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مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2طلبه سطح چهار (دکتری) مجتمع عالی فقه ومعارف ،دانشگاه جامعه المصطفی (ص) العالمیه
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
در میان جانداران ،انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است ،زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی
را برانسان تحمیل میکند که با ید به آنها بپردازد .یکی از نیازهای انسان ،تأمین مایحتاج زندگی است که مهمترین راه تأمین
آن خرید و فروش(اصطالحاً بیع) است .بیع درمیان احکام اسالمی ،جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در
تاریخ معامالت و تج ارت ،بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسالم هم آن را امضاء کرده است .دین مقدس اسالم
شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسالم در باب خرد و فروش را تشکیل
می دهد .البته برداشت فقیهان از این شرایط یك سان نبوده است مثال در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که
بهطور عمده در دو دیدگاه خالصه می شود .نخست عربی بودن عقد بیع را الزم و دوم آن را الزم ندانسته اند .با توجه به دالیل
مطروحه ظاهراً ریشههای دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع ،مستدل و مستحکم به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :اشتراط ،عربیّت ،عقد ،بیع ،شرایط عقد ،فقه
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مقدمه
هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر عقالء اسباب و عوامل مملکه فراوان است؛ مانند :هبه ،صلح ،بیع ،اجاره ،احیاء ،حیازت و...
اسبابی که باعث تملیك اند در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان حضور دارد و ما با آن سروکار داریم .و لی درمیان همه این
عوامل ،بیع اهمیت فراوان دارد .زیرا بیع همه سطوح زندگی بشری را در بر میگیرد و کثیراالبتالء است و چون بشر موجودی
مدنی باالطبع است و نیازهای فراوان مادی و معنوی دارد که بدون استمداد و کمك از دیگران ،به تنهایی هرگز قادر به تامین
آنها نیست .از جمله ابعاد احتیاجات بشر که از بدیهیات میباشد ،مسئله مبادالت و معامالت است .زیرا چنین نیست که یك
انسان آنچه از لباس و خوراک و مسکن و ...الزم دارد ،خود به تنهای و اجد باشد ،بلکه هر انسانی هنری و مالی دارد که دیگری
از آن برخوردار نیست .اگر مبادالت نباشد و نقل و انتقاالت نباشد ،نظام زندگی انسان مختل میشود ،و مخصوصاً هرچه زندگی
پیشرفت و تکامل علمی و صنعتی پیدا می کند ،حجم نیازهای مذکور بیشتر و به همان نسبت حجم مبادالت هم در جهان
گسترده تر می شود .این جا است که اگر معامالت و قوانین حاکم برآن نباشد زندگی انسانها زندگی جنگل خواهد بود و هرکه
قوی تر است با زور و قلدری مایحتاج خود را از دیگران می گیرد و ضعیفان باید بمیرند .پس ضرورت مبادالت و نیز قوانین
عادالنه حاکم بر آن کامالً محسوس است .و بعد مهمی از عدالت اجتماعی را تشکیل می دهد )1(.البته بیع در اسالم از احکام
تأسیسی نیست ،از احکام امضائی اسالم است .رسول گرامی اسالم در جامعه زمان خودش همان گونه که احکام جدید و
تأسیسی آورد ،در پاره ای از موارد که تعدادش نیز کم نیست ،آنچه را که رایج بوده مورد امضاء قرار داد .البته در مورد احکام
امضایی گاه نیز به تناسب مصالحی ،تغییراتی در شکل و یا محتوی داده است .در مورد بیع با توجه به اهمیت که دارد این نکته
حائز اهمیت است که بدانیم شارع چه شروطی را برای انعقاد صحیحش معین فرموده است .در مورد الفاظ بیع و ایجاب و قبول
چه شرایطی معین شده است؟ و در مورد متعاقدین یعنی بایع و مشتری چه خصوصیاتی مدنظر شارع قرار دارد؟ و در مورد
عوضین (ثمن و مثمن) چه شرایطی و جود دارد؟ بحث از اشتراط عربیت یاعدم اشتراط آن در عقد بیع ،برگشت به بحث از
صیغه عقد بیع می نماید که علماء و فقهاء نظرات مختلف در مورد آن داده است
 .1مفهوم بیع
تعریف لغوی بیع :مبادله مال بمال .باء جاره در این جا برای مقابله است .مراد از کلمه مال در اولی همان مبیع ،مثمن و معوض
است و مراد ازمال دوم همان ثمن و عوض معامله است که مشتری آن را به بایع منتقل می کند )2(.تعریف اصطالحی :برای
بیع تعاریف زیادی ارائه شده است .هر کد ام دارای اشکاالتی است و لی شیخ انصاری این تعریف را انتخاب می کند :انشاء
تملیك عین بمال؛( )3بیع عبارت است از تملیك کردن عین در مقابل مال .البته براین تعریف نیز اشکاالتی و ارد است که
مرحوم شیخ به تفصیل جواب داده است .نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که آیا در عقد بیع عربیت صیغه و عربی
بودن الفاظ عقد بیع شرط است یاخیر؟ اجماالً دو قول و جود دارد .دالیل هرکدام بررسی میشود .اگر عربی خواندن عقد بیع
شرط باشد الزمه اش این میشود که در تمام بیعها و در همه خرید و فروشها باید بایع و مشتری الفاظ عربی عقد بیع را در
صورتی که عرب زبان نباشد ،فرا بگیرد .و صیغه های عقد بیع را به زبان عربی جاری کند .و عقد بیع به زبان های غیر عربی
صحیح نباشد .اما اگر کسی قائل به عدم اشتراط عربیت در عقد بیع شد ،الزمه اش این میشود که انسان میتواند به هرزبان
غیرزبان عربی عقد بیع را بخواند .و خرید و فروش صورت میگیرد ،فقط سایر شرایط بیع را داشته باشد.
