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

 خراسانی با دو مورد از موارد چهارگانهمحقق عرض کردیم در مورد نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر داللت نهی از معامله بر صحت، 

 برداللت یگر در دو مورد د ی به مسبب یا تسبب تعلق پیدا کند، داللت بر صحت دارد، لکننظر ایشان اگر نه یعنی بهموافقت کردند. 

 ستفادهفساد ا آن رد روشن است که ازت بر فساد دارد و یک مولالد ت بر صحت و نهلنه دالنیز یک مورد ، کندنمی را استفاده صحت

  .شودمی

 رایان د: مسالک آقفرمودند دی که با آن دو نفر موافقت کردند،رال به محقق خراسانی نسبت به دو موان در مقام اشکبعضی از بزرگ

وانیم تهم نمیاین مسالک و مبانی مورد بررسی قرار دهیم باز  یک از هر باب حقیقت معامله و انشا مختلف است. اگر مسئله را طبق

  .مییرنظر و استدالل این دو نفر را بپذ

ست،  توضیح ا وجود انشایی قائل به ی کهنبر مبنای محقق خراساابنکه سه اعتبار قائل است و  در باب معاملهمبنای مرحوم سید  بنابر

ن اعتبارها به عنوان فعل ، زیرا چه صحت و چه فساد از این معامله استفاده شود، ایت کندتواند داللت بر صحنهی نمیدادیم که 

شد یا باخواهد معامله صحیح ، میاثر مترتب شود یا نشود خواهد آنحال می تواند نهی به آن متعلق شودو می وستمکلف  مقدور ا

 . نباشد

 ین استاریشه این شبهه و اشکال ولی  ،تمام است استدالل اینآید که مود به نظر بدوی اینچنین میربنابر مبنای مشهور هم ایشان ف

   .کنداعتبار شرعی تحقق پیدا نمی جز سبب و مسبب به معنای که گمان شده در معامله،

 ادامه بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی

عامله منفر بر طبق مبنای مشهور در باب  ممکن است استدالل آن دو بدوی فرمود: به نظر انرگهمانطور که گفته شد بعضی از بز

  :صحیح باشد چون

ین یک هم شود،بار شرعی میتیشتر ندارد که عبارت است از  ایجاد سبب معامله که موجب اعار ببتطبق نظر مشهور معامله یک اع

کی و این ی شرعی اعتبارند برای کسبب ایجاد می« بعت» در واقع  با« بعت»گوید ، کسی که میکنداعتبار برای معامله تحقق پیدا می

و حرام  بر آن متعلق گرددنهی و  عنوان فعل مکلف در نظر گرفته شود اعتبار به یکامر و همین ر همین یک گبیشتر نیست،  لذا  ا

که  ت هم این استمعنای مقدوری. به عنوان فعل مکلف مقدور استین است که این تملیک، این ایجاد سبب ملکیت معنایش اشود 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 اعتبار شرعیسبب برای   «بعت»پس اگر شخصی گفت  .کندبدون اعتبار شرعی ملکیت تحقق پیدا نمی ، و اینکند یکتواند تملمی او

گر  تملیک ا ،کند واقع شودحقق پیدا میت ندنبال آاو مقدور است که تملیک و اعتباری که به برای ر صورتی این کار د ه وایجاد کرد

نای و این  همان مع و نبودهزیرا مقدور ا ،یردبگ نهی قرار ردمو تواندیمبال آن تحقق پیدا نکند، اساسا نو این اعتبار شرعی به دن

 صحت است. 

و اعتبار  «تبع»جز  ،جز این سبب و مسببشبهه یا ریشه این تخیل این است که گمان شده معامله ولی ایشان معتقد است ریشه این 

ه و به لمبنای مشهور صرفا ایجاد سبب معامفکر کنیم معامله طبق  رگا. دیگری نیست چیزشود صل میابال آن حشرعی که به دن

 و غیر از این دو یعنی سبب ینجا چیز دیگرمسئله از این قرار نیست ایحرف درست است؛ لکن  این ،ار شرعی استبتدنبالش اع

، یک وجودی پا به عرصه قتینجا یک حقیای« بعت» :ویدگ. ایشان معتقد است وقتی بایع میداریمبار شرعی نیز مسبب به معنای اعت

