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چکيده

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال ديگران در صورت عدم علم به جواز است .سؤال اصلی
اين مقاله چيستی مفاد ،مستند ،قلمرو ،کاربرد و کارکرد قاعده احتياط در اموال ديگران است که
با روش تحقيق توصيفی تحليلی انتقادي و اسناد کتابخانهاي در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ
میدهد .دليل اصلی براي اين قاعده حکم مستقل عقل است و ادله ديگر ازجمله آيه نهی از اکل
مال بهباطل ،اجماع ،اهتمام ويژه شريعت ،قاعده احترام ،سيره متشرعان ،اصل احتياط ،سيره شارع
و تعليق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودي بهعنوان مؤيد حکم عقل هستند .بنابراين
حکم شرع دراينباره از باب ارشاد به حکم عقل و امضاي بناي عقالء بوده و شرع جعل مستقلی
ندارد .اين قاعده اختصاص به اموال زياد و خطير دارد و در شبهههاي حکمی و موضوعی و
درباره مسلمانان و کافران غيرحربی جريان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جريان ندارد ،زيرا مال
آنان احترامی ندارد .اصالت اباحه درباره اموال ديگران جريان ندارد ،زيرا اين اصل در جايی
جريان دارد که موضوع برحسب طبيعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دليل عروض
عوارض خارجی شک شود و همچنين در جايی جريان دارد که عقل استقالل به قبح تصرف در
اموال ديگران نداشته باشد ،درحالیکه اصل در اموال ديگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در
آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم میدهد .در صورت تصرف در مالی که بايد
در آن احتياط شود ،اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جايز بود ،آن تصرف باز حرام
است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمیشود .همچنين اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف
جايز نبوده ،آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او يا
استيفايش از منافع مال میشود.
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مقدمه

اموال از اموري است که هميشه اشخاص و جوامع با آن ارتباط تنگاتنگ در زندگی
روزمره داشته و دارند و موضوع براي احکام و قوانين بسياري از سوي نهادهاي دينی و
حکومتی بوده و هست .بر همين اساس از اهميت بسيار فراوانی در نزد همگان -اعم از
مردم عادي و مسئوالن -برخوردار است.
بناي دين اسالم -بهعنوان يکی از نهادهاي تأثيرگذار در جوامع -بر وجوب احتياط
در مسائل نيست؛ چراکه پيامدهاي منفی فراوانی براي اعضاي جامعه -ازجمله عسر،
حرج ،اختالل نظام ،تکليف به غيرمقدور و -...بهدنبال خواهد داشت .ولی دين اسالم در
برخی از امور ازجمله جان ،اموال ،نواميس و آبروي ديگران بهجهت وجود مصالح برتر
و حساسيتهاي ويژه ،از اين مبناي کلی خارجشده و اصل را در آنها بر احتياط مقرر
کرده است.
سؤال اصلی در مقاله حاضر چيستی مفاد ،مستند ،قلمرو ،کاربردها و کارکردهاي
قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران است .اين مقاله در مقام پاسخ به اين سؤال با
بهرهگيري از روش تحقيق توصيفی تحليلی انتقادي و اسناد کتابخانهاي و در چارچوب
متون اسالمی به بررسی جامع پيرامون قاعده احتياط در اموال ديگران ،مفاد ،مستندات،
قلمرو ،کاربردها ،کارکردها و ديگر امور مرتبط با آن بهلحاظ فقهی میپردازد تا فرضيه
خودش -که حجيت اين قاعده فقهی بهصورت اجمالی هست -را اثبات کند .در ساختار
مقاله اب تدا مفاد قاعده احتياط در اموال ديگران را بررسیشده و سپس قاعده فقهی بودن
آن را اثبات میشود و سپس مستندات قاعده را واکاوي کرده و بعدازآن قلمرو ،کاربردها
و کارکردهاي آن تحليل میشود.
 .2مباني نظري پژوهش
 .2-2پيشينه پژوهش

فقهاء از گذشته تاکنون در مسائل گوناگون و فراوانی به قاعده احتياط در اموال ديگران
تمسک میکنند (ر.ک :سبزواري3441 ،ق ،ص )351 .و حکم به وجوب احتياط در اموال
ديگران میدهند (ر.ک :شيرازي3431 ،ق ،ص31 .؛ شيرازي3441 ،ق ،ص)331 .

پژوهشي در قاعده فقهي مالي احتياط در اموال ديگران /محمود اكبري

221

در ميان آثار علمی برخی از نگاشتههاي مربوط به اين موضوع مشاهده میشود.
سالمیزاده و رشوند ( )3115در مقالهاي با عنوان «قاعده احترام در فقه اماميه»،
بهصورت عام به احترام میپردازند که يکی از اقسام آن میتواند احترام مال انسان باشد
که در اين مقاله به آن بهصورت مفصل پرداخته نشده است.
توکلیزاده و عامرينيا ( )3114در مقالهاي با عنوان «استثنائات قاعده فقهی احترام
مال مسلمان و عمل او» ،فقط به استثناءهاي قاعده فقهی احترام مال مسلمان میپردازند و
ازآنجايیکه به احترام عمل او نيز پرداخته خيلی گذرا از بحث احترام مال
گذشته است.
دو مقاله فوق ،فقط درباره احترام بهصورت کلی يا احترام مال بحث میکنند و بحثی
پيرامون احتياط در اموال ديگر انجام نمیدهند .خاطر نشان میگردد بحث احتياط پلهاي
باالتر از بحث احترام است.
بر اين اساس تاکنون هيچ اثري -کتاب ،پاياننامه ،مقاله و -...بهصورت جامع و مستقل
به ت حليل و بررسی در زمينه مفاد ،مستندات ،قلمرو ،کاربردها ،کارکردها و ديگر امور
مرتبط با قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران نپرداخته است.
مقاله حاضر با توجه به اهميت و ضرورت بحث قاعده احتياط در اموال و احساس
خأل اثر علمی مستقل و جامع درباره آن به رشته تحرير درمیآيد که همين نکته جنبه
نوآوري بودن آن را تضمين مینمايد.
 .1-2مفاد قاعده احتياط در اموال ديگران

احتياط در لغت به معناي پوشش دادن ،احاطه کردن ،دوره کردن ،جمعکردن ،انتخاب
مطمئنترين راه  ،مراعات کردن ،توجه به همه جوانب ،استوار کردن ،هوشياري ،تدبير،
دورانديشی ،عاقبتانديشی ،چارهانديشی؛ پختگی و ...آمده است (فراهيدي3444 ،ق،
111/3؛ رازي ،3111 ،ص461 .؛ فيروزآبادي3441 ،ق ،ص444 .؛ فيومی3415 ،ق ،ص.
351؛ معين ،3116 ،ص16 .؛ انوري ،3114 ،ص)465 .
اصل احتياط و اشتغال از اصول عملی است (سبحانی3441 ،ق ،ص )141 .که در
اصطالح فقهی و اصولی به معناي اتخاذ روشی است که با آن برائت يقينی ذمه انسان
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حاصل شود (کرکی ،3116 ،ص ،)441 .يعنی چيزي که احتمال میرود واجب باشد،
انجام شود و چيزي که احتمال میرود حرام باشد ،ترک شود (انصاري3431 ،ق ،ص.
.)411
اصل احتياط در هم احکام شرعی و هم موضوعات خارجی داراي حکم شرعی
جريان میيابد (ر.ک :صدر3413 ،ق ،ص )11 .قلمرو اصل احتياط علم اجمالی است
(حکيم3436 ،ق ،ص)356 .
اموال جمع مال است که لغويون معناي آن را معروف برشمردهاند (فراهيدي3444 ،ق،
ص311 .؛ جوهري3441 ،ق ،ص )3314 .و به معناي آنچه در ملکيت انسان باشد ،هر
چيزي که قابل ملکيت باشد ،دارايی ،ثروت ،جنس ،کاال و ...آمده است (فيروزآبادي،
3441ق ،ص3565 .؛ عسکري3411 ،ق ،ص414 .؛ دهخدا ،3111 ،ص31114 .؛ انوري،
 ،3114صص)6511-6511 .
مال در اصل اعم از ملک است؛ زيرا شامل هر چيزي میشود که عقالء بدان رغبت
داشت ه و خواهان تصرف در آن هستند؛ ولی ملک به معناي مالی است که تحت تصرف
کسی درآمده باشد .بنابراين ملک اخص از مال است .مال در برخی موارد در معناي
مترادف با ملک (به معناي مملوک) بهکاربرده میشود .مال در فقه هرچند در هر دو معنا
(اعم و مترادف) بهکاربرده میشود؛ ولی در بيشتر موارد در معناي مترادف با ملک
بهکاربرده میشود و مراد از آن هر چيزي است که عقالء بدان رغبت داشته و تحت
تصرف کسی درآمده باشد (مشکينی ،3111 ،ص.)466 .
شکی نيست که عقل و نقل حکم به رجحان و نيکويی احتياط حتی در صورت وجود
اماره بر اباحه و حليت میدهند (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص311 .؛ خراسانی3411 ،ق،
ص ) 154 .ولی شکی نيز نيست که احتياط در برخی از امور موجب اختالل در نظام،
عسر ،حرج و تکليف به غيرمقدور میشود (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص 314 .و )311
ازاينرو نمیتوان حکم به استحباب احتياط در همه امور داد (ر.ک :انصاري3431 ،ق،
ص )311 .بنابراين احتياط تا زمانی نيکو خواهد بود که موجب عسر ،حرج ،اختالل نظام،
وسواس و ترک امور مطلوب شرعی نشود (ر.ک :موسويخمينی3441 ،ق ،ص431 .؛
روحانی ،3114 ،ص411 .؛ سبحانی3446 ،ق ،ص334 .؛ تبريزي ،بیتا ،ص)311 .؛ اما
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احتياط در برخی از امور مهم از نظر شارع مقدس مانند جان ،اموال ،نواميس و آبرو
درهرحال نيکو بوده (ر.ک :خراسانی3411 ،ق ،ص154 .؛ صافی3441 ،ق ،ص )11 .و
واجب است( .ر.ک :انصاري3431 ،ق ،صص311-311 .؛ قمی ،3113 ،ص.)61 .
مقصود از قاعده احتياط در اموال اين است که مال هر انسانی داراي احترام ،ارزش
و حرمت بوده و هيچکس بدون مجوز شرعی قطعی حق تعرض به اموال ديگران را ندارد
و تنها براساس دليل قطعی بر جواز میتوان متعرض آن شد و در صورت شک در حليت
آن نمیتوان متعرض آن شد (ر.ک :لنگرودي ،3111 ،ص314 .؛ روحانی3434 ،ق،
ص.)4 .
احتياط در مانند اموال نزد فقهاء به احتياط شرعی معروف است (عراقی ،3111 ،ص.
 )111زيرا شرع در خصوص امور مهمی مانند جان ،اموال ،آبرو و نواميس بهصورت ويژه
تصريح کرده و درباره آنها توصيه به احتياط کرده است .شبهه در جايی که بايد احتياط
انجام گيرد در مقام حقيقت قرار میگيرد (ر.ک :حلی3434 ،ق ،ص .)66 .اراده شارع بر
اين تعلق گرفته که حکم تکليفی واقعی در اين امور حتی در صورت شک نيز حفظ شود
(ر.ک :حلی3414 ،ق ،ص131 .؛ اردبيلی3411 ،ق ،ص )11 .بر همين اساس برخی از
فقهاء (اصفهانی3444 ،ق ،ص )641 .ابراز کردهاند که احتياط در اين امور با جعل تأسيسی
شارع است؛ ولی در امور ديگر با امضاي حکم عقل است.
بهنظر میرسد اين نکته صحيح نباشد ،زيرا گرچه شرع به برخی امور بهصورت ويژه
تصريح کرده تا درباره آنها احتياط شود؛ ولی اين بدانمعنا نيست که قبل از آن عقل به
احتياط درباره آنها حکم نکرده باشد و بناي عقالء نيز بر آن نباشد .بنابراين حکم شرع
در اين امور خاص بهدليل تأکيد ويژه بر حکم عقل و بناي عقالء است .بر اين اساس
حکم مولوي و جعل تأسيسی در اين امور نيز وجود ندارد و فقط ارشاد به حکم عقل و
امضاي بناي عقالء است .برهميناساس احتياط در اينجا از باب احتياط عقلی است که به
معناي نيکو بودن مؤاخذه بر مخالفت از نگاه عقل است (ر.ک :جزايري3435 ،ق،
ص)313 .
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 .1قاعده فقهي بودن احتياط در اموال ديگران

