند كه با عنوان هی یک از عقود مانند اجاره ،مضاربه ،جعاله ،قر

و ...قرار نگیهرد و از

طرفی ،با هی یک از موازین شرعی تعارضی نداشهته باشهد و از جانهب شهارع نیهز ردعهی
صورت نگرفته باشد ،آیا می توان حکم به صحت منین معاملهای كرد؟ در فقه دسهته ای از
عمومات وجود دارد كه به واسطة آن ها كلیهة معهامالت صهحیج اسهت ،جهز مهواردی كهه
شارع استثناء كرده است ،همانند مواردی كه نباید ذیه عنهوان ربها ،قمهار و ...قهرار گیهرد؛
عموماتی مانند آیة «أوفوا بالعقود» بر این داللت میكنند كه كلیة پیمانهایی كه انسانها بها
یکدیگر منعقد میكنند ،صحیج می باشد ،جز عهدها و پیمانهایی كهه از جانهب شهارع رد
شده باشند .هی دلیلی وجهود نهدارد كهه همهة معهامالت صهحیج داخه یکهی از عقهود و
معامالت متعارفی باشند كه در شرع وارد شدهاست ،بلکه فقها قائ هستند كه آنچه از آیهة
«أوفوا بالعقود» و موارد مشابه آن برداشت مهیشهود ،عمهوم قراردادهها را شهام مهیشهود.
همچنین ،مفسران معتقدند كه عقود در آیهة مهورد نظهر همهة عههدها و پیمهان هها را شهام
میشود و مون هی قیدی به همراه آن نیامده ،شام هر عقهدی غیهر از عقهود متعهارف در
فقه نیز میشود و تنها معامالتی كه با دلی خاص فساد آنها ثابت میشهود ،باطه خواهنهد
بود .یکی از موارد استثنائی كه در فقه وجود دارد و در صورت وجود در معاملهای ،حکهم
به فساد آن معامله داده میشود« ،غرر» است« :نَهَی النَّبییُ عَنْ بَیْعی الْغُرَری» (حر عهاملی ،بهیتها،
(ص)

ج  .)443 :67فقها بر این باورند كه این نهی ،اختصاص به بیع غرری ندارد ،بلکه پیهامبر

از هر معامله و قرارداد غرری نهی كرده است .معاملة غرری ،یعنی قراردادی كه روی یهک
امر مجهول انجام گیرد (ر.ک؛ مطهری 138 :6879 ،و .)136
بیشتر معامالت متداول ،مانند بیهع ،اجهاره ،هبهه ،عاریهه ،شهركت و ...قبه از اسهالم در
جامعه رواج داشته است و پس از نزول احکام در دین مقدس اسالم ،شارع حقیقت خاصی
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را برای عقود و معامالت بیان ننموده ،آنها را امضا فرمودهاست .امها مهوارد خاصهی مهون
ربا و بیع غرری را بهه سهبب وجهود مفاسهد واقعهی در آنهها ،از ایهن امضهای عهام اسهتثناء
فرموده است .همچنین ،در جاهایی كه شارع مقدس سکوت كردهاست ،امضای عام عقهود
و معامالت شام آنها نیز میشود؛ زیرا در غیر این صورت ،نهی شارع باید به آنها تعلهم
میگرفت و اعالم میشد.
میتوان اینگونه برداشت كرد كه بهرای شهارع ،حقیقهت و اصهطالح خاصهی در عقهد
مدنظر نیست ،مون عقد قب از تشریع بوده است و شارع میزی را بر آن اضافه نکردهاست
و عقد را اقرار و امضا نموده ،مواردی را نیز نهی كردهاست؛ مانند نههی از بیهع مجههول بهه
سبب غرر ،و نهی از آنچهه كهه در آن شهائبة رباسهت كهه از گناههان كبیهره مهیباشهد .امها
مواردی را كه شارع سکوت كرده ،عرفاً و شرعاً جایز است ،مون سزاوار شارع نیست كهه
اهمال كند و آنچه را كه راضی نیست و اراده نکرده ،بیان نکند و خالصه اینکه آنچهه كهه
برای شارع در آن حقیقت شرعیه است ،مانند عبادات ،ناگزیر از نهص شهرعی هسهتیم و از
آن جمله امور توقیقیه ،یعنی متوقف بر نهی از طرف شهارع اسهت و آنچهه را كهه حقیقتهی
برای شارع در آن نیست ،مانند عقود ،عدم نهی از آن شرعاً كفایت میكند و فرقهی نهدارد
كه زمان شارع وجود داشتهاست یا نه.

 .3عقود نوظهور با نگاه به آیة «أوفوا بال قود»
برای اثبات صحت و اعتبار عقود نوظهور ،دالی فراوانی همچون آیة «أوفهوا بهالعقود»،
آیة «تجارة عن ترا » ،روایت «المؤمنون عند شروطهم» و ...ذكر شدهاست كه مههمتهرین
این دالی  ،آیة «أوفوا بالعقود» است و همة فقهها ذیه بحهث عقهود نوظههور بهه آن اسهتناد
كردهاند .از آنجا كه استناد به این آیه و نحوة داللت آن اهمیهت بهاالیی دارد و نیهز برخهی
اشکاالت به نحوة داللت آیة مذكور مطرح شده ،پهرداختن و تبیهین اسهتدالل بهه ایهن آیهة
شریفه ضروری و مهم است.
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3ـ .1برردی داللت آیة «أوفوا بال قود»
یکی از مهم ترین آیات و دالیلی كه فقها در بحث صحت و لزوم عقهود بهه آن اسهتناد

