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صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری (ره)


اکبر ذاکریان ،شکراله نیکوند

(تاریخ دریافت1316/21/02 :؛ تاریخ پذیرش)1316/23/10 :

چکیده
فقهای متقدم در بحث معامالت فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود ،حکم صحت یا بطالن (در صورت عدم تنفیذ) را بر
آن بار نمودهاند .شیخ انصاری عالوه بر پرداختن به حکم معامالت فضولی ،برای اولین بار ،اینگونه معامالت را از حیثث مووثوب برر ثی
نموده و در یک تقسیم بندی ،صورتهای بیع فضولی را در ه محور برر ی نموده ا ت که به تبع او ،متاخرین به صور بیع فضثولی اشثاره
نمودهاند .در این تقسیم بندی ،یا فضولی مال را برای مالک میفروشد یا برای خودش ،که در حالت اول ،یا از قبل ،نهی از جانث مالثک
ر یده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد .مرحوم شیخ حکم هر ه قسم را در صورت اجازه مالک ،صحت دانسته ،هر چند برخی از فقهثا
در برخی موارد ،قائل به بطالن هستند.

کلیدواژگان
اجازه ،اذن مالک ،بیع فضولی ،نهی مالک.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه حقوق خصوصی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
رایانامهzakerian.law@gmail.com :

 استادیار ،واحد ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
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مقدمه
در ارتباط با صور بیع فضولی باید بیان گردد که عقد گاهی از جانب مالک یا ماذون از جانب مالک
و یا وکیل آنها صورت میگیرد و گاهی از جانب کسی که نه مالک است و نه مااذون و ناه وکیال
(اجنبی) ،البته اجازهای هم به این عقد ملحق نمیگردد و گاهی عقد از جانب اجنبی منعقد میشود،
ولی بعداً مالک آن را اجازه میکند .در صورت اول معاملاه صاحیو و در صاورت دوا باوال و در
صورت سوا اختالف و محل بحث است که آیا معامله فضولی باول اسات یاا خیار و آیاا اجاازه
الحق میتواند عقد را تصحیو نماید و آثار عقد صحیو را بر آن مترتب نماید یا خیر؟
شیخ انصاری در کتاب مکاسب سه صورت برای بیع فضولی بیان نموده است:
 .1فضولی مال را برای مالک میفروشد بدون نهی قبلی مالک.
 .2فضولی مال را برای مالک میفروشد با نهی قبلی مالک.
 .3فضولی مال را برای خود میفروشد ،چه به عنوان اینکه غاصب باشد و یا باه گماان اینکاه
فکر میکند مال خود است.
ظاهراً ایشان اولین کسی است که این تقسیم بندی را انجاا داده و فقهای ماقبل ایشان ،فقط باه
ذکر حکم معامله فضولی اکتفا نمودهاند .ایشان قدر متیقن از عقد فضولی را مورد اول میداند ،زیارا
در دو قسم بعدی ،بخصوص در قسم سوا که بیع غاصب برای خودش باشاد ،اختالفای اسات .از
نظر حکمی نیز می تواند قسم اول قدر متیقن باشد ،زیرا اگار در قسام اول حکام باه صاحت شاد
آنوقت نوبت به دو قسم دیگر میرسد که ببینیم آیا صحیو است یا خیر ،ولی اگر قسم اول را باول
دانستیم به دلیل اولی ،دو قسم دیگر نیز باول است .بنابراین باید دید مبنای شایخ در تقسایمبنادی
مذکور چیست؟ آیا این یک تقسیم حصری است؟ یا فروض دیگری را می توان در نظر گرفت؟
معنای فضولي
مرحوا شیخ انصاری در مکاسب در تعریف اصطالحی فضولی (عاقد فضاولی) باه تعریاف شاهید
اول اکتفا نموده و بیان میدارد «و هو الکامل ریلا الاللل لرف ل ل و للو الاا ریا ل ا» (عااملی؛ (/2 ،)1111
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 )22و در ادامه به تعریف برخای فقهاای عاماه اشااره مایدارد «انل الاادلب لذ اما ملا فلا الل امنل ».
(انصاری؛ ()313/3 ،)1111
از میان تعاریف فوق به نظر میرسد تعریف شهید اول شاملتار و جاامعتار اسات ،زیارا ایان
تعریف با آوردن قید «ریا الالل لرف ل» مواردی را نیز شامل میشود که مالک ،ممناو التصارف در
مال خویش باشد .به عبارت دیگر ،مالک هر چند مالک مال است ،ولی مالاک تصارف در آن ماال
نیست ،مانند راهن نسبت به عین مرهونه و یا محجور نسبت به مال ممنو التصرف خود وامثال این
موارد .بنابراین در این موارد ،عقدی که از سوی مالک ممنو التصرف منعقد میشاود ،تاابع احکااا
معامالت فضولی است ،زیرا بنا بر تعریف شهید اول ،این افراد هرچند که کامل هستند ،اما در عاین
حال ،مالک تصرف نیستند .از سوی دیگر ،تعریف شهید مانع نیز هست ،زیرا با قید کامل که اشااره
به شرایط تکلیف دارد ،صبی و مجنون را خارج میکند .پس بنا بر ایان تعریاف ،فضاولی فقاط در
جایی که عاقد ،مالک عین نیست و عقد را منعقد میسازد ،نمیباشد ،بلکه شامل هر کسی که حاق
تصرف در عین مال را ندارد ،میشود ،هر چند مالک آن مال باشد( .جزایری؛ ( )312/1 ،)1121اماا
تعریف شیخ در آنجا که بیان میدارد «ما الش وط الفاادبیا اا یکوا مالکنی او مأموا ملا ماللل او الشلا »
و فضولی را متفر بر فاقد این دو وصف (مالک و ماذون) نموده است ،کامل نیسات ،زیارا ماوارد
پیش گفته ،مانند راهن نسبت به عین مرهونه را در بر نمیگیرد ،زیرا راهن نسبت به عاین مرهوناه
مالک است ،هرچند به دالیلی ممنو از تصرف در مال خویش است .تعریف عاماه نیاز هار چناد
شامل تماا موارد میشود ،لیکن مانع نیست ،زیرا مجنون و صبی داخل در این تعریف است.
اعتبار شرط بلوغ در اجرای عقد فضولي