قواعد فقه يا فقهی گزاره ها و قضايايی هستند که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه يا
بيشتر بابهاي فقه را پوشش داده و قابليت تطبيق بر موارد جزئی را دارند (ر.ک:
بجنوردي3431 ،ق ،ص5 .؛ مکارم شيرازي3433 ،ق ،ص33 .؛ زامل3444 ،ق ،ص34 .؛
سدالن3431 ،ق ،ص.)31 .
قاعده احتياط در اموال نيز همينگونه است؛ چراکه گزارهاي است که در آن لزوم
احتياط در اموال بر موارد شک در حليت و اباحه آنها حمل شده و در برخی از ابواب
فقه جريان داشته و قابليت انطباق بر مصاديق جزئی فراوانی را دارد .پس اينيک قاعده
فقهی است.
 .1مستندات قاعده احتياط در اموال ديگران

قاعده احتياط در اموال ديگران بر ادله فراوان نقلی و عقلی استوار است که در ذيل برخی
از مهمترين آنها تحليل و بررسی میشود.
 .2-1آيه نهي از اكل مال به باطل

قرآن کريم در آيههايی 3انسان را از تصرف در اموال ديگران نهی کرده است .از اين آيات
بهدست می آيد که اصل در تصرف در اموال ديگران بر حرمت است (ر.ک :ترحينی،
3441ق ،ص164 .؛ سبحانی3411 ،ق ،ص.)314 .
مستثنیمنه در آيه  311سوره بقره ،أکل يا مال يا باطل نيست؛ بلکه «بشیء من األسباب»
است که محذوف بوده و علتش جاي آن قرار گرفته است .بنابراين معناي آيه عبارت
است از« :التأكلوا أموالكم بينكم بشیء من األسباب فإنها باطلة إال أن يكون ذلك السبب تجارة

عن تراض» (ر.ک :خويی3441 ،ق ،ص11 .؛ تبريزي3436 ،ق ،ص )114 .يعنی «اموال
خودتان را بين خودتان با سببی از اسباب نخوريد ،مگر اينکه آن سبب تجارت از روي
تراضی باشد» .پس تنها يک مورد از حرمت تصرف استثناء زده شده و آن تجارت از روي
تراضی است .بنابراين تنها در صورت وجود تراضی ،تصرف در مال ديگران حالل خواهد
بود (ر.ک :مؤمن3445 ،ق ،ص.)455 .
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 .1-1اجماع

از ظاهر نظرات و کلمات فقهاء برداشت میشود که همه آنان بر اصالت احتياط در اموال
تسالم و اتفاقنظر دارند .برخی (ر.ک :حسينی ،3115 ،ص )313 .ادعاي اجماع کل بر
وجوب احتياط در شبهات موضوعی در دماء ،اعراض و اموال کردهاند .بعضی (سبزواري،
3441ق ،ص ) 351 .نيز ادعاي اطباق فقهاء بر جريان قاعده احتياط در اعراض ،اموال و
دماء کردند.
اين اتفاقنظر و اجماع به جهت وجود ادله فراوان ديگر در مسأله است و اجماع
اصطالحی کاشف از رأي معصوم نيست .بنابراين حجيت نداشته و دليل مستقل در مسأله
بهشمار نمیرود و تنها بهعنوان مؤيد قابلپذيرش است.
اضافه بر اين که برخی مانند سبزواري در رساله مقدمه واجب ،احتياط در نفوس و
اعراض را پذيرفته و احتياط در اموال را رد کرده است (ر.ک :تبريزي3111 ،ق ،ص.
)144
 .1-1حکم مستقل عقل

عقل مستقل به حسن احتياط درهرصورت است (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص311 .؛
فاضل3411 ،ق ،ص .)411 .عقل در امور مهم مانند اموال انسانها نيز حکم به حسن
احتياط (کاشفالغطاء ،3113 ،ص )61 .و وجوب احتياط کامل میکند.
عقل حکم به قبح ظلم میکند .همچنين در آنچه احتمال ظلم واقعی در آن میرود
حکم به قبح میکند تا از ارتکاب ظلم واقعی پرهيز شود .ازاينرو اصل در مثل جان،
ناموس و اموال ديگران لزوم اجتناب است (ر.ک :حلی3414 ،ق ،ص.)311 .
عقل از اعتماد به ظن در امور مهمی مانند جان ،ناموس ،آبرو ،انساب و اموال ديگران
منع میکند (ر.ک :وحيد3435 ،ق ،ص316 .؛ مجاهد3435 ،ق ،ص .)451 .ازاينرو در
اين موارد تنها به علم بايد تکيه کرد و در غيراينصورت بايد جوانب احتياط را رعايت
کرد.
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 .0-1بناي عقالي جهان

همه عقالي جهان -اعم از متشرع و نامتشرع -در همه اعصار و امصار در امور مهم مانند
اموال ديگران حکم به حسن احتياط کرده (ر.ک :کاشفالغطاء ،3113 ،ص )61 .و در
مقام عمل نيز احتياط کامل را رعايت میکنند و تا دليل قطعی بر اباحه آن اقامه نشود
اقدامی انجام نمیدهند (ر.ک :خوانساري3415 ،ق ،ص.)15 .
اصالت احتياط در اموال ديگران از مهمترين اصول نظامی عقالئی است .شارع از
عقالء بلکه رئيس عقالء است و در هيچ منبع معتبري منعی از سوي وي نسبت به اين
سيره مشاهده نشده است .بنابراين آن را تأييد کرده است (ر.ک :کمپانی3434 ،ق ،صص.
.)451-441
 .1-1اهتمام ويژه شريعت به اموال ديگران

يک سري از امور وجود دارد که راهبردهاي کالن شريعت بهحساب میآيند و انسان يقين
دارد که اين امور خط قرمز شريعت بهشمار میروند و شارع هيچوقت راضی نيست که
مورد بیتوجهی قرار گيرند .از اين امور با عنوانهاي مقاصد شريعت (زحيلی3416 ،ق،
ص3131 .؛ شلبی3416 ،ق ،ص534 .؛ علوانی3443 ،ق ،ص ،)341 .مقاصد فقه (مهريزي،
3441ق ،ص ،)34 .اغراض شريعت (خادمی3443 ،ق ،ص ،)35 .روح شريعت ،اهداف
دين ،اهداف فقه (مهريزي ،3114 ،ص31 .؛ مهريزي3441 ،ق ،ص ،)34 .اسرار شريعت
(خادمی3443 ،ق ،ص ،)35 .غايات فقه (مهريزي3441 ،ق ،ص ،)34 .فلسفه شريعت،
روح کلی فقه ،مذاق شرع (نجفی3414 ،ق ،ص 351 .و  ،)141مذاق شريعت (عاملی،
بیتا ،ص13 .؛ نجفی3414 ،ق ،ص415 .؛ علیشاهی ،3111 ،ص ،)41 .مذاق قواعد
شريعت (نجفی3414 ،ق ،ص ،)143 .نواميس شريعت (کاشفالغطاء3446 ،ق ،ص)336 .
و ...تعبير میشود.
شارع اهتمام ويژهاي به حفظ اموال انسانها داشته و حفظ اموال از مهمترين مقاصد
شريعت است (سيوري3414 ،ق ،ص35 .؛ عاملی ،بیتا ،ص4 .؛ خادمی3443 ،ق ،صص.
 .)14-11بر اين اساس احتياط در اموال انسانها امر بسيار مطلوبی در نزد شرع بوده و