كردهاند ،آیة یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( المائده )6/است كهه مباحهث مختلفهی
دربارة معنای عقد و وفای به آن و نیز شمول یا عدم شمول این آیه نسبت به عقود نوظههور
و نامعین مطرح شده است .در ابتدا الزم است بهه بررسهی معنهای عقهد و آنگهاه بهه بررسهی
میزان داللت آیه نسبت به عقود و قراردادهای نوپدید پرداخته شود.
به عقیدة یکی از لغت پژوهان« ،عقد مقاب "ح ّ" است .گفته می شود :عقد بست او را،
عقد می بندد او ،عقدبستنی .معاقد ،مح های بستن است و معقد ،مح بستن ریسمان اسهت
و جمع آن ،معاقد است» (ابن منظور6489 ،ق ،.ج  .)161 :8جوهری نیز گفتهاست« :عقدت
الحب والبیع والعهد ،فانعقد .و عقد الرب و غیره؛ أی غلظ فهو عقیهد :بهه معنهی ریسهمان و
پیمان است و بیع را بستم ،پس بسته شد .رب و غیر آن بسته شد؛ یعنی غلیظ شهد .پهس آن
بسته شده است» (جوهری6487 ،ق ،.ج  .)968 :1بسیاری از فقیهان عقد را به معنهای مطلهم
عهد دانسهتهانهد (ر.ک؛ فاضه مقهداد ،6839 ،ج  .)144 :1همچنهین ،یکهی از علمها آن را
مؤكّدترین عهدها معنا كرده ،در این زمینه مهار احتمال را ذكر میكند« :الهف) عههدهای
زمان جاهلیت كه میان خودشان بسته اند .ب) عهدهایی كه خداوند در حهرام و حاللهش از
انسانها گرفتهاست .ج) عقدهایی كه انسانها میان خودشهان مهیبندنهد و نیهز عههودی كهه
انسان با خودش میبندد .د) امر به اه كتاب برای وفا نسهبت بهه عههدهایی كهه بهه منظهور
تصدیم پیامبر ما در تورات و انجی گرفته شدهاست .به نظر وی ،قویتهرین احتمهال ،قهول
دوم است كه دیگر اقوال را در بر میگیرد» (طبرسی ،6871 ،ج  .)184 :8جامعتهرین قهول
در این بحث آن است كه مراد از عقد مطلم ،ربطی است كه در میان عقال بسهته مهیشهود؛
خواه نسبت به تکالیف الهیه ،خواه نسبت به حقوق اقتصهادی و اجتمهاعی ،خهواه نسهبت بهه
معامالت .این معانی از نظر مقتضای خود نزول و شمول آن بهتر و جامع تر اسهت .یکهی از
فقها نسبت به معانی ذكرشده دقت نظری داشته ،بر این بهاور اسهت كهه معهانی مختلفهی در
لغت برای معنای عقد بیان شدهاست و بهاستعاره در باب بیع و امثهال آن بههكهار مهیرود و
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گفته میشود كه «عَقدَ البیع» ،ولی معنای اولیة حقیقهی و غیراسهتعاری عقهد« ،گهره زدن» و
در لغت عرف« ،عُقده» به معنای «گره» است .پس اص معنای عقد در لغهت عهرب« ،گهره
زدن» است .در آیة كریمه هم میفرمایهد :وَالَ تَعْزِمُوا عُقْدَ َ النِّکاحِ( البقهره .)189/یها در

آیة دیگری میفرماید :الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَ النِّکاحِ( البقهره .)187/پهس «عقهده» بهه معنهای
«گره» است .عقد با عهد دو معنای متفاوت از هم است و شاهد بر این سخن ههم آن اسهت
كه معنای حقیقی عهد ،ایجاد موضوع عقد اعتباری است و وقتی گفته مهیشهود كهه فهالن
كس تعهد كرده ،یعنی در حقیقت ،بهه ذمهه گرفتههاسهت .معنهای حقیقهی تعههد و معاههده
عبارت از این است كه انسان میزی را در ذمهة خهود قهرار دههد ،امها معنهای حقیقهی عقهد
عبارت از «گره زدن نخ و ریسمان» است و معنای مجازی آن« ،گره زدن اعتبهاری» اسهت.
البته در برخی موارد ،تصادم حاص میشود؛ مثالً در موردی كه انشاء شدهاست و تعههدی
هم بر ذمة انسان قرار گرفتهاست .گاهی هم این دو از هم متفرق میباشند .بنهابراین ،رابطهة
عام و خاص مِن وجه دارند (ر.ک؛ خمینی 6468 ،ق ،.ج 681 :6ه.)684
ظاهر آیة یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( المائده )6/این است كه عم كهردن و
وفای به هر عقدی ،واجب است و هر آنچه كهه وفها كهردن بهه آن واجهب باشهد ،صهحیج
است؛ زیرا صحت به معنای آن است كه از نظر شرعی ،اثری بهر عقهد بهار شهود .بنهابراین،
هرگاه شارع میزی را تأیید كند كه بهه آن وفها شهدهاسهت و بهه مقتضهای آن عمه شهده،
معلوم میشود كه دارای اثر بودهاست؛ به عبارت دیگر ،منظور از صحت قرارداد آن اسهت
كه اثر مورد نظر از سوی شارع پذیرفتهه شهود و منهین پذیرشهی از امهر بهه وفهای قهرارداد
فهمیده میشود (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج )68 :1؛ به عبارت دیگر ،وقتی شهارع دسهتور
دادهاست كه به قراردادها عم كنید ،از این دستور فهمیده میشهود كهه قراردادهها ،دارای
اثر و صحیج هستند ،مون اگر قراردادی صحیج نباشد ،امهر بهه انجهام آن معنهایی نخواههد
داشت.
بیضاوی گفته است كهه شهاید منظهور از عقهود ،ههم عقهودی باشهد كهه خداونهد بهرای
بندگانش برقرار كرده ،آنها را ملزم به انجام تکالیف خود نمودهاست و ههم عقهودی كهه
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مردم میان خود منعقد میسازند؛ مانند عقد امانی و معامالت (ر.ک؛ بیضاوی6463 ،ق ،.ج
 .)118 :6همچنین گفته شده كه عقود بر سه دسته میباشد :یکهی عقهدی كهه میهان خهدا و
بندگانش منعقد میشود ،دیگری عقدی كه میان انسان و خودش برقرار میگردد و سومی
عقدی كه مردم میان خودشان منعقد میسازند و ظاهر آیه شام هر عقدی مهیشهود ،جهز
عقدی كه ترک آن واجب است (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج  .)66 :1در كتاب صافی نیهز
عقد شام همة این معانی دانسته شدهاسهت (ر.ک؛ فهی .كاشهانی6469 ،ق ،.ج .)467 :6
در كتاب آیات االحکام هم گفته شده كه احتماالً منظور از عقود در این آیه ،كلیهة عقهود
شرعی فقهی باشهد و شهاید منظهور آن ،اعهم از تکهالیف و عقهودی باشهد كهه مهردم میهان
خودشان منعقد می سازند و نیهز شهام غیهر ایهن تکهالیف و عقهود شهود؛ ماننهد سهوگندها
(ر.ک؛ اردبیلی ،بیتا.)411 :
به هر روی ،واژة عقود شام عقود میان مردم میشود و ایهن همهان معنهایی اسهت كهه
مورد بحث ماست .بنابراین ،هر میزی كه عقد نامیده میشود و نسبت بهه صهحت یها فسهاد

