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Abstract 
Undoubtedly, all jurists of the Islamic sects consider legal actions 

and property ownership of periodic insane to be ineffective in the 
state of insanity and correct in the state of mental health. Sometimes 
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he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when 
he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, 
as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this 
jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to 
this jurisprudential branch, some Uṣūlīs who consider it permissible 
to rely on the ʻāmm in shubhat al-miṣdāqīyyah, have adhered to 
ʻumūm and iṭlāq (generality and absoluteness)of the two verses, 
namely (ʻufū bi al-ʻuqūd) and (aḥalla allāh al-bayʾ) and considered 
the contract valid. Since, according to well-known Uṣūlīs, reliance 
on the ʻāmm(general) reason is not permissible in the shubahāt 
al-miṣdāqīyyah, some of them have invalidated the transaction by 
relying on the maxims of istiṣḥāb (presumption of continuity) and 
birāʾat (exemption), and some others validated the transaction by 
relying on the maximof ṣiḥat (soundness). After expressing the 
opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of 
this article, considering the certainty of the evidence of the jurists 
that have validated this transaction, believe in the validity of such 
a transaction.

Keywords: Legal Action, Periodic Insane, Suspicious 
Time, Reliance on the ʻāmm in the Shubahāt al-Miṣdāqīyyah, 
ṢiḥatPrinciple.
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چکیده
بی گمان همۀ فقهای مذاهب اســالمی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در 
حالــت جنون بی اثر و در حالت افاقه صحیح می داننــد، اما گاهی از مجنون ادواری عمل 
حقوقی ســر می زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر زده است یا در زمان جنون 
بوده اســت. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق دانان در تعیین حکم این فرع فقهی 
دچار اختالف شــده اند. با توجه به این که در ادلۀ لفظی اشــارۀ صریحی به این فرع فقهی 
نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می دانند، به عموم 
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و اطالق »أوفوا بالعقود« یا »أحّل الله البیع« تمســک کرده اند و عقد را نافذ دانسته اند. اما 
از آن جا که مطابق نظر مشــهوِر اصولیان تمســک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، 
برخی با تمسک به »اصل استصحاب« و »اصل برائت« معامله را باطل دانسته اند و گروهی 
با استناد به »اصل صحت« به صحت این معامله حکم کرده اند. نویسندگان در این نوشتار 
پــس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را 

صحیح دانسته اند، به صحت چنین معامله ای باورمند هستند.
کلیدواژه ها: عمل حقوقی، مجنون ادواری، زمان مشکوک، تمسک به عام در شبهۀ 

مصداقیه، اصل صحت.

مقدمه
جنون در اصطالح فقها و حقوق دانان اختاللی روانی است که باعث می شود فرد 
نتواند سود و زیان خود را از هم تشخیص دهد. بنابراین فرد مجنون به  علت نبود قصد 
و نیز فقدان اراده، از تصرف در اموال خود ممنوع و اعمال حقوقی او باطل اســت. 
فقها و حقوق دانان جنون را به دو قســم دائمی و ادواری تقســیم کرده اند. در جنون 
دائمی شــخص مجنون در تمام اوقات خود جنون دارد، اما در جنون ادواری جنون 
در بعضی مواقع عارِض شــخص می شود )امامی، 1383، 206/1(. اعمال حقوقی مجنون 

ادواری در زمان جنون باطل است.1
امــا اگر مجنــون ادواری عمل حقوقی انجام دهد و معلوم نباشــد که این عمل 
حقوقی در زمان جنون او رخ داده یا در حالت افاقه، در این صورت حکم چیست؟ 
فقها در صحت یا بطالن چنین عملی، به علت حالت مشکوک مجنون، اختالف نظر 
دارند. برخی با تمسک به اصل استصحاب و دیگر اصول عملیه و حتی با این  عنوان 
که »اگر اصل صحت اماره هم باشــد در ارکان جاری نمی شــود«، حکم به بطالن 

1. البته در برخی کشــورها مانند فرانســه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند و متناسب با درجۀ آن، رژیمی برای 
حمایت از محجور برقرار کرده اند، اما در حقوق ایران قانون گذار بدون هیچگونه توجهی به این درجات مقرر می کند 
که جنون به هر درجه باشــد، موجب حجر اســت )صفائی، 1388، 278(. درحقوق انگلیس نیز به ســه نوع تقســیم 
شده اســت. اول: نوع اول تحت کنترل دادگاه اســت و بنابر قانون ســالمت 1983 میالدی غیرقابل اجرا است. دوم: 
اگر دادگاه کنترل کند و تحت کنترل و نظارت دادگاه باشد معامالتش صحیح است و دستۀ سوم افرادی هستند که 
درکی از معامله دارند، ولی اگر از آن ها سوءاستفادۀ ناروا شود، معامله شان باطل است )قائدامینی  اسدآبادی، 1390، 1(. 
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معامله در حالت مشکوک داده اند )عالمه حلی، 1414ق، 14/ 295 ؛ عاملی، 1419ق، 378/16؛ 
مغنیه، 1421ق، 629/1؛ الرافعی، بی تا، 164/9( و برخی دیگر با اســتناد به اصالة الصحه چنین 
معامله ای را صحیح دانسته اند )انصاری، 1416ق، 723/2؛ میرزای قمی، 1413ق، 43/2؛ ابن قدامه، 

1968م، 149/4؛ المقدسی، بی تا، 112/4(.
منشــأ اختالف این اســت که ادلۀ لفظی در مقام وجود ندارد و حکم معامالت 
مشکوک مجنون ادواری در روایات بیان نشده است. تمسک به عموم »أوفوا بالعقود« 
یــا اطالق »أحل الله البیع« نیز محل اختالف اســت، زیرا تمســک به عمومات یا 
اطالقات در موارد مشکوک از نوع تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه است و به اعتقاد 
برخی تمســک به عمومات در شبهات مصداقیه جایز نیست )نائینی، 1352، 458/1؛ امام 

خمینی، 1415ق، 245/2(.
یکی از چالش های مهم در فقه و حقوق موضوعه، حکم اعمال حقوقی مجنون 
ادواری در حالتی اســت که جنون یا افاقۀ او احراز نشــود. بر این اســاس، هدف از 
نگارش این مقاله تبیین صحت یا بطالن اعمال حقوقی مجنون در حالت مشــکوک 
و تحلیل مبانی و ادلۀ فقهی آن اســت. اختالف نظر در این زمینه ممکن است سبب 
سوء استفاده از خأل قانونی شود و موجب تضییع حق و اختالل در نظم عمومی شود. 
بنابراین با توجه به چالشی بودِن این مسئله در فقه و حقوق موضوعه الزم است مبانی 

فقهی این مسئله موشکافی شود.

پیشینۀ  تحقیق
در زمینۀ تحقیق حاضر، مقاالتی به رشتۀ تحریر درآمده است. سید حسین اسعدی 
در مقالــه ای با عنوان »اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشــکوک«، پس از 
تبیین دیدگاه قائالن صحت و بطالِن چنین معامالتی معتقد است که اعمال حقوقی 
مجنون ادواری در حالت مشــکوک را باید محمول بر بطالن و فســاد دانست، مگر 
آن که مدعی صحت افاقه مجنون را اثبات کند. عبداللِه بخشــی در مقاله دیگری با 
عنــوان »جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنــون ادواری«، بعد از تبیین اختالف نظر 
فقهــا و حقوق دانان در بطالن یا صحت معامــالت مجنون ادواری، به تحلیل مبنای 
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مواد »223 و 1213 ق.م« و رویۀ قضایی موجود پرداخته و با استناد به اصالةالصحة، 
این گونــه معامالت را محکوم به صحت می داند. نوآوری تحقیق حاضر این اســت 
کــه با روش تحلیلی توصیفی، اواًل امــکان بهره گیری از عمومات و اطالقات وفا به 
عقود برای صحت معامالت مجنون ادواری را بررســی کرده است؛ ثانیًا ادلۀ موافقان 
و مخالفان صحت چنین معامالتی را به صورت مبنایی مورد کنکاش قرار داده است؛ 
ثالثًا نشــان داده کــه اصالةالصحة به خاطر اماره بودن بر کلیــۀ اصول عملیه ازجمله 
استصحاب ورود دارد و مورد مجنون ادواری در دوران مشکوک اصاًل محل اجرای 
اصل استصحاب نیست، چون یقین سابق در مجنون ادواری متصور نیست. به عبارت 
دیگر، شــک در مقتضی اســت که آن هم بنابر نظر مشــهور حجت نیست و رابعًا با 

تحلیل تطبیقی، حکم مسئله را از منظر فقه فریقین بررسی کرده است.

