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واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی
احسان علی اکبری بابوکانی
٭٭2
حسین حقیقت پور

٭1

تاریخ دریافت 1395/3/3 :؛ تاریخ پذیرش1395/8/20 :

چکیده

فرض مشهور فقهای شیعه در متع ّلق وقف بر مبنای روایات اعیان است .حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه،
آیا توسعة متع ّلق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی
برخالف پیش فرض مشهور ،توسعة متع ّلق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالیّت محصوالت فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی،
مدلّل می نماید ،معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است.

کلیدواژه ها :حبس ،مالکیت فکری ،مالکیت معنوی ،وقف.
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٭ استادیار دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول).
٭ استادیار دانشگاه یزد.

e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir

مبانی نظری پژوهش

در ایـن قسـمت بـه برخی از مبانـی نظری پژوهش برای روشـن
شـدن و ایضـاح بهتر مطالـب می پردازیم:

معناشناسی «وقف» در اندیشة فقهیان امامیه

برخـی وقـف را «تحبیـس األصـل و اطلاق الثّمـره» و گروهی
دیگـر از فقهـا نیـز ایـن تعبیـر را ثمره وقـف دانسـته اند نه عین
ُ
«الوقـف عقـدٌ ثمرتُـه تحبیـس األصـل و
وقـف و می گوینـد:

واکاوی روائی فقهی  -حقوقی وقف حقوق معنوی | احسان علی اکبری بابوکانی ،حسین حقیقت پور

مقدمه

فقیهـان امامیـه در متـون فقهـی با تمسـک بـه برخـی از روایات
و ادلّـة معتبـر ،احکام تأسیسـی به نـام وقف را بنیـان نهاده و آن
را بـه «تحبیـس االصل و تسـبیل المنافع» به نحو شـرح االسـمی
تبییـن می نماینـد .حـال بـا گـذر زمـان از دوره هـای ماضـی به
حال ،یکی از مسـائل بسـیار مهم و اثرگذار در زندگانی و حیات
مـادی بشـر کـه در گذشـته دور اساسـ ًا مطرح نشـده و در عصر
حاضـر به عنـوان یک پرسـش ،مطـروح در ذهن پژوهشـگران و
محققـان فقـه و حقوق موضوعه اسـت ،این اسـت کـه آیا وقف
در امـور معنـوی بـا تعریفـی که مشـهور فقیهـان امامیـه و به تبع
قانونگـذار در قانـون مدنی مـادة  55پذیرفته اسـت ،امکان ظهور
دارد یـا خیـر؟ توضیـح آنکه امـروزه برخـی از تولیـدات فکری
و معنـوی منشـأ درآمـد و منافعـی بـه نحو مسـتمر اسـت؛ برای
مثـال آن محقـق و دانشـمندی که با بهره گیری از فکر و اندیشـه
خـود یـک مصنـوع خارجـی را ایجاد می کند ،سـؤال این اسـت
کـه آیـا آن بعـد غیرمـادی و آن پرسـة ذهنی که در خاطر ایشـان
منجـر بـه تولیـد یک مصنـوع فکـری شـده اسـت ،می تواند در
بـازار مصـرف بـه مثابـة یـک کاال عرضه و بـه فروش برسـد و
به تبـع موضـوع نهـاد وقف واقـع گردد یـا خیر؟
بـا مـروری اجمالی بر انظـار و دیدگاه ها شـاهدیم که نظر به
مـادة  55و  58قانـون مدنی ایـران بسـیاری از حقوقدانان مطرح
حقـوق مدنـی موضـوع وقـف را اعیـان خارجیـه کـه باوجـود
آن هـا امـکان انتفـاع از آن ها باشـد ،می دانند (کاتوزیـان:1382 ،
 .)57مـرور انظـار فقیهـان نیـز با توجه بـه اینکه ایـن پالش برای
ایشـان مطـرح نبوده ،پژوهشـگر را بدون پاسـخ و سـرگردان در
تضاعیـف مسـائل وقـف رهـا می نماید .گرچـه بـدوا ً از تعریف
مشـهور نیـز ،چیزی جز تل ّقی و پاسـخ منفی به وقـف مملوکات
معنـوی برداشـت نمی گـردد .حـال نظـر بـه اینکـه در دنیـای
امـروز کـه تولیدات معنوی و فکـری گاهی فوائد و منافعی بسـا
بی شـمارتر و بیشـتر از اعیـان خارجیه دارد ،برای مثـال مالکیّت
معنـوی تولیـد یـک نرم افـزار گاه ًا فوائـد و منافعـی صدها برابر
اعیـان خارجیـه دارد ،نگارنـده را بـر آن داشـته تـا بـه بازخوانی
دقیـق مبانـی تعریـف مشـهور و نـگاه مشـهور فقیهان در مسـئله
وقـف پرداختـه و بـا اثبـات مشـروعیت مالکیت معنـوی ،امکان
وقـف آن هـا را نیـز بـه مثابة یـک نظریه اثبـات نماید.

اطلاق المنفعـ ِه» (محقـق حلـی .)165/2 :1408 ،عالمـه حلـی
وقـف را این گونـه تعریـف کرده انـد« :الوقـف عقـد یقتضـی
تحبیـس األصـل و تسـبیل المنفعـة» (حلـی.)289/3 :1420 ،
شـهید ا ّول نیـز حسـب روایـات ،وقـف را این گونـه تعریـف
می کنـد« :صدقـة جاریـه اسـت و ثمـرة آن حبـس اصـل و
اطلاق و رهاگذاردن منافع اسـت» (شـهید ا ّول.)263/2 :1410 ،
مشـهور فقهـای امامیـه وقـف را« :تحبیـس االصـل و تسـبیل
المنفعـة» می دانند (شـیخ طوسـی286/3 :1387 ،؛ حلی:1410 ،
152/3؛ محقـق کرکـی58/9 :1414 ،؛ شـهیدثانی163/3 :1413 ،؛
طباطبایـی .)91/10 :1418 ،ایـن تعبیـر را فقهـا از یـک روایـت
نبـوی برگرفته انـد (بحرانـی ،بی تـا270/13 :؛ طباطبایـی:1418 ،
 .)91/10ایـن روایـت سـندا ً مخـدوش اسـت و تنهـا در کتـاب
غوالـی اللئالـی العزیـزه آن هـم به طور مرسـل بیان شـده اسـت
(احسـایی .)260/2 :1405 ،برخـی متقدّ مـان از فقهـا نیـز بسـان
شـیخ طوسـی در خالف و مبسـوط و ابـن حمزه ایـن روایت را
نقـل نموده انـد؛ البتـه بـه قـول برخـی از اخباری ها ایـن روایت
نـزد فقیهان تلقی به قبول شـده اسـت (طوسـی538/3 :1407 ،؛
مبسـوط291/3 :1387 ،؛ ابـن حمـزه297 :1408 ،؛ بحرانـی،
بی تـا.)270/13 :
در میـان فقهیـان عظـام امامیـه فقیـه نواندیـش معاصـر امـام
خمینـی (ره) تعریفـی بـرای وقـف ارائـه می دهند کـه می تواند
تعریـف ناظـر بـه ملاک باشـد و ضابطـه ای بیـان می کننـد کـه
می توانـد جامـع متع ّلقات نوظهـور و عاری از ایـرادات تعاریف
کهـن باشـد و راهـی نـو بـرای کارآمـد نمـودن نهـاد وقـف در
حقوق امامیه باشـد .ایشـان وقـف را این گونه تعریـف می کنند:
لتـدر المنافـع
شـخص او غیرهمـا
«ایقـاف الشـیء علـی جهـ ٍۀ او
ٍ
ّ
منـه علیهـا» (امـام خمینـی .)125/3 :1421 ،حـال سـؤالی کـه
ایجـاد می شـود اینکـه :مـراد از تحبیـس اصـل در ایـن عبـارت
چیسـت؟ چنان کـه برخـی فقیهـان گفته انـد نیز مـراد از تحبیس
اصـل منـع از تصـرف ناقله اسـت (محقـق کرکـی7/9 :1414 ،؛
شـهید ثانـی309/5 :1413 ،؛ حسـینی عاملـی.)415/21 :1419 ،

معناشناسی مالکیّت معنوی

در علـم حقـوق از حیـث متع ّلـق حقـوق را بـه مالـی و غیرمالی
تقسـیم می کننـد .حـال کـه بـه امـور معنـوی بـا دقـت نظـر
می افکنیـم؛ می بینیـم کـه ایـن امـور نـه مالـی هسـتند و نـه
غیرمالـی؛ بلکـه آمیزه ای از حقوق مالی و غیرمالی هسـتند و گاه
در سـلک دسـتة نخسـت و گاه در سـلک دسـتة دوم می گنجند.
از ماهیّـت کـه گـذر نماییم ،حقـوق معنوی این گونه تبیین شـده
اسـت :حقـوق معنـوی حقوقی اسـت که بـه صاحـب آن اختیار
انتفـاع انحصـاری از فعالیّت ،فکـر و ابتکار انسـان را می دهد ...
حـق معنـوی ماهیّتـی مختلـط از حقـوق مالی و بـاارزش و حق
غیرمالـی و مربـوط به شـخصیت اسـت (کاتوزیـان.)23 :1376 ،
متع ّلـق حقوق معنـوی از حیث بروز خارجـی گاهی مالکیت
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ادبـی و هنری هسـتند کـه در واقـع حقوقی انحصـاری و موقتی
هسـتند کـه قانون بـرای پدید آورنـدگان آثار تقنین کرده اسـت.
بسـان :کتـاب ،مقالـه ،شـعر ،فیلم ،نقاشـی و  ...و گاهـی مالکیّت
صنعتـی و تجارتـی اسـت .این حقـوق مخصوص افرادی اسـت
کـه بـا ذهن خالق خـود محصولی صنعتـی یا تجـاری را با یک
ویژگـی بـدون سـابقه و منحصر به فـرد ،تقدیم جامعـه کرده اند.
از هـر حیـث کـه به این حقوق نظـر کنیم ،در حقوق اسلامی از
بـاب مبانـی قاعدة احتـرام و لزوم تع ّلـق اجرت به افعال بشـری
مالیّـت و به تبع مالکیّـت دارند.