.2گونههای معامالت
معامالت در طول تاریخ به سه صورت انجام می گرفته است:
الف .مبادله کاال به کاال یا جنس به جنس ،مثل گندم در برابر نمك؛
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ب .مبادله کاال به نقد :معامله کاال به نقد رایج مملکت مثل اینکه گندم بفروشد و پول رایج بگیرد؛
ج .مبادله نقد به نقد :مثالً درهم بدهد و دینار بگیرد یا به عکس.
به نظر می رسد در روزگاران قدیم عمده معامال ت از نوع اول بوده است .زیرا که نقد ،رایج نبوده و چیزی به عنوان پول مطرح
نبوده است .و لی پیدا است که این نوع از معا مله دشواری های خاص خودش را دارد چه بسا که فروشنده نیاز به کاالی که در
برابر متاع او می دهد نداشته باشد و یا تعیین قیمت کاالها و سایر امور مشکل باشد .لذا بشر به این فکر افتاد که چیزی را به
عنوان نقد رایج و مالک قیمت اشیاء اختراع کند .گفته شده که نیازمندی ان سان مادر اختراعات انسانی است .اختراع پول هم به
دنبال نیاز انسان صورت گرفت .از این رو مسئله سکهها و بعد درهم و دینار مطرح شد .تمام اینها برای آسان کردن امور مردم
صورت گرفته است .و امروزه نوع دوم از اقسام معامالت یعنی کاال به نقد بیشتر رایج است )4(.بیع کاال به نقد و همین طور سایر
اقسام بیع از جهات گوناگون مورد بحث قرار می گیرد .گاه شرایطی که در صیغه بیع (الفاظ عقد بیع) مطرح است مورد بررسی
قرار می گیرد .گاه شرایط متعاقدین (بایع و مشتری) مورد بحث قرار می گیرد .گاه از شرایط عوضین بحث می شود .که این سه
محور اصلی بحث در کتاب بیع است .وقتی هم در شرایط صیغه عقد بیع بیاییم باید به خاطر داشته باشیم که این نیز چند
قسم است .در الفاظ عقد یك خصوصیاتی معتبر است که یا در ماده الفاظ عقد است و یا در هیأت هریك از ایجاب و قبول است
و یا در هیأت ترکیبی ایجاب و قبول است .و از جمله خصوصیاتی که در ماده الفاظ عقد بعضی آن را شرط دانستهاند و لی عده
زیادی هم آن را شرط نمیداند این است که آیا عربی بودن الفاظ عقد بیع الزم است؟()5
 .3دیدگاهها و فرضیهها
در اینکه صیغه عقد بیع چگونه باشد؟ نظریات فقهاء دراین باب مختلف است به عنوان نمونه:
 .1مرحوم محقق کرکی :عقود شرعی تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شده (عربی) منعقد میشود )6(.برخی دیگر هم روی
این فرض تکیه کرده اند که که هر عقد الزم که شارع برای آن صیغه معین و ضع کرده است باید به همان صیغه انجام شود.
عباراتی شبیه این دو در کنزالعرفان هم آمده است .از این عبارات بر میآید که در نصوص مشتمل بر بیان احکام عقود ،عناوینی
آمده است مانند البیع در بحث بیع ،و النکاح در بحث نکاح و اکتفا به این عناوین الزم است.
 .2برخی فقها :در صیغه عقود شرط است که به صورت حقیقت باشد و مجازات قریب و بعید کفایت نمیکند .از عدهای این نظر
حکایت شده و لی از اسم شان نام برده نشده است.
