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تأملی در قاعدهانگاری بطالن معامالت سفیهانه با تأکید برآیه
ممنوعیت اکل مال به باطل
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مريم صباغي ندوشن

**

محمدحسن حائري
چکیده

مشهور از فقیهان بطالن معامله سفهی را مفروغعنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی
قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطالن نمودهاند .مراد این است که هرگاه از
سوی شخصی که سفیه نیست ،معاملهای صادر شود که غیرعاقالنه و بدون غرض عقالیی نوعی باشد ،چنین
معاملهای به منزلهی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود .به گونهای که سفاهت معامله به عنوان وجهی
مستقل برای اتصاف آن به بطالن انگاشته شده است .در حالیکه مالک بطالن ،سفاهت معامل است نه
سفهیبودن معامله .با فقدان دلیل بر بطالن معامالت سفهی مطابق اصل صحت ،حکم به صحت چنین
معامالتی میشود ،مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد .افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز
در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز عالوه بر اغراض نوعی ،در خروج معامله از عنوان
سفاهت دخیل باشند .بنابراین عالوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد،
کبرای کلی باطلبودن معامالت سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معامالت کذایی
به بطالن نیز محل تأمل است.
کلید واژهها :معامله سفهی ،معامله سفیه ،مؤاکله باطل ،بطالن ،سفاهت ،حجر.
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 -1مقدمه
عقود و معامالت از جمله اسبابی هستند که انشای آن از سوی متعاقدین آثار قانونی مورد نظر ایشان
را بر جای میگذارند .لکن باید توجه داشت که آثار معامالت به موجب حکم قانون است که ایجاد آن با
انشای سبب ،توسط متعاملین صورت میپذیرد .به عنوان نمونه اگر دو طرف ،قصد انتقال مالکیت عینی در
ازای پرداخت ثمن آن را داشته باشند .عقد بیع را انشا میکنند و قانونگذار اثر انتقال مالکیت را بر آن بیع،
بار مینماید .به عبارت دیگر طرفین خود را در قالبی قرار میدهند که چارچوب و آثار آن را قانونگذار
تعیین کرده است.
یکی از قالبهای مطرحشده از سوی قانونگذار اسالم ،عدم سفاهت متعاملین است .به گونهای که اگر
یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد و قرارداد سفیه باشند ،با وجود تراضی صورت پذیرفته میان متعاقدین،
عقد مزبور نافذ نبوده و مشمول ادله بطالن میشود .همان چیزی که در قانون مدنی نیز که متأثر از فقه
امامیه است ،تحت عنوان کلی اهلیت متعاملین به عنوان یکی از شرایط صحت معامله مطرح شده
است .زیرا عدم لحاظ چنین شرطی منجر به تضییع مال شده و قوام اقتصادی اجتماع انسانی را متزلزل
میسازد .مشهور فقیهان امامیه اما پا را از این شرایط فراتر نهاده و معامله سفهی را هر چند که طرفین
معامله سفیه نباشند ،به طور کلی محکوم به بطالن نمودهاند .تا آنجا که به صورت یک قاعده فقهی هم
مطرح شده است .حال این سؤال مطرح میشود که آیا هر معاملهای که از نظر نوع مردم سفهی به شمار
آید ،محکوم به حکم بطالن میشود به گونهای که هیچ آثاری بر آن مترتب نمیشود ،یا آنکه ادله بطالن
تنها اختصاص به معامله سفیه دارد .در نتیجه دلیلی بر بطالن معامله سفهی به عنوان سنجهای مستقل
جهت معرفی معامله معتبر از نامعتبر در دست نیست؟ به عبارت دیگر آیا میشود بطالن معامله سفیه را به
معامله سفهی نیز تسرّی داد و به طور کلی حکم به بطالن هر گونه معامله سفیهانه تلقی شده داد؟
نوشتار حاضر از طریق نقل ادله مدعیان بطالن با رکوز بر آیه تجارت به عنوان مهمترین مستمسک
مدعیان بطالن به جهت اجتهادی بودن دلیلیت آن و سپس واکاوی آن سعی در ابطال دلیل عدم اعتبار به
لحاظ معرفی معیاری اساسی و به عنوان قاعدهای کلی دارد و با تفکیک بین معامله سفیه و معامله سفهی
از حیث تعلق حکم به آنها نظارت ادله بطالن بر اولی را مورد تأکید قرار داده و لکن دومی را خارج از
محدوده ادله بطالن میداند .که در همین راستا به جهت اجتناب از عقیمماندن بحث از طرح دیگر ادله
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طرفداران بطالن مستغنی نمیباشد .به همین منظور ابتدا به تنقیح موضوع تحقیق پرداخته تا از خالل آن،
وجوه تفاوت میان دو عنوان سفیه وسفهی و نسبت میان آنها مشخص گردد.
 -2ماهیت سفه و مشتقات آن
سفه و سفاهت مصدر ثالثی مجرد به معنی اختالل عقل است به نحوی که افعال سفیه را از راه و
روش عقالء و آنچه عادت اغلب مردم باشد ،خارج میسازد .بنابراین مبتال به آن کسی است که اموالش
را در غیر اغراض صحیح[ عقالیی] مصرف میکند (طریحی )374 ، 6 ،1416،که یکی از مصادیق آن
نیز میتواند خرج تمام دارایی در امور خیریه باشد ،به گونهای که منجر به تکدی گری شخص می گردد .لذا
سفیه ،شخص عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد (نجفی .)252 ،26 ،1404 ،به همین سبب
است که در متون فقهی سفاهت متعاملین به عنوان یکی از اسباب ششگانه ممنوعیت دراموال به شمار
آمده است(شهید ثانی )101 ، 4 ،1410،و مراد از آن  ،چیزی است که در مقابل رشد واقع میشود.
یعنی سفاهت عدم وجود ملکه یا صفت یا حالتی است که موجب حفظ و نگهداری اموال شده
و مانع از صرف آنها در راههای غیر عقالیی گردد(همان) و به لحاظ همین خصوصیت است که سفیه
از تصرف و مداخله در امور مالی منع شده است.
تعریف فوق ناظر به جنبه سلبی است و مطابق آن ماهیت سفه عبارت از نبود نیروی حفظ و
کنترل و نگهداری اموال است که نتیجه آن ،تضییع اموال به جهت عدم تشخیص مصلحت است .بنابراین
تقابل میان سفه و رشد از نوع عدم و ملکه است که فقدان ملکه مزبور منجر به اختالل در عملکرد
شده به گونه ای که صدورآن از نوع عقالء منتفی می گردد و از آنجا که تشریع معامالت بر اساس
رعایت مصالح بندگان و فواید مترتب بر آن از حیث ضرورت ،احتیاج و منفعت بوده است؛ اقدام به
معامالتی که این اساس در آنها رعایت نشده باشد از نظر قانونگذار معتبر نخوهد بود.
 -3معامله سفهي و تفاوت آن با معامله سفیه
از خالل تعریف واژه سفاهت چنین به دست میآید که گاهی شخص فاقد ملکه حفظ و نگهداری اموال که
متصف به نقصان عقل هم به جهت اختالل در عملکرد میشود ،اقدام به معاملهای میکند که در مسیر اغراض
عقالیی واقع نمیشود ،که چنین فعلی به دلیل اتصاف بالفعل فاعل آن به سفاهت فاقد اعتبار است  .اما گاهی فعلی
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متصف به سفاهت میشود بدون اینکه فاعل آن متصف به سفاهت شود که در این صورت معامله سفهی تلقی شده
در حالیکه طرفین قرارداد یا یکی از آنها سفیه نیست.و مقصود این است که معامله قابلیت و شأنیت این را داشته
باشد که از سوی شخص سفیه واقع شود.

