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ئهم ا الّل صلي رب العالمين و الحمدلّل »                                                                                                                         «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته 

شرطیه دال بر رجوع  ییاهر قضاکه ظا است که همانطور و مشهور اینانصاری شیخ مرحوم حق در نزاع بین  همانطور که بیان شد

 مرحوم شیخ نمی باشد و ادعایکند و مانعی بر سر راه رجوع قید به هیئت یمرجوع به هیئت قید  نیزقع اقید به هیئت است در و

اعتبار فعلی زیرا ما مسئله را می توانیم این گونه تصویر کنیم که  .قابل قبول نیست مبنی بر عدم امکان رجوع قید به هیئت انصاری

 باشد.ولی معتبر معلق بر فرض و تقدیر خاص  به بیان دیگر اعتبار فی الحال محقق باشد لیباولی معتبر استقباشد 

 اشکال اول به مسلک مشهور 

به تعبیر مستشکل  .1غیر معقول است معتبر معلق بر فرض خاص، وباشد  ر فعلیکه اعتبا، این عا می کندداصاحب منتقی االصول 

که اهمیت این جهت  بحث بیع فضولی، لذا به مخصوصا در بر آن مترتب است، میباحثی است که آثار عملی مهمجمله بحث از این 

حب اص در واقع دهم.را توضیح می ایشاناصل اشکال  اشاره می کنم سپسن شود به ثمره  این مبنا در آن بحث شواین موضوع ر

 . تبیین اصل اشکال.3 یک مقدمه . 2. ثمره عملیه 1یان کرده است: را بسه مطلب  منتقی االصول در این مقام

 ثمره عملیه 

قد فضولی عر بحث د. همان طور که قبال بیان شد ظاهر می شود تصور است در بیع فضولیره ای که بر پذیرش یا رد این مبنا ممث

مقصود از کاشفیت اجازه این است که  اجازه  ؟که آیا اجازه کاشف است یا ناقل ن بحث مطرح استای متعقب به اجازه می باشد، که

از زمان وقوع که کشف می کند  ی از زمانی که اجازه مالک صادر میشود این اجازهن. یعشودموجب حدوث ملکیت من حین العقد می

ث ملکیت زه موجب حدانیز این است که اجازه من حین االج معنای ناقلیت اجازه .شده استعقد ملکیت برای طرف مقابل حادث 

 ،مالک اول است نتحت ملکیت هما اجازه نشده، این مال آن بیعکه  ییعنی تا زمان .یا به تعبیر دیگر موجب نقل ملکیت می شود

به آن قائلندو محقق ایروانی  ود دارد که در مسئله وج ی نیزماین ملکیت به مشتری انتقال پیدا می کند. قولی سوولی از زمان اجازه 

اجازه موجب حدوث ملکیت و ترتب ملکیت من حین القعد  کشف انقالبی به این معنا است کهگذاشتند.  کشف انقالبی اسمش را

  .عقد حاصل می شوداین ملکیت از زمان  ،االن ی، یعنی به سبب اجازهاست

                                                 
 146الی144، ص 2منتقی االصول، ج  1
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وجود  زاجازه کشف ا ملکیت من حین العقد حادث شده و ،یت اجازهمبنای کاشف با مبنای کاشفیت این است که بنابر فرق این مبنا

و در  از اول است که ملکیت از ایناجازه کاشف این  ،اجازه می کندمالک بیع را که  ی زمانین. یعدنکملکیت در زمان سابق می 

بر آن  یتمی شود و آثار ملکعقد ، اجازه موجب حدوث ملکیت از زمان یبالزمان وقوع بیع حاصل بوده. ولی بر مبنای کشف انق

. شودیزه سبب ملکیت من حین العقد ماین اجابلکه ایجاد کند  ملکیت االن این نیست که اجازه از پس منظور .دشومترتب می معامله 

نه از  عقدآن  هم  من حین المی شود منتقل عمر به ملکیت مال  مال زید بود با اجازه زید ناگهانن ملکیت ای مالک تا اجازه مثال

  حین اجازه.

یعنی نه کشف است نه نقل ولی از هر  .نقل استاین نظریه برزخ بین کشف و و می فرمایند:  نمودهاین نظریه را ابداع  ینمحقق ایروا

 کشف انقالبی ه باشد، لذا به نظر ایشاناعدی بر قنصحت عقد مبت این نظریه را ارائه کرده تاواقع  ردایشان  .کدام بهره ای نیز دارد

اثر من حین القعد صرف یک حکم تعبدی نیست بلکه در چارچوب قواعد است و معتقد است با این بیان روایاتی که دال بر ترتب 

از  شف کند که ملکیتک بعد از عقد  بیاید واجازه  این مطلب که .معنا نداردکشف حقیقی  شود. به نظر ایشانتصحیح می است همه

