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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

حث بکه مربوط به دو صورت است یعنی اینبعد از آنکه محل نزاع تنقیح شد و مشخص شد که نزاع در جهت عقلی در مقام دوم 

ایی جهی به معامله بخورد و مقصود مسبب باشد و نیز ن ، مربوط به جایی است کهفساد دارد کنیم آیا نهی از معامله عقال اقتضاءمی

  .است نزاع واقع شده و فمحل اختالصورت این دو  مقصود تسبب باشد. که نهی به معامله بخورد و

ین دو صورت نهی ا معتقد است درایشان ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ایشان به همراه استدالل کالم محقق خراسانی را 

  .فترگاقتضاء فساد ندارد. دلیل ایشان هم مورد اشکال قرار 
 به حسب مقام ثبوت نظر شیخ انصاری

وت و حسب مقام ثب طلبی را در دو جهت بهتعلق نهی به سبب که قسم دوم بود، م یعنی صورت ،اری در مورد این صورتشیخ انص

  له.دند و اخری  به حسب مقام اثبات و داللت اکری تارة از جهت مقام ثبوت بحث میا، به عبارت دیگر شیخ انصاثبات فرموده

شرعی است   ،عقلی است و بین آنجا که سبب معامله ،فرماید: باید بین صورتی که  سبب معاملهحسب مقام ثبوت شیخ انصاری میبه 

ی شارع بما سببیت شرعیه باشد، یعنترتب آثارشان و حصول مسببات، یک  اگر سببیت معامالت برای به نظر ایشان .تفصیل دهیم

شد، ز آن کشف کرده بااعقلی باشد که شارع  ،بسب رگرع این سبب را جعل کرده باشد، اینجا نهی مقتضی فساد است، اما ااهو ش

   .نداردگر نهی اقتضاء فساد ، به عبارت دیفاسد نیست است و حصحی لهماین معا

ع آن مثال فرض کنیم شارع  در مورد بیه باشد داد عنوان سبب در معامله قرار چیزی را بهر از سببیت شرعیه یعنی اینکه شارع ومنظ

 اینکه یعنی ،قصود هم در واقع مسبب استه تعلق گرفته و ملیم نهی به معاماگر ببین رای نقل و انتقال قرار داده باشد، اینجاسبب برا 

ن به کافر در واقع منظور این امکند از بیع عبد مسلحف به کافر یا نهی میمص کند از بیعی میهمبغوض شارع است، وقتی نمسبب 

، آنچه نزد شارع مبغوض است، انتقال ملکیت قرآن یا عبد مسلمان به کافر است. است که این تملیک و نقل و انتقال صورت نگیرد

ه . در این صورت کبه ملکیت کافر در بیایدشود و تملیک به کافر د و خوش ندارد که عبد مسلمان یا مصحف ع دوست ندارراش

له از ین است که این معامعنایش این مسبب نیست، محصول ایم از سوی دیگر شارع  راضی به ببیناگر کرده  لسبب را شارع جع

 کند، اما از سوی دیگر ل، سببیت جعبرای بیع نسبت به نقل و انتقالع از یک طرف خودش شود شارباشد، نمیدید او صحیح نمی

ن معامله عقال کشف از فساد ای این نهی ،اقتضاء فساد دارد ، ایند او مبغوض باشدنقل و انتقالی نزچنین  ،مسبب نزد او مبغوض باشد

 . کندمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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وضیح نداده ت انصاری شیخر جعل سببیت دخالتی ندارد، ر از سبب عقلی این است که شارع دومنظ)باشد،  عقلی ،اما اگر جایی سبب

کند این یمع کاری که شار (ر بردهااین تعبیر و اصطالح را به کبلکه فقط رده، مراد خودشان را بیان نک یعنی چه؟ تعبیر عقلی این که

دارد یا تأیید سبت به آن  بر حذر می، حاال یا ما را نکندشود ما را آگاه میاست که نسبت به آنچه که از دید عقل سبب محسوب می