 فروشد، مثال، شاهدش هم این است که کسی که مال دیگری را میشوداد میملکیت ایج یاوجود انشایی است که بر د  کهگذارمی

یدا پق رعی تحقاعتبار شرده، این تا مالک اجازه نکفروشد را بدون اجازه میکه مال غیر  یفروشد یا فضولغاصب که مال غیر را می

شود، اما در تبار شرعی ملکیت و اثرش محقق نمیاعلک اجازه نکند آن ا، تا ماصال خصوصیت فروش مال غیر این استکند، نمی

یدا کرده، ه و بیع تحقق پلاینجا  معام« باع الفضولی هذا الشئ»گوییم ی؟  وقتی معنوان بیع اینجا صادق است یا خیرعین حال، آیا 

ی بنائا علی القول حت، غیر از سبب و مسبب ،ار شرعیشود غیر از آن اعتبیملوم مع سبار شرعی هنوز حاصل نشده. پتآن اع اما

« لغاصبباعه ا»یا  «یباعه الفضول»گفت یدا کرده و اال کسی نمیپ قحقیقت دیگری وجود دارد، حقیقت معامله  تحق المشهور یک

این  حاکی از این است که  بااین  ،یرعشبار ته در این موارد  متوقف نیست بر آن اعلیع و معامن ببینید صدق عنواپس اینکه شما می

ملکیت در  نپیدا میکند هرچند خود منشِأ در عالم اعتبار یا به تعبیر دقیقتر آ یک حقیقتی و چیزی تحقق ه و به سبب انشاءلمعام

دا اگر مالک اجازه نکند ملکیتی تحقق پی .ت میشود که مالک اجازه کندنشده باشد زیرا آن در صورتی ثاب عالم اعتبار شرعی محقق

 کند.نمی

پس حتی بنابر مبنای مشهور که معتقدند ما یک اعتبار بیشتر نداریم و آن هم اعتبار شرعی است که به سبب انشاء  منشِأ یا به تعبیر 

ار منشِأ )یعنی ا این کملتزم به حرف ابوحنیفه و شیبانی شویم، زیرتوانیم نمی شود،دقیقتر با ایجاد سبب آن توسط منشِأ ایجاد می

ار شرعی نیست تبدایر مدار اعکند( بیع و معامله بر آن صدق می اسم ه که حقیقتی تحقق پیدا کرده واینکه کاری کردایجاد سبب و 

علق شود و متعل بایع و مکلف شناخته میآنچه که به عنوان فو چه نشود این کار خودش را کرده،  چه آن اعتبار شرعی محقق شود

او می تواند این سبب را ایجاد کند و می تواند ایجاد نکند این دیگر  .نهی و تحریم قرار گرفته این علی ای حال مقدور مکلف است

این نهی الیدل  هنهی شود از معاملاگر طبق مبنای مشهور سته نیست به اعتبار شرعی لذا اثر، این دیگر وابوابسته نیست به ترتب 

اعتبار  ولو آن« باع» :توانیم بگوییمدهد، ایجاد حقیقتی است که به اعتبار آن میای که بایع انجام میهلعلی الصحه، زیرا  کار و معام

  شرعی تحقق پیدا نکند.

ر دائر مدالف است و و تحققش علی ای حال مقدور مک ی شود از معامله حتی بنائا علی مسلک المشهور، چون این کارهپس اگر ن

چه محقق شود و چه نشود این   زیرا اعتبار شرعی ه را استفاده کنیم،لتوانیم از این نهی صحت معامیما نم آن اعتبار شرعی نیست،

عالم اعتبار شرعی  و مقدور مکلف است، هر چند در  هر حال محقق شده بهکند، که با انشاء تحقق پیدا می یعمل، یعنی آن چیز



  

523 

 

ممکن است گمان شود اینجا حق با  که بر مسلک مشهور نیزا: حتی بنویدگ. لذا ایشان میه باشددکه ملکیت باشد محقق نش ئشمنشَ

  .کندیمیز نهی از معامله داللت بر صحت نگوییم اینجا نمی مااست،  راین دو نف
 بررسی کالم بعضی از بزرگان