پژوهشي در قاعده فقهي مالي احتياط در اموال ديگران /محمود اكبري

221

در صورت شک در امور مرتبط با آنها بايد احتياط کرد و تا زمان اقامه دليل قطعی
برخالف آن نمیتوان متعرض اموال انسانها شد.
حرمت تصرف در اموال ديگران از ضروريات فقه و دين اسالم است (ر.ک :مؤمن،
3445ق ،ص .)455 .تصرف در اموال ديگران سبب ضايع کردن حقوق ديگران شده و
حقوق آنان را بر رعايتنکننده ايجاد میکند .حقوق مردم از اهميت خاصی در نزد شارع
برخوردار است (صدوق3411 ،ق ،ص )141 .و تباه کردن حقوق آنان از گناهان و
محرمات بزرگ است (موسوي3434 ،ق ،ص )444 .و بخشش آنها تنها توسط مردم
امکان دارد.
کالم فقيهان گواهی صادق بر اهتمام خاص شريعت به اموال انسانها ،احترام اموال
آنان و اصالت حرمت تصرف در اموال ديگران است .در ذيل برخی از اين سخنان بيان
میشود .شيرازي (3446ق) اموال را از امور خطير برشمرده که خطا در آن بخشيده
نمیشود (شيرازي3446 ،ق ،ص .)413 .روحانی (3434ق) بيان داشته اسالم بهشدت
زياد ،تعدي بر اموال مردم را حرام کرده و آن را بهمنزله تعدي بر دماء و اعراض دانسته
و فقهاء تحفظ و احتياط در اموال را واجب کرده و تصرف در مال را جز با علم به اذن
شرعی حرام دانستند (روحانی3434 ،ق ،ص .)4 .سبحانی (3411ق) بيان داشته قول فقهاء
و اصوليان به اينکه اصل در اشياء حليت است شامل دماء ،اعراض ،فروج و اموال
نمیشود ،زيرا اصل در آنها حرمت است (سبحانی3411 ،ق ،ص .)313 .برخی از فقهاء
(انصاري3441 ،ق ،ص )16 .امور مهمی را که دانسته شده شارع اهتمام به آنها داشته و
راضی به صدور آنها حتی از غيرمکلفان نيست مانند نفوس ،اعراض ،فروج و اموال
خطير از قاعده عدموجوب اعالم جاهل استثناء زدهاند (ر.ک :هاشمی شاهرودي3441 ،ق،
ص.)331 .
 .1-1قاعده احترام

قاعده احترام از قواعد فقهی اصطيادي معروف است که براساس آن جان ،مال ،منافع،
عمل و آبروي انسان ارزش و احترام داشته و نبايد مورد تعرض قرار گيرند (ر.ک:
هوشمند ،3116 ،ص.)311 .
براي اثبات اين قاعده به ادله مختلفی تمسک میشود که مهمترين آنها بيان میشود.
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 .3قرآن کريم (بقره :4)311 :از خوردن مال ديگران بهناحق نهی کرده است .ذکر خوردن
در اين آيه از باب مجاز بوده و شامل گرفتن مال ديگري و مطلق تصرف در آن میشود،
زيرا خوردن اولين ،نزديکترين و طبيعیترين عمل انسان است (طبرسی ،3114 ،ص.
516؛ طباطبايی3431 ،ق ،ص53 .؛ مکارم شيرازي ،3114 ،صص.)4-1 .
 .4قرآن کريم (احزاب :1)51 :اذيت ناحق نسبت به مؤمنان و مؤمنات را بُهتان و گناه
روشن برشمرده است (طباطبايی3431 ،ق ،ص111 .؛ مکارم شيرازي ،3114 ،ص.
 )441تعدي به مال ،جان و آبروي مؤمنان و مؤمنات اذيت و آزار آنان به حساب میآيد
و براساس اين آيه ،گناه و حرام خواهد بود.
 .1پيامبر اعظم آبرو ،مال و خون مؤمن را حرام دانست (اهوازي3414 ،ق ،ص 4)14 .بر
اين اساس آبرو ،مال و خون مؤمن احترام دارند .در اين کالم به صراحت بر احترام و
حرمت مال مؤمن تأکيد شده است.
 .4پيامبر اکرم خون و مال مسلمان بر مسلمان ديگر را مانند حرمت شهر مکه و ماه
ذيالحجه برشمرد (طبري ،3111 ،صص 5)431-436 .اين تشبيه نشان از شدت احترام
جان و مال مسلمانان در نزد شرع مقدس دارد.
 .5رسول اکرم خوردن مال مؤمن را معصيت و حرمت مالش را مانند حرمت خونش
دانسته است (اهوازي3414 ،ق ،ص33 .؛ قمی3414 ،ق ،ص413 .؛ کلينی3411 ،ق،
ص161 .؛ صدوق3414 ،ق ،ص 431 ،111 .و 561؛ مالکی3431 ،ق ،ص 65 .و )411

6

بنابراين مال و خون مؤمن احترام و حرمت دارند و تعدي به آنها حرام است.
 .6بناي عقالي جهان بر احترام جان ،مال و آبروي انسان است (سبزواري ،3111 ،ص.
441؛ مکارم شيرازي3433 ،ق ،ص )431 .شارع از عقالء بلکه رئيس عقالء بوده و
عدمردع او از اين سيره دليل بر تأييد آن از سوي شارع است (کمپانی3434 ،ق ،صص.
.)451-441
 .1سيره متشرعان از گذشته تاکنون بر احترام امور مهمی مانند جان و مال انسانها منعقد
شده (ر.ک :نجفی3414 ،ق ،ص144 .؛ مصطفوي3431 ،ق ،ص )45 .و شارع از آن
منعی نداشته و اين تأييدي شرعی بر اين سيره است.
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 .1فقهاء بر احترام امور مهمی مانند جان و مال انسان اتفاقنظر دارند (ر.ک :مصطفوي،
3431ق ،ص )45 .اين تسالم بهجهت وجود ادله ديگر در مسأله است که حکايت از
استناد آن به ساير ادله دارد .بنابراين دليل مستقل نبوده و بهعنوان مؤيد قابلقبول است.
 .1مسلمانان اجماع بر احترام امور مهمی مانند جان و اموال انسانها دارند (ر.ک:
بحرالعلوم3411 ،ق ،ص )11 .اين اجماع به ادله مختلف ديگر در مسأله مستند است.
ازاينرو حجيت نداشته و تنها بهعنوان مؤيد قابلپذيرش است.
 .31از ضروريات دين اسالم احترام امور مهمی مانند جان ،اموال و آبروي انسانها است
(ر.ک :بحرالعلوم ،)11/3 ،3411 ،بهطوريکه براي هيچ مسلمانی قابلانکار نيست.
در قلمرو قاعده احترام اختالفنظر است .برخی آن را مختص به مال ،منافع و عمل
دانستهاند (نجفی3414 ،ق ،ص144 .؛ بحرالعلوم3411 ،ق ،ص11 .؛ مکارم شيرازي،
3433ق ،ص431 .؛ مصطفوي3431 ،ق ،ص )44 .ولی برخی ديگر آن را به جان ،نواميس
و آبرو نيز سرايت دادند (هوشمند ،3116 ،ص311 .؛ حکيميان ،3113 ،ص.)41 .
براساس اين قاعده فقهی جان ،آبرو ،نواميس ،اموال و منافع اعضاي جامعه احترام و
ارزش دارد و نمیتوان بدون مجوز شرعی قطعی نسبت به آنها تعرض کرد.
 .1-1سيره متشرعان

مردم متشرع از گذشته تاکنون در امور مهم مانند اموال انسانهاي ديگر حکم به حسن
احتياط کرده (ر.ک :کاشفالغطاء ،3113 ،ص )61 .و در مقام عمل نيز احتياط کامل را
رعايت میکنند و تا دليل قطعی بر اباحه آن اقامه نشود اقدامی انجام نمیدهند (ر.ک:
خوانساري3415 ،ق ،ص .)15 .بناي شيعه نيز بر احتياط در اموال ديگران بوده است
(ر.ک :اشتهاردي3431 ،ق ،ص .)43 .هيچ دليل معتبري نيز يافت نشده که در آن شرع از
اين سيره متشرعه منع کرده باشد .بنابراين از سوي پيشوايان شريعت که خودشان از
ممتازين متشرعان بودهاند تأييد و امضاء شده و حجيت دارد.
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 .1-1اصل احتياط

اصل احتياط از اصول عقلی بهشمار میرود (ر.ک :اراکی ،3115 ،ص111 .؛ مشکينی،
3411ق ،ص .)51 .مناط رجوع به اصل احتياط نيز اين است که علم به اشتغال ذمه انسان
وجود داشته باشد و شک در حصول امتثال و فراغ از عامل اشتغال باشد (نجمآبادي،
 ،3111ص.)614 .
برخی از فقهاي اسالمی مانند شهيد صدر ،اصل اولی در شبهات را احتياط ذکر
کردهاند (صدر ،3413 ،ص41/5 .؛ صدر3441 ،ق ،ص.)66 .
در صورت شک در ادله ذکر شده براي امور مهمی مانند اموال نوبت به مراجعه به
اصول عملی می رسد و اصل در مانند اموال بر احتياط است .اين اصل يک اصل عقلی
است .يعنی قبل از حکم شرع بدان عقل به آن حکم کرده است.
 .1-1سيره شارع مقدس

از سيره شارع دانسته شده که عنايت خاصی به برخی از امور مهم مانند جان ،اموال ،آبرو
و نواميس دارد و در آنها احتياط میکند (ر.ک :سبحانی3431 ،ق ،ص )461 .اين سيره
براي متدينان نيز حجيت داشته و بايد در اين زمينه از شارع پيروي کنند.
 .21-1تعليق حکم جواز تصرف در اموال ديگران بر امر وجودي