همانطور که پیشتر اشاره شد ،شهید اول در تعریف فضولی بیان نمودهاند« :والل ا للضولول هوالکامل
ریا مالل لرف ل» و با توجه به اینکه کامل کسی است کاه شارایط عماومی تکلیاف را دارا باشاد

 .1شرایط عمومی تکلیف عبارت است از :عقل  ،بلوغ  ،قدرت و حریت.
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حال این سوال پیش میآید که اگر صغیر ممیزی معامله انجاا دهاد کاه مالاک آن نیسات و مالاک
اصلی آن معامله را اجازه نماید آیا این معامله صحیو است یاا خیار؟ از ورفای مالاک باه معاملاه
رضایت داده و آن را اجازه کرده و از سوی دیگر صغیر ممیز به دلیل این که به سن بلاوغ نرسایده
کامل نیست ،بنابراین معامله او از ابتدا باید باول باشد.
در این مورد باید دید که عقد صبی ممیز ماذون ،صحیو است یاا خیار؟ در صاورتی کاه عقاد
صبی ممیز ماذون را صحیو بدانیم ،حکم صحت به عقد فضولی صابی در صاورت اجاازه ،تعمایم
خواهد یافت که در این حالت عقد فضولی صغیر ممیز با اجازه بعدی صاحیو اسات ،ولایکن اگار
عقد صبی ممیز را ولو در صورت اذن و بارضایت ولّی باول دانستیم ،اجازه بعدی نیاز نمایتواناد
عقد صبی ممیز را نافذ گرداند ،زیرا این عقد از ابتدا باول بوده است.