 .3برخی دیگر :مجاز قریب در صیغه بیع اشکال ندارد و لی مجاز بعید کفایت نمیکند .عدهای در مقام جمع این نظر را داده
اند)7(.
 .4مرحوم عالمه حلی :در انشاء عقد باید صیغه صریح باشد و کنایه کفایت نمیکند)8(.
 .5مرحوم شیخ انصاری :در صیغه بیع داشتن داللت و ضعی لفظی شرط است ،و مجاز که اعتمادش بر قرینه لفظی باشد ،انشاء
بیع با آن مجاز در صورتی صحیح است که اعتماد برقرینه هایش نشود.
 .6آیت اهلل مکارم شیرازی :مطابق نظریه ایشان در صیغه بیع هر لفظ که ظهور عرفی در ادای مقصود داشته باشد صحیح است
بین حقیقت و مجاز تفاوت نیست و بین کنایه و غیر کنایه هم تفاوت نیست .صیغه خاصه هم شرط نیست)9(.
بنا براین اقوال گوناگون در مورد اینکه چه چیز در صیغه عقد بیع باید معتبرباشد ،و جود دارد .و لی عمده متأخرین میگویند:
فقط ظهور عرفی در الفاظ عقد بیع شرط است و بیشتر ازاین امر دگری اعتبار نشده است .صیغه خاصه شرط نیست و حتی
کنایه هم اگر ظهور عرفی داشته باشد می تواند در عقد بیع استعمال شود .از میان اقوال ودیدگاههای گوناگون ،نوشتار حاضر
فقط به بررسی دودیدگاه اشتراط عربیت وعدم اشتراط عربیت در عقد بیع میپردازد.

190

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،36خرداد 1400

 .4عدم اشتراط عربیت
اکثر فقهاء قایل به عدم اشتراط عربیت در صیغه عقد بیع هستند و عربی بودن را شرط نمیدانند .شیخ انصاری ،و از چهرههای
معاصر فقه شیعه آیه اهلل العظمی خویی ،حضرت امام و آیت اهلل العظمی سیستانی از جمله افرادی هستند که عربی بودن صیغه
عقد بیع را الزم ندانسته اند .بیان مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این است:
آنچه از روایات گوناگون در ابواب عقود الزم برمیآید و فتاوای که متعرض صیغه عقود الزمه است میرساند که به هرلفظ که
ظهور عرفی در معنی مقصود داشته باشد میتوان اکتفا کرد .و نیز دالیل چهارگانه که طرفداران اشتراط عربیت اقامه کرده بود،
را جواب میدهد.
جواب دلیل اول :شما گفتید مسأله اشتراط عربیت از باب تأسی بهفعل معصوم است .چون فعل مجمل است با دو شرط در حق
ما حجت و و اجب االتباع میشود:
شرط اول :اینکه احراز شود کهفعل معصوم بروجه شرعیت بوده ،یعنی به عنوان اینکه عربیت مشروع بوده و شرع این را تأیید
میکند ،انجام میدادند .نه به عنوان اینکه امر عادی و روزمره و اینکه چون زبان آنها عربی بوده و با عربها سروکار داشتند ،به
عربی انشاء می کردند و اگر با غیر عرب سروکار داشتند به غیر عربی انشاء میکردند .و بعید نیست و بلکه مطمنا عربی خواندن
عقد از سوی معصوم براین اساس بوده نه بروجه شرعیت ،و با این فرض عمل معصوم حجت نیست ،زیرا اعمال عادی آنان که در
حق ما حجت نیست .بیع و سایر معامالت که مورد امضاء شارع قرار گرفته امور اعتباری است و امور توقیفی نیست تا فعل نبی
یا ائمه باید مورد تأسی قرار گیرد.
شرط دوم :برفرض احراز شرعیت ،باید احراز شود که فعل معصوم علیه السالم بروجه و جوب بوده نه بر و جه استحباب یا اباحه،
و گرنه و اجب االتباع نخواهد بود .و در مانحن فیه این جهت هم محرز نیست .پس و جهی برای استدالل به تأسی و جود ندارد.
جواب دلیل دوم :که صحیح نبودن انش اء به عربی غیر ماضی الزمه اش این است که عقد با زبان غیر عربی به طریق اولی صحیح
نباشد .او ًال این قیاس یك نوع قیاس مع الفارق است ،زیرا عربی غیر ماضی یعنی مضارع و امر ،صریح در انشاء نیست ،بلکه
مضارع اشبه به و عده است و امر هم استدعاء است نه ایجاب.
