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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 معامالت :مقام دوم

 در مقام دوم نیز باید از دو جهت بحث کنیم: یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی. 
 )جهت لفظی(جهت اول 

)یعنی آنچه که خود نهی بر آن داللت دارد( نهی متعلق به معامله به معنای حرمت  یکه آیا از نظر لفظدر جهت اول بحث در این است 

ص نهی از بیع نسبت به چیزی است که شخ« التبع ما لیس عندک»تکلیفی مولوی است یا ظهور در ارشاد به فساد معامله دارد؟ مثال 

در  کند وجود ندارد، آنگاه بحثکه این نهی مولوی است یا ارشاد به فساد میای بر ایننیست، فرض هم این است که قرینهآن  مالک

 نهی آید یا مسئله فساد از این؟ آیا از آن فساد معامله به دست میاز نظر ظهور عرفی به چه معنا است« التبع»این است که نهی 

 ؟ نیستتفاده قابل اس

سه عنوان داریم که این ت الم؛ زیرا در باب معاگیردیزی متعلق نهی قرار میی اینکه به این سؤال پاسخ دهیم باید ببینیم چه چابر

باید . ما مقصود از نهی باشند توانندمیبرخی از این عناوین ی ن، یعمتعلق نهی قرار بگیرند انندتومی هر یک به نحو جداگانهعناوین 

رباب معامالت . ده هستند متعلق شده استاملمع که به نوعی مربوط به این نهی مشخصا به کدام یک از این عناوین که بدانیم و بفهمیم

   .اثر. 3. مسبب. 2.سبب. 1: داریم ما سه عنوان

له یکی کار ایجاب را انجام م، مثال در بیع طرفین معادهندمیمنظور از سبب یعنی همان کاری که طرفین معامله انجام  سبب:. 1

 لهم، سبب معایعکنند به ایجاد سبب بت، متعاملین و متابیعین مباشرتا اقدام میفعل متعاملین اسها که اینل را ور قباری کگدهد دییم

متبایعین تحقق  علفباشد، در معاطات این سبب به ممکن است به فعل  ،لفظ باشد ن است به، حال ممکیا به تعبیر دیگر بیع سببی

   .اولین چیزی است که در رابطه با معامله وجود دارداین «. قبلت»گوید: و مشتری می« بعت»وید گکند، بایع میپیدا می

 ، مثالدارد یمسبب، کنددا مییشود و سببش تحقق پمیشود. وقتی عقد مسبب یعنی آن چیزی که به دنبال سبب ایجاد می مسبب:. 2

ها ببی دارد که به دنبال آن مسبب آنس التممعا، هر یک از این زوجیت استعقد بیع سبب تملیک و تملک است، عقد نکاح سبب 

، همین صیغه طالق سبب ولی همین ایقاع درست است که طالق ایقاع است،و فرقی هم بین عقد و ایقاع نیست.  شودمحقق می

چه در اختیار البته آن .مسبب است دای وجود دار. پس دومین چیزی که در هر معاملهیی بین زوجیندابینونت و ج یاشود برمی

شود، البته  به شرط مسبب محقق می قهراً ملین است یا در اختیار خصوص بایع است فقط سبب است، او که سبب را ایجاد کرد،متعا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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که در  همانطوری ،حصول مسبب شودتواند موجب ه باشد و اال سبب ناقص مسلما نمیداشت که اجزاء و شرایط سبب وجوداین

ته فعال کاری به این نداریم الب ،استینطورهم مسئله هم یاتدر دایره اعتبار شود،یممسبب محقق ن سبب ناقص باشدتکوینیات اگر 

ای که در  ، اما اجماال صرف نظر از مالحظهموضوع اشاره کردیم ، قبال به اینچه تفاوتی دارند که سببیت اعتباری و سببیت تکوینی

شود. عد از تحقق سبب دیگر مسبب محقق میاما ب ،ایجاد سبب کار بایع است به هر حال؛ داردوجود  اعتباریاسباب و مسببات  مورد

 واسطه است. واسطه سبب است و سبب مقدور بیپس  مسبب مقدور با 

، قهرا با فروش آن چیز یا خرید بخردر کسی مال خود را بفروشد یا چیزی را گشود. اکه بر مسبب مترتب میاست  چیزی :ر. اث0

یع تصرف کند و این مبتواند در ، خریدار بعد از خرید مبیع میتصرف کنند توانند در عوض آنچیزی، هر یک از طرفین معامله می