1

تحلیل فقهي و حقوقي معامله فضولي

با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط «الناس مسرطوا عر املوام » این سوال مطرح میگاردد
که چگونه شخصی می تواند نسبت به مال غیر ،معامله نمایاد و باا شارایطی قایال باه صاحت آن
شویم .به عبارت دیگر چه نهادی از نهادهای حقوقی بر معامله فضولی جریان دارد؟
ابتدا باید بیان داشت که اصل کلی بر این است که هیچ کس حق دخالات در اماور دیگاران را
ندارد .این اصل برگرفته از اصل حاکمیت اراده اسات .ایان اصال کلای در ماواردی باا تخصای
 .1در باب معامالت صغیر ممیز بین فقها اختالف نظر وجود دارد .برخی مطلق معامالت صغیر ممیز را باول دانستهاند:
عاملى ،شهید اول ،محمد بن مکى ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة 3 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چ دوا 1111 ،ه ق ،ج  ،3ص  192و برخی صحیو ،دسته سوا معامالت صغیر ممیز را
صرفاً در امور یسیره صحیو دانستهاند :قزوینى ،سید على موسوى ،ینابیع األحکاا فی معرفة الحالل و الحراا ،دو جلد،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول 1121 ،ه ق ،ج  ،2ص  .392عده دیگر نیز
معامالت صرفاً سودآور را صحیو دانستهاند .قانون مدنی در ماده  1212نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است .ماده
 11قانون امور حسبی نیز مؤیدی دیگر برای صحت معامالت صغیر است (.برای اوال بیشتر ر.ک :شیخ انصاری،
پیشین ،ص.)211
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قانونگذار مواجه گردیده است که از آن جمله میتوان به ماوارد نماینادگی اشااره نماود .در ماورد
فضول که بدون اجازه نسبت به مال دیگران معامله میکند دو دیدگاه بیان شده اسات .دیادگاه اول
اینکه «هرگاه فضول برای غیر معامله نماید و کارش به احسان تعبیر شود مایتاوان اقاداا او را باه
وکیلی مانند کرد که برای حفظ حقوق موکال از حادود اختیاارات خاویش تجااوز کارده اسات»
(کاتوزیان؛ ( )12/2 ،)1311اما دیدگاه دوا که دیدگاه فقها میباشاد ایان اسات کاه «فقهاا معاملاه
فضولی را بر اساس تفکیک قصد و رضا تحلیل نمودهاند .به نظر ایشان هر عقد یا قاراردادی از دو
جزء تشکیل میشود ،یکی قصد انشاء و دیگری رضا .قصد انشا میتواند از سوی هر کسی به عمل
آید چه مالک باشد یا فضول یا وکیل ،اما رضا باید از ساوی مالاک باشاد و وقتای رضاا باه قصاد
ضمیمه شد ،عقد کامل میشود .اگر رضا قبل از معامله باشد اذن است و اگر پاس از معاملاه باشاد
اجازه است»( .به نقل از :بهرامی احمدی؛ ()111 ،)1313
صور بیع فضولي
وبق تعاریفی که از بیع فضولی گردید به وور کلی می توان بیان داشات کاه فضاول یاا از جاناب
مالک ( یع فوول عا الاللل) اقداا به انجاا معامله می نماید یا از جانب غیر مالاک ،کاه در صاورت
اخیر غالباً از جانب خود اوست ( یلع فولول لنضسل ) ،لکن مرحوا شیخ ،حالت اول را به دو دسته «باا
نهی قبلی مالک» و «بدون نهی مالک تقسیم نموده» در سه بخش تقسیم نموده که به نظر میرسد این
تقسیم بندی یک تقسیم حصری است و خارج از این صور مورد دیگری نمیتوان در نظار گرفات
که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
فروش مال برای مالک بدون نهي قبلي او (ان یبیع للمالک مع عدم سبق منع)

در فرضی که فضول مال را برای مالکش می فروشد و مالک هیچگونه منع و نهی نسبت به معاملاه
فضول نداشته می توان بیان داشت که اصوالً منشأ عدا نهی مالک بر سه حالت زیر متصاور اسات.
حالت اول اینکه مالک نسبت به معامله صورت گرفته سکوت مینماید در این صورت بایاد گفات
که مالک ،از جریان معامله غیر بر مورد معاملهای که متعلق به اوست ،اوال دارد ،زیرا در صاورت
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عدا اوال مالک از معامله فضولی ،بکار بردن این که مالک ساکوت کارده بایمعناا خواهاد باود.
حالت دوا اینکه مالک اصالً از جریان فضولی بی اوال بوده و به دلیل عدا اوال منعی ننماوده و
حالت سوا اینکه از جریان فضولی اوال داشته و به دلیل رضایت بااونی باه ایان معاملاه ،منعای
ننموده است.
شیخ انصاری به تبع مشهور فقها معتقد به صاحت ایان عقاد اسات( .حلای؛ (11/12 ،)1111؛
عاملی؛ (113 )1112؛ نجفی؛ ( )21 ،)1122هرچند نبایاد از نظار دور داشات کاه شاهرت ماذکور
شهرت محصله است نه منقوله ،چرا که عادت مرحوا شیخ بار ایان اسات کاه در ماوارد شاهرت
منقوله ،آن را به دیگران منسوب ساخته و با بکار گیری عباراتی همچون قیال و حکای از آن یااد
مینماید( .فخار ووسی؛ ()113/13 ،)1313
دلیل قائلین به صحت عقد مورد بحث این است که ادله بیاع و عقاد ،همچاون «احل