 .ال استکگفتند محل اش ینبه محقق خراسادگان در اشکال از بزر نظر می رسد آنچه که بعضی به
 هر سه  مبنا() بر طبق  اشکال اول

ت به ی از معامله بر صحسخن از داللت نهی که متوجه ایشان است این است که به طور کلی منظور ابوحنیفه و شیبانی که اشکال 

. اینکه نهی از گوینده میلعامم و عقال به آن آنچه که عرفیعنی ه به معنای عرفی و عقالیی آن است، لمیان آوردند، نهی از معام

ان بکشیم، ر باب حقیقت انشاء و معامله را به میدکنیم و مسالک و مبانی مختلف  تفکیک را به اعتبار سبب یا مسبب یا تسبب هلمعام

که عبارت است از عقدی  کنندله یعنی کاری که عقالء میمامنظور از نهی معاین دور شدن از اصل نظر و ادعای این دو نفر است. 

ر جای این کند، دیگدنبال آن، این آثار ترتب پیدا می یعنی عقدی که بهگر این مالک باشد، ا شود،که به دنبال آن آثاری مترتب می

 یییک انشاا تملیک حقیقت به نام ملکیت انشایی یرت است از ایجاد اکند که عبالت نیست که بگوییم مکلف یا بایع کاری میااشک

ز بزرگان ضی ابع دی. تاکها نیست. این اصال محط  نظر اینمحقق شود یا نشود دور ملکف است، اعم از اینکه تملیک شرعیو این مق

است،  قدور مکلفم یداریم و یک تملیک شرعی. تملیک انشای ی:  یک تملیک انشایما اینجا دو چیز داریم این است که بر در واقع

هم بر صحت  داللتی، لذا ودخواهد اثر بر آن مترتب شود یا نشمی، شود محذوری ندارد یه، اگر ننباشدح باشد یا خواهد بیع صحیمی

  با صحت بیع  نیست. مقدوریت ی وای بین تعلق نه، مالزمهدنکمعامله نمی

آنها متعلق نهی و تحریم به نظر داللت بر صحت دارد، شود، له متعلق مبه معا ی اگرهگویند: نیم یکه آنها وقت این است مشکللکن 

کنند که به دنبالش آن اثر مترتب شود. ی را واقع میده عقمعامله عند العقالء یعنی اینک ،دهندانجام می ای است که عقالءملهاآن مع

، استمقدور  یی و بعد بگوییم تملیک انشایع، تملیک شری، تملیک انشایشودتفکیک نمیله مادیگر در بین عقال این حیثیات در مع

 شانای قدرت بر تحقق آن را دارد. اصال کأنه ی محقق شود یا نشود، چونتملیک شرع چه نیستی به آن هدر تعلق ن یلذا مشکل

 است. یگر منتقل کردهوع بحث را به جای دموض، ایشان را به جای دیگری برده است موضع اشکال

 ربنابر مبنای مشهور بلکه حتی بنابر مبنای محقق خراسانی و بناب خن بعضی از بزرگانها بر سنه تن ال اساسی است کهکاین یک اش

لک ر مسلک سید و مسباخراسانی بن ایشان به نظر محقق ردیم که به نظر ظاهری اشکالدیروز عرض ک .مبنای سید نیز وارد است

است،  است یا تسبب یا مسببها تفکیک کنیم که متعلق نهی مثال سبب است ر ما با این دقتگی وارد است. انساخود محقق خرا

ار بتمعامله عبارت از سه اعتبار است آن اع بله اگر ما قائل شدیم به اینکه که حقیقت مبگوییتوانیم حرف ایشان را بپذیریم. می

 یعنی شرعی و عقالیی اصالدو اعتبار دیگر  ، اما آناشکالی ندارد ت و تعلق نهی به آنو این مقدور اس، فعل مکلف است شخصی

. ایشان توجود انشایی اس هبنی که قائل بنابر مسلک محقق خراسا رونیست تا متعلق نهی و تحریم قرار بگیرد، همینط فعل مکلف

کن ،  لثار مترتب شود یا نشودمقدور مکلف است، اعم از اینکه آن آ ک وجود انشایی را ایجاد کند و اینی تواندأ میمنشِ دگویمی

گویند کند؛ آنها که میبگویند داللت بر صحت میمعامله خصوص مسبب نیست تا از  شانمنظورآنها در این است که اساسا  ثبح

