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Abstract 
Making it easy to meet the legal requirements of the society is an expediency that 

has a special role in satisfying the essential and general requirements of the 

contracts. Meanwhile, a number of lawyers, innovating a new theory called “the 

hidden expediency of the contracts”, believe that the hidden expediency plays an 

essential role in recognition of the requirements of the contract. Therefore, the 

present article first analyzes the role of expediency in the emergence of the 

requirements of contracts. Next, it reviews the viewpoint of the hidden expediency. 

The results show that expediency both is the reason for making elementary and 

secondary rules and has a central role in the actualization of the new contracts and 

the formation of essential and general requirements. Resorting to the essential 

expediency of the contract and its presumed continuity in the case of doubt is a legal 

solution to recognize the requirement of the contract which is considered as the main 

solution by the Imamiyyah jurists. The solution of the hidden expediency, if it is 

meant the same contracted essential requirement, is not a new matter; rather, it has 

been referred to earlier by the jurists. However, if it is a flowing and unstable matter 

that changes over time it cannot be a way for recognizing the essential requirement 

of the contract, because it changes the nature and the essence of the contract. 
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 چكیده

 عقاود  اطالقای  و ذاتای  مقتضیات تحق  در ای ویژه نقش آسان و سهلصورت  به جامعه حقوقی نیازهای تأمین م لحت

 بار ایان باورناد کاه    « قراردادهاا  کامناه م لحت »در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان  دارد؛

 جایگااه  تحلیال  باه  در ابتدا رو شیپ مقالۀ رو نیا . ازکند می مقتضیات عقود ایفا تشخیص در نقش اساسی م لحت کامنه

کارده   بررسای  قراردادها را مطالعاه و  کامنۀ دگاه م لحتدی پرداخته، سپس آن مقتضیات و عقود پدیداری در م لحت

 محوری نقش ،است ثانویه و اولیه احکام جعل علت که طوری همان م لحت که بوده این از حاکی پژوهش نتایج. است

است حاب آن در  م لحت ذاتی عقد و به دارد. تمسک آن اطالقی و ذاتی اقتضائات گیری شکل و جدید عقود تحق  در

 امامیاه  فقهاای  اصلی ماوردنظر  راهکار عنوان به که است عقد ذات مقتضای تشخیص برای شرعی حل شک، راهصورت 

نیست؛ بلکه فقها باه آن   جدیدی مسئلۀ باشد،منعقدشده  مقتضای ذات همان منظور اگر کامنه نیز حل م لحت راهاست. 

 تشاخیص مقتضاای ذات عقاد    راه شاود،  می دگرگون زمان طول در که و غیرثابت باشد الیس امری اگر و اند اشاره کرده

 .خواهد شد عقود ماهیت انقالب باشد، زیرا موجب تواند نمی

   واژگان کلیدی
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 مقدمه

مساتلزم   آنهاا اند کاه مرتفا  کاردن     جدیدی پدیدار شده نیازهای بشری جوام  پیشرفت با

ها و راهکارهای نوپدید هستند. یکی از این مساائل ضاروری کاه هار روز در      وجود قانون

یداسات. اساالم باا    نوپحال پیشرفت و تطور بوده، مسئلۀ مربوط به قراردادهای نوظهاور و  

هدف برطرف کردن نیازهای اجتماع بشری، با تأییاد یاا تأسایس عقاود هماواره در صادد       

یافته یاا   تحق اند. عقود  بوده آنهابه بخش معامالت و مرتف  کردن  های مربوط تسهیل قانون

عقودی که قرار است تحق  یابند، مقتضیات ذاتی و اطالقی دارند. ساؤالی کاه بایاد باه آن     

گیارد؟ و ایان اماور چاه      پرداخته شود، این است که این مقتضیات به چه مالکی شکل مای 

کنند؟ در این مقاله  صورت شک ایفا می نقشی در تشخیص عقد مقتضیات عقود مختلف در

و ساپس   دشو یمگیری مقتضای ذات و اطالق عقود تبیین  نقش م لحت در تکون و شکل

نظریۀ م لحت کامنه که راهکاری برای تشخیص مقتضیات ذاتای و اطالقای عقاود باوده،     

تشخیص عقد الزم و جایز که از سوی دکتر محمد جعفر جعفری لنگارودی مطارح    ژهیو به

 ی و نقد خواهد شد.بررسده است، ش

هاا و مقااالت متعاددی تاألیف      در مورد نقش م لحت در احکام اولیه و ثانویه، کتااب 

اشااره کارد.    «فقه و مصلحت ابوالقاسم علیدوست»توان به کتاب  ها می اند. از میان کتاب شده

 االح  ، م«جایگاه م لحت در تشاری  احکاام اجتمااعی اساالمی    »ی تحت عنوان ا مقالهدر 

( همچناین  1386موجوده در برخی از احکام اجتماعی تتب  و بررسی شده است )قراملکی، 

در مورد تشخیص مقتضای ذات عقد و تأسیس اصل برای آن، در کتب فقهی مطالبی دیاده  

(. اما جهتی که در این مقاله به آن پرداخته 17: 1415؛ ان اری، 39: 1421شود )خمینی،  می

 لحت در پیدایش عقود قادیم و جدیاد و نقاش آن در تشاخیص و     خواهد شد، جایگاه م

تمییز مقتضیات ذاتی و اطالقی عقود است. با ایان خ وصایات در هایچ مقالاه یاا کتاابی       

رو این اسات کاه برطارف     ت ریحی به این مسئله وجود ندارد. فرضیۀ اصلی پژوهش پیش

ن رفا  نیااز م الحتی    کردن نیاز ضروری جامعه، نقش اصلی در پیدایش عقود دارد. همای 
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 عناوان  باه های متعدد منجر شده اسات.   است که به پیدایش عقود و مقتضیات آن به صورت

قطعی در مقابل ثمن و صاحب شادن ثمان    صورت بهمثال م لحت تملیک برخی از اموال 

الزم و ت رف در آن، اقتضای پیدایش عقد بی  را داشته است. چیزی که از اولین  صورت به

های زندگی اجتماعی سبب پیدایش عقود مختلاف و   رود. ضرورت شمار می نیازهای بشر به

اند. واکاوی م الحت پیادایش مقتضایات عقاود و تبیاین       مقضیات ذاتی و اطالقی آن شده

و حقاوق را در حیطاۀ شاناخت مقتضایات ذاتای و      نظریۀ م لحت کامنه، پژوهشگران فقه 

کند که با یک معیار و مالک مشخص آن را بررسی و در دیگر موارد  اطالقی عقود کمک می

 تطبی  کنند.