بررسـی ویژگی هـای «مـال موقوفـه» در انـگارة
مشـهور فقیهان

نظـر بـه اینکـه در تحقیـق حاضـر تنقیـح و بیـان شـرایط «مـال
موقوفـه» در حقـوق اسلامی رهگشـای پاسـخ بـه سـؤال اصلی
تحقـق اسـت ،در این قسـمت بـه تبییـن دیدگاه هـای فقیهان در
بـاب ایـن مطلـب می پردازیم:
به طـور کلـی چنان کـه بسـیاری از فقیهـان گفته انـد ،مـال
موقوفـه بایـد شـرایطی داشـته باشـد ،هماننـد ا ّوالً :موقوفـه باید
عیـن باشـد .ثانیـ ًا :مملـوک باشـد .ثالثـ ًا :انتفـاع از موقوفـه در
عیـن بقـای آن ممکـن باشـد و رابعـ ًا :قابلیـت قبـض و اقبـاض
داشـته باشـد .مرحـوم صاحـب جواهـر در جواهرالـکالم دالیل
ایـن ویژگی هـا را چنـد چیـز می داننـد -1 :سـنت  -2اتفـاق و
تمسـک بـه اصل عدم (نجفـی:1404 ،
اجمـاع فقهـای امامیه ّ -3
 .)15/28محقـق سـبزواری دو دلیـل -1 :سـیرة متشـرعه و -2
سـیرة عقلا را نیـز بـه ایـن ادلـة مذکـور افزوده اند (سـبزواری،
 .)42/22 :1413بـرای اینکـه بتوانیـم بـه پرسـش تحقیـق حاضر
پاسـخ دهیـم ،الجـرم ناگزیریـم متع ّلـق وقـف را تنقیـح نماییـم
و آن چیـزی جـز فهـم مصادیـق و معنـای موقوفـه بـا توجـه به
مبانـی و ادلـة وقـف نیسـت؛ بـر ایـن اسـاس در این قسـمت از
تحقیـق بـه نقـد و بررسـی انـگارة مشـهور نظر بـه مبانـی و ادلة
ایشـان می پردازیـم.
از بیـن چهـار ویژگـی مذکـور بـرای موقوفـه آن ویژگـی که
اسـاس بحـث را تشـکیل داده و مانـع جـدی بـرای مصادیـق
نوظهـور بسـان مالکیـت فکـری و معنـوی اسـت ،لـزوم عیـن
بـودن موقوفـه اسـت؛ لـذا اهتمـام خـود را بـر بازپژوهـی ایـن
رکـن نهاده ایـم.

نقـد و بررسـی ادلّـة دیـدگاه قائلیـن بـه «عیـن
بـودن» موقوفـه

ظاهـرا ً بـدون خلاف فقهـای امامیه عیـن بودن موقوفه را شـرط
صحـت ،وقـف می داننـد .در ایـن قسـمت قصـد داریـم ،ادلّـة
ایشـان را مجـدد مـورد مطالعـه قـرار دهیم.
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استناد به روایات

در بـاب وقـف ،روایـات متعـددی وجـود دارد ( :حرعاملـی،
 .)171/19 : 1409صرفـ ًا یـک روایت اسـت که در مورد شـرایط
موقوفـه اسـت و در مقال حاضـر باید مورد مطالعه قـرار گیرد تا
دریابیـم موقوفـه چـه می تواند ،باشـد .آن روایت مرسـلة منقول
در غوالـی اللّئالـی اسـت (احسـائی 1.)225/1 :1405 ،ابـن ابـی
جمهـور تنها کسـی اسـت که به عنـوان یک محدّ ث ایـن روایت
را نقـل نمـوده اسـت و چنان کـه مشـهور اسـت هـم کتـاب و
هـم مؤلـف آن مطعـون اسـت و ایـن چیـزی جز شـدت ضعف
مرویـات ایشـان را نمی رسـاند .غیـر از ایـن کتـاب روایـی ،در
مجامـع حدیثـی معتبـر شـیعه اثری از ایـن روایت وجـود ندارد؛
البتـه در متـون فقهـی قدمـا بسـان شـیخ طوسـی و ابـن ادریس
اسـتناد بـه ایـن روایـت بـه مثابـة یـک فقیه ،نـه محـدث وجود
َ
دارد .شـیخ طوسـی در مبسـوط ،با تعبیـر «ح ِّب ِ
االصل و سـبّ ِل
س
الثّمـرۀ» بـه موضوع اشـاره دارنـد (طوسـی .)291/3 :1387،البته
ضعـف روایـت را برخـی از اخباری هـا همانند محـدث بحرانی
بـا عمـل اصحـاب و تلقـی ایشـان بـه قبـول منجبـر می داننـد
(بحرانـی ،بی تـا.)270/13 :
در مقـام اشـکال بـه ایـن اسـتدالل مرحـوم محـدث بحرانی
بایـد گفـت کـه ا ّوال :کبـرای اسـتدالل یعنـی پذیـرش قاعـدة
انجبـار  -تـدارک ضعـف بـه واسـطة عمـل مشـهور -مخدوش
تمسـک مشـهور فقیهـان بـه
اسـت (خویـی )2 :1422 ،و ثانیـ ًاّ :
معناشناسـی وقـف بـر اسـاس روایـات مذکـور ،صرفـ ًا از بـاب
شـرح االسـم اسـت و تعریـف مذکـور بسـان تعاریـف حـوزه
حقیقیـات نمی باشـد تـا انعـکاس و اطـراد آن مبیـن تمـام مـراد
گوینـده باشـد و فقیهـان عظـام از بـاب تقریـب بـه ذهـن وقف
را بسـان روایـت مذکـور تشـریح نموده اند و لذاسـت که تحقق
عنـوان شـهرت در مسـئلة حاضـر محل تأمل اسـت؛ لـذا عالوه
بـر کبـری ،صغـری نیـز در مسـئله محـل تردید اسـت.
بـر فـرض پذیـرش روایـت بایـد گفـت :فقهای شـیعه وقف
در غیراعیـان را باطـل می داننـد؛ چـه آنکـه مبتنـی بـر روایـات
غوالـی اللئالـی وقـف دو رکـن دارد -1 :تحبیـس اصـل و -2
اطلاق ثمـرات .بر این اسـاس فقیهـان معتقدند بایـد ا ّوال اصلی
باشـد کـه حبـس گـردد و ثانیـ ًا :اصـل منحصـرا ً اعیـان خارجیه
اسـت (روحانـی.)239/20 :1412 ،
حـال سـؤالی در اینجـا ایجـاد می گـردد و آن اینکـه در
روایـت مذکـور لغـت «اصـل» به چـه معنایـی اسـت؟ مرتکز در
اذهـان فقیهـان این اسـت که منظـور از «اصـل» در روایت اعیان
خارجیـه اسـت و حـال آنکه برای معناشناسـی لفـظ در صورتی
تمسـک یافت
کـه حقیقـت شـرعیه ای متص ّور اسـت ،بایـد بدان ّ
و حـال آنکـه احـدی از فقهیـان قائـل بـه حقیقـت شـرعیه در
معناشناسـی کلمـه «اصـل» نمی باشـند؛ لذاسـت که مرحـوم امام
خمینـی (ره) می نویسـد« :وقـف حقیقـت شـرعی نـدارد ،بلکـه
َ
ِ
االصل و اَطلِق الثّمر َۀ
احبس
.1

استناد به اجماع و اتفاق فقیهان

همان طـور کـه بیـان شـد ،یکـی از ادلّـة مشـهور بـر لـزوم عین
بـودن موقوفـه ،اتفـاق و اجمـاع اسـت .حـال آنکـه ایـن ادعا با
چندیـن محظـور مواجـه اسـت -1 :در میان فقیهان برخی بسـان
ابوالصلاح حلبـی مخالـف ایـن ادعـا هسـتند (حلبـی:1403 ،
 -2 .)324اجمـاع مذکـور بـر فـرض تحقـق مدرکی و یـا الاقل
محتمـل المـدرک اسـت و حـال آنکـه چنیـن اجماعـی حجـت
نیسـت (انصاری92/1 :1416 ،؛ سـبحانی269/3 :1424 ،؛ مکارم،
.)289/2 :1428

متشرعه
سیره شارع،
ّ

متشـرعه بـر
گرچـه شـکی نیسـت کـه سـنت معصومـان (ع) و
ّ
وقـف اعیـان خارجـی در طـول تاریـخ وقف در اسلام مسـتقر
توجـه داشـت کـه ا ّوالً :ایـن سـیره حاکـی از
بـوده ا ّمـا بایـد ّ
نفـی روایـی وقـف در غیـر اعیـان و مملـوک فکـری و معنـوی
نیسـت و ثانیـ ًا :اسـتقرار سـیره بـر وقف اعیـان خارجیـه ،دلیلی
جـز انحصـار متع ّلـق مـال موقوفـه در اعیـان نـدارد؛ چـه آنکـه

مقتضای قاعدة اولیه

در اینکـه عقـل ،صـرف نظـر از احـکام شـرع ،نسـبت بـه افعال
عـادی انسـان کـه انتفـاع از آن هـا صحیح بـوده و ضـرری برای
کسـی نـدارد ،در مقابـل افعـال ضـروری او مثـل تنفـس چـه
حکمـی دارد ،میـان علمـای اصـول اختلاف اسـت :عـده ای
معتقدنـد ،در این گونـه مسـائل ،عقل بـه اباحه و جـواز تصرف،
حکـم می دهـد و جمـع دیگـری اعتقـاد دارنـد ،حکـم عقـل
در آن هـا حظـر و منـع از تصـرف اسـت .گروهـی نیـز ماننـد:
«حاجبـی» معتقدنـد عقـل در ایـن مـوارد هیچ گونـه حکمـی
نـدارد و بعضی از «اشـعری ها» و برخی همانند «شـیخ طوسـی»
معتقدنـد :عقـل بـه توقف حکم می دهـد .قاعدة اولیه در مسـئله
تصـرف در کل اشـیاء بـه هـر نحـو اسـت کـه
مطروحـه اباحـة
ّ
یکـی از مصادیـق آن وقـف اسـت و نظـر بـه عـدم ردع وقـف
مملـوک معنـوی تصـرف در مال معنـوی به نحو وقـف محکوم
اصـل اباحـه در اشـیاء اسـت .اصـل اباحـه ،مقابـل اصالت حظر
بـوده و بـه معنـای حکـم اولـی عقل بـه جـواز تصرف در اشـیا
بـا قطـع نظـر از وجـود شـرع و حکـم شـارع نسـبت بـه آن هـا
می باشـد (نائینـی329/3 :1412 ،؛ جزایـری ،بی تـا.)401/5 :

