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 چکیده   

دهد که گاه، قالب شناسی مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میبررسی ادبیات    

حواله یکی از معامالت معینی است  .باشدبرخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختالف دانشیان فقه شیعه می

ه دانشیان فقی اخیر، در سده ی دارد.که در روابط اقتصادی و معامالت تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیر

د؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی دهنارائه می حواله، قالب شناختیی متفاوتی درباره هایتفسیر، شیعه

رهبری  صاحب عروه،برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که ند و در برابر، دانبا یک ایجاب و یک قبول می

سخن  ،خیزند و از ایقاع خواندن حوالهبر می فقیهان شیعه مشهوربا دیدگاه به مخالفت  دار است،آنان را عهده

-می از دو دیدگاه هر یک یمتوجهو چه نقدی  چیست مذکور یک از دو دیدگاه هرمبانی گویند. اینکه می

گردد که عمل اهتمام دارد و از این گذر نمایان می ،، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آنباشد

توان آن را در هر یک میی متعامالن، حسب ارادهظرفیتی بر خوردار است که  از چنانفقهی حقوقی حواله، 

 .واقع ساخت عقد و ایقاعاز دو قالب 

  

 نقد عقد بودن حواله. شناسی حواله،قالب حواله، : هاکلید واژه  
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 لهأطرح مس -1

 از این رو، ؛ندکمی معرفی ،عقد و ایقاع قالبدو  درهمواره معامالت را به طور سنتی،  ه شیعهادبیات فق

یازند، یکی از آن دست می انشاء دن هر عمل فقهی حقوقی که متعامالن بهاز عقد یا ایقاع خوان سخن

 آید.به شمار می یفقه آثار مکتوبهای مرسوم شیوه

دارد که می آورند، این واقعیت را نمایانها روی میهای مردم به انشاء آنبررسی معامالتی که توده

سازند که عقد یا ایقاعِ همواره، این گونه نیست که متعامالن، عمل فقهی حقوقی خود را به صورتی واقع می

ی فقه معامالت، ای در گسترهمعین بودن آن عمل، آشکار باشد. گاه، با انشاء عملی فقهی حقوقی، معامله

های معهود عقود ی جای دادن آن در یکی از قالبیابد که تفسیر قالب شناختی متعارف سنتی، برااعتبار می

ر تحلیل قالب شناختی آید. این واقعیت، نه تنها خود را دهای معین، چندان قابل پذیرش به نظر نمییا ایقاع

ی معامالت معین نیز دهد، بلکه از دیرباز در ادبیات فقه شیعه و در گسترهمعین، نشان میمعامالت غیر

در برابر آن دسته از که د سازن مییاانم این واقعیت را ه،فقه شیع رّق در متون ادبیاتاندک تو مشهود است.

 خود نمایی ،، مواردی اختالفین آنها متفق هستندندبر عقد و یا ایقاع خواکه همگان  حقوقی اعمال فقهی

ایقاع خواندن آن ی عقد یا یک از دانشیان فقه شیعه، از تفسیر قالب شناختی خویش درباره د که هرکنمی

 گوید.  سخن می عمل فقهی حقوقی،

-های نوین و بهرهآوریی أخیر، با رشد چشمگیر دانش بشری و دستیابی آدمیان به فنّدر دو سده

ها آرام آرام، جوامع بشری مسیر تغییر و تکامل خود را های اجتماعات بشری از نتایج این یافتهمندی توده

کند که ی خود، روابط و معامالت فقهی حقوقی جدیدی را تعریف میبه نوبه نوردند و این تحول،در می

اگرچه در نگاه نخست، چیستی بسیاری از آنها با چیستی معامالت معین و معهود در ادبیات فقه شیعه 

-آید، لیک، قالب تحقق آنها از چنان ظرفیتی بر خوردار است که در هماهنگچندان ناهمانند به چشم نمی

ها را توأمان در هر یک از دو قالب سنتی توان برخی از آنهای سنتی معهود به ظاهر میآنها با قالبسازی 

ی خود، آثار عقد و ایقاع معین، واقع ساخت و بسی آشکار است که عقد خواندن عمل فقهی حقوقی، به نوبه

ایقاع دانستن همان عمل، آثار، دارد که نهد و اموری بر متعامالن الزام میو حقوقی پیش روی متعامالن می

آورد و این واقعیت، ضرورت واکاوی قالب شناسی معامالت معین را حقوق و الزامات متفاوتی در پی می

که سخن از انحصار معامالت در دو قالب سنتی عقد و ایقاع و نیز مختص ساختن هر دهد؛ چناننشان می

 سازد.  تردید مواجه می عمل فقهی حقوقی را به یکی از دو قالب مذکور، با
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حواله، یکی از اعمال فقهی  ؛با توجه به گسترش روابط اقتصادی و فراوانی معامالت بانکی امروزه

ی نماید که در حوزهباشد و از این رو بسی طبیعی میحقوقی است که بیش از پیش مورد استفاده می

 جدید اقتصادی قرار گیرد. هایمعامالت مدنی و تجاری، تحت تأثیر روابط حاصل از پدیده

 مشهور خویش، در کتاب است که ی أخیراز فقیهان نوگرای سده سید محمد کاظم طباطبائی یزدی      