آن تردید وجود داشته باشد ،حکم به صحت آن میشود؛ زیهرا مشهمول عمهوم آیهة قهرآن
قرار می گیرد و تردید در صحت یا فساد عقد ممکن است به سبب فقدان میزی باشهد كهه
شرط احتمالی قرارداد است ،یا به دلی وجود میزی باشد كه احتماالً مانع قرارداد اسهت و
یا در میزی شک شود كه شرط یا مانع عقد میباشد (ر.ک؛ مراغهی6467 ،ق ،.ج .)68 :1
در استدالل به آیة شریفه ،بهرای اثبهات صهحت قراردادههایی كهه در صهحت آنهها شهک
وجود دارد ،اشکال شدهاست به اینکه برای فعلی شدن امر بهه وفها بایهد متعلهم آن مشهروع
باشد ،در غیر ایهن صهورت ،وفهای بهه عقهد مهورد نظهر الزم نخواههد بهود .بنهابراین ،بایهد
مشروعیت متعلم را قب از امر به آن فر كهرد (ر.ک؛ علیدوسهت ،6867 ،ج  .)63 :6در
پاسخ به این اشکال ،برای اثبات مدعا این گونه بیان شدهاست:
«منظور از "العقود" در آیه مورد بحث" ،عقود جامع شرایط واقعهی شهرعی"

است .ازاین رو ،عقود مشکوک به طور مستقیم و بدون واسطه داخه در گسهترة
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این آیه نیست ،لیکن پس از روشن شدن وضعیت آن به مث اطالق مقامی ،داخ
در گسترة آیه میشود» (علیدوست ،6867 ،ج .)686 :6

به عقیدة این فقیه ،آیة مورد بحث صحت عقود مشهکوک را اثبهات مهیكنهد ،ولهی بها
واسطه؛ با این بیان كه شارع در مقام بیان بودهاست و عقهود مفهرو را رد نکهردهاسهت و
به همین سبب ،از سکوت و عدمالبیان او میتوان جامعیت این عقود را بهه سهبب شهرایط و
نبودِ موانع شرعی به دست آورد.
مطلب درخور توجه در این آیه آن است كه با فر

شمول آیة قرآن نسبت بهه عقهود

و قراردادها ،منظور از عقود ،عقودی است كه در زمان شارع وجود داشتهاسهت و متهداول
بوده ،یا هر عقد جدید و متعارفی را نیز شام میشود؟ فایدة ایهن اخهتالف نظهر در جهایی
آشکار میشود كه هرگاه بخواهند عقد جدیدی مانند بیمه را با منظور خاصی وضع كننهد،
آیا می توان برای صحت آن قرارداد به این آیه استناد كرد؟ بنا بر احتمال اول ،نمیتوان بهه
آیة قرآن استناد نمود؛ زیرا این آیه فقهط شهام عقهودی خواههد بهود كهه در زمهان شهارع
وجود داشتهاست و متداول بودهاست .بنابراین ،برای اینکه عقد مشهکوكی را مشهمول آیهه
قرار دهیم ،باید بدانیم كه آن عقد در زمان نزول آیه متداول بودهاست یها نهه ،و فهر