باشد یا مورد قبول رد قبول من میوگیرد که این مرع نسبت به این سبب عقلی صرفا از این منظر صورت میآگاه سازی شا کند.یم

ر دتواند مانع سببیت  عقلیه چیزی شارع بما هو شارع  نمیلذا ل کردم یا این را حرام کردم، ال: من این را حگویدنیست، یعنی می

 انع، مثیراگر شارع نهی کند، در واقع  صرفا به منزله اعالم مبغوضیت آن  نزد خودش است. اما  این مانع تأد. ت شومحدوده معامال

 ریری دکند، این دیگر تأثیکند و چون بما هو شارع اعالم نظر ماعالم نظر می ،یم شارع بما هو شارعردعرض ک .سببیت نیست

بطالن هی از معامله  کشف از فساد و : حرمت و نفرمایدشیخ انصاری میدر این فرض   ندارد. حصول مسبب رمدخلیت این سبب، د

معامله نزد کند که این اعالم نظر میصرفا  ، شارعدتواند جلوی سببیت را بگیریم، زیرا اساسا نفساد ندارد عقال اقتضاء این دکننمی

  2.شودیممانع تأثیر ناما  ،استض من حرام و مبغو

مطلبی دارند که آن را عرض ، اما به حسب مقام اثبات شیخ انصاری به حسب مقام ثبوت استعرض شد این که  رالبته همانطو

   .هیم کرداخو
 به حسب مقام ثبوت بررسی نظر شیخ انصاری

ه  عنوان ی بالت اصال چیزمقل تسامح دارد. زیرا در باب معابحث به کار بردند حداین یخ انصاری در اکه ش یرسد تعبیربه نظر می

ر ور عقالیی هستند، عقال بعضی از اممالت در واقع  امواریم، زیرا  معاهم ند یبه عنوان سبب شرع ی، حتی چیزعقلی نداریم بسب

ن خودشان یتعامل ب یاه بردند و برپنا ، این چیزی است که به خاطر نیاز و ضرورت عقال به آننداهر قرار دادگبرخی دی یارا سبب بر

ارات و بتسام اعواع و اقانرا بگیرند و یک چیزی را بدهند  یز داشتند که چیزانیچون ، اندهاین اعتبارات زدو رفع نیازشان دست به 

سبب  از ایشان روظبسا من چه و درست نیست . لذا اساسا تعبیر به سببیت عقالییه و شرعیهوعقود را وضع و اعتبار کردندات ایقاع

 رو: اسباب عقلیه منظگویداینکه میلذا ، شدبابه این مسئله توجه نداشته  انصاری بعید است شیخ ،عقلی همین سبب عقالیی باشد

 یی است. اسباب عقال

ر وه طبب عقالیی هستند و برخی شرعی، این هم شاید خیلی رسا نباشد، زیرا برخی از اسبااگر این هم منظور ایشان این باشد که 

کلی بناء شارع در معامالت امضاء است؛ ما در باب معامالت جعل و تأسیس نداریم، بله در باب عبادات اصل بر تأسیس است اما 

کند، از این کند، یا آن را امضاء نمیکند که مشروعیت پیدا میامضاء می ج استالت شارع یا آنچه را که بین عقالء رایمباب معا رد

شیخ از  رو، مگر اینکه  بگوییم منظنباشدح صحی انصاریه شیخ یحاین تفصیل فی نفسه شاید از نابنابراین دو حال خارج نیست. 

س خود شارع تأسیمعامالتی که  ر از اسباب شرعیه، یعنی آن عقود و ایقاعات یاویه همان اسباب عقالییه است و منظاسباب عقل

 .جنبه امضاء دارد یمبینالت میمب معابا ر، ما هر چه دنیست چندان صحیح که این همکرده است، 
 نظر شیخ انصاری به حسب مقام اثبات 

                                                 
 .261مطارح االنظار، ص  2
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 هنهی به معامله بخورد ب هیعنی آنجایی ک ،کردند رکر قسم اول ذدانصاری از آن دو موردی که محل نزاع بود، این تفصیل را  شیخ