1. دیدگاه فقها دربارۀ قرارداد مجنون ادواری
در صحــت یا بطالن اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشــکوک به علت 
شک در حالت افاقه یا جنون او اختالف نظر وجود دارد و درمجموع دو نظر در این 

مورد ارائه شده است: یکی صحت چنین معامله ای و دیگر بطالن این معامله.
 در ادامه، ادلۀ فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه تطبیق و مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می گیرد.
1-1. بررسی ادلۀ قائالن به صحت معامالت

ادلۀ فقهای امامیه و اهل ســنت که قائل به صحــت معامالت مجنون ادواری در 
زمان مشکوک اند به شرح زیر است:

1-1-1. ادلۀ فقهای امامیه
برخی از فقها معامالت مجنون ادواری در حالت مشکوک را صحیح دانسته اند. 
از آن جا که در زمینۀ این گونه معامالت هیچ نصی وارد نشده اســت، به نظر می رسد 
تمسک به عموم و اطالق وفا به عقد و »أحل الله البیع« و همچنین تمسک به اصل 
صحت که مبتنی بر بنا و ســیرۀ عقالســت آن را تقویت می نماید، ازاین رو ضروری 

است ادلۀ قائالن به صحت مورد بررسی قرار گیرد.
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1-1-1-1. تمسک به عموم و اطالق
ممکن است عموم »أوفوا بالعقود« و اطالق »أحل الله البیع« بر صحت معامالت 
مجنون ادواری در دوران مشــکوک داللت کند، چنان که فقها در موارد زیادی برای 
احــراز صحت عقدی، به عمومات و اطالقات »أوفــوا بالعقود« و »أحل الله البیع« 
تمسک کرده اند )طوسی، 1407ق، 5/3؛ نجفی، 1404ق، 20/22؛ انصاری، 1416ق، 40/3(. با این 
توضیح که عموم »أوفوا بالعقود« بر وفا در همۀ عقود داللت دارد و اطالق »أحل الله 
البیــع« نیز بر حّلیت عقد بیع داللت دارد، بنابراین معامالت مجنون در حالت جنون 
از تحت این عموم خارج می شــود و محکوم به بطالن است و سایر معامالت تحت 
عمومیت عام باقی می مانند. در صورتی که جنون او در حین معامله معلوم نباشــد، 
چنین معامله ای تحت عموم عام )وفای به عقد( باقی می ماند. توضیح این که داللت 
عموم »وفای به عقد« در همۀ عقود و معامالت الزم اســت، اما دلیل خاص وجود 
دارد که معامالت مجنون باطل اســت و الزم الوفا نیســت. حال درخصوص معاملۀ 
مجنون ادواری شک وجود دارد که آیا از مصادیق معامله در حال جنون و باطل است 
یا از مصادیق معامله در حال افاقه اســت تا تحت عموم عام باقی بماند و تمســک به 

عموم عام  کنیم، ولو تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه باشد. 
تحلیل و بررسی

تمســک به عام در محل بحث ما از مصادیق تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه 
است که از دیرباز مورد اختالف اصولیان بوده است. مشهور اصولیان متأخر تمسک 
به عام در شــبهات مصداقیه را صحیح نمی دانند )عراقی، 1417ق، 518/2؛ آخوند خراسانی، 
1409ق، 221؛ نائینی، 1352، 458/1؛ خمینی، 1415ق، 245/2؛ صدر، 1417ق، 323/3(. این دســته 
از فقهــا معتقدند باید میان ظهــور لفظی عام و ظهور عــام در مقداری که حجیت 
دارد تفاوت قائل شــویم، زیرا لفظ عام درظاهر شــامل همۀ افراد مشکوک می شود، 
امــا پس از ورود مخصص، ارادۀ جدی گوینده همۀ مواردی را که لفظ عام شــامل 
آن ها می شود، دربر نمی گیرد و قطعًا بعضی از افراد آن اراده نشده اند. حال در موارد 
مشکوک مشخص نیست که این افراد جزو آن بخش از عموم که مورد ارادۀ گوینده 
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است باقی مانده اند یا تحت عنوان خاص خارج شده اند. در این جا با دو حجت عام 
و خاص مواجه هستیم و معلوم نیست که فرد مشکوک جزو کدام یک قرار می گیرد. 
همۀ بحث در این جا بر سر نقش تخصیص است. تخصیص باعث شده است که ارادۀ 
گوینــده همۀ افرادی را که لفظ عام درظاهــر بر آن ها داللت می کند، دربر نگیرد و 
آن به دو بخش حجت و غیرحجت تقسیم شود و چون وضعیت فرد مشکوک معلوم 
نیست، مشخص نیست که او در بخش حجیت عام قرار می گیرد یا بخش غیرحجت 
آن )آخوند خراسانی، 1409ق، 229(. بنابراین در فرد مشکوک نمی توان به عموم عام تمسک 
کرد. پس اگر معامله ای انجام گرفته باشد و در جنون یا افاقۀ یکی از معامله کنندگان 

تردید حاصل شود، نمی توان به عموم عام »أوفوا بالعقود« تمسک کرد.
ازنظر اصولیاِن متقدم تمســک به عام در شبهات مصداقیه در مخصص منفصل 
جایز است )عراقی، 1417ق، 518/2(. ازمیان متأخران برخی با توجه به بعضی از فتواهای 
صاحب عروه معتقدند او تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز می دانسته است. 
ازجمله در مســئلۀ نوزدهم از فصل عدم جواز اجارۀ زمین برای زراعت گندم و جو 

می گوید: 
»هرگاه کســی برحســب امر دیگری اقدام به عملی نماید، چنانچه عامْل کار را 
به قصد تبرع انجام دهد، مســتحق اجرتی نخواهد بود، ولو این که آمر قصد پرداخت 
اجرت را داشــته باشد و نیز اگر عامل قصد گرفتن اجرت را داشت، باز اجرت به او 
پرداخت می شود، ولو آمر قصد تبرعی عمل را داشته باشد. در فرض بعدی، چنانچه 
در قصد تبرع و عدم قصد تبرع تردید حاصل شود، سید می فرماید به  خاطر اصل عدم 
قصد تبرع قول عامل مقدم می شود. اما اگر از اصل عدم قصد تبرع چشم پوشی کنیم، 
باز قاعدۀ »عمل مسلمان محترم است« به تنهایی کافی ست قول عامل مقدم شود. لذا 
برخی محشین ازجمله گلپایگانی، سید را مورد انتقاد قرار داده اند که سید تمسک به 

عام در شبهۀ مصداقیه نموده است« )یزدی، 1419ق، 5/ 112، 113(.
گرچه ســید تصریح به پذیرش تمسک به عام در شبهه مصداقیه ننموده است اما 
فتاوای دیگرش پذیرش آن را ازسوی سید تقویت کرده است. برای مثال سید در مسئلۀ 
ســوم )یزدی، 1419ق، 217/1( به موارد مســتثنی از لزوم پرهیز از نجاسِت کمتر از درهم 
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مبنی بر این که نمازگزار در خون کمتر از درهم می تواند با لباس و بدن خون آلود نماز 
بخواند به شــرطی که از خون حیض و نفاس نباشد، اعتنا نکرده است. با این بیان که 
اگر نمازگزار شــک کند که خون کمتر از درهم خون معمولی است که معُفْو است 
یا از خون های مستثنا و تخصیص خورده است و در غیرمعفو قائل به معفو شده است 
و در مرحلۀ دیگر و به عبارتی در یک شک دیگر چنانچه در مقدار خون شک کند 
که کمتر از درهم اســت یا بیشــتر، به وجوب اجتناب قائل شده است. سید در هردو 
قســمت تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه کرده است. در قسمت اول می توان گفت 
که ســید در افراد عام به عموم روایات تمســک کرده است و در شک مصداقی بین 
خون معمولی و خون حیض و نفاس به تخصیص و استثنا اعتنا ننموده و به جواز نماز 
فتوا داده است. در قسمت دوم به عموم روایات دال بر »نماز در لباس متجنس جایز 
نیست« تمسک کرده و اعتنایی به مورد تخصیص نکرده است و به غیرمعفو از چنین 

خونی فتوا داده است.
همچنین سید در مسئلۀ چهاردهم و پانزدهم )یزدی، 1419ق، 34/6( در بحث جریان 
ربای معاملی درمورد اشــیای همجنس می گوید درمورد غیرهمجنس روشــن است 
که تفاضل و ربا جای اشــکال نیســت، اما اگر در اتحاد دو هم جنس شبهه حاصل 
شود، سید با تمسک به عموم »أحل الله البیع« شبهه را رفع کرده  است و اظهار کرده  
حتی عام درمورد افرادی هم که توسط خاص خارج شده اند ظهور دارد، اما به خاطر 
این که خاص نص و اظهر اســت بر عام مقدم می شــود. بنابراین افراد شبهه حتمًا در 
حکم عام داخل اســت. این دیدگاِه سید در بین فقهای قبل از خود )نهاوندی، 1320ق، 
261( و بعد از خود )موسوی خمینی، 1418ق، 252/5( طرفدارانی دارد، به طوری که محقق 
اخیر می گوید تصور عرف این اســت که خاص به عنوان عذری است که افرادش از 
شــمول عام خارج می شــود تا زمانی که این عذر محرز نگردد، نمی توان از اقتضای 
عام چشم پوشی کرد، گرچه برخی )خویی، 1419ق، 340/46-341( سعی دارند این نسبت 
یعنی تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه را از سید دور کنند. مثاًل در مسئلۀ سوم که 
بیان شــد در تأیید ادعای خود به مســئلۀ پنجاهِم نکاح کتاب عروه اشاره می کنند و 
می گویند شــاید سید در شک اول با تمسک به استصحاب عدم ازلیـ  به این شکل 
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که موضوع عام مرکب از یک امر وجودی )خون کمتر از درهم( و امر عدمی )نبودن 
خون حیض( استـ  و با تمسک به استصحاب امر عدمی و محرز بودِن امر وجودی 
موضوع عموم را احراز کرده است یا در شک دوم براساس اصل »عدم کون هذا الدم 
من درهم« احتیاط کرده باشد )خویی، 1428ق، 340/46(. در همان مسئله محققین دیگر 
ماننــد حکیم )حکیم، 1404ق، 58/14( و گلپایگانی )یزدی، 1419ق، 493/5( گفته اند فتوای 
مذکور فقط براساس تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه درست است و وجه دیگری بر 
آن متصور نیست. اما به نظر نگارنده اگر انصاف به خرج دهیم، ادعای خویی خالی 
از وجه نیســت، زیرا سید در کتاب حج تمسک به عام در شبهات مصداقیه را محل 
اشکال دانسته است )یزدی، 1419ق، 572/4( و نیز در شرایط عاقد، به بطالن عقد مجنون 
ادواری حتی با اجازه در دوران افاقه حکم داده اســت )یزدی، 1419ق، 594/5(. بنابراین 
اگر با تمسک به چند فتوای سید و توجه نکردن به تصریح خود او که تمسک به عام 
در شــبهۀ مصداقیه را مورد تردید قرار می دهد، بگوییم سید تمسک به عام در شبهۀ 