ولی ماضی غی ر عربی ،مثل فروختم در فارسی ،صریح در انشاء است .پس اگر عربی غیر ماضی به جهت عدم صراحت ،در انشاء و
اقع نشد ،باعث نمی شود که ماضی غیر عربی هم با اینکه در انشاء صریح است ،درست نباشد .ثانی ًا اولویت مذکور در استدالل
برفرض قبول ،یك اولویت ظنیه است .اولویت ظنیه کافی نیست و باید اولویت قطعیه باشد تا ارزشمند باشد .و ثالثا ما اصل و
مشبّه به را قبول نداریم یعنی انشاء عقد به لفظ مضارع و امر هم صحیح است ،تا شما فرع و مشبَّه را بر آن قیاس کنید.
جواب دلیل سوم :مفهوم عقد در خارج تحقق پیدا نمیکند مگر بزبان عربی ،بنا براین انشاء به غیر عربی از محدوده عقد خارج
است .این دلیل از دو دلیل قبلی هم ضعیف تر است زیرا عرفا و نزد عقالء عالم برانشاء غیر عربی هم ،عقد صادق است.
عربی بودن در مفهوم عقد اعتبار نشده است و ما دلیل عقلی و یا نقلی و نیز شاهد از عرف و لغت براعتبار عربیت در عقود
نداریم .بلکه همه دالیل براین مساعدت میکند که مفهوم عقد برانشاءات غیرعربی هم صدق میکند پس عقود غیرعربی
مشمول عمومات و مطلقات که داللت برصحت عقود و لزوم دارد ،میباشند)10(.
جواب دلیل چهارم :اکتفا به قدر متیقن و در مازاد رجوع به اصل فساد کردن ،در فرضی است که ما عمومات یا اطالقاتی نداشته
باشیم و گرنه با و جود ادله اجتهادی نوبت به این حرفها نمی رسد ،و خوشبختانه ما عمومات و اطالقاتی داریم از قبیل احل اهلل
البیع ،تجاره عن تراض ،اوفوا باالعقود و ...که در هیچ کدام تقیید یا تخصیص به فرض عربیت نشده است .پس دلیلی بر اعتبار آن
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نیست )11(.مرحوم شیخ پس از طرح و رد ادله اعتبار عربیت ،میفرمایند به نظر ما اقوی این است که به غیر عربی هم انشاء
عقد صحیح است .حضرت امام هم در کتاب البیع میفرماید:
شاهد و دلیل ثابت براشتراط ماضویت و عربیت در عقد بیع نداریم .اینکه شهید ثانی و محقق ،عربی بودن عقد بیع را الزم
دانسته اند ،جای شگفتی است )12(.بیان فتوایی حضرت امام در تحریر الوسیله هم این است:
اقوی آن است که عربی بودن عقد الزم نیست .بلکه با هرلغتی و اقع میشود ولو اینکه عربی ممکن باشد .یعنی حتی کسیکه
قادر است به عربی عقد بیع را بخواند ،میتواند به غیر عربی بخواند .هم چنانکه صراحت ،در عقد بیع اعتبار ندارد ،بلکه با هر
لفظی که نزد اهل محاوره داللت برمقصود کند و اقع میشود؛ مانند (فروختم) و (تملیك نمودم) در ایجاب ،و (قبول کردم) و
(خریدم) و امثال اینها در قبول کفایت میکند .بعد حضرت امام اضافه می کند که ظاهر این است که ماضی بودن صیغه هم
معتبر نیست اگرچه ماضی بودن صیغه به احتیاط نزدیك است)13(.
آیتاهلل خویی نیز نظرش این است که میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات ،صدق عنوان عقد یا ایقاع برمعنی است ،با هرچه
ابراز شود فرقی نمی کند .بنابراین ،دلیل ندارد که مظهر را به لفظ خاص اختصاص دهیم .و باالتر از آن و جهی و جود ندارد که
مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم)14(.
مرحوم ایروانی در دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی آورده است:
در بیع تنها ایجاب و قبول شرط است فرق نمی کند که چگونه ابراز شود و اگر به صیغه عربی نباشد و یا ماضی نباشد و لی
ایجاب و قبول ابراز شود در تحقق بیع – تملیك عین در برابر عوض-کفایت میکند .اینکه ایجاب و قبول به هرنحو ابراز شود،
هرچند لفظ صریح نباشد کفایت میکند به این دلیل است کهبعد از ظهور لفظ در بیع و صدق عنوان بیع ،اگرچه صریح نباشد و
به صورت مجاز و کنایه باشد ،اطالق دالیل امضاء بیع مانند احل اهلل البیع آن را شامل است)15(.
 .5ادله
اگر عربیت در صحت عقد معتبر میبود باید این را شارع اظهار میکرد ،تا وظیفه هر متدین میشد که صیغه های عربی عقود را
بیاموزد .و لی در میان ادله شرعی ما دلیل و روایتی نداریم که عربی بودن صیغ عقود را الزم دانسته باشد.