بهر

آن است كه این عقد جدید است و در زمان شارع وجود نداشتهاسهت .امها بنها بهر احتمهال
دوم ،میتوان به آیة قرآن استناد كرد؛ زیرا عنوان عقد بر عقد مشکوک نیز صدق میكند.
بنابراین ،مشمول آیه قرار میگیرد (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج  .)64 :1گروهی از مفسران
ترجیج دادهاند كه عقد را به معنای عقودی بدانند كه در زمان شارع ،یعنی زمهانی كهه آیهة
قرآن نازل گردید ،در میان مردم شایع و متداول بود .شاید دلیه ایهن نظریهه آن باشهد كهه
جمع همراه با الف و الم ،گرمه برای عموم وضع شدهاست ،امها زمهانی داللهت بهر عمهوم
می كند كه قرینة عهد یا مجهاز دیگهری وجهود نداشهته باشهد ،حهال آنکهه در اینجها منهین
نیست؛ زیرا «ال» برای عهد است؛ یعنی منصرف به قراردادهای معهود در آن زمان میشود
و این انصراف مانع اطالق یا عموم است .همان گونه كهه نظیهر ایهن مطلهب را در اسهتغراق
عرفی بیان كرده اند؛ یعنی در عرف مردم نیز مانند شرع ،لفظ عام در صورتی استغراق دارد
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و بر عموم داللت میكند كه قرینة مجازی برخالف آن وجود نداشته باشد .با توجه به این
سخن ،در صورتی میتوان برای صحت عقدی به آیة قرآن استناد كرد كه در شهمول آیهه
نسبت به آن عقد تردیدی وجود نداشته باشد و فقط در وجود شرط یا مانع تردید كنیم كه
در این صورت ،اص بر عدم شرطیت و مانع بودن است ،ولی اگر در شمول یا عدم شمول
آیه نسبت به عقدی شک كنیم ،نمی توان برای صحت قرارداد به آیه استناد كرد .این دلی
كسانی است كه قائ به عدم شمول آیه نسبت به تمهامی عقهود و از جملهه عقهود نوظههور
هستند .در مقاب  ،باید گفت از آنجا كه كلمة عقهود در آیهه ،جمهع معهرف بهه «ال» كهه از
الفا عموم است ،داللت بر عمومیت دارد و علمای اصولی غالباً اثبات كردهاند كهه جمهع
محلی به «ال» افادة عموم میكند (ر.ک؛ لطفی ،)99 :6871 ،احتمال دارد كهه لفهظ عقهود
منصرف به عقود متعارف و متداول نشود؛ زیرا عموم استغراقی فقط شهام عمهوم افهرادی
میشود و بر حسب وضع و عرف ،شام عموم نوعی نمیشود و نیز قرینهای وجهود نهدارد
كه آن را شام استغراق نوعی بدانیم (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج )69 :1؛ یعنی لفظ عقود
شام انواع عقدها مانند بیع ،اجاره ،رهن و ...نمیشود ،بلکه شام افهراد عقهود اسهت و بهه
عبارتی ،شام تمام افراد عقد بیع و تمام افراد عقد اجاره و ...مهیشهود .ایهن عمهوم كهه در
ابتدا از ظاهر آیه متبادر به ذهن میشود و نیز مدلول مطهابقی لفهظ «أوفهوا بهالعقود» اسهت،
عموم افرادی است .همچنین ،به داللت اقتضا بر عموم ازمانی داللت دارد؛ بهدین معنها كهه
وفا به عقود مختص همة زمانهاست (ر.ک؛ انصاری6468 ،ق ،.ج 636 :1؛ محقهم دامهاد،
 ،6838ج  674 :1و لطفی .)99 :6871 ،پس وقتی لفهظ عقهود فقهط شهام عمهوم افهرادی
بشود یا باید آن را حم بر افراد متعارف دانست یا آن را به صورت مطلم شام همة افراد
دانست كه در صورت دوم مطلقاً شام عموم میشود و این میزی است كه ما قصد اثبات
آن را داریم .بنابراین ،اگر لفظ عقود را شام انواع عقود ندانسته ،بلکه شهام افهراد عقهود
بدانیم ،این آیه بر صحت قراردادها داللت میكند .اگر در حالهت نخسهت ،لفهظ عقهود را
فقط شام افراد متعارف و متداول در زمان نزول آیه بدانیم ،الزمهاش آن اسهت كهه بهرای
اثبات صحت برخی از افراد بیع و صلج و مانند آنها كه بهندرت واقع میشهوند ،نتهوان بهه
آیة قرآن استناد كهرد (ر.ک؛ مراغهی6467 ،ق ،.ج )69 :1؛ زیهرا ایهن افهراد ،مشهمول آیهة
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قرآن نیستند و در نتیجه ،استدالل به آیه فایدهای نخواهد داشت؛ زیرا شکی كه مها را وادار
میكند به آیة قرآن استناد كنیم ،نسبت به فرد عقدی میباشد كه بهندرت ر میدهد .آیة
مورد نظر هر عقدی را كه با شرع و اخالق مخالف نباشد و امر قبیحی را مباح نکند ،شام
می شود .لذا فقط عقود معین را در بر نمی گیرد .طبرسی در مجمع البیهان ،فاضه مقهداد در
كنزالعرفان ،اردبیلی در آیات األحکهام ،سهید محمهدكاظم یهزدی در عةروةالهوثقی و سهید
ابوالقاسم خهویی در مصهباح الفقاههه بها مفههوم یادشهده از آیهه موفقهت كهرده انهد (ر.ک؛
كاتوزیان ،بیتا ،ج  .)644 :6بنای عقال بر این است كه هر میهزی كهه عنهوان عقهد بهر آن
صادق باشد و از لحا شرعی ،منعی بر آن وارد نشده باشد ،مشهمول آیهه مهیشهود و ایهن
شمول عقود مستحدثه ،مانند بیمه و مانند آن را در بهر مهیگیهرد (ر.ک؛ مکهارم شهیرازی،
6419ق .)693 :.فقها به اتفاق دربارة افراد نادر از انواع غالب به آن استناد كهردهانهد ،حتّهی
افرادی كه گویی اصالً ر نمیدهند (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج )69 :1؛ به بیان سادهتهر،
اگر واژة عقود فقط شام عقود متعارف و معهود میشد ،فقها نسبت به افراد نادر عقود بهه
آیة قرآن استناد نمیكردند .همچنین ،متعارف و متهداول نبهودن وجهود افهراد و كهم واقهع
شدن آنها ،لطمهای به داللت عام نمیزند؛ زیرا لفظ عام شهام افهرادی نیهز مهیشهود كهه
بهندرت ر میدهند (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج )69 :1؛ یعنی داللت لفظ عام بهر عمهوم
افراد ،معنایش آن نیست كه افراد مشمول عام باید به صورت متعارف و متداول در خهارج
ر دهند:
«آیة شریفة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در تمام عقدهای جدید ه اعهمّ از آنچهه پهس از
عصر ائمّة(ع) به وجود آمده ،یا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده ،هماننهد عقهد
بیمههه جریههان دارد؛ مراكههه بیمههه نیههز یکههی از عقههود اسههت و داخ ه در عمههوم
أوفوا ...می باشد و دلیلی بر تخصیص آن وجود ندارد و اینکه عموم أَوْفُـوا
(ع)
بِالْعُقُودِ منحصر در عقدهای موجود در زمان تشریع احکام و عصر معصومین
گردد ،هی دلی قانعكننهده ای نهدارد .بنهابراین ،اطهالق آیهة شهریفه شهام تمهام
عقدهای متعارف در بین عقهالی تمهام زمهانهها و مکهانهها مهیگهردد» (مکهارم
شیرازی6417 ،ق.)477 :.
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همچنین ،دربارة عقد مغارسه این اشکال وجود دارد كه در زمرة عقود معهیّن و معههود
در زمان شارع نبودهاست و در صحت یا عدم صحت آن ،اقوال مختلفی مطرح است .عقهد
مغارسه قراردادی است به منظور كشت اشجار بیمیهوه از قبیه  :سهنیدار ،بیهد ،پهده ،سهرو،
منار و نگهداری آنها كه بین مالک و كارگر بسته میشود در مقاب ی حصّة مشاع از همهان
درختها .افرادی قائ به بطالن منین عقدی شدهاند:
« عمدة دلی آنان ،این است كه نفوذ عقود معاوضی منوط به اذن شارع است
و در این زمینه اذنی وجود ندارد؛ بهه تعبیهر دیگهر ،طبهم نظهر مشههور ،معهامالت
منحصر به عقودی هستند كه از نظر قانونگهذار مجهاز شهناخته شهدهانهد و آنهها
عقود معیّنه هستند و مغارسه در زمرة عقود شهناختهشهده نیسهت ،لهیکن بعضهی از
فقها ،مث مقدس اردبیلی ،صاحب كفایه و شیخ محمدحسهین كاشهفالغطهاء در