مصداقیه را قبول دارد، محل تأمل است.     
بنابراین دلیل قائالن به جواز تمســک به عام این است که خاص منفصل از ابتدا 
جلــوی ظهور عام در عموم را نمی گیرد، بلکه عمــوم عام حتی در محدودۀ خاص 
منعقد می شود، اما چون خاص در محدودۀ خودش نسبت به عام اظهر یا نص است، 
اقوی از عام بوده و بر آن مقدم می شود. درنتیجه حجیت عام را به غیر محدودۀ خاص 
منحصر می کند. اما خاص منفصل نمی تواند شامل مشتبهات و مشکوکات شود، زیرا 
شبهۀ مصداقیه خاص است، ازاین رو خاص در این محور و محدوده حجیت ندارد، 
ولی عام چون به عمومش باقی مانده و ظهورش در عموم ازبین نرفته اســت، آن ها را 
شامل می شود و در محور مشــکوکات حجیت خواهد داشت. مثاًل درمورد »زید« 
که عالم است ولی معلوم نیست که فاسق است یا نه، »ال تکرم الفّساق« آن را شامل 
کرم  نمی شود، زیرا زید شبهۀ مصداقی آن است و خاص در آن جا ظهور ندارد. اما »أ
العلماء« آن را شــامل می شود و در آن ظهور دارد )موســوی  خمینی، 1418ق، 252/5(. به 
عبارت دیگر، درمورد مشــکوک اصل عدم جنون و عدم فســق است و ظاهر برخی 
از احادیث نیز مبنای قدما و برخی از متأخرین در تمســک به عام در شبهۀ مصداقیه 
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را تأییــد می کند. حتی برخی از روایات تمســک به عام در شــبهۀ مصداقیه را تأیید 
می کند، ازجمله روایتی که در آن علی بن رئاب می گوید: از امام کاظم؟ع؟ ســؤال 
شــد هرگاه مردی با زنی تزویج کند به این شــرط که اگر به شهر او برود، مهریه اش 
صد دینار و اگر خودداری کند، مهریه اش پنجاه دینار باشد، امام؟ع؟ فرمود: اگر مرد 
بخواهد زن را به بالد شرک ببرد، صد دینار مهریه را باید بپردازد و اگر بخواهد به بالد 
مسلمین ببرد، عمل به شــرط الزم است. در این  صورت هم باید صد دینار پرداخت 
کند، زیرا »المسلمون عند شروطهم«. بنابراین قبل از بردن به شهِر خود باید مهریه را 
پرداخت کند یا زن را راضی کند )کلینی، 1363، 404/5( در این جا امام؟ع؟ به عموم عاِم 

»المسلمون عند شروطهم« تمسک نکرده اند.

1-1-1-1-2. تمسک به اصالة الصحة
گروه دیگری از قائالن به صحت معامالت مجنون ادواری در حالت مشــکوک 
به اصل صحت تمســک کرده اند )میرزای قمی، 1413ق، 43/2؛ انصــاری، 1419ق، 360/3( 
به  طوری که شــیخ انصاری تمسک به اصالة الصحة را موافق با سیره دانسته و عمل 
نکردن به اصالةالصحة را موجب اختالل نظام می داند )انصاری، 1419ق، 360/2(. حتی 
برخی به خاطر غلبۀ منشــأ خارجی و مبتنی بر سیرۀ عقالئیه بودِن صحت آن را اماره 
می دانند. بنابراین اگر در صحت معاملۀ مجنون ادواری در دوران مشــکوْک شــک 
شــود، اصالةالصحة بر صحت چنین معامله ای داللت دارد. میرزای قمی نیز در این 
زمینه با شــیخ انصاری هم عقیده اســت و ازنظر او قول مدعِی صحت مقدم اســت 

)میرزای قمی، 1413ق، 44/2(. دکتر امامی با تقویت این دیدگاه فقهی می گوید: 
»در صورتــی که در دادگاه یکی از متعاملین ادعــا نماید مبتال به جنون ادواری 
بوده، آن عقد باطل شناخته نمی شود، مگر کسی که از بطالن معامله منتفع می شود 
ثابت نماید که معاملۀ مزبور در زمان جنون واقع شده اســت، زیرا ممکن است عقد 
مزبور در زمان افاقه منعقد شــده باشد« )شــهیدی، 1383، 207/1(. برخی نیز اصل را بر 
صحت عقد قرار داده  اند، مگر آن که خالف آن محرز شــود )حائری شــاه باغ، 1372، 2/ 

.)1078
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تحلیل و بررسی 
برخی فقهای امامیه و اهل ســنت، شک در جنون یا ِصغر را به شک در اهلیت و 
ارکان عقد برمی گردانند )عالمه حلی، 1414ق، 295/4؛ محقق کرکی، 1414ق، 316/5؛ الجزیری، 
1424ق، 372/2؛ ابن نجیم، بی تا، 75/6( که در این  صورت نباید و نمی توان به اصل صحت 

تمسک کرد.
درواقــع، عمده تفاوت میان قائالن به صحت معامالت مجنون ادواری در دوران 
مشــکوک و قائالن به بطالن آن در این اســت که قائالن به بطالن چنین معامالتی 
معتقدند که با مشــکوک  بودن جنوِن یکی از معامله کنندگان و شــک در اهلیت او 
ارکان عقد کامل نیســت و درنتیجه اصالت صحت جاری نمی شود، بلکه با اجرای 
اصــول و قواعد دیگر ازجمله اصل برائت و اســتصحاب جنــون حکم به بطالن آن 
معامالت داده می شــود. اما قائالن به صحت چنیــن معامالتی معتقدند که اصالت 
صحت درصورت شک در اهلیت یکی از طرفین معامله نیز جاری می شود. این دسته 
از فقها با اســتناد به اصالت صحت، معامالت مجنون ادواری در دوران مشکوک را 

صحیح می دانند.
شیخ انصاری در پاسخ مخالفان جریان اصل صحت در محل بحث می نویسد: 

»سخن ایشان باطل اســت، زیرا منظور ایشان از وجود یا وجود شرعی است و یا 
وجود عرفی. اگر مراد این است که وجود شرعی محقق نیست یعنی قبل از استکمال 
ارکان، عقد شرعی مسّلم نیست، ما هم قبول داریم، چون اگر عقد شرعی محرز بود 
که جای بحث نبود و شک در صحت نداشتیم، چراکه عقد شرعی یعنی همان عقد 
صحیح و جامع همۀ اجزا و شــرایط، و با احراز عقد شــرعی جایی برای شک در آن 
وجود ندارد و اگر مراد محقق کرکی این اســت که برای چنین عقدی وجود عرفی 
هم وجود ندارد، این سخن باطل است، زیرا عقد عرفی چندان مئونه ای ندارد، بلکه 
با شک در بلوغ و امثال آن هم محقق است و بلکه با یقین به عدم بلوغ و عقل ضامن 
نیز محقق است، زیرا که در عقد عرفی کافی است که متعاقدینی باشند و عقدی و 
ثمن و مثمنی موجود باشد. بنابراین اگر مدعی جنون هم عقد را انشاء کند، عرفًا عقد 
صدق می کند« )انصاری، 1416ق، 724/2(. حاال ممکن اســت برای برخی این پرسش 
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به وجــود آیــد و آن این که اگر دربارۀ جنون یا افاقۀ شــخصی که یک عمل حقوقِی 
عقدی مانند بیع درمورد طرف مقابل انجام می دهد، شــک حاصل شود وظیفه اش 
چیست؟ در جواب می توان گفت چنانچه بّینۀ روشنی که دال بر جنون طرف مقابل 
وجود نداشــته باشــد و نیز رفتار نامتعارف و نابهنجار مغایر با عقل و عرف مشاهده 
نشــود، می توان با تمسک به ظاهر حال مســلم به شک خود اعتنا نکرد و اصل را بر 
عدم جنون گذاشــت و این همان است که شیخ از آن به عنوان جلوگیری از اختالل 
نظام و هرج و مرج نام برد، خصوصًا عمل حقوقی ای که نزد شهود انجام گیرد، جای 
هیچ گونه شــک و تردیدی باقی نمی ماند. برخی از فقها اصل اولیه را بر زایل نبودن 
عقل )یا عدم جنون( گذاشته اند و در موارد تردید، افاقۀ شخص را پذیرفته اند )طوسی، 
1387، 15/7(. برخــی از حقوق دانان هم اماره با عالمت جنون را ناهنجار بودن رفتار 

شخص و بروز خارجِی آن می دانند )کاتوزیان، 1371، 38/2(.1
در توضیح می توان گفت: علت تامه از ســه جزء مقتضی، شرط و مانع ترکیب 
یافته و تشــخیص اینکه کدام یک در حکم دخالت دارد بسیار حائز اهمیت است 
)مجال دیگری الزم است که به تفصیل به آن پرداخته شود(؛ به عنوان مثال در بحث 
عبادات در لباس مصلی بحث شــرطیت و مانعیت مطرح گردیده که به نظر برخی 