بنابراین وجه تمایز میان این دو عنوان از نوع تفاوت میان فعل و قوه است .با این توضیح که گاهی
سفاهت متعاملین یا یکی از آنها قبل از معامله از طریق اختبار و آزمایش محرز و سپس معامله از سوی
آنها واقع میشود .چنین معاملهای مسمی به معامله سفیه است که صحت چنین معاملهای متوقف بر اذن
ولی او است و گاهی معامله شأنیت وقوع از سوی شخص سفیه را دارد به گونهای که سفاهت طرفین
قرارداد از خود معامله فهمیده میشود .انعقاد چنین معاملهای کاشف از سفاهت متعاملین است هر چند که
قبل از انعقاد معامله سفیه نباشند .معامله کذایی ،سفهی است که مطابق نظر مشهور فقیهان حکم وضعی
متوجه به چنین معاملهای بطالن است(مراغی367،2 ،1417 ،؛ شهید اول121،1410 ،؛ مصطفوی،1423 ،
 1.)45حتی برخی نه تنها معامله سفهی بلکه شرط سفهی را هم خارج از اغراض عقالء معرفی کرده
و معامله مشروط به آن را محکوم به فساد دانستهاند (میرزا حبیباهلل .)211 ،1311 ،بنابراین معامله
سفیه به طور کلی باطل نیست ،بلکه به واسطه اذن ولی قابلیت تصحیح دارد .چنانچه بر عدم نفوذ
تصرفات سفیه ادعای عدم خالف و اتفاق فقیهان و داللت کتاب و سنت بر آن شده است (نجفی1404،
 )56 ،26 ،و عدم نفوذ نیز به عدم استقالل سفیه تفسیر شده و به نحو قضیه شرطیه چنین آمده است:
«فلو کان [العقد] بإذن الولی أو اجازته صح و نفذ» (جزیری .) 431، 2 ،1419 ،زیرا سفیه دارای اراده است
ولی رضای او معتبر نیست .یعنی مانع عدم اعتبار رضای اوست  .در حالیکه معامله سفهی مطابق اعتقاد
مشهور فقیهان – چنانچه گذشت -به دلیل عدم تعلق غرض عقالیی و غیر عاقالنه بودن آن محکوم به
بطالن است بدون اینکه قابلیت تصحیح بعدی داشته باشد .چنانچه آمده است« :فإن المعامله السفهیه
باطله بالمرّه من أصلها و لیس له وجه صحه مطلقاً» (مراغی .)367 ،2 ،1417 ،تا آنجا که به صورت یک
قاعده فقهی مطرح شده است(همان.)365 ،

-1برای مطالعه بیشتر(مامقانی 18 ،1،1316 ،؛ نراقی213 ،1425 ،؛ فشارکی580 ،1413 ،؛ موسوی قزوینی63،2 ،1424،؛ همدانی،
1420،309؛ مکارم شیرازی . )20 ،1،1424 ،با این تفاوت که عبارت برخی نص در بطالن (مراغی )370 ،2 ،1417 ،و عبارت برخی
دیگر ظاهر در آن است .چنانک ه شهید اول در بیان احکام بیع ،زیادت و نقصان ثمنی را که به سفه منتهی نشود ،از موجبات حجر نمی-
داند ( )121 ،1410که مفهوم آن دال بر این است که سفهیبودن از اسباب و موجبات حجر و از جمله مبطالت است.
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تفاوت دیگر آنکه در خصوص سفاهت معامل ،اقدام او به معامله با وجود احراز سفاهت ،اقدامی
غیر نافذ و غیرمؤثر حتی در صدور اولین معامله است ،در حالیکه انعقاد معامله با نقصان و زیادت ثمن و
مثمن و عدم موازنه ارزشی میان آن دو ـ به عنوان یکی از مصادیق معامله سفهی حتی نزد قائلین به
بطالن ـ به تنهایی فاعل آن را سفیه نمی گرداند .مگر آنکه چنین عملی از سوی فرد تکرار گردد که در
این صورت تکرار این عمل میتواند کاشف از این باشد که شخص معامل نه تنها فاقد قوه اصالحگری
نسبت به اموالش میباشد ،بلکه اقدام او تضییع اموال نیز به شمار میآید .بنابراین فارق میان آن دو از این
حیث از نوع مره و تکرار است که در اولی چون سفیه ممنوع از تصرف در اموال است ،این محجوریت
نسبت به او در همه احوال جریان دارد ،خواه یک بار معامله از او صادر شود یا به کرّات ،در حالیکه در دومی
چون سفاهت و رشد از موضوعات خارجی است و به کمک امارههای معمول و متعارف یعنی مقایسه و
سنجش اعمال شخص با اعمال دیگران قابل شناسایی است ،چنانچه عرف ،اعمال و افعال او را همانند
افعال عقالء بداند ،آن شخص رشید و الّا سفیه است (طاهری )126 ،1 ،1418 ،و عادتاً چنین است که
فرد آگاه به امور خود در تمام اموری که به نفع و ضرر او میباشد ،حسابگر بوده و با سنجش سود و
ضرر ،اقدام به انعقاد معامله میکند .چنین نیست که به محض صدور یک معامله با وجود تفاوت فاحش
میان ثمن و مثمن فاعل آن سفیه تلقی شود بلکه تکرار این عمل میتواند امارهای جهت احراز سفاهت
معامل به حساب آید.
 -4رابطه میان معامله سفیه و معامله سفهي
بعد از بیان تفاوتهای موجود میان دو عنوان مذکور ،نوبت به بیان رابطه میان این دو میرسد .رابطه
ای که از نوع عموم و خصوص من وجه از نظر صدق بر مصادیق با یک وجه اجتماع و دو وجه
افتراق است (مراغی .)368،2 ،1417 ،با این بیان که گاهی معامله سفیه صادق است درحالیکه سفهی تلقی
نمیگردد .مانند اینکه شخص سفیه معاملهای را مطابق با طریقه عقالیی انجام دهد ،بدون بر هم خوردن
موازنه ارزشی میان عوضین ،چنانکه گاهی معامله سفهی محقق شده در حالیکه عنوان سفیه بر شخص
معامل صادق نیست .مانند معامله سفهی که از سوی غیر سفیه انجام میشود ،در جایی که اقدامکننده به
انعقاد معامله از نظرعرف و عادت ،رشید شناخته میشود .اما معاملهای که انجام داده بر اساس طریقه
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عقالئی نبوده بلکه مطابق عادت افراد سفیه است و ماده اجتماع هم در جایی است که هر دو عنوان جمع
شوند مانند معامله سفهی که از شخص سفیه صادر میشود.
دقتنظر در نوع رابطه میان این دو عنوان هادی به نوع معامالتی است که به لحاظ قرارنگرفتن در
مسیر عقالئی ،سفهی تلقی شده در حالیکه به محض انعقاد چنین معاملهای حکم به سفاهت فاعل آن و
در نتیجه حکم به اختالل عقل در غایت صعوبت است.
 -5ادله بطالن معامله سفهي
چنانچه اشارت رفت مشهور از فقیهان باورمند به بطالن معامله سفهی هستند و بطالن از اصل و
به طور کلی نیز مورد ادعا واقع شده است .بطالن معامله سفهی گرچه اجماالً قابل پذیرش است و در
صورت فقدان تعلق غرض عقالئی ولو شخصی به معاملهای که خود کاشفیت از سفاهت شخص معامل
داشته و به لحاظ اتصاف سفاهت به معامل نه معامله محکوم به بطالن است؛ اما تعلق حکم بطالن از
اصل و اساس ،به طور مطلق به معامله سفیهانه مورد انکار برخی واقع شده است .به همین خاطر است که
علیرغم اصرار برخی از فقیهان بر بطالن (همان ،)367،عدهای بر صحت آن (خویی ،بیتا )24 ،2،پای
فشردهاند .بلکه کلمات برخی دیگر بر بطالن یا صحت آن استقرار نیافته است .چنانکه امام خمینی در مقام
بیان بیع اشیایی که منفعت عقالئی ندارند ،سفهیبودن را به عنوان دلیل بطالن مطرح میکند( ،1415
 )244 ،1و در جایی دیگر با تغییر موضعی معکوس چنین می نگارد  :دلیلی بر بطالن معامله سفهی
نیست ،بلکه معامله سفیه باطل است( )838،2 ،1426و لذا این سؤال مطرح میشود که آیا به راستی
سفیهانهبودن معامله خود عنوانی مستقل برای بطالن محسوب میشود یا قضیه به گونهی دیگری است؟
به منظور دستیابی به پاسخ پرسش فوق ،ادلهی قائلین به بطالن معامله سفهی مورد بررسی و
واکاوی قرار می گیرد و در همین راستا متعرض ادلهی یکی از باورمندان به این نگره که با اتخاذ موضعی
صریح ،از بطالن یاد نموده و به مثابه یک قاعده فقهی قلمداد نموده است ،خواهیم شد.