ول یجاب و قبول و حصا و ، یا مثال در باب زوجیت بعد از حصول سبب زوجیتتواند تصرف کنده هم در ثمن آن مبیع میندشوفر

ثر ، البته یک ادشوین اثری است که بر علقه زوجیت مترتب مای ،داشته باشد یرگیداستمتاع از  اندتومی ،طرفین علقه زوجیت بین

  .دشوند محقق اتوآثار مختلفی اینجا می ،نیست

  .شود.اثری که بر مسبب بار می3.مسبب. 2.سبب. 1: داریم رد معامالت وجود دارد که ما سه عنواندر مومطلب این پس 

ا  در له این عناوین رمانیم مثل معابتوخود عبادت چیز دیگری نداریم که  عبادات به غیر ازست؛ در یناما در عبادات اینچنین پس 

ثار قهرا آثاری است آ ، حال آنری هم دارد، صوم و حج که اگر اتیان شود قهرا آثانماز، یک عبادت است مثل تصویر کنیم مورد آن

دا المنکر پیو که کسی که نماز بخواند انتهاء عن الفحشا  نماز یک اثری دارد تواند مترتب شود، مثالیبر هر عبادتی به نوعی م که

ل ؤاآید جای این سیمنهی به معامله به میان  قمیکند اگر با شرایط و آن مقدماتی خودش باشد. بر همین اساس وقتی سخن از تعل

  ؟سبب است یا اثر آنشود یا مقصود از آن معلق میمت بنهی به سبت که اس

ا ب د یا یک نهی تحریمی مولوی است،کنمی د به فسادان نهی ارشای هم در کار نباشد که ایای تعلق بگیرد و قرینهلهماگر نهی به معا

آثار ، ترتب این ایشود به معاملهآثار آن معامالت است، وقتی نهی متعلق می ترتب ،معامالت توجه به اینکه هدف و غرض اصلی از

شود، در واقع غرض این است که با این نهی جلوی ترتب آن اثر ر نهی از بیع میگ، ادشوزوجیت می. اگر نهی از مورد نظر است

نتقالی را بکنی نقل و ااین کار  رگوش، که امال دیگری را نفر ،این کار را نکنخواهد بگوید می« التبع ما لیس عندک»  ،شود گرفته

ی له جلوگیرم. ظاهر نهی از معادر مبیع را دارددار حق تصرف یف در ثمن داری و نه خرنتیجه نه تو حق تصر در وگیرد صورت نمی

 تتیم  که صحت و فساد در باب معامالفمگر از اول نگ .عنایش فساد استله مترتب نشود، مم، اگر اثر معار معامله استاز ترتب اث

له مر اثر مقصود بر معاگ، امله صحیح استاای بار شود این معاثر مقصود بر معامله رگی ترتب و عدم ترتب اثر مقصود است. امعنا به

 . فاسد استبار نشود این معامله 

وان و نع درست است که سه راسد است زیبیان شد این است که معامله فااین نکاتی که مله با توجه به تعلق نهی به معاپس ظاهر 

مقصود است و با تعلق همین اثر الت است، مباب معا آنچه که مقصود اصلی در، اما وجود داردای لهمسه چیز و سه رکن در هر معا

  .الفساد معنیهو ترتب این اثر را بگیرد و هذا خواهد جلوی نهی در واقع می

، یگرید به چیزایش متفاوت است با تعلق نهی معن ،این ظاهر و شود، این لفظه متعلق ر نهی به معاملگاحظه این مطلب پس با مال

ما لیس التبع » :گویدرد  ولی وقتی میار در حرمت تکلیفی دو، آنجا این نهی ظهی مثل شرب خمرکنند از فعلیا نهی ممثال ما رر گا



  

982 

 

رمت ، دیگر حد استساله فممله از نظر لفظی معنایش این است که این معاتعلق نهی به معاد، بنابراین ر در فساد داروظه «کعند

 مله  متعلقمولوی تحریمی به معای هشود. البته این به این معنا نیست که اصال امکان ندارد که نتکلیفی از آن استفاده نمیمولوی 

إِذَا »النداء دلیل داریم که  مورد بیع وقتمثال در ، ن است و ما نمونه هایش را داریمیزی ممکگاهی چنین چ نشود، نه اینطور نیست،

، این در واقع دستور به ترک بیع وقت نداء نماز بیع را رها کنید 1«مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَنُودِيَ لِلصََّلَاةِ 