 پس تفصیل شیخ ،شوددیده نمی مطلبی انصاری ب در کالم شیخراجع به تسب و باشدز مسبب ی اه، یعنی در واقع ناعتبار مسبب

، زیرا ما نهی از سبب را از نهی متلعق شود به مسببانصاری ناظر به قسم اول از آن دو قسم مورد نزاع است و آن جایی است که 

توضیح  المدیروز کا کهباقی ماند و نهی از تسبب  نهی از مسبب و فقط خارج کردیم ثنهی از اثر را نیز از بح یم،ج کردرابحث خ

  .باشدد محل نزاع میاین تفصیل فقط در قسم اول از دو قسم مور .دادیم

یخ . شوجود دارد هتعبدا مالزم مله و فساد،حرمت معاشود بین ماید: از بعضی روایات استفاده میرانصاری می فشیخ به هر حال 

 به انصاری نقل کنیم خواهیم از شیخه میک دند البته نسبت به یک بخش، درست است این  مطلبیر کراانکانصاری مالزمه عقلی را 

تی سخن از مقام اما وق؟ د یا خیرراساد داء فی عقال اقتضهبود که آیا ن جهت دوم درباره این رازی ،شودنوعی از جهت دوم خارج می

که  دکنانصاری نیز تصریح می شیخ .رودضاء عقلی کنار میتاین بحث اق، دیگر کنیمآید و به روایات رجوع میاثبات به میان می

معامله  کندمی وایات داللت، این رآییمله و فساد آن، اما وقتی سراغ برخی روایات میممالزمه عقلی وجود ندارد بین نهی از معا

 :شود. از جمله روایت زراره از امام باقر)ع(میفاسد  کند که وقتی نهی متعلق به معامله شود معاملهضاء میاین روایات اقت ،فاسد است

 شَاءَ فَرقََ بَيََُُْمَا قُلُُْ أَْْلَََََ اللقهُ إِنق الَََْ َََ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ»

َاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَُِلُّ إِجَازَةُ السَّبْنَ عُتَ هَ وَ يِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْرَرع إ إَِقهُ لَ َْ یَعْ ِ اللقيْبَةَ وَ إِبْرَاهِي ََ الَقخَعِيَّ وَ أَََْْابَُُمَا یَقُولُونَ إِنق أَْْلَ الََِّ

  2«إَِقمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَُُوَ لَهُ جَائِزٌ

 نه؟ ایاست  حیازدواج صح نیا ایازدواج کرده است آ شیکه بدون اجازه موال یعبددرباره از امام سوال کردم  دیگو یزراره م

تواند رد یتواند اجازه و امضا کند و هم میهم م، عبد است یصحت و بطالنش واگذار به موال یعنیازدواج  نیامر ا :فرمودند امام

فاسد است و اجازه  از اساسنکاح  نیند ایگویم روانشانیو پ ینخع میو ابراه بهیبعد از جواب امام عرض کردم که حکم بن عت .کند

ازدواج کرده است خدا  دشیکه بدون اجازه س یعبد نیا :امام در جواب فرمودند .نکاح نخواهد شد یموجب صحت و درست دیس

 زیعبد جا نیا یازدواج برا نیا ،اجازه داد یاگر مول ،مخالفت موال شده یوقت، را کرده شیموال تیبلکه معصنکرده  تیرا معص

  .خواهد بود

ای که معاملهچطور این روایت بر فساد  .کندمی رد نهی قرار گرفتهای که موبر فساد معاملهانصاری داللت یخ این روایت به نظر ش

داللت روایت بر مالزمه اقتضاء و بعد کند ذکر می مقدمه  عنوان بهانصاری چند مطلب را شیخ  ؟کندمی داللت مورد نهی واقع شده

 گیرد. نهی بر فسارد را نتیجه می

 تقریب استدالل

، الیش نافرمانی کندواگر کسی نسبت به دستور مشود. ، معصیت خدا نیز محقق میق شودهر جا معصیت موال محق :مقدمه اول