 ، سخنی بی معنا است. دث شدهاحاول 

 باشد. د ولی معتبر در ظرف متقدمعمده بحث این است که در بیع فضولی آیا می شود اعتبار فعلی باشبه هر حال 

خر است ولی در بحث فضولی بحث در ملکیت متقدم ا بحث در قید متأاین جبا بیع فضولی در این است که  بحث در ما نحن فیهفرق 

 نقطه مقابل بیع فضولی.درست  . مثل ملکیت بعد الوفات،ر استقبالی یا ماضی باشدبشد ولی معتابآیا اعتبار می تواند فعلی ی ن. یعاست

محقق بار فعلی باشد ولی معتبر معلق بر امری باشد که در آینده یا اساسا می شود اعتل این موضوع است که آواساس مسئله حولی 

  .می فرماید این غیر معقول است صاحب منتقی االصول ؟افتاده است در گذشته اتفاق کهباشد امری معلق بر یا  ،شود

 مقدمه 

می شود. مثل خاص  و زمان معیندر یک  یتملک به، در واقع این اعتبار متعلق دسخن از اعتبار فعلی ملکیت به میان می آیوقتی 

گرفته، یا طبق مثالی که یک زمان خاص در ملکیت به  ، تعلقیعنی اعتبار موصیکند. میملکیت بعد از وفات ر ابتاین که موصی اع

، شدی این مال لتحان قبودر فالن اممالک بگوید اگر ثال تعلق بگیرد، م ار به ملکیت بر یک فرض خاصبتاعممکن است  بیان شد

معبتر ما فی . پس اینجا است فعل خاص معلق بر یک تقدیر و ست بلکهنیباشد در این مثال دیگر بحث از زمان خاص  تو آناز 

هیچ ارتباطی با  و از هم می باشندمستقل  کامال مفهومکه دو  تقدیر خاص ، اول ملکیت و دوم زمان خاص یا آنالواقع دو چیز است

ولی ما بین این دو بوسیله یک مفهوم مستقل است ستقل است و ملکیت نیز خودش یک مفهوم م بعد از فوت() زمانیعنی  .هم ندارند

مفهوم  یت بعد از وفات و یک ارتباطی بین این دوملک :مگویییم و میکنیرار مارتباط بر قبین آن ها  می زنیم و یپلنسبت حرفی 

. مهم این دیگری اظهار شود لو یا ممکن است به شکن شود یاب «فی»ممکن است با لفظ  بتاین نس حال ،مستقل ایجاد می کنیم

با معنای یت باشد که نسبت ظرف ممکن استهستیم و این نسبت  دو مفهوم مستقل ما محتاج این نسبتارتباط بین این است که برای 

وقتی بین « واقعه در این ظرفال الملکیة» ینیع« الزمان الخاصفی  یةکالمل»مثل نسبیت بین زمان و ملکیت پیوند برقرار می کنیم 

موجود دانستیم و بین وجود  ، زمان را نیزملکیت را موجود دانستیم معنایش این است که مفهوم اول یعنی شد،این دو ارتباط بر قرار 

وان یک به عن تیپس اگر برای ملک «الملکیه الموجوده فی الزمان الخاص» :گوییمرار نموده ایم.میو وجود زمان پیوند برق کیتمل
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پیدا در ظرف وجودی خاص معنا  زیرا وجود ملکیت .شودزمان واقع بگوییم ظرف این  ، معنا ندارد کهقائل نباشیم یم وجودمفهو

مطابق خارج نیز می باشد.  انسان رخ می دهد و است که در ذهن این اتفاقی .می شود رها برقرا و یک ارتباطی بین این می کند

وم مستقلی داریم به معنای زید و یک هفیک م« زید قائم»مثال در مورد  ،دو دقیقا مطابق با خارج استنسبت ذهنی بین این  یعنی 

م. یعنی کنیییک نسبت ذهنی بر قرار م وجود ندارد ولی ماپیوندی  لودرجه ا ربین این دو مفوم د .ستقلی داریم به نام قیامم ممفهو

هیئت فاعل بین این دو مفهوم مثل هیئتی لحاظ می کنیم و سپس با یک حرف یا مفهوم مستقل قیام را و  ابتدا مفهوم مستقل زید

قیام نسبت و  بین ذات وو ی حرفی است امعن یک است و هیئت فاعلیقائم که یک گوییم یو م می کنیمستقل ارتباط برقرار م

 .شودا تحقق پیدا کرده با خارج مطابق م ینت ذهنی که در ذهبمی خواهیم آنچه که می گوییم و آن نس . زیراار می کندرارتباط بر ق

متوقف بر این ند و این به دیگران منتقل کالبی تاده این را در یک قچه که در خارج اتفاق اف ین است که بتواند آنمتکلم اتمام تالش 

، و پیوند ذهنی برقرار شدذهنی بت نس از آن که بعد را لحاظ کند. نسبت بین آن ها و سپس وم را تصور کندهفدو مابتدا آن  است که