در ادله مربوط به اموال ديگران ،حکم جواز تصرف بر امر وجودي تعليق يافته و در
صورت شک در جواز تصرف در شبهه محصور و نامحصور بايد به مقتضاي عموم عمل
کرد نه از جهت تمسک به عموم در شبهه مصداقی؛ بلکه بهجهت استفاده شرطيت جواز
تصرف به امر وجودي مثل حليت مال ،همچنانکه در حديثی از امام رضا( 1کلينی،
3411ق ،ص541 .؛ مفيد3431 ،ق ،ص414 .؛ طوسی ،3165 ،ص311 .؛ طوسی،3111 ،
ص )51 .ذکر شده و مثل رضايت مالک ،همچنانکه در حديثی از امام صادق( 1کلينی،
3411ق ،ص 411.و 415؛ صدوق3414 ،ق ،ص )11 .ذکر شده است .بنابراين تخصيص
در اينجا از قبيل تنويع نيست تا از موارد اصالت برائت باشد؛ بلکه از قبيل مقتضی و مانع
است .در صورت شک در حصول معلق عليه ،بناي بر نقيض آن حکم معلق گذاشته
میشود .برهميناساس تصرف جايز نخواهد بود (لنگرودي ،3111 ،ص.)314 .
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 .0ارشادي بودن قاعده احتياط در اموال ديگران

مراد از احکام ارشادي احکامی است که عقل بهطور مستقل بدان حکم میکند ،مانند
حسن عدل ،احسان و صدق و قبح ظلم ،فساد و کذب (ر.ک :اسدي ،3111 ،ص45 .؛
گرجی ،3115 ،ص44 .؛ مشکينی3411 ،ق ،ص.)15 .
در مقابل احکام ارشادي احکام مولوي قرار دارد که منظور از آن احکامی است که
عقل بهطور مستقل بدان حکم نکرده و شارع با استفاده از جايگاه مولويت خودش بدان
حکم میکند (ر.ک :شاهرودي3431 ،ق ،ص431 .؛ مظفر ،3115 ،ص411 .؛ ميالنی،
3441ق ،ص.)316 .
دليل اصلی بر احتياط بهطور عام (ر.ک :نائينی ،3154 ،ص414 .؛ اسدي ،3111 ،ص.
 )45و احتياط در اموال بهطور خاص حکم مستقل عقل است .بنابراين همه ادله نقلی
وارد شده درباره قاعده احتياط در اموال -ازجمله آيه نهی از اکل مال بهباطل ،اجماع،
اهتمام ويژه شريعت ،سيره متشرعان ،سيره شارع و -...از باب ارشاد بوده و حکم مولوي
در آنها از سوي شرع وجود ندارد.
 .1امضايي بودن قاعده احتياط در اموال ديگران

مقصود از احکام امضايی احکامی هستند که قبل از شرع بدان عمل میشده و شرع مقدس
نيز آن را تأييد کرده است ،مانند برخی از احکام معامالت.
در برابر احکام امضايی احکام تأسيسی وجود دارد .مراد از احکام تأسيسی و ايجادي
احکامی هستند که بهصورت جداگانه و ابتدا به ساکن توسط شرع ايجاد و تأسيس شده
و قبل از آن سابقه نداشته است مانند وجوب نماز عيد فطر ،نماز عيد قربان ،نماز جمعه،
وضو ،غسل و. ...
عقالي جهان قبل از ورود شرع نسبت به اموال ديگران حساسيت داشته و احتياط را
رعايت کرده و همگان را بدان توصيه میکرده و میکنند و عدمرعايت نسبت به آن را
مذمت کرده و اشخاصی که آن را رعايت نمیکنند توبيخ میکنند .ازاينرو حکم شرع به
احتياط در اموال از احکام امضايی بوده و شارع عمل عقالي جهان را تأييد و امضاء کرده
است.
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 .1قلمرو قاعده احتياط در اموال ديگران
 .2-1جريان قاعده احتياط در اموال ديگران در شبهههاي حکمي

در شبهههاي حکمی تحريمی بدوي ميان اصوليان و اخباريان اختالفنظر است .اخباريان
باور به جريان اصالت احتياط و اصوليان عقيده بر جريان اصالت برائت دارند (ر.ک:
وحيد3435 ،ق ،ص441 .؛ انصاري3431 ،ق ،ص )41 .ولی همه با اتفاقنظر درباره اموال
ديگران حکم به وجوب احتياط دادهاند .در اينجا تکليف محتمل برفرض وجودش منجز
است( .ر.ک :سبحانی3441 ،ق ،ص)316 .

در شبهههاي حکمی وجوبی بدوي هم اصوليان و هم اخباريان –به استثناي محدث

محمدامين استرآبادي -حکم به جريان اصالت برائت دادهاند (وحيد3435 ،ق ،ص441 .؛
خويی3441 ،ق ،ص454 .؛ محمدي3411 ،ق ،ص315.؛ مدنی3441 ،ق ،ص)163.؛ ولی
درباره امور مهمی مانند جان ،اموال ،نواميس و آبروي ديگران با اتفاقنظر حکم به وجوب
احتياط دادهاند.
اخباريان در شبهههاي حکمی تحريمی ناشی از فقدان دليل ،قول به وجوب احتياط
را انتخاب کردهاند و اصوليان حکم به اصالت برائت و عدموجوب احتياط دادهاند (ر.ک:
نائينی ،3154 ،ص365 .؛ جزايري3435 ،ق ،ص )313 .ولی همه در امور مهم مانند جان،
آبرو ،ناموس و اموال ديگران حکم به وجوب احتياط دادهاند.
حکم شبهههاي حکمی تحريمی ناشی از اجمال ادله همانند حکم شبهههاي حکمی
تحريمی ناشی از فقدان دليل است (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )334 .همچنانکه حکم
شبهه هاي حکمی تحريمی ناشی از تعارض ادله نيز همينگونه است (ر.ک :انصاري،
3431ق ،ص.)335 .
در شبهه هاي حکمی وجوبی ناشی از فقدان دليل هم اخباريان و هم اصوليان حکم
به اصالت برائت و عدموجوب احتياط دادهاند (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص344 .؛
جابلقی ،بیتا ،ص )131 .ولی همه در امور مهم مانند جان ،ناموس ،اموال و آبروي ديگران
حکم به وجوب احتياط دادهاند.
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در شبهههاي حکمی وجوبی ناشی از اجمال ادله ،معروف (ر.ک :انصاري3431 ،ق،
ص )364 .عدموجوب احتياط است .برخی از اخباريها مانند استرآبادي (3446ق) و
بحرانی (3415ق) حکم به وجوب توقف و احتياط دادهاند.
در شبهه هاي حکمی وجوبی ناشی از تعارض ادله نيز معروف (ر.ک :انصاري،
3431ق ،ص )365 .عدم وجوب احتياط است .بعضی از اخباريان مانند استرآبادي
(3446ق) و بحرانی (3415ق) حکم به وجوب توقف و احتياط کردند.
در شبهههاي حکمی وجوبی ناشی از اشتباه مصداق ،حکم به برائت و عدموجوب
احتياط داده شده (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )361 .که شامل امور مهمی مانند اموال
ديگران نمیشود.
اخباريان و اصوليان در شبهههاي حکمی ناشی از علم اجمالی حکم به وجوب احتياط
دادهاند که اين احتياط عقلی بوده و شرعی نيست (ر.ک :جزايري3435 ،ق ،ص.)313.
در شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين بهجهت فقدان دليل حکم به احتياط دادهشده
(ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )315 .که شامل امور مهمی مانند اموال ديگران نيز میشود.
حکم شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين بهجهت اجمال ادله همانند حکم
شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين بهجهت فقدان دليل است (ر.ک :انصاري3431 ،ق،
ص.)311 .
در شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين به جهت تعارض ادله حکم به تخيير
دادهشده (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص ،)313 .ولی برخی مانند ابوموسی عيسی بن أبان
حنفی و جبائی معتزلی (ر.ک :حلی3445 ،ق ،ص144 .؛ آمدي ،3111 ،ص451 .؛ رازي،
3431ق ،ص .)411 .قول به تساوي و تساقط را انتخاب کردند و برخی مانند کرخی
حنفی (ر.ک :حلی3445 ،ق ،ص144 .؛ رازي3431 ،ق ،ص )411 .و آمدي اشعري
(آمدي ،3111 ،ص )451 .اخذ به دليل نهی را ترجيح دادند.
حکم شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين بهجهت اشتباه مصداق همانند حکم
شبهههاي حکمی دائر ميان محذورين بهجهت فقدان دليل است (ر.ک :انصاري3431 ،ق،
ص.)311 .
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بررسی :از مجموع نظرات فقهاي اسالمی در اين اقسام و فرضهاي مختلف برداشت
میشود که بناي اصلی آنان در اموال ديگران در همه فرضهاي شبهههاي حکمی بر
احتياط است ،مگر آنکه دليل خاصی بر عدماحتياط وجود داشته باشد.
 .1-1جريان قاعده احتياط در اموال ديگران در شبهههاي موضوعي