تحریر المجله (ر.ک؛ كاشفالغطاء ،6896 ،ج  )636 :1و صهاحب عةروةالهوثقی
(ر.ک؛ یزدی ،6486 ،ج  ،)791 :1با استفاده از قواعد عمومی لزوم وفای به عقد،
حکم به صحت آن داده اند و حم نیز با همین قول است؛ زیرا در باب معهامالت،
نیازی به تنفیذ تکتک آن ها نیست ،بلکه همین كه منع خاصهی از طهرف شهارع
نیامده باشد ،كافی است؛ مراكه همة عقود ،تحت عمومات أَوْفُـوا بِـالْعُقُودِ و
تِجااةرَ ً عَ ـنْ تَــراضٍ نافههذ هسههتند ،مگههر آنکههه منههع خاصههی دربههارة خاصههی
آمدهباشد» (طاهری6463 ،ق ،.ج .)167 :4

آنچه كه با ظاهر آیة قرآن سازگارتر است و برای استدالل نیز مناسبتر مهیباشهد ،آن
است كه آیة قرآن را شام هر میزی بدانیم كهه عقهد نامیهده مهیشهود و نیهز آن را شهام
انواع نادر و افراد نادر بدانیم ،مگر نادر بودن نوع یا فرد به اندازهای باشد كه در عقد بهودن
آن شک كنیم .در این صورت ،آیة قرآن شهام منهین فهرد یها نهوع نهادری نخواههد بهود
(ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج  .)61 :1آیه شام هر عهد و پیمانی میشود ,زیرا عام اسهت و
ظاهر لفظ عام منین اقتضایی دارد .از آنجا كه كلمة عقود در آیه ،جمع معهرف بهه «ال» از
الفا عموم است ،داللت بر عمومیت دارد (ر.ک؛ لطفی )99 :6871 ،و مفسران قرآن ههم
به همین صورت تفسیر كردهاند« :لفظ "العقود" جمع محلهی بهه الهف و الم اسهت ،الجهرم
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مناسب تر و صحیج تر آن است كه كلمة "عقود" در آیه را حم كنهیم بهر ههر میهزی كهه
عنوان عقد بر آن صادق است» (طباطبهائی ،بهیتها ،ج  .)693 :9یکهی دیگهر از مفسهران در
تأیید این مطلب مینویسد:
«با توجه به اینکه "العقود" ه بهاصطالح ه "جمع محلی به الف و الم" اسهت و
مفید عموم می باشد و جمله نیز كامالً مطلم است ،آیة فوق دلی بهر وجهوب وفها
به تمام پیمان هایی است كه میان افراد انسان با یکدیگر و یا افراد انسان با خدا ،به
طور محکم بسته می شود و به این ترتیب ،تمام پیمهان ههای الههی و انسهانی و نیهز
پیمان های سیاسی ،اقتصادی ،اجتمهاعی ،تجهاری ،زناشهویی و ماننهد آن را در بهر
می گیرد و یک مفهوم كامالً وسیع دارد كه به تمام جنبه های زندگی انسان ،اعهمّ
از عقیده و عم ناظر است .از پیمانهای فطری و توحیدی گرفته تها پیمهانههایی
كه مردم بر سَری مسائ مختلف زندگی با هم میبندنهد» (مکهارم شهیرازی،6874 ،
ج .)144 :4

