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چکیده
بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میدهد که گاه ،قالب شناسی
برخی از اعمال فقهی حقوقی ،محل اختالف دانشیان فقه شیعه میباشد .حواله یکی از معامالت معینی است
که در روابط اقتصادی و معامالت تجاری عصر کنونی ،کاربرد چشمگیری دارد .در سدهی اخیر ،دانشیان فقه
شیعه ،تفسیرهای متفاوتی دربارهی قالب شناختی حواله ،ارائه میدهند؛ مشهور فقیهان شیعه ،حواله را عقدی
با یک ایجاب و یک قبول میدانند و در برابر ،برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه ،رهبری
آنان را عهدهدار است ،به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر میخیزند و از ایقاع خواندن حواله ،سخن
میگویند .اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجهی هر یک از دو دیدگاه می-
باشد ،مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن ،اهتمام دارد و از این گذر نمایان میگردد که عمل
فقهی حقوقی حواله ،از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب ارادهی متعامالن ،میتوان آن را در هر یک
از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.
کلید واژهها :حواله ،قالبشناسی حواله ،نقد عقد بودن حواله.
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 -1طرح مسأله
ادبیات فقه شیعه به طور سنتی ،همواره معامالت را در دو قالب عقد و ایقاع ،معرفی میکند؛ از این رو،
سخن از عقد یا ایقاع خواندن هر عمل فقهی حقوقی که متعامالن به انشاء آن دست مییازند ،یکی از
شیوههای مرسوم آثار مکتوب فقهی به شمار میآید.
بررسی معامالتی که تودههای مردم به انشاء آنها روی میآورند ،این واقعیت را نمایان میدارد که
همواره ،این گونه نیست که متعامالن ،عمل فقهی حقوقی خود را به صورتی واقع میسازند که عقد یا ایقاعِ
معین بودن آن عمل ،آشکار باشد .گاه ،با انشاء عملی فقهی حقوقی ،معاملهای در گسترهی فقه معامالت،
اعتبار مییابد که تفسیر قالب شناختی متعارف سنتی ،برای جای دادن آن در یکی از قالبهای معهود عقود
یا ایقاعهای معین ،چندان قابل پذیرش به نظر نمیآید .این واقعیت ،نه تنها خود را در تحلیل قالب شناختی
معامالت غیرمعین ،نشان میدهد ،بلکه از دیرباز در ادبیات فقه شیعه و در گسترهی معامالت معین نیز
مشهود است .اندک تورّق در متون ادبیات فقه شیعه ،این واقعیت را نمایان میسازد که در برابر آن دسته از
اعمال فقهی حقوقی که همگان بر عقد و یا ایقاع خواندن آنها متفق هستند ،مواردی اختالفی ،خود نمایی
میکند که هر یک از دانشیان فقه شیعه ،از تفسیر قالب شناختی خویش دربارهی عقد یا ایقاع خواندن آن
عمل فقهی حقوقی ،سخن میگوید.
در دو سدهی أخیر ،با رشد چشمگیر دانش بشری و دستیابی آدمیان به فنّآوریهای نوین و بهره-
مندی تودههای اجتماعات بشری از نتایج این یافتهها آرام آرام ،جوامع بشری مسیر تغییر و تکامل خود را
در مینوردند و این تحول ،به نوبهی خود ،روابط و معامالت فقهی حقوقی جدیدی را تعریف میکند که
اگرچه در نگاه نخست ،چیستی بسیاری از آنها با چیستی معامالت معین و معهود در ادبیات فقه شیعه
چندان ناهمانند به چشم نمیآید ،لیک ،قالب تحقق آنها از چنان ظرفیتی بر خوردار است که در هماهنگ-
سازی آنها با قالبهای سنتی معهود به ظاهر میتوان برخی از آنها را توأمان در هر یک از دو قالب سنتی
عقد و ایقاع معین ،واقع ساخت و بسی آشکار است که عقد خواندن عمل فقهی حقوقی ،به نوبهی خود ،آثار
و حقوقی پیش روی متعامالن مینهد و اموری بر متعامالن الزام میدارد که ایقاع دانستن همان عمل ،آثار،
حقوق و الزامات متفاوتی در پی میآورد و این واقعیت ،ضرورت واکاوی قالب شناسی معامالت معین را
نشان میدهد؛ چنانکه سخن از انحصار معامالت در دو قالب سنتی عقد و ایقاع و نیز مختص ساختن هر
عمل فقهی حقوقی را به یکی از دو قالب مذکور ،با تردید مواجه میسازد.
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امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و فراوانی معامالت بانکی؛ حواله ،یکی از اعمال فقهی
حقوقی است که بیش از پیش مورد استفاده میباشد و از این رو بسی طبیعی مینماید که در حوزهی
معامالت مدنی و تجاری ،تحت تأثیر روابط حاصل از پدیدههای جدید اقتصادی قرار گیرد.