اصوليان و اخباريان در شبهههاي موضوعی بدوي قبل از فحص اتفاقنظر بر وجوب
احتياط دارند (ر.ک :سبزواري3431 ،ق ،ص )316 .و در شبهههاي موضوعی بدوي بعد
از فحص اتفاقنظر بر جريان اصالت برائت و عدموجوب احتياط دارند (ر.ک :وحيد،
3435ق ،ص441 .؛ محمدي3411 ،ق ،ص )315 .و حتی ادعاي اجماع بر آن شده است
(حسينی ،3115 ،ص )456 .ولی درباره اموال حکم به وجوب احتياط دادهاند؛ زيرا حکم
در آنها -که حليت مال باشد -بر امري وجودي -که طيب نفس باشد -تعليق يافته است
(آشتيانی ،بیتا ،ص.)41 .
اخباريان باوجوداينکه در شبهههاي تحريمی ناشی از فقدان دليل ،احتياط را واجب
میدانند (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )41 .در شبهههاي موضوعی اصالت برائت را جاري
میسازند (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )15 .و از شبهههاي موضوعی تحريمی امور مهم
مانند جان ،ناموس ،آبرو و اموال ديگران را استثناء کردهاند؛ زيرا اصالت حليت در آنها
بهداليل گوناگون  -ازجمله تعليق حکم در اين موارد بر امور وجودي؛ تمسک به عام در
شبهات مصداقی؛ قاعده مقتضی و مانع -به اصالت احتياط تبديل میشود (حسينی،3115 ،
صص )451-456 .اصوليان نيز در شبهههاي تحريمی ناشی از فقدان دليل قائل به جريان
اصالت برائت هستند (ر.ک :نائينی ،3154 ،ص )365 .ولی درباره امور مهم مانند جان،
اموال ،نواميس و آبروي ديگران اصالت احتياط را جاري میسازند (ر.ک :آشتيانی ،بیتا،
ص.)41 .
حکم شبهههاي موضوعی تحريمی ناشی از اجمال ادله نيز همانند حکم شبهههاي
تحريمی ناشی از فقدان دليل است (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص .)334 .همچنانکه حکم
شبهه هاي موضوعی وجوبی ناشی از اجمال ادله نيز همينگونه است (ر.ک :انصاري،
3431ق ،ص.)415 .
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مشهور در شبهههاي موضوعی وجوبی ناشی از تعارض ادله تخيير است (ر.ک:
انصاري3431 ،ق ،ص )411 .و فرض بر اين است که هيچکدام موافق بااحتياط نيستند،
در غيراينصورت احتياط مطلوب است (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص.)411 .
در شبهههاي موضوعی وجوبی قبل از فحص احتياط واجب نيست .دليل آن نيز
اطالق ادله اصول است ،مگر اينکه امتثال تکليف بهطور غالب متوقف بر فحص از موضوع
باشد؛ مانند فحص از اشتمال مال زکوي بر نصاب و فحص از اينکه مال به قدر استطاعت
براي حج باشد (حسينی ،3115 ،ص .)451 .امور مهم مانند جان ،ناموس ،آبرو و مال در
اينجا استثناء زده شده و احتياط در آنها واجب است (ر.ک :اصفهانی3444 ،ق ،ص.
641؛ بجنوردي ،3111 ،ص11 .؛ بهجت3444 ،ق ،ص )411 .زيرا شارع اهتمام ويژهاي
به حفظ آنها دارد (ر.ک :بجنوردي )115/4 ،3431 ،و اين اهتمام مانع از ترخيص در
ورود به شبهات آنها میشود (اراکی3431 ،ق ،ص.)415 .
اصوليان و اخباريان در شبهه هاي موضوعی ناشی از علم اجمالی حکم به وجوب
احتياط دادهاند (ر.ک :رشتی ،بیتا ،ص )114 .که اين احتياط عقلی بوده و شرعی نيست
(ر.ک :جزايري3435 ،ق ،ص.)313 .
در شبهه هاي موضوعی وجوبی ناشی از اشتباه مصداق حکم به وجوب احتياط
دادهشده (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )411 .و گفتهشده که اين وجوب از نوع وجوب
عقلی است؛ زيرا عقل از باب وجوب دفع عقاب محتمل حکم مستقل به احتياط میکند
(انصاري3431 ،ق ،ص.)115 .
در شبهه هاي موضوعی تحريمی مصداقی محصور ،مشهور (ر.ک :انصاري3431 ،ق،
ص )431 .اين است که احتياط در آنها واجب است؛ بلکه ادعاي عدمخالف (تونی،
3434ق ،ص )313 .بر آن شده است .هرچند در اينجا اشخاصی مانند عاملی (3433ق)
و قمی (3411ق) حکم به عدم وجوب احتياط دادند و برخی مانند سبزواري (3441ق)
در وجوب احتياط تأمل کردند؛ ولی همه در امور مهم مانند اموال ديگران قائل به وجوب
احتياط هستند.
در شبهه هاي موضوعی تحريمی مصداقی نامحصور ،معروف (ر.ک :انصاري،
3431ق ،ص )451 .عدموجوب احتياط بوده و حتی ادعاي اتفاق (کرکی3434 ،ق ،ص.
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 ،)366اجماع (عاملی3414 ،ق ،ص511 .؛ وحيد3435 ،ق ،ص )441 .ضرورت (انصاري،
3431ق ،ص )451 .و سيره مسلمانان (وحيد3435 ،ق ،ص )441 .بر آن شده است؛ ولی
حکم به عدمجواز ارتکاب همه موارد دادهشده تا مخالفت قطعی با واقع انجام نگيرد.
(ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص )466 .اين حکم به عدماحتياط شامل امور مهمی مانند اموال
ديگران نمیشود.
در شبهههاي موضوعی ناشی از دوران ميان محذورين حکم به وجوب انجام يکی و
ترک ديگري بهصورت اختياري دادهشده ،زيرا موافقت احتمالی در هر دو مورد از موافقت
قطعی در يکی با مخالفت قطعی در ديگري اولويت دارد؛ چراکه احتياط براي دفع ضرر
محتمل با ارتکاب ضرر مقطوع نيکو نيست (ر.ک :انصاري3431 ،ق ،ص.)411 .
بررسی :از ديدگاه فقهاء در کل اين فرضها و اقسام گوناگون برداشت میشود که
بناي آنان بر احتياط در اموال ديگران در همه اقسام شبهات موضوعی است ،مگر اينکه
دليل خاصی بر عدموجوب احتياط اقامه شود.
 .1-1جريان قاعده احتياط در اموال نسبت به كافران

احتياط در اموال ديگران در قاعده احتياط در اموال اختصاص به مسلمانان ندارد و شامل
کافران غيرحربی نيز میشود ،زيرا مناط در اين احتياط احتمال حفظ اموال ديگران در
جاي خودش است و پرواضح است که منشأ اين احتمال مختص به اسالم نيست .بنابراين
هرجايیکه اين احتمال وجود داشته باشد ،اين قاعده نيز جريان خواهد يافت.
اين مطلب اختصاص به فقط اموال کافران غيرحربی ندارد و شامل امور مهم ديگر
آنان مانند جان ،آبرو و نواميس نيز میشود .همچنانکه آيتاهلل حسينی خامنهاي (3431ق؛
3431ق) احتياط در جان را مختص به مسلمانان ندانسته و بر آن استدالل آورده که مناط
در اين احتياط احتمال حفظ جان است و منشأ اين احتمال اختصاص به اسالم ندارد.
بنابراين هرجايیکه اين احتمال باشد ،قاعده فقهی احتياط در جان جاري میشود (حسينی
خامنهاي3431 ،ق ،ص.)41 .
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کافران اهل ذمه داراي احترام بوده و جان ،آبرو ،ناموس و اموال آنان داراي احترام
است (ر.ک :سيستانی3434 ،ق ،ص )11 .بنابراين حکم اموال آنان حکم اموال مسلمانان
را دارا بوده و احتياط در آن جريان دارد.
احتياط در اموال ديگران در قاعده احتياط در اموال شامل کافران حربی نمیشود،
زيرا فقهاء مال کافران حربی را محترم ندانستهاند (ر.ک :نجفی3414 ،ق ،ص344 .؛ شراره،
 ،3115ص )11 .و تملک مال آنها را جايز شمردهاند( .ر.ک :نجفی3414 ،ق ،ص)344 .
فقهاء همچنين تصريح کرده اند که اموال کافران حربی فیء براي مسلمانان بوده و با
استيالء تملک میشود( .سند3441 ،ق ،ص )114 .حتی شيخ محمد صدوق نوشت« :اصل
حکم در اموال مشرکان اين است که فیء براي مسلمانان است و مسلمانان بر آنها از
مشرکان شايستهتر هستند( 1».صدوق3414 ،ق ،ص.)114 .
 .0-1اختصاص قاعده احتياط در اموال ديگران به اموال كثير

برخی از فقهاء (انصاري3441 ،ق ،ص )16 .اموال در قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران
را به اموال خطير و برخی ديگر از فقهاء (شيرازي3431 ،ق ،ص311 .؛ شيرازي3441 ،ق،
ص )331 .آن را به اموال کثير تخصيص زدهاند.
علت اين تخصيص آن است که ادله قاعده احتياط در اموال ديگران -مانند آيه نهی
از اکل مال به باطل ،اجماع ،حکم عقل ،بناي عقالء ،اهتمام ويژه شريعت ،قاعده احترام،
سيره متشرعان ،اصل احتياط و سيره شارع -انصراف به اموال کثير دارد و شامل اموال
اندک نمیشود.
 .1نسبت قاعده احتياط در اموال ديگران با قاعده اصالت اباحه

قاعده اصالت اباحه که از آن با عنوان اصالت حليت و حل نيز ياد میشود (ر.ک:
مصطفوي3431 ،ق ،صص )344-341 .از قواعد فقهی مشهور است.
33

براي قاعده اصالت اباحه به آيات قرآن کريم ،31روايات معصومان و تسالم فقيهان
(مصطفوي3431 ،ق ،ص )344 .استناد میشود.
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در شبهه هاي وجوبی هم اخباريان و هم اصوليان اصالت اباحه را جاري میسازند،
ولی در شبهههاي تحريمی فقط اصوليان آن را جاري میسازند (ر.ک :مکارم شيرازي،
3441ق ،ص.)161 .
اصالت اباحه و حليت درباره امور مهم مانند جان ،اموال ،ناموس و آبروي ديگران
جريان نخواهد داشت ،زيرا اين اصل در جايی جريان دارد که موضوع برحسب طبيعت
خويش محکوم به حليت و اباحه باشد و در حرمت آن بهجهت عروض عوارض خارجی
شک شود؛ ولی اگر موضوع برحسب طبيعت خودش محکوم به حرمت باشد و حليت
امري عارضی بر آن باشد اين اصل درباره آن جاري نمیشود .امور مهمی مانند جان،
اموال ،ناموس و آبروي ديگران در زمره همين موضوعات قرار دارند که اصل در آنها بر
حرمت است .بنابراين اصالت اباحه و حليت در آنها جاري نمیشود اگرچه شبهه در
آنها بدوي باشد( .ر.ک :سبحانی3446 ،ق ،ص )445 .از سوي ديگر اصالت اباحه در
جايی جريان دارد که عقل استقالل به قبح آن نداشته باشد (ر.ک :بهبهانی ،3113 ،ص.
 ،)311درحالیکه عقل در امور مهم مانند اموال حکم به قبح اقدام در صورت عدمعلم
میکند (ر.ک :مجاهد3435 ،ق ،ص.)451 .
 .1تحليل كاربردهاي قاعده فقهي احتياط در اموال ديگران