واکاوی روائی فقهی  -حقوقی وقف حقوق معنوی | احسان علی اکبری بابوکانی ،حسین حقیقت پور

امـری عقالیـی اسـت که میـان معتقدان بـه ادیان دیگـر نیز رایج
می باشـد .حتـی شـاید در میـان افرادی که بـه هیچ دینـی اعتقاد
ندارنـد هـم متعـارف باشـد(»...امام خمینـی .)123/3 :1421 ،در
فـرض فقـدان معنـای شـرعی باید بـه سـراغ حقیقـت لغویه در
بـاب موضـوع رفـت ،بـه معاجـم لغـت کـه مراجعـه می نماییم،
ً
مثلا در کتـاب التحقیق فـی کلمات القـرآن الکریـم می خوانیم:
«معنـای حقیقـی «اصـل» عبارت اسـت از چیزی که شـیء دیگر
مبتنـی بـر آن اسـت .فـرق اصـل و اسـاس آن اسـت کـه اصـل
همـان چیـزی اسـت که دیگری بـر آن قـرار گیرد و ایـن مفهوم
تنهـا پـس از تحقـق فرع محقـق می گـردد؛ بنابراین امری نسـبی
اسـت نـه مسـتقل؛ امـا «اسـاس» یـک مفهـوم مسـتقل اسـت که
بـه وجـود چیـزی دیگـر احتیـاج نـدارد ( »...مصطفـوی:1402 ،
) 96/1؛ بنابرایـن اصـل بـه معنـای چیزی اسـت که شـیء دیگر
بـر آن قـرار گیـرد و در مملـوکات معنـوی اتفاق ًا به دقـت عرفیه
چنیـن معنایـی حاصل اسـت.
برخـی مدعـی تبادر معنای اصل به «اعیان» هسـتند (حسـینی
روحانـی )329/20 :1412 ،و حـال آنکـه ا ّوال :ثبـوت تبادر محل
تأمـل اسـت و ثانی ًا :منشـأ تبـادر بر فرض وجـود کثرت وجودی
اعیـان اسـت و حـال آنکـه در ایـن فـرض تبـادر مانـع اطلاق
نمی گـردد و لـذا لفـظ «اصـل» در روایـت بـر فـرض تلقـی بـه
قبـول آن مطلـق بـوده و اعیان و غیـر اعیان –ازجملـه مملوکات
معنـوی -را شـامل می شـود .از سـوی دیگـر بر فـرض تلقی به
قبـول روایـت ،اینکـه مـا شـار مقـدس را در مقـام بیـان و تبیین
شـرائط موقوفـه بدانیـم ،دلیلـی نـدارد و لذاسـت کـه اختصاص
روایـت بـه شـرائط موقوفـه ا ّوالً و اسـتنباط لـزوم عیـن بـودن
موقوفـه ثانیـ ًا مخدوش اسـت.

اثـر فکـری و مملـوک معنـوی سـابقه چندانـی در تاریخ بشـری
نـدارد و یـک پدیـده ای نوظهـور و بدیع اسـت .عالوه بر سـیرة
متشـرعه امـروزه بنـای عقلای عالـم نیز مسـتقر اسـت بر وقف
اعیـان و غیراعیـان بـه مثابة یک نهـاد مفید برای جامعه اسـت و
البتـه اسـتناد بـه ایـن مهم با توجـه به عـدم وجـود آن در حضر
معصـوم بـه حاظ کاشـفیّت یا عدم کاشـفیّت محل تردید اسـت.

تأسیس اصل در مسئله

اصـل در متـون فقهـی و کتب اصولی بـه معانی متعـددی به کار
مـی رود؛ بـرای مثال گاهی به معنـای قاعدة مسـتفاد از عمومات
اسـت ،گاهـی بـه معنـای راجـح ،غالـب و گاه بـه معنـای اصل
عملـی رافـع شـک در مقـام تحیّـر و شـک .در اینجـا مـراد از
تأسـیس اصـل تبییـن مقتضای اصول عملیه در مسـئله اسـت؛ به
عبـارت دیگر سـؤالی کـه در اینجا مطرح اسـت ،اینکه در فرض
فقـدان ادلّـة اجتهـادی ،در مسـئله حاضـر از کدام یـک از اصول
عملیـه می تـوان اسـتمداد جسـت؟ و تعییـن تکلیـف نمـود کـه
آیـا عیـن بودن در مال موقوفه بسـان شـرط وجـود دارد یا خیر؟
در پاسـخ بایـد گفـت کـه در فـرض شـک در لـزوم عیـن بودن
موقوفـه ،اصـل عـدم می تواند رهگشـای ما باشـد .در واقع اصل
عـدم ،حکـم بـه عدم چیزی اسـت کـه قب ً
ال نبـوده ،بعد از شـک
در اینکـه آیـا علتـی آن را پدیـد آورده یا نـه؛ زیرا همـة مادیات
سـابقة عـدم زمانـی دارنـد؛ یعنـی از نیسـتی و عدم پا بـه عرصه
هسـتی و وجـود نهاده انـد؛ بنابرایـن ،بـرای پیدایـش هـر چیـز
بایـد علتـی وجـود داشـته باشـد ،ولـی نیسـتی و عدم ،بـه علت
احتیـاج نـدارد .بـرای تمسـک به این قاعـده که اسـم آن را اصل
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عـدم یـا قاعـدة عـدم گذاشـته اند ،نیـازی بـه ایـن کـه در ذهن،
یقین سـابق و شـک الحـق خلجان کنـد ،وجود نـدارد؛ بنابراین،
اصـل عـدم و اسـتصحاب عـدم با هم فـرق دارند و اسـتصحاب
در قلمـروی قاعـدة عـدم داخل نمی شـود ،گرچه برخـی آن دو
را یکـی دانسـته اند .برخـی از اصولیـون ،اصـل عـدم را امـاره
محسـوب نمـوده و دلیـل آن را عقـل و سـیرة عقلا دانسـته اند
توجـه بـه آنچـه گذشـت بـه نظـر
(حیـدری ،بی تـا .)268 :بـا ّ
می رسـد ،ادلّـة مطـرح در نـزد فقیهـان هیچ کـدام نمی توانـد به
مثابـة محظـوری بـرای وقـف امـوال و مصنوعات فکـری تلقی
گـردد .بـه نظـر می رسـد با توجه بـه شـواهد و عبـارت فقیهان،
ایشـان صرفـ ًا در مقـام تبییـن وقـف اعیان بـوده و اساسـ ًا نظری
به وقـف دیـون و منافـع ندارند.
در نهایـت مطلبـی کـه خالی از فایده نیسـت ،سـخن و تعلیل
مرحـوم صاحـب جواهـر (نجفـی )17/28 :1412 ،بـرای توجیه
عدم جواز وقف در غیراعیان اسـت .ایشـان مالک اساسـی برای
فتـوا بـه عـدم جواز وقـف در غیراعیـان ،عـدم قابلیّـت و امکان
حبـس آن هـا می داننـد و حـال آنکه ایـن مناط و تعلیـل مرحوم
صاحـب جواهـر در مملـوکات معنـوی بـه حسـب خـود آن ها
امکان پذیـر اسـت؛ چـه آنکـه حبـس هر شـیئی به حسـب خود
آن اسـت و حبـس مالکیـت فکـری بـرای مثـال تولید یـک نرم
افـزار بـه حسـب خـود آن امـکان پذیـر بـوده و سـال ها باقـی
اسـت و امـکان انتفـاع از آن وجـود دارد و بـر فـرض روزی نیز
از بیـن بـرود یـا مالیّـت خـود را از دسـت بدهد ،این مشـکل و
مانعـی اسـت کـه نه تنهـا در مصنوعـات فکـری ،بلکـه در باقی
اعیـان خارجیـه نیز ممکـن اسـت و اینکه اعیـان خارجی ممکن
اسـت ،روزی تلـف شـده یـا در حکم تلـف واقع گردنـد ،محل
تردید نیسـت.

امکان سـنجی قابلیّـت انتفـاع از حـق معنـوی در
عیـن بقا بـه مثابـة شـرط موقوفه
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چنان کــه بیــان نمودیــم ،یکــی از شــرائط موقوفــه بقــاء بــا
اســتفاده اســت .حــال در اینجــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا
مصنوعــات فکــری و حقــوق معنــوی واجــد ایــن صفــت
کــه بــه مثابــة علــت بــرای روایــی وقــف اســت ،هســتند یــا
خیــر؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش ،بایــد بیــان نمــود کــه بقــای
هــر چیــزی و همــگام بــا امــکان انتفــاع از آن بــه حســب آن
شــیء متفــاوت اســت ،بــرای مثــال در وقــف اعیــان شــخصی
خارجــی عیــن قابــل رؤیــت در خــارج بــا نــام «اصــل» در متون
فقهــی حبــس می گــردد ،همیــن مهــم در حقــوق معنــوی و
مصنوعــات فکــری نیــز امکان پذیــر اســت ،البتــه نظــر بــه
ضابطــه و مــاک عرفیــة آن بقــاء ایــن امــور نیــز بــه حســب
خــود آن هــا اســت .بــرای مثــال بقــای حقــوق معنــوی حمایت
قانونگــذار از آن هــا از دســتبرد و یــا مهندســی معکــوس و ...
اســت تــا ایــن حــق باقــی باشــد و منشــأ تولیــد محصــوالت و

منافــع خارجیــه گــردد؛ لــذا شــکی نیســت کــه بقــاء در امــور
معنــوی و همــگام بــا آن روایــی انتفــاع از آن وجــود دارد .بــرای
مثــال ســازندة یــک نــرم افــزار در واقــع مالــک حقــوق معنــوی
آن اســت و ایــن حــق معنــوی در عالــم خــارج ممکــن اســت،
منجــر بــه تولیــد نرم افزارهــای بســیار زیــاد و به تبــع منافعــی
توجــه گــردد و تســبیل ایــن امــور بــا توضیحــی کــه
قابــل ّ
بیــان شــد فاقــد اشــکال اســت؛ لــذا اشــکالی کــه در وقــف
مســتقیم منافــع مبنــی بــر عــدم قابلیــت انتفــاع در عیــن بقــا
ممکــن اســت ،مطــرح گــردد ،در مــورد حقــوق معنــوی قابــل
متوجــه وقــف حقــوق
طــرح نیســت و در ایــن مــورد اشــکالی
ّ
معنــوی نخواهــد بــود.