است  به این جهتاستعمال می کنیم حروف و هیئات را  که یبیان کند. پس در همه مواردن را به عنوان حکایت مماثل از مماثل آ

 .می کنیم خارجیه با ایجاد یک نسبت ذهنی بین دو مفهوم مستقل حکایت از یک نسبت ک

دو مفهوم ر متشکل از بتکنیم که معیم طبق نظر مختار و مشهور مشاهده میل کنمعتبر را تحلیبه طور کلی اگر بخواهیم  خالصه:

زمان  است. به عبارت دیگر مفهوم ملکیت یک مفهوم مستقل است و بین این ها پیوند و ارتباط ایجاد شده مستقلی است که به سببی

فی ما بعد  الملکیة»بین آن ها ارتباط بر قرار گرد مثل این که بگوییم   «فی»با لفظ می توان ولی  هوم مستقل دیگر است،خاص مف

ابتدا به ملکیت یک وجود  ین، یعاظ و تصور استود در حقیقت بین دو لحشر میدو مفهوم برقرا که بین این یناین نسبت ذه«. وفاتی

ولی این  ن وجود ذهنی ایجاد می شود،داده می شود، سپس یک نسبت بیبه زمان خاص وجود ذهنی  ذهنی داده می شود و سپس

ه در واقع در ذهن بازسازی صحن یناز خارج است. یعیعنی حکایت گر  «مرآة للخارج»در حقیقت ایجاد می شود که نسبت ذهنی 

این برا. بنیم مستقل را ایجاد کند، می تواند نسبت های بین مفاهر که قدرت دارد مفاهیم مستقل را بسازدوهمانطسان ناست، ذهن ا

  می کند. از مثل خودش در خارج ، حکایتاین نسبت ذهنی

 .ی استجرکه بگوییم مستلزم انتقال نسبت خااین که ما این نسبت ذهنی را حاکی از خارج بدانیم یا به نحوی بدانیم  فرق است بین

جی است هرچند که رت خادقیقا مطابق با نسب ین. بحث این است که نسبت ذهبحث حکایت است ست،بحث استلزام نیدرما نحن 

 . محقق هم نشود

 .نسبت خارجی استذهنی یک صورتی از  بتنس پس

 اشکال

در این اعتبار بین  .ن زمانالن مال در فالمعتبر عبارت است از ملکیت ف، شود اعتبار ملکیت در فالن روز در آیندهوقتی گفته می 

معنایش این است که  «فی یوم الجمعه الملکیة» وقتی می گوییم: نسبت بر قرار شده است.د زمان خاص وو وجوجود ملکیت 

و معتبر  اعتبار فعلیمعنای یعنی  .معنا ندارد نایجاد آ ردیگ ،می آید وجود به میان یای پتقولذا « الموجوده فی یوم الجمعه الملکیة»

ایجاد ملکیت موجوده فی زمان خاص ممتنع  است دش در آن زمان موجود که خودناد کنیجد چیزی را اخواهنمیکه  ایناستقبالی 

ایجاد  د ملکیت در زمان الحقایجا وکه مرجع اعتبار ؟ به این دلیل دشو ظرف متاخر رد یند متعلق به چیزنمی توا اعتبارچرا . است
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زمان  ریت دعنوان کلی ملک الموجوده فی زمان خاص است نه ةمعتبر در واقع الملکی است. لذا فی زمان الحقوده ملکیت موج

ه فی الزمان الموجود ملکیةال. اگر معتبر عبارت از یتی که بعد از وفات موجود می شودکه در روز جمعه یا ملک یملکیتمثل  خاص

و سر از خلف موجوده ممتنع است  یتایجاد ملکو م اعتبار یعنی ایجاد در عال ررا اعتبامعنا ندارد زی دیگر اعبتار آن باشد الخاص

 ، یعنی فرض این بودمی خواهیم آن را االن ایجاد کنیم ود است وزمان موج فرض ما این است که این ملکیت در آن .می آورد رد

به  می آورد. رخلف د سر از ار شده ملکیت موجوده است و همانطور که بیان شد اینبتت ولی آن چه اعسموجود نی آن ملکیت که

این ممتنع  تخودش ناشی از اعتبار و ایجاد و معلول آن اس که دشاب قیدی در معتبرتعیبر دیگر اگر اعتبار و ایجاد متوقف بر اخذ 

  .زیرا مستلزم اخذ متاخر در مرحله متقدم است .است

یت در موضوع کچطور می تواند وجود خود مل بار شود، حال تملکیت در زمان الحق قرار است اع علی ای حال فرض این است که

 .  شود به امر علی تقدیر خاصیشان می گوید: ممتنع است که اعتبار متعلق ا. لذا ار اخذ شودبتاع

 «الحمد هلل رب العالمین»