کاربردها و موارد انطباق قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران در امور مالی و معامالت
اموال فراوان و گسترده است که برخی از مهمترين آنها بيان میشود.
 .3اشخاص -اعم از حقيقی و حقوقی -در تعامل با اشخاص ديگر -اعم از حقيقی و
حقوقی -بايد نسبت به اموال خطير آنان و در صورت شک مورد اعتنا ،احتياط کامل
کرده و از تصرف در آنها -مانند استفاده شخصی کردن ،تملک کردن ،هبه کردن،
وقف کردن و -...و همچنين دعوت کردن شخص سوم -اعم از حقيقی و حقوقی -به
تصرف در اموال آنان بدون مجوز شرعی پرهيز کنند.
 .4اشخاص -اعم از حقيقی و حقوقی -در بازار بايد مراقب باشند و در صورت شک
مورد اعتنا در معاملههاي مربوط به اموال خطير اشخاص ديگر -اعم از حقيقی و
حقوقی -از ورود به آنها بدون مجوز شرعی پرهيز کنند.

پژوهشي در قاعده فقهي مالي احتياط در اموال ديگران /محمود اكبري

212

 .1اين قاعده فقهی مالی درباره اموال اشخاص کافر غيرحربی -اعم از حقيقی و حقوقی-
جريان دارد و بايد نسبت به اموال کافران غيرحربی نيز در صورت شک مورد اعتنا در
آنها احتياط کرد.
4 .4ـ اين قاعده فقهی مالی درباره اموال اشخاص کافر حربی -اعم از حقيقی و حقوقی-
جريان ندارد و نيازي به احتياط درباره اموال آنان نيست.
 .5بحث احتياط در اموال ديگران غير از بحث حرمت تصرف در اموال ديگران در موارد
مشخص از لحاظ شرعی است .در مواردي که شرع به صراحت تصرف در اموال
ديگران را ممنوع دانسته حکم روشن و قطعی است و بايد از تصرف در آنها پرهيز
کرد.

 .6شک مورداعتنا در ممنوعيت به لحاظ قانونی – در صورت اعتبار قانون از لحاظ شرع-
همانند شک مورداعتنا در حرمت به لحاظ شرعی است .بنابراين در صورت شک
مورداعتنا در ممنوعيت قانونی در اموال خطير ديگران نيز بايد احتياط را رعايت کرد.
 .1قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران در صورت شک مورداعتنا در حرمت تصرف در
اموال آنان جريان دارد .بنابراين هر شکی را شامل نمیشود.
 .1قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران اختصاص به اموال خطير دارد و شامل هر مالی
نمیشود .معيار خطير بودن اموال نيز عرف جامعه است .شرع نيز تابع عرف است.
 .1قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران اختصاص به اموال کثير و زياد دارد و شامل اموال
اندک نمیشود.
 .31قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران در صورت لزوم عسر و حرج از اعمال آن
طبق قاعده نفی عسر و حرج -جريان ندارد. .33قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران در هم شبهههاي موضوعی و هم شبهههاي
حکمی جريان دارد.
 .34شخص در اين قاعده فقهی شامل هم شخص حقيقی و هم شخص حقوقی میشود.
بنابراين بايد در حتی اموال اشخاص حقوقی مانند سازمانها ،نهادها ،ارگانها و ...در
موارد شک مورداعتنا احتياط کرد .گاهی احتياط در اموال اشخاص حقوقی اهميت
بيشتري پيدا میکند ،زيرا اموال برخی از اين اشخاص حقوقی متعلق به بيتالمال و
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عموم مردم است و تصرف شخصی غيرمجاز در آنها پيامدهاي منفی بزرگتر و
بيشتري دارد.
 .1تحليل كاركردهاي قاعده فقهي احتياط در اموال ديگران

قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران کارکردها و آثار مختلف و زيادي در امور مالی و
معامالت اموال دارد که بعضی از مهمترين آنها ذکر میشود.
 .3اگر شخصی در اموالی که بايد احتياط شود احتياط نکرده و تصرف کند و بَعد روشن
شود که تصرف او مجاز بوده کار حرامی انجام داده ،ولی ضمانی برعهده او نيست.
چنانچه معاملهاي هم انجام داده باشد صحيح بوده و مال منتقلشده به او به ملکيت
او در خواهد آمد ،زيرا مالزمهاي ميان حرمت تکليفی و بطالن وضعی نيست و
حرمت تکليفی معامله باعث بطالن وضعی معامله نمیشود (ر.ک :خراسانی3411 ،ق،
ص.)311 .
 .4اگر شخصی در اموالی که بايد احتياط شود احتياط نکرده و تصرف کند و بَعد روشن
شود که تصرف او نامجاز بوده کار حرامی انجام داده و ضامن بوده و بايد از اين
ضمان خارج شود .چنانچه معاملهاي هم انجام داده باشد در صورت تنفيذ مالک
مال ،آن معامله صحيح میشود و او مالک مال میشود و در صورت عدمتنفيذ مالک
مال ،او مالک مال نبوده و ضامن مال میشود (ر.ک :انصاري3441 ،ق ،ص)311 .
ازاينرو در فرض بقاي مال بايد مال را به مالک مال برگرداند (ر.ک :انصاري،
3441ق ،ص )311 .و در صورت تلف شدن مال ،بايد مثل آن مال را در صورت
مثلی بودن (ر.ک :انصاري3441 ،ق ،ص )411 .و قيمت آن مال را در صورت قيمی
بودن (ر.ک :انصاري3441 ،ق ،ص )443 .به مالک آن برگرداند .در فرض استفاده
منافع مال نيز بايد عوض آنها را به مالک مال بدهد (ر.ک :انصاري3441 ،ق ،ص.
)413
نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتهها :قاعده فقهی اصالت احتياط در اموال ديگران در صورت عدمعلم به جواز تصرف
از قواعد فقهی مهم و مشهور است که توسط فقهاء در بسياري از مسائل جريان میيابد.
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دليل اصلی براي اين قاعده فقهی حکم مستقل عقل بوده و ادله ديگر -ازجمله آيه نهی
از اکل مال بهباطل ،اجماع ،اهتمام ويژه شرع ،قاعده احترام ،سيره متشرعان ،اصل احتياط
و سيره شارع -بهعنوان مؤيد حکم عقل بهشمار میروند .بنابراين حکم شرع دراينباره
از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضاي بناي عقالي جهان است و شرع جعل مستقلی
در اين زمينه ندارد.
اين قاعده فقهی اختصاص به اموال خطير و کثير دارد و در هم شبهههاي حکمی و
هم شبهههاي موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غيرحربی جريان دارد؛ ولی
درباره کافران حربی جريان ندارد؛ زيرا مال آنان احترامی ندارد.
اصالت اباحه درباره جان جريان نخواهد داشت ،زيرا اين اصل در جايی جريان دارد
که موضوع برحسب طبيعت خويش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به جهت
عروض عوارض خارجی شک شود؛ ولی اگر موضوع برحسب طبيعت خودش محکوم
به حرمت باشد و حليت امري عارضی بر آن باشد اين اصل درباره آن جاري نمیشود.
اموال در زمره همين موضوعات است که اصل در آنها بر حرمت است .بنابراين اصالت
اباحه در آن جاري نمیشود اگرچه شبهه در آنها بدوي باشد .از سوي ديگر اصالت
اباحه در جايی جريان دارد که عقل استقالل به قبح آن نداشته باشد ،درحالیکه عقل حکم
مستقل به قبح اقدام در اموال در صورت عدمعلم میکند.
چنانچه شخصی در مالی که بايد احتياط شود تصرف کند ،اگر بَعد روشن شود که
درواقع تصرف در آن جايز بوده ،آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان شخص
متصرف نمیشود .اگر بَعد روشن شود که درواقع هم تصرف جايز نبوده ،آن تصرف هم
حرام بوده و هم موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او يا استيفايش از منافع
مال نيز میشود.
پيشنهادها :بهجهت گسترده و گوناگون بودن مسائل قاعده فقهی احتياط در اموال
ديگران ،پيشنهاد میشود يک کتاب مستقل و يک پاياننامه حوزوي يا دانشگاهی درباره
آن نگارش شود .همچنين پيشنهاد میشود اين قاعده بهصورت تطبيقی از نگاه دانش فقه
اسالمی و دانش حقوق مورد تحليل و بررسی قرار بگيرد و يک کتاب مستقل و يک
پاياننامه حوزوي يا دانشگاهی پيرامون آن نوشته شود.
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قاعده فقهی احتياط در اموال ديگران فقط درباره احتياط در اموال ديگران بحث
میکند و از مباحث مشابه آن مانند احتياط در جان ديگران ،احتياط در آبروي ديگران،
احتياط در نواميس ديگران و ...پرهيز میکند .برخی از اين مباحث در بعضی از آثار علمی
تحليل و بررسی شدند ،ولی هنوز بعضی از آنها جاي بررسی و نگارش اثر علمی مستقل
اعم از کتاب ،پاياننامه ،رساله و مقاله -را دارند.يادداشتها