1. خالی از لطف نیســت به دو مورد رویۀ قضایی در کشورمان اشاره کنیم. قضات دادگستری رشت درخصوص این 
پرسش که »هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتال به جنون ادواری است آیا دادگاه می تواند حکم 
بر بطالن معامله دهد« معتقدند: اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتال به جنون ادواری است، آن 
عقد را نمی توان باطل دانست، مگر این که شخصی که از بطالن معامله نفع می برد ثابت کند که معامله در زمان جنون 
واقع شده است. نظر کمیسیون معاونت آموزش قوۀ قضائیه نیز همین رأی را تائید کرده است )خدابخشی، 1394، 67( و 
نیز در تاریخ 92/11/13 تحت شماره 9209970907000661 درمورد جنون ادواری دادگاه عمومی حقوقِی سرخس با 
استناد به اصالت صحت و مادۀ 223 »هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم 
شــود« معاملۀ مجنون ادواری در حالت مشکوک را صحیح دانسته است، در حالی که شعبۀ ده دیوان عالی کشور این 
حکم را به دلیل مخالفت شرع و قانون نقض کرده  و گفته است با وجود یقین بر جنون ادواری فرد استصحاب سالمت 
و حمل بر صحت نمودن معامالتش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. اما به نظر می رسد رأی دادگاه عمومی حقوقی 
ســرخس و نیز رویۀ قضات دادگستری رشت صحیح باشــد زیر اواًل بنابر نظر مشهور اصالت صحت اماره است و بر 
ســایر اصول عملیه ورود دارد. در ثانی، یکی از ارکان استصحاب یقین سابق است و در جنون ادواری شخص مجنون 
گاهی حالت افاقه و گاهی حالت جنون دارد و استصحاب چیزی که یقین سابِق مشخصی ندارد ممکن نیست. شاید 
معاملۀ او در حالت افاقه صورت گرفته باشد. همچنین می توان گفت اعمال اصالت صحت از اختالل نظام و هرج ومرج 
جلوگیری می کند، ولی اســتصحاب راه را بر سوءاســتفاده کنندگان هموارتر می کند، زیرا شخص مجنون ادواری که 
گاهی از سال، جنون برایش رخ می دهد با گرفتن حکِم حجر می تواند هر عمل حقوقی که به نفعش نباشد به هم بزند.
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دراســتنباط حکم شرعی بکار می رود؛ به این شــرط که آیا طهارت شرط صحت 
نماز اســت و یا نجاســت مانع صحت نماز است؟ حاال اگر در لباس مصلی شک 
کردیم که پاک اســت یا نجس دو حالت تصورکرده اند اگر گفتیم طهارت شــرط 
اســت به نظر برخی از فقها احراز طهارت لباس مصلی الزم اســت )منظور از طهارت، 
طهارت خبثی اســت نه حدثی( اما اگر گفتیم نجاســت مانع است دیگر عدم مانع نیاز به 
احراز ندارد،گرچه برخی از محققان )غروی اصفهانــی، 1374، 82/3( تفاوت مضمونی 
بین مانعیت نجاست و شرطیت طهارت قائل نیستند و می گویند معنای این ها یکی 
اســت. الطهارة عبارة عن الخلو عن النجاسة چه بگوییم طهارت شرط است و چه 
بگوییم نجاســت مانع است و محقق دیگری )خویی، 1422ق، 63/2( می گوید: گرچه 
این نزاع یک نزاع معروفی اســت که آیا طهارت شــرطیت دارد یا نجاست مانعیت 
دارد، امــا به نظر ما هیچ ثمرۀ عملی برای این نزاع نیســت. اما درمورد بحث ما که 
آیا عقل شــرط صحت عقد اســت یا جنون مانع صحت عقد است، می توان گفت 
اســتظهار عرفی از جنون همان عدم عقل یا اختالل روانی است و به قول اصفهانی 
تفاوت مضمونی بین مانعیت جنون و شرطیت عقل نیست و هر یکی عبارٌت اخرای 
دیگری اســت و به نظر می رســد فایده و آثار عملِی چندانی نداشــته باشد. اما باز 
می توان گفت که ظاهر حال مسلمان و بلکه ظاهر حال افراد از هر قوم و ملت این 
اســت که هیچ وقت با مجنون معامله نمی کنند و با کســی که عقل درستی ندارد 
عمل حقوقی انجام نمی دهند. شــاید بتوان گفت با مبنای قائالن به تمسک به عام 
در شبهۀ مصداقیه معامالت مجنون ادواری زمانی که جنون و افاقۀ او معلوم نباشد 
استظهار عرفی و عقالیی این است که جنون مانع برای این معامله باشد. بنابراین با 

اجرای اصل عدم جنون می توان به صحت معامله قائل شد.

1-1-2. بررسی ادلۀ فقهای اهل سنت
از نظر اکثریت فقهای اهل ســنت در عقود جاری بین مسلمانان تا وقتی که دلیل 
فســاد اقامه نشده باشد، ظاهر در صحت عقد اســت. در این بخش دیدگاه مذاهب 

اهل سنت در صحت معامالت مجنون ادواری مورد بررسی قرار می گیرد.
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1-1-2-1. فقه مالکی
ازنظر مالکیه در صورتی که دلیل فســاد غلبه کند، قول مدعی فساد مقدم است. 
اما اصل در دادوستد بین مسلمین صحت عقد است، زیرا دادوستد مسلمین با عقود 
صحیح بیشــتر از دادوســتد آن ها با عقود فاسد است. به همین دلیل، ظاهر در عقود 
جاری بین مســلمانان صحت آن است. پس چنین می فهمیم که اصل و ظاهر مؤید 
قول مدعی صحت است. در صورتی که متعاقدین بر حصول عقد اتفاق نظر دارند و 
اختالف در فســاد آن به دلیل مشکوک بودن جنوِن یکی از متعاقدین در حین معامله 
است و ایشان مدعی فساد آن باشد ولی بینه ای بر آن ندارد و دیگری منکر آن است، 
قول منکر همراه با قســم پذیرفته می شود، زیرا او مدعٌی علیه است )ابن فرحون، 1406ق، 
80/2؛ القرافی، 1994م، 321/5؛ الصاوی، بی تا، 256/3(. به نظر آنان اصل درمورد مشــکوک، 

عدم جنون است.

1-1-2-2. فقه حنبلی و شافعی
ازنظر فقهای حنابله و شــافعیه فساد استثنا بر عقد اســت و اصْل عدم آن است. 
هنگامی که بین متبایعین اختالف حاصل شــود و یکی از آن ها ادعا بر صحت عقد 
نماید و دیگری به فساد عقد ادعا نماید، قول مدعی صحت پذیرفته می شود )شیرازی، 

بی تا، 68/2؛ البجیرمی، 1950م، 318/2؛ البهوتی، 1414ق، 56/2(.
ابن قدامه در این باب می گوید: 

»اگر در فســاد عقد و یا شــرط به دلیل تردید در جنون متعاملین اختالف حاصل 
شود،... سخن کسی که مدعی صحت است همراه با قسم او پذیرفته می شود، زیرا 
ظهور صحِت دادوســتد مســلمان بیش از فساد آن است و اگر بایع بگوید در حالت 
جنون فروخته شد، در صورتی که علم و یقین بر جنون او وجود نداشته باشد، سخن 
مشتری پذیرفته می شود، زیرا اصل بر عدم جنون است« )ابن قدامه، 1968م، 149/4(. در 
مبحث ضمان نیز می نویسد: »ضمان کسی صحیح است که در اموالش جایزالتصرف 
باشد... ضمان مجنون صحیح نیست... . اما اگر حالت جنون بر ما ثابت نباشد، سخن 
مضمونٌ له پذیرفته می شــود، زیرا اصل بر عدم جنون است« )ابن قدامه، 1968م، 405/4(.
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مقدسی در کتاب شرح الکبیر می نویسد: 
»اگر اختالف بین متعاملین در فساد به علت مشکوک بودن جنوِن یکی از آن ها 
در حین عقد باشد...، قول کسی که مدعی صحت است پذیرفته می شود، زیرا ظهور 
دادوســتِد صحیح مسلمین بیش از دادوستد فاسد آن ها اســت... . اگر بایع بگوید 
هنگام فروش مال من مجنون بودم، حال آن که حالت جنون ایشان معلوم نباشد، قول 
مشــتری پذیرفته می شود، زیرا اصل بر عدم جنون است و اگر ثابت شود که او واقعًا 
مجنون بوده است، احکام صغیر غیرممیز بر او جاری می شود« )المقدسی، بی تا، 112/4(. 

همچنین در مبحث ضمان نیز می گوید:
»ضمــان مجنون صحیح نیســت...، زیرا ایجــاب مال ازطــرف آن ها صحیح 
نمی باشــد. حکم کســی که حالت جنون او مشخص اســت مانند صغیر غیرممیز 
می باشد، اما اگر حالت جنون وی مشخص نباشد، قول مضمونٌ له پذیرفته می شود، 

زیرا اصل بر عدم جنون است« )المقدسی، بی تا، 75/5(.
پــس از نظــر اکثریت فقهــای اهل ســنت در حالت شــک در افاقــه و جنوِن 
معامله کنندگان در حین عقد، اصل در عقود جواز و صحت آن است. عقد تا زمانی 
که دلیلی بر حرمت آن ازطرف شارع ارائه نشده باشد صحیح و جایز است. اصل در 
عقود حمل بر صحت می شــود، به این  معنا که اگر بین متعاقدین نزاع واقع شود که 
آیا عقد صحیح اســت یا فاسد و در آن جا دلیلی وجود نداشته باشد که بر قول یکی 
از آن ها داللت کند، پس قول مدعی صحت پذیرفته خواهد شد، زیرا اصل در عقود 

جاری بین مسلمین صحت آن است و فساد عقْد استثنا بر آن است. 

1-2. بررسی ادلۀ قائالن به بطالن معامالت
ادلــۀ فقهایی که به بطالن معامالت مجنون ادواری در حالت مشــکوک اعتقاد 

دارند، به شرح زیر است:
1-2-1. ادلۀ فقهای امامیه

شیخ طوسی در باب ضمان، قول مدعی جنون را مقدم دانسته است )طوسی، 1387، 
336/2(. ازنظــر عالمه حلــی »اگر مجنون ادواری ادعا کنــد در حال جنون ضامن 
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شده است،... قول مدعی بطالن مقدم می شود« )عالمه حلی، 1414، 295/14( . برخی از 
فقهای امامیه نیز این نظریه را پذیرفته اند )فخرالمحققین، 1387، 83/2؛ محقق کرکی، 1414ق، 
451/4؛ عاملی، 1419ق، 16/ 379(. در باب بیع نیز بسیاری از فقها اختالف وقوع عقد بیع 
در حال جنون و افاقه را محکوم به بطالن دانسته اند )عالمه حلی، 1410ق، 396/1، 197/23؛ 
شــهید اول، 1414ق، 198/2؛ شــهید ثانی، 1414ق، 198/2؛ مقدس اردبیلــی، 1403ق، 209/9؛ عاملی، 

1419ق، 552/12(. ادلۀ فقهای امامیه در این خصوص تبیین می شود.