 -1-5دلیل اول و دوم
اولین دلیل مذکور از نظر طرفداران بطالن ،فقدان دلیل بر صحت چنین معامالتی است .گویا نگرهی
فوق عدم دلیل را دلیل بر عدم صحت چنین معامالتی معرفی میکند .با این توضیح که صحت معامالت
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تنها در صورتی ثابت میشود که در زمان شارع هم به همین شیوه وجود داشته باشد و با این وجود
متعرض بطالن آنها نشده باشد (مراغی .)371 ،2 ، 1417 ،این همان تقریری است که نشان از تأیید
شارع دارد و حجیت آن مفروغ عنه است.
بیان فوق متشکل از دو مقدمه است که مقصود از آن اثبات بطالن است .مقدمه اول چنین است:
برای حکم به صحت معامالت ،جریان آنها در زمان شارع ضرورت دارد و مقدمه دوم نیز از این قرار
است :معامالت جریان یافته در زمان شارع در صورت عدم ردع او ،محکوم به صحت است.
نقطه عزیمت در تقریر داللت دلیل فوق بر بطالن آن است که تأیید شارع صرفاً نسبت به معامالتی
صورت میپذیرد که در بین غالب مردم متعارف باشد پر واضح است که معامالت متعارف نزد اکثر مردم نیز
معامالت غیرسفهی است .بنابراین تأیید شارع تنها نسبت به معامالت غیر سفهی جریان یافته است و
معامالت سفهی تأیید شارع را در بر ندارد یا به دلیل عدم اطالع معصوم از آن معامالت است ،یعنی حتی
در فرض وقوع آنها در بین افرادی چند ،به دلیل عدم اقدام نوع عقالء به آن معامالت ،دلیلی بر اطالع
معصوم بر آنها نیست .یا با وجود اطالع معصوم به دلیل عدم امکان ردع نسبت به آنها،به لحاظ آنکه در
معرض دید و شنود معصوم واقع نشده است ،دلیلی برای پذیرش تقریر شارع در خصوص آنها وجود ندارد.
دلیل فوق عمده ترین دلیل صاحب قوانین برای بطالن معامالت سفهی به عنوان یک قاعده فقهی
عالوه بر اجماع ادعا شده از طرف ایشان ـ به عنوان دلیل دوم ـ بر بطالن است که با اتخاذ این موضع
قاعده ی فوق را به عنوان استثنایی بر اصل صحت مورد لحاظ قرار داده که مضمون آن نیز بطالن
ابتدایی چنین معاملهای است.
 -2-5دلیل سوم
دلیل سومی که میتوان جهت بطالن معامله سفهی اختصاص به ذکر داد ،یکسانانگاری عنوان
سفاهت معامل با معامله سفهی یعنی معاملهای که متصف به سفاهت شده است .با این بیان که نکته منع
سفیه از تصرف در اموال صرفاً به لحاظ آن است که معامالت او به حسب اغلب موارد سفهی است که
نه عقل آن را تأیید میکند و نه شرع قابل آن است(منتظری .)264 ،1،1 415 ،دلیل فوق نکتهی بطالن
معامله سفیه را رجوع آن به سفهیبودن معامالت غیررشید معرفی میکند که به دلیل غیرعقالییبودن و
تنفر طبع سلیم از آن ،مشمول ادلهی عمومی تنفیذ نمیداند .بنابراین میزان در صحت معامله ،عاقالنهبودن
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و خروج آن از سفاهت است و از این حیث تفاوت ندارد که این عمل سفیهانه از سفیه سر زند یا رشید،
بلکه صدور هر عمل مخالف میزان فوق منجر به اتصاف آن به بطالن میشود.
-3-5دلیل چهارم
دلیل چهارمی که میشود بر بطالن اقامه کرد دلیل عقل است .زیرا از جمله شروط عقالیی و
ارتکازات عقالیی ،اعتبار تساوی عوضین در معامالت است به گونهای که حتی از مقومات عقد است.
بنابراین اقدام بر معامله ای که تفاوت غیرقابل تسامح در آن وجود دارد ،اقدامی فاسد و باطل است .زیرا در
صورت علم به غبن با وجود تفاوت فاحش یا معامله سفیه است یا معامله سفهی که هر دو باطل است.
بطالن مورد اول که مفروغ عنه است .اما بطالن معامله سفهی به علت انتفاء شرط عقالیی است و با انتفاء
شرط عقالیی ،اعتبار عقالء نسبت به وجود آن ماهیت معاملی نیز منتفی شده و محقق نخواهد شد(سند،
 .)74 - 73 ،1428دلیلیت نگارهی فوق با ابتناء بر امضایی بودن معامالت سامانیافته است .با این توضیح
که رفتارخردمندان درتمام اعصار-که ملهم ازعقل عملی است -در انشاء معامله منشأیافته از شرط ضمنی
وجود توازن مالی میان عوضین است ،اعتباری که به امضاء و تأیید شارع نیز رسیده است .حال در صورت
خدشهدارشدن این اعتبار عقالئی که رافع عنوان معامله است ،امضاء شارع نیز سالبه به انتفاء موضوع
خواهدبود.
 -4-5دلیل پنجم
و باالخره دلیل آخر ،آیه شریفه ممنوعیت أکل مال به باطل است« :ال تأکلوا أموالکم بینکم
بالباطل إال أن تکون تجاره عن تراض منکم» (نساء  )29 ،که در آن نهی از تصرف در اموال به باطل شده
است و تجارت توأم با رضایت طرفین معامله مورد تنفیذ قرار گرفته است .معامله سفهی نیز به دلیل
مشمولیت آن تحت عنوان اکل باطل محکوم به بطالن است (مراغی .)371 ،2 ،1417 ،مثالً خرید کاالیی
به چندین برابر ارزش واقعی آن به دلیل آنکه تمام ثمن در مقابل مبیع قرار نگرفته است ،تصرف در آن
ثمن ،اکل مال به باطل است که مورد منع واقع شده است .زیرا در صدق باطل تفاوتی وجود ندارد که
دفع مال بدون عوض باشد یا اینکه عوض در کار باشد ولی موازنه ارزشی میان این دو رعایت نشده باشد.
در هر دو صورت تصرف در این ثمن  ،تصرف باطل خواهد بود.