3ـ .2نقد و برردی اشکاالت وارده بر ادتدالل به آیه
اشکال اول :تردیدی نیسهت كهه بسهیاری از عقهود ،مشهمول آیهة أُوفُـوا بِـالْعُقُود
نیستند؛ زیرا وفای به آنها الزم نیست و این عقود شام احکهام الههی و قراردادههای میهان
مردم و مانند اینها میشود و این اشکال پدید میآید كه در آیة كریمهه ،تخصهیص اكثهر
الزم آید (ر.ک؛ خمینهی 6416 ،ق ،.ج  .)667 :6پهس الزمهة خهروج بسهیاری از عقهود از
شمول آیة قرآن ،یا قائ شدن به تخصیص اكثر است كه جایز نیست ،یا بههنهدرت ممکهن
است تخصیص اكثر الزم آید و یا الزمة آن ،حم آیة قرآن به قراردادههای معههود اسهت
كه این كار نیز سبب میشود در هر عقد مشکوكی نتوان به آیهة قهرآن اسهتناد كهرد و آیهة
قرآن به عقودی اختصاص مییابد كه فهرد یها نهوع آنهها متعهارف اسهت (ر.ک؛ مراغهی،
6467ق ،.ج  ،)67 :1در حالی كه هدف ما استناد به آیة قرآن در منین مهواردی اسهت .در
پاسخ باید گفت عالوه بر اینکه هر تخصیص اكثری مستهجن نیست ،بلکه جایی مسهتهجن
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است كه آنچه داخ می ماند ،بسیار كم باشد ،ولی با زیادی و بسهیاری آن ماننهد بحهث مها
مستهجن نیست (ر.ک؛ خمینی 6416 ،ق ،.ج  .)663 :6همچنین ،عموم آیهة قهرآن ،عمهوم
افرادی است و تردیدی وجود ندارد كه افراد صحیج قراردادها بیشتر از افراد فاسهد هسهتند
و نیز افهراد واجهب تکهالیف ،بیشهتر از افهراد حهرام هسهتند و تهرک حهرام بیشهتر صهورت
میگیرد .بنابراین ،افرادی كهه وفهای بهه آنهها الزم و واجهب اسهت ،بیشهتر از سهایر افهراد
قراردادها هستند .بهعالوه ،تخصیص اكثر در صورتی ناپسند و زشت است كه افراد زیهاد و
قاب توجهی تحت شمول عام باقی نمانده باشند ،در حالی كه در اینجا منین نیسهت .حتّهی
اگر آیة قرآن را هم شام انواع عقود بدانیم ،پاسخ همین است؛ زیرا انواعی هم كهه وفهای
به آنها الزم است ،زیاد و فراوان است (ر.ک؛ مراغی6467 ،ق ،.ج .)67 :1
اشکال دوم :لفظ عام را در صورتی میتوان حم بر عموم كرد كه قرینهای برخالف
عموم وجود نداشته باشد ،یا میزی وجود نداشته باشد كه احتمال قرینهه بهودن آن بهرود و
اگر منین نباشد ،مانع آن میشود كه بتوان به هر عام عمه كهرد و آن را حمه بهر معنهای
حقیقههی (عمههوم) نمههود (ر.ک؛ علیدوسههت ،6867 ،ج 71 :6ه ه .)77در آیههة مههورد بحههث،
تردیدی نیست كه قراردادهای معهودی قبالً وجهود داشهتهاسهت كهه سهبب مهیشهود واژة
عقود در آیة قهرآن  ،منصهرف بهه همهان قراردادههای معههود شهود و یها وجهود قبلهی ایهن
قراردادها صالحیت دارد كه عموم آیة قرآن را منصرف به قراردادههای خهاص نمایهد؛ بهه
عبارت دیگهر ،ایهن احتمهال وجهود دارد كهه قراردادههای معههود ،عمهوم آیهة قهرآن را از
عمومیت آن خارج سازد و مختص همان قراردادههای معههود نمایهد .تردیهدی نیسهت كهه
سورة مائده جزء آخرین سورههایی است كه نازل گردید و بیشک قب از نزول این آیهه،
قراردادها و احکام واجب و حرامی وجهود داشهت و برخهی از ایهن عقهود صهحیج بودنهد.
بنابراین ،وجود این قراردادها و احکام سبب میشود كه آیة قرآن فقط منصهرف بهه همهان
عقود و قراردادها شود (ر.ک؛ نراقی6467 ،ق61 :.ه.)67
پاسخ اولی كه به این اشکال داده میشود ،بدین شرح است:
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«بنا بر قولی ،سورة مائده جزء آخرین سورههایی است كه نازل شد و یا اینکه
در اواخر عمر پیامبر(ص) نهازل گردیهد .بنهابراین ،بهی شهک در آن زمهان ،احکهام
شرعی انتشار یافته بود و حالل و حرام خدا بیان شده بود .پس آیة قرآن در منین
حالتی ،حم بر عموم می شود و تمام قراردادها تحت شمول آیه قرار میگیرنهد؛
به بیان دیگر ،این آیه نازل شده است تا حکم عامی را برای تمام قراردادها ،حتّهی
قراردادهایی كه در آینده ایجاد میشود ،بیان كند» (مراغی6467 ،ق ،.ج .)63 :1

پاسخ دومی كه به اشکال دوم داده شده ،این است كه صرف وجود قراردادههایی قبه
از نزول آیة قرآن كفایت نمیكند كه آیه حمه بهر همهان قراردادههای موجهود و معههود
شود ،بلکه باید مخاطبان به وجود این قراردادها آگهاهی داشهته باشهند و منهین نیسهت كهه

همة مردمانی كه آیة أُوفُوا بِالْعُقُود خطاب به آنها صادر شهدهاسهت و در زمهان وحهی
حضور داشتند ،نسبت به قراردادهای موجود در آن زمان آگاهی داشهته باشهند .بههعهالوه،
آیة مورد نظر شام غایبان و افرادی میشود كه در آینده نیز حضور دارند .حتّی بر فهر
اینکه همة قراردادهای آن ز مهان بهرای همگهان بیهان شهده باشهد و روشهن بهودهاسهت ،در
صورتی مانع داللت عام بر عموم میشود كه این قراردادها تها زمهان نهزول قهرآن در ذههن
انسان وجود داشته باشند ،وگرنه روشن است كه منانچه در ذهن انسان باقی نباشهند ،قرینهه
برای انصراف عام از عموم نخواهد بود و روشن است كهه نمهیتهوان از راهههایی همچهون
استصحاب ،حکم به بقای آنها كهرد (ر.ک؛ مراغهی6467 ،ق ،.ج 63 :1هه .)66بههعهالوه،
«در اصول فقه ،نظر معروف این است كه بین اص عموم و اص اطهالق تفهاوت اسهت .در
جریان اص عموم ،آنچه مانع است ،قرینه برخالف عموم اسهت و قرینهة احتمهالی مهزاحم
نیست ،در حالی كه در مطلم ،محتم القرینه نیز مزاحم اطالق اسهت» (علیدوسهت،6867 ،
ج  .)39 :6پاسخ سوم به اشکال طرحشده این است كه اشکال زمانی پذیرفتهاست كه همهة
قراردادها و احکام آنها قب از نزول آیة أُوفُوا بِالْعُقُودِ بیان شده باشد ،در صورتی كهه
منین نیست و حکم برخی قراردادها بعد از نزول این آیه بیان شدهاست و آیه شام آنهها
نمیشود .این در حالی است كهه اشهکالكننهده آیهه را شهام كلیهة قراردادههای متعهارف
شرعی دانستهاست و در نتیجه ،در گفتار وی تعهار