ه عبارت است از آنچه که بایع ی، معامالت عقالیدارنداست که عقال  معامالتیین شان همروکند منظبر صحت می داللت هلی از معامهن

، کندهم آن اثری که متوقع است ترتب پیدا می «بعت»ال و به دنب« بعت» :گویدشود، بایع میگوید و به دنبالش اثر مترتب  میمی
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 هایییثیتبه ح ا تفکیک کنیماینها رشده نه اینکه  و مبغوضیتش اعالم متلعق نهی قرارگرفتهبا هم  این مجموع فرض این است که

دور را مقزی ،نیست و جهات متعلق نهیسایر حیثیات ف است ولو اثر مترتب نشود و مقدور مکلگوییم یک حیثش و بگانه چهار

   .مکلف نیست و اشکال کنیم

ی که  ناساخر ان به محققبزرگ بعضی از رسد بر بعضی از بزرگان وارد است. لذا اشکالل اساسی است که به نظر میکااین یک اش

ی نبه محقق خراسا ایشان، وارد نیست. استفاده کنیمتوانیم یمتوانیم صحت را استفاده کنیم و بلکه حتی بنابر مبنای مشهور هم نما نمی

فقت اا مو؟ چراز مسبب یا تسبب شود صحیح است یهشیبانی در جایی که ن حنیفه وابو گویید سخناشکال کرد که چرا شما می

ین حرف درست ا نیمبیمی ،نگاه کنیمت معامله و انشاء ای که به حقیقطور کلی ما از هر زاویه بهین دو موضع؟ ها در اکردی با آن

ین راهی که شما طی کردی را طی نیست ا مالز ،مسلم بدانیمو مقدوریت آن را ی اینکه نهی متعلق شود به فعل مکلف انیست، بر

 ست. ام نیمق نه مورد نظر این دو نفر در اینکه کأ کنیم. ایشان از مسیری وارد شده
 اشکال دوم 

قد معت آن چه که مشهور بهبت به آننسام رد بر سخن محقق خراسانی قرگان در مبزشود به سخن بعضی از مربوط میدوم اشکال 

، یعنی نددان، مشهور معامله را این میدشومعامله، ملکیت اعتباری محقق می ب: با ایجاد سبگویندایشان گفتند: مشهور می .هستند

  (.شرعی است شود ملکیت و اعتبارش نیزاعتبار می« بعت» د:گوینییجاد سببش، وقتی مبا اتحقق ملکیت اعتباری 

ب مسب غیر از سبب و ما در معامله ن است که اینجا گویا گمان شدهتخیل ای ریشه این اشکال و ایشان در پاسخ  به این مطلب فرمود:

ن اعتبار شرعی است در حالیکه همار از مسبب وه. منظلشوند معامیمریم و مسبب که با هم ا. ما یک سبب دی نداریمرگچیزی دی

 هم عبارت است از تملیککند و آن داریم که با انشاء بایع تحقق پیدا می ی، یک حقیقت دیگرداریم رییگا یک چیز دنجیاما 

مقدور  این ،شاییشِأ است عبارت است از تملیک انه فعل منچ، آننه ما یک تملیک شرعی داریم و یک تملیک انشایی، کأانشایی

تواند لذا چون تملیک انشایی مقدور بایع است  میارت است از تملیک شرعی، عبنکه از عهده بایع و مکلف خارج است، . آاست

نبالش د چند تملیک شرعی هم به هر ،شودیمین کار توسط بایع انجام ا رازیارد، ای با صحت ندهیچ مالزمه تعلق بگیرد ونهی به آن 

 و در عین حال متعلق نهی قرار بگیرد. شدد فاسد باتواننشود. پس می لحاص

خن شما درست س ،صرف نظر کنیم نین مطلبی شویم و از اشکال اول نیزئل به چر قاگین است که بله ااما به بعضی از بزرگان اشکال 

 معامله عقالیی را هااست، آن یرگاز اشکال اول است که اساسا محط نظر این دو نفر چیز دیل با صرف نظر ااشک این زیرا)، است

، اشکالبا قطع نظر از آن  (.یدشویک امر دیگری وارد می رد کند و شماگویند داللت بر صحت میی قرار بگیرد، میهاگر مورد ن