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی از فقیهان نوگرای سدهی أخیر است که در کتاب مشهور خویش،
العروة الوثقی ،به واقعیت مذکور و تردید حاصل از آن ،توجه نشان میدهد و از این رو در خصوص قالب
شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی ،راهی متفاوت از مشهور را در مینوردد .حواله ،از جمله اعمال فقهی
حقوقی است که صاحب عروه در تفسیر قالب شناسی آن با مشهور ،به مخالفت برمیخیزد .در حالی که
مشهور دانشیان فقه شیعه ،معاملهی حواله را عقدی دارای ساختار متعارف عقود معین میداند ،محقق یزدی
از ایقاع بودن آن ،سخن میراند و به این نکته توجه میدهد که در فرض عقد پنداشتن حواله ،نمیتوان بر
روی تفاوت ساختاری آن با دیگر عقود ،چشم فرو بست .اینکه صاحب عروه به اتکای چه پیشینهای ،حواله
را ایقاع میخواند و مبانی هر یک از دو دیدگاه مشهور و محقق یزدی دربارهی تفسیر قالب شناسی حواله
چیست عمده پرسشهای جستاری را سامان میدهند که پژوهشی بنیادی به روش توصیفی تحلیلی ،مستند
به شیوهی کتابخانهای ،نیل پاسخ به آنها را هدف تالش خود میسازد و نوشتار پیش رو نیز به گزارش از
آن ،اهتمام میورزد.
 -2پیشینهشناسی
بررسی مجامع احادیث فقهی شیعه از وجود روایاتی گزارش نمیدهد که بتوان از ظاهر آنها لزوم و یا
عدم لزوم قبول محتال و در نتیجه ،عقد شمردن و یا ایقاع خواندن حواله را استنباط نمود.
مطالعهی ادبیات فقه بر جای مانده از مکتب بغداد ،از گرایش همگانی فقیهان این مکتب به عقد
شمردن حواله حکایت دارد (مفید814 ،1413 ،ـ815؛ سالر دیلمی201 ،1404 ،؛ شیخ طوسی،3 ،1407 ،
309 ،305؛ 312 ،2 ،1387؛ إبن زهره257 ،2 ،1417 ،؛ إبن حمزه282 ،1408 ،؛ طبرسی.)578 ،1 ،1410 ،
شیخ طوسی ،از اجماع و عدم خالف بین دانشیان فقه شیعه دربارهی لزوم رضایت و قبول محتال،
سخن میگوید و صحت حواله را به رضایت و قبول وی وابسته میداند و به صراحت ،بیان میکند :دلیلی
در دست نیست که بتوان حواله را بدون رضایت محتال ،منعقد ساخت .وی ،بدین سخن ،به نفی ایقاع
خواندن حواله میپردازد و ایقاع شمردن آن را ادعایی فاقد دلیل میخواند (شیخ طوسی305 ،3 ،1407 ،؛
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 ) 312 ،2 ،1387و برای اثبات عقد شمردن حواله ،اجماع فقیهان شیعه را دلیل میآورد (شیخ طوسی،1407 ،
.)305 ،3
اجماعی که ظاهراً ،نخستین بار ،شیخ طوسی برای عقد پنداشتن حواله دستاویز خویش میسازد پس
از وی ،بسیاری از دانشیان فقه شیعه آن را میپذیرند و در نوشتههای فقهی خود به بیانهای متفاوت به
نقل و بازگویی آن ،روی میآورند (إبن زهره261 ،2 ،1417 ،؛ طبرسی583 ،1 ،1410 ،؛ إبن ادریس حلی،
79 ،2 ،1410؛ عالمهی حلی442 ،14 ،1414 ،؛ شهید ثانی213 ،4 ،1413 ،؛ 135 ،4 ،1410؛ اردبیلی،
308 ،9 ،1403؛ سبزواری596 ،1 ،1423 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا148 ،3 ،؛ طباطبائی حائری280 ،9 ،1418 ،؛
کاشف الغطاء1 ،1422 ،؛ طباطبائی ،بیتا146 ،؛ نجفی ،بیتا . ) 160،26 ،گاه ،برخی از این فقیهان تا آنجا
پیش میروند که عقد شمردن حواله را از مسلمات میپندارند (طباطبائی حکیم.)220،13 ،1430 ،
إبن زهره از فقیهان به نام حوزهی حلبِ مکتب بغداد در کنار استناد به عدم خالف ،ناقل بودن حواله را
دلیل لزوم رضایت محتال و در نتیجه عقد خواندن حواله ،معرفی میکند ( إبن زهره . ) 257/2 ،1417 ،در
پی استدالل وی به ناقل بودن حواله ،شماری از دانشیان فقه شیعه نیز برای اثبات لزوم رضایت محتال و
عقد شمردن حواله به ناقل بودن حواله دست مییازند (عالمهی حلی442 ،14 ،1414 ،؛ شهید ثانی،1413 ،
213/4؛ 135 ،4 ،1410؛ فیض کاشانی ،بیتا148 ،3 ،؛ طباطبائی حائری280،9 ،1418 ،؛ کاشف الغطاء،
1 ،1422؛ طباطبائی ،بیتا.)146 ،
وجوهی که شیخ طوسی و إبن زهره برای عقد شمردن حواله بیان میدارند از این رو حائز اهمیت
هست ند که به گواهی ادبیات فقه شیعه ،تنها دستاویزهای مشهور را برای عقد پنداشتن حواله سامان می-
دهند.