ال یلع» و

«اوفلوا للاولو » عمومیت داشته و عقد مذکور را در بر میگیرد ،اگر چاه در عقاد فضاولی اذن مالاک
وجود ندارد ،اما نبودن اذن ،موجب سلب عنوان عقد نمیگردد و تنها چیزی که صحت این عقد را
با اشکال و تردید مواجه ساخته ،مشکوک بودن اذن سابق است و چون دلیلای بارای اثباات آن در
دست نیست به حکم اصاله اوالق ،با استمداد از عمومات ادله بیع و عقد ،حکم باه عادا اشاتراط
اذن میشود ،بنابراین تنها یک مورد از تحت این عمومیت خارج گشته و آن عقدی است که خاالی
از اذن قبلی بوده و بعداً نیز با اجازه مالک همراه نگردد .برخی دیگر از فقها به منظور اثبات صحت
عقد فضولی میگویند «ان عوب ب عا اهرل ودلع فل

رل » به ایان معنای کاه مجارای عقاد فضاولی

شخصی است که واجد شرایط عامه تکلیف بوده بنابراین از این جهت باه عناوان کامال از او یااد
میشود ،لذا صالحیت اجرای عقد را دارد ،از این روست که گفته شده عقد ماذکور « لب ملا اهرل »
از سوی دیگر نیز کاالیی که مورد داد و ستد قرار گرفته از قبیل شراب و خوک نیست کاه قابلیات
قرار گرفتن در معرض معامله را نداشته باشد و لذا گفتهاند «ودلع فل

رل » .بنابراین در هر سه حالات

مذکور که مالک نسبت به معامله فضولی نهی ننموده (خواه ناشی از سکوت او یا عادا اواال او و
یا رضایت باونی او باشد) معامله فضولی در صورت لحوق رضایت بعدی صحیو خواهد باود .اماا
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نکته ای که در مورد فرض سوا (عدا نهی به خاور رضایت باونی مالک) باید بادان توجاه گاردد
اختالفی است که بین فقها در این مورد وجود دارد .برخی از فقها این مورد را از حوزه بیع فضولی
خارج دانسته و اینگونه معامالت را فضولی نمیداند ،زیرا در اینگونه موارد به دلیل رضایت بااونی
مالک ،فضول در حکم نماینده است و به نمایندگی از مالک معامله مینماید لذا نیاز به اجازه بعدی
نیست( .یزدی؛ ( )131/1 ،)1121بنابراین در صورتی که کاشف به عمل آیاد کاه مالاک باه دلیال
رضایت باونی نسبت به معامله فضولی نهی ننموده مورد تخصصاً از شامول عقاد فضاولی خاارج
خواهد بود .در مقابل دسته دیگری از فقها مانند شیخ انصاری اینگونه معامالت را فضاولی دانساته
وصحت آن را منوط به اجازه مالک میدانند( .انصاری؛ پیشین . )313 ،قاانون مادنی باا بیاان مااده
« »211به تماا این اختالفات پایان داده است .ماده مذکور بیان میدارد« :معامله به مال غیر ،جاز باه
عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ،ولو اینکه صاحب مال باوناً راضی باشاد ،ولای اگار
مالک یا قایم مقاا او پس از وقو معامله آن را اجازه نمود ،در این صورت معاملاه صاحیو و نافاذ
است» .قانونگذار با بیان جمله «ولو اینکه صاحب مال باوناً راضی باشاد» در صادد پایاان دادن باه
اخت الفات موجود در فقه است که در این صورت ،هر کسی به مال غیر معامله نماید ،خاواه مالاک
راضی باشد یا نباشد ،خواه رضایت باونی او کشف گردد ،خواه کشف نگاردد و یکای از سامتهای
مذکور در ماده را نداشته باشد ،آن معامله فضولی خواهد بود.
اجرای عقد فضولي با نهي قبلي مالک (ان یبیع للمالک مع سبق منع)