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شایان ذکر است که استدالل فوق مبتنی بر عرفیبودن 1و نه شرعی بودن 2باطل است .هرچند معنای
باطل شرعاً و عرفاً اختالفی ندارد ،بلکه اختالف در مصداق باطل است .لذا یک معامله ممکن است به نظر
عرف صحیح باشد ولی به نظر شارع فاسد باشد .اما از آنجا که معامالت و نحوهی استحقاقی که در این
معامالت است باید روی عناوین عقالئیه رفته باشد و اگر عنوانی مثل باطل حمل شود بر اینکه مشیر
باشد به عنوان دیگری ـ مثل قمار که باطل شرعی است ـ که همان در حقیقت موضوع باشد ،چنین
حملی احتیاج به قرینه دارد و در صورت عدم وجود قرینه ،حمل بر معنای عرفی و عقالیی میشود .زیرا
خطاباتی که متوجه به مردم است با موضوعات و متعلقات و قیود آن بر مفاهیم عرفی متبادر در نزد عقالء
حمل می شوند و با عرفیبودن باطل چنین استدالل میشود که تجارت همراه با تراضی تجارتی است که
در عرف مردم و با رضایت آنها انجام شود و حقیقت شرعیهای در این زمینه وجود ندارد .چنانکه نتیجه
عرفی بودن باطل نیز آن است که هر قرارداد باطل در نظر عرف نیز قرارداد فاقد منفعت در اشکال و
مصادیق مختلف آن است که معامله سفهی نیز از این باب است .افزون بر آنکه استثناءکردن تجارت توأم
ب ا تراضی داللت بر آن دارد که آنچه غیر از آن باشد ،محکوم به بطالن به خاطر دخول آن در حکم أکل
باطالنه مال است و چون معامله سفهی« ،تجاره عن تراض» نیست ،پس باید حکم به بطالن آن شود
(همان با دخل و تصرف) .بطالن معامله سفهی مطابق دلیل فوق به لحاظ تصادق دو عنوان اکل مال به
باطل و معامله سفهی بر موارد سفهی انگاشته شده است .با این توضیح که هر معاملهی مسمی به معامله
سفهی ،مصداق اکل مال به باطل به شمار آمده که منهی و ممنوع اعالم شده است .الزمهی چنین تصادق
و اندکاکی ،بطالن معامله سفهی به طور کلی و به محض صدور اولین مصداق است ،به همین لحاظ
است که علیرغم ظهور عبارت برخی از فقیهان(کاشف الغطاء ،بیتا105 ،؛ خویی ،بیتا309 ،5 ،؛
طباطبایی قمی )6 ،3 ،1418 ،در عدم اندکاک دائمی میان مؤاکله باطل و معامالت سفیهانه ،3متعین

 -1باطل عرفی یعنی چیزی که در تشخیص و فهم عرف باطل باشد و اثر مطلوب بر آن مترتب نشده و مشتمل بر غرض صحیح عقالیی
نباشد.
-2باطل شرعی یعنی چیزی که به سبب شرع باطل شده و بر بطالن آن تصریح شده باشد مانند ربا و غصب.
برای مطالعه بیشتر ن.ک ( :طباطبایی قمی158، ،3 ،1400 ،؛ روحانی188، ،4 ،1412 ،؛ خلخالی1427،837 ،؛ شبیری زنجانی،1419 ،
 .) 21،6808چنانکه صاحب عمده المطالب یکی از وجوه اشتراط تمول در عوضین را سفهیبودن معامله در صورت انتفاء مالیت افزون
بر آیه شریفه اکل مال به باطل معرفی می کند و صاحب فوائد الجعفریه در مبحث حرمت أخذ اجرت بر واجبات بعد از ذکر سفهیبودن ،به
عنوان یکی از علل حرمت ،مطلب را با «بل» ارتقاء داده و اکل مال به باطل را دلیل اصلی حرمت می داند که حاکی از عدم اندکاک
است.
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نزد عدهای دیگر (مراغی371 ،2 ،1417 ،؛ بجنوردی146، 7،1419 ،؛ عاملی ترحینی،)321 ،4 ،1427،
اندکاک دائمی میان دو عنوان مزبور است.

1

این در حالی است که نظرگاه برخی دیگر چون شیخ انصاری بر اندکاک یا عدم آن استقرار نیافته
است و همین موجب اتخاذ دو موضع متفاوت از سوی ایشان شده است .تعبیر ایشان در تبیین علت تحریم
نوع سوم از اقسام مکاسب محرمه که عبارت از اکتساب به اشیاء فاقد منفعت محلل عقالیی است ،قابل
دقت است « :والتحریم فی هذالقسم لیس اال من حیث فساد المعامله  ...والدلیل علی الفساد فی هذا القسم
علی ما صرّح به فی االیضاح کون اکل المال بإزائه أکالً بالباطل» (شیخ انصاری .)155 ،1 ،1415 ،فساد
معامله را به عنوان یکی از علل تحریم مطرح و دلیل فساد را نیز مطابق بیان ایضاح الفوائد
(فخرالمحققین )401، 1387،1 ،اکل مال به باطل عنوان میکند و سپس با طرح اشکال در داللت این
دلیل بر فساد در صورت تحقق منفعتی که عرفاً مال ـ ولو با بذل مقدار کمی ـ در مقابل آن قرار گیرد،
سفهیبودن را منتفی میداند (شیخ انصاری،همان) .مستفاد از تعبیر فوق اندکاک سفیهانهبودن معامله
در مؤاکله باطل است .چراکه تأمل ایشان در داللت آیه برفساد ،ناشی ازعدم صدق عنوان مؤاکله باطل ،و
منشأعدم تحقق عنوان مزبور نیزصادقنبودن عنوان سفاهت است و این خود گویای مندکشدن سفه دراکل
باطالنه مال است ،درحالیکه تعبیر دیگر این فقیه بزرگوار گویای عدم اندکاک است .آن جا که در بیان
شرط سوم از شروط عوضین یعنی قدرت بر تسلیم در ضمن تعرض به بیع عبد غریق مشرف به هالکت،
بطالن چنین بیعی را مدلل به الزم آمدن سفاهت و اکل مال به باطل میکند (همو.)183،1415،4 ،
همانطور که در مسأله جواز اجمالی بیع عبد فراری به انضمام ضمیمه ،لحاظ عبد مأیوس از دسترسی به آن
به عنوان جزئی از مبیع را جایز نمیداند و در تعلیل ابراز میدارد« :ألنّ بذل جزء من الثمن فی مقابله لو
لم یکن سفهاً أو اکالً للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً یباع به مستقالً» (همان.)202،
چنانچه مشهود است در عبارت فوق ،اکل مال به باطل با «أو» به سفهائیبودن مبذول نمودن ثمن
در چنین معاملهای عطف شده است که هادی به عدم اندکاک است .حاصل آنکه یکی از ادله فساد معامله
سفیهانه ،اکل مال به باطل است که به لحاظ باطل انگاشتن چنین معامالتی به دلیل عدم تعلق غرض

-1برای مطالعه بیشتر ن.ک ( :الری217، 2 ،1418 ،؛ اراکی 245 ،2 ،1415،؛ روحانی .) 233 ،2 ،1429 ،چنانکه صاحب زبده الفقهیه در
باب أخذ اجرت بر افعال فاقد حکمت عقالیی ،بذل عوض در قبال چنین فعلی را سفهی دانسته و نتیجه میگیرد که اکل مال در قبال آن،
اکل باطالنه مال است که ترتب نتیجه اکل مال به باطل بر سفیهانهبودن فعلی حاکی از اندکاک است.
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عقالیی به آنها مشمول مستثنی منه آیه شریفه و تحت عنوان اکل مال به باطل قرار گرفته و محکوم به
حرمت و بطالن میشود .این در صورتی است که بر سفهیبودن معامله ،مؤاکله باطل صادق باشد .اما
ملحوظ نظر قرار دادن سفاهت به گونه استقاللی برای تعلق حکم بطالن به معامالت متصف به آن در
صورت امکان ،مستفاد از ادلهی چهارگانهی اول خواهد بود.
 -6نقد ادله بطالن معامله سفهي
-1-6نقد دلیل اول
دلیل اول که از سوی صاحب عناوین مطرح شده به طوری که بطالن معاملهی سفیهانه به عنوان
یک قاعده فقهی مسجّل از سوی باورمندان به بطالن انگاشته شده است ،موجود نبودن دلیل بر صحت
چنین معامالتی است .در تلقی آنان گویا صحیحنبودن عمل منعقدین معامله و معیوب بودن ارادهی آنان
اصالت داشته که صحت آن نیاز به اثبات داشته باشد .در حالیکه با وجود عدم احراز سفاهت متعاملین،
اصل ،صحت معامله است و حکم به فساد محتاج دلیل است .زیرا قول به امضاییبودن معامالت و عقالیی-
بودن آنها به این معنا است که معامالت همراه با حدود ،شروط ،قیود و احکام آنها را عرف و عقالء به
لحاظ الزامهای زندگی خود اعتبار می کنند .تصرف شارع در باب معامالت تنها در حدّ تعدیل یعنی کم و
زیاد کردن برخی شروط و معامله و احیاناً نهی از معامالت در صورت مخالفت آنها با مبانی اسالم است.