گرایش به عقد خواندن حواله به فقیهان مکتب بغداد اختصاص ندارد .به گواهی ادبیات مکتوب فقه
شیعه ،تا زمان سید محمد کاظم طباطبائی یزدی تقریباً همهی دانشیان فقه شیعه در تمامی مکاتب و
مسالک فقهی شیعه؛ أعم از اصولیان و أخباریان ،حواله را عقد میشمارند (ابن ادریس حلی،1410،
78/2ـ79؛ محقق حلی93 ،2 ،1408 ،؛ حلّی304 ،1405 ،؛ 89 ،1394؛ عالمهی حلی،429 ،14 ،1414 ،
431 ،430؛ 575 ،2 ،1420؛ 162 ،2 ،1413؛ شهید ثانی214 ،4 ،1413 ،؛ 136 ،4 ،1410؛ محقق کرکی،
359 ،5 ،1414؛ اردبیلی314 ،307 ،9 ،1403 ،؛ سبزواری596،1 ،1423 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا148 ،3 ،؛
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بحرانی49 ،21 ،1405 ،؛ طباطبائی حائری281 ،9 ،1418 ،؛ طباطبائی ،بیتا145 ،144 ،؛ حسینی عاملی،
502 ،496 ،16 ،1419؛ کاشف الغطاء1 ،1422 ،؛ نجفی ،بیتا. )160 ،26 ،
عالمه ی حلی به هنگام گزارش از اختالف بین فقیهان اهل سنت در این باره که حواله استیفاء حق،
بیع یا معاوضه میباشد به صراحت ،حواله را استیفاء حق میخواند (عالمهی حلی .)432 ،14 ،1414 ،نکته-
ی قابل تأمل این است که عالمهی حلی در حالی باور به استیفاء بودن حواله را میپذیرد و آن را به ادبیات
فقه شیعه وارد میسازد و پس از وی نیز بسیاری از دانشیان فقه شیعه در بازگو کردن این باور ،با او هم
سخن میگردند (قطّان حلی441 ،1 ،1424 ،؛ شهید ثانی213 ،4 ،1413 ،؛ محقق کرکی358 ،5 ،1414 ،؛
بحرانی49 ،21 ،1405 ،؛ طباطبائی ،بیتا144 ،؛ حسینی عاملی500 ،16 ،1419 ،؛ نجفی ،بیتا )160،26 ،که
خود ،حواله را عقد میشمارند؛ اگرچه ایفاء دین با ایقاع ،هماهنگ مینماید .به نظر میرسد توجه به همین
نکتهی قابل تأمل است که صاحب عروه را به ایقاع شمردن حواله برمیانگیزاند؛ چنانکه برخی از پیروان
مشهور را به بیان این پرسش انتقادی وا میدارد که چگونه میتوان به جمع بین انتقالی بودن حواله با وفاء
دین خواندن آن ،دست یافت (اشتهاردی446 ،28 ،1417 ،؛ حسینی روحانی )170 ،20 ،1412 ،؟
ظاهراً ،گرایش مشهور به لزوم رضایت محالٌ علیه برای صحت حواله ،فقیهی همچون صاحب جواهر
را به بیان این گمانه وا میدارد که حواله ،عقدی مرکب از یک ایجاب و دو قبول میباشد .گمانهی مذکور
که به گواهی ادبیات فقه شیعه برای نخستین بار ،صاحب جواهر از آن سخن میراند ،احتمالی است که به
تصریح وی ،نمیتوان برای آن پِیرُوِی یافت؛ چنانکه او خود نیز به آن نمیگراید (نجفی ،بیتا.)162 ،26 ،
از آنجاکه گمانهی عقد دارای دو قبول با ساختار مرسوم عقد در فقه شیعه ناسازگار میباشد ،برخی به تفسیر
قالب حواله به دو عقد توأمان ،روی میآورند (طباطبائی یزدی. )453 ،5 ،1429 ،
 -3دیدگاه مشهور
گذشته از پیشینهشناسی مذکور ،اندک تورق در ادبیات مکتوب بر جای مانده از فقیهان شیعه نمایان
میسازد که قریب به همهی دانشیان فقه شیعه قالب تحقق حواله را به عقد تفسیر میکنند .این همگرایی
فقیهان شیعه در گذر زمان از تحقق و وجود دیدگاه مشهور بر عقد پنداشتن حواله در همهی اعصار و قرون،
خبر میدهد.
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 -4دیدگاه صاحب عروه
به استناد پیشینهشناسی بیان شده ،بررسی نوشتههای فقهی دانشیان فقه شیعه تا زمان صاحب عروه
به وضوح گواهی میدهد که ظاهراً محقق یزدی نخستین فقیه نام آشنای شیعه میباشد که حواله را ایقاع
میخواند.