حقیقت هر امر انشائی -عقود و ایقاعات -متقوّم به اعتبار نفسانی است که با مُظهر خارجی اظهار شود .فرقی نمیکند که مظهر
فعلی ازافعال جوارح باشد یا سخن باشد و تفاوتی نمی کند که سخن عربی باشد یا غیر عربی .و هنگامی که مُظهر اختصاص به
قول و سخن ندارد چه جایی برای این می ماند که زبان خاص را شرط الزم بدانیم .پس انشاء به الفاظ غیر عربی هم صحیح
است)16(.
آیت اهلل سید صادق روحانی با استظهار از از ادله مبنی بر عدم اعتبار عربیت به این نکته نیز اشاره میکند که اگر عربیت معتبر
میبود باید به همه آموزش داده میشد:
ان االظهر عدم اعتبار العربیه ،و یشهد له انه لوکان ذلك معتبراً الشتهر و کان یجب علی کل مکلف تعلم صیغ العقود لکثره
ابتالء الناس با المعا مالت ،فنفس عدم اشتهار ذالك و عدم نقل و رود روایه داله علی ذلك دلیل قطعی علی عدم االعتبار ،مع
قیام السیره علیه .نعم فی خصوص النکاح ادعی االجماع علی اعتبار العربیه مع التمکن ،فان ثبت و اال فاالعمومات تقتضی عدم
اعتبارها فیه ایضاً ،فاالظهر صحته بغیر العربی)17(.
آشکارتر این است که عربیت در عقد بیع شرط نیست .اگر عربیت شرط میبود باید مشهور میشد ،دراین صورت برهر مکلف
واجب بود صیغ عقود را به صورت عربی یاد بگیرد ودر موارد ابتالء آن را بکارگیرد .نفس اینکه عربیت عقود مشهور نشده
وروایت که داللت براعتبار عربیت کند ،نقل نشده ،این خود دلیل قطعی بر عدم اعتبار عربیت است .بلی در خصوص نکاح اجماع
قائم بر اعتبار عربیت در صورت تمکن است واگر اجماع نمیبود ،عمومات مقتضی عدم عربیت حتی در نکاح است.
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چون ادله صحت عقد اطالق دارد ،تجاره عن تراض اطالق دارد و بدیهی است که این عناوین برهرعقد صدق میکند ،به لفظ
عربی باشد یا نباشد .حتی این امکان و جود دارد که به استقرار سیره نسبت به غیرعربی اقامه کردن الفاظ در مورد عقد بیع و
اجاره و امثال آن استدالل شود)18(.
سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و نائینی در حاشیه خود بر مکاسب میفرمایند:
هر آنچه که عنوان عقد بر آن صدق کند انشاء و اجرای عقد با آن چیز صحیح است خواه آن لفظ عربی باشد یا غیر عربی ،خواه
با زبان فصیح انشاء گردد یا زبان غیر فصیح .اگر صحت انشاء عقود منحصر به زبان عربی گردد؛ عسر و حرج الزم میآمد و باب
زندگی مسدود میگردید و بر هر مسلمان غیر عرب و اجب می شد که صیغه عقود را به زبان عربی کامالً بیاموزد همانگونه که
حمد و سوره را به خاطر نماز یاد می گیرد و مضافاً اینکه علم و یقین داریم و جوب فراگیری زبان عربی در هیچ روایت و خبری
و جود ندارد.
عربیت در عقد شرط الزم نیست زیرا اگر مردم را ملزم کنیم که برای انشاء عقود زبان عربی را بیاموزند دچار مشقت می شوند
یعنی دچار عسر و حرج می شوند و در اسالم عسر و حرج نفی شده است .یرید اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر .خداوند برای
شما راحتی را می خواهد)19(.
آری ،از نظر برخی مراجع زمان حاضر در خرید و فروش الزم نیست صیغه عربی بخوانند ،مثالً اگر فروشنده به فارسی بگوید این
مال را در عوض این پول فروختم ،و مشتری بگوید قبول کردم ،معامله صحیح است ،و لی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء
داشته باشند ،یعنی به گفتن این دوجمله مقصودشان خرید و فروش باشد)20(.
 .6اشتراط عربیت
تعدادی از فقهاء عربی بودن صیغه عقد بیع را الزم دانستهاند مانند شهید ثانی:
(ویشترط و قوعهما) االیجاب و القبول (بلفظ الماضی) العربی (کبعت) من البایع (واشتریت) من المشتری ،و شریت منهما؛ النه
مشترک بین البیع و الشراء؛( ) 21در عقد بیع باید ایجاب و قبول به لفظ ماضی و عربی باشد ،مانند اینکه فروشنده بگوید:
فروختم و مشتری بگوید :خریدم و یا فروشنده و مشتری هر دو بگویند شریت؛ زیرا این واژه در دو معنای خریدن و فروختن هر
دو به صورت مشترک به کار میرود.