امکان سـنجی «مملـوک بـودن» حقـوق معنوی به
مثابة شـرط موقوفه

بسـیاری از فقیهـان بـه لـزوم مملـوک بـودن مـال موقوفـه فتـوا
داده انـد (شـهید ثانـی .)315/5 :1413 ،ایـن مفـروض فقیهـان
عظـام ،در مسـئلة مـا در صورتـی محظـور به حسـاب نمی آیـد
کـه مـال بـودن و قابلیّـت تملک حقـوق معنوی را اثبـات نماییم
چـه آنکـه مفـروض فقیهان عظـام در قـول به عدم امـکان وقف
حقـوق ،مـال نبـودن حقـوق اسـت و حـال آنکـه ایـن فرضیـه
مخدوش اسـت چه آنکه اساسـ ًا حسـب تقسیم دانشـمندان علم
حقـوق ،عمـدة حقـوق از حیـث متع ّلـق در شـمار حقـوق مالی
اسـت و در مـال بـودن عمـدة آن تردیـدی وجـود نـدارد؛ ا ّوال
و ثانیـ ًا قسـم دوم نیـز کـه حقـوق غیرمالـی هسـتند ،فی الواقـع
متع ّلـق آن هـا امـور غیرمالـی اسـت و حـال آنکـه شـکی در
مملـوک بـودن ایـن حقـوق نیز وجـود نـدارد .اگر کسـی نتواند
مـال بـودن محصـوالت فکـری را و به تبـع روایـی مالکیّـت آن
را درک نمایـد ،شـکی نیسـت کـه کاسـب و فاعـل ایـن امـور
ذهینـه کـه خود منشـأ منافع بسـا بیشـتر از اعیان گـردد؛ از حیث
احتـرام بـه عمـل و فعـل خارجی یا ذهنـی فرد می تـوان از باب
اختصـاص بـه صاحـب و پدیدآورندة آن حق اختصاص نسـبت
بـه آن امـر داد و ایـن حـق متمایَـل در اذهان انسـان ها اسـت و
حاضـر بـه پرداخت نقود بابت آن هسـتند و همیـن امر در تحقق
مالیّـت آن کفایـت می نمایـد و لـذا بـر فـرض پذیـرش مالیّـت
حقـوق معنـوی و محصـوالت فکـری ،وقـف آن هـا بـا تبیینـی
کـه تـا کنـون ارائـه گردیـد ،فاقـد اشـکال اسـت؛ البتـه از بـاب
حـق االختصـاص ،حتی اگـر مالیّـت مصنوعات فکـری را نتوان
اثبـات نمـود ،می توان وقـف مصنوعات و آثـار و حقوق معنوی
را روا شـمرد؛ چـه آنکـه بـا تبیینـی که تـا بدین جا بیـان گردید،
می تـوان گفـت حبس حـق االختصاص و تسـبیل منافـع مترتب
بـر آن ،ذیـل نهـاد وقـف صحیح اسـت و همین که منافـع محلله
مقصـوده عقالئیـه بـر موضـوع مترتـب باشـد ،کفایـت می کنـد.
بـر ایـن اسـاس اسـت کـه صاحـب جواهـر می فرماینـد :شـاید
عبـارت «اصـل را حبـس کـن و ثمـره را در راه خـدا قـرار ده»

مبانـی و ادلّـة مالیّـت و مالکیّـت حقـوق معنـوی
لـزوم حمایـت از آن

حــال بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت؛ ســؤالی ایجــاد می گــردد
و آن اینکــه آیــا حقــوق معنــوی در شــمار امــوال می توانــد
قــرار گیــرد یــا خیــر؟ و به تبــع آیــا ایــن حقــوق دارای مالــک
هســتند و مملــوک واقــع می گردنــد یــا خیــر؟ و مبانــی قــول
بــه مالیّــت و مالکیــت ایــن امــور و مصنوعــات و حقــوق
معنــوی در حقــوق اســامی چیســت؟

صـدق عنـوان مـال بـر حقـوق معنـوی و قابلیّت
تم ّلـک آن

توجــه انســان قــرار گیــرد و
مــال ،چیــزی اســت کــه مــورد ّ
انســان بخواهــد مالــک آن شــود ،گویــا ایــن کلمــه از مصــدر
«میــل» گرفتــه شــده اســت ،چــون مــال ،چیــزی اســت کــه
دل آدمــی به ســوی آن متمایــل می شــود (موســوی همدانــی،
.)74/2 :1384
فقیهـان تعاریـف مختلفـی را بـرای مـال آورده انـد .آیت اهلل
خویـی در تعریـف مـال می فرماینـد« :در عـرف ،مالیـت امـری
اسـت کـه از اشـیاء بـه لحـاظ آنکـه ذاتـ ًا مـورد میل مـردم واقع
می شـوند و آن را بـرای وقـت نیـاز ذخیـره می نمایند و نسـبت
بـه آن رغبـت دارنـد و در مقابـل آن اشـیاء مـورد عالقـه خـود
ماننـد پـول و غیـر آن را می دهنـد ،انتـزاع می گـردد» (خویـی،
بی تـا .)13/2:امـام خمینـی (ره) نیـز می نویسـند« :مـال چیـزی
اسـت کـه مـورد تمایـل و تقاضـای عقلا اسـت و در ازای آن
حاضـر بـه پرداخـت بهـا و پـول می باشـند» (موسـوی خمینی،
 .)70/2 :1379بـا دقـت در ایـن تعاریـف درمی یابیـم کـه از
دیـدگاه فقهـی ،مـال مفهومـی غیـر از مفهـوم عرفـی خویـش
نـدارد و بـه هـر چیـزی کـه به دلیـل نقـش آن در رفـع نیازهای
ضـروری و کمالـی انسـان ،مـورد رغبـت و مطلوب اسـت ،مال
گفتـه می شـود .در مفهـوم وسـیع تر ،هـر آنچـه ارزش اقتصادی
داشـته و قابـل مبادلـه و تقویـم بـه کاال و پـول باشـد ،مـال
محسـوب می شـود (بجنـوردی)20/2 :1419 ،؛ بنابرایـن مـال
الزم نیسـت ،محسـوس باشـد بلکـه حقوقـی کـه مـورد رغبـت
عقالسـت ،در ازای آن بهایـی را پرداخـت می نماینـد و قابـل
نقـل اسـت ،در شـمار امـوال محسـوب می گـردد؛ هـر چنـد
ماننـد حـق مختـرع و مؤلّـف نسـبت بـه آثار خـود یـا طلبی که
کسـی از دیگـری دارد ،موضـوع آن ها شـیء معین مادی نباشـد.
مالیّـت اشـیا نیـز بـا مالحظه همیـن خصوصیّات اسـت .بـه بیان
َ
األصل و سـبل الثمرة یشـمله ،إذ ال داللة فی األصل
«حبـس
 .2لعـل قولـه ِّ
علـی اعتبـار کونه مملـوکا و هو واضح.

 .3بنابرایـن مالیّـت دایـر مـدار جهـات ذاتی یـا خارجی موجود در اشـیاء
می باشـد ،هـر چنـد ایـن جهـات خارجـی به وسـیلة جعـل و قـرارداد،
تحقـق یافتـه باشـند؛ به گونـه ای که از آن جهـت ،غرض مردم بـدان تع ّلق
یابـد و در قبالـش حاضر به بذل اموال باشـند (بحرالعلـوم.)2/70 :1403 ،
بـه نظـر می رسـد مالیّت ،مفهومـی انتزاعی و یک ویژگی در شـیء اسـت
کـه از قابلیّتـش بـرای داد و سـتد در بـازار انتزاع می گـردد .از این رو باید
توجـه داشـت کـه تعریـف «المـال مـا یبـذل بازائه المـال» یـک تعریف
دوری یـا لفظـی نمی باشـد؛ بلکه این تعریـف در واقـع دربردارندة ارزش
اقتصـادی کاال در بـازار اسـت و بـه تعبیـر یکـی از فقهـا ،وقتـی یک چیز
از نظـر عرفـی بتوانـد به عنـوان عـوض یا معـ ّوض در عقـد معاوضی قرار
گیـرد ،آن را دارای مالیّـت قلمـداد می کننـد ،نـه اینکه عرف بـه آن مالیّت
را اعطـا کنـد (بجنـوردی)2/21 :1419 ،؛ البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه
گرچـه مالیّـت یـک صفـت ثبوتـی اسـت کـه در ذات خـود منشـأ انتـزاع
دارد؛ ا ّمـا اعتبـار عقلا نیـز آن را پشـتیبانی می کنـد (غـروی اصفهانـی،
 .)1/35 :1409بایـد توجـه داشـت کـه مطلوبیـت شـیء کـه منشـأ انتـزاع
مالیّـت اسـت ،گاه از ذات آن برمی خیـزد ،همچـون خوردنی هـا و گاه در
ذات او نهفتـه نیسـت ،بلکـه در طـول اعتبار عقلا یا دولت پدیـد می آید،
همچـون حـق تحجیـر که پـس از اعتبار شـارع ،یا دین در ذمـه که پس از
تعهـد و التـزام شـخص یـا اوراق نقـدی که به دنبـال اعتبار حاکـم پدیدار
می شـود (محقـق دامـاد)381 :1382 ،؛ بنابرایـن از یـک دیـدگاه امـوال را
از لحـاظ نـوع مالیّـت می تـوان به دو دسـتة کلی تقسـیم کرد -1 :اشـیایی
کـه مالیّـت آن هـا ذاتـی اسـت ،یعنـی از خود شـیء و بـا در نظـر گرفتن
فوایـدی کـه از ناحیـة آن عایـد انسـان می شـود ،انتـزاع می گـردد .ایـن
دسـته از امـوال بـه خـودی خـود ،قابـل توجـه بشـر و مطلوب اوسـت و
یکـی از نیازهـای ضـروری یـا کمالـی او را مسـتقیم ًا بـرآورده می سـازد،
هماننـد خوردنی هـا ،پوشـیدنی ها ،لـوازم منزل ،مسـکن ،اتومبیـل و حتی
اشـیاء زینتـی و  -2 . ...اشـیایی کـه مالیّـت آن ها اعتباری و جعلی اسـت.
ایـن اعتبـار گاه عـام و مشـترک در بیـن همـة افـراد بشـر اسـت ،هماننـد
اینکـه عقلا دیـن در ذمـه شـخص عاقـل و بالـغ را مـال تلقـی می کننـد
و گاه نیـز خـاص اسـت ،هماننـد پـول و اسـکناس کـه بـه لحـاظ اعتبـار
دولت هـا ارزش اقتصـادی می یابـد (همان )51 :و نقـش اقتصادی در نقل
و انتقـاالت را بر عهـده دارد.
 .4طبعـ ًا در صـورت وجـود چنیـن منفعتی اسـت که کاالیی مـورد رغبت
عمومـی قـرار گرفتـه و مـردم حاضر به پرداخت اشـیائی بـاارزش در قبال
آن خواهنـد بـود و البتـه جـای انکار نیسـت که میـزان رغبـت عمومی در
افزایـش یـا کاهش ارزش اقتصـادی یک کاال مؤثر اسـت (انصاری:1415 ،
 .)260بدیـن ترتیـب می تـوان گفـت کـه مهم تریـن عنصـر مقـ ّوم مالیّت،
مطلوب بودن شـیء در بازار دادوسـتد اسـت (حکیـم.)325/1 :1370 ،
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شـامل حـق االختصـاص نیز بشـود ،چه آنکـه هیـچ داللتی لفظ
«اصـل» در عبـارت بـر مملوک بـودن آن وجـود نـدارد (نجفی،
2
.)18/28 :1412