 کامنه مفهوم مصلحت

 مقااییس  معجام » در فاارس  ابن است. شده گرفته( ح -ل - ) ریشه از م لحت در لغت

 :3، ج 1404فارس،  ابن)اند  کرده معنا فساد مقابل را آن «العرب لسان» در منظور ابن و «اللغه

های متعددی برای آن بیان شده  اما در اصطالح تعریف (؛516: 2، ج 1414منظور،  ؛ ابن303

کند: م لحت عبارت است از جلب  می معرفی گونه این آن را «المست فی» در است. غزالی

ترین آنها حفاظ دیان، نفاس،     منفعت و دف  ضرر و مراد از آنها مقاصد شارع است که مهم

 (. میارزای  636: 1، ج 1417غزالی، )کند  مقاصد بیان می عنوان بهنسل، عقل و مال هستند را 

)میرزای قمای،  کند  می معنا ضرر دف  و منفعت جلب را م لحت «االصول قوانین» قمی در

 (.208: 3، ج 1430

 شدن مخفی را آن معنای «اللغه مقاییس» صاحباست.  ن( -م -)ک از ریشۀ کامنه واژۀ

 مخفی را آن شناسان لغت از دیگر برخی ولی( 136: 5ج  ،1404فارس،  ابن)است  کرده بیان

بان احماد،    خلیال )اند  ذکر کرده ندارد، وجود آنجا در شدن مخفی گمان که مکانی در شدن

 کاه  اسات  امری آن از مراد و بوده «کمن» واژۀ از فاعل اسم نیز «کامنه» .(387: 5، ج 1409

 آن کشاف  و نیسات  دادنای  تشخیص یراحت به که صورتی به باشد، شده واق  چیزی نهاد در

 است. بررسی و نظر دقت محتاج
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اقساام  هاای متعاددی ارائاه شاده اسات، همچناین        برای م لحت در اصطالح تعریف

قدر ضارورت   گنجد و به اند، اما ذکر آنها در این مخت ر نمی متعددی نیز برای آن بیان کرده

 حاصل اجتماعی مناف  مقام این در م لحت از شود تا مسئله حل شود. مراد و نیاز اکتفا می

 تحقا   در م لحتی غزالی، یا قمی مالک میرزای به توجه با که است جدید عقود تحق  از

 و شده حاصل دنیوی منفعت آن تحق  در دارد. چون وجود مشخص ضوابط با یدجد عقود

  .شد خواهد تدارک جامعه اقت اد و معیشت امور مورد در شارع مقاصد

ابتدا در عبارات « م لحت کامنه»شود، واژۀ  با تتب  در کتب فقهی و اصولی مشخص می

فقها و اصولیان در ابواب مختلف عبادات و معامالت و نیز مباحث مختلف اصول فقه ذکار  

اند کاه   مثال برخی از دانشیان اصول در ضمن علت جعل حکم بیان کرده طور بهشده است. 

عبارتی م لحت کامنه علت جعال   قدم طبعی بر احکام دارند. بهدر افعال ت« م لحت کامنه»

( یا اینکاه برخای دیگار م الحت کامناه در      46: 2، ج 1428حکم ذکر شده است )صافی، 

، ج 1383اند )مدرسای،   عمل خاصی را داعی اصلی برای انجام فعل یا ترک آن قلمداد کرده

2 :116.) 

ای کاه بارای تشاخیص     یۀ م لحت کامناه اما چنانچه در این مقاله ذکر خواهد شد، نظر

مقتضای قراردادها مطرح شده، نوع خاصی از م لحت است کاه درصادد اثباات ایان امار      

خواهد بود که م الح در عقود، امر ثابت و الیزال نیست، بلکه به عواملی بساتگی دارد کاه   

 یاا  کامناه  ۀ این نظریه مدعی است کاه م الحت  کنند ابداعشاید متغیر باشند. به تعبیر دیگر 

 م الحت  هساتند؛  اساتوار  آن بر عقد جوهرۀ و طبیعت که است م لحتی قراردادها، مُلزَمۀ

 سابب  و قراردادهاا  در عاام  قواعاد  و معاین  عقاود  خا  خ وصیات همۀ زیربنای کامنه

 یاا  معاوضه و بی  عقد کامنۀ م لحت مثالق است، شده قراردادها نظام گیری شکل و تفکیک

 مجارای  نظار  نیبناابرا (. 379: 4ج  ،1387لنگارودی،   جعفری)دارد  اقتضا لزومش به نکاح

 بار  عقاد  هر جواز یا لزوم درک. است م داقی نه و انتزاعی و مبنایی امور م لحت اعمال

 است محتوایش دلیل به شود، می دانسته الزم بی  اگر که است طور این کامنه م لحت مبنای

 امکاان  حتای  که باالست یقدر به نکاح در م لحت این کند، می ترجیح را لزوم اهمیت که
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 در که دارد وجود وکالت همچون جایزی عقود مقابل در کند، می نفی خود از را خیار شرط

 .کند الزم را آن تواند نمی طرفین اراده صرف جایز عقد خود

 احاراز  باه  محتااج  عقاد،  یاک  فرمایناد: لازوم   ایشان در این زمینه چنین اظهار نظر مای 

 دلیل به حاجت عقد، یک جواز. ام داده نام کامنه م لحت را آن من که است الزم م لحت

 اصال  باه  فقاه  در که) اراده آزادی همان با تا است متعاقدین ارادۀ آزادی مطاب  زیرا ندارد،

 خالی عقد بار زیر از شانه بتوانند اند، کرده منعقد را عقد که است( شده تعبیر مراضات نفوذ

 اقتضاای  کاه  باشد عقدی نهاد در م لحتی اگر ولی(. 114 :1386 لنگرودی، جعفری)کنند 

 م الحت،  آن باه  التازام  و م لحت آنبر اساس  عاقدین باشد، داشته را عقد بر بقا و لزوم

 .(152 :1386 لنگرودی، جعفری) کنند می سلب خود از را عقد حل ح 

 در و دارد را لزوم اقتضای( بیمه و نکاح و بی  چون) عقود از ای پاره در کامنه م لحت

 و شادت  م الحت،  آن هم الزمه عقود در. ودیعه مانند دارد جواز اقتضای عقود، از ای پاره