مرحوم شیخ انصاری نیز آورده است:
المحکی عن جماعه ،منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان :اعتبار العربیه فی العقد؛( )22به
گروهی از فقه اء عظام از قبیل :سید عمیدالدین و فاضل مقداد و محقق ثانی و شهید ثانی نسبت داده شده که اینان طرفداران
اعتبار و اشتراط عربیت در عقد میباشند ،و میگویند :باید عقد به زبان عربی انشاء شود.
مالعلی زنجانی مولف کتاب صیغ العقود نیز شرط عربی بودن صیغه بیع را پذیرفته است .وی میگوید صیغه بیع نقدی این
است که بایع بگوید:
« بعتك هذا المتاع المعین بهذا المبلغ المعین؛ فروختم به تو این متاع معین را به این مبلغ معین» .بعد از آن مشتری فورا
بگوید« :قبلت منك هذا المتاع المعین بهذا العوض المعین؛ یعنی قبول کردم از تو این متاع معین را به این عوض معین»)23(.
پس ،به نظر ایشان نیز عربی بودن صیغه های عقود الزم است و ی در کتاب خودش صیغه عربی تمام عقود را به تفصیل آورده
است.
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 .7ادله اشتراط عربیت
کسانی که قایل به اشتراط عربیت در صیغه عقد بیع هستند ،بعضی اصالً دلیلی را برای این اشتراط ذکر نکرده است ،برخی یکی
دوتا دلیل را آورده است .و لی عمدتاً چهار دلیل برای اشتراط عربیت قابل ذکر است که شیخ انصاری و نیز آیه اهلل العظمی
خویی در مصباح الفقاهه آن دالیل را متذکر شده اند .البته این دالیل خالی از نقد و مالحظه هم نمانده است.
مرحوم شیخ انصاری دالیل قائلین به اشتراط عربیت را چنین بیان فرموده است:
للتأسی ،کما فی جامع المقاصد؛ و ألن عدم صحته بالعربی غیر الماضی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطریق اولی .و فی
الوجهین ما ال یخفی .و اضعف منهما :منع صدق العقد علی غیر العربی مع التمکن من العربی .فااالقوی صحته بغیر العربی)24(.
دلیل اول تأسی :محقق ثانی در جامع المقاصد به آن تمسك کرده است .به این معنی که پیامبر’ و ائمه^ صیغ عقود را به عربی
انشاء می کردند ،و این از مقوله عمل است ،آن بزرگواران به زبان نگفتهاند« :ایها الناس» باید عقد و ایقاع را به عربی انشاء کنید،
و لی خود عمالً چنین میکردند ،و همانطوری که قول و تقریر آنان حجت است ،فعل معصوم هم حجت است ،پس به حکم آیه
شریفه:
لقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ و الْیَوْمَ الْآخِرَ و ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً؛( )25براى شما اگر به خدا و روز
قیامت امید مىدارید و خدا را فراوان یاد مىکنید ،شخص رسول اللَّه مقتداى پسندیدهاى است.
ما نیز با ید به آنان تأسی و اقتدا نمائیم و عقود یا ایقاعات مان را به عربی انجام دهیم .حضرات معصومین^ الگوی ما است.
دلیل دوم اولویت :از آنجاییکه انشاء عقد به عربی غیر ماضی صحیح نیست این را خیلیها تصریح کردهاند و اینکه حتم ًا باید به
فعل ماضی عربی باشد ،پس به غیر عربی به طریق اولی صحیح نخواهد بود.
دلیل سوم) این است که بعضیها گفته اند با تمکن از انشاء عقد به زبان عربی ،اصالً بر انشاء غیر عربی ،عقد صدق نمیکند تا
مشمول اوفوا با العقود و احکام دیگر باشد ،پس و جودش کالعدم است.
دلیل چهارم اصل :مرحوم شیخ این دلیل را به ص ورت یك دلیل عنوان نکرده و لی در قسمت های بعدی اش به آن اشاره ای
دارد ،دلیل چهارم این است که باالخره تردیدی نیست در اینکه معصوم عقد را به عربی انشاء کرده ،حال بروجه شرعیت یا
بروجه عادت ،به هرحال به عربی قدر متیقن بوده و علی کل حال صحیح است .و لی به غیر عربی شك در صحت آن داریم ،از
اصاله الفساد استفاده می کنیم ،مقتضای اصل این است که عقود به غیر عربی ،باطل است ،پس به این دلیل باید عقد بیع عربی
باشد)26(.