قالب  خصوص در و از این رو ددهمی ، به واقعیت مذکور و تردید حاصل از آن، توجه نشانالوثقی ةالعرو

 یاعمال فقه جمله از نوردد. حواله،مشهور را در میقی، راهی متفاوت از اعمال فقهی حقو شناسی برخی از

خیزد. در حالی که به مخالفت برمی ،با مشهوردر تفسیر قالب شناسی آن که صاحب عروه  حقوقی است

محقق یزدی داند، می ی دارای ساختار متعارف عقود معینعقد را ی حوالهمعاملهمشهور دانشیان فقه شیعه، 

توان بر حواله، نمی دهد که در فرض عقد پنداشتنراند و به این نکته توجه میاز ایقاع بودن آن، سخن می

ای، حواله اینکه صاحب عروه به اتکای چه پیشینهچشم فرو بست.  روی تفاوت ساختاری آن با دیگر عقود،

واله قالب شناسی ح تفسیر یهر یک از دو دیدگاه مشهور و محقق یزدی درباره د و مبانیخوانرا ایقاع می

پژوهشی بنیادی به روش توصیفی تحلیلی، مستند  ند کهدهجستاری را سامان میهای عمده پرسشچیست 

به گزارش از  پیش رو نیز نوشتارسازد و ها را هدف تالش خود میای، نیل پاسخ به آنخانهی کتاببه شیوه

  ورزد.آن، اهتمام می

 

 شناسیپیشینه -2

ها لزوم و یا آنظاهر دهد که بتوان از از وجود روایاتی گزارش نمی بررسی مجامع احادیث فقهی شیعه

 عدم لزوم قبول محتال و در نتیجه، عقد شمردن و یا ایقاع خواندن حواله را استنباط نمود. 

مکتب بغداد، از گرایش همگانی فقیهان این مکتب به عقد  بر جای مانده از ی ادبیات فقهمطالعه

، 3، 1407، ؛ شیخ طوسی201، 1404، ؛ سالر دیلمی815ـ814، 1413، مفید) حکایت داردشمردن حواله 

 (.578، 1، 1410، ؛ طبرسی282، 1408، ن حمزه؛ إب257، 2، 1417؛ إبن زهره، 312، 2، 1387؛ 309، 305

 ،ی لزوم رضایت و قبول محتالشیخ طوسی، از اجماع و عدم خالف بین دانشیان فقه شیعه درباره

د: دلیلی کنمی ت، بیانحداند و به صراحت حواله را به رضایت و قبول وی وابسته میگوید و صسخن می

ن، به نفی ایقاع ، منعقد ساخت. وی، بدین سخدر دست نیست که بتوان حواله را بدون رضایت محتال

؛ 305، 3، 1407ند )شیخ طوسی، خوادلیل میپردازد و ایقاع شمردن آن را ادعایی فاقد خواندن حواله می
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، 1407)شیخ طوسی، آورد و برای اثبات عقد شمردن حواله، اجماع فقیهان شیعه را دلیل می ( 312، 2، 1387

3 ،305.) 

سازد پس میخویش اجماعی که ظاهراً، نخستین بار، شیخ طوسی برای عقد پنداشتن حواله دستاویز 

های متفاوت به های فقهی خود به بیانپذیرند و در نوشتهاز وی، بسیاری از دانشیان فقه شیعه آن را می

بن ادریس حلی، ؛ إ583، 1، 1410؛ طبرسی، 261، 2، 1417بن زهره، إ) آورندنقل و بازگویی آن، روی می

؛ اردبیلی، 135، 4، 1410؛ 213، 4، 1413، ؛ شهید ثانی442، 14، 1414ی حلی، ؛ عالمه79، 2، 1410

؛ 280، 9، 1418؛ طباطبائی حائری، 148، 3، تابیکاشانی،  ؛ فیض596، 1، 1423؛ سبزواری، 308، 9، 1403

. گاه، برخی از این فقیهان تا آنجا (  26،160تا، بی؛ نجفی، 146، تابی؛ طباطبائی، 1، 1422کاشف الغطاء، 

 .(13،220، 1430طباطبائی حکیم، ) پندارندروند که عقد شمردن حواله را از مسلمات میپیش می

مکتب بغداد در کنار استناد به عدم خالف، ناقل بودن حواله را  ی حلبِفقیهان به نام حوزهإبن زهره از 

. در (  2/257، 1417إبن زهره، )  دکنمعرفی می ،دلیل لزوم رضایت محتال و در نتیجه عقد خواندن حواله

لزوم رضایت محتال و پی استدالل وی به ناقل بودن حواله، شماری از دانشیان فقه شیعه نیز برای اثبات 

، 1413؛ شهید ثانی، 442، 14، 1414ی حلی، عالمه) یازندعقد شمردن حواله به ناقل بودن حواله دست می

؛ کاشف الغطاء، 9،280، 1418؛ طباطبائی حائری، 148، 3، تابی؛ فیض کاشانی، 135، 4، 1410؛ 4/213

 . (146، تابی؛ طباطبائی، 1، 1422

دارند از این رو حائز اهمیت إبن زهره برای عقد شمردن حواله بیان میوجوهی که شیخ طوسی و 

-ند که به گواهی ادبیات فقه شیعه، تنها دستاویزهای مشهور را برای عقد پنداشتن حواله سامان میهست

 دهند. 