گاهی علی رغم اینکه مالک فضول را از انجاا هر گونه معامله نسبت به اموالش نهی نموده باا ایان
حال فضول نسبت به انجاا اموال مالک اقداماتی را انجاا داده و اموال او را به فروش می رساند در
این مورد با دو مسأله رو برو خواهیم بود مطلب اول فضولی بودن معامله و مطلب دیگر ناراضایتی
قبلی مالک که به واسطه نهی از معامله ابراز گردیده است این نارضایتی گاهی به صورت صاریو و
گاهی به صورت ضمنی ابراز می شود که در هر دو حالت حکم واحد خواهد داشت.
در این مورد نیز مشهور فقها قائل به صحت عقد میباشند ،هر چناد برخای از فقهاا ،قائال باه
بطالن بیع مذکور گردیده و بیان داشتهاند ،تنها دلیل عقد فضولی روایت عروه بارقی است و چاون
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پیامبر قبل از اقداا فضولی عروه ،نهی ننموده است نمیتوان از این روایت برای موردی که فضاولی
عقدی را انجاا میدهد در حالیکه مالک قبالً او را نهی نموده ،استفاده کرد (هرچند که بتوان از این
روایت در مورد اول ،فضولی بدون نهی قبلی مالک ،را استفاده نمود) .ثانیاً اجازه بعدی مالک مناوط
به آن است که قبالً ردی از جانب مالک اظهار نگردیده باشد چرا که منع مالک ریشه در نارضاایتی
او داشته و کراهت باونی او را اعالا میدارد .این دسته از فقها برای اثبات مدعای خاویش ،ساخن
علما در مورد نزا وکیل و موکل را بیان میدارند که موکل اظهار میدارد ،به وکیل اجازه خریداری
کاال را نداده است ،ولی وکیل ادعا میکند که آنچه به وسیله او انجاا شده است به اذن موکل باوده
است .در اینجا موکل باید قسم یاد کند و با قسم ،عقد انجاا شده باول میگردد و حتای باا اجاازه
بعدی او نیز صحیو نخواهد شد .دلیل ایشان نیز این است که مسئله موکل بر انکاار اذن ،نمایاانگر
عدا رضایت قبلی اوست.
مرحوا شیخ در پاسخ این دسته از فقها بیان میدارد که اوالً دلیل صاحت فضاولی منحصار باه
روایت عروه بارقی نیست و روایات زیادی در این رابطه وجاود دارد ،از جملاه روایاات وارده در
باب نکاح .ثانیاً عدا رضایت قبلی مالک ،مانع نمیباشد ،زیرا همانگونه کاه در روایاات آماده عقاد
نکاحی که عبد بدون اذن ارباب خود انجاا میدهد صحیو است و همانگونه که از رابطه باین عباد
و ارباب پیدا و آشکار است این است که عبد هیچ کاری را بدون اجازه ارباب خود انجاا ندهاد و
اگر انجاا دهد باعث تاثر و نارضایتی موالی خود شده است ،لذا عقاد فضاولی عباد ،یعنای انجااا
عمل بدون رضایت و اجازه مولی و در نتیجه نارضایتی مولی و این همان نارضایتی قلبی موالست،
ولیکن با توجه به این نارضایتی قبلی ،بعداً موال عقد فضاول (عباد) را اجاازه ماینمایاد .بناابراین
نارضایتی و نهی قبلی نمی تواند آثری در اجازه بعدی داشته و تاثیر اجازه بعدی را از بین ببرد ثالثااً
در مورد وکیل و موکل نیز علت بطالن عقد در صورت قسم موکل این است که این قسم ،خود رد
بیع و انشای فسخ محسوب میشود ،لذا جایی برای تصحیو عقد وجود نخواهد داشت .رابعااً اگار
عدا رضایت باونی مالک ضرری به عقد برساند باید اثر آن در بیع مکره نمایاان باشاد ،در حالیکاه
در بیع مکره ،با توجه به عدا کراهت باونی ،اجازه بعدی عقد را نافذ مینماید.
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فروش فضولي برای خود (ان یبیع لنفسه)

در این مورد بسته به اینکه الا در «لنفسه» را چه معنا کنیم ،میتوان تصورات متفاوتی از ایان قسام
داشت .اگر الا در لنفسه را به معنای باءگرفت آنوقت اینگونه معنا میشود که فضول ماورد معاملاه
را برای خود میفروشد ،یعنی خود فضول مشتری میشود و به عبارت دیگر معاملاه بااخود انجااا
می دهد .به عبارت دیگر ،او از یک ورف به عنوان فضول ایجاب مینمایاد و از وارف دیگار باه
عنوان اصیل قبول می کند.