بهه وجهود مهیآیهد (ر.ک؛ مراغهی،
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6467ق ،.ج  .)66 :1پاسخ مهارمی كهه گفتهه شه ده ایهن اسهت كهه اگهر آیهه را حمه بهر
قراردادهای معهود و متعارف نماییم ،معلوم میشود كهه آیهة أُوفُـوا بِـالْعُقُودِ تأكیهدی
برای ادلة قبلی احکام خواهد بود و حکم جدیدی را بیان نمیكند و الزمة تأكیدی دانستن
آیه ،این است كه قائ به تظاهر به فراموشكاری شویم .در صورتی كه در آیهات قهرآن و
احکام شرعی اص بهر تأسیسهی بهودن اسهت و در اینجها ،آیهه حکهم جدیهدی را تأسهیس
میكند (ر.ک؛ همان .)18 :پاسخ پنجم به اشکال اینکه ظاهر سهخن مفسهران قهرآن بیهانگر
آن است كه آیة قرآن حم بر عقود متعارف و معهود نمیشود و این مهمترین قرینه برای
حم نکردن آیه به عقود معهود مهی باشهد .فقهها نیهز گرمهه در بهاب تفسهیر و معنهای آیهه
اختالف دارند ،اما اتفاق نظر دارند كه آیه شام كلیة قراردادها مهیشهود و اختصهاص بهه
قراردادهای معهود ندارد و میزی كه موجب انصراف به عقود معهود میشود ،فقهط یهک
احتمال ضعیف است كه قاب توجیه نیست (ر.ک؛ همان.)18 :
اشکال سوم :اگر آیة قرآن حم بر عمهوم شهود ،الزمههاش آن اسهت كهه ههم بهرای

تأكید و هم برای تأسیس باشد؛ زیرا قب از آنکه آیة أُوفُوا بِالْعُقُودِ نازل شهود ،وفهای بهه
برخی قراردادها واجب بود .بنابراین ،آیة مزبور نسبت به این قراردادها جنبة تأكیهدی دارد
و نسبت به قراردادهای دیگر كه قبالً حکمی برای وجوب وفای به آنهها بیهان نشهده بهود،
جنبة تأسیسی دارد و جایز نیست آیة مزبور همزمان جنبة تأكیدی و تأسیسهی داشهته باشهد؛
زیرا لفظ مشترک را نمیتوان در بیشتر از یک معنا استعمال كرد و ازاینرو ،حم آیهه بهر
دو معنا صحیج نیست .بنابراین ،یا باید آن را حم بر تأكید نمود و یا حم بر تأسیس كرد
و ازاینرو ،آیه معنای عامی ندارد (ر.ک؛ نراقی6467 ،ق.)18 :.
در پاسخ به این اشکال منین بیان شده كه ممنوعیت استعمال لفظ مشترک در بیشهتر از
یک معنا ،یا به سبب آن است كه منین استعمالی ثابت نشده ،در حالی كهه در اینجها ثابهت
شدهاست و نمی توان آن را انکار كرد و یا بهه سهبب آن اسهت كهه اگهر وحهدت را داخه
گردانیم ،موجب تناق .میشود ،ولی در اینجا تناقضهی وجهود نهدارد و اینکهه آیهة قهرآن
برای تأكید و تأسیس بهكار رفتهاست ،معنایش آن نیسهت كهه در دو معنها بههكهار رفتهه تها
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ممنوع باشد و منعی هم برای استعمال آیه در تأكید و تأسیس وجود نهدارد .بهرای صهحت
استعمال آیه در تأكید و تأسیس ،همین بس كه اه عرف ،آن را استعمال كردهانهد و اگهر
ادعای عدم جواز منین استعمالی بشود ،به آن توجهی نخواهد شد.
در پایان ،اگر قائ شویم معنای آیه مبهم است كه برای تأكیهد اسهت یها تأسهیس ،ایهن
ابهام ضرری به اثبات صحت عقود مشکوک وارد نمیكند؛ زیرا اگر عقد مشهکوک جهزء
عقودی باشد كه وجوب وفای به آن ،قب از نزول این آیه معلوم بودهاسهت ،پهس صهحیج
می باشد و اگر لزوم وفای به آن قب از نزول آیه مشخص نباشهد ،تحهت شهمول آیهه قهرار
خواهد گرفت؛ مراكه آیه ظاهراً برای تأسهیس مهیباشهد و تأسهیس بهتهر از تأكیهد اسهت.
بنابراین ،عقدی كه مشکوک است ،صحت آن معلوم میشود و اثبات صهحت عقهد یها بهه
سبب آیة أُوفُوا بِالْعُقُودِ است و یا قبالً ثابت شدهاسهت (ر.ک؛ مراغهی6467 ،ق ،.ج :1
 .)11همچنین ،باید بررسی شود كهه آیها در نگهاه اشهکالكننهده در حمه بهر تأكیهد ،امهر
ارشادی بودهاست و یا در حم بر تأسیس امر مولوی اسهت و از ایهن نظهر ،اسهتعمال یهک
صیغه برای ارشاد و اِعمال مولویت جهایز نیسهت .در پاسهخ بایهد گفهت ایهن ارشهاد مقابه
مولوی نیست كه این اشکال پیش آید (ر.ک؛ علیدوست ،6867 ،ج .)31 :6
اشکال چهارم :عقد به معنای پیمان محکم است .بنابراین ،منانچه آیة قهرآن را شهام
همة قراردادها بدانیم ،بر صحت هر پیمان محکمهی داللهت خواههد كهرد و تها زمهانی كهه
صحت و لزوم عقد فقهی به اثبات نرسد ،پیمان نیز موثم نخواهد بود و الزمة منین سهخنی
پیدایشی دَور است؛ به عبارت دیگر ،آیه در صورتی صحت عقد را ثابت میكند كهه عقهد
موثم باشد و عقد نیز زمانی موثم است كهه مشهمول آیهه قهرار گیهرد و ایهن ،دَور اسهت و
نمی توان گفت كه عرفاً هر عقدی موثم است و مشمول آیهه قهرار مهیگیهرد ،بلکهه موثهم
بودن عقد باید از نظر شرعی به اثبهات برسهد (ر.ک؛ مراغهی6467 ،ق ،.ج 11 :1هه .)18در
پاسخ گفته میشود هر كسی كه عقد را به معنای تعهد موثم مهیدانهد ،تصهریج كهرده كهه
عقود متداول میان مردم نیز تعهد موثم است و این تصریج حکایهت از آن دارد كهه موثهم
بودن جزء عقد است .در غیر این صورت ،تصریج نمیكردند عقود مردم جزء عهد مؤكهد
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است .همچنین ،این گفته با سخن مفسران و بسیاری از اه لغت مغایر است كه بیع و مانند
آن را مشمول «عقد» میدانند و اشارهای نکردهاند كه دخول بیهع تحهت شهمول «عقهد» بهه
سبب الزم بودن عقد است كه موجب توثیم عقد میشود و نیز مفسران تصهریج كهردهانهد
كه آیة قرآن شام همة عقود است و این تصریج ،قرینه بر آن است كه توثیم به شهکلی را
كه گفته شد ،اراده نکردهاند .همچنین ،بنها بهر آنچهه در روایهات آمهدهاسهت ،واژة «عقهد»
شام عقودی میشود كه معروف است و در میان مردم غلبه دارد و این به معنی آن اسهت
كه روایات شرعی شمول آیة قرآن نسبت به عقود را مستلزم موثم بهودن عقهود نمهیداننهد
(ر.ک؛ همان.)18 :