صاحب عروه بر این باور است که صرف اعتبار رضایت محیل ،محتال و محالٌ علیه در حواله نمی-
تواند توجیهی برای عقد پنداشتن آن قرار گیرد .وی ،قالبشناسی حواله را در گرو شناخت نوع نقل و انتقالی
میداند که چیستی حواله را سامان میدهد .به باور محقق یزدی همانگونه که بسیاری از فقیهان پیرو
دیدگاه مشهور نیز بیان میدارند ( عالمهی حلی432 ،14 ،1414 ،؛ قطّان حلی441 ،1 ،1424 ،؛ شهید ثانی،
213 ،4 ،1413؛ محقق کرکی358 ،5 ،1414 ،؛ بحرانی49 ،21 ،1405 ،؛ طباطبائی ،بیتا144 ،؛ حسینی
عاملی500،16 ،1419 ،؛ نجفی ،بیتا ،)160،26 ،نقل و انتقال دَین در حواله ،نوعی وفاء دَین است و در این
صورت نمی توان حواله را عقد پنداشت .وی نیازمندی ایقاع حواله را به رضایت محتال و محالٌ علیه ،مُخِلّ
ایقاع بودن حواله نمیبیند و اعتبار رضایت افراد دیگر را در حواله به وفاء دَینی همانند میشمارد که به غیر
جنس دَین پرداخت میشود؛ زیرا چنین وفاء دَینی با وجود اینکه ایقاع به شمار میآید به رضایت دائن نیز
نیازمند میباشد و این نیازمندی به رضایت داین آن را از ایقاع بودن بیرون نمیسازد (طباطبائی یزدی،
453 ،5 ،1429ـ.)455
از توجه به مطالبی که صاحب عروه دربارهی ایقاع خواندن حواله ،بیان میکند ،چنین به نظر میرسد
که وی بدین جهت خود را با مشهور دانشیان فقه شیعه ،هماهنگ میدارد و از اعتبار رضایت محتال و
محالٌ علیه سخن میگوید که ایقاع را به دو گونه بخشپذیر میداند؛ گونهای که همچون :طالق ،ظهار و
اقرار به رضایت شخصی دیگر وابسته نمیباشد و گونهای که به رضایت دیگری نیازمند است؛ همانند:
جعاله ،خلع و نذر زوجه و فرزند که به ترتیب به رضایت عامل ،زوجه ،زوج و والد وابسته هستند و محقق
یزدی ،حواله را از گونهی أخیر به شمار میآورد (موسوی سبزواری305 ،20 ،1413 ،ـ.)304
دیدگاهی که صاحب عروه دربارهی قالب شناسی حواله ،بیان میدارد هرچند برخی از دانشیان فقه
شیعه ،به آن میگروند و در تبیین و دفاع از آن ،سخن میگویند (همان306 ،20 ،ـ ،) 307لیک ،بسیاری از
فقیهان شیعه بر آن خرده میگیرند و آن را سخن ضعیفی میپندارند که در نهایت ضعف و فساد ،بلکه امری
ممتنع است (همان306 ،20 ،ـ305؛ طباطبائی یزدی455 ،5 ،1429 ،؛ موسوی خویی.)496 ،1 ،1409 ،
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 -5مبانی دیدگاه مشهور
ادبیات مکتوب فقه شیعه ،دو دستاویز زیر را وجوهی برمیشمرد که مشهور فقیهان شیعه برای عقد
پنداشتن حواله به آنها استدالل میآورند.
 -1-5اجماع
اجماع اتفاق و عدم خالف نخستین دستاویزی است که پیروان دیدگاه مشهور در نوشتههای فقهی
خود از آن برای اثبات عقد پنداشتن حواله سخن میرانند .ظاهراً ،شیخ طوسی ،نخستین فقیه شیعی پیرو
دیدگاه مشهور است که اجماع را برای عقد پنداشتن حواله ادعاء میکند (شیخ طوسی )305 ،3 ،1407 ،و
پس از وی دیگر دانشیان فقه شیعه به نقل آن روی میآورند (إبن زهره261 ،2 ،1417 ،؛ طبرسی،1410 ،
583 ،1؛ ابن ادریس حلی79 ،2 ،1410 ،؛ عالمهی حلی442 ،14 ،1414 ،؛ شهید ثانی213 ،4 ،1413 ،؛
135 ،4 ،1410؛ اردبیلی308 ،9 ،1403 ،؛ سبزواری596 ،1 ،1423 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا148 ،3 ،؛
طباطبائی حائری280 ،9 ،1418 ،؛ حسینی عاملی497 ،16 ،1419 ،؛ کاشف الغطاء1 ،1422 ،؛ طباطبائی،
بیتا146 ،؛ نجفی ،بیتا .)160 ،26 ،گاه ،برخی تا آنجا پیش میروند که عقد شمردن حواله را از مسلمات
فقه میپندارند (طباطبائی حکیم.)220 ،13 ،1430 ،
 -1-1-5نقد و بررسی استدالل به اجماع
به نظر میرسد باور به ناقل بودن حواله و تفسیر چیستی آن به تحویل حق از ذمهای به ذمهی دیگر،
چنانکه در سخن شیخ طوسی و دیگر دانشیان فقه شیعه دیده میشود ( شیخ طوسی312 ،2 ،1387 ،؛ إبن
زهره261 ،2 ،1417 ،؛ إبن حمزه282 ،1408 ،؛ ابن ادریس حلی78 ،2 ،1410 ،؛ محقق حلی93 ،2 ،1408 ،؛
عالمهی حلی429 ،14 ،1414 ،؛ قواعد األحکام162 ،2 ،؛ شهید ثانی212 ،4 ،1413 ،؛ اردبیلی،9 ،1403 ،
305؛ سبزواری596 ،1 ،1423 ،؛ بحرانی46 ،21 ،1405 ،؛ طباطبائی حائری278 ،9 ،1418 ،؛ کاشف الغطاء،
1 ،1422؛ طباطبائی ،بیتا144 ،؛ نجفی ،بیتا ،)160 ،26 ،مشهور را به ادعای اجماع مذکور فرا میخواند.