در همین راستا مسأله اهلیت افراد برای انعقاد معامله مطرح میشود که شارع اسالم با مدّ نظر
قرار دادن حقوق افراد و به منظور اجتناب از تضییع اموال ،بعضی از افراد را شرعاً از تصرف در اموال ممنوع
اعالم کرده است که عبارت از افراد ششگانه ای هستند که در متون فقهی تحت عنوان اسباب و موجبات
حجر از آنها یاد شده است .موجباتی چون  :صغر ،جنون ،رقیت ،مرض ،فلس و سفه (نجفی. )4 ،26 ،1404،
و به همین لحاظ است که سفاهت معامل و متعامل یکی از موانع تنفیذ معامله از سوی شارع به شمار
آمده است نه آنکه سفهی بودن معامله نیز از جمله ی موانع باشد.به عبارت دیگر معروض وصف سفه به
عنوان یکی از موانع حج ردر خصوص فاعل مطرح است نه فعل و بر همین اساس است که ادعای عدم
دلیل بر حکم به فساد چنین معاملهای محکّم خواهد بود.
افزون بر آنکه ادعای حجیت تقریر شارع ولو به صورت عدم ردع نسبت به معامالت متعارف که
معامالت غیر سفهی است گرچه قابل پذیرش است ،اما این بدان معنا نیست که معامالت سفهی تلقی-
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شده به دلیل متعارفنبودن بین اکثر افراد خارج از محدودهی تأیید شارع باشد که این خود نیاز به اثبات
دارد .یعنی مالک تقریر را شیوع و تعارف معامالت در بین غالب مردم قراردادن خود محتاج اثبات است و از
طرف دیگر صدق سفاهت بر معاملهای بدون در نظرگرفتن اغراض متعاملین از انعقاد معامله قابل احراز
نخواهد بود و با عدم احراز سفاهت ،تشخیص معامالت سفیهانه از معامالت غیرسفیهانه ،غیرممکن و
به تبع آن ادعای عدم تحصیل تقریر معصوم نسبت به معامالت غیرسفیهانه ،ادعایی ناتمام است .زیرا
چه بسا شخص معامل در پی تأمین غرض شخصی ـ که آن هم از جملهی امور عقالیی است ـ از
معاملهای خاص بوده بدون اینکه منفعت مادی ملحوظ نظر وی واقع شده باشد .بلکه به دنبال کسب منفعت
معنوی مورد نظر برآید.
ندرت تحقق خارجی چنین اغراضی از سوی منعقدین معامله هم که موجب خروج اینگونه معامالت
از محدودهی اقدامات عقالیی نخواهد شد.
به عبارت دیگر اغلب مصادیق معامالت واقع شده در مرئی و مسمع معصوم گرچه توازن در مالیت در
آنها رعایت شده است ،لکن رواج وقوع چنین معامالتی دلیل بر عدم تأیید شارع نسبت به مصادیق نادر
معامالت جریان یافته به حساب نمیآید .چنانکه اغراض شخصی که نوعاً اموری مخفی بوده و گاهاً به
عنوان داعی و محرکی قوی عمل کرده و فرد را به سوی عملیکردن آن اغراض فرا میخواند؛ مدخلیت در
صدور معامله به عنوان یک فعل اختیاری دارد و صدق عنوان سفهی بر موردی در صورتی صحیح است
که تمام زوایای آن از جمله اغراض مقصود در آن مورد لحاظ قرار گیرد و در صورت اختفاء حتی
زاویهای از آن ،پذیرش سفهیبودن قابل قبول نخواهد بود .زیرا ممکن است شخصی اقدام به خرید کاالیی
به چند برابر قیمت متعارف آن کند و هدف او اعانه به شخص مقابل باشد ،هدفی که حتی تمایل به ابراز
آن نیز نداشته باشد .آیا چنین معاملهای سفهی تلقی میشود تا با استناد به عدم اثبات تقریر معصوم ،محکوم
به بطالن باشد؟!
بنابراین اوالً صدق عنوان سفهی بر بعضی مصادیق مورد تردید است و ثانیاً بر فرض صدق عنوان،
داللت دلیل اول بر بطالن معامله سفهی مخدوش است.
 -2-6نقد دلیل دوم
اما دلیل دوم یعنی اجماع و اتفاق ادعا شدهی فقیهان بر بطالن نیز ناتمام است .زیرا اوالً اتفاق و
اجماع یاد شده در صورتی قابل پذیرش است که قول مخالف در مسأله وجود نداشته باشد .درحالی که
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چنانکه گذشت عدهای صحت را در این خصوص اختیار کردهاند (خویی ،بیتا .)310 ،7 ،بنابراین ثبوت
چنین اجماعی جهت اثبات بطالن محل تردید است و ثانیاً بر فرض تنزل و پذیرش ،اجماع مذکور ،مدرکی
خواهد بود .زیرا مدعی قاعدهانگاری بطالن معامله سفهی که از اجماع به عنوان یکی از دالیل این
قاعده یاد میکند ،آیه «اکل مال به باطل» را نیز از جمله دالیل مطرح میکند (مراغی)371 ،2 ،1417 ،
که با وجود دلیل لفظی مطرحشده ،تمسک به اجماع به دلیل مدرکیبودن فاقد اعتبار است.
 -3-6نقد دلیل سوم
در تضعیف دلیل سوم که خلط بین معامله سفهی با معامله سفیه است نیز باید گفت که معامله
سفهی غیر از معامله سفیه است .زیرا بنا به گفته محقق خویی سفیه کسی است که مُدرک حسن و قبح
نیست و اصلح را تشخیص نمیدهد(خویی ،بیتا ،)216 ،4،اما در معامله سفهی تلقیشده فاعل میتواند
شخصی باشد که دارای قوهی ادراک و تعقل و در نتیجه مُدرک حسن و قبح باشد و به دلیل تشخیص
صالح خویش اقدام به معاملهای کند که منبعث از غرض عقالیی و بر اساس داعی صحیح باشد به گونهای
که معامله را از اتصاف به سفاهت خارج سازد .بنابراین اوالً صدور چنین معاملهای کاشف از سفاهت فاعل
آن نبوده و متصف به بطالن نمیشود و ثانیاً بر فرض اتصاف به سفاهت دلیلی بر بطالن بیع سفهی
موجود نیست(همو ،بیتا )461 ،1 ،بلکه آنچه دلیل بر بطالن آن اقامه شده است ،معامله شخص سفیه
به دلیل محجور بودن او از تصرف در اموال است.
به عبار ت دیگر آنچه متعیّن و ثابت است ،فساد معامله سفیه به دلیل کریمهی فوق است« :فإن
انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم أموالهم»(نساء  )6،که در آن پرداخت مال یتیم معلق به رشد او شده است و
با انتفاء رشد که ظاهر از آن ،حالتی در مقابل سفه است(نجفی ،)394 ،1413 ،حجر و منع تصرف آنها
در اموال نیز باقی میماند .چون مشروط با انتفاء شرط منتفی میشود (سیوری .)104،2 ،1425 ،به بیانی
دیگر ممنوعیت تصرف ایتام در اموالـ که مستفاد از صدر آیه شریفه است ـ با انتفاء شرط یعنی عدم
احراز رشد کماکان به قوهی خود باقی است و لذا معامله سفهی با وجود صدور آن از غیرسفیه متصف به
فساد و بطالن نخواهد شد .زیرا ادعای بطالن ،ادعایی بدون دلیل است و بعد از عدم وجود دلیل بر
بطالن معامله سفهی ،مشمول عمومات ادله صحت انفاذ معامالت قرار خواهد گرفت.