نهی یا ای نداریم که مولویت ، فرض ما جایی است که قرینهما قرینه داریم ،یک حرمت تکلیفی دارد جمعه داده شده است، این

 ارشاد بهشود که این ای نباشد قهرا از آن استفاده میه است، اما اگر قرینهدانیم نهی مولوی شد، اینجا ما میآن معلوم شود ارشادیت

  .کندفساد می

   .در فساد دارد ظهور ول نهیدر جهت ا: نا کلهرفتحصل مما ذک
 )جهت عقلی( جهت دوم

ی پیدا کرد عقال ممکن است صحیح وواقع شد یا به عبارت دیگر حرمت مولی همله متعلق ناگر معاینیم خواهیم ببدر جهت دوم می

در باب  وجودم ام یک از این اجزاء و عناوین سه گانهبه کد یم نهیجا نیز باید ببین؟ اینحت دارد یا فسادباشد یا خیر؟ عقال اقتضاء ص

   .تعیین کننده است، این گیردیالت تعلق مممعا

 : داریمچیز  سهدر معامله 

 مثل اعطاء و اخذ. تکه در حکم ایجاب و قبول اس یهمان عقد و ایجاب و قبول یا فعل از . سبب که عبارت است1

علقه  یا، شودملک که به دنبال عقد بیع حاصل میتمثل تملیک و شود، به دنبال سبب محقق میچیزی است که . مسبب که گفتیم 2

 شود.زوجیت که در باب نکاح محقق می

آثاری  یک حاصل شد و به دنبال آن مسبب تحقق پیدا کرد، سببیوقتی  به طور قهری ،شودکه بر این سبب و مسبب بار می. اثری 3

   .جواز تصرف در باب بیعل حلیت واستمتاع در باب نکاح یا مث ،دارد

 رازی؟ تچیزی متعلق شده اس به چه یم نهیباید ببین اینجا ؟عقال مقتضی فساد است یا خیری ه، این نصورت گفت اینجا اگر نهی

متعلق شود و مقصود از آن خود سبب باشد یا ممکن است مقصود از آن مسبب باشد و حتی ممکن است  است نهی به سبب ممکن

 ،کنداعتباری تحقق پیدا میقهرا آن آثار ولو در اسباب  زیرا اگر این سبب حاصل شد و مسبب حاصل شد،مقصود از آن آثار باشد. 

 مثال.  دهد از یک زنیی قرار میههرگونه استمتاع را مورد ن کند ولی غرض استمتاع استی میهکنید شارع ن مثال فرض

 فروض مسئله

دهد، بایع انجام می یا مثال دهندهمان کاری که متعاملین انجام می)، نندکمیمنع  ، یعنی از عقد بیعد به سببشومینهی متعلق گاهی .1

ست و ز ااید کسی در حال نمکن ضفر شود به سب معامله؟چطور نهی متعلق می (،ایجاد نکن این سبب را ،نکن کار راین گوید ایم

ارد و بعد ازمدتی د ارقره رایط اضطراری و عجلش درهم  شخصاین  ی؟فروشات را میکند خانهآید سؤال میدر حین نماز کسی می

 :ویدگیمسر نماز مشتری هم  «بعتک داری» :یدوگ، میرودمی تری از دستاین مش ،نگویدچیزی بیند اگر یک مشتری گیر آمده و می

کند. اطل میرا ب زااز است و نممشود قاطع نواسطه اینکه کالمی است که ذکر محسوب نمی ناء نماز بهایجاب در اثگفتن «. قبلت»

                                                 
 .11سوره جمعه، آیه  1
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ر ، زیرا ذکشودز باب اینکه قاطع محسوب میا، حرام استز واجب، نمابه این عنوان که قطع نهی است، به این عنوان متعلق  پس 

نوان ین عدرست است نهی صریحا به ا ، پس این کالم منهی عنه است.محرمات است جهت اینکه  قطع نماز واجب نیز از و بهنیست 

شود ب میاز محسوز از قواطع نمادر اثناء نم« بعتک»چون اینطور ما نهی نداریم ولی  «بعتک» که التقل فی اثناء الصالة متعلق نشده

خود این کالم و خود این سبب متعلق نهی شود یموم لز واجب هم از محرمات است، پس معابه عنوان اینکه ذکر اهلل نیست و قطع نم

االخره ب؟ نماز که قهرا باطل است و در آن تردید نیست، رر این اتفاق افتاد این معامله صحیح است یاخیگ.  حال آیا اواقع شده است