از ابن حمزه هم حکایت شده که مستحب است الفاظ عقد بیع به عربی باشد .ابن حمزه برای این ادعایش هیچ گونه دلیلی
نیاورده است)27( .
نتیجهگیری
باتوجه به اینکه ادله قائلین به اشتراط عربیت کامل نیست ،طرفداران اشتراط عربیت چهار دلیل داشتند که جواب گفته شده
است .و باتوجه به این که نصوص مطلق از کتاب و سنت داللت برحلیت بیع می کند بدون اینکه بیع را به صیغه مخصوص تقیید
کند .روایت و دلیل شرعی براشتراط عربیت در الفاظ عقد بیع نداریم .از معصومین^ نقل نشده که در بیع فقط لفظ خاص معتبر
است .با این که دواعی و جود داشته که اگر لفظ خاص شرط می بود حتماً حضرات معصومین بیان می کرد که لفظ خاص در
عقد بیع شرط است تامردم بدانند.
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و از طرف دیگر ب یع در زندگی روزمره تمام جوامع آن قدر فراوان انجام میشود که قابل احصاء نیست و اشتراط عربیت باعث
عسر است .شارع مقدس بنا ندارد که باعث عسر در زندگی روزمره و در اموری مانند بیع باشد .بنا براین قول به عدم اشتراط که
توسط معظم فقهاء متأخرین اظهار شده است ،بهتر میباشد.
تنها این نکته باقی میماند که شارع خودشان در عقود زبان عربی را بکار میبردند .همان گونه که قبالً نیز اشاره شد فعل شارع
در این که عقود را به زبان عربی اجراء نموده است دلیلی براشتراط عربیت نمی شود .زیرا قوم آن حضرت عرب زبان بوده است.
سخن گفتن به زبان قوم امر معمول و عادی است .اگر انگیزه برای شارع در مورد عربی بودن الفاظ عقد بیع و جود میداشت
قطعاً به صورت جداگانه بیان می نمود و اعالم میکرد .و قتی که اعالم نکرده و بیان ننموده است مشخص میگردد که اراده
عربیت در الفاظ عقد بیع برایش و جود نداشته است.
کما اینکه به نظر شیخ انصاری و آیت اهلل خویی و حضرت امام ،ماضی بودن صیغه شرط نیست ،عربی بودن آن هم شرط نیست،
حقیقت بودن هم شرط نیست .مالک در صیغه عقد بیع فقط دارا بودن ظهور عرفی است .یعنی لفظی که بکار برده می شود از
هر زبان و لغت که باشد اگر ظهور عرفی در رساندن ایجاب و قبول داشته باشد ،کفایت می کند .به عبارت دیگر لفظ که
استعمال می شود به حسب عرف بایع و مشتری بتواند ایجاب و قبول را برساند ،تنها همین مقدار شرط است و بیشتر از این
چیزی در لفظ عقد بیع به عنوان شرط و جود ندارد.
پینوشتها
) (1علی محمدی ،شرح مکاسب ،ج  ،4انتشارات دارالفکر ،قم ،چاپ دوم ،1380 ،ص .63
) (2احمد بن محمد مقری فیومی ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،منشورات دار الرضی ،چاپ اول ،قم ،بی تا ،ج
2ص .69
)(3شیخ انصاری ،مکاسب ج  ،3کنگره ( 6جلدی) ،چاپ اول ،قم1418 ،ق ،ص 11و .16
)(4علی محمدی ،شرح مکاسب ،ج  ،4انتشارات دارالفکر ،قم ،چاپ دوم ،1380 ،ص .65 .64
)(5مسلم قلی پورگیالنی ،تلخیص کتاب البیع ،انتشارات قدس ،قم ،چاپ چهارم ،1388 ،ص .67 .66
)(6علی بن حسین ،محقق ثانی ،کرکی ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،انتشارات موسسه آل البیت^ ،قم ،چاپ دوم1414 ،ق،
ج  ،4ص 60
)(7آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،انوار الفقاهه(کتاب البیع جلد اول) ،انتشارات مدرسه االمام امیر المومنین ،قم1413 ،ق،
چاپ دوم ،ص .115
)(8حسن بن یوسف ،حلی ،عالمه  ،تذکره الفقهاء( ،ج دهم) ،انتشارات مؤسسه آل البیت^ ،قم1414 ،ق ،چاچ اول ،ص .5
)(9آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،انوار الفقاهه(کتاب البیع جلد اول) ،انتشارات مدرسه االمام امیر المومنین ،قم 1413 ،ق،
چاپ دوم ،ص .115
)(10خویی ،مصباح الفقاهه ج ،2به قلم شیخ محمدعلی توحیدِی ،مکتبه الداوری ،قم ،چاپ اول ،1377 ،ص .304 .302
)(11علی محمدی ،شرح مکاسب ،انتشارات دارالفکر ،قم ،چاپ دوم ،1380 ،ص .476 .474