« .3الَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» (بقره)311 ،؛ «التَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَاًََ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نساء.)41 :
« .4الَتَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ».
« .1وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِاحْتَمَلُوا بُهْتَانا وَإِثْمًا مُّبِينا».
« .4الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ كُلُّهُ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ وَ دَمُه».
« .5إنَّ دِماءَكُم وَأموالَكُم عَلَيكُم حَرامٌ كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا فی بَلَدِكُم هذا فی شَهرِكُم هذا».
« .6سِبَابُ الْمُؤْمِنِ ...وَأَكْلُ مَالِهِ مَعْصِيَةٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِه»؛ «سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ ...وَحُرْمَةُ مَالِهِ
كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ...وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِه».
« .1اليَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اهللُ».
« .1لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه».
« .1أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ فِی أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهَا فَیْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ».
« .31وَمَا لَكُمْ أَالَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِالَّ مَا اضْطُرَِْتُمْ إِلَيْهِ»
(انعام)331 :؛ «قُل الأَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِالَّ أَن يَكُونَ مَيْتَة أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ َِجْسٌ أَوْ فِسْقا أُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَ الَ عَادٍ فَإِنَّ ََبَّ ََ
غَفُوٌَ ََّحِيمٌ» (انعام.)345 :
 « .33كلّ شیءٍ يكون [منه][فيه][حاللٌ و] حرامٌ [وحاللٌ] فهو [ل َ] حاللٌ [ل َ] أبدا حتی [أن]تعرف
[منه] الحرام [منه] بعينه [فتدعه][فدعه]» (برقی ،3113 ،ص 451 .و 416ـ411؛ حلی3434 ،ق،
ص514 .؛ صدوق3414 ،ق ،ص143 .؛ کلينی3411 ،ق ،ص 131 .و 111؛ طوسی،3165 ،
ص)11 .؛ «كلّ شیءٍ مطلقٌ حتی يَرد فيه نصٌ [نهیٌ]» (صدوق3414 ،ق ،ص131 .؛ أحسائی،
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3411ق ،ص)44 .؛ «األشياءُ مطلقةٌ ما لميَرد علي َ أمرٌ وَ نهیٌ وَ كلّ شیءٍ فيه حاللٌ وَ حرامٌ فهو
ل ََ حاللٌ أبدا ما لمَتعرف الحرامَ منه فتدعه» (طوسی3434 ،ق ،ص ،)631 .حديث «كلّ شیءٍ
هو ل ََ حاللٌ حتّی تَعلم أنّه حرامٌ بعينه فتدعه من قبل نفس َ وذل َ مثلُ الثوبِ يَكونُ [علي َ]
قد اشتريته و هو سرقةٌ أو المملوک عندک وَ لعلّه حرٌ قَد باعَ نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو إمرأً
تحت َ وَ هی أخت َ أو َضيعت َ وَ األشياءُ كلّها علی هذا حتّی يستبين ل َ غيرذل َ أو تقوم به
البيّنة» (کلينی3411 ،ق ،صص134-131 .؛ طوسی ،3165 ،ص.)446 .
كتابنامه
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استرآبادي ،محمدامين (3446ق) .الفوائد المدنيه (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
اشتهاردي ،علیپناه (3431ق) .مدارک العروه (چاپ اول) .تهران :اسوه.
اصفهانی ،ابوالحسن (3444ق) .وسيلة الوصول إلی حقائق األصول (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
انصاري ،مرتضی (3431ق) .فرائد األصول (چاپ اول) .قم :مجمع الفکر اإلسالمی.
انصاري ،مرتضی (3441ق) .المکاسب (چاپ دوم) .قم :مجمع الفکر اإلسالمی.
انوري ،حسن ( .)3114فرهنگ بزرگ سخن (چاپ دوم) .تهران :سخن.
اهوازي ،حسين (3414ق) .المؤمن (چاپ دوم) .قم :مطبعه علميه.
بجنوردي ،محمدحسن (3431ق) .القواعد الفقهيه (چاپ اول) .قم :دفتر نشر الهادي.
بجنوردي ،محمدحسن ( .)3111منتهی األصول (چاپ اول) .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار
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امام خمينی(ره).
بحرالعلوم ،محمد (3411ق) .بلغة الفقيه (چاپ چهارم) .تهران :مکتبه صادق.
بحرانی ،يوسف (3415ق) .الحدائق الناضره (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
برقی ،احمد (3113ق) .المحاسن (چاپ دوم) .قم :دارالکتباإلسالميه.
بهبهانی ،علی ( .)3113بدائع األصول (چاپ اول) .اهواز :خوزستان.
بهجت ،محمدتقی (3444ق) .بهجة الفقيه (چاپ اول) .قم :شفق.
تبريزي ،جواد (3436ق) .إرشاد الطالب إلی التعليق علی المکاسب (چاپ سوم) .قم :اسماعيليان.
تبريزي ،غالمحسين (بیتا) .أصول مهذبه (چاپ دوم) .مشهد :طوس.
تبريزي ،موسی (3111ق) .أوثق الوسائل فی شرح الرسائل (چاپ اول) .قم :کتبی نجفی.
ترحينی ،محمدحسن (3441ق) .الزبدة الفقهية فی شرح الروضة البهيه (چاپ چهارم) .قم:
دارالفقه.
تونی ،عبداهلل (3434ق) .الوافية فی أصول الفقه (چاپ اول) .قم :مجمع الفکر اإلسالمی.
توکلیزاده ،محمد؛ و عامرينيا ،محمدباقر ( .)3114استثنائات قاعده فقهی احترام مال مسلمان و
عمل او .دومين همايش ملی عدالت ،اخالق ،فقه و حقوق،
جابلقی ،محمد (بیتا) .القواعد الشريفه (چاپ اول) .قم :مؤلف.
جزايري ،محمدجعفر (3435ق) .منتهی الدراية فی شرح الکفايه (چاپ چهارم) .قم :دارالکتاب.
جوهري ،اسماعيل (3441ق) .الصحاح (چاپ دوم) .بيروت :دارالمعرفه.
حسينی ،محمود ( .)3115نتائج األفکار فی األصول (چاپ اول) .قم :آل مرتضی.
حکيم ،محسن (3436ق) .مستمسک العروة الوثقی (چاپ اول) .قم :دارالتفسير.
حکيميان ،علیمحمد ( .)3113قاعده احترام مبناي مسئوليت مدنی مسلمانان نسبت به يکديگر.
فصلنامه علمی حقوق اسالمی.13-11 ،)11(1 ،
حلی ،جعفر (3411ق) .شرائع اإلسالم (چاپ دوم) .قم :اسماعيليان.
حلی ،حسن (3441ـ3444ق) .تحرير األحکام (چاپ اول) .قم :امام صادق.
حلی ،حسن (3431ق) .قواعد األحکام (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
حلی ،حسن (3441ق) .مختلف الشيعه (چاپ دوم) .قم :بوستان کتاب.
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حلی ،حسن (3434ق) .منتهی المطلب (چاپ اول) .مشهد :بنياد پژوهشهاي آستان قدس
رضوي.
حلی ،حسن (3445ق) .نهاية الوصول إلی علم األصول (چاپ اول) .قم :امام صادق.
حلی ،حسين (3414ق) .أصول الفقه (چاپ اول) .قم :کتابخانه تخصصی فقه و اصول.
حلی ،محمد (3434ق) .السرائر الحاوي لتحريرالفتاوي (چاپ دوم) .قم :دفتر اسالمی.
خادمی ،نورالدين (3443ق) .علم المقاصد الشرعيه (چاپ اول) .رياض :مکتبة العبيکان.
حسينی خامنهاي ،سيدعلی (3431ق) .بحث حول الصابئه .فصلنامه علمی فقه أهلالبيت.)4(3 ،
حسينی خامنهاي ،سيدعلی (3431ق) .المهادنه ،فصلنامه علمی فقه أهل بيت.)34-33(1 ،
خراسانی ،محمدکاظم (3411ق) .کفاية األصول (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
موسويخمينی ،روحاهلل (3441ق) .تهذيب األصول (چاپ اول) .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار
امام خمينی(ره).
خوانساري ،احمد (3415ق) .جامع المدارک (چاپ دوم) .قم :اسماعيليان.
خويی ،ابوالقاسم (3441ق) .مصباح األصول (چاپ ششم) .قم :کتابفروشی داوري.
دهخدا ،علیاکبر ( .)3111لغتنامه دهخدا (چاپ دوم) .تهران :دانشگاه تهران.
رازي ،احمد ( .)3111مقاييس اللغه (چاپ اول) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
رازي ،محمد (3431ق) .المحصول فی علم أصول الفقه (چاپ سوم) .بيروت :الرساله.
رشتی ،حبيباهلل (بیتا) .بدائع األفکار (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
روحانی ،محمدصادق ( .)3114زبدة األصول (چاپ اول) .تهران :حديث دل.
روحانی ،محمدصادق ( 3434ق) .فقه الصادق (چاپ اول) .قم :دارالکتاب.
زامل ،عبدالمحسن (3444ق) .شرح القواعد السعديه (چاپ اول) .رياض :دارأطلس الخضراء.
زحيلی ،وهبه (3416ق) .أصول الفقه اإلسالمی (چاپ اول) .بيروت :دارالفکر المعاصر.
سبحانی ،جعفر (3446ق) .إرشاد العقول إلی مباحث األصول (چاپ اول) .قم :امام صادق.
سبحانی ،جعفر (3411ق) .اإلعتصام بالکتاب و السنه (چاپ اول) .قم :امام صادق.
سبحانی ،جعفر (3441ق) .الصوم فی الشريعة اإلسالمية الغراء (چاپ اول) .قم :امام صادق.
سبحانی ،جعفر (3431ق) .المحصول فی علم األصول (چاپ اول) .قم :امام صادق.
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سبحانی ،جعفر (3441ق) .الموجز فی أصول الفقه (چاپ اول) .قم :امام صادق.
سبحانی ،جعفر (3446ق) .الوسيط فی أصول الفقه (چاپ دوم) .قم :امام صادق.
سبزواري ،عبداألعلی (3431ق) .تهذيب األصول (چاپ اول) .بيروت :المنار.
سبزواري ،عبداألعلی ( .)3111مهذب األحکام (چاپ اول) .قم :دارالتفسير.
سبزواري ،علی (3441ق) .اإلستنساخ بين التقنية و التشريع (چاپ دوم) .قم :دفتر آيتاهلل
سبزواري.
سبزواري ،محمدباقر (3441ق) .ذخيرة المعاد فی شرح اإلرشاد (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
سدالن ،صالح (3431ق) .القواعد الفقهية الکبري و ما تفرع عنها (چاپ اول) .رياض :داربلنسيه.