شاید وضوح این واقعیت است که محقق یزدی و فقیهان هم باور وی را از بیان و نقد چنین اجماع
غیرتعبدی بینیاز میگرداند.
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افزون بر این حصر عقود و ایقاعات به مواردی که مشهور نام میبرد و برای آن از ادعای اجماع،
سخن میراند حصری عقلی و تعبدی شرعی نیست که تغییر و تبدیل آن نشاید و مخالفت ورزیدن با اجماع
ادعا شدهی برای آن امکانپذیر نباشد؛ بلکه به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه این حصر محصول
استقراءها و اجتهادات فقیهان شیعه در گذر زمان است (موسوی سبزواری.)305 ،20 ،1413 ،
 -2-5ناقلبودن حواله
حواله انتقال حق محتال از ذمهی محیل به ذمهی محالٌ علیه است و این ناقل بودن حواله عقد
شمردن آن را اقتضاء دارد؛ چه با توجه به اختالف ذمهها در اداء دیون این انتقال جز به رضایت صاحب حق
واقع نمیشود؛ به دیگر سخن ،محتال دارای حقی ثابت ،بر ذمهی محیل است و بدین جهت نمیتوان جز با
رضایت محتال حق وی را که بر ذمهی محیل قرار دارد به ذمهی فردی دیگر ـ یعنی :محالٌ علیه ـ انتقال
داد و محتال را به مراجعه به محالٌ علیه ،ملزم ساخت؛ زیرا چنین چیزی جز تصرف در حق دیگری نیست و
بسی آشکار است که تصرف در حق دیگری بدون رضایت وی امکانپذیر نمیباشد از این رو ،مشهور حواله
را عقدی بین محیل و محتال میشمرد.
 -1 -2 -5نقد و بررسی استدالل به ناقلبودن حواله
به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه ،ابن زهره ،نخستین فقیه شیعه است که ناقل بودن حواله را برای
لزوم رضایت محتال و در نتیجه ،عقد پنداشتن حواله دستاویز میسازد ( ابن زهره )257 ،2، 1417 ،و از این
پس ،شماری از فقیهان شیعه به بازگویی آن برای اثبات دیدگاه مشهور روی میآورند (عالمهی حلی،
442 ،14 ،1414؛ شهید ثانی213 ،4 ،1413 ،؛ 136 ،4 ،1410؛ فیض کاشانی ،بیتا146 ،3 ،؛ طباطبائی
حائری280 ،9 ،1418 ،؛ کاشف الغطاء1 ،1422 ،؛ طباطبائی ،بیتا.)146 ،
اندک درنگ در استدالل بیان شده ،این واقعیت را آشکار میدارد که مشهور ،بدین جهت برای تفسیر
قالب حواله به عقد ،ناقل بودن حواله را دستاویز خود میسازد که انتقال ،همانند عقد ،مفهومی است که
تحقق آن ،به دو طرف ،وابسته میباشد و با توجه به ناقل پنداشتن حواله که وابستگی آن را به دو طرف
محیل و محتال گریز ناپذیر میگرداند ،مشهور حواله را به عقد قیاس میکند و در پی آن عقد شمردن
حواله را نتیجه میگیرد.
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اگر از این واقعیت چشم فرو بسته شود که دست یازیدن مشهور به انتقالی بودن حواله برای تفسیر
قالب حواله به عقد بر قیاس استوار میباشد ،دستاویز مذکور تنها صرف رضایت محتال را به اثبات میرساند
و نه لزوم رضایت عقدی وی را و بسی آشکار است که صرف لزوم رضایت ،تفسیر قالب حواله را به عقد
باعث نمیگردد چه افزون بر اینکه ایقاع با نیازمندی به رضایت دیگری ناسازگار نمیباشد ،عرف نیز از
انتقالی بودن حواله وفاء دین را درمییابد که آن هم با ایقاع خواندن حواله هماهنگ مینماید از این رو،
دست یازیدن به ناقل بودن حواله نه تنها به تفسیر قالب حواله به عقد یاری نمیرساند بلکه پذیرش ایقاع
خواندن حواله را نیز فراهم میسازد (طباطبائی یزدی455 ،5 ،1429 ،ـ453؛ موسوی سبزواری،20 ،1413 ،
307ـ.)305
 -6مبانی دیدگاه صاحب عروه
گذشته از اینکه سبک شناسی ادب فقهی صاحب عروه ،چنین گواهی میدهد که نقد دالیل مشهور،
نوعاً ،یکی از مبانی آراء ویژهی محقق یزدی را سامان میدهد ،وی برای اثبات دیدگاه برگزیدهی خود و
ایقاع خواندن حواله ،به وفاء دین بودن حواله دست مییازد و آن را چنین تقریر میکند که حواله با انتقال
دَین از ذمهی محیل به ذمهی محالٌ علیه سقوط دَین محیل و تفریغ ذمهی او را باعث میگردد و این نقل
و انتقال که چیزی جز وفاء دَین نمیباشد ،حواله را یکی از گونههای وفاء دَین قرار میدهد و بسی آشکار
است که وفاء دَین نیز از ایقاعات به شمار میآید از این رو نمیتوان در ایقاع بودن حواله تردیدی روا داشت