 گرایش به عقد خواندن حواله به فقیهان مکتب بغداد اختصاص ندارد. به گواهی ادبیات مکتوب فقه      

در تمامی مکاتب و  ی دانشیان فقه شیعهشیعه، تا زمان سید محمد کاظم طباطبائی یزدی تقریباً همه

، 1410ابن ادریس حلی،) شمارندأعم از اصولیان و أخباریان، حواله را عقد می ؛مسالک فقهی شیعه

، 429، 14 ،1414ی حلی، ؛ عالمه89، 1394؛ 304، 1405؛ حلّی، 93، 2، 1408؛ محقق حلی، 79ـ2/78

؛ محقق کرکی، 136، 4، 1410؛ 214، 4، 1413؛ شهید ثانی، 162، 2، 1413؛ 575، 2، 1420؛ 431، 430

؛ 148، 3، تابی؛ فیض کاشانی، 1،596، 1423؛ سبزواری، 314، 307، 9، 1403؛ اردبیلی، 359، 5، 1414
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؛ حسینی عاملی، 145، 144، تابی؛ طباطبائی، 281، 9، 1418؛ طباطبائی حائری، 49، 21، 1405بحرانی، 

 .( 160، 26، تابی؛ نجفی، 1، 1422؛ کاشف الغطاء، 502، 496، 16، 1419

ی حلی به هنگام گزارش از اختالف بین فقیهان اهل سنت در این باره که حواله استیفاء حق، عالمه       

-نکته  .(432، 14، 1414حلی،  یعالمه) خواندباشد به صراحت، حواله را استیفاء حق میبیع یا معاوضه می

پذیرد و آن را به ادبیات ی حلی در حالی باور به استیفاء بودن حواله را میی قابل تأمل این است که عالمه

با او هم  ،در بازگو کردن این باور انشیان فقه شیعهبسیاری از دپس از وی نیز سازد و فقه شیعه وارد می

؛ 358، 5، 1414؛ محقق کرکی، 213، 4، 1413؛ شهید ثانی، 441، 1، 1424قطّان حلی، ) گردندسخن می

که ( 26،160، تابی؛ نجفی، 500، 16، 1419؛ حسینی عاملی، 144، تابی؛ طباطبائی، 49، 21، 1405بحرانی، 

ین رسد توجه به همنماید. به نظر میهماهنگ می ،ایفاء دین با ایقاع چهرشمارند؛ اگخود، حواله را عقد می

که برخی از پیروان انگیزاند؛ چنانی قابل تأمل است که صاحب عروه را به ایقاع شمردن حواله برمینکته

توان به جمع بین انتقالی بودن حواله با وفاء دارد که چگونه میمشهور را به بیان این پرسش انتقادی وا می

 ؟( 170، 20، 1412نی، ؛ حسینی روحا446، 28، 1417اشتهاردی، ) دین خواندن آن، دست یافت

ظاهراً، گرایش مشهور به لزوم رضایت محالٌ علیه برای صحت حواله، فقیهی همچون صاحب جواهر        

ی مذکور باشد. گمانهعقدی مرکب از یک ایجاب و دو قبول می ،دارد که حوالهرا به بیان این گمانه وا می

راند، احتمالی است که به حب جواهر از آن سخن میکه به گواهی ادبیات فقه شیعه برای نخستین بار، صا

. (162، 26تا، بینجفی، ) گرایدکه او خود نیز به آن نمیی یافت؛ چنانوِیرُتوان برای آن پِتصریح وی، نمی

باشد، برخی به تفسیر ی عقد دارای دو قبول با ساختار مرسوم عقد در فقه شیعه ناسازگار میکه گمانهاز آنجا

 .  ( 453، 5، 1429طباطبائی یزدی، ) آورندروی می توأمان، حواله به دو عقدقالب 

 

 دیدگاه مشهور -3

شناسی مذکور، اندک تورق در ادبیات مکتوب بر جای مانده از فقیهان شیعه نمایان گذشته از پیشینه

کنند. این همگرایی تفسیر می عقدبه حواله را  قالب تحقق شیعه ی دانشیان فقهسازد که قریب به همهمی

ی اعصار و قرون، فقیهان شیعه در گذر زمان از تحقق و وجود دیدگاه مشهور بر عقد پنداشتن حواله در همه

 . ددهمی خبر
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  دیدگاه صاحب عروه -4

 های فقهی دانشیان فقه شیعه تا زمان صاحب عروهبررسی نوشتهشناسی بیان شده، به استناد پیشینه

باشد که حواله را ایقاع دهد که ظاهراً محقق یزدی نخستین فقیه نام آشنای شیعه میگواهی می به وضوح

 خواند. می

-صاحب عروه بر این باور است که صرف اعتبار رضایت محیل، محتال و محالٌ علیه در حواله نمی       

اخت نوع نقل و انتقالی شناسی حواله را در گرو شنقرار گیرد. وی، قالب تواند توجیهی برای عقد پنداشتن آن

گونه که بسیاری از فقیهان پیرو دهد. به باور محقق یزدی همانداند که چیستی حواله را سامان میمی

؛ شهید ثانی، 441، 1، 1424؛ قطّان حلی، 432، 14، 1414ی حلی، عالمه)  دارنددیدگاه مشهور نیز بیان می