 در. تاباد  برنمی را خیار شرط لذا دارد شدت نکاح در: است تشکیک به مقول و دارد ضعف

 در «عقاال  بناای » باه  متوساالن  نظر تابد. اگر یبرم را خیار شرط لذا ندارد، را شدت آن بی ،

 ولای  کردناد،  نمی مضایقه ت ریح، از قطعاق بود کامنه م لحت همین عقود، در اللزوم اصالۀ

اناد   نباوده  آشانا  کامناه  م الحت  نظریاۀ  با که است واضح نشد، دیده آنان از ت ریح چون

 (.516: 1382 لنگرودی، جعفری)

 از را «عقال یبنا» آن تواند می دستکم که است جدیدی نظریۀ کامنه م لحت نظریۀ پس

دهد، فقهای امامیه  قرار همگان دسترس در را آن به استناد و کند و ذهنی خارج ابهام حالت

اند و اگار   شده کنند که جمی  معامالت بر م الحی که مستتر در آنهاست، وض  نیز تأیید می

: 22ج  ،1404 نجفی،)گیرد  ای هم صورت نمی آن جوهره رعایت نشود، اصالق عقد و معامله

 (؛344

 مفهوم مقتضای ذات و اطالق عقد

فرمایاد کاه ماراد از     مرحوم نراقای مای   :استدیدگاه فقها در تعریف مقتضای عقد مختلف 

 :استمقتضای عقد دو امر 
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اول: مقتضیاتی است که عقد بذاته بر آن داللت دارد. مراد از بذاته ایان اسات کاه ذات    

نیسات و ذات عقاد اگار     متوقف بر جعل شاارع  عقد بما هو عقد اقتضای آن را دارد یعنی

ای که اگر این امور منتفی شوند، عقد لغتااق   گونه ت ور شود، آن امر نیز ت ور خواهد شد؛ به

منتفی خواهد شد. مثل اشاتراط شارط عادم ملکیات در بیا  کاه سابب         شرعاقیا عرفاق و یا 

 شود بی  محق  نشود؛ می

آنها  شارع و هستند شارع مجعول بلکه لت ندارد؛دوم: مقتضیاتی که عقد بذاته بر آن دال

 هار  بارای  راآنها  شارع شود که می مواردی تمامی شامل این و است کرده مترتب عقد بر را

حیوان  خیار و مجلس خیار مثل. یابد تحق  آن بدون عقد کههرچند  باشد؛ قرار داده عقدی

 (.151: 1417نراقی، ) بی  در

 در ایشاان  کاالم . کنناد  مای  بیان عقد مقتضیات معرفی برای دیگری مبنای نایینی مرحوم

 با منافات شرط اشتراط عدم یعنی بی  شروط از پنجم شرط ذیل در ان اری شیخ به اشکال

 بارخالف  توان نمی و است کرده مترتب عقد بر را اموری شارع اگر که است این عقد، ذات

 باا  منافاات  دلیال  به نیست، صحیح اگر و ربطی ندارد عقد ذات مقتضای به کرد، شرطآنها 

 شاده  واقا   خلط مسئله دو این بین و بوده شارع ممنوعیت جهت از بلکه نیست، عقد ذات

 (.112و  111: 2، ج 1373است )نایینی، 

 دو عقاد شااید باه    منشئات که کنند می تعریف گونه این را عقد ذات مقتضای ایشان سپس

انشاا   عاقد توسط بالذات واوالق  عقد، از گرفته نشأت امور اینکه نخست صورت باشد: صورت

 در منااف   و بیا   در عاین  تملیاک  مثل باشد، داشته داللت آن مطابقی بر داللت به عقد و شود

 باشاد،  داشته داللت آن بر ضمنی و تبعیصورت  به آن از گرفتهت أنش امور اینکه دوم و اجاره

 یاا  شهر آن رایج پول از پول اینکه مثل آن مطابقی نه باشد، عقد التزامی مدالیل از که ای گونه به

 و عقاد  بین تنافی چون است. باطل اول قسم با منافی امور اشتراط صورت این در باشد. کشور

 انتفاای  باه  کاه  شارطی  به نیست، باطل دوم قسم با منافی شروط ولی خواهد بود، حاکم شرط

 هباه  عادم  یاا  خاصی شخص به بی  عدم شرط رو از این نیستند. باطل منجر نشود، آثار جمی 

شد،  ارائه که تعریفی به توجه با عقد، ذات با چون ندارد. اشکال آن وقف عدم یا کسی یچه به
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تاوان گفات کاه قادر      یمی بند جم (. در یک 112و  111: 2، ج 1373)نایینی، 1ندارد منافاتی

سبب آن تکون و تحق  یافته اسات   ای بوده که عقد به متیقن از مقتضیات ذات عقد امور عرفیه

رو اگر م لحت عارف و جامعاه،    و اگر این امور منتفی شوند، عقد محق  نخواهد شد. از این

الزم را داشته باشاد کاه طارفین نتوانناد      صورت بهاقتضای ایجاد عقد جدیدی مثل وکالت اما 

توانناد ارادۀ جاواز    نمای آید، اما دیگر از آن  یموجود  هیچ وقت آن را به هم بزنند، این عقد به

 کنند، چون ماهیت آن بر پایه و اساس لزوم تحق  یافته است.

 شاود؛  سبب مطل  بودن عقاد بار آن مترتاب مای     مراد از اطالق عقد اموری است که به

عبارت دیگر اگر عقد مطل  باشد و مقید نباشد، مقتضای اموری است کاه بار اطاالق آن     به

ر بی  باید از اماور رایاج و پاول ملای باشاد. مگار اینکاه        شود؛ مانند اینکه ثمن د حمل می

صورت به شرط باید عمال شاود. لاذا اگار در      متعاقدین خالف آن را شرط کنند که در این

عقد ذکر نشود و یکی از دو طرف معامله مطالبه ثمن به پول غیررایج بکند، کالم او مسموع 

: 1428کناد )خوانسااری،    مای نیست؛ چون اقتضای اطالق عقد خالف مطلاب او را ثابات   

های اقتضای ذات عقد با اطالق عقد در ایان اسات کاه مقتضایات ذات      . یکی از فرق(475

اسات و نقشای نادارد، ولای      مؤکدتوان به خالف آن شرط کرد و ذکر آن فقط  عقد را نمی