1

اما اگر الا در «لنضسل » را به معنای «برای» معنا کنیم آنوقت معنا اینگونه میشود که فضول خاود
را به عنوان مالک تلقی نموده و به عنوان اصیل با اصیلی دیگر (مشتری) معامله مینمایاد کاه ایان
شق نیز به دو دسته تقسیم میشود :اول اینکه کسی که مال را برای خود میفروشد ،علم باه اینکاه
مال متعلق به غیر است ،دارد و آن را میفروشد .مانند سارق و غاصب و دوا اینکاه کسای ماال را
برای خود به تصور مالکیت خود میفروشد ،درحالیکه در واقع مال از آن دیگری است.
مرحوا شیخ انصاری این مورد را مانند دو مورد قبل ،صحیو میداناد و دلیال آن را عاالوه بار
موافقت با نظریه مشهور ،ادلهای میداند که قبالً به منظور اثبات صحت عقد فضولی مطارح نماوده
است ،هرچند برخی از فقها این دسته از عقود را باول دانساتهاناد( .عااملی؛ ( )39/1 ،)1111و باه
موارد ذیل اشاره نمودهاند که «ال یع اال ف مرل» و «ال ت ع ما لیس عنبک» ،ولای مرحاوا شایخ پاساخ
میدهد آنچه که از اینگونه روایات فهمیده میشود این است که اگر کسی نسبت به مال غیر معامله
نماید آن معامله به دلیل اینکه ملک غیر است ،باول است .در ما نحن فیاه هام اگار معاملاه بارای
فضول صورت گیرد باول است ،ولی این روایات هرگز اشاره به این نکته ننماوده کاه در صاورت
اجازه مالک ،عقد برای وی منعقد میشود یا نه؟ بنابراین روایات نسبت به این مطلب ساکت اسات
و با توجه به عموا روایات حکم به صحت آن مینماییم.
 .1برای دیدن احکاا و آثار معامله با خود رجو شود به  :شهیدی ،مهدی ،تشکیل تعهدات و قراردادها ،ج  ،1نشر میزان،
 ،1311ص.111
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دومین اشکالی که مخالفین صحت اینگونه از معامالت بیان میدارناد ایان اسات کاه از جملاه
شرایط صحت عقد فضولی ،این است که پیش از معامله ،مالک عدا رضایت خود را اعالا ننماوده
و منعی نکرده باشد ،حال اینکه با توجه به ربودن مال و معامله توسط غاصب ،این معاملاه مسابوق
به نهی و عدا رضایت مالک بوده و باول است.
شیخ انصاری از این اشکال نیز پاسخ داده و میفرماید ،ایان دلیال اخا

از مدعاسات و تنهاا

بطالن بیعی را به اثبات میرساند که بهوسیله غاصب صاورت گرفتاه باشاد ،حاال اینکاه مصاداق
فروشندهای که کاالیی را برای خویش میفروشد ،منحصر به غاصب نیست و شاامل شخصای نیاز
میشود که به اعتقاد اشتباهی مالکیت ،دست به بیع میزند و دلیل فوق این مورد را در بر نمیگیرد.
ثانیاً اگر این معامله منوط به اجازه و امضای مالک گردد و با انضاماا اجاازه منعقاد گاردد ،هرگاز
نارضایتی در بین نخواهد بود ،زیرا او بیع را تنفیذ نموده و این کاشف از رضاایت او خواهاد باود.
ثالثاً نزا مبنایی است زیرا بر مبنای شیخ انصاری اگر مالک قبل از عقد نارضایتی خاود را اعاالا و
از آن منع نموده باشدً با اجازه بعدی خللی در صحت عقد پدیدار نخواهد آمد.
برخی دیگر بیان داشته اند که اساساً در باب معاوضات ،ثمن از کیسه مشتری خارج و به کیساه
بایع رفته و مثمن از جیب بایع خارج شده و به جیب مشتری داخل می شود ،در حالیکه در معامله
فضولی که فضول مال را برای خود می فروشد عالقه مالکی بین فضاول و مبیاع وجاود نداشاته و
اصو ٌال معاوضه ای که اساس بیع است واقع نمای شاود در نتیجاه بیعای نیاز صاورت نمای گیارد.
(مرحوا شیخ در پاسخ به این اشکال بیان می دارد که فضول زماانی کاه ماال غیار را بارای خاود
میفروشد ادعا می نماید که مالک بوده و مالک ادعایی برای صحت بیع کفایت می کناد همانگوناه
که سکاکی در باب مجاز ،قائل به مجاز در اسناد و در تصرف است نه مجاز در کلمه .به ایان بیاان
که وقتی متکلم لفظی را استعمال می نماید برای آن لفظ دو فارد در نظار مای گیارد یکای معناای
حقیقی تحققی و دیگری معنای حقیقی ادعایی .مثالً وقتی متکلم لفظ اسد را به کار مای بارد بارای
آن دو معنای حقیقی در نظر می گیرد یکی معنای حقیقی تحققی که در عالم خارج محقق اسات و
آن حیوان مفترس است و دیگری معنای حقیقی ادعایی که همان رجل شجا است .در بیع فضولی
نیز همین گونه است .یک مالک حقیقی تحققی ویک مالک حقیقی ادعاایی (فضاول) .بناابراین در
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معامله فضولی که فضول انجاا می دهد فی الواقاع او مالاک ادعاایی اسات و هماین انادازه بارای
صحت عقد کافی است.
فروش توسط فضول برای غیر مالک