سالمیزاده ،فاطمه؛ و رشوند ،مهدي ( .)3115قاعده احترام در فقه اماميه .کنفرانس ملی فقه،
حقوق و روانشناسی.
سند ،محمد (3441ق) .فقه المصارف و النقود (چاپ اول) .قم :کتابفروشی فدک.
سيستانی ،علی (3434ق) .قاعدة ال ضرر و ال ضرار (چاپ اول) .قم :دفتر آيتاهلل سيستانی.
سيوري ،مقداد (3414ق) .التنقيح الرائع (چاپ اول) .قم :کتابخانه آيتاهلل مرعشی.
شاهرودي ،علی (3431ق) .دراسات فی علم األصول (چاپ اول) .قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه
اسالمی.
شراره ،عبدالجبار (3115ق) .أحکام الغصب فی الفقه اإلسالمی (چاپ اول) .بيروت :مؤسسه
أعلمی /بغداد :دارالتربيه.
شلبی ،محمد (3416ق) .أصول الفقه اإلسالمی (چاپ اول) .بيروت :دارالنهضة العربيه.
شيرازي ،محمد (3446ق) .الفقه :السلم و السالم (چاپ اول) .بيروت :دارالعلم.
شيرازي ،محمد (3431ق) .الفقه :القواعد الفقهيه (چاپ اول) .بيروت :امام رضا.
شيرازي ،محمد (3441ق) .من فقه الزهراء (چاپ اول) .قم :رشيد.
صافی ،لطفاهلل (3441ق) .بيان األصول (چاپ اول) .قم :دفتر آيتاهلل صافی.
صدر ،محمدباقر (3441ق) .بحوث فی علم األصول (حسن عبدالساتر ،تقرير) (چاپ اول).
بيروت :محبين.
صدر ،محمدباقر (3413ق) .بحوث فی علم األصول (شاهرودي ،تقرير) (چاپ چهارم) .قم:
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دائرةالمعارف فقه اسالمی.
صدوق ،محمد (3411ق) .الخصال (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
صدوق ،محمد (3435ق) .المقنع (چاپ اول) .قم :امام هادي.
صدوق ،محمد (3414ق) .من اليحضره الفقيه (چاپ دوم) .قم :دفتر اسالمی.
طباطبايی ،علی (3431ق) .رياض المسائل (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
طباطبايی ،محمدحسين (3431ق) .الميزان (چاپ پنجم) .قم :دفتر اسالمی.
طبرسی ،أحمد (3411ق) .اإلحتجاج (چاپ اول) .مشهد :مرتضی.
طبرسی ،فضل ( .)3114مجمع البيان (چاپ سوم) .تهران :ناصر خسرو.
طبري ،محمد (3111ق) .بشارة المصطفی (چاپ دوم) .نجف :المکتبة الحيدريه.
طوسی ،محمد (3434ق) .األمالی (چاپ اول) .قم :بعثت.
طوسی ،محمد (3414ق) .اختيار معرفة الرجال (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
طوسی ،محمد (3111ق) .اإلستبصار (چاپ اول) .تهران :دارالکتب اإلسالميه.
طوسی ،محمد (3113م) .التبيان (چاپ اول) .بيروت :دارإحياءالتراث العربی.
طوسی ،محمد ( .)3165تهذيب األحکام (چاپ چهارم) .تهران :دارالکتب اإلسالميه.
طوسی ،محمد (3111ق) .المبسوط (چاپ سوم) .تهران :المکتبة المرتضويه.
عاملی ،زينالدين (3414ق) .روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان (چاپ اول) .قم :دفتر تبليغات
اسالمی حوزه.
عاملی ،زينالدين (3431ق) .مسالک األفهام (چاپ اول) .قم :مؤسسه معارف اسالمی.
عاملی ،جواد (بیتا) .مفتاح الکرامة (چاپ اول) .بيروت :دارإحياءالتراث العربی.
عاملی ،محمد (3433ق) .مدارک األحکام (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
عاملی ،محمد (3431ق) .اللمعة الدمشقيه (چاپ اول) .بيروت :دارالتراث /الدار اإلسالميه.
عراقی ،ضياءالدين ( .)3111اإلجتهاد و التقليد (چاپ اول) .قم :نويد اسالم.
عسکري ،ابوهالل (3411ق) .معجم الفروق اللغويه (چاپ ششم) .قم :دفتر اسالمی.
علوانی ،جابر (3443ق) .مقاصد الشريعه (چاپ اول) .قم :ستاره.
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(چاپ اول) .قم :بوستان کتاب.
فاضل ،محمد (3411ق) .دراسات فی األصول (چاپ اول) .قم :مرکز فقهی ائمه اطهار.
فراهيدي ،خليل (3444ق) .العين (چاپ اول) .بيروت :دارالکتب العلميه.
فيروزآبادي ،محمد (3441ق) .القاموس المحيط (چاپ اول) .قاهره :دارالحديث.
فيومی ،احمد (3415ق) .المصباح المنير (چاپ اول) .قم :دارالهجره.
قمی ،ابوالقاسم (3411ق) .القوانين المحکمه (چاپ اول) .قم :إحياء الکتب اإلسالميه.
قمی ،تقی ( .)3113آراؤنا فی أصول الفقه (چاپ اول) .قم :محالتی.
قمی ،علی (3414ق) .تفسير القمی (چاپ سوم) .قم :دارالکتاب.
کاشفالغطاء ،علی (3113ق) .النور الساطع فی الفقه النافع (چاپ اول) .نجف :مطعبة اآلداب.
کاشفالغطاء ،محمدحسين (3446ق) .الفردوس األعلی (چاپ اول) .قم :دارأنوارالهدي.
کرکی ،حسين (3116ق) .هداية األبرار (چاپ اول) .نجف :مؤسسه احياء األحياء.
کرکی ،علی (3434ق) .جامعالمقاصد (چاپ دوم) .قم :آلالبيت.
کلينی ،محمد (3411ق) .الکافی (چاپ چهارم) .تهران :دارالکتب اإلسالميه.
کمپانی ،محمدحسين (3434ق) .نهاية الدرايه (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
گرجی ،ابوالقاسم ( .)3115ادوار اصولالفقه (چاپ اول) .تهران :ميزان.
لنگرودي ،مرتضی (3111ق) .الرسائل الثالث (چاپ اول) .قم :اسالم.
مالکی ،ورام (3431ق) .تنبيه الخواطر و نزهة النواظر (چاپ اول) .قم :مکتبه فقيه.
مؤمن ،محمد (3445ق) .الوالية االهية اإلسالميه (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
مجاهد ،محمد (3435ق) .مفاتيح األصول (چاپ اول) .قم :آلالبيت.
محمدي ،غالمعلی (3411ق) .دروس فی الکفايه (چاپ اول) .بيروت :دارالمصطفی.
مدنی ،يوسف (3441ق) .قواعد األصول (چاپ دوم) .قم :دفتر آيتاهلل مدنی.
مشکينی ،علی (3411ق) .اصطالحات األصول و معظم أبحاثها (چاپ چهارم) .قم :الهادي.
مشکينی ،علی ( .)3111مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه (چاپ اول) .قم :الهادي.
مصطفوي ،محمدکاظم (3431ق) .القواعد (چاپ سوم) .قم :دفتر اسالمی.
مظفر ،محمدرضا ( .)3115أصول الفقه (چاپ پنجم) .قم :اسماعيليان.
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معين ،محمد ( .)3116فرهنگ فارسی (چاپ چهارم) .تهران :ادنا.
مفيد ،محمد (3431ق) .المقنعه (چاپ اول) .قم :دفتر اسالمی.
مکارم شيرازي ،ناصر (3441ق) .أنوار األصول (چاپ دوم) .قم :مدرسه امام علی بن أبیطالب.
مکارم شيرازي ،ناصر ( .)3114تفسير نمونه (چاپ اول) .تهران :دارالکتب اإلسالميه.
مکارم شيرازي ،ناصر (3441ق) .الفتاوي الجديده (چاپ اول) .قم :مدرسه امام علی بن أبیطالب.
مکارم شيرازي ،ناصر (3433ق) .القواعد الفقهيه (چاپ اول) .قم :مدرسه امام اميرالمؤمنين.
مهريزي ،مهدي ( .)3114فقه پژوهی (دفتر دوم) (چاپ اول) .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
مهريزي ،مهدي (3441ق) .مدخل إلی فلسفة الفقه (چاپ اول) (حيدر نجف ،مترجم) .بيروت:
دارالهادي.
موسوي ،سيدرضی (3434ق) .نهجالبالغه (چاپ اول) .قم :دارالهجره.
ميالنی ،علی (3441ق) .تحقيق األصول (چاپ دوم) .قم :حقائق.
نائينی ،محمدحسين ( .)3154أجود التقريرات (چاپ اول) .قم :عرفان.
نجفی ،محمدحسن (3414ق) .جواهر الکالم (چاپ هفتم) .بيروت :دارإحياءالتراث العربی.
نجمآبادي ،ابوالفضل ( .)3111األصول (چاپ اول) .قم :مؤسسه آيتاهلل بروجردي.
هاشمی شاهرودي ،محمود (3441ق) .موسوعة فقه أهلالبيت (جلد ( )31چاپ اول) .قم:
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