حرمت  :فرماید. سپس شیخ انصاری میواجب کرده استک و تعالی اطاعت موال را بر عبد ربات دنرا خداوزی ،عین نافرمانی خداست

                                                 

 .2جَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْر ، ح بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَ، 224، ص 12وسائل الشیعه، ج  2
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ست، یعنی لحاظ مسبب ا به شود و گاهیبواسطه سبب است، یعنی به واسطه آن الفاظی که از خود متعاقدین صادر میگاهی  ملهمعا

 .دآید میدیپ همان چیزی که بواسطه سبب

تصرف باطل و حرام  نیا، انجام دهد ه و اذن موال تصرفیاجاز نشود و اگر کسی بدوعبد مملوک موال محسوب می :مقدمه دوم

 ر مال غیر است و حرام،تصرف د ، اینکند خودش هم تصرف رد، یعنی حتی اگر عبد بخواهد زیرا تصرف در مال غیر استاست، 

 ا فی یده ملک موال است،گوییم عبد و م. وقتی میشود و حرام استا نکاح  از سوی عبد تصرف در مال غیر محسوب میاینج و

از  نکاح قبوله لدهد از جمانجام می ی کهیازه موال باشد، کارهاباید با اج ،ز ناحیه عبدار نوع حرکت و فعل و تصرف و کاری ه

محسوب  خودش تصرف دروان  یک کاری که به عن «قبلت»خود این  «قبلت»هم گفته  و عبد« انکحت»زنی گفته مثال  ناحیه عبد،

خاص نیاز به اذن  کار ینولی ا ،دذن داربرای کارهای عادی و معمولی قطعا ا او ،غیر بدون اجازه موال استشود تصرف در مال می

وان ودش و چه به عنچه برای خ) د صیغه نکاح جاری کندهاخوپس اگر می ،مال غیر شود تصرف در، میدنگیر دارد و اگر اذن

   .باید از موال اجازه بگیرد (زنوکالت 

اقع است و نبه دو نحو ممک (محل بحث است چون این)عبد به خصوصه،  یا توسطمعصیت خدواند توسط هر کسی  مقدمه سوم:

، عبد. فرض کنید کسی مثل دوشیم ی بدون واسطه محققگاه وکند نافرمانی خدواند با واسطه تحقق پیدا میگاهی عصیان و  ،شود

ه نکاح و صیغ، ولی از طریق معصیت موال. اینجا خود نکاح ، اینجا معصیت خدا را کردهرا جاری کند بیاید نکاح کند و صیغه نکاح

اجازه موال  اما وقتی بدون، یک فعل مباح است یا مثال مستحب است. شودمعصیت نیست، این معصیت محسوب نمی ری کردنارا ج

 ،ه او نکاح را انجام دادهواسطه اینکه معصیت موال و نافرمانی او را کرده و بدون اجاز به ، منتهیوندشود معصیت خداباشد این می

، اینجا خود عمل زنا شود تکبر، مثل اینکه معاذ اهلل عبد مشوداوند حتی بدون واسطه معصیت موال محقق میمعصیت خدهم گاهی 

ده بودن او این کار فی نفسه حرام است، چه بسا اینجا بتوانیم بگوییم هم جهت عبودیت و بناب زنا معصیت خداست یعنی لوال ارتک

 .  و تصرفی کرده بدون اذن و اجازه موالرا کار زی ،واسطه م باه و هشداسطه مرتکب معصیت و یب

  :انصاری سه مقدمه بیان کرده شیخپس 

  .دنکمی تحقق پیداخداوند نیز معصیت هر جا معصیت موال محقق شود،  .2

  .کار خودش حرام است این و غیر استرا تصرف در ملک زی ،ینجا عبد کرده نافرمانی استا کاری که .1

  .ه معصیت موال استطسبا وا یاست و گاه بدون معصیت موال یداوند توسط عبد گاهخ معصیت .1

ا میمستق، این عبد معصیت خدا را مرتکب نشده است «اَه ل َ یع  اهلل» :فرمود( ع)اینکه امام  :فرمایدانصاری می شیخَتيجه: 