)(12امام خمینی ،کتاب البیع ،ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،قم ،چاپ اول ،1376 ،ص .106
)(13امام خمینی ،تحریر الوسیله ج  ،2انتشارات اسالمی  ،قم ،بی تا ،ص .362
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)(14آیت اهلل خویی ،مصباح الفقاهه ج ، 2به قلم شیخ محمدعلی توحیدِی ،ناشر مکتبه الداوری ،قم ،چاپ اول ،1377 ،ص
.302
)(15باقر ایروانی ،دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،قم ،1380 ،چاپ دوم ،ص 13و.14
)(16آیت اهلل خویی ،مصباح الفقاهه ج ،2به قلم شیخ محمدعلی توحیدِی ،ناشر مکتبه الداوری ،قم ،چاپ اول ،1377 ،ص .302
.304
)(17سید محمد صادق روحانی ،فقه الصادق ،ج  ،23منشورات اجتهاد ،قم ،چاپ چهارم 1429 ،ق ،ص .23
)(18آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی ،انوار الفقاهه (کتاب البیع جلد اول) ،انتشارات مدرسه االمام امیر المومنین ،قم 1413 ،ق،
چاپ دوم ،ص.124
)(19دکتر روشنعلی شکاری ،شرح و ترجمه متون فقه .بیع و خیارات ، .نشر کشاورز ،تهران ،1380 ،چاپ اول ،ص 31و.32
) (20آیت اهلل سیدعلی سیستانی ،توضیح المسایل ،ناشر دفتر معظم له ،قم ،چاپ بیست و چهارم1426 ،ق ،مسأله  ،2056ص
.406
) (21زین الدین ،شهیدثانی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،جلد سوم ،انتشارات داوری ،قم ،چاپ اول1410 ،ق ،ص
225
)(22شیخ مرتضی انصاری ،مکاسب  6جلدی ،جلد سوم ،چاپ کنگره ،قم ،چاپ اول1415 ،ق ،صفحه .135
)(23مال علی زنجانی ،صیغ العقود ،چاپخانه سنگی حاج ابراهیم تبریزی1308 ،ش .بی جا ،ص .8
)(24شیخ مرتضی انصاری ،مکاسب  6جلدی ،جلد سوم ،چاپ کنگره ،قم ،چاپ اول1415 ،ق ،صفحه .135
)(25سوره احزاب ،آیه .21
)(26علی محمدی ،شرح مکاسب ،انتشارات دارالفکر ،قم ،چاپ دوم ،1380 ،ص .476 .473
)(27آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،انوار الفقاهه (کتاب البیع جلد اول) ،انتشارات مدرسه االمام امیر المومنین ،قم 1413 ،ق،
چاپ دوم ،ص.124
منابع و مأخذ
قرآن کریم.
امام خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ،انتشارات اسالمی  ،قم ،بیتا.
امام خمینی ،روح اهلل ،کتاب البیع ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،قم ،چاپ اول.1376 ،
انصاری ،شیخ مرتضی ،کتاب المکاسب ،کنگره شیخ اعظم ،اول ،قم1418 ،ق.
ایروانی ،باقر ،دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،قم ،دوم.1380 ،
خویی ،سید ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،به قلم شیخ محمدعلی توحیدِی ،مکتبه الداوری ،قم ،چاپ اول.1377 ،
روحانی ،سید محمد صادق حسینی ،فقه الصادق× ،منشورات اجتهاد ،قم ،چهارم1429 ،ق.
زنجانی مالعلی ،صیغ العقود ،چاپخانه سنگی حاج ابراهیم تبریزی ،بی جا1308 ،ش.
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سیستانی ،سید علی ،توضیح المسایل ،دفتر معظم له ،قم ،بیست و چهارم1426 ،ق.
شکاری ،دکتر روشنعلی ،شرح و ترجمه متون فقه (بیع و خیارات) ،کشاورز ،تهران ،اول1380 ،
شهیدثانی ،زین الدین بن علی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،انتشارات داوری ،قم ،چاپ اول1410 ،ق.
فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،منشورات دار الرضی ،قم ،اول ،بیتا.
کرکی ،علی بن حسین ،محقق ثانی ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،انتشارات موسسه آل البیت^ ،قم ،دوم1414 ،ق.
گیالنی ،مسلم قلی پور ،تلخیص کتاب البیع ،انتشارات قدس ،قم ،چهارم.1388 ،
محمدی ،علی ،شرح مکاسب ،انتشارات دارالفکر ،قم ،دوم.1380 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الفقاهه ،انتشارات مدرسه االمام امیر المومنین ،قم ،دوم1413 ،ق.
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