؛ حسینی 144، تابی؛ طباطبائی، 49، 21، 1405؛ بحرانی، 358، 5، 1414؛ محقق کرکی، 213، 4، 1413

ین است و در این ین در حواله، نوعی وفاء دَ، نقل و انتقال دَ(26،160تا، بی؛ نجفی، 16،500، 1419عاملی، 

 لّخِتوان حواله را عقد پنداشت. وی نیازمندی ایقاع حواله را به رضایت محتال و محالٌ علیه، مُصورت نمی

شمارد که به غیر ینی همانند میبیند و اعتبار رضایت افراد دیگر را در حواله به وفاء دَع بودن حواله نمیایقا

آید به رضایت دائن نیز ینی با وجود اینکه ایقاع به شمار میشود؛ زیرا چنین وفاء دَین پرداخت میجنس دَ

طباطبائی یزدی، ) سازدع بودن بیرون نمیباشد و این نیازمندی به رضایت داین آن را از ایقانیازمند می

 .  (455ـ453، 5، 1429

رسد د، چنین به نظر میکنبیان می ،ی ایقاع خواندن حوالهاز توجه به مطالبی که صاحب عروه درباره       

دارد و از اعتبار رضایت محتال و که وی بدین جهت خود را با مشهور دانشیان فقه شیعه، هماهنگ می

ای که همچون: طالق، ظهار و داند؛ گونهپذیر میگوید که ایقاع را به دو گونه بخشعلیه سخن میمحالٌ 

ای که به رضایت دیگری نیازمند است؛ همانند: باشد و گونهاقرار به رضایت شخصی دیگر وابسته نمی

سته هستند و محقق جعاله، خلع و نذر زوجه و فرزند که به ترتیب به رضایت عامل، زوجه، زوج و والد واب

 .  (304ـ305، 20، 1413موسوی سبزواری، ) آوردی أخیر به شمار میحواله را از گونه ،یزدی

دانشیان فقه  از دارد هرچند برخیبیان می ،ی قالب شناسی حوالهدیدگاهی که صاحب عروه درباره       

، لیک، بسیاری از ( 307ـ306، 20همان، ) گویندسخن می ،گروند و در تبیین و دفاع از آنبه آن می ،شیعه

 ، بلکه امریداسو ف در نهایت ضعفپندارند که می یضعیف را سخن آنگیرند و خرده می فقیهان شیعه بر آن

 .(496، 1، 1409؛ موسوی خویی، 455، 5 ، 1429؛ طباطبائی یزدی، 305ـ306، 20همان، است )ممتنع 
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 دیدگاه مشهورمبانی  -5

برای عقد  فقیهان شیعه شمرد که مشهورفقه شیعه، دو دستاویز زیر را وجوهی برمی مکتوب ادبیات

 د.آورنپنداشتن حواله به آنها استدالل می

 

 اجماع -5-1

های فقهی در نوشته اجماع اتفاق و عدم خالف نخستین دستاویزی است که پیروان دیدگاه مشهور       

رانند. ظاهراً، شیخ طوسی، نخستین فقیه شیعی پیرو سخن می خود از آن برای اثبات عقد پنداشتن حواله

و  (305، 3، 1407شیخ طوسی، ) دکندیدگاه مشهور است که اجماع را برای عقد پنداشتن حواله ادعاء می

، 1410؛ طبرسی، 261، 2، 1417إبن زهره، ) آورندپس از وی دیگر دانشیان فقه شیعه به نقل آن روی می

؛ 213، 4، 1413، شهید ثانی؛ 442، 14، 1414ی حلی، ؛ عالمه79، 2، 1410حلی،  ؛ ابن ادریس583، 1

؛ 148، 3، تابی؛ فیض کاشانی، 596، 1، 1423؛ سبزواری، 308، 9، 1403؛ اردبیلی، 135، 4، 1410

؛ طباطبائی، 1، 1422؛ کاشف الغطاء، 497، 16، 1419؛ حسینی عاملی، 280، 9، 1418طباطبائی حائری، 

روند که عقد شمردن حواله را از مسلمات . گاه، برخی تا آنجا پیش می(160، 26تا، بی؛ نجفی، 146، تابی

 . (220، 13، 1430طباطبائی حکیم، ) پندارندفقه می

 

 استدالل به اجماعو بررسی  نقد -5-1-1       

ی دیگر، ای به ذمهحق از ذمهآن به تحویل چیستی رسد باور به ناقل بودن حواله و تفسیر به نظر می       

؛ إبن 312، 2، 1387شیخ طوسی، )  شودچنانکه در سخن شیخ طوسی و دیگر دانشیان فقه شیعه دیده می

؛ 93، 2، 1408؛ محقق حلی، 78، 2، 1410؛ ابن ادریس حلی، 282، 1408؛ إبن حمزه، 261، 2، 1417زهره، 

، 9، 1403؛ اردبیلی، 212، 4، 1413؛ شهید ثانی، 162، 2؛ قواعد األحکام، 429، 14، 1414حلی، ی عالمه

؛ کاشف الغطاء، 278، 9، 1418؛ طباطبائی حائری، 46، 21، 1405؛ بحرانی، 596، 1، 1423؛ سبزواری، 305