(طباطبائی یزدی.)455 ،5 ،1429 ،
وفاء دَین بودن حواله واقعیتی است که عرف آن را چنین میبیند (موسوی سبزواری،20 ،1413،
307ـ ) 305و بسیاری از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور نیز از آن سخن میرانند و به آن اذعان میدارند
(عالمهی حلی432 ،14 ،1414 ،؛ قطّان حلی441 ،1 ،1424 ،؛ شهید ثانی213 ،4 ،1413 ،؛ محقق کرکی،
358 ،5 ،1414؛ بحرانی49 ،21 ،1405 ،؛ طباطبائی ،بیتا144 ،؛ حسینی عاملی500 ،16 ،1419 ،؛ نجفی،
بیتا.)160 ،26 ،
توجه به گونهشناسی ایقاع که از وجود ایقاعاتی گزارش میدهد که به رضایت دیگری وابستگی دارند
(موسوی سبزواری ،)304 ،20 ،1413 ،این واقعیت را آشکار میکند که نیازمندی حواله ،به رضایت محتال،
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به ایقاع خواندن آن خللی وارد نمیسازد؛ چنانکه وفاء دَین به غیر جنس آن که به رضایت دائن نیازمند
است همچنان ایقاع به شمار میآید (طباطبائی یزدی.)455 ،5 ،1429 ،
 -1-6نقد و بررسی مبانی دیدگاه صاحب عروه
برخی از شارحان و حاشیه نویسان بر کتاب العروه الوثقی با دست یازیدن به مواردی که ذیالً بیان
میشود به نقد استدالل محقق یزدی برمیخیزند.
 .1بعضی از دانشیان فقه پیرو دیدگاه مشهور به انکار وفاء دَین بودن حواله روی میآورند و حواله را
چیزی بیش از تبدیل مکان و ظرف دَین نمیخوانند؛ چه اینکه مَدِین با وفاء دَین به اسقاط دَین ثابت بر
ذمهی خود دست مییازد ،ولی ،محیل با دست یازیدن به حواله دَینی که بر ذمه دارد به ذمهی محالٌ علیه
منتقل میسازد (طباطبائی یزدی455 ،5 ،1429 ،؛ طباطبائی حکیم221 ،13 ،1430 ،؛ موسوی خویی،
496 ،1 ،1409؛ اشتهاردی.)446 ،28 ،1417 ،
همچنین این دانشیان فقه شیعه گواهی آوردن به وفاء دَین به غیر جنس دَین را برای اثبات این
سخن نمیپذیرند که نیازمندی ایقاع حواله به رضایت دیگری ،اخاللی بر ایقاع خواندن آن وارد نمیسازد؛
زیرا برخی ،این تنظیر را مع الفارق میشمارند؛ چه اینکه مَدِین با وفاء به غیر جنس به سقوط دَین ،از ذمهی
خود نایل میآید ،ولی در حواله ،محیل ،دَین خود را به ذمهی محالٌ علیه انتقال میدهد (اشتهاردی،1417 ،
.)446 ،28
برخی دیگر نیز وفاء به غیر جنس را ایقاع نمیدانند بلکه آن را معاوضه و عقد میپندارند زیرا در وفاء
به غیر جنس مال و دَین ثابت بر ذمهی مَدِین به مالی جدید تبدیل میگردد و این یعنی معاوضهی بین دو
مال که از عقود به شمار میآید (طباطبائی حکیم221 ،13 ،1430 ،؛ موسوی خویی.)496 ،1 ،1409 ،
فقیهانی که به نفی وفاء دَین بودن حواله میپردازند ،گذشته از اینکه به انکار حکم نمودن عرف به
وفاء دَین بودن حواله میگرایند ،خود را با این پرسش رو در رو میسازند که آیا با انعقاد حواله ،تفریغ ذمهی
محیل و اسقاط دَین از ذمهی او حاصل میآید یا خیر؟
اگر این دسته از دانشیان فقه که پیرو دیدگاه مشهور هستند چنین پاسخ دهند که انعقاد حواله و انتقال
دَین محیل به ذمهی محالٌ علیه ،تفریغ ذمهی محیل و اسقاط دَین را از ذمهی او به بار میآورد ـ چنانکه
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برخی از این فقیهان در پی انکار وفاء دَین بودن حواله به آن اذعان میکنند (طباطبائی حکیم،13 ،1430 ،
 )221ـ بیتردید این خود چیزی جز پذیرش ناخواستهی وفاء دَین و ایقاع بودن حواله نیست.
چنانچه این گروه از دانشیان فقه شیعه که به دفاع از دیدگاه مشهور اهتمام میورزند از بیان پاسخ
مذکور روی برگردانند ،بدون اینکه خود بخواند از باورمندی خویش به ضم ذمه به ذمه بودن حواله سخن
میرانند زیرا بسی آشکار است که اشتغال ذمهی محالٌ علیه نسبت به دَین محتال به همراه عدم تفریغ
ذمهی محیل از دَین محتال چیزی جز ضم ذمه به ذمه نمیباشد و این باوری نیست که خود را با دیدگاه
برگزیدهی این دسته از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور ،دربارهی چیستی مطلق ضمان ،سازگار و هماهنگ
نشان دهد.
