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ة االصل المزبور لما اال لحجیة اصالة عدم االنتقال اذ لو ال حجی»ان تسلیم االنقالب فی المقام کما هو المشهور ال یکون  

ل مخالفه مدعیا و من المعلوم ان الزم البناء عیل حجیة االصل المزبور فی مقابل الید المزبورة هو سقوط  کان مجال لجع

ر بقاء المال عیل ملک المدیع  بالنسبة ایل الملکیة الرصفة؛ الن معنی حجیة االصل فی المقام هو ترتیب اث  الید عن االماریة 

و عدم انتقاله منه ایل ذی الید، و اال فال معنی لحجیته و اقتضائه لکون مخالفه مدعیا فتسلیم حجیة هذا االصل حینئذ 

اع المال من یده و تسلیمه ایل المدیع عمال   ی تب علیه انتر و اقتضائه لالنقالب المزبور، یالزم سقوط الید عن االماریة فیتر

المزبور مع سقوط الید عن الحجیة بالنسبة ایل الملکیة  عدم االنتقال  و مرجع ذلک ایل مالزمة حجیة االصل    باصالة

 1الفعلیة، لعدم امکان الجمع بینهما فی الحجیة«. 

مطابق بیان فوق، وقنر بنا بر این گذاشته شد که ذوالید مدیع باشد و در طرف مقابل، مدیع منکر 

ی جز خلع ید الزم آن پایبانگاشته شود، باید به  ی  مورد دعوا نیست. ذوالید از مال  ند بود و الزم آن چت 

 ادامه نقد بر رفتار محقق بجنوردی 

بر محقق عرافر ناوارد یم نماید! ایشان ابتدا به گونه ای خاص کالم    با این حساب، نقد محقق بجنوردی

 رآن وارد یم سازد. محقق عرافر را نقل یم کند، سپس به گمان خویش نقد واضیح را ب 

ی به    2حجیت استصحاب و تقدم آن بر ید است  –مطابق نقل ایشان    –خالصه کالم عرافر   و نقد آن نت 

 قرار ذیل است: 

کما    –ان غایة ما یستفاد من هذا البیان، تعارض هذا االستصحاب مع هذه الید، فبناء عیل ان الید امارة  

 3تکون الید حاکما عیل االستصحاب لما تقدم من حکومة االمارات عیل االصول«.   –هو نفسه جزم بذلک  

گونه بر ایشان، اشکال شده  امارات بر اصول توجه ندارد که این  به راسنر آیا محقق عرافر به حکومت  

 ید. آن پایبند باش  ذیرفتید به الزم؛ و اگر پ: یا انقالب را نپذیرید ین است عرافر احقق سخن م  است؟! 

که امتداد منافی    –آری مطابق اندیشه تحقیق ، همان گونه که گاه باید ید را حنر بر اقراِر مورد گفتگو  

د نکرد، گاه به مرز اماریت نیم رسد یا در تقدم آن مقدم کرد و مثل محقق نایینی در مساله برخور   –دارد  

اض واقع شد،  بر مثل استصحاب باید تامل کرد؛ مثال   اگر فردی به محض سکونت در محیل مورد اعتر

با این ادعا که من مال را از فالیی خریده ام، آیا یم توان مثل محقق بجنوردی گفت: ید اماره است و  بر  

 استصحاب مقدم است؟! 

 قانون مدنی و یک پیشنهاد   37نقد ماده 
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 قانون گذار در این ماده مقرر داشته: است! قانون مدیی    37از جمله تعینات مورد اشکال، مطلق گرایی قانون گذار در ماده   

»اگر مترصِف فعیل، اقرار کند که ملک سابقا مال مدیع او ]آن[ بوده است، در این صورت ، مشار الیه، نمیتواند برای رد  

ادعای مالکیت شخص مزبور به ترصف خود، استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل 

 ست«. شده ا

جمیع عظیم از فقیهان است، لکن با توجه به آن چه گذشت،    –حداقل    –چند مطابق قاعده و نظِر    مفاد ماده فوق، هر 

ل به ذییل یم کرد؛ مثال یم گفت:   مطلق گرایی این ماده هم قابل نقد یم نماید، ای کاش قانون گذار ماده را مذیَّ

اض مدیِع آگاه به ترصف ذوالید باشد، مقام ق ضایی یم در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتر

 تواند با این قرائن ، معامله قرینه بر انتقال ملک کند. 

ی فرض هایی نیست!  در این فرضها قرینه وجود دارد و حاکم بر همه    البته گفته نشود که منظور قانون گذار از ید، چنی 

ی است!  ات قائل به عدم کارایی ید در فرض اقرار ، طول مدت ید  و سکوت مدیع آگاه از چت  را از قرائن ترصف  ؛ زیرا حرصی

موجب نیم شمارند و ترجیح یم دهند که اطالق گرایی خود را داشته باشند! بله هر گاه پدیده های مزبور و امثال آن،  

ات    یم کنند،   مقدم  بر اقرار با امتداد منافی   قاضی را علم    –آن هم نه مثل محقق نایینی    –علم قاضی شود، بخشی از حرصی

 بیاید.  –به ویژه برای قضات  –این موارد تذکر داده شود و در قانون  در حایل که اوال الزم است

د   ی که جلو مثل این اقرار را بگت  که با افاده اطمینان   –ثانیا ما این قرائن را تنها در وقت افاده علم مؤثر نمیدانیم ، بلکه همی 

 کافی است. دقت شود.   –بلکه و با کمتر از آن اقرار را خننی یم کند 

 بازخوانی پرونده فدک در تاری    خ با توجه به آن چه گذشت! 

ی رخ یم نماید!   آثار آن چه بیان شد، با این توضیح که بر اساس اطالق گرایی نسبت به اقرار، اشکایل   در پرونده فدک نت 

 در آن پرونده رخ یم نماید که مثل محقق نایینی آن را این گونه بیان کرده است: 

دعت انها  قد اقرت بان فدکا کان ملکا لرسول هللا صیل هللا علیه و آله و ا  –سالم هللا علیها    –»ان الصدیقة   •

ورة ذی الید مدعیا ،لکان مطالبة ایی بکر البینة منها  نحلة علیها   –، فلو کان االقرار موجبا النقالب الدعوی و صت 

ی  –السالم  اض امت  المؤمنی    4علیه السالم «.  –فی محلها و لم یتوجه علیه اعتر

اض موال    به وی این بود:  –علیه السالم   –و اعتر

ی شی ان کان فی ید  ف  »...  • . قال علیه من تسال البینة؟ قال: ایاک اسأل البینة  یملکونه ادعیت انا فیه،  ءالمسلمی 

 : السالم 

لم تسأل   و بعده و   –  صیل هللا علیه و آله  – قد ملکته فی حیاة رسول هللا    سالتها البینة عیل ما فی یدیها و فما بال فاطمة  

ی بینة عیل ما ادعوها شهودا   5...«.  المسلمی 
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