خواند. ، مشهور را به ادعای اجماع مذکور فرا می(160، 26تا، بی؛ نجفی، 144، تابی؛ طباطبائی، 1 ،1422

را از بیان و نقد چنین اجماع عیت است که محقق یزدی و فقیهان هم باور وی شاید وضوح این واق

 گرداند.نیاز میتعبدی بیغیر
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 ،از ادعای اجماع د و برای آنبرحصر عقود و ایقاعات به مواردی که مشهور نام میافزون بر این        

نشاید و مخالفت ورزیدن با اجماع د حصری عقلی و تعبدی شرعی نیست که تغییر و تبدیل آن رانسخن می

پذیر نباشد؛ بلکه به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه این حصر محصول برای آن امکان یادعا شده

 .(305، 20، 1413موسوی سبزواری، ) ها و اجتهادات فقیهان شیعه در گذر زمان استاستقراء

    

 بودن حوالهناقل -5-2    

و این ناقل بودن حواله عقد  استی محالٌ علیه ی محیل به ذمهمحتال از ذمهحواله انتقال حق        

ها در اداء دیون این انتقال جز به رضایت صاحب حق شمردن آن را اقتضاء دارد؛ چه با توجه به اختالف ذمه

با  توان جزو بدین جهت نمی استی محیل بر ذمه ،شود؛ به دیگر سخن، محتال دارای حقی ثابتواقع نمی

انتقال  ی فردی دیگر ـ یعنی: محالٌ علیه ـی محیل قرار دارد به ذمهرضایت محتال حق وی را که بر ذمه

ملزم ساخت؛ زیرا چنین چیزی جز تصرف در حق دیگری نیست و  ،داد و محتال را به مراجعه به محالٌ علیه

باشد از این رو، مشهور حواله پذیر نمیبسی آشکار است که تصرف در حق دیگری بدون رضایت وی امکان

 شمرد. را عقدی بین محیل و محتال می

 

  بودن حوالهناقلاستدالل به  بررسی نقد و -1 -2 -5       

به گواهی ادبیات مکتوب فقه شیعه، ابن زهره، نخستین فقیه شیعه است که ناقل بودن حواله را برای        

و از این  (257، 2، 1417بن زهره، ا)  سازدن حواله دستاویز میلزوم رضایت محتال و در نتیجه، عقد پنداشت

ی حلی، عالمه) آورندپس، شماری از فقیهان شیعه به بازگویی آن برای اثبات دیدگاه مشهور روی می

؛ طباطبائی 146، 3، تابی؛ فیض کاشانی، 136، 4، 1410؛ 213، 4، 1413؛ شهید ثانی، 442، 14، 1414

      .(146، تابی؛ طباطبائی، 1 ،1422؛ کاشف الغطاء، 280، 9، 1418حائری، 

تفسیر د که مشهور، بدین جهت برای داراندک درنگ در استدالل بیان شده، این واقعیت را آشکار می      

همانند عقد، مفهومی است که  ،د که انتقالسازمیدستاویز خود  را ، ناقل بودن حوالهعقدقالب حواله به 

ن حواله که وابستگی آن را به دو طرف اشتدپن باشد و با توجه به ناقلوابسته می ،به دو طرف ،تحقق آن

 عقد شمردند و در پی آن کنمشهور حواله را به عقد قیاس مید، گردانمحیل و محتال گریز ناپذیر می

   گیرد. حواله را نتیجه می
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تفسیر یدن مشهور به انتقالی بودن حواله برای اگر از این واقعیت چشم فرو بسته شود که دست یاز       

رساند باشد، دستاویز مذکور تنها صرف رضایت محتال را به اثبات میبر قیاس استوار می قالب حواله به عقد

عقد تفسیر قالب حواله را به صرف لزوم رضایت،  بسی آشکار است کهو وی را  و نه لزوم رضایت عقدی

باشد، عرف نیز از اینکه ایقاع با نیازمندی به رضایت دیگری ناسازگار نمیچه افزون بر  گرددباعث نمی

نماید از این رو، یابد که آن هم با ایقاع خواندن حواله هماهنگ میانتقالی بودن حواله وفاء دین را درمی

رش ایقاع رساند بلکه پذییاری نمی تفسیر قالب حواله به عقددست یازیدن به ناقل بودن حواله نه تنها به 

، 20، 1413؛ موسوی سبزواری، 453ـ455، 5، 1429طباطبائی یزدی، ) سازدخواندن حواله را نیز فراهم می

 . (305ـ307

 

 صاحب عروه مبانی دیدگاه -6

 ،نقد دالیل مشهوردهد که گذشته از اینکه سبک شناسی ادب فقهی صاحب عروه، چنین گواهی می

ی خود و دهد، وی برای اثبات دیدگاه برگزیدهمیرا سامان  قق یزدیمحی نوعاً، یکی از مبانی آراء ویژه

حواله با انتقال کند که تقریر می چنین آن راد و یازدست میبه وفاء دین بودن حواله ، ایقاع خواندن حواله

نقل  گردد و اینی او را باعث میین محیل و تفریغ ذمهی محالٌ علیه سقوط دَی محیل به ذمهین از ذمهدَ

دهد و بسی آشکار ین قرار میهای وفاء دَباشد، حواله را یکی از گونهین نمیو انتقال که چیزی جز وفاء دَ