دیگـر مطلوبیّـت ،داشـتن منفعـت عقالیـی و قابل مبادلـه بودن،
از ارکان اصلـی مالیّـت یـک چیـز اسـت .از ایـن رو ،بعضـی از
فقیهـان مالیّـت داشـتن یـک شـیء را بـه معنـای صحـت مبادلة
آن بـا مـال دانسـته اند (طباطبائـی یـزدی)55/1 :1421 ،؛ 3البتـه
می تـوان در تحلیلـی ،همـة ویژگی هـای معتبـر در مالیّـت
را بـه یـک خصوصیّـت برگردانیـد و ا ّدعـا کـرد کـه مالیّـت ،بر
پایـة برخـورداری از منفعـت قابـل توجـ ِه مجاز ،اسـتوار اسـت.
شـیخ انصـاری کـه به ایـن تحلیـل تمایـل دارد ،می نویسـند« :با
اشـتراک مالیّـت ،خریـد و فـروش کاالهایـی ممنـوع می گـردد
کـه منفعـت مقصـودِ عقالیـی و حلال شـرعی ندارنـد؛ زیـرا
کاالیـی کـه فاقـد منفعـت عقالیـیِ حالل اسـت ،در نظـر عرف
مـال شـمرده نمی شـود» (انصـاری 4.)163/4 : 1415،بـا عنایـت
بـه مطالـب مذکـور می تـوان گفـت کـه مالیّـت در فقـه ،بـه
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معنـای وصفـی اسـت کـه از یـک شـیء به اعتبـار برخـورداری
آن از ویژگی هایـی خـاص ،انتـزاع می شـود .ایـن ویژگی هـا
عبارت انـد از -1 :مـورد رغبـت عمومـی بـودن و وجـود میـل
بـه تصاحب آن هـا  -2داشـتن منفعت عقالیی و حلال (نوری،
 - 3.)73/13 :1408قابلیّـت مبادلـه و داد و سـتد.
از عبـارات بیشـتر فقیهـان چنین اسـتفاده می شـود کـه معیار
مالیّـت در نظـر آنـان نوعـی اسـت و مـواردی چـون یادگارهای
خانوادگـی کـه در نظـر عموم ،مالیّـت نـدارد ،نمی تواند موضوع
عقـد معاوضـی قـرار گیرد ،هر چند برای شـخص طـرف معامله
5
دارای ارزش فراوان باشـد (نجفـی.)343/22 :1412 ،
حـال باید دانسـت کـه ضابطه در تعریف مـال و مالک مالیّت
آن ،در حقـوق معنـوی وجـود دارد و در ادامـه بـا تبییـن مسـئله
تم ّلـک در می یابیـم کـه تم ّلـک این حقـوق نیـز نمی تواند محل
تردید واقـع گردد.
ملکیـت 6یـک رابطـه اعتبـاری یـا سـلطة حقوقـی اسـت که
عقلا بـه دلیـل مصالـح اجتماعـی بـرای شـخص یـا اشـخاص،
نسـبت بـه شـیء اعتبـار می کننـد و شـارع هـم بـه خاطـر آن
مصلحـت ،اعتبـار آن هـا را امضـاء و تأییـد 7می کنـد 8.فقیهـان
عناصـری را بـرای قابلیّـت تم ّلـک بیـان می نماینـد کـه در ادامه
 .5بنابرایـن مقصـود از عـدم مالیّـت ،آن نیسـت کـه هرگـز منفعتـی برای
مـورد معاملـه متصـور نباشـد ،چراکـه چنیـن فرضـی تحقـق نـدارد و هر
چیـزی باالخـره ممکن اسـت ،بـرای کسـی مفید باشـد ،بلکـه مقصود آن
اسـت کـه بـرای غالـب مـردم ،منفعت نداشـته باشـد و بیشـتر آنـان به آن
محتـاج نباشـند .برخـی دیگـر از فقیهـان بـا نوعی بـودن معیار تشـخیص
مالیّـت مخالفـت کرده انـد .ایشـان ضمـن پذیـرش اصـل مالیّـت به عنوان
شـرط مـورد معاملـه ،عقیـده دارنـد کـه تع ّلق غـرض نوعی به شـیء الزم
نیسـت ،بلکـه گاه ممکـن اسـت مفیـد بـودن چیزی بـرای یک نفـر باعث
شـود کـه نـوع مردم بـه آن گرایـش یابند .فرض کنیم شـخصی بـه دلیلی،
نیـاز بـه مقـداری خاکسـتر دارد و اعلام می کند ،هـر کیلو خاکسـتر را به
مبلغـی معتنابـه می خـرد .پـس از ایـن اعالم ،خاکسـتر کـه تاکنـون مالیّت
نداشـته ،ارزش مبادالتـی می یابـد ،هـر چنـد برای نـوع مـردم ،منفعتی در
بـر نـدارد (حکیم ،همـان.)532 :
 .6ملکیـت مصـدر جعلـی ملک و مـراد از آن رابطة میـان مالک و مملوک
اسـت .همان طـور کـه مالکیّـت نیز مصدر جعلـی و به معنـای مالک بودن
و دارا بـودن حـق اسـت (دهخـدا .)189 :1372 ،در واقـع رابطة ملکیت را
بـه اعتبـار دارندة حـق ،مالکیّت و به اعتبـار موضـوع آن ،مملوکیّت گویند
(محقـق دامـاد .)48 :1382 ،ملکیـت از دیدگاه فقهای اسلام ،از ماهیّات و
امـور اعتبـاری به شـمار مـی رود و حقیقـت آن ،چیزی جز اعتبـار عقال یا
شارع نیسـت (خویی.)30 :1422 ،
 .7بـا وجـود ایـن ،ملکیـت آنگاه کـه در دائرة تشـریع و قانونگـذاری قرار
می گیـرد ،در حقـوق اسلامی از احکام وضعی به شـمار می آیـد؛ بنابراین
ملکیـت در معنـای حقوقـی خـود ،امـری اعتباری اسـت و نیازی نیسـت
موضـوع آن بالفعـل در خـارج موجـود باشـد و لـذا منعی نـدارد که یکی
از طرفیـن آن (مملـوک یـا مالـک) کلی باشـد .البته الزم اسـت کـه متع ّلق
ملکیـت در نظـر عقلا قابلیّـت آن را داشـته باشـد کـه اعتبار بـه آن تعلق
گیـرد (غروی اصفهانـی.)7/1 :1409 ،
 .8البتـه گاهـی شـارع ،ملکیـت چیـزی را بـرای شـخصی اعتبـار می کند،
اگـر چـه عقلا آن را اعتبـار نکرده باشـند (هماننـد بعضی از اقسـام ارث)
(خویـی.)20 :1422 ،

بـه بیـان ایـن مـوارد می پردازیـم:

قابلیّت تم ّلک شخصی

یکـی از عناصـر مقـوم ملکیّـت قابلیـت تملـک اسـت .در فقـه
اسلامی برخـی از امـور فاقد این اقتضـا و قابلیّت هسـتند که به
امـوال عمومـی ،مشـترکات ،اراضی مفتوح العنـوه ،موقوفات عام
و  ...می تـوان اشـاره نمـود (محقـق دامـاد.)398 :1382 ،

آزاد بودن

عنصـر دیگـر ملکیـت ،آزاد بـودن ملک از هر نـوع محدودیّت و
تقیید اسـت (همان.)400 :

رابطة مال و مِلک

بنـا بـر تعاریـف ارائـه شـده روشـن می گـردد کـه رابطـة مال و
ملـک از لحـاظ منطقـی «عمـوم و خصـوص مـن وجـه» اسـت
و نقطـة تقـارن آن هـا جایـی اسـت کـه شـیئی مـال محسـوب
می گـردد و بـه شـخصی اختصـاص دارد ،هماننـد اموالـی کـه
در تم ّلـک افـراد هسـتند .حـال در اینجا سـؤالی ایجـاد می گردد
و آن اینکـه اسـباب تم ّلـک در حقـوق اسلامی چیسـت؟ بـرای
پاسـخ به این سـؤال ،در ادامه به بررسـی اسـباب تم ّلک از منظر
حقـوق اسلامی می پردازیـم.
همان طـور کـه فقهـا تصریـح نموده انـد اصـل در اشـیا عدم
ملکیـت اسـت و اثبـات ملـک بـودن در یـک مـورد برخلاف
اصـل و نیازمنـد بـه دلیـل اثبـات کننده اسـت (بهبهانـی:1417 ،
44؛ ق ّمی .)183/1 :1427 ،در حقوق اسلامی ،اسـباب تملک به
اعتبـار وضعیـت اشـیاء بر دو قسـم اند:

سـبب تم ّلک اشـیای فاقـد مالک؛ حـق اولویّت و
تصر ف
ّ

اشـیائی کـه مالک ندارند و نیز شـخص خاصی نسـبت به آن ها
تصـرف نداشـته باشـد ،در
دارای اولویّـت نبـوده و یـا در آن هـا
ّ
ً
خـارج از محیـط عالـم حقوقی قـرار دارنـد و کاملا آزاد و مهیا
بـرای تصـرف و انتفـاع اشـخاص می باشـد و آن هـا می تواننـد
آن را بـه خـود اختصـاص داده و تم ّلـک نماینـد .ایـن امـر را
«حیـازت مباحـات» گوینـد؛ به عبـارت دیگر این موضـوع یعنی
جـواز تم ّلـک هر آنچـه متض ّمن منفعـت و بهره بوده و شـخص
خاصـی بـر آن تسـ ّلط مالکانـه و یا اولویـت نیافته و یـا آن را در
تصـرف نداشـته باشـد؛ یک اصـل مسـ ّلم و پذیرفته شـدة فقهی
ّ
اسـت .از ایـن رو می تـوان چنیـن نتیجه گیری کرد که شـریعت
اسلام ،پیدایـش تم ّلـک در مورد همة ایـن اموال را به رسـمیّت
9
شـناخته است.
 .9در اثبـات اصـل مذکـور می تـوان علاوه بر اجمـاع ،به روایـات وارده
تمسـک نمـود (نراقـی)39 :1417 ،؛ از جملـه این
در ایـن خصـوص نیـز ّ
روایـت کـه می فرمایـد« :و کلشـی یکـون لهـم [عبـاد] فیـه الصلاح مـن

پـس از آنکـه ملکیـت از راه حیـازت محقق گردیـد ،آن ملکیت
بـه اسـباب معینـه ای از مالـک به دیگـری منتقل می شـود ،یعنی
رابطة اعتباری که مالک با یک شـیء داشـته ،به دسـت شـخص
دیگـری می افتـد و شـخص اخیـر جانشـین مالـک شـده و حق
مالکیـت را ادامـه می دهـد؛ بنابرایـن انتقال ملکیت به وسـیلة دو
نـوع عمـل حقوقـی انجـام می گیـرد :یکـی خـروج از ملکیـت
مالـک و دیگـری دخـول در ملکیـت شـخص دیگـر .در ایـن
تحـ ّول ،فاصلـه ای وجـود نـدارد و هیـچ لحظـه ای شـی ،فاقـد
مالـک نخواهـد ماند (امامـی ،بی تا .)5 /3 :حقـوق معنوی دارای
یـک پروسـة ایجـادی هسـتند ،بـدوا ً و پـس از ایجـاد در ذهـن
بسـان یـک مصنوع فکری در شـمار گـروه ا ّول از تقسـیم و پس
از آن در شـمار گـروه دوم قـرار گرفتـه و عالوه بـر مالیّت ،قابل
نقـل و انتقـال بـه لحـاظ نافـع بـودن هسـتند .خالصه اینکـه ،به
نظـر می رسـد حقـوق معنـوی قابـل انتقـال هسـتند و مانعـی از
ایـن جهـت وجـود نـدارد .آیـت اهلل روحانـی می نویسـد :قـرار
دادن ایـن حـق به عنـوان عـوض در معاملـه و مصالحـه بـر آن
یـا هبـة آن و ماننـد این هـا جایز اسـت (روحانی ،بی تـا)304 :؛
البتـه ایشـان بـه دلیـل ویژگی هـای الزم در عوضین بیـع ،معتقد
اسـت حقـوق معنـوی نمی توانند به عنـوان معـ ّوض در عقد بیع
واقـع شـوند – البتـه ایـن نظـر نیـز مجالی بـرای نقـد می طلبد-
ا ّمـا نسـبت به اعمـال حقوقی دیگـر مانعی در ایـن جهت وجود
ندارد.

روایـات دال بـر مالیّـت و امـکان تم ّلـک حقوق
معنو ی

مجموعـة روایـات و سـنت قولـی رسـول مکرم اسلام (ص) و
معصومیـن (ع) را کـه نظـر می نماییـم ،می تـوان بـه چند دسـته
روایـات اسـتناد نمـود که حاکـی از این اسـت که تصـرف افراد
در مـال دیگـران بـدون اذن ایشـان جایـز نیسـت و نقـض آن
محکـوم حرمـت اسـت .در ادامه به برخـی از این موارد ،اسـتناد
می نماییـم:

روایات دال بر احترام مال افراد

مجموعـه ای از روایـات وجـود دارد که حکایـت از لزوم احترام
بـه مـال افـراد اسـت و حقـوق نیـز بـا تبیینی کـه در فوق شـد،
مصـداق مـال هسـتند ،گرچـه در شـمار حقـوق غیرمالـی قـرار
گیرنـد .ایـن روایـات آن قـدر زیـاد اسـت کـه فقیهـان از آن
قاعـده ای بـا عنـوان قاعـدة احتـرام سـاخته اند (نجفـی:1404 ،
282/31؛ انصـاری190/3 :1415 ،؛ یـزدی638/2 :1409 ،؛
اصفهانـی148 :1409 ،؛ بجنـوردی .)116/7 :1419 ،بـرای مثـال:
«ال ّ
یتصـرف فـی مـال غیـره بـه غیـر إذنـه» و یا
یحـل ألحـد أن
ّ
جهـه مـن الجهـات فهذا کله حالل بیعه و شـرائه و امسـاکه و اسـتعماله و
هبتـه و عاریتـه» (حرانی)333 :1376 ،

ادلّة دال بر لزوم نفی ضرر

گرچـه اسـتناد بـه قواعد فقـه به مثابـة دلیل ،محل تردیـد و تأ ّمل
اسـت چـه آنکـه خود ایـن قواعـد مبتنی بـر ادلّـة معتبـر احکام
هسـتند و آن مبانـی و ادلـه اسـت که دلیل اسـت نه ایـن مدلول.
بـا ایـن وجـود از آنجا کـه قاعدة نفی ضـرر مسـتقل در تعبیرات
برخـی از فقیهـان مورد اسـتناد واقع گردیده اسـت ،بسـان قاعدة
احتـرام در قسـمت قبـل ایـن قاعـده را نیـز بـه مثابة دلیـل مورد
بحـث قـرار می دهیـم .فقهایـی هماننـد مرحـوم شـهید صدر در
اثبـات مشـروعیت حـق تألیـف و حقـوق معنـوی ایـن قاعده را
مفیـد تلقی کرده انـد (صـدر.)276 :1420 ،
حـال سـؤال این اسـت که چگونـه می توان قاعـدة الضرر را
بـه مثابـة دلیل بـرای قابلیّت تملـک ،مالیّت حقـوق و مصنوعات
معنـوی تلقـی نمـود؟ پاسـخ اینکـه عـدم حکـم بـه مالیّـت و
روایـی مالکیّـت ایـن دسـته حقـوق مسـاوق بـا حکـم ضـرری
بـرای کاسـبان و صاحبـان این دسـته حقوق اسـت و حـال آنکه
بـه حکـم قاعـدة نفی ضـرر این گونـه احـکام در اسلام مرفوع
هستند.
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سبب تم ّلک اشیای دارای مالک

ّ
«الیحـل مـال اال مـن وجـه احلّـه اللـه»( .حـر عاملـی:1409 ،
توجـه بـه مالیّت داشـتن حقوق معنوی
 375/6و  .)377حـال بـا ّ
و مصنوعـات فکـری ،به مقتضـای قاعـدة احتـرام و روایـات و
ادلّـة آن هـا ،بایـد مالیّـت و مالکیّـت ایـن حقوق محترم شـمرده
شـود و مهم تریـن مصـداق احتـرام بـه ایـن حقـوق قابلیّت نقل
و انتقـال و وقـوع ایـن حقـوق بـه مثابـة موضوع عقـود مختلف
بسـان عقد اسـت.