1-2-1-2. استصحاب جنون
عالمه حلی در بحث ضمانت می گوید: 

»اگر کســی که جنون داشته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده است، اما 
مضمونٌ له ادعا کند که ضمانت در حال افاقه بوده، قول ضامن مقدم اســت.« دلیل 
تقدم قول ضامن این است که نسبت به جنون او علم وجود دارد و درصورت شک در 
جنون یا افاقۀ او در حال ضمانت، جنون سابقش استصحاب می شود و با استصحاب 

جنون سابق، ضمانت باطل می شود. او در ادامه آورده است: 
»اگر ضامن قباًل جنون نداشــته و ادعا کند که در حال جنون ضامن شده است، 
ادعایش مسموع نیست« )عالمه حلی، 1414ق، 295/14(. در این جا نیز حالت سابق )عدم 

جنون( استصحاب شده است. او در مسئلۀ شروط متعاقدین نیز گفته است: 
»اگر مجنون در حالت افاقه باشد، خریدوفروش در حالت افاقه صحیح است و 
اگر چنین شــخصی ادعای جنون کند، قول او پذیرفته می شود« )عالمه حلی، 1414ق، 

.)13/10
صاحب مقابس األنوار در ذیل این بحث، دلیل تقدم قول مجنون و حکم به بطالن 
چنین معامله ای را اســتصحاب جنون سابق دانسته است )تســتری، بی تا، 114(. صاحب 
جواهر نیز با استناد به اصل استصحاب قول مجنون را مقدم دانسته و ضمانت مجنون 
در حالت مشــکوک را باطل دانسته است )نجفی، 1404ق، 197/23(. مقدس اردبیلی نیز 
با اســتناد به اصل استصحاب و اصل بقای ملکیت، معتقد به بطالن چنین معامله ای 

است. او می گوید: 
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»اگر شخصی که جنون ادواری دارد، ادعا کند که در زمان وقوع بیع جنون داشته 
ولی مشتری آن را انکار کند، قول مدعِی جنون پذیرفته می شود، چون اصل بر بقای 
ملکیت اســت به دلیل اســتصحاب جنون، تا زمانی که زوال آن معلوم شود« )مقدس 

اردبیلی، 1403ق، 9/ 209(. 
محقق داماد می گوید: 

»عده ای برآن اند که قول مجنون مقدم اســت و بار اثبات برعهدۀ طرفی اســت 
کــه ادعای افاقه می کند. دلیل آنان نیز اصل بقای ملــک در مالکیت مالک اول و 
اســتصحاب جنون اســت. برخی نیز براســاس اصل صحت، حکم به درستی عقد 
کرده اند و بار اثبات را برعهدۀ مدعی جنون گذاشــته اند. دلیل این گروه نیز »غلبه« 
است، یعنی در بیشتر موارد معامله در حال افاقه انجام می شود. در ترجیح نظر نخست 
باید گفت که اصل صحت در جایی اجرا می شــود که انعقاد عقد مســلم باشــد و 
در صورتی کــه احتمال جنون برود، از آن جا که مجنون فاقد ارادۀ انشــایی اســت و 
ارادۀ انشایی نیز عنصر اصلی سازندۀ عقد است، پس انعقاد عقد مسلم نبوده، جایی 
برای اصل صحت نخواهد بود. به هر حال، بحث حاضر در جایی اســت که حالت 
پیشیِن شخص معلوم و جنون او در زمانی ثابت باشد« )محقق داماد، قنواتی، وحدتی شبیری، 

عبدی پور فرد، 1391، 182/2(.

1-2-1-3. استصحاب بقای ملک 
قائالن به بطالن معامالت مجنون ادواری در دوران مشکوک، استصحاب بقای 
ملــک را به عنوان یکی از مؤیدات خود مطرح کرده اند. براســاس اصل مذکور، در 
مقــام رفع تردید و فصل خصومت، حکم به بطــالن آن کرده اند )عالمه حلی، 1414ق، 

13/10؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، 209/9(. 
با این بیان که اگر بین بایع و مشــتری اختالف حاصل شود و بایع ادعا نماید که 
این کاال یا ملک در زمان صغر و یا جنون فروخته  شده اســت، اما مشــتری خالف 
آن را ادعا کند، در این حالت تردید حاصل می شــود که آیا کاال یا ملک از ملکیت 
بایع خارج شــده و به مشتری انتقال یافته است یا در ملکیت بایع باقی است؟ براساس 
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استصحاب بقای ملک حکم می شود که کاال  یا ملک در مالکیت بایع باقی بوده و 
هیچ انتقالی صورت نگرفته است، بنابراین چنین معامله ای باطل خواهد بود. 

همچنین اگر خریدار ادعا کند هنگام بیع صغیر بوده یا دچار جنون شده است، در 
این حالت تردید ما به این برمی گردد که آیا ثمن از ملکیت مشتری خارج و به ملکیت 
بایع انتقال یافته است یا نه؟ براساس اصل بقای ملک حکم می شود که هنوز مالکیت 
مشــتری بر ثمن باقی و انتقالی صورت نگرفته است و حرف مشتری مقدم می شود، 

بنابراین چنین معامله ای باطل خواهد بود.

1-2-1-4. اصل برائت
برائت یکی از اصول پذیرفته شــده در فقه امامیه است و مبنای بسیاری از احکام 
عبادی و مدنی و جزایی قرار گرفته است. بعضی از فقها در مسئله اختالف ضامن و 
مضمونٌ له در وقوع ضمانت در حال جنون و صغر یا افاقه و بلوغ ضامن، با استناد به 
اصل برائت، به بطالن ضمانت اعتقاد دارند )طوسی، 1387ق، 336/2؛ عالمه حلی، 1413ق، 
2/ 156؛ شــهید اول، 1414ق، 828(؛ با این توضیح  که اگر مضونٌ له ادعا کند که ضمانت 
در حالت کبر یا افاقه انجام شــده، امــا ضامن ادعا کند که ضمانت در حالت صغر 
یــا جنون اتفاق افتاده اســت، در این جا اصل عدم افاقــه و عدم بلوغ با اصل صحت 
تعارض نموده و اصل برائت ذّمۀ ضامن از ضمانت، بدون معارض می ماند و با استناد 
به این اصل، حکم به بطالن ضمانت می شــود )شهید اول، 1414ق، 828(. بعضی از فقها 
معتقدند در باب بیع نیز می توان با استناد به اصل برائت، حکم به بطالن معاملۀ مجنون 
ادواری در دوران مشــکوک داد. صاحــب جواهر در این زمینه معتقد اســت: »بین 
ضمــان و بیع هیچ گونه فرقی وجود ندارد، بنابراین در بیع در صورتی که مابین بایع و 
مشــتری اختالف حاصل شود، مبنی بر این که بایع ادعا کند که من در حالت جنون 
کاال را فروختم و مشتری ادعا کند که بایع در حالت افاقه بوده است، در این حالت 
هم درحقیقت این شــبهه ایجاد می شود که آیا بر ذمۀ بایع است که کاال و مبیع را به 
مشتری تحویل دهد یا نه؟ اصل برائت ذمه می گوید که در محل شبهه بایستی اصل 
برائت ذمه را به کار برد و طبق این اصل حکم می کنیم که ذمۀ بایع بری بوده و چیزی 
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برعهدۀ او تعلق نگرفته اســت و چنانچه برعکس این ادعا شــود یعنی مشتری بگوید 
که من هنگام بیع دچار جنون بودم، در این جا هم برطبِق اصل برائت، همان حکم را 
می کنیم یعنی ذمۀ مشتری مبنی بر پرداخت ثمن بری می باشد و مشتری ملزم نیست 

چیزی به بایع پرداخت نماید« )نجفی، 1404ق، 197/23، 198(.

1-2-2. ادلۀ فقهای اهل سنت
در ایــن بخش، ادلۀ فقهای اهل ســنت کــه معتقد به بطــالن معامالت مجنون 

ادواری اند تجزیه وتحلیل می شود.
1-2-2-1. فقه حنفی

حنفیــه معتقدند اگر بین متبایعین اختالف حاصل شــود و یکی از آن ها ادعا بر 
صحــت عقد و دیگری اذعان به بطالن همان عقد نماید، قول مدعِی بطالن پذیرفته 
می شــود. همانا مدعی بطالْن منکر عقد اســت، پس قول او مقدم است، زیرا باطل 
عقدی است که در ارکانش خللی وجود داشته باشد و اصل عدم بیع است )ابن عابدین، 
1412ق، 503/4؛ ابن نجیــم، بی تــا، 75/6(. ازنظر جزیری، مجنون ازنظر احکام عقود مانند 
صغیــر غیرممیز اســت و در این خصوص، فرقی بین حالت جنــون دائمی و جنون 

ادواری وجود ندارد )الجزیری، 1424ق، 327/2(.

1-2-2-2. استصحاب جنون
مغنیه در کتاب الفقه علی مذاهب الخمسة با استناد به اصل استصحاب معتقد به 

بطالن معامالت مجنون ادواری در دوران مشکوک است و می گوید: 
»مجنون کســی اســت که از تمام تصرفاتش به دلیل نص و اجماع ممنوع باشد، 
خواه مجنون دائمی باشد یا مجنون ادواری. مجنون ادواری در صورتی که در حالت 
افاقه تصرفی بنماید، تصرفاتش نافذ است. اما اگر او تصرفی نماید و معلوم نباشد که 
آن را در حالت جنون انجام داده است یا در حالت افاقه، در این صورت تصرف ایشان 
نافذ نیست، زیرا عقل که از ارکان اصلی صحت معامله است، شک در آن شک در 
اصل تحقق عقدی است که صحت در آن نیست و این امر اصل تحقق عقد را نفی 

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


183

 قصد انشاء مجنون 
ادواری در زمان مشکوک

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

می کند. به تعبیر دیگر، وقتی که شک در صحت عقد ناشی از شک در وجود عقل 
حین انعقاد عقد باشد، حالت سابق آن استصحاب می شود و چیزی که قباًل بوده به 

همان صورت باقی می ماند )استصحاب حالت سابقه(« )مغنیه، 1421ق، 629/1(.