 توان در ایقاع بودن حواله تردیدی روا داشتآید از این رو نمیین نیز از ایقاعات به شمار میاست که وفاء دَ

 .(455، 5، 1429طباطبائی یزدی، )

، 20، 1413موسوی سبزواری،) بیندواقعیتی است که عرف آن را چنین می بودن حوالهین وفاء دَ       

 دارندرانند و به آن اذعان میو بسیاری از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور نیز از آن سخن می(  305ـ307

 ؛ محقق کرکی،213، 4، 1413؛ شهید ثانی، 441، 1، 1424؛ قطّان حلی، 432، 14، 1414ی حلی، عالمه)

؛ نجفی، 500، 16، 1419؛ حسینی عاملی، 144، تابی؛ طباطبائی، 49، 21، 1405؛ بحرانی، 358، 5، 1414

 . (160، 26تا، بی

 دهد که به رضایت دیگری وابستگی دارندشناسی ایقاع که از وجود ایقاعاتی گزارش میتوجه به گونه       

به رضایت محتال،  ،نیازمندی حواله کند کهاین واقعیت را آشکار می ،(304، 20، 1413موسوی سبزواری، )
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به رضایت دائن نیازمند  کهن وفاء دَین به غیر جنس آ کهچنانسازد؛ به ایقاع خواندن آن خللی وارد نمی

 .(455، 5، 1429طباطبائی یزدی، ) آیدهمچنان ایقاع به شمار می است

 

 صاحب عروه مبانی دیدگاه نقد و بررسی -6-1

الوثقی با دست یازیدن به مواردی که ذیالً بیان  هبرخی از شارحان و حاشیه نویسان بر کتاب العرو

 خیزند.شود به نقد استدالل محقق یزدی برمیمی

آورند و حواله را ین بودن حواله روی میبعضی از دانشیان فقه پیرو دیدگاه مشهور به انکار وفاء دَ .1      

ین ثابت بر ین به اسقاط دَین با وفاء دَدِخوانند؛ چه اینکه مَین نمیتبدیل مکان و ظرف دَ چیزی بیش از

ی محالٌ علیه ینی که بر ذمه دارد به ذمهیازد، ولی، محیل با دست یازیدن به حواله دَی خود دست میذمه

؛ موسوی خویی، 221، 13، 1430؛ طباطبائی حکیم، 455، 5 ،1429طباطبائی یزدی، ) سازدمنتقل می

 .(446، 28، 1417؛ اشتهاردی، 496، 1، 1409

ین را برای اثبات این ین به غیر جنس دَهمچنین این دانشیان فقه شیعه گواهی آوردن به وفاء دَ       

سازد؛ پذیرند که نیازمندی ایقاع حواله به رضایت دیگری، اخاللی بر ایقاع خواندن آن وارد نمیسخن نمی

ی از ذمه ،ینین با وفاء به غیر جنس به سقوط دَدِشمارند؛ چه اینکه مَ، این تنظیر را مع الفارق میزیرا برخی

، 1417اشتهاردی، ) دهدی محالٌ علیه انتقال میین خود را به ذمهآید، ولی در حواله، محیل، دَخود نایل می

28 ،446) . 

پندارند زیرا در وفاء نند بلکه آن را معاوضه و عقد میدابرخی دیگر نیز وفاء به غیر جنس را ایقاع نمی      

ی بین دو یعنی معاوضه گردد و اینین به مالی جدید تبدیل میدِی مَر ذمهین ثابت ببه غیر جنس مال و دَ

 .(496، 1، 1409؛ موسوی خویی، 221، 13، 1430طباطبائی حکیم، ) آیدمال که از عقود به شمار می

عرف به  نمودن پردازند، گذشته از اینکه به انکار حکمین بودن حواله میبه نفی وفاء دَفقیهانی که        

ی سازند که آیا با انعقاد حواله، تفریغ ذمهگرایند، خود را با این پرسش رو در رو میین بودن حواله میوفاء دَ

  آید یا خیر؟ ی او حاصل میین از ذمهمحیل و اسقاط دَ

چنین پاسخ دهند که انعقاد حواله و انتقال  هستند مشهوردیدگاه پیرو  که از دانشیان فقه اگر این دسته      

که چنانآورد ـ ی او به بار میین را از ذمهی محیل و اسقاط دَی محالٌ علیه، تفریغ ذمهین محیل به ذمهدَ
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، 13، 1430طباطبائی حکیم، ) ندکنین بودن حواله به آن اذعان میبرخی از این فقیهان در پی انکار وفاء دَ

  یست.ین و ایقاع بودن حواله نی وفاء دَتردید این خود چیزی جز پذیرش ناخواستهبی ( ـ221

ورزند از بیان پاسخ چه این گروه از دانشیان فقه شیعه که به دفاع از دیدگاه مشهور اهتمام میچنان      

به ضم ذمه به ذمه بودن حواله سخن  مندی خویشباور مذکور روی برگردانند، بدون اینکه خود بخواند از

به همراه عدم تفریغ ین محتال ی محالٌ علیه نسبت به دَاشتغال ذمهزیرا بسی آشکار است که  رانندمی

باشد و این باوری نیست که خود را با دیدگاه ین محتال چیزی جز ضم ذمه به ذمه نمیی محیل از دَذمه

ی چیستی مطلق ضمان، سازگار و هماهنگ درباره فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، این دسته از یبرگزیده

 نشان دهد. 