به نظر میرسد سخنی که فقیهان پیرو دیدگاه مشهور در انتقاد بر گواهی آوردن به وفاء دَین به
غیرجنس بیان میکنند ،جرحی بر این گواهی وارد نمیسازد؛ چه فارغی بین تفریغ ذمه در وفاء دَین به
غیرجنس و حواله وجود ندارد زیرا همان گونه که مَدِین با اداء دَین به غیر جنس دَین ،ذمهی خود را از
اشتغال دَین دائن ،برئ میگرداند محیل نیز با دست یازیدن به حواله به برائت ذمهی خود از اشتغال دَین
محتال نائل میشود.
همچنین افزون بر اینکه عرف ،وفاء دَین به غیر جنس دَین را ایقاع میداند و نه معاوضه (موسوی
سبزواری ، )307 ،20 ،1413 ،مالکی که این دانشیان فقه شیعه برای معاوضی پنداشتن وفاء دَین به
غیرجنس ،بیان میدارند میتوان در هر وفاء به دَینی رصد کرد زیرا در هر وفاء دَین ،مَدِین ،مالی که به
دائن خود میپردازد ،مثل مالی است که از دائن دریافت میکند؛ یعنی در هر وفاء دَین ،مال ثابت بر ذمهی
مَدِین ،به مالی جدید تبدیل میگردد و این خود معاوضهی بین دو مال است؛ معاوضهی مثل مال با خود
مال؛ از این رو ،باید هر اداء دَین را عقد پنداشت و این ،سخنی نیست که منقدین مذکور ،به آن باور آورند.
 .2شماری از فقیهانی که دیدگاه مشهور را برمیگزینند عقد یا ایقاع خواندن هر عمل فقهی حقوقی را
تنها در گرو این ضابطه میدانند که اگر تحقق عمل فقهی حقوقی ،به توافق طرفین معامله وابسته است آن
عمل عقد به شمار میآید و اگر صرفاً با اعمال ارادهی یک طرف ،عمل فقهی حقوقی مورد نظر ،تحقق
مییابد ،آن را ایقاع میخوانند .بر این پایه اینان چنین باور دارند که نمیتوان افادهی فایدهی عقد یا ایقاع را
سبب عقد یا ایقاعدانستن عمل فقهی حقوقی ،قرار داد و به صرف اینکه عملی فقهی حقوقی ،فایدهی ایقاع
را افاده میکند ،آن را ایقاع شمرد از این رو چنانچه عقدی فایدهی ایقاعی را افاده دهد نمیتوان آن عقد را
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ایقاع پنداشت؛ گواه سخن اینکه هرچند مکاتبه فایدهی عتق را میرساند اما ایقاع شمار نمیگردد و در
نتیجه ،نمیتوان عقد حواله را که فایدهی ایقاع وفاء دَین را افاده مینماید ایقاع دانست (طباطبائی یزدی،
455 ،1429؛ طباطبائی حکیم221 ،13 ،1430 ،ـ.)220
درنگ در ضابطهای که این دسته از فقیهان برای قالبشناسی أعمال فقهی حقوقی بیان میدارند
روشن میسازد که این ضابطه را تنها دربارهی آن دسته از أعمال فقهی حقوقی میتوان إعمال کرد که
وابسته بودن تحقق آنها به توافق و ابراز ارادهی دو طرف و یا یک طرف معامله نمایان میباشد و در
مواردی که وابستگی تحقق عمل فقهی حقوقی به یک یا دو اراده آشکار نیست ،چگونه میتوان به ضابطه-
ی مذکور دست یازید؟!
افزون بر این قالبشناسی عمل فقهی حقوقی با روینهادن به فایدهای که آن عمل إفاده میکند و بر
این معیار قیاس داشتن أعمالی فقهی حقوقی که قالب تحقق آنها نمایان نمیباشد ،به عقود و ایقاعات
معین ،یکی از راههای عرفی قالب شناسی أعمال فقهی حقوقی به شمار میآید که عقد یا ایقاع بودن آنها
مشکوک و نامعین است.
واقعیتی که در استدالل محقق یزدی آشکار میباشد ،ولی منتقد استدالل وی آن را فرو مینهد ،این
نکته است که صاحب عروه ،در استدالل خویش ،آشکارا ،حواله را وفاء دَین میخواند؛ عملی که با یک اراده
تحقق مییابد .محقق یزدی ،بدین سخن نشان میدهد با پیروی از همان ضابطهای که منتقد استدالل او
به آن اهتمام میورزد ،به قالبشناسی حواله روی میآورد و افادهی فایده را برای تعیین قالب حواله
دستاویز نمیسازد تا به عدم رعایت ضابطهای متهم گردد که در فقه معیار قالب شناسی أعمال فقهی
حقوقی شناخته میشود.