 «يدهاَما عصي س اهلل اَه ل َ یع » ،شده ب معصیت خداک، مرتسطه معصیت موالاست که او کأنه با وا معنایش اینرده، عصیان نک

کلمه  مثال کرده وخودش تصرف رده، نه خدا. دلیل آن هم این است که بدون اجازه و اذن موال در او فقط موالیش را نافرمانی ک

  .است ند نیز صورت گرفتهواو چون معصیت موال کرده، معصیت خد موال کرده ترا گفته. پس معصی« قبلت»
 نکاح ،شدد که مستقیما معصیت خدا محسوب میکه اگر این عبد کاری می کر ستا ینناظر به ا ین مسئله، کأنه روایتبا توجه به ا

و ارا نکرده، معصیت خدا  که این عبد ازدواج این عبد این است)ع( بر عدم بطالن نکاح و امامل اینجا استدال، و عقدش باطل بود
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ل باق)ع( در ماماماختیار موال است،  چیز به ه، همباطل استنکرد که اجازه  اگر  ،هابفاجازه داد اگر موال کرده و را فقط معصیت موال 

 بر خالف نظر خدا عمل نکرده و ، عبد که معصیت خدا نکردهل باشدنکاح باط: برای چه این ایدمرفبشان میاحاص ر وحرف آن دو نف

هند انجام بدآن را در جایی خداوند معامله یا عقدی را منع کرده باشد و اینها است که اگر تا نکاح باطل باشد معنای این سخن این 

را  باطل باشد. پس اگر عبد یک نکاحی تا نکاح نکرده پس مستقیما معصیت نشدهآن باطل است ولی وقتی خدا منع نکرده و نهی 

و آن  ،دوشرة بدون واسطه موال، خودش معصیت محسوب میاتصویراست: ت لبخواهد انجام دهد، این زوجیت او به دو صورت قاب

ت معصیمستقیما خودش  اما نکاحی که که این باطل و فساد است، نهی کرده استکه خدا از آن  جایی است نکاحی انجام دهد

 ، این نکاح باطل نیست. معصیت موال معصیت خدا محسوب شودواسطه بلکه به  ،محسوب نشود

 باشد بهتبارک و تعالی منع شده باشد و نهی متعلق شده ای یا نکاحی از طرف خود خداوند نتیجه این سخن آن است که اگر معامله

ی که خدا از آن ااما معاملهله است، مو فساد آن معا تلزم بطالنایت  مسور ینطبق اانجامش،  وله، ارتکاب منکاح به عنوان یک معا

 2منع و نهی نکرده، باطل نیست.

 الا و ،مالزمه شرعی یعنی تعبدا .استمقام برای اثبات مالزمه شرعی بین حرمت و فساد در این  انصاری این محصل استدالل شیخ

ن روایت ایه ولی با توجه ب ،فسادله متعلق شود، الیقتضی المعابه م یهاقتضاء فساد ندارد، اگر ن ود کهانصاری فرم شیخاز نظر عقلی 

ی هنچنین است که ند در میان است و از نظر شرع ایه پای تعبکان، مقتضی فساد است، متعلق شد ایمعامله نهی به رگگوییم بله امی

 .فساد نباشد مزتلسم

آیا این قابل قبول است یا خیر؟ این بخشی از این بحث است همچنین  و شیخ انصاری تمام است حال باید ببینیم که آیا فرمایش

گنجد و مربوط به این جهت عقلی است و در چارچوب بحث ما میشده است بعضی از این ادله  ادله دیگری هم برای فساد ذکر

 بعضی اینطور نیست.

فرمایش گفتیم را نقل کردیم و اگر بقیه را نمی فرمایش شیخ انصاریولی چون ما  این بحث خارج از چارچوب بحث عقلی است

 فرمایش ایشان را نقل کردیم تا بعد بقیه ادله را بررسی کنیم. ، لذاشدایشان ناقص می

 «والحمد هلل رب العالمین» 
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