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-4-6نقد دلیل چهارم
دلیل چهارم که عبارت از داللت دلیل عقل بر بطالن معامله سفهی است ،نیز مردود است.
زیرا چنانچه گذشت اوالً با وجود تعلق جهت عقالیی ولو شخصی به یک معامله به حیثی که منجر به
انعقاد معامله شود ،هر چند آن جهت نزد دیگران مخفی باشد ،شرط عقالیی مذکور منتفی نیست .زیرا
مالیت یک شئ صرفاً بر اساس ارزش ذاتی آن نیست و چه بسا که لحاظ جهتی خاص شیء را ارزشمند
گرداند .چنانکه محقق اصفهانی یکی از اوصاف دخیل درمالیت را تعلق غرض شخصی از سوی یکی از
طرفین معامله معرفی مینماید (اصفهانی .)400، 4 ،1418 ،مانند فرزندی که طالب خط پدرش است و
به همین خاطر در صدد خرید آن بر میآید؛ هر چند که معروض این خط ،ورقهای پاره باشد .با وجود
آنکه آن ورقه ذاتاً مالیت ندارد ،لکن به جهت عالقهای که آن فرزند به پدرش دارد آن را به قیمتی
گزاف تهیه میکند .با این انگیزه که موجبات حفظ خصوصیات پدر را که علقه طبیعی یا معنوی با او دارد،
فراهم آورد و همین موجب مالیت آن شیء میشود (جزایری )25، 1 ،1416 ،و ندرت تحقق خارجی چنین
عالقههایی نیز ضرری به ماهیت مالیت وارد نخواهد آورد و اساساً مالیت اشیاء عتیقه به جهت همین
عالقهی نادر است (مصطفوی )45 ،1423 ،و صدور معامالت اینچنینی نشان از تعلّق انگیزهی عقالیی و
اهداف مقصود در نظر شخص معامل دارد که امکان صدور آن از دیگران نیز در صورت تحقق چنین
عالقهای وجود دارد .بنابراین چنین نیست که معامل اعتباطاً و بیهوده به معامله اقدام کرده باشد تا
مصداق معامله ی سفیهانه گردد .ثانیاً عقالء در ماهیت معامله ،امر کلی را اعتبار میکنند که عبارت
از وجود عینی است که به خاطر حدوث رغبت نسبت به آن ،ثمن را در مقابل آن مبذول میدارند و
این اعتبار ماهوی به ثمن خاصی مقید نشده است تا آن ماهیت محدود شده باشد .بلکه تمایل و رغبت
دو طرف معامله مناط و مالک است.
حتی در صورت عدم پذیرش چنین اعتباری از سوی عقالء ،نهایت چیزی که در خصوص تموّل
میتوان ادعا نمود این است که اعتبار تساوی مالیت به عنوان شرط ضمنی عقد مطابق ارتکاز سامان
یافته در ذهن عقالء مورد لحاظ واقع شده است ،لکن چنین نیست که اعتقاد به این شرط ضمنی به مثابه
مقوّمیّت ملحوظ باشد .به گونهای که با فقدان آن ماهیت معامله نیز مفقود گردیده تا تخلف از آن موجب
فساد معامله از اساس شود ،بلکه تنها ممکن است حق خیار را برای او به ارمغان آورد .چرا که
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تخلف اوصاف نه موجب بطالن بلکه منشأخیار میشود (میرزای نائینی .)329،2 ،1418 ،بنابراین وجه
مذکور نیز برای اثبات بطالن ناتمام است.
 -5-6نقد دلیل آخر
دلیل آخر یعنی ممنوعیت اکل مال به باطل به عنوان یگانه دلیل اجتهادی ادعاشده نیز چنین
مورد نقد قرار میگیرد که نظارت آیه شریفه بر بطالن معامله سفیهانه مطابق بیانی که گذشت ،در
صورتی است که «باء» جاره در آیه«مقابله» باشد نه «سبب» .یعنی بذل ثمن در مقابل شیء به چندین
برابر قیمت واقعی آن ،یا شیء که مالیت و منفعت ندارد  ،یا شیء غیر مقدور التسلیم و اموری از این
قبیل ،ممنوع و تصرف در چنین ثمنی باطل و حرام است .در حالیکه«باء» در آیه مطابق نظر اندیشمندان
بسیاری (خویی ،بیتا35 ،1 ،؛ ایروانی،26 ،1 ،1406 ،؛ امام خمینی« ،)133 ،1 ،1415 ،سبب» است 1و بنابر
سببیت ،آیه در صدد منع از اکل اموال به اسباب باطل ،چون قمار و سرقت و مانند آن است ،نه آنکه
نظر به ماهیت عوضین داشته باشد و بنابر فرض معنایی عام برای آن به حیثی که هرگونه اتصاف به
بطالن را شامل شود 2.خواه سبب باشد یا مسبب ،غایت باشد یا معیت ،مقابله باشد یا استعانت (صادقی
تهرانی ،)9 ،7 ،1365 ،با این بیان که منشأ بطالن یک معامله در شریعت گاه در خود معامله است
مانند بیع ربوی و غرری و گاه در مورد معامله و کاالیی است که مبادله میشود مانند بیع شراب و خوک و
گاه در امور جانبی و پیرامونی مانند فروش انگور به انگیزه تولید شراب یا فروش اشیاء غیرنافع به عنوان
مصداقی از معامالت سفیهانه که با صدق عنوان بطالن ،موضوع مؤاکله باطل صادق خواهد بود؛
چنین فرضی یعنی ملحوظ نظر قرار دادن معنایی گسترده برای باء در آیه ،گرچه محذوری نسبت به
مشمولیت تمامی این امور تحت داللت آیه شریفه وجود ندارد ،3لکن ادعای صادقبودن مؤاکله باطل بر
معامالت سفهی به گونهای که هر جا معاملهای سفهی تلقی شود ،اکل باطالنه مال صادق و محکوم به
حکم مستثنی منه آیه باشد نیز در غایت غموض است .زیرا نهی شارع از اکل باطل به عنوان مالک
-1برای مطالعه بیشتر ن.ک  (:منتظری 340 ،1415،1 ،؛ طباطبایی قمی 157 ، 3، 1400،؛ همو362 ،4 ،1423 ،؛ سبحانی.)343 ،1424 ،
 -2چنانچه ابن عاشور در معرفی «باء» جاره ،آن را «مالبسه» نامیده است (ابن عاشور  .)10 ،4 ،1420،یعنی هر چیزی که متلبس به
بطالن و متصف به آن شود.
 -3و با فقدان هر گونه محذوری نسبت به گستردگی معنای باء قول به اینکه آیه درمقام بیان شرط صحت عقد نبوده بلکه درمقام بیان
اسباب ناقله است جنانجه ادعاشده (حکمتنیا )20 ،1392،ناموجه است.
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کلی جهت معرفی بطالن معامالت متصف به سفاهت به لسان حرمت تکلیفی که البته ناشی از حرمت
تصرف درمال غیر و در نتیجه حکم به بطالن معامله است؛ در صورتی قابل قبول است که بر معامله
سفهی به صورت دائمی عنوان مؤاکله باطل صادق باشد و این امر گرچه در بادی امر با توجه تحلیل عناصر
تشکیلدهنده آیه شریفه قابل استفاده است .یعنی با توجه به اینکه مراد از اکل باطالنه مال هر نوع استفاده
و تحصیل غیرعقالئی و غیرالهی بوده و سفاهت نیز هر عمل نابخردانه و غیرعاقالنه است به گونهای که
شأنیت صدور ازسفیه را داشته باشد ،بنابراین درحوزه مفهومی هر دو عنوان با هم پیوند خورده و موجب
انطباق یکی بر دیگری میشود .یعنی منشأ بطالن معامله سفهی اتصاف دائمی آن به مؤاکله باطل است
که مطابق آیه شریفه محکوم به بطالن میشود .این درحالی است که ممکن است معاملهای از منظر نوع
خردمندان سفیهانه باشد ولکن صدق معامله باطل برآن دشوار باشدو آن در جایی است که غرض شخصی
به جهتی از جهات به معاملهای تعلق گرفته باشد که جهت ملحوظ معامل از دیگرخرمندان مخفی مانده
است که درصورت عرضه آن به دیگران و مکشوفگردیدن آن برای آنان هرآینه به آن اقدام کنند و همین
کافی در عدم تصادق همیشگی این دو عنوان و در نتیجه عدم دلیل بر انگاشتن سفاهت معامله به عنوان
وجهی مستقل جهت بطالن معامله به شمار میآید .بنابراین موضوع عدم اعتبار ،مؤاکله باطل و نه سفاهت
معامله است .چراکه چنین نیست که به صورت عرضی غیرمفارق سفاهت همیشه اکل باطل به حساب آید.