 .3برخی از پیروان دیدگاه مشهور چنین در نقد استدالل صاحب عروه برمیآیند که وفاء دَین دانستن
حواله و ایقاعشمردن آن تصرف در مال دیگری را بدون اذن وی در پی میآورد .اینان در توضیح نقد
خویش مینویسند :تردیدی وجود ندارد که حواله ،از وفاء دَین ،متفاوت و متغایر است؛ زیرا وفاء دَین تأدیهی
دَین به مالک آن میباشد و حواله این گونه نیست؛ چه اینکه در وفاء دَین مَدِین ،پس از حلول دَین بر
تأدیهی آن مسلط است .از تحصیل اذن و رضایت دائن ،بینیاز میباشد و مالک دَین نیز نمیتواند از
پذیرش تأدیهی دَین ،امتناع ورزد و حال اینکه در حواله ،محیل ،با انعقاد حواله ،به تأدیهی دَینی نمیپردازد
که از مالک آن بر ذمه دارد ،بلکه تنها ،آن دَین را به ذمهی دیگری منتقل میسازد و اگر حواله همانند وفاء
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دَین ،ایقاع خوانده شود این انتقال دین ،خود ،تصرف در ملک و ذمهی دیگری ،بدون اذن و رعایت سلطنت
وی میباشد و چون چنین انتقال و تصرف ،بدون قبول مالک دَین ،صحیح به شمار نمیآید ،این نتیجه،
حاصل میگردد که حواله عقد است و نمیتوان آن را ایقاع نامید (طباطبائی یزدی454 ،5 ،1429 ،؛
طباطبائی حکیم.)221 ،13 ،1430 ،
چنانکه بازخوانی نقد این دانشیان فقه شیعه بر استدالل محقق یزدی نشان میدهد ،فقیهان مذکور،
بدین جهت از ایقاع خواندن حواله پرهیز مینمایند که در صورت ایقاع شمردن آن ،انتقالی بودن آن ،به
تصرف در ملک دیگری بدون اذن و رضایت وی منتهی میگردد؛ از این رو برای رهایی از این اشکال خود
را از پذیرش عقد پنداشتن حواله ناگزیر میبینند و این همان ابتالی این دانشیان فقه شیعه به مغالطهی
بین دو گونهی ایقاع میباشد؛ زیرا محقق یزدی و فقیهان پیرو وی به اعتبار رضایت محتال اذعان میدارند
و حواله را ایقاعی میشمارند که از رضایت دیگری بینیاز نیست؛ از این رو ،چگونه میتوان در صورت ایقاع
خواندن حواله انتقالیبودن آن را تصرف در مال دیگری بدون اذن وی دانست (موسوی سبزواری،1413 ،
 )306 ،20؟
 -7نتیجهگیری
از توجه به استقرائی و اجتهادی بودن و عقلی و تعبدی نبودن حصر تحقق اعمال فقهی حقوقی در
یکی از دو قالب عقد و ایقاع ،و التفات به این واقعیت که امروزه ،گاه ،برخی از اعمال فقهی حقوقی که در
گسترهی فقه معامالت ،اعتبار مییابند ،تفسیر قالب شناختی متعارف سنتی ،بر قامت آنها چندان راست
نمیآید و قالب تحقق آنها ،از چنان ظرفیتی بر خوردار است که میتوان آنها را توأمان در هر یک از دو
قالب سنتی عقد و ایقاع معین ،واقع ساخت ،در کنار عنایت به عرفی بودن معامالت و حاکمیت اراده در
تحقق اعمال فقهی حقوقی و اصل آزادی اراده و نیز اذعان به فقدان نصی خاص که به مدد آن بتوان
تفسیر قالب شناختی حواله را بیان داشت و به تعیین قالب شرعی آن دست یافت ،به همراه درنگ در مبانی
هریک از دو دیدگاه مشهور و صاحب عروه ،این نتیجه به دست میآید که تعیین قالب تحقق حواله را باید
در نحوهی ارادهی کسانی جست و جو کرد که به انشاء حواله مبادرت میورزند و بر تحقق آن توافق می-
نمایند .متعامالن میتوانند معاملهی حواله را حسب ارادهی خویش در هریک از دو قالب عقد و ایقاع محقق
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سازند؛ گاه آن را به صورت عقد ـ با یک ایجاب و یک قبول یا دو قبول ـ و گاه به صورت ایقاع ،انشاء
کنند.
بنابراین ،دیگر نمیتوان حوالههایی که امروزه در معامالت مدنی و تجاری و روابط اقتصادی عصر
حاضر ،انشاء و انعقاد مییابند ،مطابق دیدگاه مشهور دانشیان فقه شیعه با روینهادن به تفسیر قالبشناختی
متعارف سنتی در قالب معهود عقد محصور داشت ،همهی آنها را عقد شمرد و تحقق آنها را در غیر قالب
متعارف عقد مردود پنداشت؛ چنانکه ایقاعخواندن حواله نیز آن گونه که صاحب عروه به آن میگراید این
امر را باعث نمیگردد که انعقاد آن در قالب عقد با یک یا دو قبول منتفی به شمار آید؛ بلکه حوالهای که
امروزه در بازار تجارت و اقتصاد ،انعقاد مییابد این توانایی را دارد که حسب ارادهی کسانی که در تحقق آن
سهیم هستند در هریک از دو قالب عقد ـ با یک قبول یا دو قبول ـ محقق گردد و این ارادهی متعامالن
دخیل در ایقاع حواله هستند که حسب ارادهی خود عقد یا ایقاع بودن حواله را تعین میبخشند.
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