1-2-2-3. استصحاب بقای ملک
ازمیان فقهای اهل سنت، فقه حنبلی و شافعی به بطالن معامالت مجنون ادواری 
در دوران مشکوک و استصحاب بقای ملک حکم نموده اند. ازنظر این گروه از فقها 
»اگر اختالف در صحت عقد باشد، به طوری  که یکی از آن ها ادعای صحت عقد 
نماید و دیگری فساد همان عقد را بیان کند، مانند این که... یکی از آن ها بگوید شرط 
ضمن عقد شرط فاسدی است و دیگری بگوید صحیح است... در این صورت قول 
مدعِی فساد پذیرفته می شود، زیرا اصل بر عدم عقد صحیح است و حکم به بقای ملک 
مالک می شــود و همانند اختالف در اصل بیع عمل می شود« )الرافعی، بی تا، 164/9(.
شــافعیه و حنابله معتقدند: »اصْل عدم انتقال ملک اســت. پس در صورتی که 
مدعی صحت عقد مدعی انتقال آن بوده و مدعی فســاد منکر آن باشد، قول منکر 
پذیرفته می شــود. به عبارت دیگر، اصل بر عدم انتقال ملک است، اگر متعاملین در 
اصل عقد اختالف داشــته باشــند، به طوری که یکی از آن ها ادعای وقوع بیع نماید 
و دیگــری آن را نفی کند. اما اگر آن ها به وقوع بیع اقرار نمایند، اصل بر عدم انتقال 
ملک نیســت، بلکه اصل بر وقوع بیع و انتقال ملک اســت و اصل در معامالت بین 
مسلمین صحت است و اصل در معامالت بین مسلمین فساد آن نمی باشد. پس فساد 
عارض می شــود و مدعی فســاد ادعای حصول آن را می نماید و دیگری آن را نفی 
می کند، پس قول منکر پذیرفته می شود و این توجیه صحیحی است« )النووی، 1412ق، 

579/3؛ ابن مفلح، 1418ق، 114/4(.

نتیجه گیری
با توجه به ســیرۀ مســلمانان و این که درظاهر، حکِم عقود جاری بین مسلمانان 
صحت است و فساد آن احتیاج به وجود نص دارد و همچنین نظر شیخ انصاری که 
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اگر اصالت صحت اعمال نشــود، اختــالل نظام پیش می آید و نیز در تقویت نظریۀ 
صحِت معامالت مجنون ادواری در زمان مشکوک و تحلیل موضوع بحث، می توان 

گفت:
1. تمسک به عام در شبهات مصداقیه و حتی نسبت دادِن آن به سید گرچه شاید 
قابل تأمل باشــد، ولی به نظر طرفداران آن عمل به عام در شــبهات مصداقیه مستلزم 
تأسیس فقه جدید است و دلیلی که طرفداران از تمسک به عام در شبهات مصداقیه 
ارائه کرده اند، خالی از قوت هم نیســت، ضمن این که برخی روایات مؤید هم دارد. 

بنابراین در فرد مشکوک می توان به عموم عام تمسک کرد.
2. نظریۀ »عدم اجرای اصالةالصحة درصورت شک در اهلیت متعاملین« دارای 
ایراد های اساســی اســت. با این توضیح که عالمه در باب طالق خلع آورده است: 
»اگر زن ادعا کند که طالق خلع درحال جنون مرد انجام گرفته، ولی مرد ادعا کند 
کــه در حال افاقه رخ داده اســت، قول مدعی صحت مقدم می شــود«. در باب بیع 
نیز آورده اســت: »اگر بایع بگوید که در زمان صغر یا جنون فروخته ام، احتمال دارد 
که قول مدعی صحت همراه با قســم مقدم شــود«، در حالی که در باب ضمانت 
گفته است: »درصورت شــک در اهلیت متعاملین اصالةالصحة جاری نمی شود«. 
محقق کرکی نیز با وجود این که در باب ضمانت و اجاره با شک در اهلیت متعاملین 
اصالــت صحت را جاری نمی داند، ولی در باب بیع درصورت اختالف در جنون و 
افاقۀ بایع، قول مدعِی صحت را قوی دانسته است. پس این دسته از فقها مبنای واحد 

درپیش نگرفته  اند و این یک ایراد نقضی و نیز ضعف نظریۀ آن ها است.
مخالفــان صحت معامالت مجنــون ادواری در دوران مشــکوک، محل اجرای 
اصالةالصحة را در آن جا دانســته اند که ارکان عقد کامل باشــد ولی در وجود شرط 
مفســد بین معامله کنندگان اختالف نظر باشد. این دیدگاه نیز ایراد اساسی دارد، زیرا 
اگر محل جریان اصل صحت را مقید به شــک در وجود شرط مفسد کنیم، محلی 
برای اجرای این اصل باقی نمی ماند و این قاعده لغو خواهد بود. بنابراین نظر شــیخ 
انصاری دربارۀ ســیره و اختالل نظام تقویت می شود، زیرا سیره و عرِف عقال بر این 
اساس استوار است. آن جا که شیخ متذکر می شود »اگر اصالةالصحة اعمال نگردد، 
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اختالل نظام پیش می آید« موجه به نظر می رســد، زیرا هرزمان مجنون ادواری وقوع 
معامله و عقــد را به ضرر و زیان خود ببیند، ادعای جنون حین معامله می نماید تا از 

این طریق عقد را به هم بزند.
3. اصولیان معتقدند گاهی مشکوْک حالت سابقه دارد و شارع آن حالت سابقه 
را درنظر گرفته اســت. این مورد مجرای »اســتصحاب« اســت و برای اجرای اصل 
استصحاب، یقین سابق و شک الحق را که از ارکان اصل استصحاب است، ضروری 
دانسته اند. بنابراین اگر نسبت به شک، یقین سابق وجود نداشته باشد یا حالت سابقۀ 
قابل مالحظه و اعتبار نباشــد، اســتصحاب اجرا نمی شود. به نظر می رسد در بطالن 
معاملۀ مجنون ادواری در حالت مشکوک نمی توان به اصل استصحاب تمسک کرد، 
زیرا نسبت به معامله مجنون در حالت مشکوک، یقین سابق وجود ندارد و اگر وجود 
داشــته باشد، قابل مالحظه نیست. بنابراین تمسک به استصحاب برای بطالن چنین 

معامله  خالی از اشکال نیست.
از طرف دیگر، جریان استصحاب در شک در مقتضی اختالفی است و بعضی از 

اصولیان بزرگ امامیه جریان این اصل را در شک در مقتضی نمی پذیرند.
4. اســتناد به اصل بقای ملک در ملکیت مالک، بــرای حکم به بطالن معامله 
ضعیف اســت، زیرا اواًل وقتی که معامله کنندگان به وجود بیعی اقرار می کنند، چون 
اقرار به بیع صحیح شــرعی حمل می شود، اصل بقای ملکیت منتفی می شود. به این 
دلیل که مقتضای این اقــرار، صحیح بودن بیع و اقتضای عدم صغر و عدم جنون را 
دارد. بنابراین دو اصل صحت و اصل بقای صغر ســن با هم معارض نیستند تا هردو 
ساقط شوند، زیرا با اعتراف به بیْع اصل بقای صغر سن دیگر درمیان نیست تا با اصل 

صحت تعارضی داشته باشد.
5. اصــل برائت نیز نمی تواند در این جا جاری شــود، زیرا با وجود اماره ای مانند 

اصالت صحت جایی برای اجرای اصل برائت وجود ندارد.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


186

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 27
تابستان  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

منابع 
آخوند خراسانی، شیخ محمد. )1409ق(. کفایة االصول. قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟ إلحیاء . 1

التراث.
ابن عابدین، محمد. )1412ق(. الدار المختار و حاشــیه ابن عابدیــن. چاپ دوم. بیروت: . 2

دار الفکر.
ابن فرحون. )1406ق(. تبصرة االحکام فی أصول األقضیة و مناهج االحکام. بیروت: نشر . 3

مکتبة الکلیات الزهریة.
ابن قدامة المقدسی، ابومحمد. )1414ق(. کافی فی فقه االمام احمد. بیروت: دار الکتب . 4

العلمیة.
ابن قدامة المقدسی، ابومحمد. )1968م(. المغنی. قاهره: نشر مکتبة القاهرة.. 5
ابن مفلح، برهان الدین. )1418ق(. المبدع فی شرح المقنع. چاپ دوم. بیروت: دار الکتب . 6

العلمیة.
ابن منظور، محمد )1414ق(. لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.. 7
ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. )بی تا(. البحر الرائق شرح کنز الدقائق. چاپ دوم. قم: نشر . 8

دار الکتاب االسالمی.
اصفهانــی، محمدحســین. )1374(. نهایــة الدرایــه فــی شــرح الکفایــة. قم: مؤسســۀ . 9

سیدالشهداء؟ع؟. 
امام خمینی، روح الله. )1415(. مناهج الوصول الی علم االصول. قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر . 10

آثار امام خمینی ؟هر؟.
امامی، سید حسن )1383(. حقوق مدنی. تهران: اسالمیه.. 11
انصاری، مرتضی. )1419ق(. فرائد ااُلصول. قم: مجمع  الفکر االسالمی. . 12
آخوند خراسانی، شیخ محمد. )1409ق(. کفایة االصول. قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟ إلحیاء . 13

التراث.
البجیرمی، سلیمان بن محمد. )1950م(. حاشیة البجیرمی علی شرح المنهج. قاهره: مطبعة . 14