بنای عقالی عالم

صغــرای ایــن دلیــل ،غیرقابــل خدشــه بــه نظــر می رســد امــا
در کبــرای آن ،ممکــن اســت اشــکالی رخنــه کنــد .ایــن اشــکال
همــان لــزوم معاصریــت متع ّلــق ســیره بــا زمــان حضــور
معصــوم (ع) اســت تــا در نهایــت انتســاب تأییــد یــا عــدم
ردع آن بــه شــارع مقــدس معقــول جلــوه نمایــد ولــی ظاهــرا ً
نهــاد حقــوق معنــوی بــه دلیــل نــو بودنــش مشــمول آن کبــرای
کلــی نیســت 10.پاســخ بــه ایــن اشــکال پــس از نقــل بیانــی
از شــهید صــدر ممکــن اســت .ایشــان در بحــث قاعــدة نفــی
ضــرر و بــه مناســبت آن ســخنی پیرامــون شــرط معاصریّــت
ســیره بــا دوران معصــوم (ع) بیــان داشــته اند ،بدیــن بیــان:
«موضــوع ســخن مــواردی اســت کــه شــارع مقــدس ســیره ای
را مــورد تأییــد قــرار داده کــه ممکــن اســت دارای اقســام
مختلــف باشــد ،بــرای مثــال ضــرر و ضــرار در زمــان شــارع و
در لســان دلیــل نفــی شــده ا ّمــا ایــن یــک عنــوان کلــی اســت
کــه شــامل مصادیــق گوناگــون دارد .ســیره و ارتــکاز عقــا،
 .10در این باره گفته شــده :هذا مما ال دلیل علیه شــرعاً ألن السیرۀ علیه
متأخر ٌۀ (صدر.)244/3 :1420،
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مفهــوم ضــرر را تفســیر کــرده اســت و آن را شــامل مــوارد
متعــددی می دانــد ،مثــ ً
ا در زمــان شــارع هــر نــوع ضــرر و
نقــص مــادی و حقیقــی در ارتــکاز عقــا مشــمول عنــوان ضرر
بــوده و در نتیجــه از آنجــا کــه شــارع مقــدس لفــظ ضــرر را
مقیــد نکــرده اســت ،اطــاق دلیــل بــر اســاس ارتــکاز عقالیــی
شــامل تمامــی انــواع ضــرر اســت؛ امــا بــرای مثــال ضــرر
اعتبــاری در زمــان شــارع وجــود نداشــته و پــس از گذشــت
زمــان حضــور معصــوم (ع) در جامعــه پدیــد آمــده اســت».
بحــث در ایــن مــورد اســت کــه آیــا پــس از آنکــه در ســیرة
عقــا ،ضــرر مصادیــق جدیــدی پیــدا کــرد و روش عملــی و
نیــز ارتــکاز ذهنــی عقــا افــراد جدیــدی را به عنــوان مصادیــق
ضــرر معرفــی نمــود ،ایــن ســیره حجیّــت دارد یــا نــه؟ منشــأ
پرســش نیــز جدیــد بــودن ایــن ســیره و عــدم اتصــال آن بــه
زمــان معصــوم (ع) اســت؛ ا ّمــا ویژگــی ایــن ســیره آن اســت
کــه بــا توجــه بــه وجــود دلیــل لفظــی می توانــد تعییــن کننــدة
مصداقــی جدیــد بــرای عنــوان مأخــوذ در دلیــل لفظــی باشــد.
بــه تعبیــری دیگــر اوالً دلیلــی لفظــی وجــود دارد کــه موضــوع
آن را عنــوان عــام یــا مطلقــی تشــکیل می دهــد .ثانیــ ًا ایــن
عنــوان عــام در زمــان حضــور معصــوم (ع) دارای مصادیــق
معیّــن اســت کــه اطــاق یــا عمــوم دلیــل شــامل آن مــوارد
می شــود و در نتیجــه شــارع مقــدس آن عنــوان عــام را بــا
همــان مصادیــق مشــخص ،موضــوع ســخن قــرار داده اســت
و پــس از گذشــت زمــان حضــور ،ســیرة عقــا مصداقــی
جدیــد را بــرای آن عنــوان عــام یــا مطلــق معرفــی می کنــد.
حــال پرســش مــا آن اســت کــه آیــا ایــن ســیره حجیّــت دارد
و می توانــد مصــداق جدیــد را مشــمول تأییــد شــارع کنــد یــا
خیــر؟ شــهید صــدر در ادامــه می افزایــد کــه راه حــل ایــن
مشــکل آن اســت کــه ببینیــم آیــا شــارع درصــدد آن بــوده تــا
عنــوان مــورد نظــر را بــا همــان حــدود معمــول و متعــارف در
زمــان خــود تأییــد کنــد؟ و آیــا مصادیــق مشــخص موضوعیــت
داشــته اســت؟ یــا اینکــه امضــای شــارع دایــره وســیع تری را
در برمی گیــرد و در حقیقــت ایــن مــاک و منــاط موجــود
در ایــن مصادیــق بــوده کــه مــورد نظــر شــارع قــرار گرفتــه
اســت؟ اگــر احتمــال نخســت را بپذیریــم تأییــد شــارع تنهــا
نســبت بــه مصادیــق موجــود در زمــان خــودش اعتبــار دارد؛
امــا اگــر احتمــال دوم را تقویــت نماییــم ،حاکــی از ایــن اســت
کــه منــاط و مــاک ســیره ،مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و در
وجــدان آن در هــر مــورد و مصداقــی ،مســاوی بــا تأییــد آن
مصــداق در نــگاه شــارع اســت .وی در نهایــت احتمــال دوم را
برگزیــده اســت (صــدر .)265-285 :1420 ،پــس از مدّ اقــه در
ایــن بیــان دقیــق شــهید صــدر موضــوع بحــث خــود را مثالــی
بــرای آن قــرار می دهیــم .از یــک ســو می دانیــم کــه شــارع

مقــدس مالکیــت خصوصــی را تأییــد نمــوده اســت .از ســویی
دیگــر مالکیــت اســباب مختلفــی دارد .یکــی از ایــن اســباب،
عمــل و تــاش انســان اســت؛ یعنــی بــرای مثــال چــون انســان
شــیئی را بــه دســت خویــش ســاخته و در قبــال آن زحمــت
کشــیده مالــک آن اســت ،ماننــد تمامــی مشــاغل تولیــدی .یــا
چــون منافــع عملــی انســان حاصــل تــاش و زحمــت خــود
اوســت نســبت بــه حاصــل اعمــال خویــش مالکیــت دارد،
ماننــد تمامــی مشــاغل خدماتــی همچــون خیّاطــی ،بنّایــی و
...؛ بنابرایــن یکــی از مالک هــای ســیرة عقــا در بــه رســمیت
شــناختن مالکیّــت خصوصــی همیــن اســت؛ لــذا بایــد گفــت:
در مــورد پدیده هــای معنــوی نیــز همیــن مــاک موجــود
اســت .فــردی بــا مجاهــدت علمــی بســیار یــک مصنــوع
فکــری چــون اختــراع صنعتــی یــا تألیــف فرهنگــی را ایجــاد
می کنــد و حکــم بــه عــدم مالکیّــت او نســبت بــه آن مصنــوع
معنــوی بــا ایــن بیــان ناشایســت اســت .از فقیهــان معاصــر نیــز
مــکارم شــیرازی ،روحانــی ،فاضــل و خامنــه ای ایــن حــق را
بــه رســمیت شــناخته اند (مــکارم شــیرازی495/3 :1427،؛
روحانــی ،بی تــا293 :؛ فاضــل ،بی تــا376/1 :؛ خامنــه ای،
.)298 :1424

حکم عقل به نفی ظلم

توجـه بـه تمایـل مـردم بـه حقـوق معنـوی بـه مثابـة کاالی
بـا ّ
بـاارزش و احتـرام به مالکیّت مبدع آن در اندیشـه ایشـان ،اینکه
کسـی قائـل بـه عـدم مالیّـت و به تبع عـدم جـواز مالکیّـت این
حقـوق و مصنوعـات غیرمـادی و معنـوی گـردد ،مصـداق ظلم
اسـت و عقـل حکـم اسـتقالالً حکـم به نفـی و قبـح آن دارد.

بازخوانـی نهایـی ادلّـة روایـی وقـف مالکیّـت
معنـوی
بــا آنچــه گفتیــم مشــخص می شــود وقــف حقــوق معنــوی
در حقــوق امامیــه اشــکال و محظــوری نــدارد .چــه آنکــه -1
حقــوق معنــوی مالیّــت دارنــد و  -2و لــذا قابــل انتقــال هســتند
 -3و النهایــه تع ّلــق وقــف نیــز بــه چنیــن مالــی بــا نظــر بــه
آنچــه در مــورد شــرایط وقــف بیــان شــد ،صحیــح اســت؛ البتــه
حتــی اگــر حقــوق معنــوی را کســی ،مملــوک صاحــب اثــر
توجــه
نشناســد ،نیــز وقــف آن هــا فاقــد اشــکال اســت .بایــد ّ
داشــت کــه مهم تریــن مســتند وقــف چنان کــه گذشــت،
روایــت «حبّــس االصــل و ســبّل الثمــرۀ» اســت و اطــاق ایــن
روایــت – البتــه نظــر بــه معنــای لغــوی صحیحــی کــه از لفــظ
«اصــل» ارائــه شــد -حقــوق معنــوی را نیــز در برمی گیــرد.
از ســوی دیگــر در مســئلة مــا شــک ،از نــوع شــبهه حکمــی
اســت و در جریــان اصــل صحــت در شــبهات حکمــی میــان

بحث و نتیجه گیری

توجـه بـه آنچـه در متـن مقالـه گذشـت ،میتـوان بـه نتایـج
بـا ّ
زیـر دسـت یافت:
محصـوالت و مصنوعـات فکـری افراد بـا توجه بـه اینکه از
مصادیـق افعال انسـانی بـوده ،به مقتضـای قواعدی بسـان قاعدة
احتـرام و حرمـت فعل مسـلم ،محترم بـوده و سـیرة عقالء عالم
بـدون دلیلی کاشـف از ردع آن -در تمایل بـه آن و اینکه بابتآن حاضـر بـه پرداخـت پـول هسـتند ،دلیلی بـر مالیّـت و به تبع
آن مالکیّت آن ها اسـت.
نظر اصح در معناشناسـی وقف آن اسـت که برخی از فقیهان
ُ
«ایقـاف الشـی ِء علـی
هماننـد مرحـوم امـام (ره) فرموده انـد کـه
لتـدر المنافع منه علیهـا» .اطالق این
شـخص أو غی ِرهما
جهـ ٍۀ أو
ٍ
ّ
تعریـف و عـدم وجـود هرگونـه دلیلی مبنـی بر اینکـه در وقف
عیـن بـودن شـرط اسـتّ ،
ادل دلیـل بـر نفـی آن اسـت و علـت
عـدم ذکـر ایـن مهـم در لسـان فقیهان عـدم ابتالء به آن اسـت.
در نهایـت نظـر بـه شـرط نبـودن عینیّـت در مـال موقوفه بر
اسـاس ادلـة مطروح در متـن و به مقتضای اطالقـات و عمومات
ادلّـه ،می تـوان وقـف آثار معنـوی و فکری را فاقد اشـکال تلقی
نمود.
توجـه داشـت کـه گرچـه وقـف می توانـد در شـمار
بایـد ّ
معاوضـات و حسـب برخـی مبانـی عقـود بـه شـمار آیـد؛ لکن
سـاختمان عقـد وقـف مبتنـی بـر عبادیّـت آن اسـت و شـارع با
تأسـی یـا امضای وقـف ،هدفـی گران سـنگ را دنبـال می نماید
و آن تـداوم جریـان خیر در مشـارب حیاتی جامعه اسـت و این
مهـم مؤ ِّیدی اسـت بـر اینکـه آنچه در وقـف موضوعیّـت دارد،
تسـبیل در راه خداونـد متعـال اسـت و حصـول این مهـم به هر
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چـاپ چهـارم .تهـران :منشـورات مکتبـة الصـادق،
بحرانـی آل عصفـور ،حسـین بـن محمـد (بی تـا) .النـوار
اللوامـع فـی شـرح مفاتیح الشـرائع (للفیض) .جلـد  .6قم :مجمع
البحـوث العلمیۀ.
بهبهانـی ،محمـد باقـر( .)1417حاشـیة مجمـع الفائـدة و
البرهـان .قـم :مؤسسـة العالمـة المجـدد الوحیـد البهبهانـی.
جزایـری ،محمدجعفـر (بی تـا) .منتهـی الدرایـة فـی توضیح
الکفایـة .تهران :انتشـارات اسلامی.
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دانشــمندان اختــاف نظــر اســت .نظــر بــه دیدگاهــی کــه اصــل
صحــت را در شــبهات حکمــی جــاری می دانــد ،اســتدالل در
مســئلة مــا نافــع اســت .مرحــوم صاحــب جواهــر بــه جریــان
اصــل صحــت در شــبهات حکمــی تصریــح نمــوده ،برخــی
دیگــر نیــز ماننــد ســید یــزدی کالمشــان ظهــور در ایــن نظــر
دارد و دســته ای دیگــر از فقیهــان همچــون مرحــوم بروجــردی
از آنجــا کــه در شــرح عــروه بــر کالم محقــق یــزدی حاشــیه
نزده انــد ،چنیــن بــه نظــر می رســد کــه بــا وی موافــق
بوده انــد .محمدحســین کاشــف الغطــاء در تحریــر المجلــه،
بــه ایــن مطلــب تصریــح کــرده و محقــق ســبزواری نیــز در
ّ
مهــذب االحــکام ظاهــرا ً همیــن دیــدگاه را برگزیــده
کتــاب
اســت (کاشــف الغطــاء69/1 :1359 ،؛ حســینی شــیرازی:1427 ،
 .)191/8بــر اســاس ایــن دیــدگاه و بــا فــرض قــول بــه وضــع
تمســک بــه اصالــه الصحــه در
الفــاظ معامــات بــرای اعــمّ ،
ایــن مســئله می توانــد فرضیــه مــا را اثبــات کنــد.