زیرا چه بسا معاملهای از جهتی سفهی تلقی میشود ولکن به لحاظ تعلق غرض عقالیی از جهتی دیگر
به آن معامله سفیهانه تلقی نگردیده و همین موجب خروج آن معامله از صدق مؤاکله باطل شود و با
خروج موضوعی مؤاکله باطل ،نه تنها حکم حرمت متوجه آن نبوده بلکه محکوم به صحت خواهد شد .بنابر
این نسبت بین معامله سفهی با مؤاکله باطل نسبت عموم و خصوص من وجه از میان نسبتهای چهارگانه
است .یعنی یک مورد اجتماع و دو مورد افتراق دارند .زیرا گاهی معامله سفیهانه صادق است بدون آنکه
مؤاکله باطل صادق باشد ،مانند موردی که فردی بدون فریب و خطا و بدون غرض و انگیزه شخصی و
نوعی معقول ،جنسی را به چندین برابر قیمت بازار میخرد که مؤاکله باطل نیست ،درحالیکه معامله
سفیهانه صادق است و از آن طرف گاهی مؤاکله باطل صدق میکند ،بدون اینکه معامله سفهی به
شمار آید ،مانند موردی که شخص با انگیزه ی عقالیی اقدام به خرید متاعی میکند که شارع آن
معامله را حرام اعالم کرده است و در برخی موارد هر دو عنوان صادق است .مانند اینکه شخصی در
اثر تبلیغات کاذب فروشنده مفتون شده و کاال را با عناوینی که فاقد آن است ،به چندین برابر قیمت واقعی
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آن تهیه میکند که در این صورت هم مؤاکله باطل بر این معامله صادق است و هم معامله سفیهانه.
بنابراین چنین نیست که این دو عنوان الزم و ملزوم یکدیگر بوده ،هر جا عنوان سفاهت صادق
باشد ،مصداق مؤاکله باطل به حساب آمده و در نتیجه محکوم به حکم مستثنی منه آیه باشد .بلکه
مناط حرمت و به تبع آن فسادمعامله تنها اکل باطالنه مال است بیآنکه سفاهت معامله مدخلیتی دراین امر
داشته باشد .به عبارت دیگر مستفاد از آیه شریفه بطالن معامالت معنون به اکل باطل است بیآنکه تعنون
معامالت به سفاهت به عنوان منشأ بطالن مطرح شده یا مالزمهای بین این دو وجود داشته باشد.
این در حالی است که همانطور که اشاره شد ،در صدق سفهیبودن معامله نیز انتفاء اغراض نوعی و
شخصی هر دو معتبر است و چه بسا غرض شخصی به خرید چیزی تعلق گیرد که فاقد نفع مادی
ولی متضمن منفعت معنوی باشد و همان کافی در خروج معامله از سفاهت باشد .زیرا منفعتی که عامل
خوانش شخص به سوی انعقاد معامله است  ،تنها منفعت ذاتی یا عرضی در متعلق آن نیست که نسبت
به نوع انسانها جریان داشته باشد بلکه گاهی ممکن است هیچ منفعت ذاتی و عرضی متوجه نفس شیء
به لحاظ آثار مادی آن نباشد تا بخواهد عائد نوع انسان شود ،بلکه جریان منفعت از نوع غیرمادی و به
لحاظ جهتی خاص باشد که متوجه شخصی خاص گردد ،منفعتی که در صورت عرضه آن به عرف ،آن را
عاقالنه میانگارد که در صورت عاقالنهبودن نیز اتصاف آن به سفاهت وجاهت ندارد و با لحاظ عدم اتصاف
معامله به سفاهت درجنین فرضی حتی با پذیرش عنصر سفه به عنوان منشأ فساد در مؤاکله باطل دیگر
مقتضی برای انطباق مورد بر آیه شریفه باقی نمیماند نه آنکه ادعای عدم وجود مانع شود(حکمتنیا،
.)21،1392
همچنین ادعای اینکه منظور از تجارت در آیه هرعملی است که هدف آن تحصیل مال باشد و
معامله سفهی با این وصف که یکی از عوضین مال نباشد یا مال فاقد منفعت باشد ،اقدام به معامله با
چنین وصفی صرفاً تضییع مال محسوب شده و موجب خروج از عنوان تجارت و در نتیجه دخول در
حکم مستثنی منه و محکوم به فساد و بطالن خواهد بود(مراغی ،)1417،2،370،ادعایی بدون دلیل است.
زیرا مراد از تجارت ،مطلق کسب و اکتساب (ابن اثیر ،بیتا )25 ،1،و کار و تالش اقتصادی است.
و دلیلی بر اختصاص آن به معامالتی که مقصود طلب سود و تحصیل مال باشد نیست .البته ناگفته
نماند که در اکثر مبادالت این انگیزه وجود دارد و شاید مراد از ذکر قید انگیزه سود و تحصیل مال در
تعریف ،شأنیت و صالحیت أخذ سود و از باب اشاره به غلبهی موارد باشد ،نه اینکه از باب انحصار ذکر
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شده باشد و با وجود صدق تجارت توأم با تراضی در اینگونه موارد مشمول مستثنی و محکوم به حکم آن
یعنی صحت خواهد بود .بیآنکه تحت دایره شمولیت مستثنی منه واقع شود ،تا به واسطه تعارض مفروض
انگاشته شده میان صدر و ذیل آیه درصورت صدق اکل باطل بر معامالت سفهی و صادقبودن تجارت
توأم با تراضی بر چنین معامالتی چنانچه ادعا شده است (حکمتنیا )21 ،1392 ،خارج از مدلول آیه تلقی
شود .بنابراین فرض اینکه گفته شود اطالق نصوص شرعی انفاذ و امضای معامالت ،از معامالت سفهی
انصراف دارد و شامل آنها نمیشود(منتظری ،)264 ،1 ،1415،یا گفته شود اقتضای جمع بین ادله ی انفاذ و
ادله ای مثل «ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» این است که معامالت سفهی باطل باشد(مراغی،1417،
 ،)371 ،2هیچکدام صحیح نیست ،چرا که ادعای انصراف ادله ی انفاذ و امضاء از معامالت سفیهانه در
صورتی که اقدامکننده به آن معامله سفیه نباشد ـ چنانچه مفروض است ـ ناصحیح است .بلکه بر
عکس اصل تسلط انسانها بر مال خویش و اصل آزادی اراده و احترام به اقدام و عمل معامل و متعامل،
متضمن شمول ادله ی امضاء و انفاذ نسبت به چنین اقدامی است و این اصل عقالیی یعنی تسلط انسان
بر افعال و عملکرد خود و آزادی در رفتار که در قانون مدنی تعبیر به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت
اراده میشود تنها در صورتی مضیق میشود که قراردادی با یکی از ضابطههای عمومی یا اختصاصی
قراردادها تنافی داشته باشد .بنابراین اطالقاتی چون «تجاره عن تراض» داللت بر اعتبار هر عمل
حقوقی دارد که عرفاً عنوان تجارت بر آن اطالق میشود و مورد تراضی طرفهای مربوط قرار میگیرد و
چون عرفاً عنوان تجارت بر معاملهی غیرسفیه با وجود تعلق غرض عقالیی صادق است ،مشمول ادلهی
تنفیذ معامالت خواهد شد و دلیلی بر انصراف چنین اطالقاتی از معامالت سفهی وجود ندارد.