به این حالت شیخ انصاری متعرض نگشته است .این حالت در صورتی اتفاق میافتاد کاه فضاول
خواه عالماً یا جاهالً ،مال غیر را برای شخصی غیر از مالک بفروشد ،مثالً مال پدر را از جانب پسر
به غیر بفروشد که در این مواقع بر خالف تماا فروض که سه عنصار در معاملاه دخالات داشات،
چهار عنصردخالت دارد که عبارت اند از مالک اصلی (پدر) ،مالک غیار اصالی (پسار) ،فضاول و
اصیل .به نظر میرسد این معامله نیز به دالیل سابقالذکر غیرنافذ بوده و با اجازه مالک اصالی نافاذ
خواهد گردید.
نتیجه گیری
تقسیمی که شیخ انصاری از صور بیع فضولی انجاا داده است و آن را به سه صورت تقسیم کارده،
یک تقسیم حصری است و در واقع بیع فضولی از این سه صورت خارج نیست .هر فرضی کاه در
نظر گرفته شود بازگشتش به یکی از این صور خواهد بود .فقها نیز با در نظر گرفتن این نکته ،فقط
به همین سه صورت اشاره نمودهاند و حقوقدانان نیز به پیروی از فقها فقط به همین سه قسم اشاره

کردهاند .اما در حالت سوا (اا ی یلع لنضسل ) در فرضای کاه الا در «لنضسل » را باه معناای بااء در نظار
گرفتیم و معنا اینگونه شد که فضولی مورد معامله را به خود میفروشاد و معاملاه باا خاود انجااا

میدهد ،اگر کمی دقت شود ،این مورد را میتاوان تحات عناوان حالات اول یاا دوا آورد (اا ی یلع
لرمالل مع عبم س ق منلع او ملع سل ق منلع) و در فرضی که فضول از جانب غیر مالک به غیر میفروشاد

(صورت چهارا) نیز همانند حالتی است که فضول به تصور اینکه خود مالک اسات بیاع را منعقاد
می نماید و خود را مالک قلمداد میکند .بنابراین به صورت کلی می توان بیان داشت که فضول یاا

از جانب مالک ( یع فوول عا الاللل) اقداا به انجاا معامله می نماید یا از جانب غیر مالاک ،کاه در
هر دو حالت با توجه به عمومات و اوالقات ادله ،شیخ انصاری قائل به صحت اینگوناه معاامالت
است.
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 ،)1112( ،.......................................... .13اللمعااة الدمشااقیة فاای فقااه اإلمامیااة ،در یااک جلااد ،دار
الترا  -الدار اإلسالمیة ،بیروت ،چ اول.
 .11کاتوزیان ،ناصر ،)1311( ،قواعد عمومی قراردادها ،میزان ،تهران ،چ .3
 .11موسوی قزوینى ،سید على ،)1121( ،ینابیع األحکاا فی معرفة الحالل و الحراا ،دفتر انتشاارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چ اول،
 .13نجفى ،حسن بن جعفر بن خضر( ،کاشف الغطاء) ،)1122( ،أنوار الفقاهة  -کتاب البیع ،مؤسسه
کاشف الغطاء ،نجف ،چ اول،
 .11یزدى ،سید محمد کاظم ،)1121( ،حاشیة المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چ دوا.