به  دَین رسد سخنی که فقیهان پیرو دیدگاه مشهور در انتقاد بر گواهی آوردن به وفاءبه نظر می       

به  دَین اءسازد؛ چه فارغی بین تفریغ ذمه در وفند، جرحی بر این گواهی وارد نمیکنجنس بیان میغیر

ی خود را از ، ذمهدَین ین به غیر جنسین با اداء دَدِجنس و حواله وجود ندارد زیرا همان گونه که مَغیر

ین ی خود از اشتغال دَگرداند محیل نیز با دست یازیدن به حواله به برائت ذمهبرئ می ،ین دائناشتغال دَ

 د.شومحتال نائل می

موسوی ) داند و نه معاوضهرا ایقاع می دَین به غیر جنسدَین ف، وفاء همچنین افزون بر اینکه عر       

به  دَین مالکی که این دانشیان فقه شیعه برای معاوضی پنداشتن وفاء ( ،307، 20، 1413سبزواری، 

مالی که به  ،یندِین، مَد زیرا در هر وفاء دَینی رصد کرتوان در هر وفاء به دَدارند میجنس، بیان میغیر

ی ین، مال ثابت بر ذمهکند؛ یعنی در هر وفاء دَپردازد، مثل مالی است که از دائن دریافت میدائن خود می

ی مثل مال با خود بین دو مال است؛ معاوضه یمعاوضه دگردد و این خوین، به مالی جدید تبدیل میدِمَ

 ین، سخنی نیست که منقدین مذکور، به آن باور آورند.      ین را عقد پنداشت و امال؛ از این رو، باید هر اداء دَ

گزینند عقد یا ایقاع خواندن هر عمل فقهی حقوقی را . شماری از فقیهانی که دیدگاه مشهور را برمی2      

آن  است به توافق طرفین معامله وابسته ،فقهی حقوقی دانند که اگر تحقق عملتنها در گرو این ضابطه می

ی یک طرف، عمل فقهی حقوقی مورد نظر، تحقق آید و اگر صرفاً با اعمال ارادهمیعمل عقد به شمار 

ی عقد یا ایقاع را ی فایدهتوان افادهخوانند. بر این پایه اینان چنین باور دارند که نمییابد، آن را ایقاع میمی

ی ایقاع دهیبه صرف اینکه عملی فقهی حقوقی، فادانستن عمل فقهی حقوقی، قرار داد و سبب عقد یا ایقاع

توان آن عقد را ی ایقاعی را افاده دهد نمیکند، آن را ایقاع شمرد از این رو چنانچه عقدی فایدهرا افاده می
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گردد و در رساند اما ایقاع شمار نمیی عتق را میکه هرچند مکاتبه فایدهقاع پنداشت؛ گواه سخن اینای

طباطبائی یزدی، ) نماید ایقاع دانستین را افاده میی ایقاع وفاء دَن عقد حواله را که فایدهتوانتیجه، نمی

 .(220ـ221، 13، 1430؛ طباطبائی حکیم، 455، 1429

دارند شناسی أعمال فقهی حقوقی بیان میای که این دسته از فقیهان برای قالبدرنگ در ضابطه       

د که توان إعمال کری آن دسته از أعمال فقهی حقوقی میتنها دربارهسازد که این ضابطه را روشن می

باشد و در ی دو طرف و یا یک طرف معامله نمایان میها به توافق و ابراز ارادهوابسته بودن تحقق آن

-توان به ضابطهمواردی که وابستگی تحقق عمل فقهی حقوقی به یک یا دو اراده آشکار نیست، چگونه می

 ست یازید؟!ی مذکور د

کند و بر ای که آن عمل إفاده مینهادن به فایدهشناسی عمل فقهی حقوقی با رویافزون بر این قالب       

باشد، به عقود و ایقاعات این معیار قیاس داشتن أعمالی فقهی حقوقی که قالب تحقق آنها نمایان نمی

ها آید که عقد یا ایقاع بودن آنبه شمار میهای عرفی قالب شناسی أعمال فقهی حقوقی معین، یکی از راه

 مشکوک و نامعین است.

نهد، این باشد، ولی منتقد استدالل وی آن را فرو میواقعیتی که در استدالل محقق یزدی آشکار می       

خواند؛ عملی که با یک اراده ین مینکته است که صاحب عروه، در استدالل خویش، آشکارا، حواله را وفاء دَ

 ای که منتقد استدالل اودهد با پیروی از همان ضابطهیابد. محقق یزدی، بدین سخن نشان میتحقق می

ی فایده را برای تعیین قالب حواله آورد و افادهشناسی حواله روی میورزد، به قالببه آن اهتمام می

الب شناسی أعمال فقهی ای متهم گردد که در فقه معیار قسازد تا به عدم رعایت ضابطهدستاویز نمی

 شود.حقوقی شناخته می

دانستن  دَین آیند که وفاء. برخی از پیروان دیدگاه مشهور چنین در نقد استدالل صاحب عروه برمی3       

آورد. اینان در توضیح نقد شمردن آن تصرف در مال دیگری را بدون اذن وی در پی میحواله و ایقاع