(. 74:  2، ج 1406محقا  دامااد،   )تاوان قیاد زد    مقتضیات اطالق عقد را به خالف آن مای 

کند که ذات آن را مشاخص کارده اسات. از     ات اطالق عقد را همان عرفی تبیین میمقتضی

یرۀ سا رو اگر عقد جدیدی منعقد شد، برای تشخیص امور مربوط به اطالق آن بایاد باه    این

 عملی عرف مراجعه کرد؛

                                                                                                                                        
 و البیاع  فای  األعیاان  تملیاک  مثال  مطابقۀ علیه العقد یدلّ و بالذّات و أوّال العاقد ینشئها تارة العقدیۀ المنشئات فإن. 1

 ما کون أو البلد نقد العوض کون مثلالتزاماو  العقد مدالیل من یعدّ بحیثضمناو  و تبعا ینشئها أخری و اإلجارة فی المنافع

 إلی االشتراط مرجع کان فإن ۀیااللتزام بالدّاللۀ علیه یدلّ و العقد یتضمّنه الّتی األمور من ذلک غیر أو صحیحا عنه انتقل

 ال العقاد  لمقتضای  مناا   فهاو مثالو  التّملک و التّملیک و المبادلۀ حصول عدم إلی مرجعه یکون أن مثل األوّل ینافی ما

 .الواضحۀ المناقضۀ للزوم محالۀ
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 فقهی نوپدید موضوعات تحقق در مصلحت جایگاه

ریشه دارند و هر حکمی کاه در فقاه   دیدگاه فقهای امامیه این است که احکام در م لحت 

(. 21: 1، ج 1422سابب م االحی اسات کاه در آن وجاود دارد )خاویی،        جعل یافتاه، باه  

م لحت موجود در احکام شاید به ذات فعل مربوط باشد. مثل اینکه نماز دارای م الحت  

سبب ذات آن عمل نیست و چه بسا در برخی موارد عمل  ذاتی است. گاهی نیز م لحت به

ای که بر آن مترتب باوده، آن حکام    سبب م لحت نوعیه آن سبب مفسده نیز بشود اما بهبه 

جعل شده است. مثل عمل به خبر واحد که م لحت نهفته در ذات عمل نیست، بلکه برای 

رو بین م الحت نهفتاه در ذات فعال باا      ینا ازحفظ نظام، این م لحت جعل شده است. 

دارد که یکی از وجوه تمایزش ایان اسات کاه در     سبب بنای عقال فرق وجود م لحت، به

م لحت نوعیه عقالییه شرط پذیرش آن بنای عقالست. اما در م لحت نهفته از ذات فعل 

 و منح ر نیست اولیه احکام در م لحت (. نقش114: 1389این امر شرط نیست )فخلعی، 

 .ندارد چندانی عملی اثر نکته این فهم اساساق

 احکاام . است ثانویه احکام در م لحت نقش رود، می شمار به سیاسا بسیار نکتۀ آنچه 

شاود   مای  حمال  جدیاد  عنااوین  عاروض  لحااظ  به موضوعات بر که احکامی یعنی ثانویه

(. اگر در زمان و شرایط خاصی موضاوعاتی باا شارایط خاصای     90: 3، ج 1415سبحانی، )

 ماثالق  کناد؛  تبیین می های آن موضوع حکمش را ها و مفسده وجود آمد، فقه طب  م لحت به

موضوع شرب توتون در زمان میرزای شیرازی، مفسدۀ تسلط کفار بر مسلمانان را داشت که 

فقیه زمان، حکم حرمت آن ابالغ شد. هرچند که عهد و توافقی هم با کفاار   با تشخیص ولی

فقیه با حکم  و اجانب امضا شده بود، م لحت فعلی مسلمین اقتضای این را داشت که ولی

 (.236: 1422والیی، حکم صالح به مناف  مسلمین را بیان کند )خلخالی، 

اگر م لحت عمومی اقتضای تحق  موضوع جدیدی از عقود را داشته باشاد، آن عقاد   

هاای عاام، آن    شود و فقیه با استعانت از ادلۀ عمومی معامالت و تمسک به قانون یممحق  

هدف از ذکر م لحت در احکاام   یابد. میکند و آن عقد تحق   موضوع جدید را بررسی می

اولای   یا  طر  بهاولیه و ثانویه این بود که م لحت سبب تکون احکام اولیه و ثانویه است و 
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اگر م لحت جامعه اقتضای این را داشته باشد که برای تسهیل امور مرباوط باه معاامالت    

که مراکز فقهای  روست  ینا ازعقد جدیدی وض  شود، هیچ محذوریتی در آن وجود ندارد. 

و در برخای از ماوارد نیاز، فقاه حکام       کنناد  علمی بررسی می صورت بهحکم معامالت را 

مسائل را از چند صد سال قبل بیان کرده است. فروش منی از اموری است کاه اماروزه در   

وگاو باود.    دنیای معاصر تحق  دارد. همین مسئله چند صد سال پیش محل بحاث و گفات  

ی دارد و چنانچه برخی توهم فرد به منح رشود فقه شیعی انعطاف  عمده آن است که ثابت

ای احکام خود را جعل کرده باشاد یاا اینکاه از     گونه نیست که در شرایط بسته اند، این کرده

سال محدود باشد؛ بلکه فقه شایعی قواعاد    1500کند یا اینکه به  قواعد عقالییه پیروی نمی

 (.305: 1، ج 1416جزایری، )رده است عقالییه و معامالت عرفیه را امضا ک

شود که بتوان ادعا کرد عمر برخی از قواعد فقهی باه طاول عمار     همین امر موجب می 

های عقالییه منطب  هستند و همچناین   ترین قانون آدمی روی کرۀ خاکی است که بر عمومی

قهای، آن  هاای ف  اگر در مواردی عقال حکمی داشته باشند، در صورت عدم معارضه با قانون

گونه جاواب   در سؤالی که از برخی مراج  در مورد بیمه شده است، این مثالقامر نافذ است؛ 

دادند که بیمه از عقود مستحدثه بوده و در عرف عقال معماول اسات و اگار شارایط عاماۀ      

(. شاارع مقادس ایان    545: 3، ج 1427مکاارم شایرازی،   )عقود را داشته باشد، نافذ است 

شته و قواعد عمومی برای این امر جعل کرده کاه باا پیشارفت و پیادایش     دوراندیشی را دا