طریقـی حاصـل آید ،مطلوب شـارع دریافت شـده اسـت؛ و در
توجـه بـه اینکـه بیـان شـد هیچ گونه
نهایـت بایـد دانسـت –بـا ّ
مانعـی بـرای وقف مالکیّـت معنوی وجـود ندارد -فتـوا به عدم
جـواز چیـزی جـز مانع تراشـی بـرای یک عمـل خیر نیسـت و
بایـد در آن تأ ّمـل و احتیـاط جـدی نمود.
توجه بـه اینکـه نگارنـدگان در مقالة حاضر انـگارة حاکم
بـا ّ
بـر قانـون مدنـی را در مواد مرتبـط با معناشناسـی و تبیین متع ّلق
وقـف به خصـوص مـواد  55و  58فاقـد مبنـا تل ّقـی نمودنـد،
نظـر بـه اهمیّـت وقف آثـار فکری و معنـوی پیشـنهاد می گردد،
مـواد مرتبـط با وقـف در قانون مدنـی به گونه ای اصلاح گردد
تـا محظـور و مانـع فعلـی در مسـیر موقوفـات معنـوی و آثـار
مسـتحدثة دیگـر غیراعیـان خارجیه و شـخصیه رفـع گردد.
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حـر عاملـی ،محمدبـن حسـن ( .)1409وسـائل الشـیعۀ .قم:
مؤسسـة آل البیـت (ع).
حرانـی ،ابن شـعبه ( .)1376تحف العقول .چـاپ دوم .تهران:
انتشارات اسالمیه.
حسـینی روحانـی ،صـادق ( .)1412فقـه الصـادق (ع) .جلـد
 .26قـم :انتشـارات امـام صـادق (ع).
( --------بی تـا) .المسـائل المسـتحدثة .قم :انتشـاراتامام صـادق (ع).
حسـینی شـیرازی ،صادق ( .)1427بیان االصـول .چاپ دوم.
جلد  .9قـم :داراالنصار.
حسـینی عاملـی ،جـواد بـن محمـد ( ،)1419مفتـاح الکرامة.
قم :انتشـارات اسلامی.
حکیـم ،محسـن ( .)1370نهـج الفقاهـه .چـاپ دوم .بی جـا:
چاپ سـربی.
حلبـی ،ابوالصلاح ( .)1403الکافـی فـی الفقـه .اصفهـان:
کتابخانـة امیرالمؤمنیـن (ع).
حیـدری ،علـی نقـی (بی تـا) .اصـول االسـتنباط فـی اصـول
الفقـه .قـم :دارالفکر.
خراسـانی ،محمدکاظـم ( .)1413کتاب الوقف .قم :انتشـارات
اسالمی.
خوانسـاری ،احمـد ( .)1405جامـع المدارک .جلـد  .7چاپ
دوم .قم :مؤسسـة اسـماعیلیان.
خویـی ،ابوالقاسـم ( .)1422مصبـاح االصـول .جلـد  .2قـم:
مؤسسـة احیـاء آثـار االمـام الخوئـی.
( --------بی تـا) .مصبـاح الفقاهـة .جلد  .7قم :مؤسسـةاحیـاء آثار االمـام الخوئی.
دهخـدا ،علـی اکبـر ( .)1372لغـت نامـه .تهـران :انتشـارات
دانشـگاه تهـران.
زحیلـی ،وهبـۀ بـن مصطفی (بی تـا) .الفقـه اإلسلامی .جلد
 .10چـاپ چهـارم .دمشـق :دارالفکر.
سـبحانی تبریزی ،جعفر ( .)1424ارشـاد العقـول .جلد  .4قم:
مؤسسـة امام صادق (ع).
سـبزواری ،عبداالعلـی (ّ .)1413
مهـذب األحـکام .جلـد .30
چـاپ چهـارم .قـم :مؤسسـة المنار.
شـهیدا ّول ،محمدبن مکـی عاملی ( .)1410اللمعة الدمشـقیة.
بیروت :دارالتراث.
شـهیدثانی ،زیـن الدیـن بـن علـی ( .)1410الروضـة البهیـة.
جلـد  .10قـم :کتاب فروشـی داوری.
 .)1413( ---------مسـالک األفهـام .جلـد  .5قم :معارف

اسالمی.
شـیخ طوسـی ،محمد بن حسـن ( .)1387المبسـوط .جلد .8
چاپ سـوم .تهران :المکتبـۀ المرتضویه.
 .)1407( --------الخلاف .جلـد  .6قـم :انتشـاراتاسلامی.
صـدر ،محمـد باقـر ( .)1417بحوث فی علم االصـول .جلد .7
چاپ سـوم .تهران :دایرة المعارف اسلامی.
 .)1420( --------قاعـدة الضـرر و الضـرار .قـم:دارالصادقیـن.
صدر ،محمد ( .)1420ماوراء الفقه .بیروت :دار األضواء.
طباطبایـی ،علـی ( .)1418ریـاض المسـائل .جلـد  .16قـم:
مؤسسـة آل البیـت (ع).
طباطبائـی یـزدی ،محمـد کاظم ( .)1421حاشـیة المکاسـب.
چـاپ دوم .قم :مؤسسـة اسـماعیلیان.
عالمـه حلی ،حسـن بن یوسـف ( .)1388تذکـرة الفقهاء .قم:
مؤسسـة آل البیت (ع).
 .)1413( --------قواعـد األحـکام .قـم :دفتر انتشـاراتاسالمی.
 .)1420( --------تحریـر األحـکام الشـرعیة .قـم:انتشـارات امـام صـادق (ع).
فاضـل مقـداد ،مقـداد بـن عبـداهلل سـیوری ( .)1404التنقیح
الرائـع لمختصـر الشـرائع .جلد  .4قم :کتابخانة آیت اهلل مرعشـی.
فیومـی ،احمـد بـن محمـد (بی تـا) .المصبـاح المنیـر .قـم:
دارالرضـی.
منشـورات
ّ
قمـی گیالنـی ،میرزا ابوالقاسـم ( .)1413جامع الشـتات .جلد
 .4تهران :مؤسسـه کیهان.
قمـی ،ابـو القاسـم بـن محمـد حسـن ( .)1427رسـائل .قـم:
دفتـر تبلیغات اسلامی.
کاتوزیـان ،ناصـر ( .)1376حقـوق مدنـی امـوال و مالکیـت.
چـاپ ششـم .تهـران :مؤسسـة میـزان.
 .)1382( --------قانـون مدنـی در نظـم حقوقی کنونی.چاپ هشـتم .تهران :مؤسسـه میزان
کاشـف الغطـاء ،جعفـر بـن خضـر ( .)1422کشـف الغطـاء.
جلـد  .4قـم :دفتـر تبلیغـات اسلامی.
کاشـف الغطـاء ،محمدحسـین ( .)1359تحریـر المجلة .جلد
 .5نجـف :المکتبـۀ المرتضویۀ.
محقـق حلـی ،جعفـر بـن حسـن ( .)1408شـرائع اإلسلام.
جلـد  .4چـاپ دوم .قـم :مؤسسـة اسـماعیلیان.
محقـق دامـاد ،مصطفـی ( .)1382قواعـد فقـه مدنـی .تهـران:
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انتشارات سمت.
محقـق کرکـی ،علـی بـن حسـین ( .)1414جامـع المقاصـد.
جلـد  .13چـاپ دوم .قـم :مؤسسـة آل البیـت (ع).
مصطفـوی ،حسـن ( .)1402التحقیـق فـی کلمـات القـرآن
الکریـم .جلـد  .14تهـران :مرکـز الکتـاب للترجمـۀ و النشـر.
مکارم شـیرازی ،ناصـر ( .)1428انوار االصـول .جلد  .3چاپ
دوم .قم :مدرسـة امـام امیرالمؤمنین (ع).
موسـوی همدانـی ،محمدباقـر ( .)1384ترجمة المیـزان .قم:
انتشـارات اسالمی.
میـرزای قمـی ،ابوالقاسـم بـن محمدحسـن ( .)1413جامـع
الشـتات .جلـد  .4تهـران :انتشـارات کیهـان.

نائینـی ،محمد حسـین ( .)1412فوائد االصول .تهران :انتشـارات
اسالمی.
نجفـی ،محمدحسـن ( .)1404جواهر الـکالم .جلد  .43چاپ
هفتـم .بیروت :دار احیـاء التراث.
نراقـی ،احمـد بـن محمـد مهـدی ( .)1417عوائداالیـام .قـم:
دفتـر تبلیغات اسلامی.
نسـائی ،ابوعبـد الرحمـن احمـد بـن شـعیب ( .)1411سـنن
النسـائی الکبـری .جلـد  .6بیـروت :دار الکتـب العلمیـة.
نوری ،میرزا حسـین ( .) 1408مسـتدرک الوسـائل .جلد .18
بیروت :مؤسسـة آل البیت (ع).
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