الجلی.
البهوتی، منصور. )1414ق(. شرح منتهی االرادات. قاهره: عالم الکتب. . 15
تستری، اسدالله کاظمی. )بی تا(. مقابس األنوار و نفائس األسرار.  قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟ . 16

إلحیاء التراث.
جزیری، عبدالرحمن. )1424ق(. الفقه علی المذاهب االربعة. بیروت: دار الکتب العلمیة.. 17

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


187

 قصد انشاء مجنون 
ادواری در زمان مشکوک

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

حائری شاهباغ، سید علی. )1372(. شرح قانون مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش.. 18
خدابخشی، عبدالله. )1394(. جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواری. فصلنامۀ . 19

فقه اهل بیت، حوزۀ علمیه، 21 )84(، 43-75.
خویی، سید ابوالقاسم. )1422ق(. مصباح االصول. قم: مؤسسة احیاء آثار االمام الخویی.. 20
رافعی، عبدالکریم. )بی تا(. فتح العزیز للرافعی، تهران: نشر دار الفکر.. 21
شــهید اول، محمدبن مکی. )1414ق(. غایة المراد. قم: انتشــارات دفتر تبلیغات اسالمی . 22

حوزۀ علمیۀ قم.
شــهید ثانی، زین الدین. )1414ق(. حاشیة اإلرشاد. قم: انتشــارات دفتر تبلیغات اسالمی . 23

حوزۀ علمیۀ قم.
شــیرازی، ابواسحاق. )بی تا(. المهذب فی الفقه االمام الشــافعی. بیروت: نشر دار الکتب . 24

العلمیة.
صــدر، محمدباقر. )1417ق(. بحوث فی علم األصول. چاپ ســوم. قم: مؤسســة دائرة . 25

معارف الفقه االسالمی .
صدر، محمدباقر. )1418ق(. دروس فی علم األصول. چاپ پنجم. قم: مؤسســة النشــر . 26

االسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
صفائی، سید حسین، قاسم زاده، مرتضی. )1388(. حقوق مدنی اشخاص و محجورین. . 27

تهران: انتشارات سمت.
طباطبائی حکیم، سید محسن. )1404ق(.مستمسک العروة الوثقی. قم: انتشارات کتابخانۀ . 28

آیة الله مرعشی نجفی؟هر؟.
طباطبائی یزدی. سید محمدکاظم. )1419ق(. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی. قم: مؤسسة . 29

النشر االسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
طوسی، محمدبن حسن. )1387ق(. المبسوط فی فقه االمامیه. تهران: منشورات المکتبة . 30

المرتضویة لالحیاء اآلثار الجعفریة.
طوسی، محمدبن حسن. )1407ق(. الخالف. قم: مؤسسة النشر االسالمی، التابعة لجماعة . 31

المدرسین بقم المقدسة.
عاملی، ســید جواد. )1419ق(. مفتاح الکرامــة. قم: منشورات المکتبة المرتضویة لالحیاء . 32

اآلثار الجعفریة.
عراقی، ضیاءالدین. )1417ق(. نهایة األفکار. چاپ ســوم. قم: مؤسســة النشر االسالمی، . 33

التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة. 

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


188

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 27
تابستان  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عالمه حلی، حســن بن یوسف. )1410ق(. إرشــاد األذهان. قم: مؤسسة النشر االسالمی، . 34
التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.

عالمه حلی، حسن بن یوسف. )1414ق(. تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسة آل البیت؟مهع؟ إلحیاء . 35
التراث.

عالمه حلی، حسن بن یوســف. )1413ق(. قواعد األحــکام. قم: مؤسسة النشر االسالمی، . 36
التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.

فخر المحققین، محمدبن حسن. )1387(. إیضاح الفوائد. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.. 37
القاضی أبویعلی، محمدبن الحسین. )1410ق(. العدة فی أصول الفقه. چاپ دوم. ریاض: بی نا.. 38
قائدامینی اسدآبادی، مصطفی. )1390(. بررسی تطبیقی اثر جنون، صغر و مستی بر قرارداد . 39

در حقوق ایران و انگلیس. پایان نامۀ منتشرنشده کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی، مؤسسۀ آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کار.

کاتوزیان، ناصر. )1371(. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی . 40
انتشار.

کلینی، محمدبن یعقوب. )367ش(. الکافی. چاپ سوم. تهران: دار الکتب االسالمیة.. 41
محقق داماد، ســید مصطفی؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ و عبدی پور فرد، . 42

ابراهیم. )1391(. حقوق قراردادها در فقه امامیه.  تهران: انتشارات سمت.
محقــق کرکی، علی بــن حســین. )1414ق(. جامع المقاصــد. چاپ دوم. قم: مؤسســة . 43

آل البیت؟مهع؟إلحیاء التراث.
مظفر، محمدرضا. )1430ق(. أصول الفقه. چاپ پنجم. قم: مؤسسة النشر االسالمی، التابعة . 44

لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
مغنیه، شــیخ محمدجواد. )1421ق(. الفقه علی المذاهب الخمسة. بیروت: نشر دار التیار . 45

الجدید دار الجواد.
مقدس اردبیلی، احمد. )1403ق(. مجمع الفائدة و البرهان. قم: مؤسسة النشر االسالمی، . 46

التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
المقدسی، عبدالرحمن. )بی تا(. الشرح الکبیر علی متن المقنع. دار الکتاب العربی.. 47
موسوی خمینی، مصطفی.  )1418ق(. تحریرات فی األصول . قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار . 48

امام خمینی؟هر؟.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم.)1428ق(. موسوعة االمام الخویی. قم: مؤسسة احیاء آثار . 49

االمام الخویی.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


189

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.8 , No.27 
Summer 2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

میرزای قمی، ابوالقاســم. )1413ق(. جامع الشــتات فی أجوبة السؤاالت. تهران: مؤسسۀ . 50
کیهان.

نائینی، محمدحسین. )1376(. فوائد ااُلصول. قم: مؤسسة النشر االسالمی، التابعة لجماعة . 51
المدرسین بقم المقدسة.

نائینی، محمدحسین. )1352(. أجود التقریرات. قم: مطبعة العرفان .. 52
نجفی، محمدحســن. )1404ق(. جواهر الکالم. چاپ هفتم، بیــروت: دار إحیاء التراث . 53

العربی.
النووی، ابوزکریا. )1412ق(. روضة الطالبین و عمدة المفتین. چاپ سوم. بیروت: المکتب . 54

االسالمی.
نهاوندی، علی بن فتح الله. )1320(. تشریح االصول. تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی شرق. . 55

References
The Holy Qurʼān

1.   al-ʻĀmilī al-Karakī, ̒ Alī Ibn al-Ḥusayn (al-Muḥaqqiq al-Karakī, al-Muḥaqqiq al-
Thānī). 1993/1414. Jamiʻ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawaʻid. 2nd. Qom: Muʼassasat  
Āl al-Bayt li Iḥyāʼ al-Turāth.

2. al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Makkī (al-Shahīd al-Awwal). 1993/1414. Ghāyat 
al-Murād fī Sharḥ Nukat al-Irshād. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i 
Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawzi-yī ʻIlmīyyi-yi Qom).

3. al-ʻĀmilī, Zayn al-Dīn Ibn ʻAlī (al-Shahīd al-Thānī).1993/1414. Ḥāshīyat al-
Irshād. Qom: Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi 
Ḥawzi-yī ʻIlmīyyi-yi Qom).

4. al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī).1998/1419. 
Farāʼid al-Uṣūl. Qom: Muʻassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

5. al-Ardabīlī, Aḥmad Ibn Muḥammad (al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī). 1982/1403. 
Majmaʻ al-Fāʻida wa al-Burhān fī Sharḥ Īrshād al-Aḍhhān. Edited by Mujtabā 
alIraqī. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

6. Al-Baghdādī al-Ḥanafī, al-Qāḍī Abū Yaʿlā Muḥammad ibn al-Ḥusayn Ibn al-
Farrāʾ. 1989/1410. Al-ʻUddat fī Uṣūl al-Fiqh. 2nd. Riyadh

7. Al-Bahūtī al-Ḥanbalī, Manṣūr ibn Yūnis ibn Ṣalāḥ al-Dīn. 1993/1414. Sharḥ 
Muntahī al-Idārāt. Cairo: ʻĀlim al-Kutub.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


190

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8 , No.27 
Summer  2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

8. Al-Bujayramī, Sulaymān ibn Muḥammad. 1950. Ḥāshīyat al- Bujayramī ʻAlā 
Sharḥ al-Minhaj. Cairo: Maṭbaʻat al-Jalī.

9. al-Burūjirdī al-Najafī, Muḥammad Taqī. 1996/1417. Nihāyat al-Afkār alqawāʻid 
al-Fiqhīya (Taqrīrāt Buḥūth al-Muḥaqqiq al-ʻIrāqī). Qom: Muʼassasat  al-Nashr 
al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

10. Al-Dizfūlī al-Kāẓimī, Asadullāh ibn Ismāʻīl ibn Mullāh Muḥsin (Asadullāh 
Tustarī). n.d. Maqābis al-Anwār wa Nafāʼis al-Asrār. Qom: Muʻassasat Āl al-
Bayt li Iḥyāʻ al-Turāth

11. Al-Fīrūzābādī al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ʻAlī ibn Yūsuf. n.d. al-Muhadhab 
fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfiʻī. Beirut: Nashr Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

12. al-Gharawī al-Iṣfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muḥaqqiq al-Iṣfaḥānī). 1995/1374. 
Nihāyat al-Dirāya fī Sharḥ al-Kifāya. Qom: Nashr Sayyid al-Shuhadāʻ.

13. Al-Gharawī al-Iṣfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muḥaqqiq al-Iṣfaḥānī, Mīrzā 
Nāʼīnī, Kumpānī). 1997/1376. Fawāʼid al-Uṣūl. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-
Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

14. al-Gharawī al-Iṣfahānī, Muḥammad Ḥusayn (al-Muḥaqqiq al-Iṣfaḥānī, Mīrzā 
Nāʼīnī, Kumpānī). 1973/1352. Ajwad al-Taqrīrāt. Taqrīrāt al-Sayyid al-Khuʼī). 
Qom: Maṭbaʻat al-ʻIrfān.

15. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1989/1410. Irshād al-Aḍhhān. 
Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

16. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1992/1413. Qawāʻid al-Aḥkām fī 
Maʻrifat al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat 
al-Mudarrisīn.

17. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1993/1414. Tadhkirat al-Fuqahāʻ. 
Qom: Muʼassast Āl al-Bayt li Īḥyāʻ al-Turāth.

18. al-Ḥillī, Muḥammad Ibn Ḥasan (Fakhr al-Muḥaqqiqīn). 1967/1387. Īḍāḥ al-
Fawāʻid fī Sharḥ Mushkilāt al-Qawāʻid. Qom: Muʼassasat  Ismāʻīlīyān.

19. al-Ḥusaynī al-ʻAmilī, al-Sayyid Muḥammad Jawād. 2004/1419. Miftāḥ al-
Kirāma fī Sharḥ Qwāʻid al-ʻAllāma. Qom: : al-Maktabat al-Murtaḍawīya li 
ʼIḥyaʼ al-Āthār al-Jaʻfarīyah.

20. Al-Jazīrī, ̒ Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. 2003/1424. Al-Fiqh ̒ Alā al-Madhāhib 
al-Arbaʻah. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

21. al-Khurāsānī, Muhammad Kāẓim (al-Ākhund al-Khurasāni). 1989/1409. Kifāyat 
al-Ūṣūl. Qom: Muʻassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʻ al-Turāth.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


191

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.8 , No.27 
Summer 2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

22. al-Khurāsānī, Muhammad Kāẓim (al-Ākhund al-Khurasāni). 1989/1409. Kifāyat 
al-Ūṣūl. Qom: Muʻassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʻ al-Turāth.

23. al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Yaʻqūb (al-Shaykh al-Kulayni). 1988/1367. 
al-Kāfī. 14th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

24. al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2002/1422. Miṣbāḥ al-Uṣūl. 
Mawsūʻat al-Imām al-Khuʼī. Qom: Muʼassasat  Iḥyāʻ Āthār al-Imām al-Khuʼī.

25. al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2007/1428. Mawsūʻat al-Imām al-
Khuʻī. Qom: Muʼassasat  Iḥyāʼ Āthār al-Imām al-Khuʻī.

26. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 
1994/1415. Minhāj al-Wuṣūl ʼIlā ʻIlm al-Uṣūl. Qom: Muʼassasat  Tanẓīm wa 
Nashr Āthār al-Imām al-Khumaynī.

27. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 
1997/1418. Taḥrīrāt fī al-Uṣūl. Qom: Muʼassasat  Tanẓīm wa Nashr Āthār al-
Imām al-Khumaynī.

28. al-Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 2009/1430. Uṣūl al-Fiqh. 5th. Qom: Muʼassasat  
al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

29. Al-Nahāwandī, ̒ Alī ibn Fatḥullāh. 1941/1320. Tashrīḥ al-Uṣūl. Tehran: Muʼasissih-
yi Maṭbūʻātī-yi Sharq.

30. al-Najafī, Muḥammad Ḥasan. 1983/1404. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʻiʻ al-
Islām. 7th. Edited by ʻAbbās al-Qūchānī. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

31. Al-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. 1991/1412. Rawḍat 
al-Ṭālibīn wa ʻUmdat al-Muftīn. 3rd. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

32. al-Qommī, al-Mīrzā Abū al-Qāsim (al-Mīrzā al-Qommī). 1992/1413. Jāmʻ al-
Shitāt fī ʼUjūbat al-Suʼālāt. Tehran: Muʼassasat al-Kayhān.

33. Al-Rāfiʻī, ʻAbd al-Karīm. n.d. Fatḥ al-ʻAzīz lil Rāfiʻī. Tehran: Nashr-i Dār al-Fikr 
al-Islāmī.

34. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1996/1417. Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. 
Muʼassasat  al-Maʻārif al-Islāmīyya.

35. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1997/1418. Durūs fī ʻIlm al-Uṣūl (al-
Ḥalqat al-Ūlā). 5th. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

36. al-Ṭabāṭabāʼī al-Ḥakīm, al-Sayyid Muḥsin. 1983/1404. Mustamsak al-ʻUrwat al-
Wuthqā. Qom: Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-ʻUẓmā al-Marʻashī al-Najafī.

37. al-Ṭabāṭabāʼī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāẓim. 1998/1419. al-ʻUrwat al-

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


192

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.8 , No.27 
Summer  2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Wuthqā fīmā Taʻummu bihī al-Balwā. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li 
Jamāʻat al-Mudarrisīn.

38. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1968/1387. al-Mabsūṭ fī 
Fiqh al-Imāmīyya. 3rd. Tehran: al-Maktabat al-Murtaḍawīyya li Iḥyāʼ al-Āthār 
al-Jaʻfarīyya.

39. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. Al-Khilāf. Qom: 
Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

40. Ḥāʼirī Shāhbāgh, Sayyid ʻAlī. 1993/1372. Sharḥ-i Qānūn-i Madanī. Tehran: 
Intishārāt-i Ganj-i Dānish.

41. Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz. 1991/1412. Al-Dār 
al-Mukhtār wa Ḥāshīyat ibn ʻĀbidīn. 2nd. Beirut: Dār al-Fikr.

42. Ibn Farhūn, Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn ʻAlī ibn Muḥammad. Tabṣarat al-Ḥukkām 
fī Uṣūl al-Aqḍīyat wa Minhāj al-Aḥkām. Beirut: Nashr Maktabat al-Kulīyāt al-
Zahrīyah.

43. Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram. 1993/1414. Lisān al-ʻArab. 3rd. Beirut: 
Dār al-Ṣādir.

44. Ibn Mufliḥ, Burhān al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Muḥammad. 1997/1418. Al-
Mubdiʻ fī Sharḥ al-Muqniʻ. 2nd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

45. Ibn Najīm al-Ḥanafī, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. n.d. al-Baḥr al-Rāʼiq Sharḥ Kanz 
al-Daqāʼiq. 2nd. Qom: Dār al-Kutub al-Islāmī.

46. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn 
Aḥmad b. Muḥammad. 1994/1414. Al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Ḥanbal. Beirut: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah.

47. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn 
Aḥmad b. Muḥammad. 1968. Al-Muqniʻ fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal. Cairo: 
Maktabat al-Qāhirah.

48. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn 
Aḥmad b. Muḥammad. n.d. Sharḥ al-Kabīr ʻAlā Matn al-Muqniʻ. Dār al-Kutub 
al-ʻArabī li al-Nashr wa al-Tawzīʻ.

49. Imāmī, Sayyidd Ḥasan. 2004/1383. Ḥuqūq Madanī. Tehran: Islāmīyah.

50. Kātūzīyān, Nāṣir. 1992/1371. Ḥuqūq-i Madanī, Ghawāʻid ʻUmūmī-yi 
Qarārdādhā. Tehran: Shirkat-i Sahāmī-yi Intishārāt.

51. Khudābakhshī, ʻAbdullāh. 2015/1394. Jidāl-i Junūn wa Ifāqih dar Qarārdād-i 
Majnūn-i Adwārī. Faṣlnāmih-yi Fiqh Ahl al-Bayt, Ḥawzah ̒ Ilmīyah, 21 (84), 43-75.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


193

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.8 , No.27 
Summer 2022

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

52. Mughnīyya, Muḥāmmad Jawād. 2000/1421. Al-Fiqh ʻAlā al-Madhahib al-
Khamsah. Beirut: Nashr Dār al-Tīyār al-Jadīd Dār al-Jawād.

53. Muḥaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā; Qanawātī, Jalīl; Waḥdatī Shubayrī, Sayyid 
Ḥasan; ʻAbdīpūr Fard, Ibrāhīm. 2012/1391. Ḥuqūq-i Qarārdādhā dar Fiqh-i 
Imāmīyah. Tehran: Intishārāt-i Samt.

54. Qāʼid Amīnī Asad Ābādī, Muṣtafā. 2011/1390. Barrasī-yi Taṭbīqī-yi Athar-i 
Junūn, Ṣighar wa Mastī bar Qarārdād dar Ḥuqūq-i Īrān wa Inglīs.Unpublished 
Master Thesis of the Faculty of Literature and Humanities, Kār Institute of Non-
Governmental and Non-Profit Higher Education.

55. Ṣafāʼī, Sayyid Ḥusayn; Ghāsim Zādih, Murtaḍā. 2009/1388. Ḥuqūq-i Madanī-yi 
Ashkhāṣ wa Maḥjūrīn. Tehran: Intishārāt-i Samt. 

http://Jostar-fiqh.maalem.ir



	موضوعشناسی و حجیت استصحاب کلی نوع چهارم و جلوههای فقهی و حقوقی آن
	اباذر افشار
	محمدرسول آهنگران
	مهدی موحدینیا

	نقش سؤال راوی در ابهامزدایی و ابهامافزایی احادیث فقهی
	سیدعلی دلبری
	محمد زندهدل

	تأثیرات متقابل فقه و اخلاق بر یکدیگر
	فاطمه قائدی
	عبدالله امیدی فر
	حمیده عبداللهی

	تحلیل شرکت سهامی عام ازمنظرِ فقه معاصر
	سیدعباس دیانت

	موضوعشناسی قمار در پرداختهای پس از باخت در بازیهای رایانهای
	محمد علی خادمیکوشا
	محمود عبداللهی

	تأثیر جنون بر قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک
	(مطالعه تطبیقی درفقه امامیه و فقه اهل سنت)
	اسد مهدیون هراب
	سیدمهدی نریمانی زمانآبادی 
	مرحوم سید ابوالفضل موسویان

	حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت 
	محمدجعفر  صادقپور
	سعید صفی شلمزاری
	علی طاهری دهنوی