وقت عاجز از جواب نبوده اسات؛ بلکاه جلاوتر از     نیازهای جدید معامالتی، فقه شیعه هیچ

 گذارد. ها، قواعدی منطقی را جلوی پای بشریت می همۀ پیشرفت

ام ثانویه و چاه در  ترین رکن احکام است، چه در احکام اولیه و چه در احک م لحت اصلی

تشخیص احکام موضوعات جدید و چه در همسو شدن با موضوعات جدید که طب  نیازهاای  

فقه با نیازهای جامعاه حرکات    اند. از مباحث گذشته این نتیجه حاصل شد که جدید پدید آمده

یاد  کند و فقها متقدم نیز بر این امر تأکید داشتند که اگر م لحت اقتضای پدیداری عقود جد یم

راهکار  آنهاوجود آورد، فقه برای تسهیل امور اجتماعی و برطرف کردن  را به آنهاداشته باشد و 

 دارد و از جملۀ این موضوعات، امور مربوط به مباحث معامالت هستند. 
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البته ناگفته نماند که بحثی بین فقها وجود دارد که برخی از آنان قائل به این هستند کاه  

عقود به زمان صدر اسالم منح ر هستند و عقود جدید شرعی نیستند. نظر اکثر فقها متقدم 

 صاحب جاواهر در ماورد عقاد مغارساه )کاشاتن      مثال رای بمطاب  همین حکم بوده است. 

فرمایند که این عقاد باطال خواهاد باود،      شود، می خره محسوب میکه از عقود متأ درخت(

( ولی اکثر محققان معاصر، با این نظریه 93: 14، ج 1414چون اصل بر فساد است )نجفی، 

گونه هم نیست که اگر نظر انح اار   (. البته این144: 10، ج 1403اردبیلی، )مخالف هستند 

یم مشکالت مربوط به معامالت در ع ر حاضار  عقود در زمان صدر اسالم را بپذیریم، نتوان

را حل کنیم. بلکه این قابلیت طب  پذیرش آن نظریه نیاز وجاود دارد، اماا ساهولت نظریاۀ      

 مقابل را ندارد؛

 گیری مقتضیات ذات و اطالق عقود نقش مصلحت در شكل

بیان شد که رف  نیازهاای اجتمااعی در بُعاد معاامالت از جملاۀ مساائل بسایار ضاروری         

شود. یکی از این مسائل که باید حقوق اسالمی باه آن پاساخگو باشاد، ارائاۀ      وب میمحس

عبارت دیگر م لحت برطرف کردن  راهکارهای قوی برای برطرف کردن این نیازهاست. به

هایی را دارد که با آن بتوان این نیازها را مرتفا    نیازهای ضروری مردم اقتضای وجود قانون

شده در مورد م لحت و منزلات آن در منظوماۀ فقاه شایعی و      یانکرد. با توجه به مطالب ب

همچنین مطالب ذکرشده در مورد نظرگااه اساالم درباارۀ عقاود جدیاد کاه مشامول ادلاۀ         

کنیم که اگر در جامعه ضرورت اقتضاای تشاکل عقاود جدیاد را      معامالت هستند، بیان می

کاه معاامالت جدیاد    شاود   داشته باشد، م لحت پاسخگویی به نیازهای جامعه سابب مای  

 تحق  یابند. 

آید، مثل تمامی عقود دیگر دارای مقتضایات ذاتای و اطالقای     یمعقد جدیدی که پدید 

وجود آمد، نقل ملکیت از بای  به مشتری از مقتضیات ذاتی  اگر عقد بی  به مثال رای باست. 

شارط اینکاه   رود که به ت ریح فقها اگر شرط شود که بی  صورت بگیرد، به  شمار می آن به

ملکیت منتقل نیابد درست نیست؛ چون به مقتضای عقد مخالف است. همچنین ایان عقاد   

وجودآمده اقتضائات اطالقی هم دارد. مثل اینکه اگر عقد بی  صورت گرفت و شرط نشد  به
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که کاال در یک شهر دیگر تحویل داده خواهد شد، اطالق بی  اقتضاای ایان را دارد کاه آن    

آمده همان نیااز و ضارورتی    وجود ر تحویل داده شود. مقتضی ذاتی عقد بهکاال در همان شه

سبب آن عقد تکون یافته است. یعنی مقتضای ذات عقد همان نیااز اسات.    خواهد بود که به

عقد الزم منعقد کنیم که از  صورت بهاگر در شرایط فعلی مجبور باشیم وکالت را  مثالبرای 

شود، نیازی نیست که همیشه برای لزوم عقد وکالت آن را  یآن به وکالت بالعزل نیز تعبیر م

اناد   طور کاه برخای از فقهاا باه آن ت اریح کارده       در ضمن شرط عقد الزم بیاوریم، همان

تاوانیم عقاد جدیادی بارای      ( بلکاه مای  148: 1420؛ صیمری، 280: 21، ج 1419)عاملی، 

ت و تحق  عقود جدید بنا بار  وجود بیاوریم که ماهیت آن بر لزوم تحق  یافته اس وکالت به

نظر محققین از فقها اشکال ندارد؛ البته مشروط به آنکه تحت ضوابط شرع باشد. لاذا اصال   

 (.70: 1ج  ،1421 خمینی،)تشکیل عقود جدید بالاشکال است 

 عقاود  کاه  اناد  کارده  ت اریح  آن در و زمینه تألیف این در مستقلی کتاب برخی از فقها

 کاه  جدیدی عقد هر بلکه. اند، منح ر نیست وارد شده ن و  در که معامالتی به مشروع

 قواعاد  باا  کاه  جایی تا سرقفلی و بیمه عقد مثل شود، منعقد اسالم صدر از متأخر زمان در

 نشود، ایان معاامالت صاحیح هساتند. وجاه      وارد آن برخالف دلیلی و نکند معارضه عامه

 منکم اخذن» آیۀ ( و1)مائده: « بالعقود اوفوا» مثل ادلۀ اطالقات به تمسک معامالت، صحت

اسات )حاائری،    (29)نسااء:  « تاراض  عان  تجااره » آیۀ همچنین ( و21)نساء: « غلیظا میثاقا

 .(272 :1ج  ،1423

در نظرگاه این فقها آنچه که مهم بوده، تحق  عرفی بی  است و اگر عرفاق بی  تحق  یابد، 