درست هم مشهور است این است که این مطلب بنابر مبنای خود مشهور  در خصوص مبنای اشکال دوم که  متوجه سخن ایشان

، غیر از دوشایی بنابله محقق خراسانی قائل به وجود  انشایی نیستند.وجود  قائل به ،دو تملیک نیستند هبئل نیست، مشهور دیگر قا

چه اثری بر معامله مترتب  ید انشایوانشایی است، این وج کند وجودپیدا می تحقق : آنچه که با انشاءگفت، میباریتوجود اع آن

، حال مالتملیک داری انشاء، بلکه تملیک انشایی نداریم به نظر آنها ما عقیده را ندارند. ناما مشهور که ای ،دارد قچه نشود تحق وشود 

فروشد، شود یا غاصب چیزی را میمیواقع ی وقتی بیع فضول در واقع سپ این انشاء التملیک تارة مؤثر است و اخری مؤثر نیست.

نجا ن بیع در ایاما صدق عنواباشد، و اثر مترتب نشده  ولو مالک اجازه نکرده باشد ،صادق است درست است که عنوان بیع بر آن
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 اصال بحث صدق عنوان اعم از مسئله صحت ند،کپیدا می تملیک انشایی تحققو ک وجود انشایی ی بگوییمشود که یمدلیل بر این ن

؟ دیربنمیباشد، شما عنوان بیع را به کار د و باطل هم میفروشکند و کسی مالی را میو فساد است. مگر در جایی که عنوان صدق می

مترتب نشود. صدق عنوان و صحت  تی در جایی که هیچ اثریکنید، حبیع باطل، اصال عنوان بیع را اطالق می« اعهب» د:گوییمی

   .است که یک حقیقتی تحقق پیدا کرده ستش این نییمعناشود، عنوان معامله در جایی که اثر مترتب نمی

به صورت  ادهد یا غاصب در واقع کأنه همان اعتبار واحد ری انجام میفضول ی کهراشکال این است که طبق نظر مشهور کاپس 

ملیک ت همانکأنه شایی غیر از تملیک شرعی باشد، ان و نه اینکه یک تملیککند، نه اینکه چیزی نباشد مراعی و معلق ایجاد می

یعنی معلق  ،راعی استیت مکگویید این ملفروشد میرا می یی چیزشما در جایی که فضول شود.یمشرعی به نحو مشروط ایجاد 

ملکیت مراعی یا ملکیت این  .رودشود و اگر اجازه نکرد از بین مییمیت  قطعی ک، این ملمالک اجازه کرد رگ، ااستمالک  زهااج بر

 ی اینا غلطی یدرستکاری با البته فعال است.  یاز آن تملیک انشای اجازه مالک، غیر معلق به و مشروط یا ملکیت شرعی مراعی

که غیر  کندمیتملیک انشایی تحقق پیدا  ویت کبایع یک مل لزوما توسط یکین طور نیست که اما طبق نظر مشهور ا ،نداریم حرف

تواند نهی به آن وقت شما به استناد این بگویید: پس تملیک انشایی فعل مکلف است و مقدور اوست و می از تملیک شرعی است و

  بالش حاصل نشود.ند هم به آن متعلق شود هر چند ملکیت شرعی

اشد ب ی از بزرگان بر این اساس است که آنچه که ایشان فرموده، ممکن است با مبنای خود ایشان سازگاراشکال دوم به بعضپس 

د توانرا نمی فنی طبق نظر مشهور این حراخراس حققیا به مشهور بگوییم، م اشکال کنیمخواهیم می وقتی به محقق خراسانی اما

ملیک انشایی را به رسیمت بشناسیم، در حالیکه خود ت و قبول و وارد است که ما آن وجود انشاییاین اشکال  در صورتی، بزند

  .رندای ندامشهور چنین عقیده

 .ن در این مقام وارد نیستیارگان به محقق خراساشکال بعضی از بز: فتحصل مما ذکرنا کله

   بحث جلسه آینده

 ؟ خیرینیم آن اشکال وارد است یا که باید بب ی کردندنکالی به محقق خراساشمحقق اصفهانی ا

 «والحمد هلل رب العالمین»