نتيجهگيری
نحوه و میزان داللت آیة أُوفُوا بِالْعُقُودِ و اشکاالت وارده بهر آن نسهبت بهه تهوقیفی
بودن یا نبودن عقود در این مقاله نقد و بررسی شد .سهیر تهاریخی فقهه نشهان مهیدههد كهه
بیشتر فقهای پیشین تنها عقودی را معتبر میدانستند كه در زمان شارع بههكهار رفتههاسهت و
عنوانی خاص داشتند ،لیکن با گذشت زمان و پیشرفت تعامالت میان افهراد نیهاز بهه وجهود
عقود نامعیّن بیش از پیش احساس شد ،به طوری كه در زمان معاصر ،غالب فقهای امامیهه،
قائ به توقیفی نبودن عقود میباشند .آ نچهه از مجمهوع ادلهة لفظهی و بنهای عقهال برداشهت
میشود ،عدم تخصیص عقود ،به عقود بهكاررفته در زمان شارع مهیباشهد .در ایهن زمینهه،
نکتههة مهههم و ضههروری ،تأسیسههی نبههودن معههامالت از جانههب شههارع اسههت؛ مراكههه شههارع
معامالت و قراردادهایی را كه میان مردم رایج بوده ،در صورت مخالف نبهودن بها شهرع و
احکام الهی ،امضا نموده ،بر آن صهحه گذاشهته اسهت .بنهابراین ،ارادة افهراد تها جهایی كهه
موجب مخالفت با شرع و قانون نشهود ،آزاد اسهت و بهرای انعقهاد قهرارداد الزم بهه وجهود
عنوانی خاص قب از آن نیست.
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هههههههههههههههههههه 6416( .ق .).البیع .تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
(ره)

خوانسهاری ،احمههد .)6864( .جــامعالمــدار

فــی شــرح مختصــرالنافع .تهههران :مکتبةة

الصدوق.
خویی ،ابوالقاسم6468( .ق .).مصباحُالفقةهة .قم :غدیر.
رضوی ،مرتضی .)6811( .برداشتهای فقهی .تهران :بعثت.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

118

زحیلهی ،وهبة6487( .ق .).العقود المسامة ُ فـی القـانون المعـامالت المدنیاةُ األمـاراتی و

القانون المدنی األردنی .چ  .6دمشم :دار الفکر.
سیوری ،مقداد بن عبداهلل .)6839( .کنز العرفان فی فقه القرآن .ج .1تهران :مرتضوی.
طاهری ،حبیب اهلل6463( .ق .).حقوق مدنی .چ .1قهم :دفتهر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه
جامعة مدرسین حوزة علمیه.
طباطبائی ،سید محمدحسین( .بی تا) .تفسیر المیزان .ترجمة سید محمدباقر موسوی .تههران:
مهدیه.
طباطبههائی یههزدی ،سههید محمههدكاظم6486( .ق .).العاارو الــوثقی .چ .1بیههروت :مؤسسةةة
األعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،فض بن حسن .)6871( .مجمعالبیان فـی تفسـیر القـرآن .چ .8تههران :انتشهارات
ناصرخسرو.
علیدوست ،ابوالقاسهم .)6867( .فقه و حقـوق قراردادهـا .چ .4تههران :سهازمان انتشهارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
فی .كاشانی ،مال محسن6469( .ق .).تفسیر الصافی .چ .1تهران :انتشارات الصدر.
قمی ،علیبن ابراهیم .)6818( .تفسیر القمی .بیجا :دار الکتاب.
كاتوزیان ،ناصر( .بیتا) .حقوق مدنی .ج .6چ .8تهران :دانشگاه تهران.
لطفی ،اسداهلل .)6871( .بررسی اصل لزوم در عقود اسالمی .همدان :دانشجو.
مجلسی ،محمدباقر6488( .ق) .بحاراألنوار .بیروت :دار إحیاء الترا العربی.
محقم داماد ،سیدمصطفی .)6838( .قواعد فقه ،بخ مدنی  .9تهران :انتشارات سمت.
مراغی ،میر عبدالفتاح6467( .ق .).العناوین .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
مطهری ،مرتضی .)6879( .مسئلة ربا ،بانک بیمه .تهران :صدرا.
مکارم شیرازی ،ناصر6419( .ق .).أنوار الفقةهة ـ کتاب النکاح .چ .6قم :انتشهارات مدرسهة
اإلمام علی بن أبیطالب(ع).

هههههههههههههههههههههههههههه و دیگران .)6874( .تفسیر نمونه .چ .6تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
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هههههههههههههههههههههههههههه 6417( .ق .).دائر ُالمعةرف فقه مقارن .چ .6قهم :انتشهارات مدرسهة
اإلمام علی بن أبیطالب(ع).

نجفی (كاشف الغطاء) ،محمدحسین6896( .ق .).تحریر المجلة .چ .6نجف اشرف :المکتبة
المرتضویة.
نراقی ،احمد6467( .ق .).عوائداألیام .چ .6قم :مکتب األعالم اإلسالمی.