(. البته نکتۀ بسیار 142: 1403اردبیلی، )شود  می« اوفوا بالعقود»مشمول ادلۀ لزوم عقود مثل 

مهم و دقیقی که وجود دارد این است که این عقد وکالت الزم عقد جدیدی است، نه اینکه 

ماهیت عقد وکالت جایز گذشته به لزوم تبدیل شده باشد. لذا احکام مخ و  به وکالات  

ی از فقها قائل به این هساتند  عنوان جاری نیست؛ البته برخ هیچ   جایز در مورد عقد الزم به

این خواهد باود کاه    آنهاکه عقود جدید باطل است. یکی از ادلۀ بطالن عقود جدید از نظر 

(. 72: 5، ج 1413عقود معاوضی از امور توقیفیه و متوقف بر اذن شارع هستند )شهید ثانی، 



596  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

ای  معاملاه دلیل دیگر آنها نیز این است که اصل در معامالت فسااد اسات و اگار شاک در     

داشته باشیم که صحیح است یا فاسد، اقتضای اصل بر فساد آن داللت دارد، چون اصل بار  

(؛93: 27، ج 1404فساد است )نجفی، 

 طرح نظریۀ مصلحت کامنه

صاورت   دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی یکی از تقسایمات اصالی م االح را باه ایان     

لحت عملی کاه صاد درصاد م الحت     کنند: م الح بر دو قسم است: اول( م  تشریح می

و آن م لحتی است که مجری عمل حقوقی در زمان حدوث عقاد یاا ایقااع باا      کامنه بوده

شاود. ایان م الحت خاود دو صاورت دارد: الاف(        عنایت به آن م لحت، وارد کار مای 

م لحت خ و  مورد؛ ب( م الحت ناوعی کاه ویاژۀ خ او  ماورد نیسات، مانناد         

عقد نکاح و قرارداد بیمه و عقد اجاره و مسااقات و مزارعاه؛   م لحت کامنه در عقد بی  یا 

دوم( م لحت نظری که ویژۀ علمای علم فقه و حقوق است که در دروس یاا تألیفاات یاا    

صاورت نقاد    کنند. ایشان م لحت نظری را قبول ندارناد و آن را باه ایان    مقاالت ارائه می

اسات کاه دارای وجاود ذهنای      قضایای کلیه صورت بهکنند: اوالق بحث م لحت نظری  می

یی آفت عظیمی است: برای مثال دگرایتجرهستند و لذا وجود خارجی ندارند. در این مقام 

گویند: همۀ اصناف عقد اجاره الزم است یا همۀ اقسام عاریه جایز اسات و حاال اینکاه     می

رساد معتقادان آن از عهادۀ اساتدالل      نظار مای   جای بحث و تأمل بسایار خواهاد باود. باه    

آنکه در م الحت عملای جاایی     اند؛ ثانیاق قضایای نظری خالی اشتباه نیست و حال  رنیامدهب

برای نفوذ اشتباه نیست؛ لذا از موقعیت ممتازی برخوردار اسات؛ ثالثااق در ماورد م الحت     

و  کند، چنانکه در رهن مستعار، سب  و رمایاه  هایی بین صاحبان نظر بروز می نظری اختالف

 آنهاا تواناد در   دار هستیم و اگر کسی اهال اجتهااد باشاد، مای     فات دامنهجعاله شاهد اختال

 جعفاری )مناد شاوند    اجتهاد کند تا بعدها شارحان قانون مادنی از نتیجاۀ کاار آناان بهاره     

 و احکاام  تکاون  در اساسای  نقشای  م الحت  کاه  شاد  (. بیان370: 4ج  ،1387لنگرودی، 

 شاده  عقاود  اطالقای  و ذاتای  مقتضیات گیری شکل سبب م لحت همین و داشته معامالت

 اگار . شاود  بررسای  آن ذاتای  مقتضایات  بایاد  جواز، یا لزوم دربارۀ شک صورت در. است
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 فسخ خیار وجود در شک سبب به آن جواز در شک و باشد لزوم بر بی  مثل عقدی اقتضای

 .کنیم می است حاب را لزوم یعنی آن ذاتی اقتضای کنیم،

 آن مخ و  ثانیاق دارد؛ وجود م لحت آن عقد نهاد در اوالق اینکه یعنی کامنه م لحت

 ایان  به تمسک که است این به قائل نوعیه م لحت پرداز نظریه. است نوعیه و نیست مورد

در صورت شک در لزوم یاا   رای مثال. بکند می تکلیف تعیین را عقد جواز یا لزوم م لحت

 داشاته  جاواز  اقتضای اگر و الزم؛ عقد باشد، داشته لزوم کامنه اقتضای جواز، اگر م لحت

کنایم.   حکم باه لازوم مای    کردیم، شک الزم بی  در خیاری وجود در اگر. است باشد، جایز

 باه  کسای  عقاود  جاواز  یاا  لازوم  برای دارد. لزوم اقتضای بی  عقد در کامنه چون م لحت

 خیاالی  فرهناو  یاک  درون در کاه  اناد  کرده استناد اموری به است. نکرده استناد م لحت

 نادارد،  درست اساس ها این که است حاب؛ در حالی و عقال بنای مانند دارد، جای مداربسته

 ظهاور  از قبل آنکه  حال کند. نمی تجاوز( فقه عمر)سال  پان د و هزار از ادله این عمر زیرا

 تادابیری آنهاا   لازوم  دربارۀ مسلّماق داشتند و عقودی هم( هند و روم مانند) ملل سایر شرع،

 .(146: 1382 لنگرودی، جعفری)بودند  اندیشیده

 امکناۀ  و ازمناه  فراگیر که باشد امری به مستند عقود، جواز با لزوم بر استدالل باید پس

 در را خاود  م الحت  غالبااق  آناان  است؛ عاقدین م الح من نظر از امر آن باشد، جهان این

 کیسات  اسات؟  الزم بی  یا نکاح نداند که کیست: دهند می تشخیص عقد لزوم عدم با لزوم

 چناین  لاذا  .(342: 1383 لنگرودی، جعفری)است؟  جایز عاریه و وکالت و ودیعه نداند که

 رسامیت  باه  را کامناه  م الحت  اوالق: که است این کار منح ر حل راه که دهند می پیشنهاد

 تشاخیص  راه کاه  اسات  چراغی مانند کامنه م لحت نکنیم؛ انکار را آن دلیل بی و بشناسیم