ی تأدیه دَین ، متفاوت و متغایر است؛ زیرا وفاءدَین وجود ندارد که حواله، از وفاءنویسند: تردیدی خویش می

بر  ینین، پس از حلول دَدِمَ دَین باشد و حواله این گونه نیست؛ چه اینکه در وفاءین به مالک آن میدَ

تواند از مین نیز ینباشد و مالک دَنیاز میی آن مسلط است. از تحصیل اذن و رضایت دائن، بیتأدیه

پردازد ینی نمیی دَبا انعقاد حواله، به تأدیه ،ین، امتناع ورزد و حال اینکه در حواله، محیلی دَپذیرش تأدیه

 سازد و اگر حواله همانند وفاءی دیگری منتقل میین را به ذمهکه از مالک آن بر ذمه دارد، بلکه تنها، آن دَ
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بدون اذن و رعایت سلطنت  ،ی دیگری، خود، تصرف در ملک و ذمه، ایقاع خوانده شود این انتقال دیندَین

آید، این نتیجه، ین، صحیح به شمار نمیباشد و چون چنین انتقال و تصرف، بدون قبول مالک دَوی می

؛ 454، 5، 1429طباطبائی یزدی، ) توان آن را ایقاع نامیدگردد که حواله عقد است و نمیحاصل می

 .(221، 13، 1430طباطبائی حکیم، 

دهد، فقیهان مذکور، این دانشیان فقه شیعه بر استدالل محقق یزدی نشان می که بازخوانی نقدچنان      

به  ،نمایند که در صورت ایقاع شمردن آن، انتقالی بودن آنبدین جهت از ایقاع خواندن حواله پرهیز می

د؛ از این رو برای رهایی از این اشکال خود گردتصرف در ملک دیگری بدون اذن و رضایت وی منتهی می

ی بینند و این همان ابتالی این دانشیان فقه شیعه به مغالطهرا از پذیرش عقد پنداشتن حواله ناگزیر می

دارند باشد؛ زیرا محقق یزدی و فقیهان پیرو وی به اعتبار رضایت محتال اذعان میی ایقاع میبین دو گونه

توان در صورت ایقاع نیاز نیست؛ از این رو، چگونه میشمارند که از رضایت دیگری بیو حواله را ایقاعی می

، 1413موسوی سبزواری، ) بودن آن را تصرف در مال دیگری بدون اذن وی دانستخواندن حواله انتقالی

 ؟( 306، 20

 

 گیرینتیجه -7

تحقق اعمال فقهی حقوقی در  حصراز توجه به استقرائی و اجتهادی بودن و عقلی و تعبدی نبودن 

یکی از دو قالب عقد و ایقاع، و التفات به این واقعیت که امروزه، گاه، برخی از اعمال فقهی حقوقی که در 

ها چندان راست یابند، تفسیر قالب شناختی متعارف سنتی، بر قامت آنی فقه معامالت، اعتبار میگستره

ها را توأمان در هر یک از دو توان آنیتی بر خوردار است که میها، از چنان ظرفآید و قالب تحقق آننمی

قالب سنتی عقد و ایقاع معین، واقع ساخت، در کنار عنایت به عرفی بودن معامالت و حاکمیت اراده در 

تحقق اعمال فقهی حقوقی و اصل آزادی اراده و نیز اذعان به فقدان نصی خاص که به مدد آن بتوان 

ی حواله را بیان داشت و به تعیین قالب شرعی آن دست یافت، به همراه درنگ در مبانی تفسیر قالب شناخت

آید که تعیین قالب تحقق حواله را باید هریک از دو دیدگاه مشهور و صاحب عروه، این نتیجه به دست می

-توافق میورزند و بر تحقق آن ی کسانی جست و جو کرد که به انشاء حواله مبادرت میی ارادهدر نحوه

ی خویش در هریک از دو قالب عقد و ایقاع محقق ی حواله را حسب ارادهتوانند معاملهنمایند. متعامالن می
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سازند؛ گاه آن را به صورت عقد ـ با یک ایجاب و یک قبول یا دو قبول ـ و گاه به صورت ایقاع، انشاء 

 کنند.

معامالت مدنی و تجاری و روابط اقتصادی عصر هایی که امروزه در توان حوالهبنابراین، دیگر نمی

شناختی نهادن به تفسیر قالبمشهور دانشیان فقه شیعه با روی یابند، مطابق دیدگاهحاضر، انشاء و انعقاد می

ی آنها را عقد شمرد و تحقق آنها را در غیر قالب متعارف سنتی در قالب معهود عقد محصور داشت، همه

گراید این خواندن حواله نیز آن گونه که صاحب عروه به آن میکه ایقاعت؛ چنانمتعارف عقد مردود پنداش

ای که آید؛ بلکه حوالهگردد که انعقاد آن در قالب عقد با یک یا دو قبول منتفی به شمار امر را باعث نمی

کسانی که در تحقق آن ی یابد این توانایی را دارد که حسب ارادهامروزه در بازار تجارت و اقتصاد، انعقاد می

ی متعامالن سهیم هستند در هریک از دو قالب عقد ـ با یک قبول یا دو قبول ـ محقق گردد و این اراده

 بخشند. ی خود عقد یا ایقاع بودن حواله را تعین میدخیل در ایقاع حواله هستند که حسب اراده
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