به عبارت دیگر در ادلهای مثل «تجاره عن تراض» هیچ قصوری برای فراگرفتن معامالت سفیهانه
نیست اما ادعای اینکه جمع بین ادله انفاذ و مثل «ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» مقتضی حکم به
بطالن معامالت سفیهانه است .به دلیل تأسیس آن بر صدق دائمی مؤاکله باطل بر معامالت سفیهانه،
متوقف بر قبول صدق مزبور است .در حالیکه چنین صدقی دائمی نیست بلکه نسبت میان معامله سفهی
و مؤاکله باطل عموم و خصوص من وجه است .به همین دلیل است که یکی از اساطین فقه با وجود
تصریح به فقدان دلیل جهت اثبات بطالن معامله سفهی ابراز میدارد« :سلمنا بطالن المعامله السفها
ئیه الّا أنّ ذلک ال یتمّ علی اإلطالق» (خویی .)213 ،30 ،1418 ،بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت
است که مقتضای ادله ،بطالن معامله ای است که مصداق مؤاکله باطل باشد نه معامله سفهی.
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افزون بر آنکه کراراً گذشت که در صدق معامله سفیهانه بر موردی باید اغراض شخصی افراد نیز
عالوه بر اغراض نوعی لحاظ شود .زیرا بسیار اتفاق میافتد که آنچه در نگاه ابتدایی و عمومی ،مصداق
یک معامله سفیهانه است ،با توجه به غرضی که شخص معامل در پی تأمین آن برآمده است ،دیگر مصداق
معامله سفیهانه نخواهد بود .آنچه معیار صدق است لحاظ واقع با همه ی خصوصیات آن است نه
آنچه در نگاه ابتدایی و عمومی به ذهن می رسد .به دیگر سخن اغراض شخصی در معامالت همیشه به
نوعی از اغراض عمومی و نوعی به شمار میرود .مثالً اگر شخصی خانهای را به علت مجاورت آن خانه
با منزل پدر و مادرش به ناچار به چندین برابر قیمت بازار میخرد ،نمیتوان غرض او را غرض شخصی
محض دانست .زیرا بسیاری از افراد دیگر نیز اگر در موقعیت او قرار گیرند ،چه بسا که نسبت به صدور آن
معامله اقدام کنند ،بدون اینکه بتوان بر کار ایشان سفاهت نام نهاد .حاصل آنکه با ابطال ادلهی قائلین به
بطالن دائمی معامالت سفیهانه به صورت کلی ،نظریه مختار یعنی عدم بطالن اثبات میگردد .زیرا اعتقاد
به بطالن محتاج دلیل است در جایی که مورد تحت عمومات و اطالقات ادلهی تنفیذ واقع شده باشد که در
اینجا مفقود است .چون هر عمل حقوقی که ارکان تشکیلدهنده آن یعنی قصد و ارادهی اصحاب آن تمام
باشد و مقرون به طیب نفس و رضای معامل و متعامل باشد ،مشمول عمومات ادله تنفیذ معامالت چون
«اوفوا بالعقد»« ،تجاره عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم» خواهد شد .به دلیل آنکه اصطالح
عقد یا تجارت و نظایر آن حقیقت شرعیه ندارد ،بلکه عناوین مزبور همان معانی متداول عرفی به کار رفته
است که در صورت تردید ،اصل عدم حقیقت شرعیه است و معاملهای که در آن معامل رشید با در
نظرگرفتن جهتی عقالیی اقدام به صدور آن کند ،هرچند نفع مادی متوجه آن معامله نباشد ،عرفاً عقد یا
تجارت نامیده میشود و با صدق موضوع با توجه به جواز عمومی و کلی شرع درباره آنچه در میان عرف و
عاقالن در خصوص معامالت جریان دارد ،مشمول ادله صحت خواهد بود .اما ممنوعیت معامله سفیه و عدم
صحت شرعی آن به دلیل خروج تخصیصی آن از ادلهی تنفیذ معامالت است که به عنوان مانعی از
صحت انعقاد معامله به شمار میآید و فایده آن نیز حفظ و صیانت از حقوق محجور است .زیرا سفیه کسی
است که به طور عادی بر عواقب تصرفات غیرمعقولش آگاه بوده و به عمد آن تصرف و عمل را مرتکب
میشود که همین موجب خلل در صحت تصرفات او از جمله تصرفات معاملی وی میشود .بنابراین ثابت
بطالن معامله سفیه است ولو عقالیی باشد ،نه بطالن معامله رشید ولو غیر عقالیی باشد .لذا سفهی بودن
معامله وجه مستقلی برای بطالن به شمار نمیآید .چنانکه محقق یزدی کالم شیخ انصاری در معرفی
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دلیل بر فساد معامالت غیرنافع و مسلوبالمنفعه که سفهیبودن آنها را بعنوان مالک فساد مطرح میکند
چنین توجیه میکند که« إن کان المراد کونه وجهاً مستقالً فال وجه له إذ لیست هی من حیث هی مانعه
کما ال یخفی لعدم الدلیل علیه» (طباطبایی یزدی .)13 ،1 ،1421 ،بنابراین دلیلی بر بطالن معامالت
سفیهانه از حیث سفهیبودن وجود ندارد ،بلکه آنچه ادله متضمن آن هستند بطالن معامله سفیه است و
معامله سفهی تا مصداق مؤاکله باطل نباشد ،باطل نخواهد بود .لذا اختیار سفاهت به عنوان مناط
بطالن معامله از سوی عده ای از فقیهان از باب خلط بین دو عنوان معامله سفیه و معامله سفهی است
که میتوان با تفکیک دو عنوان فوق حکم به بطالن اولی و صحت شرعی دومی نمود.
 -7نتیجهگیري
بر اساس آنچه ارائه شد میتوان به نتایج ذیل نایل شد:
 -1سفه در مقابل رشد ویکی از موجبات منع از تصرف در اموال است ،در صورتی که صفت فوق از
آن شخص معامل باشد.
 -2اگر معامله متصف به سفاهت شود ،مطابق نظر مشهور فقیهان باطل و به منزلهی معدوم است ،به
گونه ای که قابل تصحیح بعدی هم نخواهد بود .در حالیکه دلیلی بر بطالن معامله سفهی وجود ندارد .زیرا
دالیل قائلین به بطالن همگی مخدوش است.
 -3مهمترین دلیلی که بر بطالن اقامه شده ،آیهی ممنوعیت اکل مال به باطل است که مبتنی بر
صدق دائمی اکل مال به باطل بر معامالت سفیهانه است ،در حالیکه صدق مزبور دائمی نیست.
 -4حتی با معرفی عنصر سفه به عنوان منشأحرمت و فساد درمؤاکله باطل و در نتیجه ادعای مالزمه
بین این دو ،در موارد تعلق نفع شخصی به جهتی از جهات به معاملهای ،سفاهت محقق نشده و با انتفاء
عنوان مزبور مقتضی بطالن موجود نیست نه انکه ادعای عدم مانع شود.
-5آنچه دلیل بر بطالن آن موجود است ،معامله سفیه است که از نظر شارع نافذ نبوده ،اما قابلیت
تصحیح را در صورت صدور اذن ولی دارد.
-6به نظر میرسد قائلین به بطالن معامله سفهی به طور کلی ،با خلط بین دو عنوان معامله سفیه و
معامله سفهی که اولی قطعاً متصف به بطالن میشود ،حکم مزبور را به معامله سفهی نیز سرایت دادهاند،
در صورتی که دلیلی بر این تسری در دست نیست.

تأملی در قاعده انگاری بطالن معامالت سفیهانه با تأکید بر ...
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