 ماان   هام  نظاری  مباحاث  در بلکاه  اسات،  مفیاد  عمال  در تنها نه: کند می روشن را م الح

 اظهاار نظار   و نظاری  کارهاای  مقام در ثانیاق شود؛ می ها لغزش و آمیز اشتباه های مجردگرایی

 وقات  آن بگیاریم؛  مادد  کامناه  م الحت  فاروغ  از( ایقاعات عقود )یا جواز یا لزوم دربارۀ

 و مادنی  شارکت  عقاد  لازوم  .1: کنیم اظهار نظر ذیل عقود لزوم به نسبت توانیم می تر آسان

 عقد لزوم .5قرض؛  عقد لزوم .4مغابنه؛  عقد هرگونه لزوم .3مضاربه؛  عقد لزوم .2 تجاری؛
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 تبعیات  کامنه م لحت از اگر .(188: 1381 لنگرودی، جعفری) مهایات لزوم .6 و معاوضه

 ظاهرساازی  و صاوری  طاور  به را آن وکالت، گردانیدن الزم برای اوالق: نداریم که نیاز کنیم،

 - 321ش  ،1ج  ،1387 لنگرودی، جعفری م؛.ق 679 مادۀ)درآوریم  الزم خارج عقد ضمن

 «مارجح  بادون  ارادۀ» شایوۀ  وکالات  گردانیادن  الزم بارای  کاه  ناداریم  نیاز نیز ثانیاق ؛(322

 .بندیم کار به را( 329 تا 322ش  ،1ج  ،1387 لنگرودی، جعفری)

 نظری م لحت تاب  و کرده کامنه م لحت به پشت واق  مرجح در بدون ارادۀ نظریۀ مبتکر

 و لازوم  بحث در که است کافی و نیست تا دو و یکی نظری م لحت در کار های نقص. است

 تشاخیص  در اقلیت و اکثریت کار شیوۀ از بارزی نشان که شود تأمل و تتب  معاطات بی  جواز

 آن در ضاعف  آثاار  هساتند؛  متکی آن بر( کلمه اعم معنای به)عقد  یک لزوم که است م الحی

 فرار و دارد محض سکوت مسئله این در هم مدنی قانون. پیداست خوبی به مثال همین در شیوه

 ؛(252: 1380 لنگرودی، است )جعفری داده ترجیح بر قرار را

 کامنه مصلحت بررسی نظریۀ و نقد

 از یکای  چرخاد. است احاب   مای  حجیات  محاور  مکلفان بر تکلیف تعیین برای شیعی فقه

اسات و لازوم تمساک باه آن، بارای اثباات        فرموده بیان را آن مقدس شرع که بوده ای ادله

 .مقتضیات عقود در صورت شک بر هیچ فاضلی پوشیده نیست

 الف( اشكال اول به نظریۀ مصلحت کامنه  

ضیات ذات عقد چه فارق اساسای دارد؟   اشکال اساسی این است که م لحت کامنه با مقت 

برای واضح شدن مطلب در مورد عدم فارق باین مقتضایات ذات عقاد باا م االح کامناه،        

سابب برطارف کاردن     شود. عقود اموری اعتباری هستند کاه باه   توضیح مخت ری ارائه می

اند؛ در این بین نیااز نقاش اصالی و محاوری دارد. م الحتی کاه سابب         نیازها منعقد شده

ش بی  شده، نقل ملکیت بوده و سببی که باعث ایجاد عقد اجاره شده، نقل مناف  باوده  پیدای

است. بنابراین اگر بیعی باشد بدون اینکه نقل ملکیت در آن تحق  یابد، بیا  نیسات و اگار    

ی باشد که نقل مناف  در آن صورت نگیرد، عقاد اجااره نخواهاد باود. در ایان باین       ا اجاره

 آنهاا گیرد و این م الح نوعیه هستند که  یمایۀ م الح نوعیه شکل مقتضیات ذات عقد بر پ
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را که عقد به خاطر آن پدیاد آماده     ینوعهای  آورند. هر عقدی، آن م لحت یموجود  را به

رای با کنند.  یماز آن به مقتضای ذات عقد تعبیر  ها حقوقدانکند و فقها و  یماست، برطرف 

لزوم است و مقتضای ذات عقادی بیا  بار     صورت بهم لحت نوعیۀ بی ، نقل ملکیت  مثال

 لزوم داللت دارد. صورت بهنقل ملکیت 

با توجه به مطالب باال سؤال این است که م لحت کامنه در عقد بی  چیست؟ با توجاه باه   

لزوم است. یعنای   صورت بهپرداز، م لحت کامنه در عقد بی ، همان نقل ملکیت  یهنظرعبارات 

لزوم، سابب تکاون و پدیاداری     صورت بهعبارت بود از نقل ملکیت  همان م لحت نوعیه که

لزوم داللات کارد. از طرفای     صورت بهعقد بی  شد و عقد بی  به مقتضای ذات بر نقل ملکیت 

لزوم است. یعنی ساه امار    صورت بهمقتضای م لحت کامنه در عقد بی  نیز، همان نقل ملکیت 

ای ذات عقد و م لحت کامنه. مثال اینکاه نیااز    در اینجا واحد هستند. م لحت نوعیه و مقتض

سبب برطرف  سبب شود که مادۀ شوری تولید شود و اسم آن را نمک بگذاریم. ذات این ماده به

ن آکردن نیاز به عامل شوری پدید آمده است. م لحت تکون نمک برای شاوری باوده و ذات   

منه در این ماده نیاز شاوری   متشکل از امور شورکننده است( تکون یافته است. م لحت کا که)

خواهد بود؛ البته نویسندگان به این مطلب توجه دارند که اقتضای شوری نمک، ذاتی و از قبیل 

م لحت نهفته در ذات است، نه بنای عقال اما از باب تمثیل، تشبیه به امور عقالییه شده اسات.  