ق عقوبت دارد و جهت استحقااز آن لذا م داده، و کار حرامی انجاز شده اشخص در اثناء نماز سخنی گفته که موجب قطع نم این

م است ز  که حراار وسط نمدتعبیر دیگر صیغه ایجاب و یا به  کار حرام او، عقد بیع ایننیم یخواهیم ببشود اما میعاصی شمرده می

بب، ی و حرمت متعلق شده به سه؟ پس بحث در این است که ناستو نهی به آن تعلق گرفته آیا عقال مستلزم فساد و بطالن معامله 

 ؟ م فساد معامله است یا خیرینیم عقال مستلزبب خواهیم، میعقد و ایجاب به

محقق شده مبغوض است یعنی  از نظر سببش  زااینکه در اثناء نم فرضا از حیثین معامله باطل باشد، معامله انجا به چه دلیل ای

أثیر این ز، جلوی تا، ولی آیا مبغوضیت ایجاد این سبب در اثناء نمجایز نیست و مبغوض است ز اشارع ایجاد سبب بیع در اثناء نم

 یک ، مگر اینکهندارد ی؟ دلیلشودمیر او یت و تأثیمانع سببین سبب ا؟ به عبارت دیگر آیا حرمت گیردسبب و حصول مسبب را می

این سبب حتما باید جایز و  ،خواهید محقق کنیدمی بگویند که هر سببی که شماحت اداشته باشد یا به صر ای وجودجایی قرینه

 ، تابع حلیت و حرمت خود سبب نیست.، مسبب هم محقق شودو اینکه بعد از حصول سبب ، سببیتباشد اللمشروع و ح

ل غیر را تلف کند قطعا ضامن ، کسی که ماتردیدی نیست دراین ،ضمان یاارد برف مال غیر سببیت دالتا ک کهلذالشاهد علی و

. اتالف به نحو حرام مثل اینکه حرام ، تارة به نحو حرام ممکن است محقق شود و اخری به نحو غیرل الغیر، حال این اتالف مااست

ب وجدر خواب  م، اتالف به نحو غیر حرام مثل اینکه مثال بین ببردآن تصرف کند و آن را از ب کند و در ی را غصرگکسی مال دی

ه قصدی نبوده با اینک حرمت تکلیفی ندارد با اینکه عمدی ، اما  با اینکه ایننداردحرمت تکلیفی این  ،ی شودتلف شدن مال دیگر

  که حصول ضمان باشد نیست.  ا این مانع سببیت و تأثیر این سبب در مسببامدر کار نبوده، 

ای وجود الزمههیچ مله، می به سبب و فساد معاوتعلق نهی مول وسبب تکلیفی نظر عقلی بین حرمت  از :وانیم بگوییمتمیاینجا پس 

  دنبالش حاصل شود و آثارش مترتب شود. اما مسبب هم به ،متعلق نهی واقع شده باشدتواند ندارد، سبب می

ای بین فساد ، مالزمهو در این مورد اختالف نیست کند، فساد را کشف نمیسبب متعلق شده باشد جایی که نهی بهبنابراین عقل در 

  .متعلق به سبب شده باشد یهن جایی است کهاین مربوط  ماند.تعلق نهی به سبب نمی و حرمت و

 تعلق نهی به ركن دوم معامله 

یا مثال  ،متعلق شود لک و تملک و نقل انتقاله، یعنی مسبب. نهی به خود تملیمرکن دوم معا ی متعلق شود بههگاهی ممکن است ن

مولوی دارد  ، این حرمتان به کافرمل، فروختن عبد مسعبد المسلم الی الکافرمتعلق شود یا مثال روشنترش بیع  به خود زوجیت یهن

 در رذا العبد را به کار نب: لفظ بعت هگویدیممسلمان به کافر، نکند از تملیک یارد نهی مکنند در واقع دین کار نهی میاا از ر ام یوقت

  .است دمقصو ی از آن تملیک و مسبب بیع است، آنهواقع ن بیع در. پس نهی از کافر نکنملیک به ت این را :خواهد بگویدواقع می

  ؟آرود یا خیرر میداز فساد  ؟ از دید عقل این سرمستلزم فساد است ر نهی متعلق به مسبب شود، آیاگحال آیا اینجا ا
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  که باید در ادامه بحث کنیم.است بی این مطل

 «والحمد هلل رب العالمین»