 و زماان  تغییار  باا  که نیمندا سیالی امر را عقل نهاد در نوعیه م لحت این در صورتی است که

یابد، اما اگر م لحت کامنه را امر سیالی بدانیم که با تغییر شرایط، آن م االح   یمن تغییرفرهنو 

 شود، اشکال دیگری وارد است؛ یمنیز دگرگون 

 ب( اشكال دوم به نظریۀ مصلحت کامنه

آید کاه ایشاان م الحت کامناه را امار سایالی        یبرمگونه  های صاحب نظریه این از عبارت

 صورت اشکال دیگری وارد خواهد بود. دانند که در این یم

 کنیم. یمبرای روشن شدن مطلب یعنی اینکه م لحت کامنه امر سیالی باشد، مثالی بیان 

 سابب  شارایط  تغییار  ولای  داشته، داللت جواز بر زمانی تا وکالت عقد کامنۀ م لحت مثالق

 این کامنه م لحت از مراد اگر باشد. داشته داللت لزوم بر آن کامنۀ م لحت کهاست  شده
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 داشت، داللت جواز بر که ساب  وکالت عقد که خواهد بود این است وارد که اشکالی باشد

 عقاد  دو یتااق ماه بلکاه  نیستند، واحدی موضوع دارد، داللت لزوم بر که فعلی وکالت عقد با

 عقاد  بارای  مقدس شارع اگرمثال  عنوان به داشت، خواهند را خود خا  احکام و اند شده

 تساری  فعلی الزم وکالت عقد به راآنها  توان ینم باشد، کرده جعل را احکامی جایز وکالت

 اند. یافته تغییر موضوعاق چون داد،

یکی از ایرادهای ایشان تجردگرایی و نظری بودن راهکار فقهاست. اساساق اگر کسی هم 

امور مربوط به معامالت، فقط نظری بحث کناد کاار بسایار ساخت و مشاکلی      بخواهد در 

اناد و اماری کاه     های حقیقی عرفیه شکل گرفتاه  است چون ماهیت عقود بر اساس واقعیت

چنین شد، در مقام بررسی اگر کسی بخواهد این شئون را نادیده بگیرد، کار بسیار مشاکلی  

 ر است.خواهد بود، یعنی نظری کردن این مباحث دشوا

بله برخی از مسائل مربوط به صیغ عقود شاید ایرادهایی داشته باشند کاه ماوارد قلیلای را     

هاای عینای    ای در بحث معامالت وجود دارد که کامالق باا واقعیات   شامل است، اما مسائل کثیره

مطاب  هستند. یکی از این مباحث تشخیص عقود الزم از جایز است یا مسائل مربوط باه عقاد   

های فعلی کشور در حقیقت و عمال خاارجی بارای شارعی شادن       به و وکالت که بانکمضار

اند. اگر این مباحث فقط نظاری باشاد،    گیرند که فقها مطرح کرده عقودشان از مباحثی کمک می

این  گونه نیست. ذکر موارد عملی خارج از حوصلۀ  نباید کارایی عملی داشته باشد، حال که این

هاای باانکی و ... از    ها، عقاد بیماه، سارقفلی، عقاد نسایه، شارایط وام       فروش مقاله است. پیش

شود. اما مشخ اق همین مبحث تشخیص  م ادیقی هستند که احکام آن در کلمات فقها دیده می

ظاهر نظری است؛ اما در مقام عمل  عقد الزم از جایز و تمسک به ذات عقد و است حاب آن، به

شد که خیار فسخی بر آن قرار داده شده بود و باه هماین   اگر شخ ی بیعی انجام داد و مدعی 

سبب دارای تزلزل است، در صورت شک، ذات عقد آن را که دال بر لزوم است را است احاب  

دهایم. ایان ثمارۀ عملای اسات کاه از        کنیم و در مقام عمل، به عدم جواز عقاد حکام مای    می

ه آنکه نظریۀ م لحت کامناه راه  اند و کارکرد عملی دارد. خالص های نظری حاصل شده حل راه

 ناق ی برای حل است و حجت شرعیه نیست و تکمیل آن در عبارات فقها بیان شده است.
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 یریگ جهینت

 م لحت برطرف کردن نیازهای اجتماعی مردم سبب تحق  عقاود جدیاد شاده اسات کاه     

 اقتضاا  شارایط  اگر .دارد جدید ذاتی و اطالقی عقود گیری مقتضیات شکل نقش اساسی در

 نظار  کاه  چارا  گیرناد؛  یما  شاکل  جدیادی  عقاود  فقهای،  عماومی  قواعد به توجه با کند،

 از یکای . هستند معامالت ادلۀ مشمول مستحدثه، عقود که است آن بر نویسندگان این مقاله

رو  یان ا از .است معامالت بحث در جامعه نیازهای به پاسخگویی م لحت ها م لحت این

 شارایط  به توجه با نیز عقد گیرد و اطالقات می شکل نیاز آن به پاسخگویی برای عقد ذات

از آنجا که بستر الزم برای تکون عقاد جدیاد،    .یابد می تحق  جدید عقد آن مقابل در عرف

 ۀدرباار  شاک  صاورت  در دهندۀ ذات عقد هم خواهد باود.  یلتشکنیاز خاصی بوده، همان 

 باه  اگار  ماثالق  شاود.  ده است، بررسای آن نیاز که بسترساز تحق  عقد ش باید جواز، یا لزوم

 باشد، داشته لزوم بر داللت آن عقد ذات که آید پدید یا الزمه وکالت عرفیه، م الح حسب

 است احاب  را لازوم  یعنای  آن ذاتای  اقتضاای  فساخ،  خیار وجود سبب به شک صورت در

های موجود در عقود، به مناف  اجتماعی منح ر نیست و شاید مناف   البته م لحت .کنیم می

اناد،   ای که برخی از حقوقدانان مطرح کرده و مزایای دیگری داشته باشد؛ اما م لحت کامنه

عقاد   ذات کشف متقضایات  از غیر از دو حالت خارج نیست یا امری ثابت است که چیزی

اناد و باا راهکاار     ند و در عبارات خود آن را بیان فرماوده ا نیست و فقها بدان تمسک جسته

اند یا امری سیال و غیرثابت است که باا تغییار شارایط،     شرعی است حاب آن را ثابت کرده

 صورت اشکال انقالب ماهیت عقد را دارد. یابد که در این یمم لحت آن نیز تغییر 

شاره و راهکار م لحت کامنه را این مقاله به بیان نقش م لحت در تحق  مقتضیات عقود ا

؛ اما جا دارد که دانشیان فقه و حقوق، نیازهای بسترساز برای عقود جدید دی و نقد کربررسنیز 

قطعیه مشخص و مبین شاود. همچناین ایان ماالک و      صورت بهرا بررسی کنند تا تکلیف آنها 

قات تکمیلی در این معیار در تشخیص عقود اذنی و جایز نیز مؤثر است که شاید موضوع تحقی

 زمینه باشد.
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